
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εις την παρούσαν εργασίαν κατεβλήθη προσπάθεια 
να αποδοθή όσον το δυνατόν ακριβέστερον και διά 
βραχέων το νόημα των θεοπνεύστων κειμένων. 
Βοηθήματά μας δι’ αυτήν υπήρξαν, εκτός των 
πατερικών έργων, παλαιότεραι και νεότεραι ερμηνείαι 
και σχόλια εις την Καινήν Διαθήκην. Γνώρισμα αυτής 
είναι εκτός των άλλων, και το ότι προτάσσονται 
σύντομοι επιγραφαί εις την αρχήν εκάστου κεφαλαίου 
προς δήλωσιν του περιεχομένου του, χωρίζουν δε 
μεταξύ των αι ενότητες των κεφαλαίων διά μικρών 
διαστημάτων. Εξ άλλου τα λόγια του Κυρίου, όπως και 
τα των διαλόγων, τίθενται εντός εισαγωγικών· 
απαραίτητα δε τινά διαφωτιστικά και οικοδομητικά 
σχόλια τίθενται εντός παρενθέσεων. Εις το τέλος της 
εργασίας προς πληρέστερον κατατοπισμόν του 
αναγνώστου επισυνάπτεται, εν είδει παραρτήματος, 
αφ’ ενός μεν Λεξικόν μερικών εκ των κυριωτέρων 
ονομάτων και πραγμάτων, τα οποία απαντούν εις τα 
ιερά κείμενα, με μικράν ανάλυσιν, αφ’ εταίρου δε 
γεωγραφικοί χάρτες της Παλαιστίνης, και των 
περιοχών, αι οποίαι αναφέρονται εις τας «Πράξεις των 
Αποστόλων», όπως επίσης του ναού του Σολομώντος 

και της Ιερουσαλήμ κατά τας πιθανάς αναπαραστάσεις 
των ειδικών.

Επιτακτικόν καθήκον αισθανόμεθα να εκφράσωμεν 
ευλαβώς τας θερμάς ημών ευχαριστίας προς το 
Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως, 
όπως και προς την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, διά την έγκρισιν και 
επευλογίαν αυτών διά την παρούσαν έκδοσιν του ιερού 
κειμένου μετά της συντόμου ερμηνευτικής αποδόσεως.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ευαγγέλιον! Λέξις ιερά, που συγκινεί την 
ανθρωπίνην καρδίαν. Λέξις, που έγινε παγκοσμίως 
γνωστή, διότι αυτήν εχρησιμοποίησαν οι άγιοι 
Ευαγγελισταί, διά να χαρακτηρίσουν το χαρμόσυνον 
μήνυμα του Κυρίου προς τους ανθρώπους, την 
λύτρωσιν και την σωτηρίαν, που προσέφερε. Αυτήν 
εχρησιμοποίησεν η Εκκλησία, διά να ονομάση τα 
τέσσαρα θεόπνευστα έργα, τα τέσσαρα Ευαγγέλια, 
μέσα εις τα οποία ιστορείται η ζωή και το έργον του 
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Κυρίου.
Πράγματι, ευαγγέλιον σημαίνει την χαρμόσυνον 

αγγελίαν, την μοναδικήν, διά την αξίαν της, εις την 
ιστορίαν της ανθρωπότητος. Και αυτή περιέχει όσα ο 
Κύριος εκήρυξε και εφανέρωσε και έπραξε διά την 
σωτηρίαν των ανθρώπων. Ο ίδιος ο Κύριος 
εχρησιμοποιήσε αυτήν την λέξιν. Εκπληρώνων αυτός 
και εφαρμόζων εις τον εαυτόν του την προφητείαν του 
Ησαϊου έλεγεν ότι το Πνεύμα Κυρίου τον είχεν 
αποστείλει εις τους «ευαγγελίσασθαι πτωχοίς» (Λουκ. 
δ’ 18) να κηρύξη εις τους πτωχούς και γυμνούς, από 
απόψεως αρετής, ανθρώπους το Ευαγγέλιον. Ο ιερός 
ευαγγελιστής Ματθαίος μας πληροφορεί ότι ο Κύριος 
περιήρχετο όλην την Γαλιλαίαν, διδάσκων εις τας 
συναγωγάς και «κηρύσσων το ευαγγέλιον της 
βασιλείας» (Ματθ. δ’ 24, Μαρκ. α’ 14). Ο ίδιος ο Κύριος 
ωνόμαζε το θείον κήρυγμά του, «Ευαγγέλιον». 
«Μετανοείτε, έλεγε, και πιστεύετε εν τω ευαγγελίω». 
Και «κηρυχθήσετε τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας 
εν όλη τη οικουμένη» (Ματθ. κδ’ 14, κς’ 13, Μάρκ. η’ 35, 
ι’ 29, ιγ’ 10 κ.ά.). Δι’ αυτό ακριβώς και η διδασκαλία του 
Κυρίου λέγεται από τους άλλους Αποστόλους 
«Ευαγγέλιον Χριστού», «Ευαγγέλιον της χάριτος», 
«Ευαγγέλιον της Βασιλείας», «Ευαγγέλιον του Θεού». 
Παντού εις την Καινήν Διαθήκην, όπου χρησιμοποιείται 
η λέξις αυτή δηλώνει το χαρμόσυνον μεσσιανικόν 
άγγελμα διά την σωτηρίαν των ανθρώπων.

Αλλά σημαίνει ακόμη και τα τέσσαρα θεόπνευστα 
έργα των ιερών ευαγγελιστών, Ματθαίου, Μάρκου, 
Λουκά και Ιωάννου, εις τα οποία εκθέτουν την 
διδασκαλίαν και το έργον του Χριστού. Και έτσι, μόλις οι 
Χριστιανοί όλου του κόσμου ακούσουν την λέξιν 
«Ευαγγέλιον», αμέσως ο νους των πηγαίνει εις τα 
τέσσαρα πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αυτήν την 
προσωνυμίαν την απέδωσεν ομοφώνως η Εκκλησία εις 
τα τέσσαρα Ευαγγέλια από των πρώτων χριστιανικών 
αιώνων.

Βλέπομεν επί παραδείγματι εις την «Διδαχήν των 
δώδεκα Αποστόλων» να γίνεται σύστασις προς τους 
Χριστιανούς, όπως πράττουν «κατά το δόγμα του 
Ευαγγελίου», να συμβουλεύουν και να ελέγχουν ακόμη 
ο ένας τον άλλον με ειρήνην, όπως βλέπουν «εν τω 
Ευαγγελίω», να κάμνουν τας ελεημοσύνας και τας 
καλάς των πράξεις, όπως διδάσκονται «εν τω 
Ευαγγελίω του Κυρίου ημών». (ια’ 3, ιε’ 3-4). Ο 
φιλόσοφος και μάρτυς Ιουστίνος μας πληροφορεί, ότι το 
έργον των τεσσάρων ιερών ευαγγελιστών «καλείται 
Ευαγγέλια». Ο ίδιος παραθέτει το λόγιον του Κυρίου 
«πάντα μοι παραδέδοται υπό του Πατρός...». και 
προσθέτει: «γέγραπται εν τω Ευαγγελίω». (Α’ Απολογία 
66.40, Διάλογος προς Τρύφωνα 100.25). Την ιδίαν 
μαρτυρίαν δίδουν και πολλοί άλλοι αρχαιότατοι 
εκκλησιαστικοί συγγραφείς.

Με πόσον, λοιπόν, σεβασμόν και πόθον, με ποίαν 
ιεράν ευλάβειαν και προσοχήν πρέπει να παίρνωμεν εις 

τα χέρια μας τα θεόπνευστα αυτά βιβλία, που έχουν 
γραφή κατ’ εντολήν και έμπνευσιν του Αγίου 
Πνεύματος διά τους Χριστιανούς όλων των αιώνων, 
επομένως και διά τον καθένα από εμάς, τους 
σημερινούς Χριστιανούς. Κάθε λόγος του Ευαγγελίου, 
λέγει ένας συγγραφεύς, αξίζει περισσότερον από όλα 
τα βιβλία του κόσμου.

† ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΑΓΙΟΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Μόλις ανοίξωμεν την Καινήν Διαθήκην, ως πρώτον 
αυτής βιβλίον θα ίδωμεν το «κατά Ματθαίον 
Ευαγγέλιον». Η επιγραφή αυτή είναι παλαιοτάτη και 
δηλώνει ότι το Ευαγγέλιον αυτό εγράφη από τον ιερόν 
Ευαγγελιστήν Ματθαίον, όπως τα άλλα έχουν γραφή 
από τον Μάρκον, τον Λουκάν και τον Ιωάννην.

Ο Ματθαίος, όπως μας πληροφορεί ο ιερός 
Ευαγγελιστής Μάρκος, ήτο υιός του Αλφαίου και 
ελέγετο προηγουμένως Λευΐς (Μάρκου β’ 14). Ήτο 
τελώνης εις την Καπερναούμ, αρκετά δε εύπορος, όπως 
υποδηλώνεται εις τα ιερά Ευαγγέλια. Καθώς διήρχετο ο 
Κύριος, τον είδε «καθήμενον επί το τελωνίον και λέγει 
αυτώ· ακολούθει μοι». Αμέσως δε εγκατέλιπε και το 
έργον του και τα αγαθά του και αφού παρέθεσεν εις 
πολλούς τέως συναδέλφους του επίσημον 
αποχαιρετιστήριον γεύμα, ηκολούθησε πιστώς τον 
Κύριον. Μετά την ανάστασιν του Κυρίου έμεινε μαζή με 
τους άλλους Αποστόλους εις την Ιερουσαλήμ, 
τουλάχιστον μέχρι του λιθοβολισμού του Στεφάνου. 
Έλαβεν επίσης μέρος εις την αποστολικήν σύνοδον. 
Αρχαίαι μαρτυρίαι αναφέρουν ότι εκήρυξε το 
Ευαγγέλιον κατ’ αρχάς εις τους Εβραίους της 
Ιερουσαλήμ και της Παλαιστίνης, έπειτα δε εις τους 
Πάρθους και τους Αιθίοπας, όπου και απέθανε 
μαρτυρικόν ίσως θάνατον.

Πριν ίσως αναχωρήση προς τας ειδωλολατρικάς 
χώρας, έγραψε διά τους εξ Εβραίων Χριστιανούς το 
Ευαγγέλιον του εις την εβραϊκήν γλώσσαν ή μάλλον εις 
την ομιλουμένην τότε αραμαϊκήν. Έπειτα το 
μετέφρασε, κατά πάσαν πιθανότητα ο ίδιος, εις την 
ελληνικήν διά το πλήθος των Εβραίων της διασποράς, 
που εγνώριζαν μόνον την ελληνικήν και διά τους ανά 
τα διάφορα έθνη Χριστιανούς, οι οποίοι, ενώ δεν 
εγνώριζαν καθόλου εβραϊκά, εγνώριζαν πολύ καλά την 
ελληνική γλώσσαν. Το εβραϊκόν κείμενον περιέπεσεν 
εις τα χέρια αιρετικών Εβραίων, οι οποίοι το ενόθευσαν 
σύμφωνα με τας αιρέσεις των. Εχάθη δε εντελώς από 
τον 4ον αιώνα και έντευθεν. Η Εκκλησία περιέβαλε 
ανέκαθεν με κύρος και εχαρακτήρισε και εδέχθη ως 
θεόπνευστον το εις την ελληνικήν Ευαγγέλιον του 
Ματθαίου.

Πότε το έγραψε δεν είναι ακριβώς γνωστόν. Μερικοί 
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ισχυρίζονται ότι το έγραψε εβραϊστί αμέσως μετά το 40 
μ.Χ. Η πιθανωτέρα γνώμη είναι ότι το ελληνικόν 
κείμενον το έγραψε μεταξύ 60-70 μ.Χ.

Σκοπός του ήτο να ιστορήση την ζωήν και το έργον 
του Κυρίου, όπως μάλιστα αυτά φαίνονται από την 
δράσιν του Κυρίου εις την Γαλιλαίαν. Ειδικώτερος δε 
σκοπός του ήτο να εμπνεύση αδίστακτον την 
βεβαιότητα εις τους Εβραίους Χριστιανούς, ότι ο Ιησούς 
ήτο ο επηγγηλμένος Μεσσίας, ο απόγονος του Αβραάμ, 
φυλής Ιούδα και πατριάς Δαυΐδ, ο θύτης και το θύμα της 
μεγάλης λυτρωτικής θυσίας. Δι’ αυτό και παραθέτει 
επικαίρως προφητείας εκ της Παλαιάς Διαθήκης, αι 
οποίαι ευρήκαν την τελείαν εκπλήρωσίν των εν τω 
προσώπω του Κυρίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

• Η Γενεαλογία του Ιησού Χριστού, 1-17.
• Η Γέννησις, 18-25.

1 Βιβλίον της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, απογόνου 
κατά το ανθρώπινον του βασιλέως Δαυΐδ, ο οποίος 
πάλιν υπήρξε απόγονος του πατριάρχου Αβραάμ.
2 Διότι ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ δε 
εγέννησε τον Ιακώβ, ο δε Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδαν 
και τους αδελφούς αυτού.
3 Ο Ιούδας δε εγέννησε από την νύμφην αυτού Θάμαρ 
τους διδύμους Φαρές και Ζαρά, ο Φαρές δε εγέννησε τον 
Εσρώμ, ο Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ.
4 Ο Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ δε 
εγέννησε τον Ναασσών, ο Ναασσών δε εγέννησε τον 
Σαλμών.
5 Ο Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ από την τέως 
αμαρτωλήν Ραχάβ, ο Βοόζ δε εγέννησε τον Ωβήδ από 
την Μωαβίτιδα Ρούθ, ο Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί.
6 Ο Ιεσσαί δε εγέννησε τον βασιλέα Δαυΐδ, ο δε 
βασιλεύς Δαυΐδ εγέννησε τον Σολομώντα από την 
γυναίκα του Ουρίου.
7 Ο Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ δε 
εγέννησε τον Αβιά, ο Αβιά δε εγέννησε τον Ασά.
8 Ο Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ δε 
εγέννησε τον Ιωράμ, ο Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν.
9 Ο Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ δε 
εγέννησε τον Αχάζ, ο Αχάζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν.
10 Ο Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή, ο Μανασσής δε 
εγέννησε τον Αμών, ο Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν.
11 Ο Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους 
αδελφούς αυτού κατά την εποχήν, που απήχθησαν 
αιχμάλωτοι εις την Βαβυλώνα οι Ιουδαίοι.
12 Έπειτα δε από την βίαιαν αυτήν μετανάστευσιν των 
Ιουδαίων εις Βαβυλώνα και την ζωήν των εκεί ως 
αιχμαλώτων, ο Ιεχονίας εγέννησε Σαλαθιήλ, ο δε 
Σαλαθιήλ εγέννησε τον Ζοροβάβελ.
13 Ο Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον Αζώρ.

14 Ο Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδών, ο Σαδώκ δε 
εγέννησε τον Αχείμ, ο Αχείμ δε εγέννησε τον Ελιούδ.
15 Ο Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ δε 
εγέννησε τον Ματθάν, ο Ματθάν δε εγέννησε τον 
Ιακώβ.
16 Ο Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον μνηστήρα της 
Μαρίας, από την οποίαν εγεννήθη ο Ιησούς ο 
ονομαζόμενος Χριστός.
17 Όλαι λοιπόν αι γενεαί από τον Αβραάμ μέχρι του 
Δαυΐδ είναι γενεαί δεκατέσσαρες και από τον Δαυΐδ 
μέχρι της μετοικεσίας των Ιουδαίων ως αιχμαλώτων εις 
την Βαβυλώνα είναι γενεαί δεκατέσσαρες και από της 
μετοικεσίας εις την Βαβυλώνα μέχρι των ημερών του 
Χριστού γενεαί πάλιν δεκατέσσαρες.
18 Η δε γέννησις του Ιησού Χριστού έγινε κατά τον 
ακόλουθον υπερφυσικόν τρόπον. Όταν δηλαδή 
εμνηστεύθη η μήτηρ αυτού Μαρία με τον Ιωσήφ, χωρίς 
να συνοικήσουν ως σύζυγοι, ευρέθη έγκυος από την 
δημιουργικήν ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος.
19 Ο δε Ιωσήφ, ο μνηστήρ αυτής, όταν αντελήφθη την 
εγκυμοσύνην αυτής, επήρε την απόφασιν να διαλύση 
την μνηστείαν. Επειδή όμως ήτο ενάρετος και 
εύσπλαγχνος δεν ηθέλησε να την διαπομπεύση 
δημοσία, αλλ’ εσκέφθη να την διώξη μυστικά χωρίς να 
ανακοινώσει εις κανένα τας υποψίας του.
20 Ενώ δε αυτά είχε εις τον νούν, ιδού ένας άγγελος του 
Κυρίου παρουσιάσθη εις το όνειρόν του και του είπεν· 
Ιωσήφ, απόγονε του Δαυΐδ, μη διστάσεις να παραλάβης 
εις τον οίκον σου την Μαριάμ, την αγνήν και πιστήν 
μνηστήν σου, διότι το παιδίον που κυοφορείται εντός 
αυτής έχει συλληφθή από την δημιουργικήν ενέργειαν 
του Αγίου Πνεύματος.
21 Θα γεννήση δε υιόν, και συ (ο οποίος σύμφωνα με 
τον νόμον θεωρείσαι προστάτης και πατέρας του) θα το 
ονομάσεις Ιησούν (δηλαδή Θεόν - Σωτήρα) διότι αυτός 
θα σώση πράγματι τον λαόν του από τας αμαρτίας 
αυτών.
22 Και όλον αυτό το θαυμαστόν και μοναδικόν γεγονός 
έγινε, διά να πραγματοποιηθή και επαληθεύση αυτό, 
που είχε λεχθεί από τον Κύριον διά του προφήτου 
Ησαΐου:
23 «Ιδού η αγνή και άμωμος παρθένος θα συλλάβη και 
θα γεννήση υιόν, χωρίς να γνωρίσει άνδρα, και θα τον 
ονομάσουν αυτόν Εμμανουήλ, όνομα που σημαίνει: ο 
Θεός είναι μαζή μας».
24 Αμέσως λοιπόν μόλις εσηκώθη από τον ύπνον ο 
Ιωσήφ, έκαμε όπως τον είχε διατάξει ο άγγελος του 
Κυρίου και παρέλαβε εις τον οίκον του με εμπιστοσύνην 
και σεβασμό την μνηστήν του.
25 Και ποτέ δε εγνώρισεν αυτήν ως σύζυγον ούτε και 
όταν εγέννησεν αυτή τον πρώτον και μοναδικόν υιόν 
της ούτε και μετά ταύτα. Και εκάλεσεν ο Ιωσήφ το 
όνομα του παιδίου Ιησούν.
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ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

• Οι Μάγοι εις Ιερουσαλήμ και Βηθλεέμ, 1-12.
• Η φυγή εις Αίγυπτον, 13-18.
• Η εγκατάστασις εις Ναζαρέτ, 19-23.

