
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Γ’ 23 – Δ’ 5 

Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα 

συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 

Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ 

πίστεως δικαιωθῶμεν· Ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ 

παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν 

ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ 

ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα 

ἐστὲ καὶ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ' ὅσον 

χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, 

κύριος πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους 

ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν 

νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δὲ 

ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν 

αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς 

ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 

 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Γ’ 23 – Δ’ 5 

Αδελφοί, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. 

Ήμασταν φυλακισμένοι, ώσπου να φανερωθεί ο μελλοντικός 

σωτήρας μας. Ο νόμος, λοιπόν, ήταν σκληρός παιδονόμος για 

μας, ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας σ’ αυτόν 

μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν 

είμαστε πια υπόδουλοι στο νόμο. Είστε, λοιπόν, όλοι παιδιά του 

Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Κι αυτό, γιατί όσοι 

βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί το Χριστό. 

Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος 

και ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα· όλοι σας είστε 

ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. Κι αφού ανήκετε στο Χριστό, 

είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την 

υποσχέθηκε ο Θεός. Να τι θέλω να πω: Όσον καιρό ο 

κληρονόμος είναι ανήλικος, δε διαφέρει σε τίποτε από ένα 

δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως 

από επιτρόπους και διαχειριστές, ως την προθεσμία που 

καθόρισε ο πατέρας. Έτσι κι εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, 

ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως 

έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό του. 

Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχτηκε στο νόμο, για να 

εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στο νόμο, για να 

γίνουμε παιδιά του Θεού. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή ΙΓ’ Λουκά (Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης) 
25 Νοεμβρίου 2018 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ’ 18-27 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ 

πειράζων αὐτὸν και λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας 

ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τί με 

λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Τὰς 

ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ 

ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα 

σου. Ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 

Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· 

πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις 

θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ 

ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος 

σφόδρα. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον 

εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται 

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι 

κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δὲ οἱ 

ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπε· τὰ 

ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ’ 18-27 

Εκείνο τον καιρό, κάποιος άνθρωπος παρουσιάστηκε στον 

Ιησού, και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση τον ρώτησε: 

«Αγαθέ Διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την 

αιώνια ζωή;» Ο Ιησούς του απάντησε: «Γιατί με αποκαλείς 

αγαθό; Κανένας δεν είναι αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός. 

Ξέρεις τις εντολές: μη μοιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μην 

κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και 

τη μητέρα σου». Κι εκείνος του είπε: «Όλα αυτά τα τηρώ 

από τα νιάτα μου». Όταν τ’ άκουσε ο Ιησούς του είπε: «Ένα 

ακόμη σου λείπει: πούλησε όλα όσα έχεις και δώσε τα 

χρήματα στους φτωχούς, κι έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά 

στο Θεό· κι έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις εκείνος τ’ 

άκουσε αυτά, πολύ στενοχωρήθηκε, γιατί ήταν 

πάμπλουτος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσο στενοχωρημένον, 

είπε: «Πόσο δύσκολα θα μπουν στη βασιλεία του Θεού 

αυτοί που έχουν τα χρήματα! Ευκολότερο είναι να περάσει 

καμήλα μέσα από βελονότρυπα, παρά να μπει πλούσιος 

στη βασιλεία του Θεού». Όσοι τον άκουσαν είπαν: «Τότε 

ποιος μπορεί να σωθεί;» Κι εκείνος τους απάντησε: «Αυτά 

που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για τον Θεό είναι 

δυνατά». 
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