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Ύμνος
Θα ‘θελα να σου πω
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Από τον Ψαλμό 32

Ύμνοι
Τί είμ’ εγώ
Μπροστά στο θρόνο Σου Χριστέ
Ποιμένας μου ο Κύριος
Την τιμή και λατρεία
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Ομιλία

Χαρά μέσα στη θλίψη
Σωκράτης Αναστασιάδης

Ύμνος

Την ειρήνη μου αφήνω σε σας

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Τη στιγμή

Ύμνος
Είν’ για με ο Σταυρός
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ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4
4 Nα χαίρεστε στον Kύριο πάντοτε· θα το πω ξανά: Nα 
χαίρεστε. 5 H επιείκειά σας ας γίνει γνωστή σε όλους 
τούς ανθρώπους· ο Kύριος είναι κοντά.
6 Nα μη μεριμνάτε για τίποτε· αλλά, σε κάθε τι, τα 
ζητήματά σας ας γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία 
διαμέσου τής προσευχής και της δέησης. 7 Kαι η ειρήνη 
τού Θεού, που υπερέχει κάθε νου, θα διαφυλάξει τις 
καρδιές σας και τα διανοήματά σας διαμέσου τού Iησού 
Xριστού.
8 Tέλος, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι 
σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι 
προσφιλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια 
αρετή, και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να 
συλλογίζεστε. 9 Eκείνα που και μάθατε, και παραλάβατε, 
και ακούσατε, και είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε· και ο 
Θεός τής ειρήνης θα είναι μαζί σας.
10 Xάρηκα, μάλιστα, πολύ εν Kυρίω, ότι τώρα τέλος 
πάντων δείξατε να αναθάλλει η φροντίδα σας για μένα, 
για τον οποίο και φροντίζατε, όμως δεν είχατε την 
ευκαιρία. 11 Όχι ότι το λέω, επειδή βρίσκομαι σε 
στέρηση· δεδομένου ότι, εγώ έμαθα να είμαι αυτάρκης σε 

όσα έχω. 12 Ξέρω να περνώ με στέρηση, ξέρω και να έχω 
περίσσευμα· σε κάθε τι, και σε όλα, είμαι διδαγμένος, και 
να χορταίνω και να πεινάω, και να έχω περίσσευμα και να 
στερούμαι. 13 Όλα τα μπορώ, διαμέσου τού Xριστού που  
με ενδυναμώνει.

Χαρά μέσα στη θλίψη

ΠOIO EINAI TO MYΣTIKO THΣ XAPAΣ 
"ΠANTOΣ KAIPOY"; (εδ. 4)

 1.  H EΠIEIKEIA (εδ. 5)
 2.  H ΠPOΣEYXH XΩPIΣ MEPIMNA (εδ. 6-7)
 3.  OI ΣΩΣTEΣ ΣKEΨEIΣ (εδ. 8)
 4.  H AYΘENTIKOTHTA ZΩHΣ (εδ. 9)
 5.  H AYTAPKEIA (εδ. 10-13)


