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Ύμνος
Δόξα στο Θεό

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ψαλμός 85: 8-14

Ύμνοι
Κύριε στην αγάπη Σου θα τρέξω
Δεν θέλω να ξεχάσω
Είσ’ ο λόγος του Πατέρα
Χιλιάδες λόγοι

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιησούς του Ναυή 5: 2-15

Ομιλία

Δεν ήρθα να πάρω πλευρές
Γιώργος Ρωμαίος

Ύμνος
Ποιός μπορεί με Σε να συγκριθεί

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Απ’ το αίμα του σταυρού Σου

Ύμνος
Εν φαιδρότητι και εν χαρά πολλή
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ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 5
2 Εκείνο το χρόνο ο Κύριος είπε στον Ιησού: «Φτιάξε 
κοφτερά μαχαίρια από πέτρα και κάνε πάλι περιτομή στους 
Ισραηλίτες, για δεύτερη φορά». 3 Ο Ιησούς έφτιαξε 
κοφτερά μαχαίρια από πέτρα κι έκανε περιτομή σ’ όλους 
τους Ισραηλίτες, κοντά στο Λόφο των Ακροβυστιών.
4-6 Ο λόγος που ο Ιησούς έκανε την περιτομή, ήταν ο εξής: 
Όλοι οι μάχιμοι άντρες που είχαν βγει από την Αίγυπτο ήταν 
ήδη περιτμημένοι· ενώ τα αρσενικά μωρά που γεννήθηκαν 
μετά στην έρημο, στη διάρκεια της σαραντάχρονης 
περιπλάνησης του λαού, δεν είχαν περιτμηθεί. Επίσης, ως 
το τέλος αυτής της περιόδου πέθαναν όλοι όσοι την εποχή 
της εξόδου από την Αίγυπτο ήταν σε στρατεύσιμη ηλικία, 
επειδή δεν υπάκουσαν στα λόγια του Κυρίου. Ο Κύριος τους 
ορκίστηκε ότι δε θα έβλεπαν τη χώρα που είχε υποσχεθεί με 
όρκο στους πατέρες τους να δώσει σ’ εμάς, τη χώρα που 
ρέει γάλα και μέλι. 7 Στη θέση εκείνων, λοιπόν, ο Κύριος 
έβαλε τα παιδιά τους, και σ’ αυτά έκανε την περιτομή ο 
Ιησούς, γιατί δεν είχαν περιτμηθεί στη διάρκεια της πορείας 
στην έρημο.
8 Όταν περιτμήθηκε όλος ο λαός, έμειναν εκεί που είχαν 
κατασκηνώσει, ώσπου να επουλωθούν οι πληγές τους. 9 Ο 
Κύριος είπε στον Ιησού: «Σήμερα αφαίρεσα την ντροπή της 

Αιγύπτου από πάνω σας». Γι’ αυτό ονομάστηκε ο τόπος 
εκείνος Γάλγαλα,όπως λέγεται μέχρι σήμερα.
10 Οι Ισραηλίτες έμειναν στρατοπεδευμένοι στα Γάλγαλα 
και γιόρτασαν εκεί, στις πεδιάδες της Ιεριχώ, το Πάσχα, το 
βράδυ της δέκατης τέταρτης μέρας εκείνου του μήνα. 
11 Την επομένη του Πάσχα έφαγαν άζυμο ψωμί και 
καβουρδισμένο σιτάρι, όλα φτιαγμένα από τα προϊόντα της 
περιοχής. 12 Από κείνη την ημέρα σταμάτησε να πέφτει το 
μάννα, αφού πια μπορούσαν κι έτρωγαν από τα προϊόντα 
της Χαναάν. Έτσι, από τη χρονιά εκείνη οι Ισραηλίτες δεν 
είχαν πια το μάννα.
13 Μια μέρα, όταν ο Ιησούς του Ναυή βρισκόταν κοντά στην 
Ιεριχώ, είδε ξαφνικά έναν άντρα να στέκεται μπροστά του με 
ένα γυμνό σπαθί στο χέρι του. Ο Ιησούς τον πλησίασε και 
του είπε: «Είσαι μαζί μας ή με τους εχθρούς μας;»
14 Ο άντρας απάντησε: «Όχι· εγώ είμαι ο αρχηγός των 
στρατευμάτων του Κυρίου και τώρα μόλις ήρθα».
Τότε ο Ιησούς έπεσε με το πρόσωπο στη γη, τον 
προσκύνησε και του είπε: «Τι διατάζει ο Κύριός μου το 
δούλο του;»
15 Ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου απάντησε 
στον Ιησού: «Βγάλε τα ποδήματά σου από τα πόδια σου, 
γιατί ο τόπος που πατάς είναι άγιος». Και ο Ιησούς 
υπάκουσε.
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