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Ύμνος

Θα Τον δοξολογώ

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ζαχαρίας 2: 10-13

Ύμνοι

Καρδιά μου τόνισε
Ευλογημένε Θεέ
Επειδή Αυτός ζει
Δόξα και τιμή και αίνος

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Λουκάς 19: 41-44, Ψαλμός 24

Ομιλία

Η Προφητεία του Ολέθρου

Ύμνος

Ευφράνθητι, ω θύγατερ Σιών

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Για τη δόξα Σου
Απ’ το αίμα του σταυρού Σου

Ύμνος

Πολύτιμος Κύριος είν’ ο Χριστός
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ΛΟΥΚΑΣ 19: 41-44

41 Όταν πλησίασε και είδε την πόλη, έκλαψε γι’ αυτήν. 
42 «Μακάρι», είπε, «να ήξερες κι εσύ, έστω κι αυτήν την ημέρα, 
τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη. Τώρα όμως αυτό 
μένει κρυφό από τα μάτια σου. 43 Θα ’ρθούν για σένα μέρες 
που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε 
περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού. 44 Θα 
αφανίσουν κι εσένα και τα παιδιά σου και δε θα σου αφήσουν 
πέτρα πάνω στην πέτρα. Κι όλα αυτά, γιατί δεν έδωσες σημασία 
την ημέρα που σ’ επισκέφθηκε ο Θεός».

ΨΑΛΜΟΣ 24

1 Του Κυρίου είν’ η γη και ό,τι τη γεμίζει· η οικουμένη κι όσοι 
μένουνε σ’ αυτήν.
2 Αυτός στα νερά πάνω τη θεμέλιωσε· και στα ποτάμια πάνω τη 
στερέωσε.
3 Ποιος μπορεί ν’ ανεβεί στο όρος του Κυρίου; και ποιος στον 
άγιο του τον τόπο να σταθεί;
4 Καθένας που τα χέρια του δεν έπραξαν κακό και καθαρή είν’ η 
καρδιά του, όποιος δεν επιδόθηκε σε μάταια πράγματα, ούτε 
ορκίστηκε με δόλο για το διπλανό του.
5 Αυτός θα λάβει ευλογία από τον Κύριο· και δικαιοσύνη απ’ το 
Θεό του που τον σώζει.

6 Αυτή είναι η γενιά που τον ζητάει, και λαχταράει την παρουσία 
του ο Ιακώβ.
7 Ανοίξτε πύλες, και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο 
δοξασμένος βασιλιάς.
8 Ποιος είν’ αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς; Ο Κύριος ο κραταιός 
κι ο ισχυρός· ο Κύριος, ο δυνατός στον πόλεμο.
9 Ανοίξτε πύλες, και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο 
δοξασμένος βασιλιάς.
10 Ποιος είν’ αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς; Ο Κύριος του 
σύμπαντος, αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς.

Η Προφητεία του Ολέθρου

        Γιατί έκλαψε ο Ιησούς?

1. Ο Ιησούς έκλαψε για την ολέθρια 
άγνοια του λαού του.

2. Ο Ιησούς έκλαψε καθώς προείδε το 
ολέθριο τέλος της Ιερουσαλήμ.

3. Ο Ιησούς έκλαψε για την ολέθρια 
αποτυχία τους να διακρίνουν την 
επίσκεψη του Θεού – τον Μεσσία.


