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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».

Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ’ 10-17

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ’ 10-17

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ήν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν

Εκείνο τον καιρό, ένα Σάββατο δίδασκε ο Ιησούς σε μια

συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα

συναγωγή. Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα, δεκαοχτώ

ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα
καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. Ἰδὼν δὲ αὐτὴν
ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι

χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα. Ήταν κυρτωμένη
και δεν μπορούσε καθόλου να ισιώσει το σώμα της. Όταν
την είδε ο Ιησούς, τη φώναξε και της είπε: «Γυναίκα,
απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έβαλε πάνω της τα

τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ

χέρια του κι αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. Ο

παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. Ἀποκριθεὶς

αρχισυνάγωγος όμως, αγανακτισμένος που ο Ιησούς έκανε

δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ

τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε:

ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν
αἷς

δεῖ

ἐργάζεσθαι·

ἐν

ταύταις

οὖν

ἐρχόμενοι

θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. Ἀπεκρίθη

«Υπάρχουν έξι μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς·
μέσα σ’ αυτές, λοιπόν, να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και
όχι το Σάββατο». Ο Κύριος του απάντησε: «Υποκριτή! Ο
καθένας σας δε λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το

οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ

παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει; Κι αυτή, που είναι

σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς

απόγονος του Αβραάμ, και ο σατανάς την είχε δεμένη

φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; Ταύτην δέ, θυγατέρα

δεκαοχτώ χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί απ’ αυτά τα δεσμά

Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ

το Σάββατο;» Με τα λόγια του αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι

ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ

αντίπαλοί του κι ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα θαυμαστά
που έκανε ο Ιησούς.

σαββάτου; Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο
πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ
πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.
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