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Ύμνος

Κύριέ μου Σε υψώνω

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ησαϊας 51: 4-6 & 11-12

Ύμνοι

Επειδή Αυτός ζει
Είσ’ ο λόγος του Πατέρα
Ψάλλετε τα μεγαλεία Του
Χιλιάδες λόγοι

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Δευτερονόμιο 10: 12-22

Ομιλία

Τί ζητά ο Θεός από μένα

Ύμνος

Ευλογημένε Θεέ

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Στον Σταυρόν ω Ιησού

Ύμνος
Κοιτώ για τους αγγέλους
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12. Και τώρα, Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός σου 
παρά σου, ειμή να φοβήσαι Κύριον τον Θεόν σου, να 
περιπατής εις πάσας τας οδούς αυτού και να αγαπάς 
αυτόν, και να λατρεύης Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης 
της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου,
13. να φυλάττης τας εντολάς του Κυρίου και τα 
διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις σε 
σήμερον διά το καλόν σου;
14. Ιδού, Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο 
ουρανός των ουρανών· η γη και πάντα τα εν αυτή.
15. Και όμως τους πατέρας σου προετίμησεν ο 
Κύριος, να αγαπά αυτούς, και εξέλεξε το σπέρμα 
αυτών μετ' αυτούς, εσάς παρά πάντας τους λαούς, 
καθώς είναι την ημέραν ταύτην.
16. Περιτέμετε λοιπόν την ακροβυστίαν της καρδίας 
σας και μη σκληρύνητε πλέον τον τράχηλόν σας.
17. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των θεών και 
Κύριος των κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός και 

φοβερός, μη αποβλέπων εις πρόσωπον μηδέ 
λαμβάνων δώρον·
18. ποιών κρίσιν εις τον ορφανόν και εις την χήραν, 
και αγαπών τον ξένον, δίδων εις αυτόν τροφήν και 
ενδύματα.
19. Αγαπάτε λοιπόν τον ξένον· διότι σεις ξένοι 
εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου.
20. Κύριον τον Θεόν σου θέλεις φοβείσθαι αυτόν 
θέλεις λατρεύει, και εις αυτόν θέλεις είσθαι 
προσηλωμένος, και εις το όνομα αυτού θέλεις ομνύει.
21. Αυτός είναι καύχημά σου, και αυτός είναι Θεός 
σου, όστις έκαμε διά σε τα μεγάλα ταύτα και 
τρομερά, τα οποία είδον οι οφθαλμοί σου.
22. Μετά εβδομήκοντα ψυχών κατέβησαν οι πατέρες 
σου εις την Αίγυπτον, και τώρα Κύριος ο Θεός σου σε 
κατέστησεν ως τα άστρα του ουρανού κατά το 
πλήθος.
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