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Θεός ευλογητός
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Ύμνοι

Επειδή Αυτός ζει
Μπροστά στο θρόνο Σου Χριστέ
Ποιμένας μου ο Κύριος
Φως τ’ ουρανού
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Θάρρος μέσα στη θλίψη
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Ανέκφραστος είναι Χριστέ
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Σ’ ένα λόφο ψηλά
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Ιωάννης 16 
   
23 »Όταν έρθει εκείνη η μέρα, τίποτα δε θα 
έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν 
ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, 
αυτός θα σας το δώσει. 24 Ως τώρα δε 
ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου· να ζητάτε και 
θα παίρνετε, κι έτσι η χαρά σας θα είναι 
πλήρης».
25 «Όλα αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας 
εικόνες. Πλησιάζει ο καιρός που δε θα σας 
μιλάω πια με εικόνες, αλλά θα σας μιλήσω 
καθαρά για τον Πατέρα. 26 Όταν έρθει εκείνη η 
μέρα, θα του απευθύνετε τα αιτήματά σας στο 
όνομά μου. Και δε σας λέω πως εγώ θα 
παρακαλέσω τον Πατέρα για χάρη σας, 27 γιατί 
ο ίδιος ο Πατέρας σάς αγαπάει, επειδή εσείς 
έχετε αγαπήσει εμένα κι έχετε πιστέψει πως 

εγώ ήρθα απ’ το Θεό. 28 Προέρχομαι από τον 
Πατέρα και ήρθα στον κόσμο· τώρα αφήνω 
πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα».
29 Λένε τότε οι μαθητές του: «Να που τώρα 
μας μιλάς καθαρά και δε λες τίποτα με 
παραβολές. 30 Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα 
ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε 
κάποιος. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι προήλθες από 
το Θεό». 
31 Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Τώρα 
πιστεύετε; 32 Έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας, 
να σκορπιστείτε ο καθένας στο σπίτι του κι 
εμένα να μ’ αφήσετε μόνον. Δεν είμαι όμως 
μόνος, γιατί είναι μαζί μου ο Πατέρας. 33 Αυτά 
σας τα είπα, ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε 
ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε· 
αλλά εσείς να ’χετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω 
νικήσει τον κόσμο».

Θάρρος μέσα στη 
θλίψη
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