
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤ’ 11 - 18 

Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ 

χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι 

ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ 

σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ 

περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν 

ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ 

καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ 

σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ 

κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ 

οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ 

κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ' 

αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ 

λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα 

τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, 

ἀδελφοί· ἀμήν. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤ’ 11 - 18 

Αδελφοί, προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω 

τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν ν’ αποκτήσουν 

καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί σας υποχρεώνουν να 

περιτέμνεστε με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από 

τους Ιουδαίους εξαιτίας του σταυρού του Χριστού. Άλλωστε 

ούτε κι αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν το νόμο. 

Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς, για να καυχηθούν 

ότι σας κατάφεραν να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν θέλω 

άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από το σταυρό του Κυρίου 

μας Ιησού Χριστού, το σταυρό που πάνω του ο κόσμος 

πέθανε για μένα κι εγώ για τον κόσμο. Για όσους ανήκουν 

στον Ιησού Χριστό δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να 

κάνεις περιτομή ούτε το να μην κάνεις, αλλά όλοι είναι νέα 

δημιουργήματα του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την 

αρχή, θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους, 

αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής κανένας ας μη 

μου δημιουργεί προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον 

Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη 

του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να είναι μαζί σας, 

αδερφοί μου. Αμήν. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Θ’ Λουκά 
17 Νοεμβρίου 2019 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ’ 16-21 

Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· ἀνθρώπου τινὸς 

πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ 

λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς 

μου; Καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας 

καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ 

γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· 

ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· 

ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· 

ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· 

ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ 

μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα 

ἀκούειν ἀκουέτω. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ’ 16-21 

Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή: «Κάποιου πλούσιου 

ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδειά. Τότε 

εκείνος σκεφτόταν και έλεγε: «τι να κάνω; Δεν έχω μέρος 

να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου! Αλλά να τι θα κάνω», 

είπε. «Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω 

μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί όλη τη σοδειά μου 

και τα αγαθά μου. Μετά θα πω στον εαυτό μου: «τώρα έχεις 

πολλά αγαθά, που αρκούν για χρόνια πολλά∙ ξεκουράσου, 

τρώγε, πίνε, διασκέδαζε». Τότε του είπε ο Θεός: «ανόητε. 

Αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις τη ζωή σου. Αυτά, λοιπόν, 

που ετοίμασες σε ποιον θα ανήκουν;» Αυτά, λοιπόν, 

παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν 

πλουτίζει τον εαυτό του με ό,τι θέλει ο Θεός. Αφού τα είπε 

όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: «Όποιος έχει αυτιά για ν’ 

ακούει ας τα ακούει». 
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