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Ύμνος
Πόσον μέγα εν Σοι φίλον

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ησαϊας 51: 4-6, 11-12

Ύμνοι
Δεν θέλω να ξεχάσω
Είσ’ ο λόγος του Πατέρα
Χιλιάδες λόγοι
Σε Σένα πιο κοντά

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Εφεσίους 1: 1-14

Ομιλία

Το μεγαλειώδες σχέδιο του Θεού
Κωνσταντίνος Αποστόλου

Ύμνος

Πιο πάνω απ’ όλα

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Τη στιγμή
Ψάλλε ψυχή μυστικά

Ύμνος

Έρχετ’ η στιγμή
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1 O ΠAYΛOΣ, απόστολος του Iησού Xριστού, με το θέλημα του 
Θεού, προς τους αγίους που είναι στην Έφεσο, και πιστούς 
στον Iησού Xριστό· 2 είθε να είναι σε σας χάρη και ειρήνη από 
τον Θεό τον Πατέρα μας, και τον Kύριο Iησού Xριστό.
3 Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας τού Kυρίου μας 
Iησού Xριστού, αυτός που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική 
ευλογία στα επουράνια διαμέσου τού Xριστού· 4 καθώς μάς 
έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, για 
να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη· 
5 αφού μας προόρισε σε υιοθεσία διαμέσου τού Iησού Xριστού 
στον εαυτό του, σύμφωνα με την ευδοκία τού θελήματός του, 
6 σε έπαινον της δόξας τής χάρης του, με την οποία μάς 
χαρίτωσε με τον αγαπημένο του· 7 με τον οποίο έχουμε την 
απολύτρωση διαμέσου τού αίματός του, την άφεση των 
αμαρτημάτων, σύμφωνα με τον πλούτο τής χάρης του· 8 από 
την οποία έκανε να περισσεύσει σε μας με κάθε σοφία και 
φρόνηση, 9 καθώς γνωστοποίησε σε μας το μυστήριο του 
θελήματός του, σύμφωνα με την ευδοκία του, που από πριν 
έθεσε μέσα στον εαυτό του, 10 σε οικονομία τού πληρώματος 
των καιρών, να ανακεφαλαιώσει τα πάντα στον Xριστό, και 
αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς και αυτά που είναι επάνω 
στη γη·

11 σ’ αυτόν, στον οποίο και πήραμε κληρονομιά, καθώς 
προοριστήκαμε σύμφωνα με την πρόθεση εκείνου, ο οποίος 
ενεργεί τα πάντα, κατά τη βουλή τού θελήματός του· 12 για να 
είμαστε σε έπαινο της δόξας του, εμείς που προελπίσαμε στον 
Xριστό· 13 στον οποίο και εσείς ελπίσατε, όταν ακούσατε τον 
λόγο τής αλήθειας, το ευαγγέλιο της σωτηρίας σας· στον οποίο 
και, καθώς πιστέψατε, σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα τής 
υπόσχεσης· 14 που είναι ο αρραβώνας τής κληρονομιάς μας, 
μέχρι την απολύτρωση του λαού του που αποκτήθηκε, σε 
έπαινο της δόξας του.
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1. Η ευλογία του σχεδίου 
του Θεού

2. Ο στόχος του σχεδίου 
του Θεού