1 Όταν δε εγεννήθη ο Ιησούς εις την Βηθλεέμ της 
Ιουδαίας, κατά τας ημέρας που βασιλεύς ήτο ο Ηρώδης, 
ιδού μάγοι (δηλαδή άνθρωποι σοφοί που εμελετούσαν 
και τους αστέρας του ουρανού) ήλθον από τας χώρας 
της Ανατολής εις τα Ιεροσόλυμα.
2 Και ερωτούσαν τους κατοίκους· «Πού είναι ο 
νεογέννητος βασιλεύς των Ιουδαίων; Διότι ημείς 
είδαμεν τον αστέρα αυτού εις την Ανατολήν και από το 
ουράνιον αυτό φαινόμενον επληροφορήθημεν την 
γέννησίν του και ήλθομεν να τον προσκυνήσωμεν».
3 Όταν ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης να γίνεται λόγος 
διά νεογέννητον Βασιλέα εκυριεύθη από ταραχήν, διότι 
εφοβήθη μήπως του αρπάση εκείνος την βασιλείαν· 
μαζή με τον Ηρώδην εταράχθησαν και όλοι οι κάτοικοι 
της Ιερουσαλήμ (φοβηθέντες μήπως εκσπάση και εις 
βάρος αυτών η οργή του αιμοβόρου βασιλέως).
4 Ο Ηρώδης, αφού εκάλεσε και συνεκέντρωσε όλους 
τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού (αυτούς που 
εθεωρείτο ότι εγνώριζαν τον νόμον και τους προφήτας) 
εζητούσε πληροφορίας, που, σύμφωνα με τας Γραφάς, 
θα εγεννάτο ο Χριστός.
5 Εκείνοι δε του είπαν· «Eις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, 
διότι έτσι έχει γραφή από τον προφήτην Μιχαίαν:
6 και συ Βηθλεέμ, που ανήκεις εις την περιοχήν της 
φυλής Ιούδα, μολονότι μικρά εις τον πληθυσμόν, δεν 
είσαι από απόψεως αξίας καθόλου μικρότερη και άσημη 
από τας μεγάλας πόλεις της φυλής του Ιούδα. Και 
τούτο, διότι από σε θα προέλθη και θα αναδειχθή 
άρχων, ο οποίος ως καλός ποιμήν θα οδηγήση με 
στοργήν τον λαόν μου τον Ισραηλιτικόν».
7 Τότε ο Ηρώδης εκάλεσε κρυφίως τους μάγους και 
επληροφορήθη ακριβώς από αυτούς τον χρόνον, κατά 
τον οποίον είχε φανή ο αστήρ.
8 Κατόπιν τους έστειλε εις την Βηθλεέμ και είπε· 
«Πηγαίνετε εκεί και εξετάσατε με κάθε ακρίβειαν όλα 
τα περί του παιδίου· και όταν θα το εύρετε, 
πληροφορήσατέ με, διά να έλθω εις την Βηθλεέμ να το 
προσκυνήσω και εγώ».
9 Οι δε μάγοι, αφού ήκουσαν τα λόγια του βασιλέως, 
εξεκίνησαν και επορεύοντο εις την Βηθλεέμ· και ιδού το 
λαμπρόν αστέρι, που είχαν ίδει εις την Ανατολήν, 
επροπορεύετο και τους ωδηγούσεν, έως ότου ήλθε και 
εστάθη επάνω από τον τόπον όπου ευρίσκετο το 
παιδίον.
10 Οι μάγοι, όταν είδαν τον αστέρα, εδοκίμασαν πολύ 
μεγάλην χαράν (διότι ευρήκαν πάλιν τον ασφαλή 
οδηγόν των).
11 Και ελθόντες εις την οικίαν είδαν το παιδίον με την 
μητέρα αυτού Μαρίαν και πεσόντες εις το έδαφος 

επροσκύνησαν με βαθείαν ευλάβειαν αυτό· και 
ανοίξαντες τας αποσκευάς και τα θησαυροφυλάκιά των 
του προσέφεραν δώρα, χρυσόν και πολύτιμα αρώματα 
της Ανατολής, λιβάνι και σμύρναν.
12 Επειδή δε έλαβαν εντολήν και οδηγίαν από τον Θεόν 
εις όνειρόν των να μη επιστρέψουν προς τον Ηρώδην, 
ανεχώρησαν διά την πατρίδα των από άλλον δρόμον.
13 Όταν δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου 
εφάνηκε δι’ ονείρου εις τον Ιωσήφ και του είπε· «Σήκω 
αμέσως χωρίς αναβολήν και πάρε το παιδίον και την 
μητέρα του και φύγε εις την Αίγυπτον, και μένε εκεί, 
μέχρις ότου πάλιν εγώ σου είπω· διότι ο Ηρώδης θα 
αναζητήση το παιδίον, διά να το θανατώση».
14 Και ο Ιωσήφ εσηκώθηκε αμέσως, παρέλαβε νύκτα το 
παιδίον και την μητέρα αυτού και έφυγεν εις την 
Αίγυπτον.
15 Και έμενε εκεί, έως ότου απέθανεν ο Ηρώδης, και 
έτσι εξεπληρώθη και επραγματοποιήθη πλήρως εκείνο, 
που είχε λεχθεί από τον Κύριον διά του προφήτου, ο 
οποίος είπε· «Από την Αίγυπτον εκάλεσα τον υιόν μου».
16 Τότε ο Ηρώδης, όταν είδε ότι οι μάγοι τον 
εξεγέλασαν, ωργίσθη πάρα πολύ, και επάνω εις την 
φονικήν οργήν του έστειλε δημίους και έσφαξε όλα τα 
παιδιά, που ήσαν εις την Βηθλεέμ και εις τα περίχωρα 
αυτής από ηλικίας δύο ετών και κάτω, σύμφωνα με τον 
χρόνον, τον οποίον είχε εξακριβώσει από τους μάγους.
17 Τότε εξεπληρώθη εκείνο που είχε λεχθή από τον 
προφήτην Ιερεμίαν, ο οποίος είχε προφητεύσει·
18 «Κραυγή πόνου και σπαραγμού ηκούσθη εις την 
περιοχήν Ραμά· θρήνος μεγάλος και κλαυθμός και 
οδυρμός πολύς· όλαι αι μητέρες της περιοχής, απόγονοι 
της συζύγου του Ιακώβ Ραχήλ (ο οποία είχε ταφή εκεί) 
έκλαιαν και εκόπτοντο διά τα φονευθέντα τέκνα των 
και δεν ήθελαν με κανένα τρόπον να παρηγορηθούν, 
διότι τα αθώα αυτά πλάσματα δεν υπάρχουν πλέον».
19 Όταν δε απέθανεν ο Ηρώδης, ιδού άγγελος πάλιν 
Κυρίου εφάνη δι’ ονείρου εις τον Ιωσήφ, που έμενε εις 
την Αίγυπτον
20 και του είπε· «Σήκω, πάρε το παιδίον και την μητέρα 
αυτού και πήγαινε, χωρίς φόβον, εις την χώραν των 
Ισραηλιτών. Διότι έχουν πλέον αποθάνει εκείνοι, που 
εζήτουσαν να αφαιρέσουν την ζωήν του παιδίου».
21 Αυτός δε εσηκώθη, επήρε το παιδίον και την μητέρα 
του και επανήλθεν εις την Παλαιστίνην.
22 Όταν όμως ήκουσε ότι εις την Ιουδαίαν βασιλεύει 
αντί του Ηρώδου του πατρός του ο Αρχέλαος (μοχθηρός 
επίσης ηγεμών) εφοβήθη να μεταβή εκεί. Λαβών δε 
οδηγίας από τον Θεόν εις το όνειρόν του ανεχώρησε και 
επήγε εις τα μέρη της Γαλιλαίας (όπου ηγεμόνευεν ο 
Ηρώδης Αντίπας, ολιγώτερον σκληρός από τον αδελφόν 
του Αρχέλαον).
23 Και αφού ήλθεν εκεί, εγκατεστάθη εις πόλιν 
ονομαζομένην Ναζαρέτ· και έτσι εξεπληρώθη αυτό που 
είχε προαναγγελθή από τους προφήτας, ότι δηλαδή ο 
Ιησούς «Θα ονομασθή (περιφρονητικώς από τους 
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εχθρούς του) Ναζωραίος».

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

• Το κύρυγμα και το βάπτισμα του Ιωάννου, 1-6.
• Οι Φαρισαίοι και Σαδδουκαίοι εις το βάπτισμα, 7-
12.
• Ο Ιησούς βαπτίζεται, 13-17.

1 Κατά τας ημέρας εκείνας (που ο Ιησούς εζούσε 
αφανής εις την Ναζαρέτ) έκαμε την εμφάνισίν του ο 
Ιωάννης ο βαπτιστής και εκήρυσσε εις την έρημον της 
Ιουδαίας (που ευρίσκεται εις τα βόρεια της Νεκράς 
θαλάσσης).
2 Και έλεγε· «Μετανοείτε, αλλάξατε φρονήματα και 
ζωήν, διότι η βασιλεία των ουρανών (την οποίαν θα μας 
φέρη ο Μεσσίας) έχει πλέον πλησιάσει».
3 Αυτός δε ο Ιωάννης ήτο εκείνος, διά τον οποίον είχε 
προφητεύσει ο Ησαΐας λέγων· «Φωνή ανθρώπου ο 
οποίος κράζει μεγαλοφώνως εις την έρημον: ετοιμάσατε 
τον δρόμον του Κυρίου, κάματε ευθείς και ομαλούς τους 
δρόμους αυτού· (δηλαδή προπαρασκευάσατε τις καρδιές 
σας και καθαρίσατε τις ψυχές σας, διά να τις επισκεφθή 
ο Κύριος).
4 Ο δε Ιωάννης (αφωσιωμένος εις τον Κύριον και την 
αποστολήν του) εζούσε ασκητικήν ζωήν· εφορούσε 
ένδυμα από τρίχας καμήλου και δερματίνην ζώνην, 
γύρω από την μέσην του. Έτρωγε δε μόνον ακρίδας 
(από εκείνας, που κοπάδια ήρχοντο από την Αραβίαν 
και τας άλλας περιοχάς) και μέλι, το οποίον άγρια 
μελίσσια αποθήκευαν εις σχισμάς βράχων ή κουφάλες 
δέντρων.
5 Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και όλης της Ιουδαίας και 
όλης της περιοχής δεξιά και αριστερά του Ιορδάνου 
έβγαιναν τότε εις την έρημον προς τον Ιωάννην.
6 Και εβαπτίζοντο από αυτόν εις τον Ιορδάνην, όπου 
συγχρόνως εξωμολογούντο και τας αμαρτίας των.
7 Όταν δε ο Ιωάννης είδε πολλούς από την τάξιν των 
υποκριτών Φαρισαίων και των υλιστών Σαδδουκαίων 
να έρχωνται, διά να δεχθούν το βάπτισμά του, είπε 
προς αυτούς· «Γεννήματα από φαρμακερές οχιές (που 
έχετε κληρονομικώς από τους προγόνους σας το 
δηλητήριον της κακίας και της μοχθηρίας) ποιός σας 
ωδήγησε να αποφύγετε την δικαίαν του Θεού οργήν, 
που θα ξεσπάση εντός ολίγου;
8 Δια να σωθήτε, δεν αρκεί το βάπτισμα, αλλά πρέπει 
να κάμετε και έργα καλά, που θα είναι καρπός και 
απόδειξις της ειλικρινούς μετανοίας σας.
9 Και μη νομίσετε ότι ημπορείτε να σωθήτε με το να 
λέγετε μέσα σας, και μάλιστα με καύχησιν, πατέρα 
έχομεν τον πατριάρχην Αβραάμ. Διότι σας λέγω τούτο, 
ότι ο Θεός ημπορεί και από αυτές τις πέτρες να 
αναδείξη διά θαύματος αξίους απογόνους του Αβραάμ.
10 Τώρα δε και το τσεκούρι ευρίσκεται πλέον κοντά εις 

την ρίζαν των δένδρων· (έφτασε δηλαδή ο καιρός, που 
θα εκδηλωθή η δικαιοσύνη του Θεού)· κάθε δένδρον, 
που δεν κάνει καρπόν καλόν, κόπτεται σύρριζα και 
ρίχνεται εις την φωτιάν (αυτό θα πάθη κάθε άνθρωπος, 
του οποίου τα έργα δεν είναι καλά).
11 Εγώ μεν σας βαπτίζω με νερό, διά να σας οδηγήσω 
εις την μετάνοιαν· εκείνος όμως που έρχεται έπειτα από 
εμέ, είναι ισχυρότερός μου και δεν είμαι εγώ άξιος ούτε 
τα υποδήματά του να βαστάσω. Αυτός θα σας βαπτίση 
με Πνεύμα Άγιον και με το πυρ της χάριτος (που 
κατακαίει την αμαρτίαν, καθαρίζει δε και ζωογονεί την 
ψυχήν).
12 Αυτός κρατεί εις το χέρι του το φτυάρι και θα 
καθαρίση πλήρως το αλώνι του· και το μεν σιτάρι του 
θα το συγκεντρώση εις την αποθήκην (τους δικαίους 
δηλαδή και εναρέτους θα παραλάβη εις την βασιλείαν 
του) το δε άχυρον θα το κατακαύση εις άσβεστον πυρ, 
(δηλαδή τους αμετανοήτους αμαρτωλούς θα τους 
καταδικάση εις την γέενναν του πυρός). Ακούσατέ τα 
αυτά Σαδδουκαίοι και Φαρισαίοι».
13 Τότε έρχεται ο Ιησούς από την Γαλιλαίαν (όπου έμενε 
και ησχολείτο με την ξυλουργικήν τέχνην) εις τον 
Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, διά να βαπτισθή απο 
αυτόν.
14 Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε με επιμονήν και έλεγε· 
«Eγώ, ο ατελής και αδύνατος άνθρωπος, έχω ανάγκην 
να βαπτισθώ από σε, και συ, ο αναμάρτητος και τέλειος, 
έρχεσαι να βαπτισθής από εμέ;».
15 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· «Έτσι 
είναι, αλλά άφησε τώρα τας αντιρρήσεις και μη φέρνεις 
δυσκολίες εις το βάπτισμά μου, διότι έτσι πρέπει, και 
για μένα και για σένα, να εκπληρώσω κάθε εντολήν του 
Θεού· μία από τας εντολάς είναι και αυτή». Τότε ο 
Ιωάννης τον αφήκε να βαπτισθή.
16 Και ο Ιησούς, όταν εβαπτίσθη, εβγήκε αμέσως από το 
νερό (διότι δεν είχε καμμίαν αμαρτίαν να εξομολογηθή· 
ενώ οι άλλοι έμεναν εις αυτό, όσον χρόνον διαρκούσε η 
εξομολόγησίς των). Και ιδού ηνοίχθησαν χάριν αυτού οι 
ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνη υπό 
την μορφήν της περιστεράς και να έρχεται επάνω εις 
αυτόν.
17 Και ιδού ηκούσθη από τους ουρανούς η φωνή του 
Θεού και Πατρός, ο οποίος έλεγεν: «Αυτός είναι ο Υιός 
μου ο αγαπημένος (ο μονογενής ως Θεός υιός μου, και ο 
απολύτως αναμάρτητος ως άνθρωπος) εις τον οποίον 
αναπαύομαι πάντοτε πλήρως, διότι πράττει το αρεστόν 
εις εμέ».

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

• Οι πειρασμοί του Ιησού Χριστού, 1-11.
• Ο Κύριος εις Καπερναούμ, 12-17.
• Η κλήσις των τεσσάρων πρώτων μαθητών, 18-25.

