
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Α’ ΤΙΜΟΘΕΟΝ  Δ’ 9-15 

Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς 

ἄξιος· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι 

ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων 

ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. Παράγγελλε ταῦτα καὶ 

δίδασκε. Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ 

τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν 

ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. Ἕως ἔρχομαι 

πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. Μὴ 

ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας 

μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. Ταῦτα 

μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν 

πᾶσιν. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ Α’ ΤΙΜΟΘΕΟΝ  Δ’ 9-15 

Παιδί μου, Τιμόθεε, αυτό που λέω είναι αλήθεια κι αξίζει 

να γίνει πέρα για πέρα αποδεκτό. Κι εμείς γι’ αυτό 

υπομένουμε κόπους και ονειδισμούς, γιατί στηρίξαμε την 

ελπίδα μας στον αληθινό Θεό, που είναι σωτήρας όλων των 

ανθρώπων κι ιδιαίτερα των πιστών. Αυτά να παραγγέλλεις 

και να διδάσκεις. Κανείς να μη σε καταφρονεί που είσαι 

ακόμη νέος. Αντίθετα, να γίνεις υπόδειγμα για τους 

πιστούς με το λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη, 

με την πνευματική ζωή, με την πίστη, με την αγνότητα. 

Ώσπου να έρθω, συγκέντρωσε την προσοχή σου στην 

ανάγνωση των Γραφών, στις συμβουλές και στη 

διδασκαλία. Μην αφήνεις αχρησιμοποίητο το χάρισμα που 

έχεις και που σου δόθηκε όταν ύστερα από υπόδειξη των 

προφητών της εκκλησίας σε χειροτόνησαν οι πρεσβύτεροι. 

Αυτά να έχεις στο νου σου, μ’ αυτά να ασχολείσαι, ώστε η 

πρόοδός σου να είναι φανερή σ’ όλα. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή ΙΕ’ Λουκά 

31 Ιανουαρίου 2021 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ’ 1-10 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἱεριχώ· καὶ ἰδοὺ 

ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν 

ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν 

Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ 

ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. Καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ 

συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. 

Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν 

αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· 

σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. Καὶ σπεύσας 

κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Καὶ ἰδόντες πάντες 

διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε 

καταλῦσαι. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· 

ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς 

πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι 

τετραπλοῦν. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον 

σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς 

Ἀβραάμ ἐστιν. Ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι 

καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ’ 1-10 

Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε 

μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος, που το όνομά του 

ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Αυτός 

προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς· δεν μπορούσε 

όμως εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρόσωμος. 

Έτρεξε λοιπόν μπροστά πριν από το πλήθος κι ανέβηκε σε 

μια συκομουριά για να τον δει, γιατί θα περνούσε από κει. 

Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα 

πάνω, τον είδε και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, 

γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος 

κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Όλοι όσοι 

τα είδαν αυτά διαμαρτύρονταν κι έλεγαν ότι πήγε να μείνει 

στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Τότε σηκώθηκε ο Ζακχαίος και 

είπε στον Κύριο: «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από 

τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και ν’ ανταποδώσω στο 

τετραπλάσιο όσα έχω πάρει με απάτη». Ο Ιησούς, 

απευθυνόμενος σ’ αυτόν, είπε: «Σήμερα αυτή η οικογένεια 

σώθηκε· γιατί κι αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του 

Αβραάμ. Ο Υιός του Ανθρώπου ήρθε για ν’ αναζητήσει και 

να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους». 
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