
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΣΤ’ 16 - 18, Ζ’ 1 

Ἀδελφοί, ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε 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 καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ 

Θεοῦ. 

 

Απόστολος – Μετάφραση,  

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 

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. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Γ’ Λουκά 
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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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