5



1 Τότε ο Ιησούς ωδηγήθη από το Πνεύμα το Άγιον εις 
κάποιο υψηλότερον μέρος της ερήμου, διά να πειρασθή 
ως άνθρωπος από τον διάβολον (και νικήση εξ 
ολοκλήρου αυτόν).
2 Και αφού ενήστευσε κατά συνέχειαν τεσσαράκοντα 
ημέρας και νύκτας, ύστερα (και ως άνθρωπος που ήτο) 
επείνασε.
3 Τότε ο διάβολος, που έχει ως έργον το να πειράζη τους 
ανθρώπους, τον επλησίασεν υπούλως και του είπεν· 
«Eάν είσαι Υιός του Θεού (όπως είπεν η φωνή που 
ηκούσθη από τον ουρανόν εις τον Ιορδάνην) 
θαυματούργησε, πες να γίνουν αυτοί οι λίθοι άρτοι, διά 
να φάγης».
4 Ο δε Ιησούς απήντησεν· «Eίναι γραμμένον εις την 
Παλαιάν Διαθήκην: ο άνθρωπος δε θα ζη με άρτον 
μόνον, αλλά και με κάθε λόγον που βγαίνει από το 
στόμα του Θεού. (Όταν δε ο Θεός το είπη, ζη ο 
άνθρωπος και χωρίς τροφήν).
5 Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος και διά του 
αέρος τον φέρνει εις την αγίαν πόλιν, την Ιερουσαλήμ, 
και τον τοποθετεί εις το άκρον της στέγης του ναού του 
Σολομώντος.
6 Και λέγει προς αυτόν· «Eάν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε 
τον εαυτόν σου κάτω· διότι είναι γραμμένον, ότι ο Θεός 
θα δώση εντολήν εις τους αγγέλους προς χάριν σου και 
αυτοί θα σε σηκώσουν εις τα χέρια των αμέσως με 
προσοχήν, μήπως τυχόν και κτυπήση το πόδι σου προς 
κάποιον λίθον. (Τα δε πλήθη, που είναι συγκεντρωμένα 
εις τας αυλάς του ναού, θα ίδουν το θαύμα και θα 
πιστεύσουν)».
7 Απήντησεν εις αυτόν ο Ιησούς· «Eίναι επίσης 
γραμμένον: δεν θα εκθέσης τον εαυτόν σου εις 
κίνδυνον, διά να δοκιμάσεις τον Θεόν». (και να πεισθής 
τάχα με χειροπιαστά γεγονότα, ότι πράγματι σε αγαπά 
και σε προστατεύει).
8 Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος και διά του 
αέρος τον μεταφέρει εις ένα πανύψηλον όρος και από 
εκεί του δεικνύει πανοραματικώς όλα τα βασίλεια του 
κόσμου, τα πλούτη, τα μεγαλεία και την άλλην δόξαν 
των
9 και του λέγει· «Όλα αυτά είναι ιδικά μου και θα σου τα 
δώσω, εάν με αναγνωρίσης ως κύριόν σου και πέσης 
κατά γης και με προσκυνήσης».
10 Τότε λέγει με αγανάκτησιν ο Ιησούς· «Φύγε αμέσως 
από εμπρός μου, σατανά. Διότι έχει γραφή: Κύριον τον 
Θεόν σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνον θα 
λατρεύσης».
11 Τότε ο διάβολος (έπειτα από την τριπλήν του ήτταν) 
αφήκε τον Ιησούν· και ιδού άγγελοι του Θεού ήλθαν 
πλησίον του Ιησού και τον υπηρετούσαν ως νικητήν.
12 Όταν δε ο Ιησούς ήκουσεν ότι ο Ιωάννης συνελήφθη 
κατά διαταγήν του Ηρώδου Αντίπα και ερρίφθη εις την 
φυλακήν, ανεχώρησεν από την Ιουδαίαν διά την 
Γαλιλαίαν.
13 Και αφού εγκατέλειψε την Ναζαρέτ, ήλθε και 

εγκατεστάθη εις την Καπερναούμ, η οποία ήτο 
κτισμένη εις την παραλίαν της Γεννησαρέτ, εις τα όρια 
των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείμ.
14 Και εξεπληρώθη έτσι αυτό, που είχε προείπει ο 
προφήτης Ησαΐας λέγων·
15 «Η περιοχή της φυλής Ζαβουλών και η περιοχή της 
φυλής Νεφθαλείμ, που εκτείνεται πλησίον της 
θαλάσσης της Γεννησαρέτ και προς ανατολάς του 
Ιορδάνου, η Γαλιλαία η γεμάτη από εθνικούς,
16 ο λαός που κάθεται εις το σκοτάδι της θρησκευτικής 
αγνοίας και πλάνης, είδε πνευματικόν φώς μέγα, τον 
Χριστόν, και εις αυτούς που κάθονται δούλοι ψυχικώς 
εις την χώραν, που την σκεπάζει καταθλιπτικόν το 
πυκνότατον σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου 
ανέτειλε και έλαμψε φώς από τον ουρανόν».
17 Από τότε πλέον ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη 
δημοσία και να λέγη· «Μετανοείτε, διότι έχει πλησιάσει 
πλέον η βασιλεία των ουρανών, η πνευματική και αγία 
ζωή της λυτρώσεως και της μακαριότητος».
18 Ενώ δε περιπατούσε εις την παραλίαν της θαλάσσης 
της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, τον 
οποίον αργότερα ο ίδιος ο Χριστός ωνόμασε Πέτρον, και 
τον Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, οι οποίοι έρριπταν το 
δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν ψαράδες·
19 και λέγει εις αυτούς· «Ακολουθήσατέ με και εγώ θα 
σας κάμω ικανούς να ψαρεύετε και να προσελκύετε 
ανθρώπους εις την βασιλείαν των ουρανών με το 
δίκτυον του κηρύγματος».
20 Αυτοί αμέσως εγκατέλειψαν τα δίκτυα και τον 
ηκολούθησαν.
21 Και προχωρήσας από εκεί είδε δύο άλλους αδελφούς, 
τον Ιάκωβον τον υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην 
τον αδελφόν αυτού, να ετοιμάζουν μαζή με τον πατέρα 
των τον Ζεβεδαίον τα δίκτυά των μέσα εις το πλοίον· 
και τους εκάλεσεν.
22 Αυτοί δε, χωρίς αναβολήν, άφησαν το πλοίον και τον 
πατέρα των και τον ηκολούθησαν.
23 Ο δε Ιησούς περιήρχετο τότε όλην την Γαλιλαίαν, 
εδίδασκεν εις τα συναγωγάς (όπου κάθε Σάββατον 
εμαζεύοντο οι Εβραίοι) εκήρυσσε το χαρμόσυνον 
άγγελμα της πνευματικής βασιλείας, που θα 
εγκαθίδρυε, και εθεράπευε κάθε ασθένειαν και κάθε 
σωματικήν αδυναμίαν μεταξύ του λαού.
24 Και εξεχύθη η φήμη αυτού εις όλην την Συρίαν. Και 
έφεραν προς αυτόν όσους έπασχαν από διαφόρους 
ασθενείας και εβασανίζοντο από πόνους, και τους 
δαιμονιζομένους και τους σεληνιαζομένους και τους 
παραλυτικούς· και αυτός τους εθεράπευσεν όλους.
25 Εξ αιτίας δε της διδασκαλίας και των θαυμάτων που 
έκανε, ηκολούθησαν αυτόν πολλά πλήθη από την 
Γαλιλαίαν και από τας δέκα ελληνικάς πόλεις (που 
είχαν κυρίως κτισθή πέραν από την ανατολικήν όχθην 
του Ιορδάνου), όπως επίσης τον ακολουθούσαν και 
πλήθη από τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαίαν και από την 
περιοχήν, η οποία εκτείνεται εκείθεν από τον Ιορδάνην.
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ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

• Η επί του Όρους ομιλία του Κυρίου, οι μακαρισμοί, 
1-12.
• Οι μαθηταί άλας και φώς, 13-16.
• Το πλήρωμα του Νόμου και των προφητών, 17-48.

1 Όταν δε είδεν ο Ιησούς τα πλήθη, που είχαν έλθει να 
τον ακούσουν, ανέβη ολίγον εις την πλαγιάν του όρους 
και αφού εκάθισεν, ήλθαν πλησίον οι μαθηταί του.
2 Και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκε τους μαθητάς 
και τα πλήθη και έλεγε·
3 «Μακάριοι και τρισευτυχισμένοι είναι εκείνοι, που 
συναισθάνονται την πνευματικήν πτωχείαν των (και 
εξαρτούν τον εαυτόν τους με ταπείνωσιν και πίστιν από 
τον Θεόν), διότι ιδική των είναι η Βασιλεία των 
ουρανών.
4 Μακάριοι είναι όσοι πενθούν (δια τα αμαρτίας των και 
διά το κακόν που επικρατεί εις τον κόσμον) διότι αυτοί 
θα παρηγορηθούν από τον Θεόν.
5 Μακάριοι είναι οι πράοι και ειρηνικοί, διότι αυτοί θα 
λάβουν ως κληρονομίαν την νέαν γην της επαγγελίας, 
την άνω Ιερουσαλήμ, την βασιλείαν των ουρανών.
6 Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν διά να αποκτήσουν 
οι ίδιοι, να επικρατήση δε και εις τον κόσμον η 
δικαιοσύνη και η αρετή, διότι αυτοί θα χορτάσουν.
7 Μακάριοι οι ευσπλαγχνικοί και ελεήμονες, που 
συμπονούν και ελεούν τον πάσχοντα, διότι αυτοί θα 
ελεηθούν πλουσίως από τον Θεόν.
8 Μακάριοι όσοι έχουν καθαράν και αμόλυντον την 
καρδίαν, διότι αυτοί θα ίδουν τον Θεόν εις την δόξαν 
του.
9 Μακάριοι όσοι έχουν ειρήνην μέσα των και 
προσπαθούν να ειρηνεύουν τους ανθρώπους μεταξύ 
των, διότι αυτοί θα ανακηρυχθούν, εμπρός εις τον 
ουράνιον και επίγειον κόσμον, υιοί του Θεού.
10 Μακάριοι όσοι έχουν διωχθή ένεκα της αρετής και 
της πίστεως των, διότι εις αυτούς ανήκει η βασιλεία των 
ουρανών.
11 Μακάριοι είσθε, όταν σας εμπαίξουν και σας 
υβρίσουν οι άνθρωποι, και σας διώξουν και, ψευδόμενοι, 
είπουν παντός είδους κακολογίας και κατηγορίας 
εναντίον σας, επειδή πιστεύετε εις εμέ.
12 Χαίρετε και γεμίστε από αγαλλίασιν, διότι η 
ανταμοιβή σας εις τους ουρανούς θα είναι μεγάλη και 
ανυπολόγιστος· έτσι κατεδίωξαν και τους προφήτας, 
τους οποίους ο Θεός είχε στείλει ενωρίτερα από σας, και 
οι οποίοι, διά τους διωγμούς που υπέστησαν, είναι 
μακάριοι.
13 Σείς οι μαθηταί μου είσθε το αλάτι της γης (επειδή με 
το παράδειγμα και την διδασκαλίαν σας έχετε την 
δυνατότητα να νοστιμαίνετε την ζωήν των ανθρώπων 
και να προλαμβάνετε την ηθικήν σαπίλαν). Αλλά εάν 
το αλάτι χάση αυτήν την ιδιότητα του, με τι άλλο θα 
αλατισθή, ώστε να αποκτήση πάλιν την ουσίαν και 

δύναμίν του; Δε έχει πλέον καμμίαν αξίαν και εις τίποτε 
άλλο δεν χρειάζεται, παρά να πεταχθή εις τον δρόμον 
και να καταπατήται από τους ανθρώπους.
14 Σείς με το φωτεινόν σας παράδειγμα και τα λόγια 
του Ευαγγελίου είσθε το πνευματικόν φώς της 
ανθρωπότητος. Όπως δε μία πόλις που είναι κτισμένη 
επάνω εις το όρος, δεν ημπορεί να κρυφθή, έτσι και ο 
ιδικός σας βίος θα υποπίπτη, είτε το θέλετε είτε όχι, εις 
την αντίληψιν των ανθρώπων.
15 Και όταν ανάπτουν λύχνον οι άνθρωποι, δεν τον 
θέτουν κάτω από τον κάδον, αλλά επάνω εις τον 
λυχνοστάτην, ώστε να φωτίζη όλους εκείνους που 
ευρίσκονται μέσα στο σπίτι.
16 Το φώς λοιπόν (που επήρατε από εμέ και είναι τώρα 
ιδικόν σας) έτσι ας λάμψη εμπρός εις τους ανθρώπους, 
διά να ίδουν τα καλά σας έργα και δοξάσουν τον 
Πατέρα σας τον ουράνιον, που έχει τέτοια ενάρετα 
τέκνα.
17 Μη νομίσετε ότι ήλθα να καταλύσω τον νόμον του 
Μωϋσέως ή την διδασκαλίαν των προφητών. Δεν ήλθα 
να καταλύσω αυτά, αλλά να τα τηρήσω, να τα 
εκπληρώσω και να τα ολοκληρώσω εις ένα τέλειον 
νόμον.
18 Διότι σας διαβεβαιώ με πάσαν επισημότητα, ότι έως 
ότου υπάρχη ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή ένα 
κόμμα, δεν θα παραπέση από τον νόμον, μέχρι την 
στιγμήν που όλα θα επαληθεύσουν και θα 
πραγματοποιηθούν εις την ζωήν και το έργον μου.
19 Εκείνος λοιπόν, που θα παραβή μίαν από τας 
εντολάς αυτάς, που φαίνονται μικραί και ασήμαντοι, 
και διδάξη έτσι τους ανθρώπους, θα ονομασθή 
ελάχιστος εις την βασιλείαν των ουρανών. Εκείνος 
όμως που θα αγωνισθή να τηρήση όλας τας εντολάς και 
θα διδάξη την τήρησιν αυτών και εις τους άλλους 
ανθρώπους, αυτός θα ανακηρυχθή μέγας εις την 
βασιλείαν των ουρανών.
20 Διότι σας λέγω και τούτο· εάν η αρετή σας δεν 
ξεπεράση πολύ την επιφανειακήν και τυπικήν αρετήν 
των γραμματέων και Φαρισαίων, δεν θα εισέλθετε εις 
την βασιλείαν των ουρανών.
21 Ηκούσατε ότι ελέχθη από τον Θεόν εις τους 
αρχαίους, εις τους προγόνους σας: δεν θα φονεύσεις· 
εκείνος που θα φονεύση, θα είναι ένοχος και θα 
παραπεμφθή εις το μικρόν επταμελές συνέδριον, που 
λέγεται κρίσις.
22 Εγώ όμως σας λέγω ότι ο καθένας που οργίζεται 
αδίκως και χωρίς σοβαρόν πνευματικόν λόγον εναντίον 
του αδελφού του, έχει την ιδίαν ενοχήν, όπως εκείνος 
που δικάζεται διά φόνον εις το επταμελές συνέδριον. 
Εκείνος δε που θα υβρίση τον αδελφόν του και θα του 
είπη με περιφρόνησιν «Ανόητε, τιποτένιε», είναι ένοχος 
εγκλήματος βαρυτέρου, από εκείνα που δικάζει το 
μεγάλο συνέδριον, το ανώτατον δηλαδή δικαστήριον 
των Εβραίων. Εκείνος δε που θα είπη με μίσος εις τον 
αδελφόν του «Άμυαλε, τρελλέ», είναι βαρύτατα ένοχος 
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και άξιος να τιμωρηθή με την εις τον Άδην γέεναν του 
πυρός.
23 Εάν λοιπόν προσφέρης το δώρον σου εις το 
θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθής ότι ο αδελφός σου 
έχει κάτι εναντίον σου εξ αιτίας της αδίκου και 
απρεπούς συμπεριφοράς σου,
24 άφησε εκεί το δώρον σου εμπρός εις το θυσιαστήριον 
και πήγαινε πρώτον συμφιλιώσου με τον αδελφόν σου 
και έπειτα έλα να προσφέρεις το δώρον σου εις τον 
Θεόν.
25 Συμβιβάσου και συμφιλιώσου γρήγορα με τον 
αντίδικόν σου, εφ’ όσον ευρίσκεσαι μαζή του εις τον 
δρόμον, που οδηγεί εις το δικαστήριον. Πρόλαβε, μήπως 
σε παραδώση ο αντίδικος εις τον δικαστήν, και ο 
δικαστής σε παραδώση ως ένοχον εις τον εκτελεστήν 
των ποινών και ριφθής έτσι εις την φυλακήν.
26 Σε διαβεβαιώνω ότι δεν θα βγής από εκεί, έως ότου 
εξοφλήσης και το τελευταίον δίλεπτον.
27 Ηκούσατε ότι ελέχθη εις τους αρχαίους· να μη 
μοιχεύσης.
28 Εγώ όμως σας λέγω ότι καθένας, ο οποίος βλέπει 
γυναίκα με την πονηράν επιθυμίαν προς αμαρτίαν, ήδη 
με την εμπαθή αυτήν ματιάν διέπραξε την αμαρτίαν 
της μοιχείας μέσα εις την ακάθαρτον καρδίαν του.
29 Εάν δε ο δεξιός οφθαλμός νοσή και σε ενοχλή και 
υπάρχη φόβος να βλάψη όλον το σώμα, βγάλε τον και 
πέταξέ τον μακρυά από σε. Διότι συμφέρει εις σε να 
χαθή ένα μέλος του σώματος, παρά να ριφθής μαζή με 
όλον το σώμα εις την γέεναν του πυρός. (Δηλαδή εάν 
ένα πρόσωπον πολύτιμον και αγαπητόν, όπως ο δεξιός 
οφθαλμός, σε εξερεθίζει προς αμαρτίαν, χωρίσου 
οριστικώς απ’ αυτό και κόψε την επικοινωνίαν μαζή 
του, διότι σε συμφέρει να το στερηθής το πρόσωπον 
αυτό, παρά να ριφθής μαζή του εις το άσβεστον πυρ της 
κολάσεως).
30 Και εάν πρόσωπον χρήσιμον εις σε, όπως το δεξί σου 
χέρι, γίνεται πειρασμός να πέσης εις την αμαρτίαν, 
κόψε κάθε σχέσιν μαζή του και χωρίσου απ’ αυτό, όπως 
θα έκοπτες και θα επετούσες το δεξί σου χέρι, εάν αυτό 
αποτελούσε κίνδυνον δι’ όλον το σώμα· διότι σε 
συμφέρει να χαθή ένα από τα μέλη σου (να στερηθής 
δηλαδή τας υπηρεσίας του φίλου σου) και να μη ριφθής 
μαζή με εκείνον εις το πυρ της κολάσεως.
31 Ακόμη ελέχθη, όποιος χωρίση την γυναίκα του, ας 
της δώση γραπτόν διαζύγιον.
32 Εγώ όμως σας λέγω ότι όποιος χωρίσει την γυναίκα 
του χωρίς την αιτίαν της μοιχείας, την σπρώχνει εις την 
μοιχείαν (διότι μοιχεία είναι πλέον, εάν αυτή έλθη εις 
νέον γάμον, εφ’ όσον ζη ο πρώτος της ανήρ). Και 
εκείνος που θα λάβη ως σύζυγον διαζευμένην γυναίκα, 
διαπράττει μοιχείαν.
33 Πάλιν έχετε ακούσει ότι ελέχθη εις τους προγόνους 
σας· δεν θα καταπατήσης τον όρκον σου, αλλά ως 
καθήκον ιερόν προς τον Κύριον θα τηρήσης τας 
υποσχέσεις και τας μαρτυρίας, που με όρκον ανέλαβες.

