
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  Θ’ 6 - 11 

Ἀδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, 

καὶ ὁ σπείρων ἐπ’ εὐλογίαις ἐπ’ εὐλογίαις καὶ θερίσει. 

Ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ 

ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. Δυνατὸς δὲ ὁ 

Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ 

πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν 

ἔργον ἀγαθόν, καθὼς γέγραπται· ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς 

πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Ὁ δὲ 

ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν 

χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ 

γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι 

εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι’ ἡμῶν 

εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ. 

 

Απόστολος – Μετάφραση,  

ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  Θ’ 6 - 11 

Αδελφοί, πρέπει να ξέρετε πως όποιος σπέρνει με φειδώ θα 

έχει λίγη σοδειά· κι όποιος σπέρνει απλόχερα η σοδειά του 

θα είναι άφθονη. Ο καθένας ας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά 

του χωρίς να στενοχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο 

Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Ο Θεός έχει 

τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, 

ώστε να είστε πάντοτε σε όλα τελείως αυτάρκεις, και να 

δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει κι η 

Γραφή: Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του 

θα διαρκεί αιώνια. Κι αυτός που δίνει στο σποριά το σπόρο 

και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει και το 

δικό σας σπόρο και ας αυξήσει τους καρπούς της 

αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα, 

για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα 

πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν το 

Θεό. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Η’ Λουκά 
12 Νοεμβρίου 2017 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι’ 25-37 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων 

αυτόν και λέγων· διδάσκαλε, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον 

κληρονομήσω; ο δε είπε προς αυτόν· εν τω νόμω τι γέγραπται; 

πως αναγινώσκεις; ο δε αποκριθείς είπεν· αγαπήσεις Κύριον 

τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής 

σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου, 

και τον πλησίον σου ως εαυτόν. είπε δε αυτώ· ορθώς 

απεκρίθης· τούτο ποίει και ζήση. ο δε θέλων δικαιούν εαυτόν 

είπε προς τον Ιησούν· και τις εστί μου πλησίον; υπολαβών δε ο 

Ιησούς είπεν· άνθρωπος τις κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις 

Ιεριχώ, και λησταίς περιέπεσεν· οι και εκδύσαντες αυτόν και 

πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες ημιθανή τυγχάνοντα. 

κατά συγκυρίαν δε ιερεύς τις κατέβαινεν εν τη οδώ εκείνη, και 

ιδών αυτόν αντιπαρήλθεν. ομοίως δε και Λευΐτης γενόμενος 

κατά τον τόπον, ελθών και ιδών αντιπαρήλθε. Σαμαρείτης δε 

τις οδεύων ήλθε κατ΄ αυτόν, και ιδών αυτόν εσπλαγχνίσθη, και 

προσελθών κατέδησε τα τραύματα αυτού επιχέων έλαιον και 

οίνον, επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτήνος ήγαγεν αυτόν 

εις πανδοχείον και επεμελήθη αυτού· και επί την αύριον 

εξελθών, εκβαλών δύο δηνάρια έδωκε τω πανδοχεί και είπεν 

αυτώ· επιμελήθητι αυτού, και ό,τι αν προσδαπανήσης, εγώ εν 

τω επανέρχεσθαί με αποδώσω σοι τις ουν τούτων των τριών 

πλησίον δοκεί σοι γεγονέναι του εμπεσόντος εις τους ληστάς; ο 

δε είπεν· ο ποιήσας το έλεος μετ΄ αυτού. είπεν ουν αυτώ ο 

Ιησούς· πορεύου και συ ποίει ομοίως. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι’ 25-37 

Εκείνο τον καιρό, κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον 

Ιησού, και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι 

πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή;» Ο Ιησούς τον 

ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει;» Εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς τον 

Κύριο το Θεό σου μ’ όλη την καρδιά σου και μ’ όλη την ψυχή σου, μ’ 

όλη τη δύναμή σου και μ’ όλο το νου σου· και τον πλησίον σου όπως 

τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς· «αυτό 

κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον 

εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου;» Πήρε 

τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας 

από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον 

ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον 

μισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος 

ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει 

σημασία. Το ίδιο και κάποιος λευίτης, που περνούσε από εκείνο το 

μέρος· παρ’ όλο που τον είδε κι αυτός, τον προσπέρασε χωρίς να του 

δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρείτης που ταξίδευε, ήρθε προς το 

μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλειψε τις 

πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον 

ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και 

φρόντισε γι’ αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας έβγαλε κι έδωσε στον 

πανδοχέα δύο δηνάρια και του είπε: φρόντισέ τον, κι ότι παραπάνω 

ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω. Ποιος λοιπόν απ’ 

αυτούς τους τρεις κατά τη γνώμη σου αποδείχτηκε πλησίον εκείνου 

που έπεσε στους ληστές;» Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε: «Εκείνος που 

τον σπλαχνίστηκε». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε, και να κάνεις 

κι εσύ το ίδιο».  
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