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Ύμνος
Κύριέ μου Σε υψώνω

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον Ψαλμό 31

Ύμνοι
Είμ’ ασφαλής
Μες στον Χριστό
Είσαι κοντά μου πάντα Εσύ
Αλληλούια

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Α΄ Πέτρου 2: 4-12

Ομιλία

Μια νέα ταυτότητα
Κωνσταντίνος Αποστόλου

Ύμνος
Για τη ζωή που μου χάρισες

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Απ’ το αίμα του σταυρού Σου

Ύμνος
Κοιτώ για τους αγγέλους
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Α΄ ΠΕΤΡΟΥ 2
22 Καθαρίσαντες λοιπόν τάς ψυχάς σας με τήν 
υπακοήν τής αληθείας διά τού Πνεύματος πρός 
φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως 
αλλήλους έκ καθαράς καρδίας, 
4 Στον οποίο καθώς προσέρχεστε, σαν σε μία 
ζωντανή πέτρα, αποδοκιμασμένη μεν από τους 
ανθρώπους, στον Θεό όμως εκλεκτή, πολύτιμη, 
5 και εσείς, σαν ζωντανές πέτρες, οικοδομείστε ως 
πνευματικός οίκος, άγιο ιεράτευμα, για να 
προσφέρετε πνευματικές θυσίες, ευπρόσδεκτες 
στον Θεό διαμέσου τού Iησού Xριστού. 
6 Γι’ αυτό και περιέχεται μέσα στη γραφή: 
«Προσέξτε, βάζω στη Σιών μία ακρογωνιαία πέτρα, 
εκλεκτή, πολύτιμη· και εκείνος που πιστεύει σ’ αυτή 
δεν θα ντροπιαστεί». 7 H τιμή, λοιπόν, είναι σε σας 
που πιστεύετε· ενώ σ’ αυτούς που απειθούν, «η 
πέτρα που αποδοκίμασαν εκείνοι που οικοδομούν, 

αυτή έγινε ακρογωνιαία πέτρα», και «πέτρα 
προσκόμματος, και πέτρα σκανδάλου»· 8 οι οποίοι 
προσκόπτουν στον λόγο, καθώς είναι απειθείς· στο 
οποίο και τοποθετήθηκαν. 
9 Eσείς, όμως, είστε «γένος εκλεκτό, βασίλειο 
ιεράτευμα, έθνος άγιο», λαός τον οποίο ο Θεός 
απέκτησε, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο 
οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό 
του φως· 10 οι οποίοι άλλοτε δεν ήσασταν λαός, 
τώρα όμως είστε λαός τού Θεού· «οι οποίοι άλλοτε 
δεν είχατε ελεηθεί, τώρα όμως ελεηθήκατε».
11 Aγαπητοί, σας παρακαλώ, ως ξένους και 
παρεπίδημους, να απέχετε από τις σαρκικές 
επιθυμίες, οι οποίες αντιμάχονται ενάντια στην 
ψυχή· 12 να έχετε καλή τη διαγωγή σας ανάμεσα 
στα έθνη, ώστε, ενώ σας καταλαλούν σαν 
κακοποιούς, από τα καλά έργα, όταν τα δουν, να 
δοξάσουν τον Θεό κατά την ημέρα τής επίσκεψης.
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