
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  Δ’ 6 - 15 

Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν 

ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ 

Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν 

τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως 

ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾿ οὐ 

στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμενοι, 

διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ 

οὐκ ἀπολλύμενοι, πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν 

τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι 

ἡμῶν φανερωθῇ. Ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον 

παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ 

ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. Ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν 

ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς 

πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ 

ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν 

Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν 

ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν 

πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  Δ’ 6 - 15 

Αδελφοί, ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, 

αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να 

γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά 

εμείς που έχουμε αυτόν το θησαυρό είμαστε σαν τα πήλινα 

δοχεία· έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του 

θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό κι όχι από μας. Αν και 

μας πιέζουν από παντού, δε μας καταβάλλουν. Βρισκόμαστε σε 

αδιέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός 

όμως δε μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δε χάνουμε τον 

αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά μετέχοντας έτσι στο 

θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η 

ζωή του αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά 

εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο θάνατο για χάρη του 

Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. 

Έτσι, εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε 

τη ζωή. Έχουμε, λοιπόν, την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό, που 

αναφέρει η Γραφή: Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό, γι’ αυτό 

και μίλησα. Κι εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι’ αυτό και 

κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός, που ανέστησε τον Κύριο Ιησού, 

θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και θα μας παρουσιάσει 

μπροστά του μαζί σας. Όλα, λοιπόν, γίνονται για σας. Έτσι, όσο 

πιο πολλοί δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η 

ευχαριστία και η δοξολογία προς το Θεό. 
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Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΣΤ’ 31-36 

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 

ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε 

τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ 

ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. Καὶ ἐὰν 

ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις 

ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. Καὶ ἐὰν 

δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις 

ἐστί; Καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα 

ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ 

ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται 

ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς 

χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε 

οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΣΤ’ 31-36 

Είπε ο Κύριος: «Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι 

άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς σ’ 

αυτούς. Γιατί, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια 

εύνοια περιμένετε από το Θεό; Αφού και οι αμαρτωλοί 

αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σ’ 

αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το 

Θεό; Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ’ όσους 

ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε 

από το Θεό; Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους 

για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς ν’ αγαπάτε τους 

εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να 

περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι, ο Θεός, που είναι 

καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα 

σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά 

του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι κι 

ο Θεός Πατέρας σας». 
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