
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Ι’ Λουκά 
10 Δεκεμβρίου 2017 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ’ 10-17 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ήν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν 

συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα 

ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα 

καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. Ἰδὼν δὲ αὐτὴν 

ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι 

τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ 

παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. Ἀποκριθεὶς 

δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ 

ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν 

αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι 

θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. Ἀπεκρίθη 

οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ 

σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς 

φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; Ταύτην δέ, θυγατέρα 

Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ 

ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

σαββάτου; Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο 

πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ 

πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ’ 10-17 

Εκείνο τον καιρό, ένα Σάββατο δίδασκε ο Ιησούς σε μια 

συναγωγή. Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα, δεκαοχτώ 

χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα. Ήταν κυρτωμένη 

και δεν μπορούσε καθόλου να ισιώσει το σώμα της. Όταν 

την είδε ο Ιησούς, τη φώναξε και της είπε: «Γυναίκα, 

απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έβαλε πάνω της τα 

χέρια του κι αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. Ο 

αρχισυνάγωγος όμως, αγανακτισμένος που ο Ιησούς έκανε 

τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε: 

«Υπάρχουν έξι μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς· 

μέσα σ’ αυτές, λοιπόν, να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και 

όχι το Σάββατο». Ο Κύριος του απάντησε: «Υποκριτή! Ο 

καθένας σας δε λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το 

παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει; Κι αυτή, που είναι 

απόγονος του Αβραάμ, και ο σατανάς την είχε δεμένη 

δεκαοχτώ χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί απ’ αυτά τα δεσμά 

το Σάββατο;» Με τα λόγια του αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι 

αντίπαλοί του κι ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα θαυμαστά 

που έκανε ο Ιησούς. 
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