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Ύμνος

Ω, Κύριέ μου, πόσο Σε θαυμάζω

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον Ψαλμό 9

Ύμνοι

Πάλι
Μπροστά στο θρόνο Σου Χριστέ

Φως τ’ ουρανού
Δόξα και τιμή και ύμνος

Βιβλικό Ανάγνωσμα
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Ομιλία

Μιμητές Θεού
Γιώργος Καλαντζής

Ύμνος

Πιο πάνω απ’ όλα

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας

Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Στον σταυρόν ω Ιησού 

Ύμνος

Κοιτώ για τους αγγέλους

1 Μιµηθείτε λοιπόν το Θεό, αφού είστε αγαπητά του παιδιά· 2 να 
συµπεριφέρεστε µε αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού, που µας 
αγάπησε κι έδωσε τη ζωή του για µας, προσφορά και θυσία που τη 
δέχεται ευχάριστα ο Θεός.
3 Αφού ανήκετε στο Θεό, δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται 
µεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία και 
πλεονεξία. 4 Επίσης δεν σας ταιριάζει η αισχρότητα, τα ανόητα λόγια 
και τα βρώµικα αστεία· αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια 
ευγνωµοσύνης προς το Θεό. 5 Γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας απ’ 
όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία 
–που ουσιαστικά είναι λατρεία των ειδώλων– δε θα έχει µερίδιο στη 
βασιλεία του Χριστού και του Θεού.
6 Μην αφήνετε κανέναν να σας εξαπατάει µε απατηλά λόγια. Γιατί 
όλα αυτά φέρνουν την τιµωρία του Θεού πάνω σε όσους δεν τον 
υπακούν. 7 Μην έχετε, λοιπόν, τίποτε το κοινό µ’ αυτούς. 8 Κάποτε 
ήσασταν στο σκοτάδι· τώρα όµως, που πιστεύετε στον Κύριο, είστε 
στο φως. Να ζείτε, λοιπόν, σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως. 
9 Γιατί η ζωή εκείνων που οδηγούνται από το Άγιο Πνεύµα 
διακρίνεται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. 10 Να 
εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο. 11 Και να µη συµµετέχετε στα 
σκοτεινά κι ανώφελα έργα των άλλων, αλλά να τα ξεσκεπάζετε. 

12 Γι’ αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά, είναι ντροπή 
ακόµα και να µιλάµε. 13 Όταν όµως όλα αυτά έρχονται στο 
φως, αποκαλύπτεται η αληθινή τους φύση. Γιατί ό,τι 
φανερώνεται γίνεται κι αυτό φως. 14 Γι’ αυτό λέει ένας 
ύµνος:
«Ξύπνα εσύ που κοιµάσαι,
αναστήσου από τους νεκρούς,
και θα σε φωτίσει ο Χριστός».
15 Προσέχετε, λοιπόν, καλά, πώς ζείτε· µη ζείτε ως 
ασύνετοι αλλά ως συνετοί. 16 Να χρησιµοποιείτε σωστά το 
χρόνο σας, γιατί ζούµε σε πονηρούς καιρούς. 17 Γι’ αυτό 
µην είστε άφρονες, αλλά ν’ αντιλαµβάνεστε τι θέλει ο Κύριος 
από σας. 18 Να µη µεθάτε µε κρασί, που οδηγεί στην 
ασωτία, αλλά να γεµίζετε µε το Πνεύµα του Θεού. 19 Να 
τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλµούς και ύµνους και 
πνευµατικές ωδές· να ψάλλετε µε την καρδιά σας στον 
Κύριο. 20 Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό και 
Πατέρα στο όνοµα του Κυρίου µας Ιησού Χριστού.
21 Να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλο µε φόβο Χριστού.
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