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Ύμνος
Μαζευτήκαμε εδώ

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον Ψαλμό 31

Ύμνοι
Η ψυχή μου Σε ποθεί
Σώτερ προς Σε ατενίζω
Πάλι
Δόξα και τιμή και ύμνος

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Μάρκος 14: 26-31 & 66-72
Ιωάννης 21: 1-19

Ομιλία

Ο Πέτρος αρνείται τον Κύριο

Ύμνος

Ευλογημένε Θεέ

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Είν’ για με ο Σταυρός

Ύμνος

Ω Κύριέ μου πόσο Σε θαυμάζω

ΥΜ
ΝΩ

ΔΙ
Α

Μ
ΗΝ

ΥΜ
Α

ΔΕ
ΙΠ
ΝΟ

 Κ
ΥΡ

ΙΟ
Υ

ΜΑΡΚΟΣ 14 
26 Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών,
27 Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς ότι πάντες θέλετε σκανδαλισθή εν 
εμοί την νύκτα ταύτην· διότι είναι γεγραμμένον, Θέλω πατάξει τον 
ποιμένα και θέλουσι διασκορπισθή τα πρόβατα· 28 αφού όμως 
αναστηθώ, θέλω υπάγει πρότερον υμών εις την Γαλιλαίαν.
29 Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν· Και εάν πάντες σκανδαλισθώσιν, εγώ 
όμως ουχί.
30 Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Αληθώς σοι λέγω ότι σήμερον την 
νύκτα ταύτην, πριν ο αλέκτωρ φωνάξη δις, τρίς θέλεις με απαρνηθή.
31 Ο δε έτι μάλλον έλεγεν· Εάν γείνη χρεία να συναποθάνω μετά σου, 
δεν θέλω σε απαρνηθή. Ωσαύτως δε και πάντες έλεγον.
....
66 Και ενώ ήτο ο Πέτρος εν τη αυλή κάτω, έρχεται μία των θεραπαινίδων 
του αρχιερέως, 67 και ότε είδε τον Πέτρον θερμαινόμενον, εμβλέψασα 
εις αυτόν, λέγει· Και συ έσο μετά του Ναζαρηνού Ιησού.
68 Ο δε ηρνήθη, λέγων· Δεν εξεύρω ουδέ καταλαμβάνω τι συ λέγεις. Και 
εξήλθεν έξω εις το προαύλιον, και ο αλέκτωρ εφώναξε.
69 Και η θεράπαινα ιδούσα αυτόν πάλιν, ήρχισε να λέγη προς τους 
παρεστώτας ότι ούτος εξ αυτών είναι. 70 Ο δε πάλιν ηρνείτο. Και μετ' 
ολίγον πάλιν οι παρεστώτες έλεγον προς τον Πέτρον· Αληθώς εξ αυτών 
είσαι· διότι Γαλιλαίος είσαι και η λαλιά σου ομοιάζει.
71 Εκείνος δε ήρχισε να αναθεματίζη και να ομνύη ότι δεν εξεύρω τον 
άνθρωπον τούτον, τον οποίον λέγετε.
72 Και ο αλέκτωρ εφώναξεν εκ δευτέρου. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος τον 
λόγον, τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι Πριν ο αλέκτωρ 
φωνάξη δις, θέλεις με αρνηθή τρίς. Και ήρχισε να κλαίη πικρώς.

ΙΩΑΝΝΗΣ 21 
1 Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί 
της θαλάσσης της Τιβεριάδος· εφανέρωσε δε ούτως. 2 Ήσαν ομού 
Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από 
Κανά της Γαλιλαίας, και οι υιοί του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των 
μαθητών αυτού. 3 Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος· Υπάγω να αλιεύσω. 
Λέγουσι προς αυτόν· Ερχόμεθα και ημείς μετά σου. Εξήλθον και 
ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς, και κατ' εκείνην την νύκτα δεν επίασαν 

ουδέν. 4 Αφού δε έγεινεν ήδη πρωΐ, εστάθη ο Ιησούς εις τον αιγιαλόν· 
δεν εγνώριζον όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. 5 Λέγει λοιπόν προς 
αυτούς ο Ιησούς· Παιδία, μήπως έχετέ τι προσφάγιον; Απεκρίθησαν προς 
αυτόν· Ουχί. 6 Ο δε είπε προς αυτούς· Ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά 
μέρη του πλοίου και θέλετε ευρεί. Έρριψαν λοιπόν και δεν ηδυνήθησαν 
πλέον να σύρωσιν αυτό από του πλήθους των ιχθύων. 
7 Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον ο μαθητής εκείνος, τον οποίον ηγάπα ο 
Ιησούς· Ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, 
εζώσθη το επένδυμα· διότι ήτο γυμνός· και έρριψεν εαυτόν εις την 
θάλασσαν.
8 Οι δε άλλοι μαθηταί ήλθον με το πλοιάριον· διότι δεν ήσαν μακράν από 
της γης, αλλ' έως διακοσίας πήχας· σύροντες το δίκτυον των ιχθύων.
9 Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην 
και οψάριον επικείμενον και άρτον. 10 Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· 
Φέρετε από των οψαρίων, τα οποία επιάσατε τώρα. 
11 Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης, γέμον ιχθύων 
μεγάλων εκατόν πεντήκοντα τριών· και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίσθη το 
δίκτυον. 12 Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς 
όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάση αυτόν, Συ τις είσαι, εξεύροντες 
ότι είναι ο Κύριος. 13 Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον 
και δίδει εις αυτούς, και το οψάριον ομοίως. 14 Αύτη ήτο ήδη τρίτη 
φορά, καθ' ην ο Ιησούς εφανερώθη εις τους μαθητάς αυτού, αφού 
ηγέρθη εκ νεκρών. 
15 Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς· 
Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτων; Λέγει προς αυτόν· Ναι, 
Κύριε, συ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν· Βόσκε τα αρνία μου. 
16 Λέγει προς αυτόν πάλιν δευτέραν φοράν· Σίμων Ιωνά, αγαπάς με; 
Λέγει προς αυτόν· Ναι, Κύριε, συ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς 
αυτόν· Ποίμαινε τα πρόβατά μου. 17 Λέγει προς αυτόν την τρίτην 
φοράν· Σίμων Ιωνά, αγαπάς με; Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν 
την τρίτην φοράν· Αγαπάς με; και είπε προς αυτόν· Κύριε, συ εξεύρεις 
τα πάντα, συ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Βόσκε 
τα πρόβατά μου. 18 Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, ότε ήσο νεώτερος, 
εζώννυες σεαυτόν και περιεπάτεις όπου ήθελες· αφού όμως γηράσης, 
θέλεις εκτείνει τας χείρας σου, και άλλος θέλει σε ζώσει, και θέλει σε 
φέρει όπου δεν θέλεις.
19 Είπε δε τούτο δεικνύων με ποίον θάνατον μέλλει να δοξάση τον Θεόν. 
Και τούτο ειπών λέγει προς αυτόν· Ακολούθει μοι.

Ο Πέτρος
τον Κύριο

αρνείται


