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Ύμνοι

Σε εμπιστεύομαι
Πόσον μέγα εν Σοι φίλον
Η ψυχή μου Σε ποθεί
Την τιμή και λατρεία

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Μάρκος 7: 24-30 & Ματθαίος 15: 21-28

Ομιλία

Η Συροφοίνισσα συναντά τον 
Ιησού:
Μια δύσκολη συνάντηση, με μια ακόμα 
δυσκολότερη συζήτηση...

Ύμνος
Τί είμ’ εγώ

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Απ’ το αίμα του Σταυρού Σου

Ύμνος

Είν’ για με ο Σταυρός
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24. Και σηκωθείς εκείθεν υπήγεν εις τα µεθόρια Τύρου και 
Σιδώνος. Και εισελθών εις την οικίαν, δεν ήθελε να µάθη 
τούτο µηδείς, δεν ηδυνήθη όµως να κρυφθή.
25. Διότι ακούσασα περί αυτού γυνή τις, της οποίας το 
θυγάτριον είχε πνεύµα ακάθαρτον, ήλθε και προσέπεσεν εις 
τους πόδας αυτού·
26. ήτο δε η γυνή Ελληνίς, Συροφοίνισσα το γένος· και 
παρεκάλει αυτόν να εκβάλη το δαιµόνιον εκ της θυγατρός 
αυτής.
27. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτήν· Άφες πρώτον να 
χορτασθώσι τα τέκνα· διότι δεν είναι καλόν να λάβη τις τον 
άρτον των τέκνων και να ρίψη εις τα κυνάρια.
28. Η δε απεκρίθη και λέγει προς αυτόν· Ναι, Κύριε· αλλά 
και τα κυνάρια υποκάτω της τραπέζης τρώγουσιν από των 
ψιχίων των παιδίων.
29. Και είπε προς αυτήν· Διά τούτον τον λόγον ύπαγε· 
εξήλθε το δαιµόνιον από της θυγατρός σου.
30. Και ότε υπήγεν εις τον οίκον αυτής, εύρεν ότι το 
δαιµόνιον εξήλθε και την θυγατέρα κειµένην επί της κλίνης.

Μάρκος 7: 24-30

Η Συροφοίνισσα 
συναντά τον Ιησού

21. Και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τα µέρη 
Τύρου και Σιδώνος.
22. Και ιδού, γυνή Χαναναία, εξελθούσα από των ορίων 
εκείνων, εκραύγασε προς αυτόν λέγουσα· Ελέησόν µε, 
Κύριε, υιέ του Δαβίδ· η θυγάτηρ µου κακώς δαιµονίζεται.
23. Ο δε δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγον. Και 
προσελθόντες οι µαθηταί αυτού, παρεκάλουν αυτόν, 
λέγοντες· Απόλυσον αυτήν, διότι κράζει όπισθεν ηµών.
24. Ο δε αποκριθείς είπε· Δεν απεστάλην ειµή εις τα 
πρόβατα τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ.
25. Η δε ελθούσα προσεκύνει αυτόν, λέγουσα· Κύριε, 
βοήθει µοι.
26. Ο δε αποκριθείς είπε· Δεν είναι καλόν να λάβη τις τον 
άρτον των τέκνων και να ρίψη εις τα κυνάρια.
27. Η δε είπε· Ναι, Κύριε· αλλά και τα κυνάρια τρώγουσιν 
από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης των 
κυρίων αυτών.
28. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν· Ω γύναι, 
µεγάλη σου η πίστις· ας γείνη εις σε ως θέλεις. Και 
ιατρεύθη η θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης.

Ματθαίος 15: 21-28


