
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Δ’ 4 - 7 

Ἀδελφοί, ὅτε 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. Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ 

Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, 

κρᾶζον· ἀββᾶ ὁ πατήρ. ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ' υἱός· εἰ 

δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Δ’ 4 - 7 

Αδελφοί, όταν 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. Κι 

επειδή πραγματικά είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το 

Πνεύμα του Υιού του στις καρδιές μας, και αυτό φωνάζει: 

«Αββά, Πατέρα μου!» Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά 

παιδί του Θεού. Και ως παιδί του που είσαι, θα γίνεις 

κληρονόμος του δια του Χριστού. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Χριστούγεννα 

25 Δεκεμβρίου 2021 



 

Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Β’ 1 - 12 

Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις 

Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο 

εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν 

Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ 

ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. Ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς 

ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν 

πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο 

παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ἐν 

Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· 

καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν 

Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν 

λαόν μου τὸν ᾿Ισραήλ. Τότε Ἡρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς 

μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου 

ἀστέρος, καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· πορευθέντες 

ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, 

ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. Οἱ δὲ 

ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν 

εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ 

ἦν τὸ παιδίον· ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην 

σφόδρα, καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ 

Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, 

καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ 

δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν· καὶ χρηματισθέντες 

κατ᾿ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ 

ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Β’ 1 - 12 

Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του 

βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την 

Ανατολή και ρωτούσαν: «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των 

Ιουδαίων; Είδαμε ν’ ανατέλλει το άστρο του και ήρθαμε να τον 

προσκυνήσουμε». Όταν έμαθε το νέο ο Ηρώδης, ταράχτηκε, και μαζί 

του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους 

αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, και ζήτησε να τον 

πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Κι αυτοί του είπαν: «Στη 

Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης: Κι εσύ Βηθλεέμ, 

στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι διόλου ασήμαντη ανάμεσα στις 

σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός, που 

θα οδηγήσει το λαό μου, τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά 

τους μάγους κι έμαθε απ’ αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. 

Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε και 

ψάξτε καλά για το παιδί· μόλις το βρείτε, να με ειδοποιήσετε, για να 

έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι άκουσαν το βασιλιά κι 

έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει ν’ 

ανατέλλει με τη γέννηση του παιδιού, και προχωρούσε μπροστά τους· 

τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο όπου βρισκόταν το παιδί. 

Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Όταν μπήκαν στο σπίτι, 

είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, κι έπεσαν στη γη και το 

προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του 

πρόσφεραν δώρα: χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Ο Θεός όμως τους 

πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη· γι’ αυτό 

έφυγαν για την πατρίδα τους από άλλο δρόμο. 
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