
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Β’ 4 - 10 

Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν 

ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς 

τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε 

σεσωσμένοι· καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς 

ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι 

τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος 

αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τῇ γὰρ 

χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ 

ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 

Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ 

ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς 

περιπατήσωμε. 

 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Β’ 4 - 10 

Αδελφοί, ο Θεός μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος σε έλεος 

κι έχει απέραντη αγάπη. Κι ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί 

εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί 

με το Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί. Μας 

ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να 

καθίσουμε μαζί μ’ αυτόν στα ουράνια. Έτσι, με την αγάπη 

που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις 

μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδωρη είναι η 

χάρη του. Πραγματικά, με τη χάρη του σωθήκαμε δια της 

πίστεως. Κι αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα αλλά δώρο 

Θεού. Δε σωθήκατε με τα δικά σας έργα κι έτσι κανείς δεν 

μπορεί να καυχηθεί γι’ αυτό. Είμαστε δημιούργημα του 

Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μάς έκανε καινούριους 

ανθρώπους, για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα, που 

τα προετοίμασε ο Θεός, για να είναι μ’ αυτά γεμάτη η ζωή 

μας. 
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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.  
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