
05.11.2017

Ύμνος

Δόξα στο Θεό

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ησαϊας 55: 6-13
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Η ψυχή μου Σε ποθεί
Μπροστά στο θρόνο Σου Χριστέ
Πάλι
Σε Σένα πιο κοντά
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Ευλογημένε Θεέ

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου
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Τη στιγμή
Ψάλλε ψυχή μυστικά

Ύμνος

Εν φαιδρότητι και εν χαρά πολλή
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16 Ενώ ο Παύλος τους περίµενε στην Αθήνα, αναστατωνόταν µέσα του 
που έβλεπε την πόλη να είναι γεµάτη είδωλα. 17 Συζητούσε, λοιπόν, γι’ 
αυτό στη συναγωγή µε τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους, και στην 
αγορά κάθε µέρα µ’ όσους συναντούσε. 18 Μερικοί από τους 
επικούρειους και τους στωϊκούς φιλοσόφους συζητούσαν µαζί του, και 
κάποιοι έλεγαν: «Τι να θέλει άραγε να µας πει ετούτος ο παραµυθάς;» 
Άλλοι έλεγαν: «Φαίνεται πως κηρύττει τίποτα ξένους θεούς». Αυτό το 
’λεγαν, γιατί ο Παύλος κήρυττε σ’ αυτούς τον Ιησού και την ανάσταση. 
19 Τον πήραν, λοιπόν, και τον έφεραν στον Άρειο Πάγο. «Μπορούµε να 
µάθουµε», του έλεγαν, «ποια είναι η καινούρια αυτή διδασκαλία που 
κηρύττεις; 20 Φέρνεις στ’ αυτιά µας παράξενα πράγµατα. Θέλουµε λοιπόν 
να µάθουµε σαν τι µπορεί να είναι αυτά». 21 Γιατί, όλοι οι Αθηναίοι και οι 
ξένοι που έµεναν στην Αθήνα για τίποτε άλλο δεν είχαν καιρό, παρά για να 
λένε ή ν’ ακούνε κάτι το καινούριο.
22 Στάθηκε, λοιπόν, ο Παύλος στη µέση του Αρείου Πάγου και είπε: 
«Αθηναίοι! Σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. 23 Πράγµατι, 
ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα 
ανάµεσα σ’ αυτούς κι ένα βωµό, µε την επιγραφή: “στον Άγνωστο Θεό”. 
Αυτόν, λοιπόν, που εσείς λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ 
τώρα σας τον κάνω γνωστό. 24 Είναι ο Θεός που δηµιούργησε τον κόσµο 
κι όλα όσα υπάρχουν σ’ αυτόν. Ως Κύριος του ουρανού και της γης, δεν 
κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, 25 ούτε υπηρετείται από χέρια 
ανθρώπινα σαν να ’χε ανάγκη από κάτι, αφού αυτός είναι που δίνει σε όλα 
ζωή και πνοή και τα πάντα. 26 Δηµιούργησε από έναν άνθρωπο όλα τα 
έθνη των ανθρώπων και τους εγκατέστησε πάνω σ’ όλη τη γη, και όρισε 
πόσον καιρό θα υπάρχουν και µέσα σε ποια σύνορα θα κατοικούν. 
27 Θέλησε να ζητούν τον Κύριο και να προσπαθούν να τον βρουν 
ψηλαφώντας στο σκοτάδι, αν και δεν είναι µακριά από τον καθένα µας. 
28 Γιατί µέσα σ’ αυτόν ζούµε και κινούµαστε και υπάρχουµε, όπως λένε 
και µερικοί απ’ τους δικούς σας ποιητές: “Δική του είµαστε γενιά”.
29 Αφού, λοιπόν, είµαστε γενιά του Θεού, δε θα πρέπει να νοµίζουµε ότι η 
θεότητα είναι κάτι όµοιο µε χρυσάφι ή ασήµι ή πέτρα, δηλαδή µε γλυπτό 
έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. 30 Ο Θεός παρέβλεψε 
τα χρόνια της άγνοιας· τώρα όµως απαιτεί απ’ όλους τους ανθρώπους σε 
κάθε τόπο να µετανοήσουν, 31 γιατί έχει καθορίσει µια µέρα που θα κρίνει 
την οικουµένη µε δικαιοσύνη, µέσω ενός ανδρός που τον έχει ορίσει γι’ 
αυτό το σκοπό. Κι έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους, ότι αυτός θα είναι ο 
κριτής, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς».
32 Όταν εκείνοι άκουσαν για ανάσταση νεκρών, άλλοι κορόιδευαν κι άλλοι 
έλεγαν: «Θα µας τα ξαναπείς µιαν άλλη φορά». 33 Τότε ο Παύλος έφυγε 
απ’ ανάµεσά τους. 34 Μερικοί όµως άντρες προσκολλήθηκαν σ’ αυτόν και 
πίστεψαν, ανάµεσά τους και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και µια γυναίκα 
που λεγόταν Δάµαρις, και άλλοι µαζί µ’ αυτούς.
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Όλα και όλοι μας έχουμε μία αρχή. Το ίδιο και η πίστη! Έρχεται μία στιγμή όμως στη ζωή μας που 
υπάρχει ένα κενό μεταξύ της γνώσης που έχουμε και της εμπειρίας που ζούμε... και τότε σταματάμε. 
Αν μπορούσαμε να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή αλλά με τα μάτια μας σαν μεγάλοι... Αν 
μπορούσαμε να ξαναρχίσουμε... Να κάνουμε restart!


