
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή ΙΔ’ Λουκά 

3 Δεκεμβρίου 2017 



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. 

 3 Δεκεμβρίου 2017, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 
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