
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Δ’ 9-16 

Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους 

ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ 

κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ 

Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, 

ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς 

ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν 

καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν 

ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, 

διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· 

ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων 

περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, 

ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν γὰρ μυρίους 

παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· 

ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς 

ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Δ’ 9-16 

Αδελφοί, ο Θεός σ’ εμάς τους αποστόλους έδωσε την 

ελεεινότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να 

πεθάνουμε στην αρένα. Γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, 

για αγγέλους και γι’ ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε 

μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη 

στο Χριστό· εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε 

δυνατοί· εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε 

τιμημένοι! Ως αυτήν την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με 

κουρέλια, ξυλοδαρμένοι, από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι, και 

μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. 

Στους εμπαιγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους 

διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με λόγια φιλικά. 

Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου, ως αυτήν 

την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δε 

σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά 

για να σας συμβουλέψω όπως ο πατέρας τ’ αγαπημένα του 

παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη 

ζωή σας με το Χριστό, δεν έχετε πολλούς πατέρες αλλά 

μόνον ένα. Στη σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ 

σαν πατέρας σας γέννησα με το κήρυγμα του ευαγγελίου. 

Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Β’ Ματθαίου –Η Σύναξις των 12 Αποστόλων 
30 Ιουνίου 2019 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ’ 36 – Ι’ 8 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους 

ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ 

ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. Καὶ 

προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν 

αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν 

αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 

Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος 

Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 

Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 

Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ 

τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ 

ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ 

Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδεκα 

ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν 

ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ 

εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ 

ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε 

λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς 

ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν 

δότε. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ’ 36 – Ι’ 8 

Εκείνο τον καιρό, όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους 

σπλαχνίστηκε, γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκαταλειμμένοι 

σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 

δώδεκα μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα 

δαιμονικά πνεύματα, για να μπορούν να τα διώχνουν, και να 

μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα 

ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής: 

Πρώτος ο Σίμων, που λέγεται Πέτρος, κι ο αδερφός του ο 

Ανδρέας, ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου, κι ο αδερφός του ο 

Ιωάννης· ο Φίλιππος κι ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς κι ο Ματθαίος 

ο τελώνης, ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου, και ο Λεββαίος, που 

επονομάστηκε Θαδδαίος· ο Σίμων ο Κανανίτης κι ο Ιούδας ο 

Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους δώδεκα τους 

έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν, και τους έδωσε τις εξής 

παραγγελίες: «Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που 

κατοικούν ειδωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαρειτών. 

Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. 

Όπου πάτε, να κηρύττετε λέγοντας πως έφτασε η βασιλεία του 

Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να γιατρεύετε τους 

λεπρούς να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους 

δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. 

30 Ιουνίου 2019, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 
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