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Ύμνος

Πέτρος

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον ψαλμό 62

Ύμνοι

Σε εμπιστεύομαι
Εισ’ ο λόγος του Πατέρα
Η ψυχή μου Σε ποθεί
Την τιμή και λατρεία

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 16: 12-22

Ομιλία

Όταν την λύπη θα την μετατρέψει 
σε χαρά

Ύμνος

Σε Σένα πιο κοντά

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Τη στιγμή
Ψάλλε ψυχή μυστικά

Ύμνος

Ω, Κύριέ μου πόσο Σε θαυμάζω
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Ιωάννης 16 
   
12 »Πολλά έχω ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να 
σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. 13 Όταν όμως θα έρθει εκείνος, 
το Πνεύμα της Αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. 
Γιατί δε θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει, 
και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλλουν να συμβούν. 
14 Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από 
αυτά που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει. 15 Όλα όσα 
ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου· γι’ αυτό σας είπα πως το 
Πνεύμα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα 
αναγγείλλει».
16 «Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με 
δείτε, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα». 17 Είπαν τότε μερικοί 
μαθητές του μεταξύ τους: «Τι σημαίνει αυτό που μας λέει, “σε 
λίγο δεν θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε”; Και 
τι σημαίνει, “πηγαίνω στον Πατέρα”;» 18 Συζητούσαν λοιπόν: 
«Τι να σημαίνει αυτό το “σε λίγο” που λέει; Δεν καταλαβαίνουμε 
τι θέλει να πει».
19 Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελαν να τον ρωτήσουν και τους 
είπε: «Συζητάτε μεταξύ σας γι’ αυτό που σας είπα, “σε λίγο δεν 
θα με βλέπετε, και πάλι σε λίγο θα με δείτε”; 20 Σας βεβαιώνω 
πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα 
χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε, η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε 

χαρά. 21 Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει, υποφέρει πολύ, 
γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της· όταν όμως γεννήσει το παιδί, 
ξεχνάει πια τους πόνους, από τη χαρά της που έφερε έναν 
άνθρωπο στον κόσμο. 22 Κι εσείς, λοιπόν, τώρα λυπόσαστε· 
αλλά θα σας ξαναδώ και θα χαρεί η καρδιά σας, και τη χαρά 
σας κανείς δε θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει.

Όταν την λύπη
θα την μετατρέψει
σε χαρά

Οι μαθητές του Χριστού έχουμε κάτι που μας 
ξεχωρίζει από τον κόσμο. Έχουμε απαντήσεις, 
 τις καλύτερες απαντήσεις, στα μεγάλα 
ερωτήματα της ζωής. Και αυτό  είναι μια από 
τις αιτίες (όχι ή μόνη) της ανεκλάλητης χαράς 
μας. Για αυτό μας φαίνεται περίεργο όταν, 
σαν τους πρώτους 11, κάποια από τα λόγια 
Του δεν τα καταλαβαίνουμε. Ο Ιησούς εδώ 
μας μιλάει για εκείνη την ημέρα που οι 
τωρινές απορίες μας, απορίες για τον Θεό, 
για το χρόνο, για τον πόνο, για τη ζωή, για το 
θάνατο, δεν θα έχουν πια νόημα. Για εκείνη 
την ημέρα που η χαρά μας θα είναι πλήρης.
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