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Κύριέ μου Σε υψώνω
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Ύμνοι

Θα Τον δοξολογώ
Η ψυχή μου Σε ποθεί
Φως τ’ ουρανού
Δόξα και τιμή και ύμνος
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Ομιλία

Όταν ήρθε το πλήρωμα του 
χρόνου
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ύμνος

Στη σκιά Σου

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Απ’ το αίμα του σταυρού Σου

Ύμνος
Εδόθη εις ημάς Υιός
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ΓΑΛΑΤΑΣ 3
23 Πραγματικά, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε 
ο νόμος. Ήμασταν φυλακισμένοι, ώσπου να 
φανερωθεί ο μελλοντικός σωτήρας μας. 24 Ο νόμος, 
λοιπόν, ήταν σκληρός παιδονόμος για μας, ώσπου 
εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας σ’ αυτόν 
μας χάρισε τη σωτηρία. 25 Τώρα όμως που ήρθε ο 
Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στο νόμο.
26 Είστε, λοιπόν, όλοι παιδιά του Θεού, αφού 
πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. 27 Κι αυτό, γιατί όσοι 
βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί το 
Χριστό. 28 Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και 
ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, 
δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα· όλοι σας είστε ένας, 
χάρη στον Ιησού Χριστό. 29 Κι αφού ανήκετε στο 
Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι 
της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός.

4
1 Να τι θέλω να πω: Όσον καιρό ο κληρονόμος είναι 
ανήλικος, δε διαφέρει σε τίποτε από ένα δούλο. Είναι 
βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, 2 εξαρτάται όμως από 
επιτρόπους και διαχειριστές, ως την προθεσμία που 
καθόρισε ο πατέρας. 3 Έτσι κι εμείς, όταν ήμασταν 
ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του 
κόσμου. 4 Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε 
καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό του. Γεννήθηκε 
από μια γυναίκα και υποτάχτηκε στο νόμο, 5 για να 
εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στο νόμο, για 
να γίνουμε παιδιά του Θεού. 6 Κι επειδή πραγματικά 
είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το Πνεύμα του 
Υιού του στις καρδιές μας, και αυτό φωνάζει: «Αββά, 
Πατέρα μου!» 7 Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά 
παιδί του Θεού. Και ως παιδί του που είσαι, θα γίνεις 
κληρονόμος του δια του Χριστού.
8 Παλιότερα, βέβαια, δε γνωρίζατε το Θεό, και είχατε 
υποδουλωθεί σε είδωλα, σε ψεύτικες θεότητες.
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