
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΓ’ 17-21 

Ἀδελφοί, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· 

αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον 

ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ 

στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. Προσεύχεσθε 

περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, 

ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. Περισσοτέρως δὲ 

παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. 

Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν 

ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης 

αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν 

παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν 

ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ 

ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΓ’ 17-21 

Αδελφοί, ν’ ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε τους 

εκκλησιαστικούς σας ηγέτες. Γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη 

σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στον Θεό. Έτσι η 

μέριμνά τους θα γίνεται με χαρά, κι όχι με στενοχώρια, 

πράγμα που δεν σας συμφέρει. Να προσεύχεστε για μας. 

Φυσικά, είμαστε βέβαιοι πως έχουμε καθαρή τη συνείδησή 

μας, αφού σε κάθε περίπτωση θέλουμε να 

συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ 

να προσεύχεστε για να με φέρει ο Θεός σύντομα κοντά σας. 

Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό 

μας Ιησού, τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτόν 

δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια διαθήκη, 

αυτός να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι 

ώστε να κάνετε το θέλημά του. Ας ενεργεί δια του Ιησού 

Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που τον ευχαριστεί. 

Σ’ αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν. 
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Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ’ 10-17 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ήν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν 

συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα 

ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα 

καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. Ἰδὼν δὲ αὐτὴν 

ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι 

τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ 

παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. Ἀποκριθεὶς 

δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ 

ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν 

αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι 

θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. Ἀπεκρίθη 

οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ 

σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς 

φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; Ταύτην δέ, θυγατέρα 

Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ 

ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

σαββάτου; Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο 

πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ 

πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ’ 10-17 

Εκείνο τον καιρό, ένα Σάββατο δίδασκε ο Ιησούς σε μια 

συναγωγή. Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα, δεκαοχτώ 

χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα. Ήταν κυρτωμένη 

και δεν μπορούσε καθόλου να ισιώσει το σώμα της. Όταν 

την είδε ο Ιησούς, τη φώναξε και της είπε: «Γυναίκα, 

απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έβαλε πάνω της τα 

χέρια του κι αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. Ο 

αρχισυνάγωγος όμως, αγανακτισμένος που ο Ιησούς έκανε 

τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε: 

«Υπάρχουν έξι μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς· 

μέσα σ’ αυτές, λοιπόν, να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και 

όχι το Σάββατο». Ο Κύριος του απάντησε: «Υποκριτή! Ο 

καθένας σας δε λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το 

παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει; Κι αυτή, που είναι 

απόγονος του Αβραάμ, και ο σατανάς την είχε δεμένη 

δεκαοχτώ χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί απ’ αυτά τα δεσμά 

το Σάββατο;» Με τα λόγια του αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι 

αντίπαλοί του κι ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα θαυμαστά 

που έκανε ο Ιησούς. 
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