
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Ε’ 22 - ΣΤ’ 2 

Ἀδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, 

εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 

πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. Οἱ 

δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι 

καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, πνεύματι καὶ 

στοιχῶμεν. Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους 

προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ 

προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ 

πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι 

πρᾳότητος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. 

Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε 

τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Ε’ 22 - ΣΤ’ 2 

Αδελφοί, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η 

χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η 

πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτε απ’ αυτά δεν 

καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε όσοι είναι του Χριστού έχουν 

σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και 

τις επιθυμίες του. Αφού, λοιπόν, ζούμε με τη δύναμη του 

Πνεύματος, πρέπει ν’ ακολουθούμε το Πνεύμα. Ας μη 

γινόμαστε ματαιόδοξοι, ας μην προκαλούμε κι ας μη 

φθονούμε ο ένας τον άλλο. Αν κάποιος, αδερφοί μου, 

βρεθεί να κάνει κάποιο παράπτωμα, εσείς που έχετε το 

Πνεύμα του Θεού να τον διορθώνετε με πραότητα. 

Προσέχετε μόνο να μην παρασυρθείτε κι εσείς από τον 

πειρασμό. Να σηκώνετε ο ένας το φορτίο του άλλου, κι έτσι 

θα εφαρμόσετε πλήρως το νόμο του Χριστού. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Δ’ Ματθαίου – Οσίου Αθανασίου του εν Άθω 
5 Ιουλίου 2020 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η’ 5-13 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσελθόντι 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. 

5 Ιουλίου 2020, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 
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