
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤ’ 11-18 

Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ 

χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι 

ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ 

σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ 

περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν 

ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ 

καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ 

σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ 

κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ 

οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ 

κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ' 

αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ 

λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα 

τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, 

ἀδελφοί· ἀμήν. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤ’ 11-18 

Αδελφοί, προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω 

τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν ν’ αποκτήσουν 

καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί σας υποχρεώνουν να 

περιτέμνεστε, με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από 

τους Ιουδαίους εξαιτίας του σταυρού του Χριστού. Άλλωστε 

ούτε κι αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν το νόμο. 

Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς, για να καυχηθούν 

ότι σας κατάφεραν να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν θέλω 

άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από το σταυρό του Κυρίου 

μας Ιησού Χριστού, το σταυρό που πάνω του ο κόσμος 

πέθανε για μένα κι εγώ για τον κόσμο. Για όσους ανήκουν 

στον Ιησού Χριστό δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να 

κάνεις περιτομή ούτε το να μην κάνεις, αλλά όλοι είναι νέα 

δημιουργήματα του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την 

αρχή, θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους, 

αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής κανένας ας μη 

μου δημιουργεί προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον 

Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη 

του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να είναι μαζί σας, 

αδελφοί μου. Αμήν. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή προ της Υψώσεως 
9 Σεπτεμβρίου 2018 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ’ 13-17 

Εἶπεν ὁ Κύριος·  Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ 

ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν 

τῷ οὐρανῷ. Καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ 

ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα 

πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν 

αἰώνιον. Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων 

εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γὰρ 

ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα 

κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ.   

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ’ 13-17 

Είπε ο Κύριος: «Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά 

μόνο ο Υιός του Ανθρώπου, που κατέβηκε από τον ουρανό, 

και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το 

χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του 

Ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σ’ αυτόν να μη χαθεί 

αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον 

κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, 

για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή 

αιώνια. Γιατί, ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο 

για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος 

δι’ αυτού». 

  9 Σεπτεμβρίου 2018, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 
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