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Ύμνος

Είσ’ ο λόγος του Πατέρα

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον ψαλμό 111

Ύμνοι

Θα Τον δοξολογώ
Σώτερ προς Σε ατενίζω
Ο Θεός είναι Άξιος και Άγιος Θεός
Χιλιάδες λόγοι

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 14: 1-6

Ομιλία

Η οδός, η αλήθεια και η ζωή

Ύμνος

Ευλογημένε Θεέ

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Τη στιγμή
Ψάλλε ψυχή μυστικά

Ύμνος
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1 «Μην ταράζεται η καρδιά σας· να ’χετε 
πίστη στο Θεό, να ’χετε πίστη και σ’ εμένα. 
2 Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν 
πολλοί τόποι διαμονής· αν δεν υπήρχαν, θα 
σας το ’λεγα. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω 
τόπο. 3 Κι όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, 
πάλι θα ’ρθώ και θα σας πάρω κοντά μου, 
ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. 
4 Ξέρετε, βέβαια, και πού πηγαίνω και την 
οδό που οδηγεί εκεί».
5 «Κύριε», του λέει ο Θωμάς, «δεν ξέρουμε 
πού πηγαίνεις· πώς λοιπόν μπορούμε να 
ξέρουμε την οδό που οδηγεί εκεί;» 6 Ο 
Ιησούς του απάντησε: «Εγώ είμαι η οδός, η 
αλήθεια και η ζωή· κανείς δεν πηγαίνει στον 
Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα.

Ιωάννης 14: 1-6

η οδός
   η αλήθεια
      & η ζωή
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Καθώς ο Ιησούς προετοιμάζει τους μαθητές 
Του για αυτό που δεν μπορούν να δεχτούν, 
τον χωρισμό και τον εξευτελιστικό Του 
θάνατο, τους δίνει την μεγαλύτερη 
υπόσχεση για το μέλλον, υπογραμμίζοντας: 
Με ξέρετε, αν δεν ήταν έτσι θα σας το 
έλεγα ευθέως.
Και στη συνέχεια, απαντώντας  στον 
ειλικρινή αμφισβητία Θωμά, διατυπώνει την 
πιο τολμηρή και εξωφρενική  διακήρυξη 
που έχει κάνει άνθρωπος για τον εαυτό του. 
Άραγε αυτά που είπε ήταν αποκυήματα μια 
άρρωστης φαντασίας, ασύστολα ψέματα, ή 
η μεγαλύτερη αλήθεια της ζωής? 
Το πρωινό αυτό, μας καλεί όλους μας να 
απαντήσουμε.


