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Ψαλμός 63: 1-8

Έξω από τον εαυτό μας
Ο τρόπος ζωής που λέγεται αγάπη

Ύμνοι

Γλυκειά χαρά
Μες στον Χριστό
Ψάλλετε τα μεγαλεία Του
Θα Τον δοξολογώ

Βιβλικό Ανάγνωσμα

Λουκάς 10: 25-37
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Ομιλία

Έξω από τον εαυτό μας
Ο τρόπος ζωής που λέγεται αγάπη

Ύμνος

Σ’ ένα λόφο ψηλά
Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου
Ύμνος

Είν’ για με ο Σταυρός
Ύμνος

Να ψάχνεις πάψε

ΛΟΥΚΑΣ 10
25 Και ιδού, νομικός τις εσηκώθη πειράζων αυτόν και λέγων·
Διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον;
26 Ο δε είπε προς αυτόν· Εν τω νόμω τι είναι γεγραμμένον; πως
αναγινώσκεις;
27 Ο δε αποκριθείς είπε· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ
όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της
δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου, και τον πλησίον σου
ως σεαυτόν.
28 Είπε δε προς αυτόν· Ορθώς απεκρίθης· τούτο κάμνε και θέλεις
ζήσει.
29 Αλλ' εκείνος, θέλων να δικαιώση εαυτόν, είπε προς τον Ιησούν·
Και τις είναι ο πλησίον μου;
30 Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν· Άνθρωπος τις κατέβαινεν από
Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις ληστάς· οίτινες και
γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες, ανεχώρησαν
αφήσαντες αυτόν ημιθανή. 31 Κατά συγκυρίαν δε ιερεύς τις
κατέβαινε δι' εκείνης της οδού, και ιδών αυτόν επέρασεν από το
άλλο μέρος. 32 Ομοίως δε και Λευΐτης, φθάσας εις τον τόπον,
ελθών και ιδών επέρασεν από το άλλο μέρος. 33 Σαμαρείτης δε
τις οδοιπορών ήλθεν εις τον τόπον όπου ήτο, και ιδών αυτόν
εσπλαγχνίσθη, 34 και πλησιάσας έδεσε τας πληγάς αυτού επιχέων
έλαιον και οίνον, και επιβιβάσας αυτόν επί το κτήνος αυτού,
έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείον και επεμελήθη αυτού· 35 και την
επαύριον, ότε εξήρχετο, εκβαλών δύο δηνάρια έδωκεν εις τον
ξενοδόχον και είπε προς αυτόν· Επιμελήθητι αυτού, και ό,τι συ
δαπανήσης περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω σοι αποδώσει.
36 Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων σοι φαίνεται ότι έγεινε πλησίον
του εμπεσόντος εις τους ληστάς;
37 Ο δε είπεν· Ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν· Είπε λοιπόν προς
αυτόν ο Ιησούς· Ύπαγε και συ, κάμνε ομοίως.

ΓΑΛΑΤΑΣ 5
13 Διότι σεις, αδελφοί, προσεκλήθητε εις ελευθερίαν· μόνον μη
μεταχειρίζεσθε την ελευθερίαν εις αφορμήν της σαρκός, αλλά διά
της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. 14 Διότι όλος ο νόμος εις ένα
λόγον συμπληρούται, εις τον, Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως
σεαυτόν. 15 Εάν όμως δάκνητε και κατατρώγητε αλλήλους,
προσέχετε μη υπ' αλλήλων αφανισθήτε.
16 Λέγω λοιπόν, Περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε
εκπληροί την επιθυμίαν της σαρκός. 17 Διότι η σαρξ επιθυμεί
εναντία του Πνεύματος, το δε Πνεύμα εναντία της σαρκός· ταύτα
δε αντίκεινται προς άλληλα, ώστε εκείνα, τα οποία θέλετε, να μη
πράττητε.
.
.
.
22 Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη,
μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, 23 πραότης,
εγκράτεια· κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος.

Καλοκαρδία, καλοσύνη,
πραγματικό ενδιαφέρον για
τον πλησίον.
Οι ένοικοι στους οποίους κάναμε
έξωση απ’ την ζωή μας

