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Ύμνος
Βασιλιάς Εσύ

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ψαλμός 146: 5-10

Ύμνοι
Για τη ζωή που μου χάρισες
Μες στον Χριστό
Πώς είναι δυνατό ποτέ
Χιλιάδες λόγοι

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 20: 24-31

Ομιλία

Ο σκοπός του Ευαγγελίου
Ο δρόμος από την αμφιβολία στην λατρεία!

Ύμνος

Πιο πάνω απ’ όλα

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Τη στιγμή

Ύμνος

Είσαι ο μόνος
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ΙΩΑΝΝΗΣ 20 

24 Ο Θωμάς όμως, ένας από τους δώδεκα 
μαθητές, που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί 
τους όταν ήρθε ο Ιησούς. 
25 Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές: 
«Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας». Αυτός 
όμως τους είπε: «Εγώ αν δεν δω στα χέρια του 
τα σημάδια από τα καρφιά, κι αν δε βάλω το 
δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά, και 
δε βάλω το χέρι μου στη λογχισμένη πλευρά 
του, δε θα πιστέψω». 
26 Οχτώ μέρες αργότερα οι μαθητές ήταν 
πάλι μέσα στο σπίτι, μαζί τους κι ο Θωμάς. 
Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν 
κλειστές, στάθηκε στη μέση και είπε: 

«Ειρήνη σ’ εσάς». 27 Έπειτα λέει στο Θωμά: 
«Φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες τα 
χέρια μου, φέρε και το χέρι σου και βάλ’ το 
στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις και 
πίστεψε». 
28 Ο Θωμάς τότε του αποκρίθηκε: «Είσαι ο 
Κύριός μου και ο Θεός μου». 
29 Του λέει τότε ο Ιησούς: «Πείστηκες επειδή 
με είδες με τα μάτια σου· μακάριοι εκείνοι που 
πιστεύουν χωρίς να μ’ έχουν δει!»
30 Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα 
θαύματα μπροστά στους μαθητές του, που 
δεν είναι γραμμένα σ’ αυτό εδώ το βιβλίο. 
31 Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε 
πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του 
Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δι’ αυτού τη 
ζωή.

Ο δρόμος από την αμφιβολία στην λατρεία!
Ο σκοπός του Ευαγγελίου


