
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Α’ ΤΙΜΟΘΕΟΝ  Α’ 15-17 

 

Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς 

ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον 

ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ· ἀλλὰ διὰ τοῦτο 

ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστὸς 

τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν 

μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Τῷ δὲ 

βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ, 

τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.  

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ Α’ ΤΙΜΟΘΕΟΝ  Α’ 15-17 

 

Παιδί μου, Τιμόθεε, σ’ αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να 

στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν: Ο Ιησούς 

Χριστός ήλθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς∙ 

και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Ακριβώς όμως γι’ αυτό 

με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σ’ εμένα πρώτον 

όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για 

κείνους που πρόκειται να πιστέψουν σ’ αυτόν και να 

οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Παντοτινή, λοιπόν, τιμή 

και δόξα στον αιώνιο βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, 

τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή ΙΔ’ Λουκά 

24 Ιανουαρίου 2021 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ’ 35-43 

 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν Ἰησοῦν εἰς 

τὴν Ἱεριχὼ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· 

ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη 

ταῦτα. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος 

παρέρχεται. Καὶ ἐβόησε λέγων· Ἰησοῦ υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν 

με· καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς 

δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. Σταθεὶς 

δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. 

ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· τί σοι 

θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. Καὶ ὁ 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. 

Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων 

τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ’ 35-43 

 

Εκείνο τον καιρό, καθώς ο Ιησούς πλησίαζε στην Ιεριχώ, 

ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. 

Όταν άκουσε το πλήθος που περνούσε, ρώτησε να μάθει τι 

συνέβαινε. Του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. 

Τότε εκείνος άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Ιησού, Υιε του 

Δαβίδ, σπλαχνίσου με!» Αυτοί που προπορεύονταν τον 

μάλωναν να σωπάσει, εκείνος όμως φώναζε ακόμη πιο 

πολύ: «Υιε του Δαβίδ, σπλαχνίσου με!» Τότε ο Ιησούς 

στάθηκε κι έδωσε εντολή να τον φέρουν κοντά του. Αυτός 

πλησίασε κι εκείνος τον ρώτησε: «Τί θέλεις να σου κάνω;» 

«Κύριε, θέλω ν’ αποκτήσω το φως μου», αποκρίθηκε. Κι ο 

Ιησούς του είπε: «N’ αποκτήσεις το φως σου! H πίστη σου σε 

έσωσε». Αμέσως ο τυφλός βρήκε το φως του κι 

ακολουθούσε τον Ιησού δοξάζοντας τον Θεό. Και όλος ο 

κόσμος, όταν τον είδε, δοξολογούσε τον Θεό. 

  24 Ιανουαρίου 2021, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 

Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, 1621 Λευκωσία 

Πηγή : Η Καινή Διαθήκη, Έκδοση Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου 

Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Μαλιάππης 


