
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ  Ε’ 8-19 

Ἀδελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ 

Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ 

ἀληθείᾳ· δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. Καὶ μὴ 

συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, 

μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ' αὐτῶν 

αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ 

φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. Διὸ 

λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ 

ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς 

περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι 

τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. Διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε 

ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Καὶ μὴ 

μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν 

Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς 

πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν 

τῷ Κυρίῳ. 

 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ  Ε’ 8-19 

Αδελφοί, να ζείτε σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως. Γιατί 

η ζωή εκείνων που οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα 

διακρίνεται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την 

αλήθεια. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο. Και να μη 

συμμετέχετε στα σκοτεινά κι ανώφελα έργα των άλλων, 

αλλά να τα ξεσκεπάζετε. Γι’ αυτά που κάνουν εκείνοι στα 

κρυφά, είναι ντροπή ακόμα και να μιλάμε. Όταν όμως όλα 

αυτά έρχονται στο φως, αποκαλύπτεται η αληθινή τους 

φύση. Γιατί ό,τι φανερώνεται γίνεται κι αυτό φως. Γι’ αυτό 

λέει ένας ύμνος: «Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από 

τους νεκρούς, και θα σε φωτίσει ο Χριστός». Προσέχετε, 

λοιπόν, καλά, πώς ζείτε· μη ζείτε ως ασύνετοι αλλά ως 

συνετοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε 

σε πονηρούς καιρούς. Γι’ αυτό μην είστε άφρονες, αλλά ν’ 

αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από σας. Να μη μεθάτε με 

κρασί, που οδηγεί στην ασωτία, αλλά να γεμίζετε με το 

Πνεύμα του Θεού. Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας 

ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές· να ψάλλετε με 

την καρδιά σας στον Κύριο. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
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Κυριακή ΙΑ’ Λουκά (Των Προπατόρων) – Αγίου Σπυρίδωνος 
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Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΔ’ 16-24 

Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· ἄνθρωπός τις 

ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε 

τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς 

κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. Καὶ 

ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. Ὁ πρῶτος εἶπεν 

αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν 

αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· 

ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι 

αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· 

γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. Καὶ 

παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ 

αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ 

αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς 

πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ 

τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν 

ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν 

δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον 

εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 

οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου 

τοῦ δείπνου. Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΔ’ 16-24 

Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή: «Ένας άνθρωπος 

ετοίμασε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Όταν ήρθε η 

ώρα του δείπνου, έστειλε τον δούλο του να πει στους 

καλεσμένους: ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα. Τότε άρχισαν ο 

ένας μετά τον άλλο να βρίσκουν δικαιολογίες: Ο πρώτος του 

είπε: έχω αγοράσει ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω· 

σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένον. Άλλος του είπε: 

έχω αγοράσει πέντε ζευγάρια βόδια και πάω να τα 

δοκιμάσω· σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με. Κι ένας άλλος του 

είπε: είμαι νιόπαντρος και γι’ αυτό δεν μπορώ να έρθω. 

Γύρισε ο δούλος εκείνος και τα είπε αυτά στον κύριό του. Τότε 

ο οικοδεσπότης οργισμένος είπε στο δούλο του: πήγαινε 

γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε 

μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους 

τυφλούς. Όταν γύρισε ο δούλος του είπε: κύριε, αυτό που 

πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμη χώρος. Είπε πάλι ο 

κύριος στο δούλο: πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους 

και στα μονοπάτια κι ανάγκασέ τους να έρθουν, για να 

γεμίσει το σπίτι μου· γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από 

κείνους που κάλεσα δε θα γευτεί το δείπνο μου. Γιατί πολλοί 

είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί».  
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