
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ  ΙΓ’ 11 - ΙΔ’ 4 

Ἀδελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε 

ἐπιστεύσαμεν. Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. 

Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ 

ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως 

περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίτας καὶ 

ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον 

Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς 

ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, 

μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. Ὅς μὲν πιστεύει φαγεῖν 

πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ 

ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα 

μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ 

κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· 

σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν. 

Απόστολος – Μετάφραση,  ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ  ΙΓ’ 11 - ΙΔ’ 4 

Αδελφοί, τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας 

παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα όπου να ’ναι φεύγει, 

και η μέρα κοντεύει να ’ρθεί. Γι’ αυτό ας πετάξουμε από 

πάνω μας τα έργα του σκότους, κι ας φορέσουμε τα όπλα 

του φωτός. Η διαγωγή μας ας είναι κόσμια, τέτοια που 

ταιριάζει στο φως. Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα 

μεθύσια, η ασύδοτη κι ακόλαστη ζωή, οι φιλονικίες κι οι 

φθόνοι. Ντυθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μην 

αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην 

ικανοποίηση των επιθυμιών σας. Να δέχεστε όποιον έχει 

ασθενική πίστη, χωρίς να επικρίνετε τις απόψεις του. Για 

παράδειγμα, ένας πιστεύει πως μπορεί να φάει απ’ όλα, 

ενώ κάποιος άλλος, που έχει ασθενική πίστη, τρώει μόνο 

χόρτα. Αυτός που τρώει απ’ όλα, ας μην περιφρονεί εκείνον 

που δεν τρώει· κι εκείνος που δεν τρώει, ας μην κατακρίνει 

εκείνον που τρώει, γιατί ο Θεός τον έχει δεχτεί στην 

εκκλησία του. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις έναν ξένο 

υπηρέτη; Μόνο ο Κύριός του μπορεί να κρίνει αν στέκεται ή 

όχι στην πίστη του, γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τον 

στηρίξει. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή της Τυρινής 

1 Μαρτίου 2020 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΣΤ’ 14 - 21 

Εἶπεν ὁ Κύριος∙ Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ 

παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 

οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ 

παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ 

παραπτώματα ὑμῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε 

ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ 

πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις 

νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν 

αὐτῶν. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ 

πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις 

νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ 

πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ 

φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, 

ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται 

διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν 

θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις 

ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ 

κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται 

καὶ ἡ καρδία ὑμῶν. 

 

 1 Μαρτίου 2020, 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 

 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΣΤ’ 14 - 21 

Είπε ο Κύριος: «Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα 

παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει κι εσάς ο ουράνιος 

Πατέρας σας. Αν όμως δε συγχωρήσετε στους ανθρώπους 

τα παραπτώματά τους, ούτε κι ο Πατέρας σας θα 

συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Όταν νηστεύετε, 

να μη γίνεστε σκυθρωποί, όπως οι υποκριτές, που 

παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους 

ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως έτσι έχουν 

κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν 

νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νίψε το πρόσωπό 

σου, για να μη φανεί στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά 

στον Πατέρα σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις· και ο 

Πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σου το 

ανταποδώσει φανερά. Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη 

γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά, κι όπου οι 

κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να 

μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους 

αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, κι όπου οι 

κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί 

όπου είναι ο θησαυρός σας εκεί θα είναι και η καρδιά σας». 

  