34 Εγώ όμως σας λέγω, να μη ορκισθήτε καθόλου· ούτε 
εις τον ουρανόν, διότι είναι θρόνος του παντοκράτορος 
Θεού,
35 ούτε εις την γην, διότι είναι σαν άλλο υποπόδιον εις 
τα πόδια αυτού· ούτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι 
πόλις του μεγάλου βασιλέως Θεού, εφ’ όσον εκεί είναι 
κτισμένος ο ναός του·
36 ούτε εις την κεφαλήν σου να ορκισθής, που είναι 
δημιούργημα του Θεού, διότι συ δεν ημπορείς ούτε μίαν 
τρίχα να την κάμης μαύρην ή άσπρην (δηλαδή εις 
τίποτε να μην ορκισθής αφού τα πάντα τα γεμίζει η 
παρουσία του Θεού).
37 Ας είναι δε ο λόγος σας αληθινός πάντοτε, ώστε το 
ναι να είναι ναι και το όχι να είναι όχι. Διότι το 
παραπάνω από αυτά είναι από τον πονηρόν, τον 
πατέρα του ψεύδους.
38 Ηκούσατε ότι ελέχθη, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και 
οδόντα αντί οδόντος (δηλαδή να ανταποδίδης ίσον κακό 
προς το κακόν, που σου έκαμεν ο άλλος).
39 Εγώ όμως σας λέγω να μη καταληφθήτε από οργήν 
και εχθρότητα και να μη αντισταθήτε εις τον πονηρόν 
άνθρωπον αποδίδοντες κακόν αντί κακού· αλλά αν 
κανείς σε ραπίση εις το δεξιόν μέρος του προσώπου σου, 
γύρισε με πραότητα και υποχωρητικότητα και το άλλο 
μέρος του προσώπου (πρόθυμος να δεχθής και δεύτερον 
ράπισμα).
40 Και εις εκείνον που θέλει να σε οδηγήση εις τα 
δικαστήρια, διά να σου πάρη το υποκάμισον, άφησέ του 
και το επανωφόρι σου.
41 Και αν κανείς σε αγγαρεύση ένα μίλι πήγαινε μαζή 
του δύο (να φανής δηλαδή υποχωρητικός και ν’ 
αποφύγης έτσι φιλονεικίας και διαπληκτισμούς).
42 Εις εκείνον που έχει πράγματι ανάγκην και σου ζητεί 
ελεημοσύνην, δίδε με ειλικρινή αγάπην, και μη 
περιφρονήσης αυτόν, που θέλει να δανεισθή από σε 
χωρίς τόκον.
43 Ηκούσατε ότι ελέχθη· θα αγαπήσης τον πλησίον σου 
και θα μισήσης τον εχθρόν σου.
44 Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, 
ευλογείτε αυτούς, οι οποίοι σας καταρώνται, 
ευεργετείτε αυτούς, οι οποίοι σας μισούν, και 
προσεύχεσθε δι’ εκείνους, οι οποίοι σας υβρίζουν και 
σας συκοφαντούν και σας καταδιώκουν αδίκως,
45 διά να αναδειχθήτε έτσι τέκνα του ουρανίου Πατρός 
σας. Διότι και αυτός τον ζωογόνον ήλιον του ανατέλλει 
εις πονηρούς και αγαθούς και στέλνει την βροχήν εις 
τους δικαίους και εις τους αδίκους.
46 Διότι, εάν αγαπήσετε εκείνους μόνον που σας 
αγαπούν, ποίαν ανταμοιβήν έχετε να περιμένετε από 
τον Θεόν; Μήπως και οι τελώναι δεν κάμνουν το ίδιο;
47 Και εάν χαιρετίσετε με εγκαρδιότητα τους φίλους 
σας τους Ιουδαίους, τι περισσότερον κάμνετε από τους 
άλλους; Το ίδιο δεν κάμνουν και οι τελώναι;
48 Αγωνισθήτε λοιπόν να γίνετε σείς τέλειοι με την 
αγάπην προς όλους, όπως τέλειος είναι και ο ουράνιος 
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Πατέρας σας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

• Η ελεημοσύνη, 1-4.
• Η προσευχή, 5-15.
• Η νηστεία, 16-18.
• Οι επίγειοι θησαυροί, 19-24.
• Αι βιοτικαί μέριμναι, 25-34.

1 Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνην σας 
εμπρός εις τα μάτια των ανθρώπων, διά να σας ίδουν 
και σας θαυμάσουν και να σας επαινέσουν· διότι έτσι 
δεν έχετε κανέναν μισθόν από τον Πατέρα σας τον 
επουράνιον.
2 Όταν λοιπόν συ κάμνης ελεημοσύνην, μη την 
διαλαλής παντού διασαλπίζοντάς την, όπως κάμνουν οι 
υποκριταί εις τας συναγωγάς και τους πλατείς δρόμους, 
διά να δοξασθούν από τους ανθρώπους. Αληθινά σας 
λέγω ότι παίρνουν αυτοί ολόκληρον τον μισθόν των, 
(δηλαδή απολαμβάνουν ως αμοιβήν των τον έπαινον 
από τους άλλους).
3 Συ δε, όταν κάνης ελεημοσύνην, να την προσφέρης με 
τόσην μυστικότητα, ώστε το αριστερό σου χέρι να μη 
μάθη το καλό που κάνει το δεξί σου.
4 Διά να μείνη έτσι η ελεημοσύνη σου μυστική και 
άγνωστος· και ο Πατήρ σου, που βλέπει και τα πλέον 
απόκρυφα έργα, θα σου δώσει την αμοιβήν ενώπιον 
όλου του κόσμου.
5 Και όταν προσεύχεσαι, δεν πρέπει να μιμήσαι τους 
υποκριτάς. Διότι αυτοί ευχαριστούνται και επιδιώκουν 
να στέκουν όρθιοι και να προσεύχωνται εις τας 
συναγωγάς και εις τας γωνίας των πλατειών, εκεί 
δηλαδή που είναι πολύς κόσμος, διά να επιδειχθούν. 
Αληθινά σας λέγω, ότι παίρνουν έτσι την ανταμοιβήν 
των από τους ανθρώπους.
6 Συ όμως, όταν θέλης να προσευχηθής, προτίμα το 
ιδιαίτερον δωμάτιόν σου, κλείσε την θύραν και κάμε την 
προσευχήν σου εις τον Πατέρα σου, που είναι αόρατος 
και σαν κρυμμένος. Και ο Πατήρ σου, που βλέπει και τα 
πλέον απόκρυφα, θα σου αποδώση εις τα φανερά την 
αμοιβήν σου.
7 Όταν δε προσεύχεσθε, μη πολυλογείτε και φλυαρείτε, 
χωρίς να παρακολουθήτε και να καταλαβαίνετε αυτά 
που λέτε, όπως κάνουν οι εθνικοί· διότι αυτοί 
φαντάζονται ότι θα εισακουσθούν με έναν τρόπον 
μαγικό χάρις εις την πολυλογίαν των.
8 Μη ομοιάσετε λοιπόν με αυτούς· διότι ο Πατήρ σας 
γνωρίζει από ποιά πράγματα έχετε ανάγκην, πριν του 
τα ζητήσετε.
9 Σείς λοιπόν έτσι να προσεύχεσθε· Πάτερ ημών, που 
είσαι πανταχού παρών, αλλά εξαιρετικά εις τους 
ουρανούς κάνεις αισθητήν την παρουσίαν σου, ας 
αναγνωρισθή η αγιότης σου και ας δοξασθή και ας 

λατρευθή αξίως το όνομά σου απ’ όλα τα λογικά όντα 
του ουρανού και της γης.
10 Ας έλθη η βασιλεία σου εις τας καρδίας όλων των 
ανθρώπων, ώστε όλοι να υποτάσσωνται με προθυμίαν 
και με αφοσίωσιν εις σε. Δώσε να εκτελήται το θέλημά 
σου και εις την γην από τους ανθρώπους, με όσην 
προθυμίαν και ακρίβειαν εκτελείται τούτο εις τον 
ουρανόν από τους αγγέλους και αγίους.
11 Δώσε μας σήμερα τον άρτον τον καθημερινόν και 
απαραίτητον διά την συντήρησίν μας.
12 Και συγχώρησε τα βαρύτατα χρέη μας, όπως και 
ημείς συγχωρούμεν εκείνους, οι οποίοι είναι οφειλέται 
απέναντί μας εξ αιτίας των αδικημάτων που μας 
έκαμαν.
13 Και μη επιτρέψεις να περιπέσωμεν εις πειρασμόν, 
αλλά γλύτωσέ μας από τον πονηρόν. Ζητούμεν δε αυτά 
από Σε, διότι ιδική σου είναι η βασιλεία και η δύναμις 
και η δόξα εις τους ατελειώτους αιώνας. Αμήν.
14 Πρέπει δε να έχετε υπ’ όψιν σας ότι, αν και σείς 
συγχωρήτε με όλην σας την καρδιά τα αμαρτήματα που 
έκαμαν εις σας οι άλλοι, και ο Πατήρ σας ο ουράνιος θα 
συγχωρήση τα ιδικά σας αμαρτήματα.
15 Εάν όμως δεν δώσετε συγχώρησιν εις τους 
ανθρώπους διά τα αμαρτήματα των, τότε ούτε ο Πατήρ 
σας θα συγχωρήση τας ιδικάς σας αμαρτίας.
16 Όταν δε νηστεύητε, μη γίνεσθε, όπως οι υποκριταί, 
σκυθρωποί και κατηφείς, διότι αυτοί αλλοιώνουν και 
μαραίνουν το πρόσωπόν των, παίρνουν την εμφάνισιν 
αδυνατισμένου ανθρώπου, διά να φανούν εις τους 
άλλους ότι νηστεύουν· αληθινά σας λέγω ότι 
απολαμβάνουν ολόκληρον τον μισθόν των, δηλαδή 
τους επαίνους των ανθρώπων.
17 Συ όμως, όταν νηστεύης, περιποιήσου την κόμην σου 
και νίψε το πρόσωπόν σου, όπως συνηθίζεις.
18 Δια να μη φανής εις τους ανθρώπους ότι νηστεύεις, 
αλλά εις τον Πατέρα σου τον επουράνιον, ο οποίος 
ευρίσκεται αόρατος παντού και εις τα πλέον απόκρυφα 
μέρη. Και ο Πατήρ σου, που βλέπει και τα κρυπτά, θα 
σου αποδώση εις τα φανερά την αμοιβήν σου.
19 Μη συσσωρεύτε διά τον εαυτόν σας θησαύρους εδώ 
εις την γην, όπου ο σκόρος και η αποσύνθεσις 
καταστρέφουν και αφανίζουν, και όπου οι κλέπται 
διατρυπούν τοίχους και χρηματοκιβώτια και κλέπτουν.
20 Να θησαυρίζετε όμως διά τον εαυτόν σας και να 
αποταμιεύτε θησαυρούς εις τον ουρανόν, όπου ούτε 
σκόρος ούτε η σαπίλα αφανίζουν, και όπου οι κλέπται 
δεν τρυπούν τοίχους και δεν κλέπτουν.
21 Διότι, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η 
καρδία σας (εις τον ουρανόν ο θησαυρός σας, εις τον 
ουρανόν και η καρδία σας).
22 Ο λύχνος, που φωτίζει και εξυπηρετεί το σώμα, είναι 
το μάτι (λύχνος δε που φωτίζει την ψυχήν είναι ο νούς, 
το λογικόν που σας έχει δώσει ο Θεός). Εάν λοιπόν το 
μάτι είναι γερό και καθαρό, όλον το σώμα θα φωτίζεται, 
θα είναι φωτεινόν (έτσι θα φωτίζεται και η ψυχή σου, 
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εάν ο νους και η καρδία σου δεν έχουν τυφλωθή από 
την προσκόλλησιν εις τους επίγειους θησαυρούς).
23 Εάν όμως το μάτι σου είναι κατεστραμμένον και 
ανίκανον να ίδη το φώς, όλο το σώμα σου θα είναι 
βυθισμένο στο σκοτάδι. Εάν λοιπόν το φώς, που σου 
έδωκεν ο Θεός (ο νους δηλαδή και η συνείδησις, εξ 
αιτίας της προσκολλήσεως εις τα υλικά αγαθά), είναι 
σκοτάδι, τότε το ηθικό σκοτάδι της ψυχής σου πόσον 
πυκνόν και αδιαπέραστον θα είναι;
24 Κανείς δεν ημπορεί να υπηρετή συγχρόνως δύο 
κυρίους· διότι ή θα μισήση τον ένα και θα αγαπήση τον 
άλλον ή θα προσκολληθή εις τον ένα και θα 
καταφρονήση τον άλλον. Και σείς δεν είναι δυνατον να 
υπηρετήτε τον Θεόν και τον πλούτον· ή θα αγαπήσετε 
τον Θεόν και θα περιφρονήσετε τους επιγείους 
θησαυρούς ή θα υποδουλωθήτε εις αυτούς και θα 
καταφρονήσετε τον Θεόν.
25 Δια τούτο ακριβώς και σας λέγω, μη φροντίζετε με 
στεναχωρίαν και αγωνίαν διά την ζωήν σας, δηλαδή διά 
το τι θα φάγετε και το τι θα πίετε, ούτε και διά το σώμα 
σας το τι θα ενδυθήτε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερον 
από την τροφήν και το σώμα από το ένδυμα; (ο Θεός, 
που σας έδωσε το πολυτιμότερον, δεν θα σας δώση και 
το κατώτερον;)
26 Παρατηρήστε τα πτηνά του ουρανού και ίδετε ότι 
αυτά ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε συγκεντρώνουν 
τροφάς εις αποθήκας. Και όμως ο Πατήρ σας ο ουράνιος 
τα τρέφει. Σείς δεν έχετε ασυγκρίτως μεγαλυτέραν 
αξίαν από αυτά;
27 Ποιός δε από σας, όσας πολλάς και μεγάλας 
φροντίδας και αν καταβάλη, ημπορεί να προσθέση εις 
το ανάστημά του ένα πήχυν;
28 Και περί του ενδύματος διατί φροντίζετε με τόσην 
ανησυχίαν και αγωνίαν; Παρατηρήστε με προσοχήν τα 
άνθη του αγρού, πως φυτρώνουν και πως αυξάνουν. 
Ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν.
29 Και όμως σας λέγω τούτο, ούτε και αυτός ο Σολομών 
με όλην του την βασιλικήν μεγαλοπρέπειαν και δόξαν 
δεν εφόρεσε ποτέ ένα τόσον περίλαμπρον ένδυμα ωσάν 
αυτό, με το οποίον περιβάλλεται ένα από τα ταπεινά 
αυτά άνθη.
30 Εάν δε ο Θεός ενδύη με τόσην λαμπρότητα τα 
χορτάρια του αγρού, που σήμερα υπάρχουν και αύριον 
ρίπτονται εις τον φούρνον, δεν θα ενδύση πολύ 
περισσότερον σας, ολιγόπιστοι;
31 Λοιπόν μη κυριευθήτε ποτέ από την ανήσυχον 
μέριμναν και μη λέγετε συνεχώς, τι θα φάγωμεν ή τι θα 
πίωμεν ή τι θα ενδυθώμεν;
32 Διότι οι ειδωλολάτραι (που δεν γνωρίζουν τα αιώνια 
αγαθά και την στοργικήν πρόνοιαν του Θεού), 
επιζητούν αποκλειστικά και μόνον αυτά τα φθαρτά 
αγαθά. Σείς όμως μην κυριεύεσθε από τέτοιες μέριμνες, 
διότι ο Πατήρ σας ο ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε 
ανάγκην από όλα αυτά, και σαν πανάγαθος, που είναι, 
θα σας τα δώση.

