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Ύμνος

Κύριέ μου Σε υψώνω

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ησαϊας 57: 13-16

Ύμνοι

Ψάλτε αλληλούια στον Θεό
Μες στον Χριστό
Επειδή Αυτός ζει
Χιλιάδες λόγοι

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Γαλάτας 5: 16-26

Ομιλία

Το Ευαγγέλιο που μας αλλάζει

Ύμνος
Πιο πάνω απ’ όλα

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Απ’ το αίμα του σταυρού Σου

Ύμνος

Ω Κύριέ μου πόσο Σε θαυμάζω
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16 Θέλω ακόµα να σας πω και τούτο: Να καθορίζει το Πνεύµα τη 
διαγωγή σας και τότε δε θ’ ακολουθείτε τις αµαρτωλές επιθυµίες 
σας (επιθυµία της σαρκός). 17 Γιατί οι αµαρτωλές επιθυµίες είναι 
αντίθετες µε το Πνεύµα, και φυσικά το Πνεύµα αντίθετο µε τις 
αµαρτωλές επιθυµίες. Αυτά τα δύο αντιµάχονται το ένα το άλλο, και 
γι’ αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. 18 Αν 
έχετε το Πνεύµα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στο νόµο.
19 Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αµαρτωλά έργα: Είναι η µοιχεία, 
η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η αισχρότητα, 20 η ειδωλολατρία, η 
µαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικίες, οι ζήλιες, οι θυµοί, οι 
διαπληκτισµοί, οι διχόνοιες, τα σχίσµατα, 21 οι φθόνοι, οι φόνοι, οι 
µέθες, οι ασωτίες και τα παρόµοια. Σας προειδοποιώ, όπως σας 
προειδοποίησα κι άλλοτε: όσοι κάνουν τέτοια πράγµατα δεν θα 
κληρονοµήσουν τη βασιλεία του Θεού.
22 Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύµατος είναι η αγάπη, η χαρά, 
η ειρήνη, η µακροθυµία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, 23 η 
πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτε απ’ αυτά δεν καταδικάζει ο νόµος. 
24 Άλλωστε όσοι είναι του Χριστού έχουν σταυρώσει τον αµαρτωλό 
εαυτό τους µαζί µε τα πάθη και τις επιθυµίες του. 25 Αφού, λοιπόν, 
ζούµε µε τη δύναµη του Πνεύµατος, πρέπει ν’ ακολουθούµε το 
Πνεύµα. 26 Ας µη γινόµαστε µαταιόδοξοι, ας µην προκαλούµε κι ας 
µη φθονούµε ο ένας τον άλλο.
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Το Ευαγγέλιο που μας αλλάζει


