
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Γ’ 9-17 

Ἀδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ 

οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι 

ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ 

ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· 

θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν 

κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ 

ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, 

ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν 

γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ 

ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ 

δοκιμάσει. Εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν 

λήψεται· εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, 

αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὐκ οἴδατε ὅτι 

ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; Εἴ 

τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ 

ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Γ’ 9-17 

Αδελφοί, εμείς είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του 

Θεού κι εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. 

Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ως 

έμπειρος αρχιμάστορας, έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος 

τώρα χτίζει πάνω σ’ αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει 

πως χτίζει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο 

θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς 

Χριστός. Τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σ’ αυτό το θεμέλιο 

με χρυσάφι ή ασήμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλεία, 

χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί· θα τη 

φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως. Γιατί η ημέρα αυτή θα 

φανερωθεί με τρόπο πύρινο, και η ποιότητα του έργου 

καθενός θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Αν το έργο που 

έχτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό· αν όμως το 

έργο του καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την 

αμοιβή του· ο ίδιος όμως θα σωθεί, όπως ένας που περνάει 

μέσα από τις φλόγες. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού 

κι ότι το Πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας; Αν κάποιος, 

λοιπόν, με τις διαιρέσεις καταστρέφει το ναό του Θεού, 

αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός. Γιατί ο ναός του Θεού είναι 

άγιος, κι ο ναός αυτός είστε εσείς. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Θ’ Ματθαίου 
9 Αυγούστου 2020 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ’ 14-22 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς 

αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ 

πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς 

ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι. Ὀψίας 

δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς 

θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ 

ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε 

πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. Καὶ 

ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα 

ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ 

φόβου ἔκραξαν. Εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 

λέγων· θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. Ἀποκριθεὶς δὲ 

αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε 

ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. Ὁ δὲ εἶπεν, ἐλθέ. Καὶ καταβὰς ἀπὸ 

τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν 

πρὸς τὸν Ἰησοῦν. Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, 

καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων· Κύριε, 

σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· ὀλιγόπιστε! εἰς τί 

ἐδίστασας; Καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ 

ἄνεμος· οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ 

λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον 

εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ’ 14-22  

Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να 

μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι 

όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αφού τους διέλυσε, 

ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε 

ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ το καΐκι βρισκόταν κιόλας στη 

μέση της λίμνης και το παίδευαν τα κύματα, γιατί ήταν 

αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα, ήλθε ο Ιησούς κοντά 

τους περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές, όταν τον είδαν 

να περπατάει πάνω στη λίμνη, τρόμαξαν· έλεγαν πως είναι 

φάντασμα κι έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αμέσως όμως 

ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Θάρρος! Εγώ είμαι· μη 

φοβάστε.» Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε 

μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Κι 

εκείνος του είπε: «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος κι 

άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. 

Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο φοβήθηκε, κι άρχισε να 

καταποντίζεται· έβαλε τότε τις φωνές: «Κύριε, σώσε με!» 

Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει: 

«Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίεψε η αμφιβολία;» Και μόλις 

ανέβηκαν στο καΐκι κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι 

ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας: «Αληθινά, είσαι ο Υιός 

του Θεού!» Αφού διασχίσανε τη λίμνη, ήρθαν στην περιοχή της 

Γεννησαρέτ. 
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