33 Ζητείτε δε κατά πρώτον και κύριον λόγον την 
βασιλείαν του Θεού και την αρετήν που θέλει από σας ο 
Θεός, και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν 
μαζή με τα ανεκτίμητα αγαθά της βασιλείας των 
ουρανών.
34 Λοιπόν μη καταληφθήτε ποτέ από την ανήσυχον 
μέριμναν διά τας ανάγκας της αυριανής ημέρας. Διότι η 
αύριον θα φροντίση δι’ όσα θα χρειασθήτε κατ’ αυτήν. 
Εις κάθε ημέραν αρκούν αι ιδικαί της ασχολίαι και τα 
ιδικά της βάσανα.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

• Η κατάκρισις, 1-6.
• Αιτείτε και δοθήσεται, 7-14.
• Οι ψευδοπροφήται, 15-23.
• Τα θεμέλια της οικίας, 24-29.

1 Μη κατακρίνετε και μη καταδικάζετε τον πλησίον 
σας, διά να μη κατακριθήτε και σείς από τον Θεόν.
2 Διότι με την σκληράν και αυστηράν κρίσιν, που 
κατακρίνετε, θα κατακριθήτε και με το ίδιο μέτρον, που 
κρίνετε τας πράξεις του πλησίον, θα μετρηθή από τον 
Θεόν και θα κριθή και η ιδική σας ζωή και 
συμπεριφορά.
3 Διατί δε βλέπεις το μικρόν αχυράκι, που υπάρχει εις το 
μάτι του αδελφού σου, και δεν αισθάνεσαι το δοκάρι 
που είναι εις το ιδικόν σου μάτι; (Διατί επικρίνεις το 
ελαφρόν σφάλμα του αδελφού σου και δεν 
συναισθάνεσαι το βαρύτατον ιδικόν σου παράπτωμα;)
4 Και με τι δικαίωμα θα πης εις τον αδελφόν σου, άφησέ 
με να βγάλω το αχυράκι από το μάτι σου (να διορθώσω 
δηλαδή εγώ, σαν καλύτερος τάχα, το δικό σου σφάλμα) 
καθ’ ον χρόνον υπάρχει εις το μάτι σου δοκάρι 
ολόκληρο (δηλαδή βαρύνεσαι συ από μεγάλα 
αμαρτήματα);
5 Υποκριτά, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και 
τότε θα ίδης καθαρά, ώστε να βγάλης με προσοχήν και 
αγάπην το αχυράκι από το μάτι του αδελφού σου.
6 Προσέχετε όμως εις ποίους θα προσφέρετε με 
αδελφικήν αγάπην τας υπηρεσίας σας και θα 
ενδιαφέρεσθε διά την διόρθωσίν των. Διότι υπάρχουν 
μερικοί άνθρωποι, που είναι αναιδείς, όπως οι σκύλοι 
και ακάθαρτοι εις την ζωήν των, όπως είναι οι χοίροι. 
Λοιπόν μη δώσετε τα άγια της πίστεως εις τους σκύλους 
και μη βάλετε εμπρός εις τους χοίρους τα πολύτιμα 
μαργαριτάρια της χριστιανικής αληθείας. Διότι υπάρχει 
κίνδυνος μεγάλος να καταπατήσουν με τα πόδια των τα 
μαργαριτάρια μέσα εις τον βόρβορον και να στραφούν 
εναντίον σας διά να σας κατασπαράξουν ή κατά 
κάποιον άλλον τρόπο να σας βλάψουν.
7 Σείς ζητείτε από τον Θεόν τα πνευματικά και υλικά 
αγαθά, που σας χρειάζονται και θα σας δοθούν, 
γυρεύετε και θα βρήτε αυτό το καλόν που θέλετε. 
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Κτυπάτε την θύραν της θείας αγάπης και θα ανοίξη 
διάπλατα προς χάριν σας.
8 Διότι καθένας, που ζητεί με πίστιν από τον Θεόν, 
λαμβάνει το καλόν που ζητεί. Και εκείνος που γυρεύει, 
ευρίσκει και σε καθέναν που κτυπά την θύραν του 
Θεού, θα του ανοιχθή αυτή.
9 (Πάρετε ένα παράδειγμα, από όσα συμβαίνουν 
μεταξύ σας). Ποιός άνθρωπος από σας, που θα του 
ζητήση το παιδί του ψωμί, θα δώση εις αυτό πέτραν;
10 Και εάν του ζητήση ψάρι, μήπως θα του δώση φίδι;
11 Εάν λοιπόν σείς οι άνθρωποι, που είσθε ατελείς και 
διεφθαρμένοι από την αμαρτίαν, ξέρετε να δίνετε 
ωφέλιμα πράγματα εις τα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο 
ουράνιος και πανάγαθος Πατήρ σας θα δώση αγαθά, 
καλά και ωφέλιμα δώρα, εις εκείνους που του τα 
ζητούν;
12 Λοιπόν, όσα θέλετε να κάνουν εις σας οι άνθρωποι, 
παρόμοια και σείς να κάνετε εις αυτούς. Διότι αυτός 
είναι ο νόμος και οι προφήται, (δηλαδή να αγαπάτε τους 
άλλους και να φέρεσθε με αγάπην, όπως θέλετε να σας 
αγαπούν και να φέρωνται προς σας οι άλλοι).
13 (Δύσκολη βέβαια είναι, μάλιστα δε εις την αρχήν, η 
εφαρμογή του χρυσού αυτού κανόνος της αγάπης). 
Αλλά αγωνισθήτε και προσπαθείτε να μπήτε εις τον 
δρόμον της αρετής από την στενήν πύλην. Διότι 
πλατεία μόνον είναι η θύρα και ευρύχωρος ο δρόμος, 
που εκτρέπει και οδηγεί τον άνθρωπον εις την 
απώλειαν και πολλοί είναι εκείνοι, που με μεγάλην 
ευκολίαν εισέρχονται εις αυτήν.
14 Εξ αντιθέτου είναι στενή η θύρα και γεμάτος 
δυσκολίες και ταλαιπωρίες ο δρόμος, που οδηγεί εις την 
αιωνίαν ζωήν και απαιτείται αγών κατά της αμαρτίας, 
διά να τον ακολουθήση κανείς. Δια τούτο και ολίγοι 
είναι αυτοί, που τον ευρίσκουν και τον ακολουθούν 
μέχρι τέλους.
15 Προσέχετε δε, να μη παρασυρθήτε εις την πλάνην 
από τους κακούς διδασκάλους και ψευδοπροφήτας, οι 
οποίοι έρχονται εις σας με το εξωτερικόν ένδυμα της 
αθωότητος και πραότητος του προβάτου, ενώ από μέσα 
είναι άγριοι και άρπαγες σαν λύκοι.
16 Από τους καρπούς των, δηλαδή από τα έργα των, θα 
τους γνωρίσετε καλά. Μήπως τρυγούν ποτέ από τα 
αγκάθια σταφύλια ή από τα τριβόλια σύκα;
17 Έτσι και κάθε δένδρον αγαθόν και ήμερον κάμνει 
καλούς καρπούς, ενώ το σάπιο και βλαμμένο δένδρο 
κάνει καρπούς επιβλαβείς.
18 Δεν είναι δε δυνατόν ποτέ δένδρον ήμερον να βγάλη 
επιβλαβής καρπούς ούτε σάπιο δένδρο να βγάλη 
καλούς. (Ο αγαθός δηλαδή άνθρωπος εναρέτους 
πάντοτε πράξεις θα παρουσιάζη, ο δε πονηρός και 
υποκριτής, εφ’ όσον μένει εις την πονηρίαν του, θα 
κάμνη έργα κακά).
19 Κάθε όμως δένδρον, που δεν κάμνει καλόν καρπόν, 
κόπτεται και ρίπτεται εις την φωτιάν.
20 Λοιπόν, δεν είναι δύσκολον να διακρίνετε τους 

ψευδοπροφήτας και υποκριτάς, διότι θα τους γνωρίσετε 
πολύ καλά από τα έργα των.
21 Πρέπει δε να ξέρετε, ότι εις την βασιλείαν των 
ουρανών δεν θα εισέλθη καθένας, που απλώς με 
επικαλείται και με προσφωνεί, Κύριε, Κύριε, αλλά 
εκείνος που εφαρμόζει το θέλημα του ουρανίου Πατρός 
μου.
22 Κατά την μεγάλην και επίσημον εκείνην ημέραν της 
κρίσεως πολλοί θα μου είπουν· Κύριε, Κύριε, με την 
πίστην εις τον όνομά σου δε επροφητεύσαμεν και με 
την δύναμιν του ονόματός σου δεν εδιώξαμεν δαιμόνια 
και χάρις εις το όνομά σου, που επεκαλέσθημεν, δεν 
εκάμαμεν θαύματα πολλά και μεγάλα;
23 Και τότε εγώ θα βροντοφωνήσω εις αυτούς ενώπιον 
όλων, ότι ποτέ δεν σας ανεγνώρισα ως ιδικούς μου· 
φύγετε από εμπρός μου σείς, που εργάζεσθε την 
ανομίαν και εχρησιμοποιήσατε τα χαρίσματά μου διά 
την ιδικήν σας επίδειξιν και ωφέλειαν.
24 Ιδικός μου θα είναι κάθε ένας, ο οποίος ακούει με 
προσοχήν αυτούς τους λόγους μου και τους εφαρμόζει 
εις την ζωήν του, και τον οποίον εγώ παρομοιάζω με 
άνδρα συνετόν και φρόνιμον, που έκτισε το σπίτι του 
επάνω εις την πέτραν (εις το στερεόν και ασάλευτον 
δηλαδή θεμέλιον της διδασκαλίας μου)·
25 και έπεσεν η βροχή και ξεχύθηκαν τα ποτάμια της 
νεροποντής και εφύσησαν οι ισχυροί άνεμοι και έπεσαν 
με ορμήν όλα επάνω εις το σπίτι αυτό, και αυτό δεν 
εκρημνίσθη, διότι ήτο στερεά θεμελιωμένον επάνω εις 
την πέτραν της αληθινής και ζωντανής πίστεως.
26 Και καθένας, που ακούει αυτούς τους λόγους μου και 
δεν τους εφαρμόζει, θα είναι όμοιος με μωρόν 
άνθρωπον, ο οποίος έκτισε το σπίτι του εις την άμμον·
27 και έπεσε η βροχή και ήρθαν τα ποτάμια και 
εφύσησαν ισχυροί οι άνεμοι και επέπεσαν με ορμήν εις 
το σπίτι εκείνο, και το σπίτι εκρημνίσθη και η πτώσις 
του ήταν ολοκληρωτική».
28 Όταν δε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους αυτούς, τα 
πλήθη έμειναν έκπληκτα διά την υψηλήν αυτήν 
διδασκαλίαν του.
29 Διότι τους εδίδασκε με εξουσίαν και με κύρος, ως 
τέλειος διδάσκαλος και νομοθέτης και όχι όπως οι 
γραμματείς (που ενόθευαν και επεσκότιζαν την 
διδασκαλίαν με τας μωράς επινοήσεις της παραδόσεως 
των πρεσβυτέρων).

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

• Η θεραπεία του λεπρού, του δούλου του 
εκατοντάρχου, της πενθεράς του Πέτρου και άλλων, 
1-17.
• Η ανεπιφύλακτος μαθητεία πλησίον του, 18-22.
• Γαλήνευσις της τρικυμίας, 23-27.
• Θεραπεία δύο δαιμονιζομένων, 28-34.
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1 Όταν δε ο Ιησούς κατέβηκε από το όρος, τον 
ηκολούθησαν πλήθη λαού.
2 Και ιδού ένας λεπρός ήλθε εμπρός του και με 
ευλάβειαν πολλήν τον προσκυνούσε λέγων· «Κύριε, εάν 
θέλης, ημπορείς να με καθαρίσης από την ανίατον και 
βασανιστικήν αυτήν λέπραν».
3 Άπλωσε δε ο Ιησούς το χέρι του, ήγγισε αυτόν και του 
είπε· «Θέλω καθαρίσου». Και αμέσως εκαθαρίσθη 
εντελώς η λέπρα και αυτός έγινε υγιής.
4 Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· «Πρόσεχε, μη είπης εις 
κανένα τίποτε, αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτόν σου εις 
τον ιερέα και πρόσφερε την θυσίαν, που διατάσσει ο 
Μωϋσής, διά να πάρης από τον ιερέα την πιστοποίησιν 
ότι είσαι τελείως υγιής (και ότι έχεις το δικαίωμα να 
επικοινωνής με τους άλλους ανθρώπους).
5 Ενώ δε εισήλθεν ο Ιησούς εις την Καπερναούμ, τον 
επλησίασε με σεβασμόν ένας εκατόνταρχος 
παρακαλών αυτόν και λέγων·
6 «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος εις το σπίτι μου 
παράλυτος και βασανίζεται από τρομερούς πόνους».
7 Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· «Eγώ θα έλθω και θα 
τον θεραπεύσω».
8 Ο εκατόνταρχος όμως απεκρίθη και είπε· «Κύριε, δεν 
είμαι εγώ άξιος να εισέλθης συ, ο Παντοδύναμος, κάτω 
από την στέγην μου. Αλλά πες ένα μόνον λόγον και 
αμέσως θα θεραπευθή ο δούλος μου.
9 Ημπορής δε να διατάξης και η διαταγή σου θα γίνη 
έργον. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος, και ευρίσκομαι 
υπό την εξουσίαν των ανωτέρων μου, έχω δε υπό τας 
διαταγάς μου στρατιώτας και λέγω εις τούτον, πήγαινε 
και πηγαίνει, και εις τον άλλον, έλα και έρχεται, και εις 
τον δούλον μου κάμε τούτο και το κάμνει».
10 Ακούσας ο Ιησούς τα γεμάτα πίστιν αυτά λόγια 
εθαύμασε και είπεν εις αυτούς που τον ακολουθούσαν· 
«Σας διαβεβαιώ, ότι ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών δεν 
ευρήκα τόσον μεγάλην πίστιν.
11 Αληθινά δε σας λέγω ότι από τας χώρας της 
Ανατολής και της Δύσεως από όλα τα μέρη της 
οικουμένης, θα έλθουν πολλοί και θα παρακαθήσουν 
εις το πνευματικόν δείπνον μαζή με τον Αβραάμ και 
τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις την βασιλείαν των 
ουρανών.
12 Οι δε κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών, (οι 
απόγονοι δηλαδή των πατριαρχών, που έχουν τας 
επαγγελίας του Θεού), θα εκδιωχθούν και θα ριφθούν 
εις το πυκνότατον σκότος του Άδου. Εκεί θα είναι ο 
κλαυθμός και το τρίξιμο των οδόντων».
13 Και είπεν ο Ιησούς εις τον εκατόνταρχον· «Πήγαινε 
και όπως επίστευσες, ότι δηλαδή ημπορώ με ένα μου 
λόγον να θεραπεύσω τον δούλον σου, ας γίνη προς 
χάριν σου». Και πράγματι εθεραπεύθη ο δούλος του 
αμέσως κατά την ώραν εκείνην.
14 Και όταν ήλθεν ο Ιησούς εις το σπίτι του Πέτρου, είδε 
την πενθεράν του κατάκοιτον και με πυρετόν.
15 Και ήγγισε το χέρι της και αμέσως την αφήκε ο 

