
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΙΑ’ 31 - ΙΒ’ 9 

Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. Ἐν 

Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἀρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν 

Δαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με θέλων, καὶ διὰ θυρίδος ἐν 

σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας 

αὐτοῦ. Καυχάσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς 

ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ 

πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ 

σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως 

τρίτου οὐρανοῦ. Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι 

εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ὅτι ἡρπάγη εἰς 

τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν 

ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ 

ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου. Ἐὰν γὰρ 

θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· 

φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει 

τι ἐξ ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ 

ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα 

με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον 

παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ· καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ 

χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Ἥδιστα 

οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα 

ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΙΑ’ 31 - ΙΒ’ 9 

Αδελφοί, o Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού –ας 

είναι ευλογημένο το όνομά του στους αιώνες– ξέρει ότι δε λέω 

ψέματα. Στη Δαμασκό, ο διοικητής-εκπρόσωπος του βασιλιά 

Αρέτα έβαλε φρουρούς σε όλη την πόλη για να με συλλάβει. 

Μέσα όμως από ένα άνοιγμα του τείχους με κατέβασαν με 

καλάθι και ξέφυγα από τα χέρια του. Δε με συμφέρει βέβαια να 

καυχηθώ· θα το κάνω όμως, γιατί πρόκειται για οράματα κι 

αποκαλύψεις που μου χάρισε ο Κύριος. Ξέρω έναν άνθρωπο 

πιστό, ο οποίος πριν από δεκατέσσερα χρόνια ανυψώθηκε μέχρι 

και τον τρίτο ουρανό –δεν ξέρω αν ήταν με το σώμα του ή χωρίς 

το σώμα, αυτό ο Θεός το ξέρει. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος –ή 

ήταν με το σώμα ή χωρίς το σώμα δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει– 

μεταφέρθηκε ξαφνικά στον παράδεισο κι άκουσε λόγια που δεν 

μπορεί ούτε επιτρέπεται να τα πει άνθρωπος. Γι’ αυτόν τον 

άνθρωπο θα καυχηθώ· για τον εαυτό μου όμως δε θα καυχηθώ, 

παρά μόνο για τις ταλαιπωρίες μου. Άμα θελήσω, λοιπόν, να 

καυχηθώ, δε θα φανώ ανόητος, γιατί θα πω την αλήθεια. Το 

αποφεύγω όμως, μήπως εξαιτίας του μεγαλείου των 

αποκαλύψεων, με θεωρήσει κανείς παραπάνω απ’ αυτό που 

βλέπει ή ακούει από μένα. Για να μην υπερηφανεύομαι όμως, ο 

Θεός μού έδωσε ένα αγκάθι στο σώμα μου, έναν υπηρέτη τού 

σατανά να με ταλαιπωρεί, ώστε να μην υπερηφανεύομαι. Γι’ 

αυτό το αγκάθι τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο να το διώξει 

από πάνω μου. Η απάντησή του ήταν: «Σου αρκεί η χάρη μου, 

γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σ’ 

αυτή την αδυναμία σου». Με περισσότερη ευχαρίστηση, λοιπόν, 

θα καυχηθώ για τις ταλαιπωρίες μου, για να κατοικήσει μέσα 

μου η δύναμη του Χριστού. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Ε’ Λουκά 

31 Οκτωβρίου 2021 



 

Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΣΤ’ 19-31 

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο 

πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. 

Πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν 

πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν 

ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ 

καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. Ἐγένετο δὲ 

ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν 

ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος 

καὶ ἐτάφη. Καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, 

ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ 

Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ 

Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον 

τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι 

ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. Εἶπε δὲ Ἀβραάμ· τέκνον, μνήσθητι 

ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος 

ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· καὶ 

ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, 

ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ 

οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. Εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, 

ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε 

ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ 

ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. Λέγει αὐτῷ 

Ἀβραάμ· ἔχουσι Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν 

αὐτῶν. Ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ 

νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. Εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ 

Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ 

νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΣΤ’ 19-31 

Είπε ο Κύριος: Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, φορούσε πολυτελή 

ρούχα και το τραπέζι του κάθε μέρα ήταν λαμπρό. Κάποιος φτωχός 

όμως, που τον έλεγαν Λάζαρο, ήταν πεσμένος κοντά στην πόρτα του 

σπιτιού του πλουσίου, γεμάτος πληγές, και προσπαθούσε να χορτάσει 

από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν 

και τα σκυλιά και του έγλειφαν τις πληγές. Κάποτε πέθανε ο φτωχός, 

και οι άγγελοι τον πήγαν κοντά στον Αβραάμ. Πέθανε κι ο πλούσιος 

και τον έθαψαν. Στον άδη που ήταν και βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια 

του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και κοντά του τον Λάζαρο. Τότε 

φώναξε ο πλούσιος και είπε: «πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνίσου με και 

στείλε το Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δάχτυλού του και να 

μου δροσίσει τη γλώσσα, γιατί υποφέρω μέσα σ’ αυτή τη φωτιά». Ο 

Αβραάμ όμως του απάντησε: «παιδί μου, θυμήσου ότι εσύ απόλαυσες 

την ευτυχία στη ζωή σου, όπως κι ο Λάζαρος τη δυστυχία. Τώρα λοιπόν 

αυτός χαίρεται εδώ, κι εσύ υποφέρεις. Κι εκτός απ’ όλα αυτά, υπάρχει 

ανάμεσά μας μεγάλο χάσμα, ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούν από 

‘δώ σ’ εσάς να μην μπορούν∙ ούτε οι από εκεί να περάσουν σ’ εμάς». 

Είπε πάλι ο πλούσιος: «τότε σε παρακαλώ, πατέρα, στείλε τον στο σπίτι 

του πατέρα μου, να προειδοποιήσει τους πέντε αδερφούς μου, ώστε να 

μην έρθουν κι εκείνοι σ’ αυτόν εδώ τον τόπο των βασάνων. Ο Αβραάμ 

του λέει: «έχουν τα λόγια του Μωυσή και των προφητών· ας 

υπακούσουν σ’ αυτά». «Όχι, πατέρα μου Αβραάμ», του λέει εκείνος, 

«δεν αρκεί∙ αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σ’ αυτούς, θα 

μετανοήσουν». Του λέει τότε ο Αβραάμ: «αν δεν υπακούνε στα λόγια 

του Μωυσή και των προφητών, ακόμη κι αν αναστηθεί κάποιος από 

τους νεκρούς, δεν πρόκειται να πεισθούν». 
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