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Ω, Κύριέ μου πόσο Σε θαυμάζω

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ματθαίος 6: 9-13

Ύμνοι

Πατέρα μας
Μες στον Χριστό
Γλυκήτατέ μου Ιησού
Επειδή Αυτός ζει

Βιβλικό Ανάγνωσμα
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Ομιλία

Η διαφορετικότητα και οι 
προκλήσεις της σύγκρισης

Ύμνος
Τί είμ’ εγώ
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Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου
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Απ’ το αίμα του σταυρού Σου 
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8 Το δεύτερο µήνα του δεύτερου έτους από τότε που γύρισαν στην 
Ιερουσαλήµ, την πόλη του ναού του Θεού, ο Ζοροβάβελ γιος του 
Σαλαθιήλ και ο Ιησούς γιος του Ιωσαδάκ άρχισαν να εργάζονται µαζί µε 
τους υπόλοιπους συµπατριώτες τους, τους ιερείς, τους λευίτες και όλους 
όσους είχαν γυρίσει από την αιχµαλωσία στην Ιερουσαλήµ. Στους λευίτες 
από είκοσι ετών και πάνω ανέθεσαν να επιβλέπουν την εργασία του 
ναού του Κυρίου. 9 Ο Ιησούς, µε τους γιους του και τους συγγενείς του: 
Καδµιήλ, Βανί και Ωδαβία,είχαν αναλάβει την επίβλεψη των εργατών του 
ναού του Θεού. Επίσης στους επιστάτες του ναού ανήκαν και οι λευίτες 
οι απόγονοι του Χεναδάδ.
10 Όταν οι χτίστες έβαλαν τα θεµέλια του ναού του Κυρίου, ήρθαν οι 
ιερείς µε τις στολές τους και τις σάλπιγγες και οι λευίτες, οι απόγονοι του 
Ασάφ, µε τα κύµβαλα, για να υµνήσουν τον Κύριο, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που είχε δώσει ο Δαβίδ, βασιλιάς του Ισραήλ. 11 Έψαλλαν 
αντιφωνικά αινώντας και ευχαριστώντας τον Κύριο. «Είναι καλός», 
έλεγαν, «κι αιώνια διαρκεί η αγάπη του για τον Ισραήλ!» Και όλος ο λαός 
µε δυνατές φωνές υµνούσε τον Κύριο, που είχαν τεθεί τα θεµέλια του 
ναού του.
12 Πολλοί από τους ιερείς, τους λευίτες και τους αρχηγούς των 
συγγενειών, που ήταν αρκετά ηλικιωµένοι και είχαν προλάβει τον πρώτο 
ναό, έκλαιγαν τώρα δυνατά µε τον καινούριο ναό, που έβλεπαν να 
θεµελιώνεται. Οι άλλοι όµως πανηγύριζαν µε αλαλαγµούς. 13 Έτσι δεν 
µπορούσε κανείς να ξεχωρίσει τους αλαλαγµούς τους από τους θρήνους 
των άλλων, γιατί και οι δύο ήχοι ήταν πάρα πολύ δυνατοί κι ακούγονταν 
από πολύ µακριά.

εσδρασ 3: 8-13

Η διαφορετικότητα 
και οι προκλήσεις της σύγκρισης

33 Τότε εκείνοι του είπαν: «Γιατί οι µαθητές του Ιωάννη 

νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές, το ίδιο και οι 

µαθητές των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν;» 

34 Ο Ιησούς τους απάντησε: «Μπορείτε να κάνετε τους φίλους 

του γαµπρού να νηστεύουν όσον καιρό είναι µαζί τους ο 

γαµπρός; 35 Θα έρθουν όµως µέρες που θα τους πάρουν από 

κοντά τους το γαµπρό, και τότε θα νηστέψουν τις µέρες εκείνες». 

36 Τους είπε ακόµη και µια παραβολή: «Κανένας δεν σκίζει 

καινούριο ύφασµα για να βάλει µπάλωµα σε παλιό, γιατί τότε και 

το καινούριο ύφασµα θα σκιστεί, και το µπάλωµα από το 

καινούριο δε θα ταιριάσει µε το παλιό. 37 Επίσης, κανένας δε 

βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά· γιατί το καινούριο κρασί 

θα κάνει τα ασκιά να σκάσουν, κι έτσι κι αυτό θα χυθεί και τα 

ασκιά θα καταστραφούν. 38 Πρέπει, λοιπόν, το καινούριο κρασί 

να µπαίνει σε καινούρια ασκιά, και έτσι θα διατηρούνται και τα 

δύο. 39 Επίσης, κανένας που πίνει παλιό κρασί δε θέλει αµέσως 

καινούριο, γιατί κρίνει ότι το παλιό είναι καλύτερο».

λουκασ 5: 33-39


