
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΓ’ 7 - 16 

Ἀδελφοί, μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν 

ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς 

ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ 

σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ 

ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν 

καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ 

περιπατήσαντες. Ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ 

ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες· ὧν γὰρ εἰσφέρεται 

ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ Ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, 

τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς· διὸ καὶ 

Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς 

πύλης ἔπαθε. Τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς 

παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες· οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε 

μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. Δι' αὐτοῦ 

οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι 

αὐτοῦ. Τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· 

τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός. 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΓ’ 7 - 16 

Αδελφοί, να θυμάστε τους εκκλησιαστικούς ηγέτες σας, που 

σας μετέδωσαν το λόγο του Θεού· να βλέπετε πώς 

τέλειωσαν τη ζωή τους και ν’ ακολουθείτε το παράδειγμα 

της πίστης τους. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα 

και για πάντα. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες 

διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας 

στη χάρη του Θεού παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σ’ 

αυτά, δεν είδαν καμιά ωφέλεια. Εμείς έχουμε ένα 

θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε 

όσοι συνεχίζουν να λατρεύουν τον Θεό στη σκηνή. Τα 

σώματα των ζώων, που το αίμα τους εισάγεται από τον 

αρχιερέα στα άγια των αγίων για τη συγχώρηση των 

αμαρτιών, καίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι’ αυτό κι ο 

Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό του με το ίδιο του το αίμα, 

θανατώθηκε έξω από την πύλη. Ας πάμε, λοιπόν, κι εμείς 

έξω από το στρατόπεδο κοντά του, κι ας υποστούμε τον ίδιο 

μ’ αυτόν εξευτελισμό. Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, 

αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Ας προσφέρουμε, λοιπόν, 

συνεχώς στο Θεό δια του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας, 

δηλαδή τον καρπό των χειλιών μας, που ομολογούν το 

μεγαλείο του. Μην ξεχνάτε ακόμα να κάνετε το καλό και να 

μοιράζεστε με τους άλλους ό,τι έχετε. Με τέτοιες θυσίες 

ευχαριστείται ο Θεός. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Των Τριών Ιεραρχών 

30 Ιανουαρίου 2022 



 

Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε’ 14-19 

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς∙Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ 

κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 

οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, 

ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 

Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα 

ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον 

καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον 

καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν 

παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ 

παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. Ὅς ἐὰν οὖν 

λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ 

οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ 

βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος 

μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε’ 14-19 

Είπε ο Κύριος στους μαθητές Του, εσείς είστε το φως για τον 

κόσμο∙ μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να 

κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λυχνάρι, δεν το 

βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, 

αλλά το τοποθετούν στο λυχνοστάτη, για να φωτίζει όλους 

τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας 

φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας 

έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα σας. Μη 

νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω το νόμο ή τους 

προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα 

πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, 

έως τη συντέλειά του, δε θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα 

ή μία οξεία από το νόμο. Όποιος, λοιπόν, καταργήσει ακόμα 

και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και 

διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη 

βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει 

έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη 

βασιλεία του Θεού. 

30 Ιανουαρίου 2022, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 
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