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Είσαι ο μόνος
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Ύμνοι

Μαζευτήκαμε εδώ
Γλυκύτερον ω Ιησού
Από καρδιάς
Χιλιάδες λόγοι

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ρωμαίους 8: 18-26, Αποκάλυψη 1: 1-6 & 5: 9-10
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Η ξεχασμένη αποστολή μας

Ύμνος
Έτοιμη Θεέ μου
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Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου
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Τη στιγμή
Ψάλλε ψυχή μυστικά
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ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8 

18 Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε, δεν 
ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. 
19 Γιατί όλη η κτίση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η 
δόξα των παιδιών του Θεού. 20 Ξέρετε, βέβαια, πως η κτίση 
υποτάχθηκε κι αυτή στη φθορά, όχι γιατί το ήθελε αλλά γιατί έτσι 
θέλησε αυτός που την υπέταξε. 21 Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα, 
κι αυτή ακόμα η κτίση, πως θ’ απελευθερωθεί από την 
υποδούλωσή της στη φθορά, και θα μετάσχει στην ελευθερία που 
θ’ απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. 22 Ξέρουμε 
καλά ότι ως τώρα όλη η κτίση στενάζει και κραυγάζει από πόνο, 
σαν την ετοιμόγεννη γυναίκα. 23 Κι όχι μόνο η κτίση. Το ίδιο 
κάνουμε κι εμείς: Έχουμε ως αρραβώνα του νέου κόσμου το Άγιο 
Πνεύμα, εσωτερικά όμως στενάζουμε κι εμείς, γιατί λαχταρούμε 
να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα 
μας από τη φθορά. 
24 Γιατί το ότι έχουμε σωθεί συνδέεται με την ελπίδα μας. Η 
ελπίδα όμως είναι για κάτι που δεν το βλέπουμε –γιατί, αν κάτι το 
βλέπει κανείς, ποιος ο λόγος να το ελπίζει; 25 Κι αν ελπίζουμε σε 
κάτι που δεν το βλέπουμε, αυτό σημαίνει πως το προσμένουμε με 
υπομονή. 26 Επίσης και το Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες 
μας. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το 
Πνεύμα όμως μεσιτεύει το ίδιο στο Θεό για μας με στεναγμούς 
που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις.

Η ξεχασμένη αποστολή μας
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1 Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο 
Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γείνωσι 
ταχέως, και εφανέρωσεν αυτά αποστείλας διά του αγγέλου αυτού 
εις τον δούλον αυτού Ιωάννην,
2 όστις εμαρτύρησε τον λόγον του Θεού και την μαρτυρίαν του 
Ιησού Χριστού και όσα είδε.
3 Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της 
προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή· διότι ο 
καιρός είναι πλησίον.
4 Ο Ιωάννης προς τας επτά εκκλησίας τας εν τη Ασία· χάρις υμίν 
και ειρήνη από του ο ων και ο ην και ο ερχόμενος· και από των 
επτά πνευμάτων, τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού,
5 και από του Ιησού Χριστού, όστις είναι ο μάρτυς ο πιστός, ο 
πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχων των βασιλέων της γης. 
Εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών 
ημών με το αίμα αυτού,
6 και όστις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και 
Πατέρα αυτού, εις αυτόν είη η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας 
των αιώνων· αμήν.
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9 και ψάλλουσι νέαν ωδήν, λέγοντες· Άξιος είσαι να λάβης το 
βιβλίον και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγης και 
ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματός σου εκ πάσης φυλής 
και γλώσσης και λαού και έθνους,
10 και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και 
θέλομεν βασιλεύσει επί της γης.


