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Ύμνος

Δόξα στο Θεό

Ανάγνωσμα
Προσευχή στο ξεκίνημα της χρονιάς

Ύμνοι

Φως τ’ ουρανού
Πόσον μέγα εν Σοι φίλον
Χιλιάδες λόγοι
Σε εμπιστεύομαι

Βιβλικό Ανάγνωσμα
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Ομιλία

Ευλόγησε τον Κύριο, ψυχή μου

Ύμνος

Ευλογημένε Θεέ 

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Απ΄ το αίμα του σταυρού Σου

Ύμνος

Είναι το αύριο στα χέρια του Κυρίου
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1 Ευλόγησε τον Κύριο, ψυχή µου, και όλο µου το είναι
το όνοµά του τ’ άγιο!
2 Ευλόγησε τον Κύριο, ψυχή µου, και µην ξεχνάς καµιά απ’ τις 
καλοσύνες του!
3 Αυτός σου συγχωρεί όλες τις ανοµίες σου, και θεραπεύει τις 
αρρώστιες σου όλες.
4 Αυτός από το θάνατο γλιτώνει τη ζωή σου, σε πληµµυρίζει µ’ 
έλεος κι αγάπη.
5 Σου δίνει όσα πόθησες αγαθά, η νιότη σου καθώς του αϊτού 
θ’ ανανεώνεται.
6 Έργα δικαιοσύνης κάνει ο Κύριος και δίκαιη κρίση σ’ όλους 
τους κατατρεγµένους.
7 Φανέρωσε τα σχέδιά του στο Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα 
έργα του.
8 Ο Κύριος είναι πονετικός και γενναιόδωρος, ανεκτικός κι 
άµετρα σπλαχνικός.
9 Δεν είναι η οργή του αδιάκοπη και δεν κρατά ο θυµός του για 
παντοτινά.
10 Ό,τι µας έπρεπε για τις αµαρτίες µας δε µας το ’κανε,
κι ανάλογα µε τις παρανοµίες µας δε µας τιµώρησε.
11 Όσο είναι το ύψος τ’ ουρανού πάνω απ’ τη γη, τόσο 
απέραντη είναι η αγάπη του για κείνους που τον σέβονται.
12 Όσο απέχει από τη δύση η ανατολή, τόσο αποµάκρυνε από 
µας τις ανοµίες µας.

13 Όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας τα παιδιά του, έτσι 
σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται.
14 Ξέρει αυτός από τι πλαστήκαµε, θυµάται πως είµαστε χώµα.
15 Σαν το χορτάρι είναι του ανθρώπου η ζωή, σαν το λουλούδι 
του αγρού· έτσι ανθίζει.
16 Μα άνεµος πάνω του περνά και δεν υπάρχει πια κι ούτε που 
φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν.
17 Αλλά η αγάπη του Κυρίου για κείνους που τον σέβονται είναι 
από πάντα και για παντοτινά· όπως κι η δικαιοσύνη του για των  
παιδιών τους τα παιδιά,
18 για κείνους που τηρούν τη διαθήκη του και που τις εντολές 
του τις θυµούνται και τις κάνουνε πράξη.
19 Ο Κύριος έστησε στον ουρανό το θρόνο του κι η εξουσία του 
απλώνεται στα πάντα.
20 Τον Κύριο ευλογείτε όλοι του οι άγγελοι, δυνάµεις 
ισχυρότατες, που εκτελείτε ό,τι σας πει, υπάκουοι στη φωνή της 
προσταγής του!
21 Τον Κύριο ευλογείτε όλες οι ουράνιες δυνάµεις του, που τον 
υπηρετείτε και κάνετε ό,τι κι αν θελήσει!
22 Το Κύριο ευλογείτε όλα τα έργα του, σε κάθε τόπο που 
αυτός εξουσιάζει!

Ευλόγησε τον Κύριο, ψυχή µου!
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