πυρετός· εσηκώθη και εντελώς υγιής τον υπηρετούσε.
16 Αργά δε το απόγευμα, όταν επλησίαζε η εσπέρα, 
έφεραν προς αυτόν πολλούς δαιμονιζομένους, και με 
την παντοδύναμον προσταγήν του εξεδίωξε τα πονηρά 
πνεύματα και όλους όσοι εταλαιπωρούντο από 
ασθενείας τους εθεράπευσε.
17 Και έτσι εξεπληρώθη εκείνο το οποίον είχε λεχθή 
από το Πνεύμα του Θεού διά του προφήτου Ησαΐου· 
«Αυτός επήρεν επάνω του ως ιδικάς του τας ιδικάς μας 
σωματικάς και πνευματικάς ασθενείας και εβάστασε 
τας νόσους μας». (Και με την θυσίαν του μας ελύτρωσε 
από την ενοχήν και την καταδίκην της αμαρτίας).
18 Όταν δε είδε ο Ιησούς πολλά πλήθη να 
συγκεντρώνωνται ολόγυρά του, διέταξε τους μαθητάς 
να επιβιβασθούν μαζή του εις το πλοίον, διά να 
αναχωρήσουν εις την απέναντι παραλίαν της 
Γεννησαρέτ.
19 Τότε προσήλθε εις αυτόν κάποιος νομοδιδάσκαλος 
και του είπε· «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου και 
αν πηγαίνης».
20 Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· «Οι αλεπούδες έχουν 
τις φωλιές των, όπου καταφεύγουν, και τα πτηνά του 
ουρανού τις κούρνιες των· ο Υιός όμως του ανθρώπου 
δεν έχει που να γείρη την κεφαλήν». (Kαι επομένως 
καθένας που θέλει να τον ακολουθήση θα υποβληθή 
εις ταλαιπωρίας και στερήσεις).
21 Ένας δε άλλος από τους πολλούς μαθητάς του του 
είπε· «Κύριε, δος μου την άδειαν να γυρίσω εις το σπίτι, 
διά να θάψω πρώτα τον πατέρα μου και έπειτα θα σε 
ακολουθήσω».
22 Ο δε Ιησούς (δια να τον προφυλάξη από τας 
κληρονομικάς φροντίδας και φιλονεικίας, που μοιραίως 
θα επακολουθούσαν τον θάνατο του πατρός) του είπε· 
«Έλα κοντά μου και άφησε τους συγγενείς σου, οι 
οποίοι από απόψεως πνευματικής ζωής είναι νεκροί, διά 
να θάψουν τους νεκρούς των».
23 Και όταν εμπήκε εις το πλοίον, τον ηκολούθησαν οι 
δώδεκα μαθηταί του.
24 Και ιδού έγινε θύελλα ισχυρά, αναταραχή και 
τρικυμία μεγάλη εις την θάλασσαν, ώστε το πλοίον να 
σκεπάζεται από τα κύματα. Ο δε Ιησούς εκοιμάτο.
25 Και προσήλθαν έντρομοι οι μαθηταί κοντά του και 
τον εξύπνησαν λέγοντες· «Κύριε σώσε μας, 
χανόμαστε».
26 Και λέγει προς αυτούς· «Ώ ολιγόπιστοι, διατί είσθε 
τόσον δειλοί;». Τότε, αφού εσηκώθη όρθιος, διέταξε με 
εξουσίαν και επέπληξε τους ανέμους και την θάλασσαν 
και αμέσως έγινε γαλήνη μεγάλη.
27 Οι δε άνθρωποι, όσοι είδαν και ήκουσαν το 
καταπληκτικόν αυτό γεγονός, εθαύμασαν και έλεγαν· 
τι άνθρωπος είναι αυτός, αφού και οι άνεμοι και η 
θάλασσα υποτάσσονται εις αυτόν;
28 Όταν δε ήλθε εις την απέναντι παραλίαν, εις την 
χώραν των Γεργεσηνών, τον απάντησαν δύο 
δαιμονιζόμενοι, που έβγαιναν από τα μνημεία και οι 
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οποίοι ήσαν πολύ άγριοι και επιθετικοί, ώστε να μη 
ημπορή να περάση κανείς από τον δρόμον εκείνον.
29 Και ιδού, όταν τον αντίκρυσαν, έκραξαν με φωνήν 
μεγάλην και είπαν· «Τι κοινόν υπάρχει μεταξύ ημών 
και σου, Ιησού Υιέ του Θεού; Ήλθες εδώ να μας 
βασανίσης πριν έλθη ο προκαθωρισμένος καιρός της 
κρίσεως και της τιμωρίας μας;».
30 Ευρίσκετο δε μακρυά από αυτούς ένα κοπάδι από 
πολλούς χοίρους, που έβοσκαν.
31 Οι δε δαίμονες τον παρακαλούσαν και έλεγαν· «Eάν 
θα μας διώξης από τους δύο αυτούς ανθρώπους, δος 
μας την άδειαν να πάμε εις το κοπάδι των χοίρων».
32 Και είπε εις αυτούς· «Πηγαίνετε». Και αυτοί εβγήκαν 
από τους ανθρώπους και επήγαν εις το κοπάδι των 
χοίρων. Και ιδού με μανίαν και γρυλλισμούς ώρμησε 
όλο το κοπάδι των χοίρων από το μέρος του κρημνού εις 
την θάλασσαν και επνίγησαν εις τα νερά. (Επέτρεψε δε 
ο Κύριος αυτό, διά να τιμωρηθούν έτσι οι ιδιοκτήται της 
αγέλης, διότι παρά τον μωσαϊκόν νόμον αυτοί έτρεφαν 
χοίρους).
33 Οι χοιροβοσκοί έφυγαν κατατρομαγμένοι, επήγαν εις 
την πόλιν και εγνωστοποίησαν όλα όσα συνέβησαν και 
μάλιστα τα της θεραπείας των δαιμονιζομένων.
34 Και ιδού όλη η πόλις εβγήκε, διά να συναντήση τον 
Ιησούν· και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγη 
από τα όρια της περιοχής των· (και τούτο, διότι 
εφοβήθησαν, μήπως διά τας παραβάσεις των υποστούν 
και άλλην τιμωρίαν).

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’

• Η θεραπεία του παραλυτικού, 1-8.
• Η κλήσις του Ματθαίου, 9-17.
• Η ανάστασις της θυγατρός του Ιαείρου, η θεραπεία 
της αιμορροούσης και άλλαι θεραπείαι, 18-38.

1 Αφού εμπήκε εις το πλοίον ο Ιησούς, επέρασε την 
λίμνην και ήλθε εις την πόλιν του, δηλαδή την 
Καπερναούμ.
2 Και ιδού έφεραν προς αυτόν ένα παραλυτικόν, 
κατάκοιτον επάνω εις το κρεββάτι· και όταν είδεν ο 
Ιησούς την πίστιν του παραλυτικού και εκείνων, που 
τον έφερναν, είπε εις τον παραλυτικόν· «Θάρρος, παιδί 
μου· μη φοβήσαι ότι αι αμαρτίαι σου θα εμποδίσουν την 
θεραπείαν· διά την πίστιν σου, σου έχουν ήδη 
συγχωρηθή αι αμαρτίαι».
3 Και ιδού, μερικοί από τους γραμματείς που ήσαν 
παρόντες, εσκέφθησαν· «Αυτός βλασφημεί (είναι 
ασεβής, διότι οικειοποιήται την εξουσίαν του Θεού, να 
συγχωρή αμαρτίας)».
4 Όταν δε ο Ιησούς, ως παντογνώστης, είδε ολοκάθαρα 
τας πονηράς σκέψεις των γραμματέων, είπε· «Διατί 
κυκλοφορείτε εις τον νουν και την καρδίαν σας τέτοιες 
πονηρές σκέψεις;

5 Διότι, τι είναι ευκολώτερον να πη κανείς: σου έχουν 
συγχωρηθή αι αμαρτίαι σου ή να πή: σήκω επάνω και 
περιπάτει; Το πρώτον, ως εσωτερικόν, δεν το βλέπει 
κανείς και επομένως δεν ημπορεί να το εξακριβώση. Το 
δεύτερον, ως εξωτερικόν και αισθητόν, δεν ημπορεί να 
το αρνηθή, όσον κακόπιστος και αν είναι.
6 Δια να ιδήτε δε και μάθετε καλά, ότι ο υιός του 
ανθρώπου έχει εξουσίαν να συγχωρή αμαρτίας και να 
θεραπεύη ασθενείας, τότε λέγει προς τον παραλυτικόν: 
«Σήκω επάνω υγιής, πάρε το κρεββάτι σου και πήγαινε 
εις το σπίτι σου».
7 Και αμέσως εσηκώθη ο παραλυτικός εντελώς υγιής 
και επήγε εις το σπίτι του.
8 Όταν δε τα πλήθη του λαού είδαν αυτό που έγινε, 
εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, ο οποίος έδωσεν εις 
τον Ιησούν, που τον εθεωρούσαν ως ένα εκ των 
ανθρώπων, τέτοιαν εξουσίαν, να συγχωρή δηλαδή 
αμαρτίας και να θεραπεύη ασθενείας.
9 Καθώς δε ο Ιησούς επερνούσε από εκεί, είδε ένα 
άνθρωπον, ονομαζόμενον Ματθαίον, να κάθεται εις το 
γραφείον του μέσα εις το τελωνείον, διά να εισπράττη 
τους φόρους και λέγει εις αυτόν· «Έλα κοντά μου». Και 
ο Ματθαίος εσηκώθη και τον ηκολούθησεν αμέσως.
10 Και ενώ εκάθητο ο Ιησούς εις το γεύμα, που προς 
τιμήν του είχε παραθέσει ο Ματθαίος εις το σπίτι του, 
ιδού πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί ήλθαν και 
εκάθηντο μαζή με τον Ιησούν και τους μαθητάς του.
11 Και όταν είδαν οι Φαρισαίοι τούτο, είπαν εις τους 
μαθητάς του· «Διατί ο διδάσκαλός σας τρώγει μαζή με 
τους τελώνας και τους αμαρτωλούς;».
12 Ο δε Ιησούς, όταν ήκουσε τα λόγια αυτά, τους είπε 
«Δεν χρειάζονται ιατρόν οι υγιείς, αλλ’ οι άρρωστοι.
13 Πηγαίνετε δε εις τους ερμηνευτάς των Γραφών, διά 
να μάθετε τι σημαίνει· ευσπλαγχνίαν θέλω και όχι 
τυπικήν θυσίαν. Διότι εγώ δεν ήλθα να καλέσω 
εκείνους που νομίζουν τον εαυτόν των δίκαιον, αλλά 
τους αμαρτωλούς, διά να τους οδηγήσω εις την 
μετάνοιαν και σωτηρίαν».
14 Τότε ήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί του Ιωάννου του 
Βαπτιστού και του είπαν· «Διατί ημείς και οι Φαρισαίοι 
νηστεύομεν πολύ, οι δε μαθηταί σου δεν νηστεύουν 
καθόλου;».
15 Και απήντησεν εις αυτούς ο Ιησούς· «Μήπως είναι 
δυνατόν και πρέπον οι φίλοι του νυμφίου και οι 
προσκεκλημένοι εις τον γάμον να πενθούν και να 
νηστεύουν εφ’ όσον χρόνον είναι μαζή των ο νυμφίος; 
Θα έλθουν όμως ημέραι, κατά τας οποίας θα πάρουν 
τον νυμφίον εκ του μέσου αυτών και τότε θα 
νηστεύσουν. (Οι μαθηταί μου, εφ’ όσον ευρίσκονται 
μαζή με εμέ, τον νυμφίον της Εκκλησίας, δεν είναι 
δυνατόν να πενθούν και εις εκδήλωσιν του πένθους των 
να νηστεύουν. Όταν όμως με πάρουν και με 
αποσπάσουν εκ μέσου αυτών, τότε θα πενθήσουν και 
θα νηστεύσουν).
16 Κανείς συνετός δεν βάζει επάνω εις παλαιόν ένδυμα 
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μπάλωμα καινούργιο, διότι τούτο, καθώς θα ράπτεται, 
θα παρασύρη με τις ραφές του ένα μέρος του παλαιού 
ενδύματος και το σχίσιμον θα γίνη χειρότερον.
17 Ούτε πάλιν βάζουν οι συνετοί άνθρωποι νέον κρασί, 
που βράζει ακόμη, εις παλαιά ασκιά, που δεν αντέχουν. 
Εάν δε και κάμουν αυτό, τα ασκιά σπάζουν και 
σχίζονται και έτσι το κρασί χύνεται και τα ασκιά 
αχρηστεύονται. Αλλά βάζουν τον νέον οίνον μέσα εις 
νέους ασκούς και έτσι διατηρούνται και τα δύο. (Την 
νέαν διδασκαλίαν μου δεν θα την βάλω εις τους 
παλαιούς τύπους, και εις τους ανθρώπους των παλαιών 
τύπων, όπως είναι οι Φαρισαίοι, αλλά την μεταδίδω εις 
τους νέους ανθρώπους, όπως είναι οι μαθηταί μου, και 
την βάζω εις νέους τύπους και σχήματα)».
18 Ενώ δε έλεγεν αυτά ο Ιησούς, ιδού ένας άρχων της 
συναγωγής ήλθε προς αυτόν, έσκυψεν έως το έδαφος, 
τον προσκύνησε με βαθύτατον σεβασμόν και του είπεν 
ότι «Η κόρη μου προ ολίγου απέθανεν· αλλά έλα, βάλε 
το χέρι σου επάνω εις αυτήν και θα ζήση».
19 Εσηκώθη ο Ιησούς και τον ηκολούθησε, καθώς και οι 
μαθηταί του.
20 Και ιδού, καθώς επροχωρούσαν, μία γυναίκα, που 
έπασχε από αιμορραγίαν δώδεκα έτη, επλησίασε από 
πίσω και ήγγισε με πίστιν την άκρη από το ένδυμα 
αυτού.
21 Διότι, έλεγε από μέσα της, και μόνον εάν εγγίσω το 
ένδυμα αυτού θα σωθώ από την ασθένειάν μου.
22 Ο δε Ιησούς εγύρισε, την είδε και της είπε· «Θάρρος, 
κόρη μου· η πίστις, με την οποίαν ήγγισες το ένδυμά 
μου, σε έχει σώσει». Και πράγματι από την ώραν 
εκείνην εθεραπεύθη η γυναίκα και έγινε τελείως υγιής.
23 Όταν δε ήλθε ο Ιησούς εις τον σπίτι του άρχοντος και 
είδε αυτούς, που με τους αυλούς των έπαιζαν πένθιμα 
και νεκρικά τραγούδια, και τον όχλον να θρηνή και να 
ολοφύρεται και να δημιουργή θόρυβον, είπε προς 
αυτούς.
24 «Πηγαίνετε· διότι η μικρή κόρη δεν απέθανε, αλλά 
κοιμάται». Και εκείνοι τον περιγελούσαν, διότι ήξευραν 
πολύ καλά ότι η κόρη είχεν αποθάνει.
25 Όταν δε εδιώχθη ο όχλος έξω από την αίθουσαν, που 
ευρίσκετο η νεκρά, εισήλθεν ο Ιησούς, έπιασε το χέρι 
της και αμέσως εκείνη ανεστήθη.
26 Και διεδόθη η φήμη περί της αναστάσεως της νεκράς 
κόρης εις όλην την χώραν εκείνην.
27 Και ενώ ο Ιησούς επερνούσε από εκεί τον 
ηκολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι έκραζαν και έλεγαν· 
«Σπλαγχνίσου μας, υιέ Δαυΐδ, και δος μας το φώς των 
οφθαλμών μας». 28 Όταν δε έφθασε εις το σπίτι, τον 
επλησίασαν οι τυφλοί και είπε προς αυτούς ο Ιησούς· 
«Πιστεύετε πράγματι, ότι ημπορώ εγώ να κάμω αυτό, 
που ζητείτε;». Λέγουν προς αυτόν· «Ναι, Κύριε».
29 Τότε ήγγισε τα μάτια των, λέγων· «Σύμφωνα με την 
πίστιν σας ας γίνη αυτό προς χάριν σας».
30 Και αμέσως άνοιξαν οι οφθαλμοί των. Ο δε Ιησούς 
συνέστησεν εις αυτούς με αυστηρότητα και είπε· 

«Προσέχετε, κανείς να μη μάθη το θαύμα».
31 Αλλά εκείνοι εξελθόντες διέδωσαν το θαύμα και την 
φήμην του Ιησού εις όλην εκείνην την χώραν.
32 Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο, ιδού έφεραν εις τον Ιησούν 
ένα άνθρωπον δαιμονιζόμενον κωφάλαλον.
33 Και όταν εξεδιώχθη το δαιμόνιον, αμέσως ωμίλησεν 
ο κωφάλαλος και οι όχλοι που ήσαν εκεί εθαύμασαν και 
έλεγαν ότι ποτέ έως τώρα δεν εφάνησαν εις τον 
Ισραηλιτικόν λαόν τόσα πολλά και τόσα μεγάλα 
θαύματα.
34 Οι μοχθηροί όμως και δόλιοι Φαρισαίοι έλεγαν· 
«Αυτός διώχνει τα δαιμόνια με την δύναμιν του 
αρχηγού των δαιμονίων».
35 Και περιώδευε ο Ιησούς όλας τας πόλεις και τα χωριά 
διδάσκων εις τας συναγωγάς αυτών και κηρύσσων το 
χαρμόσυνον άγγελμα της βασιλείας των ουρανών και 
θεραπεύων κάθε ασθένειαν και κάθε καχεξίαν μεταξύ 
του λαού.
36 Όταν δε είδε τα πλήθη του λαού, ησθάνθη 
ευσπλαγχνίαν και πόνον δι’ αυτούς, διότι ήσαν 
αποκαμωμένοι πνευματικώς και παραπεταμένοι, σαν 
πρόβατα που δεν είχαν ποιμένα.
37 Τότε λέγει εις τους μαθητάς του· «Ο μεν θερισμός 
είναι πολύς (πολλοί δηλαδή είναι εκείνοι που έχουν την 
ανάγκην και την διάθεσιν να δεχθούν τα λόγια της 
σωτηρίας) αλλά οι πνευματικοί εργάται είναι ολίγοι.
38 Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού, να 
στείλη εργάτας εις τον θερισμόν αυτού».

