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Ύμνος

Τι όνομα γλυκό

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ησαϊας 9: 2, 6-7

Ύμνοι

Επειδή Αυτός ζει
Είσαι κοντά μου πάντα Εσύ

Χιλιάδες λόγοι
Όλα τα έργα Σου

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Γένεση 3

Ομιλία

3 θάνατοι
Σπύρος Πορτινός

Ύμνος

Έτοιμη Θεέ μου

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας

Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Ευλογημένε Θεέ

Ψάλλε ψυχή μυστικά 

Ύμνος

Εν φαιδρότητι και εν χαρά πολλή

γενεση 3
1 Απ’ όλα τα ζώα του αγρού, που είχε δηµιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα: «Αλήθεια είπε 
ο Θεός να µη φάτε απο κανένα δέντρο του κήπου;» 2 Η γυναίκα τού απάντησε: «Μπορούµε να φάµε καρπούς απ’ όλα τα δέντρα, 3 εκτός από κείνο 
που βρίσκεται στη µέση του κήπου. Ο Θεός είπε να µη φάµε τον καρπό του, ούτε καν να τον αγγίξουµε, για να µην πεθάνουµε». 4 Τότε το φίδι είπε 
στη γυναίκα: «Όχι βέβαια! Δε θα πεθάνετε· 5 ξέρει όµως ο Θεός ότι την ηµέρα που θα φάτε απ’ αυτό, θα ανοιχτούν τα µάτια σας και θα γίνετε σαν 
θεοί, και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό».
6 Η γυναίκα είδε ότι οι καρποί του δέντρου ήταν εύγευστοι, ελκυστικοί και ξεσήκωναν την επιθυµία για την απόκτηση γνώσης. Πήρε, λοιπόν, από 
τους καρπούς του κι έφαγε· έδωσε και στον άντρα της που ήταν µαζί της, και έφαγε κι αυτός. 7 Τότε άνοιξαν τα µάτια και των δύο και κατάλαβαν ότι 
ήταν γυµνοί. Έραψαν, λοιπόν, φύλλα συκιάς και έφτιαξαν καλύµµατα για να σκεπάσουν τη γύµνια τους.
8 Τότε άκουσαν το θόρυβο που έκανε ο Κύριος ο Θεός, καθώς περπατούσε στον κήπο το δειλινό, και κρύφτηκαν απ’ αυτόν ο Αδάµ και η γυναίκα του 
ανάµεσα στα δέντρα του κήπου. 9 Αλλά ο Κύριος ο Θεός φώναξε τον Αδάµ και του είπε: «Πού είσαι;»
10 Εκείνος απάντησε: «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα, γιατί είµαι γυµνός».
11 «Ποιος σου είπε πως είσαι γυµνός;» ρώτησε ο Θεός. «Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχα απαγορέψει να φας;»
12 Ο Αδάµ αποκρίθηκε: «Η γυναίκα που µου έδωσες, εκείνη µου πρόσφερε έναν καρπό και έφαγα».
13 Ο Κύριος ο Θεός ρώτησε τη γυναίκα: «Γιατί το έκανες αυτό;» Εκείνη απάντησε: «Το φίδι µε εξαπάτησε και έφαγα».
14 Τότε είπε ο Κύριος ο Θεός στο φίδι: «Γι’ αυτό που έκανες, καταραµένο να ’σαι µόνο εσύ απ’ όλα τα ζώα της γης! Με την κοιλιά θα σέρνεσαι, και 
χώµα θα τρως σ’ όλη σου τη ζωή. 15 Έχθρα θα βάλω ανάµεσα σ’ εσένα και στη γυναίκα, κι ανάµεσα στο σπέρµα σου και στο σπέρµα της. Εκείνος 
θα σου συντρίψει το κεφάλι κι εσύ θα του πληγώσεις τη φτέρνα».
16 Και στη γυναίκα είπε: «Θ’ αυξήσω κατά πολύ τη θλίψη και τους πόνους της κυοφορίας σου, και µε πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου. Η επιθυµία 
σου θα στρέφεται προς τον άντρα σου, αλλά αυτός θα σε εξουσιάζει». 17 Μετά είπε στον Αδάµ: «Επειδή άκουσες τη γυναίκα σου κι έφαγες από το 
δέντρο, απ’ το οποίο σε είχα διατάξει να µη φας, καταραµένη θα είναι η γη εξαιτίας σου. Με µόχθο θα την καλλιεργείς σ’ όλη σου τη ζωή. 18 Αγκάθια 
και τριβόλια θα σου βλασταίνει και θα τρως το χορτάρι του αγρού. 19 Με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρως το ψωµί σου, ώσπου να 
ξαναγυρίσεις στη γη από την οποία προήλθες, γιατί χώµα είσαι, και στο χώµα θα επιστρέψεις».
20 Ο Αδάµ ονόµασε τότε τη γυναίκα του «Εύα» γιατί αυτή έγινε µητέρα όλης της ανθρωπότητας. 21 Ο Κύριος ο Θεός έφτιαξε για τον Αδάµ και τη 
γυναίκα του δερµάτινους χιτώνες και τους έντυσε. 22 Και σκέφτηκε: «Τώρα πια ο άνθρωπος έγινε σαν ένας από µας στο να γνωρίζει το καλό και το 
κακό. Υπάρχει, λοιπόν, κίνδυνος ν’ απλώσει το χέρι του και να φάει από το δέντρο της ζωής και να ζήσει αιώνια». 23 Ετσι, ο Κύριος ο Θεός έδιωξε 
τον άνθρωπο από τον κήπο της Εδέµ, για να καλλιεργεί τη γη απ’ την οποία είχε προέλθει.
24 Αφού, λοιπόν, έδιωξε τον άνθρωπο, έβαλε στα ανατολικά του κήπου τα χερουβίµ και το πύρινο περιστρεφόµενο ξίφος, για να φυλάνε το δρόµο 
που οδηγούσε στο δέντρο της ζωής.
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