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Ύμνος

Ψάλλετε τα μεγαλεία Του

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ησαϊας 42: 1-8

Ύμνοι

Ο Θεός είναι Άξιος και Άγιος Θεός
Κύριέ μου Σε υψώνω
Λατρεύω έναν Σωτήρα
Χιλιάδες λόγοι

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 11: 17-36

Ομιλία

Όταν γκρεμίζονται οι 
ψευδαισθήσεις

Ύμνος
Χάρις! Τί έργο

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Τη στιγμή 

Ύμνος

Σ’ ένα λόφο ψηλά
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17 Όταν λοιπόν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος βρισκόταν κιόλας 
τέσσερις μέρες στο μνήμα. 18 Η Βηθανία ήταν κοντά στα 
Ιεροσόλυμα, σε απόσταση δεκαπέντε περίπου στάδια. 19 Πολλοί 
από τους Ιουδαίους της πόλης είχαν έρθει στη Μάρθα και τη 
Μαρία, να τις παρηγορήσουν για το θάνατο του αδερφού τους. 
20 Όταν όμως η Μάρθα έμαθε ότι έρχεται ο Ιησούς, πήγε να τον 
προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. 21 Είπε τότε η 
Μάρθα στον Ιησού: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δε θα πέθαινε ο 
αδερφός μου. 22 Ξέρω όμως πως και τώρα, ό,τι κι αν ζητήσεις 
από το Θεό, αυτός θα σου το δώσει. 23 «Ο αδερφός σου θ’ 
αναστηθεί», της λέει ο Ιησούς. 24 «Το ξέρω πως θ’ αναστηθεί, 
όταν θα γίνει η ανάσταση στην έσχατη ημέρα», του απάντησε η 
Μάρθα. 25 Τότε ο Ιησούς της είπε: «Εγώ είμαι η ανάσταση και η 
ζωή· 26 εκείνος που πιστεύει σ’ εμένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει· 
και καθένας που ζει κι εμπιστεύεται σ’ εμένα δε θα πεθάνει ποτέ. 
Το πιστεύεις αυτό;» 27 «Ναι, Κύριε», του λέει, «εγώ έχω πιστέψει 
πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που περιμέναμε να 
’ρθεί στον κόσμο».

28 Αφού τα είπε αυτά, έφυγε και ειδοποίησε κρυφά την αδερφή 
της τη Μαρία, λέγοντας: «Ο Διδάσκαλος έφτασε και σε ζητάει». 
29 Εκείνη, μόλις το άκουσε, σηκώθηκε γρήγορα κι έτρεξε να πάει 
κοντά του, 30 γιατί ο Ιησούς δεν είχε φτάσει ακόμα στο χωριό, 
αλλά βρισκόταν στον τόπο όπου τον συνάντησε η Μάρθα. 
31 Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, που ήταν στο σπίτι και την 
παρηγορούσαν, όταν είδαν τη Μαρία να σηκώνεται βιαστικά και 
να βγαίνει από το σπίτι, την ακολούθησαν, νομίζοντας πως 
πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί. 32 Η Μαρία όμως, όταν 
ήρθε εκεί που ήταν ο Ιησούς, καθώς τον αντίκρυσε, έπεσε στα 
πόδια του και του έλεγε: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δε θα πέθαινε ο 
αδερφός μου». 33 Ο Ιησούς, όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε κι 
οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και 
ταράχτηκε. 34 «Πού τον έχετε βάλει;» τους ρώτησε. Του λένε: 
«Κύριε, έλα και δες». 35 Τότε ο Ιησούς δάκρυσε. 36 «Δες πόσο 
τον αγαπούσε!» έλεγαν οι Ιουδαίοι.
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Όταν γκρεμίζονται οι ψευδαισθήσεις

Μπροστά στην αναπόδραστη πραγματικότητα του 
θανάτου, γκρεμίζεται η αίσθηση παντοδυναμίας και 
ελέγχου της ζωής με την οποία γαλουχείται ο σύγχρονος 
δυτικός άνθρωπος. Και βέβαια δεν έχει υπάρξει 
πολιτισμός πιο αμήχανος μπροστά στην πραγματικότητα 
του θανάτου από τον δικό μας, ακριβώς γιατί δεν υπήρξε 
πολιτισμός πιο εκκοσμικευμένος  και υλιστικός από τον 
δικό μας.  
Ο χριστιανός αντιμετωπίζει τον θάνατο αλλιώς, γιατί ο 
Χριστός νίκησε τον θάνατο. Σήμερα θα δούμε,
1. Τι είναι ο θάνατος
2. Ποιος είναι Αυτός που λέει ότι νίκησε το θάνατο
3. Πως νίκησε το θάνατο


