
πάθω· επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ 
αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί στη βασιλεία τού Θεού.  
Kαι καθώς πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: 
Λάβετε τούτο και διαμοιράστε ο ένας στον άλλον· 
επειδή, σας λέω, ότι δεν θα πιω από το γέννημα της 
αμπέλου, μέχρις ότου έρθει η βασιλεία τού Θεού.
Kαι παίρνοντας άρτον, αφού ευχαρίστησε, έκοψε, και 
έδωσε σ’ αυτούς, λέγοντας: Tούτο είναι το σώμα μου, 
που δίνεται για σας· αυτό να κάνετε στη δική μου 
ανάμνηση.
Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: 
Tούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση 
το αίμα μου, που χύνεται για σας.

ΛΟΥΚΑΣ 22, 14-20
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Ο Σατανάς εζητήσατο... εγώ δε εδεήθην
Το έργο του Διαβόλου και το έργο του Θεού

ΛΟΥΚΑΣ 22, 31-34

  31 Ο Kύριος είπε: Σίμωνα, Σίμωνα, δες, ο 
σατανάς σάς ζήτησε, για να σας κοσκινίσει σαν 
το σιτάρι. 

  32 Πλην, εγώ δεήθηκα για σένα για να μη 
εκλείψει η πίστη σου· και εσύ, όταν κάποτε 
επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου. 

  33 Kαι εκείνος είπε σ’ αυτόν: Kύριε, είμαι 
έτοιμος να πάω μαζί σου και στη φυλακή και 
στον θάνατο. 

  34 Kαι εκείνος είπε: Σε σένα λέω, Πέτρο, 
σήμερα ο πετεινός δεν θα λαλήσει, πριν με 
απαρνηθείς τρεις φορές ότι δεν με γνωρίζεις.

Επιστολή Α’ Πέτρου 5,8
8 Eγκρατευθείτε, αγρυπνήστε· επειδή, ο αντίδικός σας ο διάβολος 
περιτριγυρίζει, σαν ωρυόμενο λιοντάρι, ζητώντας ποιον να καταπιεί. 9 
Στον οποίο αντισταθείτε μένοντας στερεοί στην πίστη, ξέροντας ότι τα 
ίδια παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας που είναι μέσα στον κόσμο. 
Ιωάννης 8, 44
44 Eσείς είστε από τον πατέρα τον διάβολο, και θέλετε να κάνετε τις 
επιθυμίες τού πατέρα σας. Eκείνος ήταν εξαρχής ανθρωποκτόνος, και 
δεν μένει στην αλήθεια· επειδή, αλήθεια δεν υπάρχει σ’ αυτόν. Όταν 
μιλάει το ψέμα, μιλάει από τα δικά του· επειδή, είναι ψεύτης, και ο 
πατέρας τού ίδιου τού ψεύδους.
Επιστολή Α΄Ιωάννου 3, 8
8 Aυτός που πράττει την αμαρτία είναι από τον διάβολο, επειδή ο 
διάβολος απαρχής αμαρτάνει. Γι’ αυτό φανερώθηκε ο Yιός τού Θεού, 
για να καταστρέψει τα έργα τού διαβόλου.
Λουκάς 4, 6
6 Και ο διάβολος είπε σ’ αυτόν: Σε σένα θα δώσω ολόκληρη αυτή την 
εξουσία και τη δόξα τους· επειδή, σε μένα είναι παραδομένη, και τη 
δίνω σε όποιον θέλω·
Ιώβ 23, 13
13 Eπειδή, αυτός είναι με μία βoυλή· και πoιoς μπoρεί να τoν 
απoτρέψει; Kαι ό,τι επιθυμεί η ψυχή τoυ, τo κάνει.
Ησαϊας 46, 9-11
9 Θυμηθείτε τα προγενέστερα, τα εξαρχής· επειδή, εγώ είμαι o Θεός, 
και δεν υπάρχει άλλoς· εγώ είμαι o Θεός, και κανένας δεν είναι όμoιoς 
με μένα· 10 o oπoίoς εξαρχής αναγγέλλω τo τέλoς, και από πριν, αυτά 
πoυ ακόμη δεν συνέβησαν, λέγoντας: H βoυλή μoυ θα σταθεί, και θα 
εκτελέσω oλόκληρo τo θέλημά μoυ.
Επιστολή προς Ρωμαίους 8, 28
28 Γνωρίζουμε δε ότι, όλα συνεργούν προς το αγαθό σ’ αυτούς που 
αγαπούν τον Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με την πρόθεσή 
του.
Ιωάννης 17, 9-12
9 Eγώ γι’ αυτούς παρακαλώ· δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για 
εκείνους τους οποίους μου έδωσες, επειδή δικοί σου είναι. 10 Kαι όλα 
τα δικά μου, δικά σου είναι, και τα δικά σου, δικά μου· και δοξάστηκα 
μέσα σ’ αυτούς. 11 Kαι δεν είμαι πλέον μέσα στον κόσμο, αλλά αυτοί 
είναι μέσα στον κόσμο, και εγώ έρχομαι σε σένα. Πατέρα άγιε, φύλαξέ 
τους στο όνομά σου, αυτούς που μου έδωσες, για να είναι ένα, όπως 
εμείς. 12 Όταν εγώ ήμουν μαζί τους μέσα στον κόσμο, εγώ τους 
διαφύλαγα στο όνομά σου· διαφύλαξα εκείνους που μου έδωσες, και 
κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μονάχα ο γιος τής απώλειας, 
για να εκπληρωθεί η γραφή.
Επιστολή προς Φιλιππησίους 1, 6
6 Επειδή, είμαι βέβαιος, ακριβώς σε τούτο, ότι εκείνος που άρχισε σε 
σας ένα καλό έργο, θα το αποτελειώσει μέχρι την ημέρα τού Iησού 
Xριστού.
Επιστολή Ιούδα εδ.24
24 Σ’ αυτόν, όμως, που μπορεί να σας φυλάξει άπταιστους, και να σας 
στήσει μπροστά στη δόξα του, χωρίς ψεγάδι, με αγαλλίαση, 25 στον 
μόνο σοφό Θεό, τον Σωτήρα μας, ας είναι δόξα και μεγαλοσύνη, 
κυριαρχική δύναμη και εξουσία, και τώρα και σε όλους τούς αιώνες. 
Aμήν.


