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ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1
18 Αποκαλύπτεται όμως και η οργή του Θεού από τον ουρανό για να 
τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων, που με τα άδικα έργα 
τους συγκαλύπτουν την αλήθεια.

ΙΩΗΛ 2
11 Ο Κύριος τους οδηγεί· τους δίνει εντολές με της φωνής του τη βροντή· 
και το τεράστιο στράτευμά τους το θέλημά του εκτελεί. Αλήθεια, μεγάλη 
είναι η ημέρα της κρίσης του Κυρίου, άπειρα φοβερή. Και ποιος μπορεί 
να την αντέξει;

Β΄ ΧΡΟΝΙΚΩΝ 7
13 Αν κλείσω τους ουρανούς και δε βρέξει, αν διατάξω την ακρίδα να 
καταφάει τη γη και αν στείλω θανατικό στο λαό μου, 14 και ο λαός αυτός, 
που φέρει το όνομά μου, προσευχηθούν με ταπείνωση και με 
αναζητήσουν και επιστρέψουν από τον κακό τους δρόμο, τότε εγώ θα 
τους ακούσω από τους ουρανούς και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και 
θα κάνω ευτυχισμένη τη χώρα τους.

Α΄ ΠΕΤΡΟΥ 4
17 Είναι καιρός πια ν’ αρχίσει η κρίση απ’ το λαό του Θεού. Κι αν η κρίση 
αρχίσει πρώτα από μας, σκεφτείτε τι έχει να γίνει με όσους δε δέχονται το 
ευαγγέλιο του Θεού.

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 2
16 Αυτοί μας εμποδίζουν να κηρύξουμε στους εθνικούς για να σωθούν κι 
έτσι ολοένα ξεχειλίζει το ποτήρι των αμαρτιών τους. 
Φτάνει όμως πάνω τους τελειωτικά η οργή του Θεού.

ΓΕΝΕΣΙΣ 15
16 Όταν φτάσουν στην τέταρτη γενιά θα επιστρέψουν εδώ, γιατί ως τότε 
δεν θα έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ανομία των Αμορραίων για να 
τιμωρηθούν».

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 23

32 Ολοκληρώστε λοιπόν τώρα εσείς ό,τι άρχισαν οι πρόγονοί σας.

ΨΑΛΜΟΣ 90
7 Η οργή σου μας αφάνισε και μας συντάραξε ο θυμός σου.
8 Τις ανομίες μας τις έβαλες μπροστά σου, τις αμαρτίες μας τις κρυφές 
στης όψης σου το φως. 9 Γι’ αυτό όλες τις μέρες μας η οργή σου τις 
αφάνισε· τα χρόνια μας διαβήκαν σαν στεναγμός.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 14
13 «Άνθρωπε, αν κάποια χώρα απιστήσει σ’ εμένα, θα την τιμωρήσω και 
θα της στείλω πείνα, για ν’ αφανίσω και τους ανθρώπους και τα κτήνη 
της. 14 Ακόμη κι αν ανάμεσα στον πληθυσμό της χώρας εκείνης ήταν 
άνθρωποι σαν τον Νώε, το Δανιήλ ή τον Ιώβ, η δικαιοσύνη τους δεν θα 
μπορούσε να σώσει παρά μόνο αυτούς τους ίδιους· εγώ ο Κύριος το λέω.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 7
8 »Εσείς όμως εξαπατάτε τον εαυτό σας με λόγια ψεύτικα, που απ’ αυτά 
δεν θα ωφεληθείτε. 9 Κλέβετε και σκοτώνετε, μοιχεύετε κι ορκίζεστε 
ψέματα· θυμίαμα προσφέρετε στο Βάαλ και λατρεύετε θεούς, που ποτέ 
δεν τους γνωρίσατε. 10 Κι έπειτα έρχεστε και στέκεστε ενώπιόν μου, στο 
ναό αυτό που φέρει τ’ όνομά μου και λέτε: “εδώ είμαστε ασφαλείς!” Και 
συνεχίζετε να κάνετε όλες αυτές τις βδελυρές πράξεις. 
11 Τι θαρρείτε πως είναι ο ναός αυτός, που φέρει τ’ όνομά μου; Σπηλιά 
ληστών; Εντάξει! Τότε κι εγώ θα τον θεωρήσω έτσι.

ΙΩΗΛ 1

14 Ορίστε μέρες νηστείας και συγκαλέστε σύναξη ιερή· τους 
πρεσβυτέρους να συνάξετε κι όλους της χώρας τους κατοίκους στου 
Κυρίου του Θεού σας το ναό, και με κραυγές ζητήστε του βοήθεια.
15 Αλίμονο, τι μέρα! Η ημέρα του Κυρίου πλησιάζει· έρχεται σαν 
καταστροφή από τον Παντοκράτορα.

ΙΩΗΛ 2

12 «Και τώρα ακόμα», λέει ο Κύριος, «μπορείτε να επιστρέψετε σ’ εμένα 
μ’ όλη σας την καρδιά. Νηστέψτε, κλάψτε και θρηνήστε. 13 Ξεσκίστε την 
καρδιά σας κι όχι τα ρούχα σας!»
Ναι, στον Κύριο, το Θεό σας επιστρέψτε! Ξέρετε πως είναι γεμάτος 
καλοσύνη κι έλεος, υπομονετικός, αξιόπιστος και πρόθυμος να 
συγχωρήσει.

Μήπως, λέω μήπως,  
είναι ο Θεός?


