
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 21 - Β’ 4 

Ἀδελφοί, ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας 

ἡμᾶς Θεός, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν 

ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Ἐγὼ δὲ 

μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι 

φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. Οὐχ ὅτι 

κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς 

χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ 

τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. Εἰ γὰρ ἐγὼ 

λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁ 

λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; Καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ 

ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ᾿ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ 

πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν. Ἐκ γὰρ 

πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ 

πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην 

ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. 

 

Απόστολος – Μετάφραση,  

ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 21 - Β’ 4 

Αδελφοί, ο Θεός, που στερεώνει κι εμάς κι εσάς στο Χριστό 

και μας έχρισε λαό του, είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα 

του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή του δίνει 

μέσα στις καρδιές μας το Πνεύμα. Μάρτυς μου ο Θεός, που 

γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου ότι δεν λέω ψέματα. Δεν 

ξανάρθα στην Κόρινθο, για να μη σας λυπήσω. Αυτό δεν 

σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της 

πίστεως, γιατί σ’ αυτή μένετε σταθεροί. Θέλω όμως να 

συμβάλω στη χαρά σας. Γι’ αυτό έκρινα σωστό να μη σας 

φέρω λύπη, όταν θα ’ρθώ ξανά κοντά σας. Γιατί, αν εγώ 

σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από 

κείνους που στενοχωρώ. Γι’ αυτό σας έγραψα όπως σας 

έγραψα, ώστε όταν έρθω να μη δοκιμάσω λύπη από 

κείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα 

βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι 

και χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολλή οδύνη, με πόνο 

στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας 

στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη 

που έχω για σας. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Α’ Λουκά 

22 Σεπτεμβρίου 2019 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε’ 1-11 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην 

Γεννησαρέτ, εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ 

ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. Ἐμβὰς 

δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν 

ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν 

ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε 

πρὸς τὸν Σίμωνα· ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε 

τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν 

αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν 

ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. Καὶ 

τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· 

διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. Καὶ κατένευσαν τοῖς 

μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας 

συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ 

πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος 

προσέπεσε τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, 

ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε· θάμβος γὰρ περιέσχεν 

αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων 

ᾗ συνέλαβον, ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, υἱοὺς 

Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν 

Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ 

ζωγρῶν. Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες 

ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε’ 1-11 

Εκείνο τον καιρό, καθώς ο Ιησούς στεκόταν στην όχθη της 

λίμνης Γεννησαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. 

Οι ψαράδες είχαν κατέβει απ’ αυτά και έπλεναν τα δίχτυα. 

Εκείνος ανέβηκε σ’ ένα από τα ψαροκάικα, σ’ αυτό που ήταν του 

Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. 

Κάθισε στο ψαροκάικο και απ’ αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν 

τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά 

και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων του αποκρίθηκε: 

«Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε 

τίποτε· επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν κι 

έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να 

σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους, που 

ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι 

ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να 

κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, 

έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐκι 

μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε 

γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, 

για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα 

παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν 

συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα: «Μη 

φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού 

τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον 

ακολούθησαν. 
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