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Ύμνος

Θεός ευλογητός

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 1: 12, Ματθαίος 7: 21-23, Α΄ Ιωάννου 4: 7-8,
Α΄ Ιωάννου 3: 14-15, Α΄ Κορινθίους 13: 1-3

Ύμνοι

Ο Θεός είναι Άξιος και Άγιος Θεός
Σώτερ προς Σε ατενίζω
Από καρδιάς
Χιλιάδες λόγοι

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 1: 12, Ματθαίος 7: 21-23, Α΄ Ιωάννου 4: 7-8,
Α΄ Ιωάννου 3: 14-15, Α΄ Κορινθίους 13: 1-3

Ομιλία

Ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός;

Ύμνος

Τι είμ’ εγώ

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Τη στιγμή

Ύμνος

Εν φαιδρότητι και εν χαρά πολλή
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 Ιωάννης 1: 12    
 «Σ’ όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σ’ αυτόν, 

έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού».

 Ματθαίος 7: 21-23  
 «Στη βασιλεία του Θεού δε θα μπει όποιος μου λέει 

“Κύριε, Κύριε”, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του 
ουράνιου Πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί 
θα μου πουν: “Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο 
όνομά σου; Δε διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου; Δεν 
κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου;” Και τότε θα 
τους πω κι εγώ: “ποτέ δε σας ήξερα· φύγετε μακριά 
μου, εσείς που αντιστρατεύεστε το νόμο του Θεού”».

 Α΄ Ιωάννου 4: 7-8  
 «Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η 

αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει, 
δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από το Θεό και ότι 
γνωρίζει το Θεό. ‘Όποιος δεν αγαπάει, δε γνώρισε το 
Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη».

 Α΄ Ιωάννου 3: 14-15  
 «Εμείς ξέρουμε πως από το θάνατο έχουμε περάσει 

στη ζωή· κι αυτό το ξέρουμε επειδή αγαπάμε τους 
αδερφούς μας. Αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό 
του παραμένει στο θάνατο. Όποιος μισεί τον αδερφό 
του είναι ανθρωποκτόνος, και ξέρετε πως κανένας 
φονιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή».

 Α΄ Κορινθίους 13: 1-3  
 «Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, 

ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους 
άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης 
καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. Κι αν έχω της 
προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι 
όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη, έτσι 
που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι 
ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα 
μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το 
σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα 
δε μ’ ωφελεί».

Ποιος είναι 
ο αληθινός χριστιανός;


