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Ύμνος
Μαζευτήκαμε εδώ

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ψαλμός 100

Ύμνοι
Είμ’ ασφαλής
Σώτερ προς Σε ατενίζω
Χιλιάδες λόγοι
Κάστρο γερό

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Α΄ Πέτρου 1:22 - 2:10

Ομιλία

Νεογέννητα βρέφη                    
και λίθοι ζώντες
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ύμνος
Τί είμ’ εγώ

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Τη στιγμή

Ύμνος
Σ’ ένα λόφο ψηλά
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Α΄ ΠΕΤΡΟΥ 1
22 Καθαρίσαντες λοιπόν τάς ψυχάς σας με τήν υπακοήν 
τής αληθείας διά τού Πνεύματος πρός φιλαδελφίαν 
ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους έκ 
καθαράς καρδίας, 
23 επειδή ανεγεννήθητε ουχί έκ φθαρτού σπέρματος, 
αλλά αφθάρτου, διά τού λόγου τού Θεού τού ζώντος καί 
μένοντος είς τόν αιώνα. 24 Διότι πάσα σάρξ είναι ώς 
χόρτος, καί πάσα δόξα ανθρώπου ώς άνθος χόρτου. 
Εξηράνθη ο χόρτος, καί τό άνθος αυτού εξέπεσεν.
25 Ο λόγος όμως τού Κυρίου μένει είς τόν αιώνα. Καί 
ούτος είναι ο λόγος ο ευαγγελισθείς είς εσάς.

2
1 Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν καί πάντα δόλον 
καί υποκρίσεις καί φθόνους καί πάσας καταλαλιάς, 
2 επιποθήσατε ώς νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολον 
γάλα, διά να αυξηθήτε δι΄ αυτού, 3 επειδή εγεύθητε ότι 
αγαθός ο Κύριος.

4 Είς τόν οποίον προσερχόμενοι, ως είς λίθον ζώντα, υπό 
μεν τών ανθρώπων αποδεδοκιμασμένον, παρά δέ τω 
Θεώ εκλεκτόν, έντιμον, 5 καί σείς, ως λίθοι ζώντες, 
οικοδομείσθε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, διά να 
προσφέρητε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους είς τόν 
Θεόν διά Ιησού Χριστού·
6 διά τούτο καί περιέχεται έν τη γραφή· Ιδού, θέτω εν 
Σιών λίθον ακρογωνιαίον, εκλεκτόν, έντιμον, καί ο 
πιστεύων έπ΄ αυτόν δέν θέλει καταισχυνθή. 
7 Είς εσάς λοιπόν τούς πιστεύοντας είναι η τιμή, είς δε 
τους απειθούντας ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι 
οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας 8 καί λίθος 
προσκόμματος καί πέτρα σκανδάλου· οίτινες 
προσκόπτουσιν είς τον λόγον, όντες απειθείς, είς το 
οποίον καί ήσαν προσδιωρισμένοι· 
9 σείς όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, 
έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να 
εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν έκ 
του σκότους είς το θαυμαστόν αυτού φώς·
10 οι ποτέ μή όντες λαός, τώρα δέ λαός του Θεού, οι 
ποτέ μή ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες.

Νεογέννητα βρέφη και 
λίθοι ζώντες


