
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ Γ’ 4 - 11 

Ἀδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ 

ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν 

τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, 

πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν 

εἰδωλολατρία, δι' ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς 

τῆς ἀπειθείας, ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε 

ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς· νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, 

ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ 

στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι 

τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ 

ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν 

κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ 

Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, 

δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός. 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ Γ’ 4 - 11 

Αδελφοί, όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή μας, 

φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί του 

δοξασμένοι στην παρουσία του. Απονεκρώσατε, λοιπόν ό,τι 

σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν: Την πορνεία, την 

ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την 

πλεονεξία, που είναι ειδωλολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η 

οργή του Θεού πάνω σ’ εκείνους που δε θέλουν να 

πιστέψουν. Σ’ αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά τα 

πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως πετάξτε τα όλα 

αυτά από πάνω σας: Την οργή, το θυμό, την πονηρία, την 

κακολογία και την αισχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας 

στον άλλο, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό 

αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του. Τώρα πια έχετε 

ντυθεί τον καινούριο άνθρωπο, που ανανεώνεται συνεχώς 

σύμφωνα με την εικόνα του δημιουργού του, ώστε με τη νέα 

ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σ’ αυτή τη 

νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, 

περιτμημένοι κι απερίτμητοι, βάρβαροι, Σκύθες, δούλοι, 

ελεύθεροι· του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός τα διέπει όλα.  
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Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ’ 12-19 

 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην 

ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν 

πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ 

ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· 

πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο 

ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, 

ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων 

τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ 

εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. Ἀποκριθεὶς δὲ 

ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; Οἱ δὲ ἐννέα 

ποῦ; Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ 

εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; Καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀναστὰς πορεύου· 

ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ’ 12-19 

 

Εκείνο τον καιρό, καθώς έμπαινε ο Ιησούς σ’ ένα χωριό, τον 

συνάντησαν δέκα λεπροί∙ στάθηκαν λοιπόν από μακριά και 

του φώναζαν δυνατά: «Ιησού, αφέντη, ελέησέ μας!» 

Βλέποντάς τους εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε να σας 

εξετάσουν οι ιερείς». Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν 

από τη λέπρα. Ένας απ’ αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, 

γύρισε δοξάζοντας με δυνατή φωνή το Θεό, έπεσε με το 

πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε. Κι 

αυτός ήταν Σαμαρείτης. Τότε ο Ιησούς είπε: «Δε 

θεραπεύτηκαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννιά πού είναι; Κανένα 

τους δε βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει το Θεό παρά μόνο 

τούτος εδώ ο αλλοεθνής;» Και σ’ αυτόν είπε: «Σήκω και 

πήγαινε στο καλό∙ η πίστη σου σε έσωσε». 

 16 Ιανουαρίου 2022, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 
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