
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ζ’ 26 – Η’ 2 

Ἀδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, 

ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ 

ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος, ὃς οὐκ ἔχει καθ' 

ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν 

ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· 

τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. Ὁ νόμος 

γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, 

ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν 

αἰῶνα τετελειωμένον. Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, 

τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ 

θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν Ἁγίων 

λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ 

Κύριος, καὶ οὐκ ἄνθρωπος. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ζ’ 26 – Η’ 2 

Αδελφοί, τέτοιος αρχιερέας μάς χρειαζόταν· άγιος, άκακος, 

αψεγάδιαστος, χωρίς καμιά σχέση με την ανθρώπινη 

αμαρτία, ο οποίος ανέβηκε πάνω από τα ουράνια. Αυτός 

δεν έχει ανάγκη, όπως οι άλλοι αρχιερείς, να προσφέρει 

καθημερινά θυσίες, πρώτα για τις δικές του αμαρτίες, κι 

ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκανε μια για 

πάντα, προσφέροντας τον ίδιο τον εαυτό του. Ο νόμος 

εγκαθιστά αρχιερείς ανθρώπους με ατέλειες. Τα λόγια 

όμως του όρκου, ο οποίος δόθηκε μετά το νόμο, 

εγκαθιστούν αρχιερέα τον Υιό, που είναι και παραμένει 

αιώνια τέλειος. Το βασικό στοιχείο των όσων είπαμε είναι 

πως εμείς έχουμε αρχιερέα τέτοιον, που ανέβηκε στα 

ουράνια και κάθεται στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού. 

Ως αρχιερέας υπηρετεί στα άγια των αγίων και στην 

αληθινή σκηνή του Μαρτυρίου, την οποία δεν την έστησε 

άνθρωπος, αλλά ο Θεός. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή ΙΕ’ Λουκά – (Ανακ. λειψάνων Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου) 

27 Ιανουαρίου 2019 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ’ 1-10 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἱεριχώ· καὶ ἰδοὺ 

ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν 

ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν 

Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ 

ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. Καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ 

συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. 

Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν 

αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· 

σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. Καὶ σπεύσας 

κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Καὶ ἰδόντες πάντες 

διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε 

καταλῦσαι. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· 

ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς 

πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι 

τετραπλοῦν. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον 

σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς 

Ἀβραάμ ἐστιν. Ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι 

καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ’ 1-10 

Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε 

μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος, που το όνομά του 

ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Αυτός 

προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς· δεν μπορούσε 

όμως εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρόσωμος. 

Έτρεξε λοιπόν μπροστά πριν από το πλήθος κι ανέβηκε σε 

μια συκομουριά για να τον δει, γιατί θα περνούσε από κει. 

Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα 

πάνω, τον είδε και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, 

γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος 

κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Όλοι όσοι 

τα είδαν αυτά διαμαρτύρονταν κι έλεγαν ότι πήγε να μείνει 

στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Τότε σηκώθηκε ο Ζακχαίος και 

είπε στον Κύριο: «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από 

τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και ν’ ανταποδώσω στο 

τετραπλάσιο όσα έχω πάρει με απάτη». Ο Ιησούς, 

απευθυνόμενος σ’ αυτόν, είπε: «Σήμερα αυτή η οικογένεια 

σώθηκε· γιατί κι αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του 

Αβραάμ. Ο Υιός του Ανθρώπου ήρθε για ν’ αναζητήσει και 

να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους». 

 27 Ιανουαρίου 2019, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 
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