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Λατρεύοντας τον
ΚΑΙΣΑΡΑ

της εποχής μας

Β΄ ΤΙΜΟΘΕΟ 3

1 Να ξέρεις ακόμα και τούτο: Τις 
έσχατες ημέρες θα έρθουν δύσκολοι 
καιροί. 2 Γιατί οι άνθρωποι θα είναι 
φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, 
υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς 
στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, 
3 άστοργοι, αδιάλλακτοι, συκοφάντες, 
άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, 
4 προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι 
από εγωισμό. Θ’ αγαπάνε πιο πολύ τις 
ηδονές παρά το Θεό. 5 Θα δείχνουν 
ότι έχουν ευσέβεια, αλλά θα έχουν 
αρνηθεί τη δύναμή της με τις πράξεις 
τους. 
Κι αυτούς να τους αποφεύγεις.

Α΄ ΣΑΜΟΥΗΛ 11

12 Καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς τὸν 
Σαμουήλ, Τίς εἶναι ἐκεῖνος ὅστις 
εἶπεν, Ὁ Σαοὺλ θέλει βασιλεύσει ἐφ᾿ 
ἡμᾶς; παραδώσατε τοὺς ἄνδρας, διὰ 
νὰ θανατώσωμεν αὐτούς. 13 Καὶ εἶπεν 
ὁ Σαούλ, Δὲν θέλει θανατωθῆ οὐδεὶς 
τὴν ἡμέραν ταύτην· διότι σήμερον 
ἔκαμεν ὁ Κύριος σωτηρίαν ἐν τῷ 
Ἰσραήλ.

Α΄ ΣΑΜΟΥΗΛ 15

12 Καὶ ὅτε ἐξηγέρθη ὁ Σαμουήλ 
ἐνωρὶς διὰ νὰ ὑπάγῃ εἰς συνάντησιν 
τοῦ Σαοὺλ τὸ πρωΐ, ἀνήγγειλαν πρὸς 
τὸν Σαμουήλ, λέγοντες, Ὁ Σαοὺλ 
ἦλθεν εἰς τὸν Κάρμηλον, καὶ ἰδού, 
ἀνήγειρεν εἰς ἑαυτὸν τρόπαιον· 
ἔπειτα ἐστράφη καὶ διεπέρασε καὶ 
κατέβη εἰς Γάλγαλα.

Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 2

15 Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα 
είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπάει 
τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την 
αγάπη για τον Πατέρα. 16 Γιατί όλα 
όσα είναι του κόσμου, ἡ ἐπιθυμία τῆς 
σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν 
καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου δὲν εἶναι ἐκ 
τοῦ Πατρός, ἀλλ᾿ εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου.
17 Καὶ ὁ κόσμος παρέρχεται καὶ ἡ 
ἐπιθυμία αὐτοῦ· ὅστις ὅμως πράττει 
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα.


