
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Θ’ 1-7 

Ἀδελφοί, εἶχεν ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε 

Ἅγιον κοσμικόν. Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ 

τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις 

λέγεται Ἅγια. Μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ 

λεγομένη Ἅγια Ἁγίων, χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ 

τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν 

χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ 

ράβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, 

ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ 

ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος. 

Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην 

σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας 

ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ 

μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ 

ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων. 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Θ’ 1-7 

Αδελφοί, η πρώτη διαθήκη είχε λατρευτικές διατάξεις κι ένα 

γήινο θυσιαστήριο. Κατασκευάστηκε δηλαδή το πρώτο μέρος 

της σκηνής, που λεγόταν «άγια», στο οποίο υπήρχε η λυχνία, η 

τράπεζα και οι άρτοι της προθέσεως. Πίσω από το δεύτερο 

καταπέτασμα ήταν το δεύτερο μέρος της σκηνής, που λεγόταν 

«άγια των αγίων». Εκεί υπήρχε το χρυσό θυσιαστήριο του 

θυμιάματος και η κιβωτός της διαθήκης, σκεπασμένη γύρω 

γύρω με χρυσάφι, μέσα στην οποία υπήρχε η χρυσή στάμνα με 

το μάννα, το ραβδί του Ααρών, που είχε βλαστήσει 

θαυματουργικά, και οι δύο πλάκες για τις διατάξεις της 

διαθήκης. Πάνω από την κιβωτό υπήρχαν αστραφτερά 

χερουβίμ, που σκέπαζαν με τα φτερά τους το ιλαστήριο. Για όλα 

αυτά δεν είναι ανάγκη τώρα να μιλήσουμε λεπτομερειακά. Το 

θυσιαστήριο είχε τέτοια διάταξη, ώστε στο πρώτο μέρος της 

σκηνής να μπαίνουν πάντοτε οι ιερείς και να επιτελούν τις 

ιεροτελεστίες. Στο δεύτερο όμως μέρος μπαίνει μόνον ο 

αρχιερέας μία φορά το χρόνο, φέρνοντας μαζί του αίμα, που το 

προσφέρει για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες που από 

άγνοια έχει διαπράξει ο λαός. Με τη διάταξη αυτή, το Άγιο 

Πνεύμα ήθελε να υποδηλώσει ότι, όσο υπήρχε η πρώτη σκηνή, 

δεν είχε ακόμη φανερωθεί ο δρόμος που οδηγούσε στα άγια των 

αγίων. Η πρώτη σκηνή συμβολίζει τη σημερινή εποχή κατά την 

οποία εξακολουθούν να προσφέρονται θυσίες και δώρα, που 

όμως δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν στην εσωτερική 

τελειότητα αυτούς που τα προσφέρουν. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Δ’ Ματθαίου 
2 Ιουλίου 2017 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η’ 5-13 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερναοὺμ 

προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ 

λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ 

παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ 

Ἰησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 

ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν 

στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ 

παῖς μου. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων 

ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ 

πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ 

μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς 

ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. Λέγω δὲ ὑμῖν 

ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ 

ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ 

βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας 

ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ 

κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς 

τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. 

Καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η’ 5-13 

Εκείνο τον καιρό, μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, 

τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε μ’ 

αυτά τα λόγια: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος στο 

σπίτι, παράλυτος, και υποφέρει φοβερά». Ο Ιησούς του λέει: 

«Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του 

αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι 

μου· πες όμως μόνον ένα λόγο, και θα γιατρευτεί ο δούλος 

μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία, και έχω 

στρατιώτες στη διοίκησή μου· λέω στον ένα «Πήγαινε» και 

πηγαίνει, και στον άλλο «έλα» και έρχεται, και στο δούλο 

μου «κάνε αυτό» και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, 

θαύμασε και είπε σ’ όσους τον ακολουθούσαν: «Σας 

βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες 

δε βρήκα. Και σας λέω, πως θα ‘ρθουν πολλοί από ανατολή 

και δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, το Ισαάκ και 

τον Ιακώβ στο τραπέζι της βασιλείας των ουρανών, ενώ οι 

κληρονόμοι της βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι· 

εκεί θα κλαίνε, και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε 

στον εκατόνταρχο ο Ιησούς: «Πήγαινε, κι ας γίνει αυτό που 

πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. 
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