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’

• Η αποστολή των δώδεκα, 1-8.
• Απλοί και πτωχοί, 9-15.
• Απτόητοι εις τους διωγμούς, 16-33.
• Αναπόφευκτοι αντιθέσεις και ταραχαί ένεκα του 
Ευαγγελίου, 34-42.

1 Αφού προσεκάλεσε τους δώδεκα μαθητάς του ο 
Ιησούς, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν επί των ακαθάρτων 
πνευμάτων, ώστε να τα εκδιώκουν από τους 
δαιμονιζομένους και να θεραπεύουν κάθε αρρώστιαν 
και κάθε σωματικήν αδυναμίαν και καχεξίαν.
2 Τα δε ονόματα των δώδεκα αποστόλων είναι τα εξής: 
πρώτος ο Σίμων, ο ονομαζόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο 
αδελφός του, ο Ιάκωβος ο υιός του Ζεβεδαίου και 
Ιωάννης ο αδελφός του·
3 ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο 
Ματθαίος ο τελώνης, ο Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου και 
ο Λεββαίος, ο οποίος είχε επονομασθή και Θαδδαίος.
4 Ο Σίμων ο Κανανίτης, δηλαδή ο Ζηλωτής, και ο Ιούδας 
ο Ισκαριώτης, ο οποίος και παρέδωκε τον Ιησούν.
5 Αυτούς τους δώδεκα έστειλεν ο Ιησούς να κηρύξουν το 
Ευαγγέλιον, αφού τους έδωκεν τας επομένας 
παραγγελίας· «Eις δρόμον, που οδηγεί προς τα 
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ειδωλολατρικά έθνη, μη πορευθήτε και εις πόλιν 
Σαμαρειτών να μη εισέλθετε.
6 Πηγαίνετε δε κατά προτίμησιν εις τους Ισραηλίτας, οι 
οποίοι μοιάζουν με πρόβατα απολωλότα.
7 Και εκεί που θα πηγαίνετε, να κηρύσετε και να λέγετε 
ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, έφθασε πλέον ο 
καιρός που θα ιδρυθή επί της γης η Εκκλησία.
8 Σας δίδω εξουσίαν να θεραπεύετε ασθενείς, να 
καθαρίζετε λεπρούς, να ανασταίνετε νεκρούς, να 
διώχνετε δαιμόνια. Προσέχετε, μη εμπορευθήτε ποτέ το 
χάρισμα αυτό· δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώστε.
9 Μη αποκτήσετε και μη φυλάσσετε εις την ζώνην σας 
χρυσά νομίσματα, ούτε αργυρά, ούτε χάλκινα.
10 Μη παίρνετε ούτε σακκούλι, διά να βάζετε τα 
τρόφιμα, που θα σας χρειασθούν εις τον δρόμον· ούτε 
δύο υποκάμισα ούτε υποδήματα, εκτός απο αυτά που 
φορείτε, ούτε ράβδον. Διότι ο κάθε εργάτης δικαιούται 
την τροφήν του. (Σείς δε είσθε οι πνευματικοί εργάται, 
εις τους οποίους οι άνθρωποι θα δώσουν ό,τι χρειάζεται, 
αφού άλλως τε δι’ αυτούς κοπιάζετε).
11 Εις όποιαν δε πόλιν ή χωρίον εισέλθετε, 
πληροφορηθήτε ποιός είναι μεταξύ των κατοίκων ο 
ευϋπόληπτος και άξιος να σας φιλοξενήση. Και εις το 
σπίτι αυτού μείνατε, έως ότου αναχωρήσετε από εκεί.
12 Όταν δε εισέρχεσθε εις το σπίτι αυτό, να χαιρετίσετε 
όλους και να ευχηθήτε λέγοντες: η ειρήνη του Θεού ας 
έλθη εις το σπίτι τούτο.
13 Και αν μεν το σπίτι τούτο είναι άξιον να δεχθή την 
ειρήνην, ας έλθη η ειρήνη σας εις αυτό· εάν όμως δεν 
είναι άξιον, η ειρήνη σας ας γυρίση πάλιν εις σας.
14 Και όποιος δεν θα σας δεχθή και δεν θα θελήση να 
ακούση το κήρυγμά σας, όταν βγαίνετε από το σπίτι 
εκείνο ή από την πόλιν εκείνην, τινάξατε τελείως την 
σκόνην που έχει καθίσει εις τα πόδια σας (δια να δείξετε 
έτσι ότι δεν έχετε πλέον καμμίαν επικοινωνίαν με 
αυτούς).
15 Σας διαβεβαιώνω ότι περισσότερον επιεικής θα είναι 
η τιμωρία, κατά την μεγάλην εκείνην ημέραν της 
κρίσεως, διά τους κατοίκους της χώρας των Σοδόμων 
και Γομόρρας, παρά διά τους κατοίκους της πόλεως 
εκείνης, που αρνήθηκε να σας δεχθή.
16 Ιδού εγώ σας στέλνω ωσάν ήμερα και άκακα 
πρόβατα ανάμεσα σε αιμοβόρους λύκους. Δι’ αυτό και 
σας συμβουλεύω να είσθε φρόνιμοι σαν τα φίδια (τα 
οποία εις ώραν κινδύνου προφυλάσσουν κυρίως το 
κεφάλι των), και αθώοι και ακέραιοι όπως τα 
περιστέρια.
17 Να προσέχετε, λοιπόν, και να προφυλάσσεσθε από 
τους κακούς ανθρώπους· διότι αυτοί θα σας σύρουν και 
θα σας παραδώσουν εις τα συνέδρια των Εβραίων, διά 
να καταδικασθήτε, και εις τας συναγωγάς αυτών 
εμπρός εις τα πλήθη θα σας μαστιγώσουν.
18 Και εις άρχοντας και εις βασιλείς θα σας τραβήξουν 
διά της βίας, διά να τιμωρηθήτε από αυτούς, ένεκα της 
πίστεώς σας εις εμέ· αλλά εκεί σείς, χωρίς να φοβηθήτε, 

θα δώσετε την καλήν μαρτυρίαν και εις αυτούς και 
γενικώτερα εις τα ειδωλολατρικά έθνη.
19 Όταν δε σας παραδώσουν εις τα δικαστήρια ή εις 
τους άρχοντας, μη βασανίζετε το πνεύμα σας με την 
αγωνιώδη μέριμναν, πως θα απολογηθήτε ή τι θα πήτε. 
Εκείνην ακριβώς την ώραν θα σας δοθή άνωθεν, τι θα 
πήτε.
20 Επειδή δεν θα είσθε εσείς, που θα ομιλήτε, αλλά το 
Πνεύμα του ουρανίου Πατρός σας, το οποίον θα ομιλή 
διά μέσου υμών.
21 Θα παραδώση δε εις θάνατον ο άπιστος αδελφός τον 
πιστόν αδελφόν του και ο άπιστος πατέρας το ευσεβές 
τέκνον του και θα επαναστατήσουν τα άπιστα τέκνα 
εναντίον των πιστών γονέων των και θα τους 
θανατώσουν.
22 Και θα σας μισούν όλοι οι ασεβείς και άπιστοι διά 
μόνον τον λόγον ότι πιστεύετε και ομολογείτε το όνομά 
μου· μη χάσετε όμως το θάρρος σας, διότι εκείνος, ο 
οποίος θα υπομείνη μέχρι τέλους, θα σωθή και θα γίνη 
άξιος της βασιλείας των ουρανών.
23 Όταν δε σας διώχνουν από την πόλιν αυτήν, φεύγετε 
και πηγαίνετε εις την άλλην. Αληθώς σας λέγω ότι δεν 
θα προλάβετε να περιέλθετε όλας τας πόλεις του 
Ισραήλ, έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου εις 
συνάντησίν σας, βραδύτερον δε και εις τιμωρίαν 
εκείνων που δεν σας δέχονται.
24 Και ας έχετε υπ’ όψιν σας ότι δεν υπάρχει μαθητής 
ανώτερος από τον διδάσκαλον του ούτε δούλος 
ανώτερος από τον κύριόν του·
25 είναι δε αρκετόν εις τον μαθητήν να γίνη και να 
πάθη όπως ο διδάσκαλός του, και εις τον δούλον όπως ο 
κύριος του. Εάν εμέ, τον διδάσκαλον και τον κύριον του 
σπιτιού, ωνόμασαν Βεελζεβούλ, δηλαδή άρχοντα των 
δαιμονίων, πόσω μάλλον θα καλέσουν σας, που είσθε οι 
οικιακοί μου;
26 Ιδού ότι σας προείπα τι θα συναντήσετε εις το έργον 
σας. Λοιπόν μη φοβηθήτε αυτούς, που θα σας 
συκοφαντήσουν και θα σας καταδιώξουν. (Η αθωότης 
σας θα λάμψη και η αλήθεια του Ευαγγελίου, που είναι 
σήμερα κρυφή και άγνωστος, θα γίνη γνωστή). Διότι 
δεν υπάρχει τίποτα σκεπασμένον που δεν θα 
ξεσκεπασθή και κανέναν κρυφό που δεν θα γίνη 
γνωστόν.
27 Εκείνο που σας λέγω τώρα ιδιαιτέρως, σαν υπό το 
σκότος, κηρύξατέ το εις το φώς της δημοσιότητος. Και 
εκείνο που ακούετε μυστικά εις το αυτί, διαλαλήσατέ το 
από τις ταράτσες προς όλους.
28 Και μη φοβηθήτε από τους διώκτας, οι οποίοι 
θανατώνουν το σώμα, δεν έχουν όμως την δύναμιν να 
θανατώσουν την ψυχήν. Αλλά να φοβηθήτε 
περισσότερον τον Θεόν, ο οποίος δύναται την ψυχήν και 
το σώμα να καταδικάση εις την απώλειαν της 
κολάσεως.
29 Δύο στρουθία δεν πωλούνται έναντι ενός ασσαρίου, 
δηλαδή αντί οκτώ λεπτών; Και όμως ένα από αυτά δεν 
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θα πέση νεκρό εις την γην, χωρίς να το επιτρέψη ο 
Πατήρ σας.
30 Αφού ο Πατήρ σας προνοεί ακόμη και διά τα 
σπουργίτια, πόσω μάλλον θα προνοή για σας; 
Σκεφθήτε ότι και αι τρίχες της κεφαλής σας είναι 
γνωσταί και αριθμημέναι από τον Θεόν. (Αυτός σας 
παρακολουθεί και εις τα πλέον ασημάντους 
λεπτομερείας της ζωής σας).
31 Λοιπόν μη αφήσετε ποτέ τον φόβον να κυριεύση την 
καρδίαν σας. Από πάρα πολλά στρουθία είσθε 
ασυγκρίτως ανώτεροι σείς.
32 Καθένας, λοιπόν, που με πίστιν και θάρρος και χωρίς 
να φοβήται τους διωγμούς, θα με ομολογήση σωτήρα 
του και Θεόν του εμπρός εις τους ανθρώπους, θα τον 
ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του ουρανίου πατρός 
μου ως ιδικόν μου.
33 Όποιος όμως με αρνηθή εμπρός εις τους ανθρώπους, 
θα αρνηθώ και εγώ να τον παραδεχθώ ως ιδικόν μου 
εμπρός εις τον ουράνιον Πατέρα μου.
34 Μη νομίσετε ότι εγώ ήλθα να επιβάλω μίαν ψευδή 
ειρήνην εις την γην (όπως την φαντάζονται οι 
Ισραηλίται, οι οποίοι περιμένουν τον Μεσσίαν ως 
επίγειον βασιλέα). Δεν ήλθα να φέρω ειρήνην, αλλά 
μάχαιραν και διαίρεσιν.
35 Διότι ήλθα να χωρίσω τον ασεβή υιόν εναντίον του 
πιστού πατρός του και την ασεβή θυγατέρα εναντίον 
της μητρός της και την νύμφην εναντίον της πενθεράς 
της.
36 Και θα γίνουν εχθροί του πιστού ανθρώπου οι 
οικιακοί του, που δεν θα δεχθούν το Ευαγγέλιον της 
σωτηρίας.
37 Εκείνος που αγαπά τον πατέρα ή την μητέρα του 
παραπάνω από εμέ, δεν είναι άξιος να λέγεται οπαδός 
μου. Και εκείνος που αγαπά τον υιόν του ή την κόρην 
του παραπάνω από εμέ, δεν είναι άξιος να λέγεται 
οπαδός μου.
38 Και όποιος δεν παίρνει σταθεράν την απόφασιν να 
υποστή κάθε ταλαιπωρίαν και σταυρικόν ακόμη 
θάνατον διά την πίστιν του εις εμέ και δεν με ακολουθεί 
ως αρχηγόν και υπόδειγμά του, δεν είναι άξιος για 
μένα.
39 Εκείνος που εις καιρόν διωγμών θα αποφύγη την 
θλίψιν και το μαρτύριον, διά να σώση την ζωήν του, θα 
χάση την αληθινήν και μακαρίαν ζωήν· και όποιος 
θυσιάσει την ζωήν του ένεκα εμού, θα κερδίση την 
αληθινήν και μακαρίαν ζωήν.
40 Εκείνος που σας δέχεται και σας φιλοξενεί ως 
απεσταλμένους μου, υποδέχεται εμέ· και εκείνος που 
υποδέχεται εμέ, υποδέχεται Εκείνον, που με έστειλε εις 
τον κόσμον.
41 Εκείνος που υποδέχεται προφήτην, διδάσκαλον του 
θείου θελήματος, και τον τιμά ως προφήτην, θα πάρη 
μισθόν προφήτου από τον Θεόν. Και εκείνος που 
δέχεται δίκαιον, διότι είναι δίκαιος, θα λάβη μισθόν 
δικαίου.

42 Και όποιος προσφέρει εις ένα από τους ασήμους 
τούτους μαθητάς μου έστω και ένα ποτήρι κρύο νερό, 
σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα χάση τον μισθόν του. (Κάθε 
ένας που με πίστιν υποβοηθεί και συντρέχει, έστω και 
ολίγον, τους Αποστόλους μου εις το έργον των, θα λάβη 
την ανταμοιβήν του από τον Θεόν)».

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’

• Ερωτήσεις των μαθητών του Ιωάννου, 1-6.
• Ο Κύριος περί του Ιωάννου, 7-15.
• Η γενεά που δεν πιστεύει, 16-24.
• Μέγισται αποκαλύψεις εις τους «νηπίους», 25-30.

