
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Β’ 14-22 

Ἀδελφοί, Ἰησοῦς Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ 

ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν 

ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν 

δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα 

καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς 

ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, 

ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο 

εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς, ὅτι δι' αὐτοῦ 

ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς 

τὸν πατέρα. Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ 

συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, 

ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ 

προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ 

πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον 

ἐν Κυρίῳ· ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον 

τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Β’ 14-22 

Αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός πραγματικά είναι για μας η 

ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα 

λαό και γκρέμισε με το σταυρικό του θάνατο ότι σαν τείχος 

τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. Κατήργησε 

δηλαδή τον ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων, 

για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά 

μέρη, από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, μία νέα 

ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. Κι αφού θανάτωσε με 

το σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε 

ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με το Θεό. Έτσι, ο Χριστός 

ήρθε κι έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σ’ εσάς 

τους εθνικούς, που ήσασταν μακριά από το Θεό, και σ’ εσάς 

τους Ιουδαίους, που ήσασταν κοντά του. Πραγματικά δια του 

Χριστού μπορούμε μ’ ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και 

Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Δεν είστε, λοιπόν, 

πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του 

Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προστεθήκατε κι εσείς στο 

οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους αποστόλους και τους 

προφήτες κι ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο το Χριστό. Μ’ 

αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει, ώστε 

να γίνει ναός άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί κι 

εσάς μαζί με τους άλλους, για να γίνετε πνευματική 

κατοικία του Θεού. 
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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». 

 27 Νοεμβρίου 2022, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 

Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, 1621 Λευκωσία 

Πηγή : Η Καινή Διαθήκη, Έκδοση Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου 

Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Μαλιάππης 


