
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Α’ 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 ΙΔ’ Ματθαίου 
2 Σεπτεμβρίου 2018 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ’ 2 - 14 

Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· ὡμοιώθη ἡ βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ 

αὐτοῦ. Καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς 

κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. Πάλιν 

ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων· εἴπατε τοῖς κεκλημένοις· 

ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ 

τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. Οἱ δὲ 

ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δὲ εἰς τὴν 

ἐμπορίαν αὐτοῦ· οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ 

ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος 

ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς 

φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε. Τότε λέγει τοῖς 

δούλοις αὐτοῦ· ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ 

ἦσαν ἄξιοι· πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ 

ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐξελθόντες οἱ 

δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ὅσους εὗρον, 

πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων. 

Εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν 

ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου, καὶ λέγει 

αὐτῷ· ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ 

ἐφιμώθη. Τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις· δήσαντες αὐτοῦ 

πόδας καὶ χεῖρας ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ 

ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. 

2 Σεπτεμβρίου 2018, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 

Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, 1621 Λευκωσία 

Πηγή : Η Καινή Διαθήκη, Έκδοση Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου 

Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Μαλιάππης 

 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ’ 2 - 14 

Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή: «Η βασιλεία των ουρανών 

μοιάζει μ’ ένα βασιλιά, που έκανε το γάμο του γιου του. Έστειλε 

τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στο γάμο, 

εκείνοι όμως δεν ήθελαν να έρθουν. Έστειλε ξανά άλλους 

δούλους λέγοντάς τους: “να πείτε στους καλεσμένους: έχω 

ετοιμάσει το γεύμα, έχω σφάξει τους ταύρους και τα θρεφτάρια, 

κι όλα είναι έτοιμα· ελάτε στο γάμο”. Οι καλεσμένοι όμως 

αδιαφόρησαν και πήγαν άλλος στο χωράφι του κι άλλος στο 

εμπόριό του. Οι υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους του, τους 

κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Όταν το άκουσε ο βασιλιάς 

εκείνος, θύμωσε· έστειλε το στρατό του κι αφάνισε εκείνους τους 

φονιάδες και πυρπόλησε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους 

του: “το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δε 

φάνηκαν άξιοι. Πηγαίνετε, λοιπόν, στα σταυροδρόμια κι όσους 

βρείτε καλέστε τους στους γάμους”. Βγήκαν τότε οι δούλοι στους 

δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς. 

Η αίθουσα του γάμου γέμισε από συνδαιτυμόνες. Μπήκε κι ο 

βασιλιάς για να δει τους συνδαιτυμόνες, κι εκεί είδε κάποιον που 

δεν ήταν ντυμένος με τη γαμήλια φορεσιά. “Φίλε”, του λέει, 

“πώς μπήκες εδώ χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο;” Εκείνος έχασε 

τη λαλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: “δέστε του 

τα πόδια και τα χέρια και πάρτε τον και βγάλτε τον έξω στο 

σκοτάδι”· εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του. Γιατί πολλοί 

είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί». 


