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Ύμνος
Ψάλλετε τα μεγαλεία Του

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον Ψαλμό 40

Ύμνοι
Σε εμπιστεύομαι
Λατρεύω ένα Σωτήρα
Ο Θεός είναι Άξιος και Άγιος Θεός
Σε Σένα πιο κοντά

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Α΄ Κορινθίους 10: 31

Ομιλία

Γιατί ζούμε;

Ύμνος

Από καρδιάς

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Απ’ το αίμα του σταυρού Σου

Ύμνος
Εν φαιδρότητι και εν χαρά πολλή
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Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 10 
31 Είτε λοιπόν τρώγετε είτε πίνετε 
είτε πράττετέ τι, πάντα 
πράττετε εις δόξαν Θεού.

Γιατί ζούμε;

ΨΑΛΜΟΣ 148 
1 Αινείτε τον Κύριον. Αινείτε τον Κύριον εκ των 
ουρανών· αινείτε αυτόν εν τοις υψίστοις.
2 Αινείτε αυτόν, πάντες οι άγγελοι αυτού· αινείτε 
αυτόν, πάσαι αι δυνάμεις αυτού.
3 Αινείτε αυτόν, ήλιε και σελήνη· αινείτε αυτόν, 
πάντα τα άστρα του φωτός.
4 Αινείτε αυτόν, οι ουρανοί των ουρανών, και τα 
ύδατα τα υπεράνω των ουρανών.
5 Ας αινώσι το όνομα του Κυρίου· διότι αυτός 
προσέταξε, και εκτίσθησαν·
6 και εστερέωσεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον 
αιώνα· έθεσε διάταγμα, το οποίον δεν θέλει 
παρέλθει.
7 Αινείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και 
πάσαι άβυσσοι·
8 πυρ και χάλαζα, χιών και ατμίς, ανεμοστρόβιλος, ο 
εκτελών τον λόγον αυτού·
9 τα όρη και πάντα τα βουνά· δένδρα καρποφόρα 
και πάσαι κέδροι·
10 τα θηρία και πάντα τα κτήνη· ερπετά και πετεινά

πτερωτά.
11 Βασιλείς της γης και πάντες λαοί· άρχοντες και 
πάντες κριταί της γής·
12 νέοι τε και παρθένοι, γέροντες μετά νεωτέρων
13 ας αινώσι το όνομα του Κυρίου· διότι το όνομα 
αυτού μόνου είναι υψωμένον·
14 Η δόξα αυτού είναι επί την γην και τον ουρανόν· 
και αυτός ύψωσε κέρας εις τον λαόν αυτού, ύμνον 
εις πάντας τους οσίους αυτού, εις τους υιούς 
Ισραήλ, λαόν όστις είναι πλησίον αυτού. Αλληλούϊα.


