
 

               

          

   

  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Δ´ 1 – 7 ) 

1
 Αδελφοί, παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς 

κλήσεως ἧς ἐκλήθητε,
2
 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ 

μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 
3
 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν 

ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. 
4
 ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, 

καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· 
5
 εἷς Κύριος, μία πίστις, 

ἓν βάπτισμα· 
6
 εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν 

πᾶσιν ὑμῖν. 
7
 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς 

τοῦ Χριστοῦ.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

Αδελφοί, σας παρακαλώ εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να 

ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με 

ταπείνωση, πραότητα και υπομονή
.
 να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον 

άλλο και να προσπαθείτε να διατηρείτε, με την ειρήνη που σας συνδέει 

μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα 

αποτελείτε όλοι κι ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα 

σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, 

ένα βάπτισμα. Ένας Θεός και Πατέρας όλων, που κυριαρχεί σ’ όλους, 

ενεργεί μέσα απ’ όλους και κατοικεί σε όλους σας. Στον καθένα μας, 

όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, σύμφωνα με το μέτρο που 

δωρίζει ο Χριστός. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

Κυριακή Θ' Λουκᾶ (Ἡ παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου) 

Άγιοι Φιλήμων ο Απόστολος, Άρχιππος, Ονήσιμος και Απφία 

«Φυσικόν μας είναι ν’ αγαπώμεν τους αδελφούς μας
.
 διότι είμεθα μιας 

φύσεως, έχομεν ένα βάπτισμα, μίαν πίστιν, τα Άχραντα Μυστήρια 

μεταλαμβάνομεν, ένα παράδεισον ελπίζομεν ν’ απολαύσωμεν. 

Καλότυχος εκείνος ο άνθρωπος οπού αξιώθηκε και έλαβεν εις την 

καρδίαν του αυτάς τας δύο αγάπας, εις τον Θεόν και τους αδελφούς 

του. Διότι όποιος έχει τον Θεόν εις την καρδίαν, του, έχει πάντα τα 

αγαθά, και αμαρτίαν δεν υποφέρει να κάμει
.
 και όστις δεν έχει τον 

Θεόν εις την καρδίαν, έχει τον διάβολον, και κάμνει πάντα τα κακά και 

όλας τας αμαρτίας. Χιλίας χιλιάδας καλά να κάμνωμεν, αδελφοί μου, 

νηστείας, προσευχάς, ελεημοσύνας, και το αίμα μας να χύσωμεν δια 

τον Χριστόν μας, και δεν έχωμεν αυτάς τας δύο αγάπας, αλλά έχωμεν 

το μίσος και την έχθραν εις τους αδελφούς μας, όλα εκείνα τα καλά 

οπού εκάμαμεν είναι του διαβόλου και εις την κόλασιν πηγαίνομεν. 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 

 

www.agioskosmas.org 

 

«…Θα σε ελεήσει ο Θεός. Μόνο να προσεύχεσαι απλά και 

συνέχεια, ζητώντας ταπεινά το έλεος Του για τον εαυτό σου και 

για όλους τους ανθρώπους. Όταν ζητάμε το έλεος του Θεού και 

αγωνιζόμαστε χωρίς άγχος, ταπεινά, με φιλότιμο, ο Θεός θα 

δώσει και σ’ εμάς και στους άλλους ότι χρειάζεται…» 

Άγιος Παίσιος ο Αγιορείτης 



 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ( ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ΄16 – 21 ) 

16
 Εἶπε ο Κύριος την παραβολὴν ταύτην· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου 

εὐφόρησεν ἡ χώρα· 
17

καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ 

ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; 
18

 καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ 

μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ 

γεννήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, 
19

 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις 

πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, 

εὐφραίνου. 
20

 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου 

ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; 
21

οὕτως ὁ θησαυρίζων 

ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταύτα λέγων εφώνει, ο έχων ώτα 

ακούειν, ακουέτω. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

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 γεννήματα 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 τ’ 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 ποιόν θα ανήκουν;” Αυτά, λοιπόν, παθαίνει 

όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει τον εαυτό του 

με ότι θέλει ο Θεός». Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση:  

«Όποιος έχει αυτιά για ν’  ακούει ας τα  ακούει». 

 

 

 

 

 

«..Να μη δίνομε στον διάβολο δικαιώματα. Δηλαδή εγώ δεν αφήνω 

ούτε μία σκέψη μνησικακίας μέσα μου, ούτε μια σκέψη εγωισμού, μη 

βρει παράθυρο ο σατανάς. Το παράθυρο είναι το δικαίωμα. Όταν 

απομακρύνεσαι απ’ τον Θεό, κινδυνεύεις, γιατί σε βρίσκει «σκέτον» ο 

σατανάς και κυριαρχεί επάνω σου. Ακούστε κι εμένανε, που έχω λίγη 

πείρα σ’ αυτά…» 

Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης 

 

 

«…Η τεμπελιά είναι πολύ κακό πράγμα. Η νωθρότητα είναι 

αρρώστια, είναι αμαρτία. Ο Θεός δεν μας θέλει νωθρούς…»  

«… Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα 

αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή την γνώση Του, αρκεί 

μόνο να ταπεινωθεί. Κι ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί 

και να γνωρίσει τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε 

χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς τον Θεό, αλλά μονάχα 

η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν, μόνο χάρη στο έλεος Του. 

Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά κάθε ώρα, κάθε 

λεπτό ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμη 

και την ώρα του ύπνου και χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην 

ψυχή….» 

 Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης 


