
 

               

          

   

  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ( ΚΑΤΑ Λουκ. ς΄ 31 – 36 ) 

31
 Είπεν ο Κύριος

.
  καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς 

ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 
32

 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις 

ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. 
33

 καὶ ἐὰν 

ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ 

ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 
34

 καὶ ἐὰν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, 

ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα 

ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. 
35

 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ 

δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ 

ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 
36

 Γίνεσθε 

οὖν οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί. 

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Είπε ο Κύριος: «Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι 

ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς σ’ αυτούς. Γιατί, αν αγαπάτε αυτούς που 

σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό;  Αφού και οι αμαρτωλοί 

αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σ’ αυτούς πού σας 

κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό;  Και οι αμαρτωλοί το ίδιο 

κάνουν. Αν δανείζετε σ’ όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια 

περιμένετε από τον Θεό;  Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους όμοιους τους για 

να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς ν’ αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το 

καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα . Έτσι,  ο 

Θεός , που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας 

ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν 

σπλαχνικοί όπως  σπλαχνικός είναι κι Θεός Πατέρας σας». 
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Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία, ανεδείχθη άπαντας 

φωταγωγούσα τους πιστούς, έν  ω εστώτες 

κραυγάζομεν. Τούτον τον Οίκον στερέωσον Κύριε.              

Τούτον  τον Οίκον ο Πατήρ ωκοδόμησε.                   

Τούτον τον Οίκον ο Υιός εστερέωσε.                          

Τούτον τον Οίκον το Πνεύμα το Άγιον ανακαίνισε, το 

φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών. 

 

-  Παππούλη, πώς να σωθώ; 

- Να πιαστείς από το φουστάνι της Παναγίας. Δηλαδή , με 

απόλυτη εμπιστοσύνη, όπως αυτή που έχει ένα παιδάκι στη 

μάνα του. 

Άγιος Παϊσιος  

 



 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΑ´ 33 – 40, ΙΒ´ 1 - 2 ) 

Αδελφοί, οι άγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο 

δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 
34

 ἔσβεσαν 

δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, 

ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 
35

 ἔλαβον 

γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ 

προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν·
36

 ἕτεροι 

δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ 

φυλακῆς· 
37

ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας 

ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, 

θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 
38

 ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις 

πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 
39

Καὶ οὗτοι πάντες 

μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 
40

 τοῦ Θεοῦ 

περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν 

τελειωθῶσι. 
1
 Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος 

μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ 

ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, 
2
 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς 

πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς 

ὑπέμεινε σταυρὸν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ 

κεκάθικεν.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Αδελφοί, όλοι οι άγιοι με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το 

δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν 

στόματα λεόντων
.
 έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν 

από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή 

εχθρικά στρατεύματα
.
 γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους, 

κι άλλοι βασανίστηκαν ως τον θάνατο, χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωση 

τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν ν’ αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι 

δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. 

Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, 

περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν με 

στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις, και κακουχίες –ο κόσμος δεν ήταν 

άξιος να’ χει τέτοιους ανθρώπους- πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε 

σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της 

πίστης τους, δεν πήραν ότι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι 

καλύτερο για μας έτσι ώστε να μη φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. 

Έχοντας, λοιπόν, γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τινάξουμε 

από πάνω μας κάθε φορτίο, και
 
 την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει, κι ας 

τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά 

μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσηλωμένα στον Ιησού, που μας έδωσε την 

πίστη, την οποία και τελειοποιεί. 

 

 

   

 

«Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται, στην εκκλησία 

βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η ευφροσύνη των 

λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των 

κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σ’ εμένα όλοι όσοι 

είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα, κι εγώ θα σας 

αναπαύσω» (Ματθ. 11:28). Τί πιο ποθητό απ’ αυτή τη φωνή; Τί 

πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση; Σε συμπόσιο σε καλεί ο 

Κύριος, όταν σε προσκαλεί στην εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους 

κόπους σε παρακινεί,  σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. 

Γιατί σε ξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την 

πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη 

λύπη…» 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 

«…Εκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀγαπάει εἶναι μακρόθυμος κι ἀνεκτικός, 

εἶναι καλωσυνάτος, εὐργετικός καί ὠφέλιμος, δέ ζηλοφθονεῖ, δέν 

ὑπερηφανεύεται, δέ φέρεται μέ ἀλαζονεία καί προπέτεια, δέν 

πράττει ἄσχημα, δέ ζητεῖ τά δικά του συμφέροντα, δέν ἐρεθίζεται 

ἀπό θυμό καί ὀργή, δέ σκέπτεται ποτέ κακό κατά τοῦ πλησίον, 

οὔτε λογαριάζει τό κακό πού ἔπαθε ἀπό αὐτόν. Δέ χαίρεται ὅταν 

βλέπει νά γίνεται ἀδικία, χαίρεται ὅμως ὅταν βλέπει τήν ἀλήθεια 

νά ἐπικρατεῖ. Ἡ ἀγάπη τά πάντα ἀνέχεται, στά πάντα 

ἐμπιστεύεται, γιά πάντα ἐλπίζει, τά πάντα ὑπομένει...» 

Απόστολος Παύλος 

 

 


