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Ύμνος

Ω, ακούστε ψαλμωδία

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ησαϊας 11: 1-5 & 9-10

Ύμνοι

Πατέρα μας
Μπροστά στο θρόνο Σου Χριστέ
Ω βεβαιότης ευλογητή
Φως τ’ Ουρανού

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 1: 14-18 / Έξοδος 33 & 34

Ομιλία

Ο Θεός μεταξύ μας

Ύμνος

Επειδή Αυτός ζει 

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Στον σταυρόν ω Ιησού

Ύμνος

Εδόθη εις ημάς Υιος
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14 Ο Λόγος έγινε άνθρωπος κι έστησε τη 
σκηνή του ανάµεσά µας και είδαµε τη θεϊκή 
του δόξα, τη δόξα που ο µοναχογιός την έχει 
απ’ τον Πατέρα, ήρθε γεµάτος χάρη θεϊκή κι 
αλήθεια για µας.
15 Ο Ιωάννης είπε επίσηµα τη γνώµη του γι’ 
αυτόν και τη διακήρυξε λέγοντας: «Γι’ αυτόν 
ήταν που είπα, “εκείνος που έρχεται ύστερα 
από µένα είναι ανώτερός µου, γιατί υπήρχε 
πριν από µένα”».
16 Απ’ το δικό του πλούτο πήραµε όλοι εµείς
τη µια δωρεά πάνω στην άλλη.
17 Ο νόµος δόθηκε δια του Μωυσέως, η 
χάρη η θεϊκή όµως και η αλήθεια ήρθε σ’ 
εµάς δια του Ιησού Χριστού. 18 Κανείς ποτέ 
δεν είδε το Θεό· µόνο ο µονογενής Υιός, που 
είναι µέσα στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος 
µας τον έκανε γνωστό.

Ιωάννης 1: 14-18

Ο Θεός μεταξύ μας

΄Εξοδος 33-34 Ιωάννης 1: 14-18

Ο Θεός κατοίκησε ανάμεσα στον λαό 
Του στη σκηνή του μαρτυρίου (33:10). Ο 
Μωυσής παρακάλεσε τον Θεό να 
συνεχίσει να μένει μαζί τους (33:14-6). 

Ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε 
μεταξύ μας(1:14). Όταν έφυγε έστειλε 
τον Παράκλητο (14:16-19).

Ο Μωυσής είδε το δόξα Του (33:12-23). Οι μαθητές είδαν τη δόξα του Ιησού 
(1:14).

Η δόξα του Θεού ήταν πλήρης χάριτος 
και αλήθειας (34:6-7).

Η δόξα ήταν πλήρης χάριτος και 
αλήθειας (1:14).

Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως 
(34:1-28). 

Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως 
(1:17).

Κανείς δεν μπορούσε να δει τη δόξα του 
Θεού (33:20).

Κανένας δεν είδε τη δόξα του Θεού 
(1:18α). Ο μονογενής Υιός, ο Ιησούς Τον 
φανέρωσε (1:18β).


