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ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Παιδί μου Τιμόθεε, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που
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μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Κι όσα άκουσες από μένα
μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να τα μεταδώσεις σε
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έμπιστους ανθρώπους, που θα είναι ικανοί να διδάξουν και

Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ

άλλους. Κακοπάθησε λοιπόν σαν καλός στρατιώτης του

Ἰησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ' ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων,

Ιησού Χριστού. Κανείς στρατευμένος δεν μπλέκεται στις

ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται

υποθέσεις της καθημερινής ζωής, αν θέλει να είναι

καὶ ἑτέρους διδάξαι. Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς
στρατιώτης
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συνεπής απέναντι σ’ εκείνον που τον στρατολόγησε. Κι
όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το
στεφάνι της νίκης, αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους
κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιάσει, για να μπορέσει

στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. Ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ

να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να

στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. Τὸν κοπιῶντα

καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα

γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. Νόει ἃ

εννοήσεις όλα. Να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον

λέγω· δῴη γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. Μνημόνευε

αναστημένο από τους νεκρούς και απόγονο του Δαβίδ,

Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος

σύμφωνα με το ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το ευαγγέλιο

Δαυΐδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι
δεσμῶν ὡς κακοῦργος· ἀλλ' ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται.
Διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ
αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης
αἰωνίου.

αυτό κακοπαθώ ως το σημείο να με δέσουν σαν κακούργο.
Αλλά ο λόγος του Θεού δεν δένεται. Γι’ αυτό, όλα τα
υπομένω για χάρη των εκλεκτών του Θεού, για να
πετύχουν κι αυτοί τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός
και να δοξαστούν αιώνια.
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Τῷ καιρῷ εκείνω, ἐξῇλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ

Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς αναχώρησε για την περιοχή της

Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων

Τύρου και της Σιδώνας. Τότε μια γυναίκα Χαναναία βγήκε

ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε,

έξω από τα όρια της περιοχής εκείνης και του φώναζε

υἱὲ Δαυίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. Ὁ δὲ οὐκ

δυνατά: «Ελέησέ με, Κύριε, Υιέ του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου

ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ

βασανίζεται από δαιμόνιο». Αυτός δεν της απαντούσε λέξη.

αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι

Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές του και τον παρακαλούσαν:

κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ

«Διώξε την, γιατί μας ακολουθεί και φωνάζει». Ο Ιησούς

ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου

είπε:

Ἰσραήλ. Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα·

Ισραηλίτες». Εκείνη όμως ήρθε και τον προσκύνησε

Κύριε, βοήθει μοι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν

λέγοντας: «Κύριε, βοήθησέ με». Αυτός της αποκρίθηκε:

λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. Ἡ

«Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και

δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν

να το πετάξει στα σκυλιά». «Ναι, Κύριε», είπε εκείνη, «αλλά

ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων

και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το

αὐτῶν. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι,

τραπέζι των κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς της απάντησε:

μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ

«Μεγάλη είναι η πίστη σου, γυναίκα! Ας γίνει όπως το

θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

θέλεις». Κι από κείνη την ώρα γιατρεύτηκε η θυγατέρα της.
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