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Ύμνος

Γλυκήτατέ μου Ιησού

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ψαλμός

Ύμνοι

Είν’ για με ο Σταυρός
Δόξα και τιμή και αίνος

Ευλογημένε Θεέ
Μαζευτήκαμε εδώ

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 13: 1-20

Ομιλία

Ο υπηρέτης Χριστός
Άρης Γκίκας

Ύμνος

Καρδιά μου τόνισε

Δείπνο Κυρίου
Εισήγηση

Προσευχές ευχαριστίας

Ύμνος
Για τη δόξα Σου 

Ύμνος

Μες στη χάρη του Χριστού

ιωαννησ 13: 1-20
1 KAI πριν από τη γιορτή τού Πάσχα, ο Iησούς, ξέροντας ότι ήρθε η ώρα του, για να αναχωρήσει από τον κόσµο τούτο προς τον Πατέρα, έχοντας 
αγαπήσει τούς δικούς του που ήσαν µέσα στον κόσµο, τους αγάπησε σε τέλειο βαθµό. 2 Kαι αφού έγινε δείπνο, (ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην 
καρδιά τού Iούδα τού Σίµωνα, του Iσκαριώτη, να τον παραδώσει)· 3 ο Iησούς, ξέροντας ότι ο Πατέρας έδωσε σ’ αυτόν τα πάντα στα χέρια του, και ότι 
από τον Θεό βγήκε και προς τον Θεό πηγαίνει, 4 σηκώνεται από το δείπνο, και βγάζει τα ιµάτιά του, παίρνοντας δε µία πετσέτα, ζώστηκε ολόγυρα 
στη µέση. 5 Έπειτα, βάζει νερό στη λεκάνη, και άρχισε να πλένει τα πόδια των µαθητών, και να τα σκουπίζει µε την πετσέτα, που είχε ζωσµένη στη 
µέση.
6 Έρχεται, λοιπόν, στον Σίµωνα Πέτρο· και εκείνος τού λέει: Kύριε, εσύ µού πλένεις τα πόδια;
7 O Iησούς αποκρίθηκε και του είπε: Eκείνο που εγώ κάνω, εσύ δεν το ξέρεις τώρα, θα το γνωρίσεις, όµως, ύστερα απ’ αυτά.
8 O Πέτρος λέει σ’ αυτόν: Δεν θα πλύνεις τα πόδια µου στον αιώνα.
O Iησούς αποκρίθηκε και του είπε: Aν δεν σε πλύνω, δεν έχεις µέρος µαζί µου.
9 O Σίµωνας Πέτρος λέει σ’ αυτόν: Kύριε, όχι µονάχα τα πόδια µου, αλλά και τα χέρια, και το κεφάλι.
10 O Iησούς λέει σ’ αυτόν: Eκείνος που είναι λουσµένος δεν έχει ανάγκη παρά µονάχα τα πόδια να πλύνει, για τον λόγο ότι είναι ολόκληρος καθαρός· 
εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι όλοι. 11 Eπειδή, ήξερε εκείνον που επρόκειτο να τον παραδώσει· γι’ αυτό, είπε: Δεν είστε όλοι καθαροί.
12 Aφού, λοιπόν, έπλυνε τα πόδια τους, και πήρε τα ιµάτιά του, µόλις κάθησε ξανά, τους είπε: Ξέρετε τι έκανα σε σας; 13 Eσείς µε φωνάζετε: O 
δάσκαλος και ο Kύριος· και καλά λέτε, επειδή είµαι. 14 Aν, λοιπόν, εγώ, ο Kύριος και ο δάσκαλος, σας έπλυνα τα πόδια, και εσείς χρωστάτε να 
πλένετε ο ένας τα πόδια τού άλλου. 15 Eπειδή, παράδειγµα έδωσα σε σας, για να κάνετε και εσείς, όπως εγώ έκανα σε σας. 16 Σας διαβεβαιώνω 
απόλυτα, δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον κύριό του ούτε απόστολος ανώτερος από εκείνον που τον απέστειλε. 17 Aν τα ξέρετε αυτά, είστε 
µακάριοι, αν τα κάνετε. 18 Δεν το λέω αυτό για όλους εσάς· εγώ ξέρω ποιους διάλεξα· αλλά, για να εκπληρωθεί η γραφή: «Aυτός που τρώει µαζί µου 
τον άρτο, σήκωσε εναντίον µου τη φτέρνα του». 19 Aπό τώρα σας το λέω αυτό, πριν γίνει, για να πιστέψετε όταν γίνει, ότι εγώ είµαι. 20 Σας 
διαβεβαιώνω απόλυτα, όποιος δέχεται αυτόν που θα αποστείλω, δέχεται εµένα· και όποιος δέχεται εµένα, δέχεται αυτόν που µε απέστειλε.


