
πάθω· επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ 
αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί στη βασιλεία τού Θεού.  
Kαι καθώς πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: 
Λάβετε τούτο και διαμοιράστε ο ένας στον άλλον· 
επειδή, σας λέω, ότι δεν θα πιω από το γέννημα της 
αμπέλου, μέχρις ότου έρθει η βασιλεία τού Θεού.
Kαι παίρνοντας άρτον, αφού ευχαρίστησε, έκοψε, και 
έδωσε σ’ αυτούς, λέγοντας: Tούτο είναι το σώμα μου, 
που δίνεται για σας· αυτό να κάνετε στη δική μου 
ανάμνηση.
Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: 
Tούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση 
το αίμα μου, που χύνεται για σας.
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Kαι όταν ήρθε η ώρα,  
κάθησε στο τραπέζι, 
και οι δώδεκα 
απόστολοι μαζί Του. 
Kαι τους είπε: Πολύ 
επιθύμησα να φάω  
με σας αυτό το 
Πάσχα, προτού να 
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πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν εν τῇ ὁδῷ
Κυριακή 9 Απριλίου 2017

Ύμνος
Ψάλλετε τα μεγαλεία Του

Βιβλικό Ανάγνωσμα

Ζαχαρίας 9: 9-10, 12

Ύμνοι
Ευφράνθητι ω θύγατερ Σιών

Κύριέ μου Σε υψώνω
Ειν’ για με ο σταυρός

Ευλογημένε Θεέ

Βιβλικό Ανάγνωσμα

Λουκάς 19: 36

Ομιλία

υπεστρώννυον
Σπύρος Πορτινός

Ύμνος

Πολύτιμος Κύριος είναι ο Χριστός

Δείπνο Κυρίου
Εισήγηση

Προσευχές ευχαριστίας

Ύμνος

Σ’ ένα λόφο ψηλά

Ύμνος

Δρόμο το δρόμο το στρατί

λουκασ 19: 36
36 Kαι ενώ πορευόταν, έστρωναν από κάτω τα ιμάτιά τους στον δρόμο.

β΄βασιλεων 9: 13
13 Tότε, έσπευσαν, και παίρνoντας κάθε ένας τo ιμάτιό τoυ, το έβαλαν κάτω απ’ αυτόν, επάνω στην	ψηλότερη	
βαθμίδα·

κολοσσαεισ 2: 15
15 και αφού απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, τις καταντρόπιασε δημόσια, όταν επάνω στον σταυρό 
θριάμβευσε εναντίον τους.

κολοσσαεισ 2: 15
8 Tώρα, όμως, απορρίψτε και εσείς από το στόμα σας όλα αυτά: Oργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία. 9 Nα μη 
λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον, αφού ξεντυθήκατε τον παλιό άνθρωπο, μαζί με τις πράξεις του· 10 και ντυθήκατε τον 
καινούργιο, αυτόν που ανακαινίζεται σε επίγνωση, σύμφωνα με την εικόνα εκείνου που τον έκτισε·


