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ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΣΤ’ 16-18, Ζ’ 1
Αδελφοί, εσείς είστε ναός του αληθινού Θεού, όπως ο ίδιος
είπε: Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΣΤ’ 16-18, Ζ’ 1
Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ
Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ
ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ
ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος,
καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ
ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ
θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. Ταῦτας οὖν
ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς
ἀπὸ

παντὸς

μολυσμοῦ

σαρκὸς

ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

καὶ

πνεύματος,

τους. Θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί θα είναι λαός μου. Γι’
αυτό λέει ο Κύριος: Φύγετε μακριά απ’ αυτούς και
ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα, κι εγώ θα σας
δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας, κι εσείς θα είστε γιοι
και θυγατέρες μου, λέει ακόμα ο παντοκράτορας Κύριος.
Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε αυτές τις υποσχέσεις,
ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από καθετί που μολύνει
το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια άγια ζωή με φόβο
Θεού.

Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΣΤ’ 31-36

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΣΤ’ 31-36

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ

Είπε ο Κύριος: «Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι

ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε

άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς σ’

τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ

αυτούς. Γιατί, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια

ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. Καὶ ἐὰν

εύνοια περιμένετε από το Θεό; Αφού και οι αμαρτωλοί

ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις

αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σ’

ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. Καὶ ἐὰν

αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από

δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις

το Θεό; Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ’

ἐστί; Καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα

όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια

ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ
ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται
ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς
χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε
οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

περιμένετε από το Θεό; Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους
ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς ν’
αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να
δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα.
Έτσι, ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους
αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το
παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν
σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι κι ο Θεός Πατέρας
σας».
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