
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  ΣΤ’ 16-18, Ζ’ 1 

Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ 

Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ 

ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ 

ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, 

καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ 

ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ 

θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. Ταῦτας οὖν 

ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς 

ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, 

ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ. 

Απόστολος – Μετάφραση,  

ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  ΣΤ’ 16-18, Ζ’ 1 

Αδελφοί, εσείς είστε ναός του αληθινού Θεού, όπως ο ίδιος 

είπε: Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί 

τους. Θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί θα είναι λαός μου. Γι’ 

αυτό λέει ο Κύριος: Φύγετε μακριά απ’ αυτούς και 

ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα, κι εγώ θα σας 

δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας, κι εσείς θα είστε γιοι 

και θυγατέρες μου, λέει ακόμα ο παντοκράτορας Κύριος. 

Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, 

ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από καθετί που μολύνει 

το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια άγια ζωή με φόβο 

Θεού. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή ΙΖ’ Ματθαίου 

14 Φεβρουαρίου 2021 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ’ 21-28 

Τῷ καιρῷ εκείνω, ἐξῇλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ 

Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων 

ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, 

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

ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει 

ὄπισθεν ἡμῶν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ 

μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Ἡ δὲ 

ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. 

Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον 

τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. Ἡ δὲ εἶπε· ναί, 

Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν 

πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. Τότε 

ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ 

πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς 

ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ’ 21-28 

Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς αναχώρησε για την περιοχή της 

Τύρου και της Σιδώνας. Τότε μια γυναίκα Χαναναία βγήκε 

έξω από τα όρια της περιοχής εκείνης και του φώναζε 

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

βασανίζεται από δαιμόνιο». Αυτός δεν της απαντούσε λέξη. 

Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές του και τον παρακαλούσαν: 

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

είπε: «Έχω αποσταλεί μόνο για τους πλανεμένους 

Ισραηλίτες». Εκείνη όμως ήρθε και τον προσκύνησε 

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

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

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

και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το 

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

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

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