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Ύμνος

Κύριέ μου Σε υψώνω

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον Ψαλμό 111

Ύμνοι

Θαυμάσια Χάρη
Πόσον μέγα εν Σοι φίλον
Είσαι κοντά μου πάντα Εσύ
Ω, βεβαιότης ευλογητή

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 15: 9-17

Ομιλία

Η ζωή και η αποστολή της 
εκκλησίας

Ύμνος

Στη σκιά Σου

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Απ’ το αίμα του Σταυρού Σου

Ύμνος

Κοιτώ για τους αγγέλους
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9 «Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας 
αγάπησα κι εγώ· μείνετε πιστοί στην αγάπη 
μου. 10 Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου, 
αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως εγώ τήρησα 
τις εντολές του Πατέρα μου και γι’ αυτό μένω 
πιστός στην αγάπη του.
11 »Σας τα είπα αυτά, ώστε η χαρά η δική μου 
να είναι μέσα σας, κι η χαρά σας να είναι 
ολοκληρωμένη. 
12 Αυτή είναι η δική μου εντολή: να αγαπάτε ο 
ένας τον άλλο, όπως εγώ σας αγάπησα. 
13 Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη, από 
κείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των 
φίλων του. 14 Εσείς είστε φίλοι μου, αν κάνετε 
αυτά που εγώ σας παραγγέλλω. 

15 Δε σας ονομάζω πια δούλους, γιατί ο 
δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο κύριός του. Σας 
ονομάζω φίλους, γιατί σας έκανα γνωστά όλα 
όσα άκουσα από τον Πατέρα μου. 
16 Δε με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας 
διάλεξα και σας όρισα να πάτε και να 
καρποφορήσετε, κι ο καρπός σας να είναι 
μόνιμος. Ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα 
στο όνομά μου, να σας το δώσει. 17 Αυτή την 
εντολή σας δίνω: να αγαπάτε ο ένας τον άλλο».

Η ζωή και η αποστολή
της εκκλησίας

Ιωάννης 15: 9-17
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