
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  ΣΤ’ 1-10 

Ἀδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν 

τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς· λέγει γάρ· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά 

σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς 

εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας· μηδεμίαν ἐν μηδενὶ 

διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ 

συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν 

θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν 

φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν 

νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν 

χρηστότητι, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ 

ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης 

τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ 

δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, ὡς 

ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ 

ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι 

ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς 

μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  ΣΤ’ 1-10 

Αδελφοί, συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας 

παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού 

που δεχτήκατε, γιατί η Γραφή λέει: Στον καιρό της χάρης σε 

άκουσα, και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα. Να, τώρα 

είναι ο καιρός της χάρης, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. 

Κανένα πρόσκομμα δε φέρνουμε σε κανένα, για να μη 

δυσφημηθεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε 

τον εαυτό μας ως υπηρέτες του Θεού: με τη μεγάλη υπομονή 

μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στενοχώριες, τις 

κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εναντίον μας εξεγέρσεις, τις 

ταλαιπωρίες, τις αγρυπνίες, την πείνα. Συσταίνουμε τον εαυτό 

μας με την εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την 

ανεκτικότητα, την καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, 

την ανυπόκριτη αγάπη, με το κήρυγμα για την αλήθεια, με τη 

δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας τα επιθετικά και τα 

αμυντικά. Δοκιμάζουμε δόξα και ατίμωση, δυσφήμηση και 

έπαινο· μας θεωρούν λαοπλάνους, και όμως λέμε την αλήθεια· 

μας αγνοούν και όμως γινόμαστε γνωστοί· φτάνουμε στο 

θάνατο, και να που ζούμε· μας βασανίζουν, αλλά δεν 

πεθαίνουμε· μας προξενούν στενοχώριες κι όμως πάντοτε 

χαιρόμαστε· είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να 

πλουτίσουν· τίποτα δεν έχουμε και τα πάντα κατέχουμε. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Γ’ Ματθαίου – Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας 
11 Ιουλίου 2021 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΣΤ’ 22-33 

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν 

οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν 

ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου 

σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος 

πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα 

μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ 

ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 

Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε 

καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ 

πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 

Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ 

θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 

οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; Τίς 

δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν 

αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; 

καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ 

νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ 

περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, 

σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς 

οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;  Μὴ 

οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί 

περιβαλώμεθα; Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ 

πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. Ζητεῖτε 

δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, 

καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΣΤ’ 22-33 

Είπε ο Κύριος, «Το λυχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα 

μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα 

μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Κι 

αν το φως που έχεις, μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα ‘ναι το 

σκοτάδι!» «Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους· γιατί ή 

θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχτεί στον 

ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και 

στο Θεό και στο χρήμα». «Γι’ αυτό, λοιπόν, σας λέω: Μη μεριμνάτε για 

τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε ούτε για το σώμα σας, τι θα 

ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή; Και το σώμα 

δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο; Κοιτάξτε τα πουλιά που δε 

σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες, κι όμως 

ο ουράνιος Πατέρας σας τα τρέφει· εσείς δεν αξίζετε πολύ 

περισσότερο απ’ αυτά; Κι έπειτα, ποιος από σας μπορεί με το άγχος 

του να προσθέσει έναν πήχυ στο ανάστημά του; Και γιατί τόσο άγχος 

για το ντύσιμό σας; Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πως μεγαλώνουν: 

δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν· κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο 

Σολομών σ’ όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από 

αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο, που σήμερα υπάρχει 

κι αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δε θα φροντίσει πολύ περισσότερο 

για σας, ολιγόπιστοι; Μην έχετε, λοιπόν, άγχος και μην αρχίσετε να 

λέτε: «τι θα φάμε;» ή: «τι θα πιούμε;» ή: «τι θα ντυθούμε;» γιατί για 

όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό· ο ουράνιος όμως 

Πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη απ’ όλα αυτά. Γι’ αυτό 

πρώτα απ’ όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την 

επικράτηση του θελήματός του, κι όλα αυτά θα ακολουθήσουν. 
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