
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Δ’ 22-27  

Ἀδελφοί, Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης 

καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. Ἀλλ' ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης 

κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς 

ἐπαγγελίας. Ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. Αὗται γάρ εἰσι 

δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν 

γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἄγαρ. Τὸ γὰρ Ἄγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν 

τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ, δουλεύει δὲ 

μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα 

ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν. Γέγραπται γάρ· 

«Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ρῆξον καὶ βόησον ἡ 

οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ 

τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα». 

 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Δ’ 22-27 

Αδελφοί, ο Αβραάμ απέκτησε δύο γιους, έναν από τη δούλη 

κι έναν από την ελεύθερη γυναίκα του. Ο γιος της δούλης 

όμως γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, ενώ ο 

γιος της ελεύθερης σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. 

Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε σαν μια εικόνα. Οι 

γυναίκες δηλαδή είναι οι δύο διαθήκες: η μία στο όρος Σινά, 

που γεννάει δούλους, κι αυτή είναι η Άγαρ. Η Άγαρ 

συμβολίζει το όρος Σινά στην Αραβία, κι αντιστοιχεί στην 

τωρινή Ιερουσαλήμ, που πραγματικά είναι υπόδουλη, αυτή 

και τα παιδιά της. Αντίθετα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι 

ελεύθερη, κι αυτή είναι η μητέρα όλων μας. Λέει σχετικά η 

Γραφή: «Να χαίρεσαι, στείρα, εσύ που δε γεννάς! Φώναξε 

και κράξε με χαρά, εσύ που δεν κοιλοπονάς! Γιατί είναι 

περισσότερα της διωγμένης τα παιδιά παρά εκείνης που 

έχει τον άντρα». 
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Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η’ 28-34, Θ’ 1 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν 

Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν 

μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ 

παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. Καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν 

λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε 

πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν 

ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. Οἱ δὲ δαίμονες 

παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, 

ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. Καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν 

ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν 

χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον 

ἐν τοῖς ὕδασιν. Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες 

εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν 

δαιμονιζομένων. Καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς 

συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν 

ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον 

διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν . 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η’ 28-34, Θ’ 1 

Εκείνο τον καιρό, όταν ήλθε ο Ιησούς στην περιοχή των 

Γεργεσηνών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που 

έρχονταν από τα μνήματα, τόσο φοβεροί, που κανένας δεν 

τολμούσε να περάσει από κείνο το δρόμο. Και με κραυγές 

του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ μ’ εμάς, Υιέ του Θεού; 

Ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας;» Μακριά 

απ’ αυτούς έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χοίρων. Και οι 

δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν είναι να μας 

διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χοίρων». Κι 

εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν 

στο κοπάδι των χοίρων. Και όλο το κοπάδι όρμησε και 

γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι 

βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα 

συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε 

όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού, κι όταν τον είδαν, τον 

παρακάλεσαν να φύγει  από την περιοχή τους. Ο Ιησούς 

επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην 

πόλη του. 
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