
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  ΣΤ’ 1-10 

Ἀδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν 

τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς· λέγει γάρ· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου 

καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς 

εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας· μηδεμίαν ἐν μηδενὶ 

διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ 

συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν 

θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν 

φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν 

νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν 

χρηστότητι, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ 

ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν 

δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ 

εὐφημίας, ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, ὡς ἀγνοούμενοι καὶ 

ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς 

παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ 

χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν 

ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  ΣΤ’ 1-10 

Αδελφοί, συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας 

παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού 

που δεχτήκατε, γιατί η Γραφή λέει: Στον καιρό της χάρης σε 

άκουσα, και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα. Να, τώρα είναι 

ο καιρός της χάρης, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Κανένα 

πρόσκομμα δε φέρνουμε σε κανένα, για να μη δυσφημηθεί το 

έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε τον εαυτό μας 

ως υπηρέτες του Θεού: με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, 

με τις δυσχέρειες, τις στενοχώριες, τις κακοποιήσεις, τις 

φυλακίσεις, τις εναντίον μας εξεγέρσεις, τις ταλαιπωρίες, τις 

αγρυπνίες, την πείνα. Συσταίνουμε τον εαυτό μας με την 

εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την 

καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη 

αγάπη, με το κήρυγμα για την αλήθεια, με τη δύναμη του Θεού, 

με τα όπλα της σωτηρίας τα επιθετικά και τα αμυντικά. 

Δοκιμάζουμε δόξα και ατίμωση, δυσφήμηση και έπαινο· μας 

θεωρούν λαοπλάνους, και όμως λέμε την αλήθεια· μας αγνοούν 

και όμως γινόμαστε γνωστοί· φτάνουμε στο θάνατο, και να που 

ζούμε· μας βασανίζουν, αλλά δεν πεθαίνουμε· μας προξενούν 

στενοχώριες κι όμως πάντοτε χαιρόμαστε· είμαστε φτωχοί, 

κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν· τίποτα δεν έχουμε και τα 

πάντα κατέχουμε. 
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Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ’ 11-16 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν 

καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. Ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς 

πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ 

μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως 

ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος 

ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· μὴ κλαῖε· καὶ 

προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, 

καὶ εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ 

νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ 

αὐτοῦ. Ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, 

λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι 

ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ’ 11-16 

Εκείνο τον καιρό, πήγε ο Ιησούς σε μια πόλη που λεγόταν 

Ναΐν. Μαζί του ήταν αρκετοί μαθητές του και πολύ πλήθος. 

Την ώρα που πλησίαζαν την πύλη της πόλης, βγάζανε ένα 

νεκρό, το μονάκριβο γιο μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χήρα. 

Κόσμος πολύς από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χήρα 

ο Κύριος, τη σπλαχνίστηκε και της είπε: «Μην κλαις». Έπειτα 

προχώρησε, ακούμπησε τη σορό, και, αφού στο μεταξύ αυτοί 

που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε: «Νεαρέ, σε 

διατάζω να σηκωθείς». Ανακάθισε ο νεκρός κι άρχισε να 

μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του. Όλους 

τους κυρίεψε δέος και δόξασαν το Θεό λέγοντας: «Μεγάλος 

προφήτης εμφανίστηκε ανάμεσά μας!» και: «Ο Θεός ήρθε να 

σώσει το λαό του!» 
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