
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Β’ 5-11 

Ἀδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ 

εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου 

λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι 

εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος 

ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ 

Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ 

ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ 

κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ 

πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 

εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός. 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Β’ 5-11 

Αδελφοί, να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε 

κι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δε θεώρησε 

την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα 

απαρνήθηκε όλα, και πήρε μορφή δούλου· έγινε άνθρωπος· 

και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε 

θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα 

θανάτου σταυρικού. Γι’ αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ 

ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω απ’ όλα τα 

ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα 

επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν, και κάθε 

γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, 

για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Η Κοίμησις της Θεοτόκου 
15 Αυγούστου 2021 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι’ 38-42, ΙΑ’ 27-28 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά. Γυνὴ 

δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον 

αὐτῆς. Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ 

παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν 

λόγον αὐτοῦ. Ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν 

διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ 

ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; Εἰπὲ οὖν αὐτῇ 

ἵνα μοι συναντιλάβηται. Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ 

Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· 

ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα 

ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς.  Ἐγένετο δὲ 

ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ 

ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ 

μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. Αὐτὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ 

ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι’ 38-42, ΙΑ’ 27-28 

Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς, μπήκε σ’ ένα χωριό, και τον 

υποδέχτηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν 

Μάρθα. Αυτή είχε μια αδερφή που ονομαζόταν Μαρία, κι η 

οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη 

διδασκαλία του. Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα 

για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του 

είπε: «Κύριε, δε νοιάζεσαι που η αδερφή μου με άφησε μόνη 

να σε περιποιούμαι; Πες της, λοιπόν, να με βοηθήσει». Ο 

Ιησούς της αποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι κι 

αγωνιάς για πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. 

Αυτό διάλεξε η Μαρία, και δεν πρόκειται να της το 

αφαιρέσει κανείς». Ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, κάποια 

γυναίκα από το πλήθος έβγαλε μια δυνατή φωνή και του 

είπε: «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θήλασε!» Κι 

εκείνος είπε: «Πιο πολύ χαρά σ’ εκείνους που ακούν το λόγο 

του Θεού και τον εφαρμόζουν!» 
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