
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ  ΣΤ’ 10-17 

Ἀδελφοί, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος 

αὐτοῦ. Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι 

ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν 

ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς 

τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ 

αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς 

ἐπουρανίοις. Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, 

ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα 

κατεργασάμενοι στῆναι. Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν 

ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς 

δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ 

εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν 

τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ 

πεπυρωμένα σβέσαι· καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου 

δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ρῆμα Θεοῦ. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ  ΣΤ’ 10-17 

Αδελφοί, πάρτε δύναμη από την ένωσή σας με τον Κύριο κι από 

τη μεγάλη του ισχύ. Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός, 

για να μπορέσετε ν’ αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του 

διαβόλου. Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους αλλά 

με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του 

σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται 

ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Γι’ αυτό φορέστε την 

πανοπλία του Θεού, ώστε να μπορέσετε να προβάλετε 

αντίσταση, όταν έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης. Λάβετε 

κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε ως το τέλος σταθεροί 

στις θέσεις σας. Σταθείτε, λοιπόν, σε θέση μάχης· ζωστείτε την 

αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας· φορέστε σαν θώρακα τη 

δικαιοσύνη. Για υποδήματα στα πόδια σας βάλτε την 

ετοιμότητα να διακηρύξετε το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης. 

Εκτός απ’ όλα αυτά, κρατάτε πάντα την πίστη σαν ασπίδα, 

πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα 

βέλη του πονηρού. Η σωτηρία ας είναι περικεφαλαία σας, και ο 

λόγος του Θεού η μάχαιρα που σας δίνει το Πνεύμα. 
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ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή ΙΔ’ Λουκά 
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Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ’ 35-43 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν Ἰησοῦν εἰς 

τὴν Ἱεριχὼ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· 

ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη 

ταῦτα. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος 

παρέρχεται. Καὶ ἐβόησε λέγων· Ἰησοῦ υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν 

με· καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς 

δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. Σταθεὶς 

δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. 

ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· τί σοι 

θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. Καὶ ὁ 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. 

Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων 

τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ’ 35-43 

Εκείνο τον καιρό, καθώς ο Ιησούς πλησίαζε στην Ιεριχώ, 

ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. 

Όταν άκουσε το πλήθος που περνούσε, ρώτησε να μάθει τι 

συνέβαινε. Του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. 

Τότε εκείνος άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Ιησού, Υιε του 

Δαβίδ, σπλαχνίσου με!» Αυτοί που προπορεύονταν τον 

μάλωναν να σωπάσει, εκείνος όμως φώναζε ακόμη πιο 

πολύ: «Υιε του Δαβίδ, σπλαχνίσου με!» Τότε ο Ιησούς 

στάθηκε κι έδωσε εντολή να τον φέρουν κοντά του. Αυτός 

πλησίασε κι εκείνος τον ρώτησε: «Τί θέλεις να σου κάνω;» 

«Κύριε, θέλω ν’ αποκτήσω το φως μου», αποκρίθηκε. Κι ο 

Ιησούς του είπε: «N’ αποκτήσεις το φως σου! H πίστη σου σε 

έσωσε». Αμέσως ο τυφλός βρήκε το φως του κι 

ακολουθούσε τον Ιησού δοξάζοντας τον Θεό. Και όλος ο 

κόσμος, όταν τον είδε, δοξολογούσε τον Θεό. 

  2 Δεκεμβρίου 2018, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 

Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, 1621 Λευκωσία 

Πηγή : Η Καινή Διαθήκη, Έκδοση Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου 

Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Μαλιάππης 


