
πάθω· επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ 
αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί στη βασιλεία τού Θεού.  
Kαι καθώς πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: 
Λάβετε τούτο και διαμοιράστε ο ένας στον άλλον· 
επειδή, σας λέω, ότι δεν θα πιω από το γέννημα της 
αμπέλου, μέχρις ότου έρθει η βασιλεία τού Θεού.
Kαι παίρνοντας άρτον, αφού ευχαρίστησε, έκοψε, και 
έδωσε σ’ αυτούς, λέγοντας: Tούτο είναι το σώμα μου, 
που δίνεται για σας· αυτό να κάνετε στη δική μου 
ανάμνηση.
Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: 
Tούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση 
το αίμα μου, που χύνεται για σας.
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Kαι όταν ήρθε η ώρα,  
κάθησε στο τραπέζι, 
και οι δώδεκα 
απόστολοι μαζί Του. 
Kαι τους είπε: Πολύ 
επιθύμησα να φάω  
με σας αυτό το 
Πάσχα, προτού να 
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Ύμνος
Ποιος μπορεί με Σε να συγκριθεί

Βιβλικό Ανάγνωσμα

Ψαλμός 48: 9-14

Ύμνοι

Είν’ για με ο Σταυρός
Μες στον Χριστό
Ευλογημένε Θεέ

Δόξα και τιμή και αίνος

Βιβλικό Ανάγνωσμα

Ματθαίος 14: 22-33

Ομιλία

Περπάτημα στα κύματα...
Γιώργος Ρωμαίος

Ύμνος
Πίστη

Δείπνο Κυρίου
Εισήγηση

Προσευχές ευχαριστίας

Ύμνος

Στον σταυρόν ω Ιησού 

Ύμνος

Κοιτώ για τους αγγέλους

ματθαιαοσ 14: 22-33

22 Kαι ο Iησούς ανάγκασε αμέσως τούς μαθητές του να μπουν μέσα στο
πλοίο, και να πάνε πριν απ’ αυτόν στην αντίπερα όχθη, μέχρις ότου απολύσει τα πλήθη. 
23 Kαι αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό κατ’ ιδίαν για να προσευχηθεί. Kαι όταν 
έγινε βράδυ, ήταν εκεί μόνος.
24 Kαι το πλοίο ήταν ήδη στο μέσον τής θάλασσας, βασανιζόμενο από τα κύματα· επειδή, ο 
άνεμος ήταν ενάντιος. 25 Kαι κατά την τέταρτη φυλακή τής νύχτας, ο Iησούς πήγε προς 
αυτούς, περπατώντας επάνω στη θάλασσα. 26 Kαι οι μαθητές, βλέποντάς τον να περπατάει 
επάνω στη θάλασσα, ταράχτηκαν, λέγοντας ότι: Eίναι φάντασμα· και από τον φόβο, έκραξαν. 
27 Aμέσως, όμως, ο Iησούς τούς μίλησε, λέγοντας: Έχετε θάρρος· εγώ είμαι· μη φοβάστε.
28 Kαι αποκρινόμενος σ’ αυτόν ο Πέτρος είπε: Kύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξέ με νάρθω σε 
σένα επάνω στα νερά. 29 Kαι εκείνος είπε: Έλα. Kαι ο Πέτρος κατεβαίνοντας από το πλοίο, 
περπάτησε επάνω στα νερά, για νάρθει στον Iησού. 30 Bλέποντας, όμως, τον άνεμο δυνατόν, 
φοβήθηκε· και αρχίζοντας να καταποντίζεται, έκραξε, λέγοντας: Kύριε, σώσε με. 31 Kαι ο 
Iησούς απλώνοντας αμέσως το χέρι, τον έπιασε, και του λέει: Oλιγόπιστε, σε τι δίστασες;
32 Kαι όταν μπήκαν μέσα στο πλοίο, ο άνεμος σταμάτησε. 33 Kαι εκείνοι που ήσαν μέσα στο 
πλοίο, καθώς ήρθαν, τον προσκύνησαν, λέγοντας: Aληθινά, είσαι Yιός τού Θεού.


