
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Ι’ 1-10 

Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς 

τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν· μαρτυρῶ γὰρ 

αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾿ οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν. 

Ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν 

δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ 

ὑπετάγησαν. Τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ 

τῷ πιστεύοντι. Μωυσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ 

νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς· ἡ δὲ ἐκ 

πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει· μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τίς 

ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; Τοῦτ᾿ ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν· ἢ 

τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; Τοῦτ᾿ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν 

ἀναγαγεῖν. Ἀλλὰ τί λέγει; ἐγγύς σου τὸ ρῆμά ἐστιν, ἐν τῷ 

στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτ᾿ ἔστι τὸ ρῆμα τῆς 

πίστεως ὃ κηρύσσομεν. Ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου 

Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς 

αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς 

δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Ι’ 1-10 

Αδελφοί, η σφοδρή επιθυμία της καρδίας μου και η δέησή μου 

στο Θεό είναι να οδηγηθούν οι Ιουδαίοι στη σωτηρία. Μπορώ να 

σας βεβαιώσω πως έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς τη σωστή 

γνώση. Γι’ αυτό, στην πράξη αγνοούν το γεγονός πως μόνο ο 

Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο, και προσπαθούν με 

κάθε τρόπο να δικαιωθούν με τα έργα τους. Το αποτέλεσμα 

είναι πως δεν αποδέχτηκαν τη δικαίωση που προσφέρει ο Θεός 

μέσω του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου, 

αφού εκπληρώνει το σκοπό του, δίνοντας τη σωτηρία σ’ όποιον 

πιστεύει. Ο Μωϋσής γράφει για τη δικαίωση που προέρχεται 

από το νόμο, ότι όποιος πράττει σύμφωνα με τις εντολές του 

νόμου, θα βρει σ’ αυτές τη ζωή. Για τη δικαίωση όμως που 

πηγάζει από την πίστη, λέει: «Μην αναρωτηθείς “ποιος μπορεί 

ν’ ανέβει στον ουρανό;”» για να κατεβάσει δηλαδή το Χριστό. 

«Ούτε να πεις “ποιος μπορεί να κατεβεί στον άδη;”» για ν’ 

ανεβάσει δηλαδή το Χριστό από τους νεκρούς. Αλλά τι λέει; 

Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδία σου, 

και εννοεί το λόγο της πίστεως που κηρύττουμε. Αν 

ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και 

πιστέψεις με την καρδία σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους 

νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Πραγματικά, όποιος πιστεύει με 

την καρδιά του, οδηγείται στη δικαίωση, κι όποιος ομολογεί με 

το στόμα, οδηγείται στη σωτηρία. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Ε’ Ματθαίου 
9 Ιουλίου 2017 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η’ 28-34, Θ’ 1 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν 

Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν 

μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ 

παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. Καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν 

λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε 

πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν 

ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. Οἱ δὲ δαίμονες 

παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, 

ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. Καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν 

ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν 

χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον 

ἐν τοῖς ὕδασιν. Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες 

εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν 

δαιμονιζομένων. Καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς 

συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν 

ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον 

διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν . 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η’ 28-34, Θ’ 1 

Εκείνο τον καιρό, όταν ήλθε ο Ιησούς στην περιοχή των 

Γεργεσηνών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που 

έρχονταν από τα μνήματα, τόσο φοβεροί, που κανένας δεν 

τολμούσε να περάσει από κείνο το δρόμο. Και με κραυγές 

του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ μ’ εμάς, Υιέ του Θεού; 

Ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας;» Μακριά 

απ’ αυτούς έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χοίρων. Και οι 

δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν είναι να μας 

διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χοίρων». Κι 

εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν 

στο κοπάδι των χοίρων. Και όλο το κοπάδι όρμησε και 

γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι 

βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα 

συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε 

όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού, κι όταν τον είδαν, τον 

παρακάλεσαν να φύγει  από την περιοχή τους. Ο Ιησούς 

επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην 

πόλη του. 
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