
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  Η’ 8- Θ’ 2 

Ἀδελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν 

φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν 

ὑστερούμεθα. Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη 

πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, 

τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ 

συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ 

τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς 

ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. Οὕτω δὲ 

ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν 

συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. Διόπερ εἰ 

βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς 

τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ 

ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν 

Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; Οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν 

Κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ 

γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. 

Απόστολος – Μετάφραση,  

ΠΡΟΣ Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  Η’ 8- Θ’ 2 

Αδελφοί, σωστά, δεν είναι οι τροφές που θα καθορίσουν τη 

θέση μας απέναντι στο Θεό· ούτε αν δε φάμε κάποια απ’ 

αυτές χάνουμε κάτι ούτε αν φάμε αποκτάμε κάτι 

παραπάνω. Προσέξτε όμως, μήπως το ελεύθερο αυτό 

δικαίωμά σας γίνει αιτία να σκοντάψουν και να πέσουν 

εκείνοι που η πίστη τους είναι αδύνατη. Πράγματι, αν 

κάποιος, απ’ αυτούς δει εσένα, που έχεις τη «γνώση», να 

κάθεσαι στο τραπέζι ενός ειδωλολατρικού ναού, η 

συνείδησή του, αφού αυτός είναι αδύνατος, δε θα 

παρασυρθεί από το παράδειγμά σου και δε θα παρακινηθεί 

να τρώει τα ειδωλόθυτα; Έτσι, η δική σου «γνώση» θα 

προκαλέσει το χαμό αυτού του αδύνατου, του αδερφού μας, 

για τον οποίον ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. Αμαρτάνοντας 

όμως μ’ αυτό τον τρόπο απέναντι στους αδερφούς και 

πληγώνοντας τη συνείδησή τους που είναι αδύνατη, 

αμαρτάνετε απέναντι στον ίδιο το Χριστό. Γι’ αυτό, αν 

κάποια τροφή μπορεί να γίνεται αιτία να σκοντάφτει και 

να πέφτει ο αδερφός μου, εγώ δεν θα βάλω ποτέ κρέας στο 

στόμα μου, για να μη γίνω αιτία να πέσει ο αδερφός μου. 

Πάρτε παράδειγμα εμένα. Δεν είμαι απόστολος; Δεν είμαι 

ελεύθερος; Δεν είδα αναστημένο τον Ιησού, τον Κύριό μας; 

Δεν είστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του 

Κυρίου; Κι αν ακόμα άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν 

ως απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι· γιατί η ίδια η 

ύπαρξη της εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είμαι 

απόστολος. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή της Απόκρεω 

11 Φεβρουαρίου 2018 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕ’ 31-46 

Εἶπεν ὁ Κύριος∙ Ὅταν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ 

καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου 

δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, 

καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ 

πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν 

αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ 

δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε 

τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 

Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, 

ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, 

ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός 

με. Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε 

εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; Πότε 

δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 

Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; Καὶ 

ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον 

ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 

ἐποιήσατε. Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ 

κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ 

τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, 

ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, 

γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ 

ἐπεσκέψασθέ με. Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· 

κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ 

ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; Τότε ἀποκριθήσεται 

αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων 

τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς 

κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕ’ 31-46 

Είπε ο Κύριος: «Όταν θα έρθει ο Υιός του Ανθρώπου με όλη του τη 

μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι άγιοι άγγελοι, θα καθίσει στο 

βασιλικό θρόνο του. Τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη, και θα 

τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα 

πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στ’ αριστερά του. 

Θα πει τότε ο βασιλιάς σ’ αυτούς που βρίσκονται δεξιά του: “ελάτε, οι 

ευλογημένοι απ’ τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει 

ετοιμαστεί απ’ την αρχή του κόσμου. Γιατί, πείνασα και μου δώσατε να φάω, 

δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός 

και με ντύσατε, άρρωστος και μ’ επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε 

να με δείτε”. Τότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού: “Κύριε, πότε 

σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιεις; 

Πότε σε είδαμε ξένον και σε περιμαζέψαμε ή γυμνόν και σε ντύσαμε; Πότε 

σε είδαμε άρρωστον ή φυλακισμένον κι ήρθαμε να σε επισκεφθούμε;” Τότε 

θα τους απαντήσει ο βασιλιάς: “σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά 

για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα”. Ύστερα θα 

πει και σ’ αυτούς που βρίσκονται αριστερά του: “φύγετε από μπροστά μου, 

καταραμένοι· πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά, που έχει ετοιμαστεί για το 

διάβολο και τους δικούς του. Γιατί, πείνασα και δε μου δώσατε να φάω, 

δίψασα και δε μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και δε με περιμαζέψατε, 

γυμνός και δε με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να 

με δείτε”. Τότε θα του απαντήσουν κι αυτοί: “Κύριε, πότε σε είδαμε 

πεινασμένον ή διψασμένον ή ξένον ή γυμνόν ή άρρωστον ή φυλακισμένον 

και δε σε υπηρετήσαμε;” Και θα τους απαντήσει: “σας βεβαιώνω πως αφού 

δεν τα κάνατε αυτά για έναν από αυτούς τους άσημους αδερφούς μου, δεν 

τα κάνατε ούτε για μένα”. Αυτοί λοιπόν θα πάνε στην αιώνια τιμωρία, ενώ 

οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή». 

  
  11 Φεβρουαρίου 2018, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 
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