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ΨΑΛΜΟΣ 37
1 Του Δαβίδ.

Μην αγανακτείς με τους κακούς·
μη ζηλεύεις όσους την ανομία πράττουν.
2 Γιατί καθώς η χλόη, γρήγορα μαραίνονται·
ξεραίνονται καθώς το τρυφερό χορτάρι.
3 Έλπιζε στον Κύριο και κάνε το καλό·
κατοίκησε στη χώρα κι απόλαυσε τη σιγουριά.
4 Ζήτα την ευτυχία σου στον Κύριο
και θα σου δώσει ό,τι η καρδιά σου λαχταρά.
5 Δώσε στον Κύριο τη ζωή σου·
έλπισε σ’ αυτόν κι εκείνος θα φροντίσει.
6 Θα κάνει τη δικαιοσύνη σου να λάμψει σαν 
το φως το δίκιο σου, σαν μέρα μεσημέρι.
7 Στον Κύριο σιωπηλά εγκαταλείψου
και έλπισε σ’ αυτόν.
Μην αγανακτείς για κείνον που στη ζωή του 
ευτυχεί· για έναν άνθρωπο που κάνει ανομίες.

8 Ηρέμησε και πάψε τους θυμούς!
Μην εξανίστασαι· αυτό δε βγαίνει παρά σε 
κακό.
9 Γιατ’ οι κακοί θ’ αφανιστούν·
μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουνε
τη χώρα θα την κατακτήσουν.
10 Σε λίγο δεν θα υπάρχει ασεβής·
και θα ζητάς τον τόπο του μα δε θα τονε 
βρίσκεις.
11 Αλλά οι πράοι θα κατακτήσουνε τη χώρα 
και θ’ απολαύσουν άφθονη ειρήνη.

12 Συνωμοτεί ο ασεβής σε βάρος του δικαίου· 
τρίζει τα δόντια του
εναντίον του.
13 Ο Κύριος γελάει μαζί του γιατί ξέρει πως 
έρχεται της τιμωρίας του η μέρα.
14 Οι ασεβείς σέρνουν σπαθιά, τεντώνουνε τα 
τόξα τους, να ρίξουν κάτω τον φτωχό και τον 
αδύνατο·
να σφάξουνε αυτούς που ζούνε τίμια.

15 Μα το σπαθί τους στην καρδιά τους θά 
μπει· θα τσακιστούν τα τόξα τους.

16 Καλύτερα τα λίγα του δικαίου,
παρά ο πολύς ο πλούτος των ασεβών.
17 Γιατί η δύναμη των ασεβών θα συντριφθεί, 
ενώ ο Κύριος τους δίκαιους τους στηρίζει.
18 Γνωρίζει ο Κύριος τις μέρες των τελείων·
θα διαρκούν για πάντα τ’ αγαθά τους.
19 Δε θα ντροπιάζονται σε χρόνους 
δύσκολους·
και θα χορταίνουν τον καιρό της πείνας.
20 Αλλά οι κακοί θ’ αφανιστούν, οι αντίθετοι 
στον Κύριο, καθώς η ομορφιά του αγρού· θα 
διαλυθούνε σαν καπνός και θα χαθούν.

21 Δανείζεται ο ασεβής και πίσω δεν τα δίνει·
μα ο δίκαιος είν’ απλόχερος και δίνει.
22 Γιατί όσους ο Κύριος ευλογεί, αυτοί
κατέχουνε τη χώρα·
κι όσους εκείνος καταριέται εξαφανίζονται απ’ 
αυτήν.
23 Ο Κύριος κάνει σταθερά τα βήματα του 
ανθρώπου κι εγκρίνει την πορεία του.
24 Αν πέφτει, στην πτώση του δε μένει,
γιατί ο Κύριος απ’ το χέρι τον κρατάει.

25 Νιος ήμουνα και γέρασα αλλά δεν είδα 
δίκαιο εγκαταλειμμένο·
κι ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν το 
ψωμί.
26 Καθημερινά δανείζει κι ελεεί·
και τα παιδιά του είναι μια ευλογία.
27 Φύγε απ’ το κακό και κάνε το καλό,
και θα μείνεις παντοτινά στη χώρα.
28 Γιατί αγαπάει ο Κύριος το σωστό
και δεν εγκαταλείπει τους οσίους του,
τους προστατεύει αιώνια·
αλλ’ οι απόγονοι των ασεβών θα 
εξαφανιστούν.
29 Οι δίκαιοι θα κατακτήσουνε τη χώρα·
σ’ αυτήν θα κατοικούν για πάντα.

30 Του δίκαιου το στόμα σοφία ψιθυρίζει·
η γλώσσα του λέει το σωστό.
31 Ο νόμος του Θεού του μες στην καρδιά 
του· τα βήματά του διόλου δε γλιστρούν.
32 Παραμονεύει ο ασεβής τον δίκαιο·
γυρεύει να τον θανατώσει.
33 Μα ο Κύριος στα χέρια του δεν του τον 
παραδίνει·
κι όταν δικάζεται δεν τον αφήνει να 
καταδικαστεί.
34 Στον Κύριο έλπισε, το δρόμο του 
ακολούθησε·
θα σε υψώσει τη χώρα να κατέχεις
και θα δεις τους ασεβείς να εξαφανίζονται.

ΙΩΑΝΝΗΣ 21
18 Όταν ήσουν νεότερος, έδενες τη ζώνη στη 
μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες εσύ· όταν 
όμως γεράσεις, σε βεβαιώνω πως θ’ απλώσεις 
τα χέρια σου, και κάποιος άλλος θα σε ζώσει 
και θα σε πάει εκεί που δε θέλεις». 19 Αυτό το 
είπε για να δείξει με ποιον θάνατο θα δόξαζε 
το Θεό. Κι αφού το είπε αυτό, του λέει: 
«Ακολούθησέ με».
20 Γυρίζει τότε ο Πέτρος και βλέπει να 
ακολουθεί κι ο μαθητής που ο Ιησούς τον 
αγαπούσε, εκείνος που στο δείπνο είχε γείρει 
στο στήθος του και του είχε πει: «Κύριε, ποιος 
είναι αυτός που θα σε παραδώσει;» 21 Όταν 
λοιπόν τον είδε ο Πέτρος, λέει στον Ιησού: 
«Κύριε, και μ’ αυτόν τι θα γίνει;» 22 Ο Ιησούς 
του λέει: «Κι αν εγώ θέλω αυτός να με 
περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει 
αυτό μ’ εσένα; Εσύ ακολούθησέ με». 23 
Διαδόθηκε, λοιπόν, αυτός ο λόγος στους 
αδερφούς, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δε 
θα πεθάνει. Ενώ ο Ιησούς δεν του είπε πως δε 
θα πεθάνει, αλλά «κι αν εγώ θέλω αυτός να με 
περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει 
αυτό μ’ εσένα;»

Εσύ ακολούθησέ με


