
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Γ’ 10-15 

Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ 

ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, 

τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι 

ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις. Oἵους 

διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. 

Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 

διωχθήσονται· πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες 

προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 

Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος 

ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ 

δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ. 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ Β’ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Γ’ 10-15 

Παιδί μου Τιμόθεε, συμπορεύτηκες μαζί μου στη 

διδασκαλία, στον τρόπο ζωής, στους σκοπούς, στην πίστη, 

στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή, στους 

διωγμούς, στα παθήματα σαν αυτά που υπέμεινα στην 

Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα. Τι διωγμούς υπέφερα! 

Κι απ’ όλα με γλίτωσε ο Κύριος. Κι όχι μόνο εγώ, αλλά και 

όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια, σύμφωνα με το 

θέλημα του Ιησού Χριστού, θα αντιμετωπίσουν διωγμούς. 

Μόνο οι πονηροί άνθρωποι και οι απατεώνες θα προκόβουν 

στο χειρότερο· θα εξαπατούν τους άλλους και οι άλλοι θα 

τους εξαπατούν. Εσύ όμως να μένεις σ’ αυτά που έμαθες 

και που για την αξιοπιστία τους έχεις τεκμήρια. Ξέρεις από 

ποιον τα έμαθες· και μη λησμονείς ότι από τη βρεφική σου 

ηλικία γνωρίζεις τη Γραφή, που μπορεί να σε κάνει σοφό 

οδηγώντας σε στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού 

Χριστό. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή ΙΣΤ’ ΛΟΥΚΑ 
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Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ’ 10-14 

Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· ἄνθρωποι δύο 

ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ 

ὁ ἕτερος τελώνης. Ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν 

ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ 

ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ 

καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, 

ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. Καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν 

ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν 

ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, 

ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος 

δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ 

ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν 

ὑψωθήσεται. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ’ 10-14 

Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή: «Δύο άνθρωποι 

ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν 

Φαρισαίος κι ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε 

επιδεικτικά κι έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον 

εαυτό του: «Θεέ μου, σ’ ευχαριστώ που εγώ δεν είμαι σαν 

τους άλλους ανθρώπους άρπαγας, άδικος, μοιχός, ή και σαν 

αυτόν εδώ τον τελώνη. Εγώ νηστεύω δύο φορές την 

εβδομάδα και δίνω στο ναό το δέκατο απ’ όλα τα 

εισοδήματά μου». Ο τελώνης, αντίθετα, στεκόταν πολύ 

πίσω και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον 

ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: «Θεέ μου, 

σπλαχνίσου με τον αμαρτωλό». Σας βεβαιώνω πως αυτός 

έφυγε για το σπίτι του αθώος και συμφιλιωμένος με το Θεό, 

ενώ ο άλλος όχι· γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα 

ταπεινωθεί, κι όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί». 

  

 17 Φεβρουαρίου 2019, 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 

 


