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ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

[Α΄ Κορινθίους 13:1-8] 
 

Κείμενο 

ὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ 
ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 2 καὶ ἐὰν ἔχω προφη-

τείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν 
τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. 3 καὶ ἐὰν 
ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθή-
σωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρη-
στεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 5 οὐκ 
ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6 οὐ 
χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 7 πάντα στέγει, πάντα πι-
στεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. 8 ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. 

 

Μετάφραση 

ν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέ-
λων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν 

ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. 2 Κι αν έχω της προ-
φητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω 
ακόμα όλη την πίστη, έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, 
είμαι ένα τίποτα. 3 Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρ-
χοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω 
αγάπη, σε τίποτα δεν μ’ ωφελεί. 4 Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έ-
χει και καλοσύνη· εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί· εκείνος που αγαπάει 
δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται· 5 είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε 
ευερέθιστος· ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. 6 Δεν χαίρεται για το 
στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. 7 Εκείνος που α-
γαπάει, όλα τα ανέχεται· σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπο-
μένει. 8 Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. 
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