
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ  Δ’ 7-13 

Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον 

τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος 

ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς 

ἀνθρώποις. Τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη 

πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβὰς αὐτός 

ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα 

πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν 

ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, 

τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν 

τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος 

τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν 

ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ 

Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ 

πληρώματος τοῦ Χριστοῦ. 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ  Δ’ 7-13 

Αδελφοί, στον καθένα μας έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο 

χάρισμα, σύμφωνα με το μέτρο που δωρίζει ο Χριστός. Γι’ 

αυτό λέει η Γραφή: Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του 

αιχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Το ανέβηκε 

όμως, τι άλλο σημαίνει παρά πως προηγουμένως είχε 

κατέβει εδώ στη γη; Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που 

ανέβηκε πάνω απ’ όλους τους ουρανούς, για να γεμίσει με 

την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός, λοιπόν, σε άλλους 

έδωσε το χάρισμα του αποστόλου, σε άλλους του προφήτη, 

σε άλλους του ευαγγελιστή και σ’ άλλους του ποιμένα και 

δασκάλου, για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της 

διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι 

θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η 

βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε ώριμοι και θα 

φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή μετά τα Φώτα 
14 Ιανουαρίου 2018 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ’ 12-17 

Τῷ καιρῷ εκείνω, ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης 

παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν 

τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν 

παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα 

πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ 

Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ 

Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν 

σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ 

σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ 

Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ’ 12-17 

Εκείνο τον καιρό, όταν έμαθε ο Ιησούς πως συνέλαβαν τον 

Ιωάννη, έφυγε για τη Γαλιλαία. Εγκατέλειψε όμως τη 

Ναζαρέτ και πήγε κι έμεινε στην Καπερναούμ, πόλη που 

βρίσκεται στις όχθες της λίμνης, στην περιοχή των φυλών 

Ζαβουλών και Νεφθαλείμ. Έτσι πραγματοποιήθηκε η 

προφητεία του Ησαΐα που λέει: Η χώρα του Ζαβουλών και η 

χώρα του Νεφθαλείμ, εκεί που ο δρόμος πάει για τη 

θάλασσα και πέρα από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία που την 

κατοικούν ειδωλολάτρες, εκεί αυτοί που κατοικούνε στο 

σκοτάδι είδαν φως δυνατό. Και για όσους μένουν στη χώρα 

που τη σκιάζει ο θάνατος ανέτειλε ένα φως για χάρη τους. 

Από τότε άρχισε κι ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει: 

«Μετανοείτε γιατί έφτασε η βασιλεία του Θεού». 

 14 Ιανουαρίου 2018, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 
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