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Ύμνος

Θεός ευλογητός

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τους Ψαλμούς 4 & 5

Ύμνοι

Είμ’ ασφαλής
Είσ’ ο λόγος του Πατέρα
Ψάλλετε τα μεγαλεία Του
Την τιμή και λατρεία

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ματθαίος 8: 1-13

Ομιλία

Πολλοί από Ανατολή και Δύση... 
και οι γιοί της Βασιλείας
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ύμνος

Σε Σε Χριστέ μου αφιερώνω

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Τη στιγμή
Ψάλλε ψυχή μυστικά

Ύμνος

Είν’ για με ο Σταυρός

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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ΜΑΤΘΑΙΟΣ 8 

1 Όταν κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον 
ακολούθησε κόσμος πολύς. 2 Ένας λεπρός τον 
πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε: «Κύριε, 
αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις από τη 
λέπρα». 
3 Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του 
είπε: «Θέλω· να καθαριστείς από τη λέπρα». Κι 
αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. 4 Του 
λέει τότε ο Ιησούς: «Πρόσεξε, μην το πεις σε 
κανένα· για να τους αποδείξεις όμως ότι 
θεραπεύτηκες, πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου 
στον ιερέα, και πρόσφερε το δώρο που έχει 
καθορίσει ο Μωυσής».
5 Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον 
πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον 
παρακαλούσε 6 μ’ αυτά τα λόγια: «Κύριε, ο 
δούλος μου είναι κατάκοιτος στο σπίτι, 
παράλυτος, και υποφέρει φοβερά». 7 Ο Ιησούς 
του λέει: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». 

8 Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν 
είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου· πες όμως 
μόνο ένα λόγο, και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. 
9 Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία, και 
έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου· λέω στον ένα 
“πήγαινε” και πηγαίνει, και στον άλλο “έλα” και 
έρχεται, και στο δούλο μου “κάνε αυτό” και το 
κάνει». 10 Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε 
και είπε σ’ όσους τον ακολουθούσαν: «Σας 
βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους 
Ισραηλίτες δε βρήκα. 11 Και σας λέω πως θα 
’ρθουν πολλοί από ανατολή και δύση και θα 
καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον 
Ιακώβ στο τραπέζι της βασιλείας των ουρανών, 
12 ενώ οι κληρονόμοι της βασιλείας θα 
πεταχτούν έξω στο σκοτάδι· εκεί θα κλαίνε, και 
θα τρίζουν τα δόντια τους». 
13 Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς: 
«Πήγαινε, κι ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και 
γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα.
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