
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ζ’ Ματθαίου – Οσιομάρτυρος Παρασκευής 
26 Ιουλίου 2020 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ’ 27-35 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ Ἰησοῦ, ἠκολούθησαν 

αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, 

υἱὲ Δαυῒδ. Ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ 

τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι 

τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε. Τότε ἥψατο τῶν 

ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω 

ὑμῖν. Καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ 

ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδεὶς 

γινωσκέτω. Οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ 

γῇ ἐκείνῃ. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ 

ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον· καὶ ἐκβληθέντος τοῦ 

δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι 

λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. Οἱ δὲ 

Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει 

τὰ δαιμόνια. Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ 

τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ 

κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων 

πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ’ 27-35 

Εκείνο τον καιρό, όταν προχώρησε ο Ιησούς τον 

ακολούθησαν δύο τυφλοί, που φώναζαν κι έλεγαν: 

«Σπλαχνίσου μας, Υιέ του Δαβίδ!» Κι όταν έφτασε στο 

σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί, και ο Ιησούς τους λέει: 

«Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό;» Του λένε: «Ναι, 

Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε: «Όπως το 

πιστεύετε να σας γίνει». Κι ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε 

ο Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας: «Προσέξτε να μην το 

μάθει κανένας». Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν 

τη φήμη του σ΄ όλη την περιοχή εκείνη. Ενώ έβγαιναν έξω 

οι δύο τυφλοί, του έφεραν έναν κωφάλαλο δαιμονισμένο. 

Μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κωφάλαλος. Κι ο 

κόσμος θαύμασε και είπε: «Ποτέ ως τώρα δεν είδαν οι 

Ισραηλίτες τέτοια πράγματα!» Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν: 

«Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμόνων διώχνει τα 

δαιμόνια». Ο Ιησούς περιόδευε σ΄ όλες τις πόλεις και στα 

χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυττε το χαρμόσυνο 

μήνυμα για τον ερχομό της βασιλείας του Θεού και 

γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία στο λαό. 

26 Ιουλίου 2020, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 
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