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Ύμνος

Κύριέ μου Σε υψώνω

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ψαλμός 148

Ύμνοι

Για τη δόξα Σου
Πόσον μέγα εν Σοι φίλον
Πάλι
Δόξα και τιμή και ύμνος

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 17: 9-19

Ομιλία

Ένα, μέσα στον κόσμο...         
αλλά όχι εκ του κόσμου

Ύμνος

Είμαστε ενωμένοι

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Τη στιγμή

Ύμνος

Εν φαιδρότητι και εν χαρά πολλή
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ΙΩΑΝΝΗΣ 17 

9 »Εγώ γι’ αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον 
κόσμο αλλά γι’ αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σ’ 
εσένα. 
10 Κι όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου, και τα 
δικά σου είναι και δικά μου, και δι’ αυτών θα φανερωθεί η 
δόξα μου. 11 Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο· ενώ 
αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο, κι εγώ έρχομαι σ’ εσένα. 
Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη 
του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν 
ενωμένοι όπως εμείς. 12 Όταν ήμουν μαζί τους στον 
κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη 
του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα, 
και κανένας απ’ αυτούς δε χάθηκε, παρά μόνο ο 
άνθρωπος της απώλειας, για να εκπληρωθούν τα λόγια 
της Γραφής. 13 Τώρα όμως εγώ έρχομαι σ’ εσένα, και τα 
λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη 
δική μου τη χαρά μέσα τους σ’ όλη την πληρότητά της. 
14 Εγώ τους έδωσα το δικό σου μήνυμα· ο κόσμος όμως 
τους μίσησε γιατί δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως και εγώ 
δεν προέρχομαι από τον κόσμο. 
15 Σε παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, 
αλλά να τους προστατέψεις από το διάβολο. 16 Δεν 
προέρχονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν 
προέρχομαι απ’ αυτόν τον κόσμο. 17 Με την αλήθεια σου 

ξεχώρισέ τους από τον κόσμο· ο δικός σου ο λόγος είναι 
αλήθεια. 
18 Όπως εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι κι εγώ 
έστειλα στον κόσμο αυτούς· 19 και για χάρη τους 
αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σ’ εσένα, ώστε κι 
αυτοί, με τη βοήθεια της αλήθειας, να είναι αφιερωμένοι 
σ’ εσένα.

Ένα, μέσα στον κόσμο...
αλλά όχι εκ του κόσμου
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Ο Ιησούς, λίγο πριν το Σταυρό, 
προσεύχεται για τους δικούς Του. 
Και όπως φαίνεται από την 
προσευχή Του στον Πατέρα, 
ο Κύριος για τους δικούς Του

Έχει μια ΑΠΟΣΤΟΛΗ (εδ. 9, 18)

Έχει ένα ΟΡΑΜΑ (εδ. 11-16)

Έχει μια ΕΝΤΟΛΗ (εδ. 17-19)