1 Όταν δε ετελείωσε ο Ιησούς να δίδη τα παραγγελίας 
αυτάς εις τους δώδεκα μαθητάς του και εκείνοι ήρχισαν 
την περιοδείαν των, ανεχώρησεν από εκεί διά να διδάξη 
και κηρύξη εις τας πόλεις των Ιουδαίων.
2 Ο Ιωάννης δε ο Βαπτιστής, όταν ήκουσε μέσα εις την 
φυλακήν του τα καταπληκτικά έργα του Χριστού, 
έστειλε δύο από τους μαθητάς του
3 και τον ηρώτησε· «Συ είσαι ο ερχόμενος Μεσσίας ή 
μήπως πρέπει να περιμένωμεν άλλον;». (Τούτο δε 
έκαμεν, όχι διότι ο ίδιος αμφέβαλλε, αλλά διά να 
στηρίξη τους κλονισμένους μαθητάς του εις την προς 
τον Χριστόν πίστιν).
4 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε εις αυτούς· «Πηγαίνετε και 
είπατε εις τον Ιωάννην αυτά που ακούετε και βλέπετε·
5 Ότι δηλαδή τυφλοί αποκτούν το φώς των, χωλοί 
θεραπεύονται και περιπατούν, λεπροί καθαρίζονται 
από την λέπραν και κωφοί αποκτούν την ακοήν των, 
νεκροί ανασταίνονται, περιφρονημένοι δε πτωχοί και 
άσημοι δέχονται ολοπρόθυμα την χαροποιόν αγγελίαν 
της βασιλείας των ουρανών.
6 Και μακάριος είναι εκείνος, που δεν θα σκανδαλισθή 
και δεν θα κλονισθή εις την πίστιν του προς εμέ».
7 Ενώ δε αυτοί επήγαιναν, διά να αναγγείλουν εις τον 
Ιωάννην όσα ήκουσαν, ήρχισε ο Ιησούς να λέγη εις τα 
πλήθη περί του Ιωάννου· «Τι είχατε βγη εις την έρημον 
να ιδήτε; Άνθρωπον, ο οποίος θα ωμοίαζε με καλάμι 
που το λυγίζει προς όλες τις διευθύνσεις ο άνεμος; Όχι 
βέβαια.
8 Αλλά τι είχατε βγη να ιδήτε; Μαλθακόν άνθρωπον, 
ντυμένον με μαλακά και πολύτιμα ενδύματα; Ούτε. 
Διότι, όπως είναι εις όλους γνωστόν, αυτοί που φορούν 
τα μαλακά ενδύματα μένουν μέσα εις τα ανάκτορα των 
βασιλέων.
9 Αλλά τι εβγήκατε να ιδήτε; Προφήτην; Ναι, σας λέγω 
και σας τονίζω, και περισσότερον ακόμη από προφήτην.
10 Διότι αυτός είναι εκείνος, περί του οποίου έχει γραφή 
(από άλλον προφήτην, τον Μαλαχίαν): Ιδού εγώ 
αποστέλλω τον αγγελιοφόρον μου ολίγον ενωρίτερα 
από σε, ο οποίος θα προετοιμάση έμπροσθέν σου τον 
δρόμον σου και θα προπαρασκευάση τους ανθρώπους 
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να σε δεχθούν.
11 Σας διαβεβαιώνω ότι ανώτερος από τον Ιωάννην τον 
Βαπτιστήν δεν έχει παρουσιασθή μεταξύ όλων, που 
έχουν γεννηθή έως τώρα από γυναίκας. (Τόσον μέγας 
είναι ο Ιωάννης). Αλλ΄ ο πλέον ταπεινός και άσημος 
πολίτης της βασιλείας των ουρανών - της Εκκλησίας 
δηλαδή - που θεμελιώνεται τώρα, είναι, από απόψεως 
χαρισμάτων και γνώσεως και σωτηρίας, ανώτερος από 
τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν (ο οποίος δεν απήλαυσε 
ακόμη την δωρεάν και την χάριν της λυτρωτικής μου 
θυσίας).
12 Άλλη εποχή αρχίζει τώρα, πολύ διαφορετική από την 
εποχήν της Παλαιάς Διαθήκης, που φθάνει μέχρι 
Ιωάννου του Βαπτιστού. Από την στιγμήν που έκαμε 
την εμφάνισίν του ο Ιωάννης έως τώρα, η βασιλεία των 
ουρανών, που εγκαθιδρύεται εις την γην, αποκτάται με 
αγώνα και όσοι αγωνίζονται εναντίον της αμαρτίας, 
που υπάρχει μέσα των και μέσα εις τον κόσμον, την 
αρπάζουν και την κρατούν σφικτά.
13 Έχει αρχίσει νέα πλέον εποχή, διότι όλοι οι προφήται 
και ο νόμος του Μωϋσέως μέχρι του Ιωάννου 
επροφήτευσαν.
14 Και εάν θέλετε, παραδεχθήτε το· αυτός είναι ο Ηλίας 
ο οποίος (όπως επροφήτευσε ο Μαλαχίας) επρόκειτο να 
έλθη προ της ελεύσεως του Μεσσίου.
15 Εγώ τα κηρύττω αυτά και όποιος έχει αυτιά, καλήν 
δηλαδή διάθεσιν, να ακούη ας τα ακούη.
16 Με τι να παρομοιάσω την γενεάν αυτήν; Ομοιάζει με 
ανόητα παιδιά, που κάθονται εις τας αγοράς και 
φωνάζουν εις τους φίλους των και λέγουν:
17 Επαίξαμε χορευτικά τραγούδια με την φλογέρα και 
δεν εχορέψατε, εθρηνήσαμε και σας είπαμε μοιρολόγια 
και δεν εχτυπήσατε κλαίοντες το κεφάλι και το στήθος.
18 Διότι ήλθε ο Ιωάννης, που εζούσε ασκητικήν ζωήν, 
χωρίς να τρώγη και χωρίς να πίνη όπως οι άλλοι, και 
είπαν οι άνθρωποι της γενεάς αυτής ότι έχει δαιμόνιον.
19 Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος και τρώγει και 
πίνει, όπως κάθε φυσιολογικός, εγκρατής και 
κοινωνικός άνθρωπος, και λέγουν· να, άνθρωπος φαγάς 
και οινοπότης, φίλος τελώνων και αμαρτωλών. Και έτσι 
η θεία σοφία εθαυμάσθη και εδικαιώθη από τα συνετά 
τέκνα της, διότι χρησιμοποιεί πάντοτε σοφούς και 
δικαίους τρόπους εις σωτηρίαν του ανθρώπου».
20 Τότε ήρχισεν ο Ιησούς να ελέγχη και να επιτιμά με 
δριμύτητα τας πόλεις εις τας οποίας είχαν γίνει τα 
πλείστα από τα θαύματά του και αι οποίαι, παρ’ όλα 
αυτά, δεν μετενόησαν.
21 «Αλλοίμονο, εις σε, Χοραζίν, αλοίμονον εις σε, 
Βηθσαϊδά· διότι εάν εις τας διαβοήτους διά την κακίαν 
των πόλεις Τύρον και Σιδώνα είχαν γίνει τα μεγάλα 
θαύματα, που έγιναν εις σας προ πολλού θα είχαν 
μετανοήσει και εις εκδήλωσιν της μετανοίας και της 
συντριβής των θα εφορούσαν αντί ενδύματος ευτελή 
σάκκον και θα έρριπταν εις το κεφάλι των αντί μύρου 
στάχτην.

22 Αλλά σας λέγω και τούτο, ότι κατά την ημέραν της 
κρίσεως η θέσις της Τύρου και της Σιδώνος θα είναι 
περισσότερον υποφερτή παρά η ιδική σας.
23 Και συ, Καπερναούμ, που σε εξέλεξα ως τόπον 
κατοικίας μου και εξυψώθηκες διά τούτο έως τον 
ουρανόν, θα κρημνισθής βαθύτατα μέχρι τον Άδην, 
διότι εάν τα μεγάλα θαύματα, που έγιναν εις σε, είχαν 
γίνει εις τα διεφθαρμένα Σόδομα, οι κάτοικοι θα 
μετανοούσαν και δεν θα κατεστρέφοντο, αλλά θα 
έμεναν μέχρι σήμερα.
24 Πλην, σας λέγω και τούτο· ότι η θέσις και η τιμωρία 
των Σοδόμων κατά την μεγάλην ημέραν της κρίσεως θα 
είναι περισσότερον υποφερτή, παρά η ιδική σας».
25 Τότε, έστρεψε τον λόγον του ο Ιησούς προς τον 
ουρανόν και είπε· «Σ’ ευχαριστώ και σε δοξάζω, Πάτερ, 
που είσαι κύριος και εξουσιαστής του ουρανού και της 
γης, διότι απέκρυψες αυτά τας υψίστας αληθείας από 
εκείνους που νομίζουν τον εαυτόν των σοφόν και 
συνετόν, και εφανέρωσες αυτάς εις ανθρώπους 
απλοϊκούς, ως νήπια, εις αφελείς και ταπεινούς, που 
είχαν όμως την αγαθήν διάθεσιν να τας δεχθούν.
26 Ναι, Πάτερ, διότι έτσι ήρεσεν εις σε και έτσι, ως 
δίκαιος και πανάγαθος, ηθέλησες.
27 Όλα έχουν παραδοθή από τον Πατέρα εις εμέ και, ως 
γνήσιος μονογενής Υιός του, έχω κάθε εξουσίαν. Και 
κανείς δεν γνωρίζει πλήρως και τελείως τον Υιόν, παρά 
μόνον ο Πατήρ και κανείς άλλος δεν γνωρίζει πλήρως 
και τελείως τον Πατέρα ειμή ο Υιός, ο ομοούσιος και 
ίσος προς αυτόν, και εν μέρει τον γνωρίζει ακόμη και 
εκείνος, εις τον οποίον ο Υιός θα φανερώση τον Πατέρα.
28 Ελάτε κοντά μου όλοι όσοι μοχθήτε και κοπιάζετε 
και είσθε φορτωμένοι από το βάρος των αμαρτιών και 
των θλίψεων και των πλανών και εγώ θα σας 
αναπαύσω και σας σας ξεκουράσω.
29 Σηκώσατε επάνω σας τον ζυγόν της υπακοής σας εις 
εμέ και μάθετε από εμέ τον ίδιον ότι είμαι πράος και 
ταπεινός κατά την καρδίαν και θα εύρετε τότε 
ανάπαυσιν και ειρήνην εις τας ψυχάς σας.
30 Μη διστάσετε· διότι ο ζυγός μου είναι καλός και 
χρήσιμος και το φορτίον των υποχρεώσεων και των 
καθηκόντων, που επιβάλλω εγώ, είναι ελαφρόν». (Εγώ 
το επιβάλλω, αλλά και εγώ σας βοηθώ να το σηκώσετε).

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’

• Οι στάχυες και η αργία του Σαββάτου, 1-8.
• Η θεραπεία κατά το Σάββατον, 9-21.
• Θεραπεία δαιμονιζομένου, μοχθηραί κατηγορίαι 
περί δαιμονικής συνεργασίας, 22-30.
• Η κατά του Πνεύματος βλασφημία, ζητούν 
σημείον, 38-50.

1 Κατά τον καιρόν εκείνον ο Ιησούς εις ημέραν 
Σαββάτου επέρασε μέσα από σπαρμένους αγρούς· οι δε 
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μαθηταί του επείνασαν και ήρχισαν να κόβουν στάχυα, 
να τα τρίβουν και να τρώγουν τον καρπόν.
2 Αλλά οι Φαρισαίοι, όταν είδαν το γεγονός, είπαν εις 
αυτόν· «Ιδού· οι μαθηταί σου κάνουν κάτι, που δεν 
επιτρέπεται να γίνεται κατά την ημέραν Σαββάτου».
3 Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς· «Δεν εδιαβάσατε εις τας 
Γραφάς τι έκαμεν ο Δαυΐδ, όταν επείνασε αυτός και οι 
άνθρωποι που ήσαν μαζή του;
4 Δηλαδή πως εμπήκε εις τον οίκον του Θεού, εις την 
σκηνήν του Μαρτυρίου και έφαγε τους άρτους, που 
ήσαν τοποθετημένοι εις την τράπεζαν της προθέσεως, 
ως θυσία εις τον Θεόν και τους οποίους δεν επετρέπετο 
ούτε εις αυτόν ούτε εις τους ανθρώπους που είχε μαζή 
του να φάγουν, παρά μόνον εις τους ιερείς. Και όμως ο 
Θεός δεν ωργίσθη δι’ αυτό.
5 Ή δεν εδιαβάσατε εις τον Νόμον, ότι κατά τα Σάββατα 
καταλύουν οι ιερείς το Σάββατον με τας εργασίας που 
κάνουν μέσα εις τον ναόν (όταν ανάβουν φωτιά διά το 
θυσιαστήριον, σφάζουν τα ζώα που θα προσφερθούν ως 
θυσία κ.τ.λ.); Και όμως κανείς δεν τους κατηγορεί δι’ 
αυτό.
6 Σας λέγω δε τούτο· ότι εδώ είναι κάτι πολύ ανώτερον 
από τον ναόν (διότι εγώ είμαι ο Κύριος του ναού, ο 
αιώνιος Αρχιερεύς, οι δε μαθηταί μου θα γίνουν οι ιερείς 
της χάριτος και οι απόστολοί μου).
7 Και εάν είχατε γνωρίσει καλά τι σημαίνει αυτό που 
είπε ο Θεός, αγάπην και ευσπλαγχνίαν θέλω και όχι 
τυπικήν θυσίαν, δεν θα κατεδικάζατε τους αθώους και 
ανευθύνους μαθητάς μου.
8 Έπειτα δε μάθετε και τούτο· ότι ο Υιός του ανθρώπου - 
δηλαδή εγώ - είναι κύριος και του Σαββάτου (και 
ημπορεί, αν το κρίνη, να τροποποιήση και τον θεσμόν 
αυτόν. Ό,τι έκαμαν οι μαθηταί μου το έκαμαν με την 
ιδικήν μου σιωπηράν συγκατάθεσιν και άρα δεν είναι 
ένοχοι)».
9 Και αναχωρήσας από εκεί ήλθε εις την συναγωγήν 
των.
10 Και ιδού ήτο εκεί ένας άνθρωπος, που είχε ξηρόν και 
ακίνητον το ένα του χέρι. Και ηρώτησαν αυτόν 
λέγοντες, εάν επιτρέπεται να θεραπεύη κανείς τα 
Σάββατα; Το έκαμαν δε αυτό διά να εύρουν αφορμήν να 
τον κατηγορήσουν.
11 Ο δε Ιησούς τους είπεν· «Ποιός άνθρωπος από σας, 
που θα έχη ένα πρόβατον εάν πέση το πρόβατον κατά 
την ημέραν του Σαββάτου εις λάκκον, δεν θα το πιάση 
και δεν θα το βγάλη από εκεί;
12 Πόσον, λοιπόν, διαφέρει ο άνθρωπος από το 
πρόβατον; Ασυγκρίτως περισσότερον. Ώστε εάν 
επιτρέπεται να κάνωμεν καλόν εις τα ζώα κατά την 
ημέραν του Σαββάτου, πόσω μάλλον εις τον 
άνθρωπον;».
13 Τότε λέγει εις τον άνθρωπον· «Άπλωσε το χέρι σου»· 
και εκείνος το άπλωσε και αποκατεστάθη αμέσως το 
χέρι και έγινε γερό, όπως και το άλλο.
14 Όταν δε οι Φαρισαίοι εβγήκαν από την συναγωγήν, 

έκαμαν ένα συμβούλιον μεταξύ των εναντίον του 
Ιησού, διά να εύρουν τρόπον να το θανατώσουν.
15 Ο Ιησούς όμως έμαθε τας πονηράς των αποφάσεις 
και έφυγεν από εκεί· τον ηκολούθησαν δε όχλοι πολλοί· 
και αυτός εθεράπευσεν όλους τους ασθενείς.
16 Και συνέστησεν εις αυτούς με αυστηρότητα, να μην 
τον φανερώσουν και να μη διαδώσουν τα θαύματά του.
17 Δια να εκπληρωθή έτσι εκείνο που είχε πή ο Θεός διά 
του προφήτου Ησαΐου, περί της ταπεινώσεως και 
πραότητος του Μεσσίου:
18 «Ιδού ο παίς μου, τον οποίον εγώ εξέλεξα, ο 
αγαπητός μου, εις τον οποίον έχει ευαρεστηθή η ψυχή 
μου, διότι τηρεί κατά πάντα το θέλημά μου· θα θέσω το 
Πνεύμα μου επάνω εις αυτόν και θα κηρύξη εις τους 
ανθρώπους την θείαν δικαιοσύνην, τον τέλειον νόμον.
19 Δεν θα φιλονεικήση ούτε θα κραυγάση ούτε θα 
ακούση κανείς εις τας πλατείας την φωνήν του.
20 Καλάμι τσακισμένο δεν θα το συντρίψη και φιτίλι 
μισοσβησμένο, που καπνίζει, δεν θα το σβήση, έως ότου 
οδηγήση εις νίκην και καταστήση σεβαστήν εις τας 
καρδίας των ανθρώπων την δικαιοσύνην του Θεού. 
(Δηλαδή ανθρώπους τσακισμένους από τας πικρίας της 
ζωής και το βάρος τη αμαρτίας, που κινδυνεύουν να 
χάσουν κάθε ελπίδα σωτηρίας των, όχι μόνον δε θα 
τους απογοητεύση, αλλά θα τους ενθαρρύνη να 
δεχθούν τον νόμον και την σωτηρίαν που τους δίδει ο 
Θεός και να εξέλθουν έτσι νικηταί).
21 Και εις το όνομα αυτού όλα τα έθνη της γης θα 
στηρίξουν τας ελπίδας των».
22 Τότε του έφεραν ένα δαιμονιζόμενον, τυφλόν και 
κωφάλαλον και εθεράπευσεν αυτόν, ώστε ο τυφλός και 
κωφάλαλος να ομιλή και να βλέπη.
23 Και όλα τα πλήθη έμεναν κατάπληκτα και έλεγαν· 
«Μήπως αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο απόγονος 
του Δαυΐδ;».
24 Οι δε Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν αυτά, εκ φθόνου 
κινούμενοι είπαν· «Αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια παρά 
μόνον με την δύναμιν του Βεελζεβούλ, του άρχοντος 
των δαιμονίων».
25 Γνωρίζων δε ολοκάθαρα ο Ιησούς τας πονηράς αυτών 
σκέψεις τους είπε: «Κάθε βασίλειον, που έχει διαιρεθή 
εις αντιμαχομένας παρατάξεις, και περιπλέκεται εις 
εμφύλιον πόλεμον, οδηγείται εις την ερήμωσιν. Και 
κάθε πόλις η οικογένεια που έχει κομματιασθή εις 
φατρίας, αι οποίαι αλληλοπολεμούνται, δεν θα σταθή, 
αλλά θα πέση και θα συντριβή.
26 Και εάν ο σατανάς διώχνη τον σατανάν, αυτό 
σημαίνει ότι το βασίλειόν του έχει διαιρεθή εις 
αντιμαχόμενα κόμματα. Πως, λοιπόν, είναι δυνατόν να 
σταθή η βασιλεία και η εξουσία του;
27 Και εάν εγώ βγάζω τα δαιμόνια, όπως σείς λέγετε, με 
την βοήθειαν του Βεελζεβούλ, τα πνευματικά σας τέκνα 
με την δύναμιν τίνος τα βγάζουν; Διατί δεν τους 
κατηγορείτε; Δια τούτο αυτοί θα σας καταδικάσουν διά 
την μοχθηρίαν σας και την υποκρισίαν.
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28 Εάν όμως εγώ διώχνω τα δαιμόνια με την δύναμιν 
του Πνεύματος του Θεού, αυτό αποδεικνύει ότι έφθασε 
εις σας η βασιλεία του Θεού.
29 Ή πως ημπορεί κανείς να εισέλθη εις το σπίτι του 
ισχυρού και να αρπάση τα υπάρχοντά του, εάν πρώτον 
δεν δέση τον ισχυρόν; Και τότε θα διαρπάση το σπίτι 
του. (Εγώ έχω κατανικήσει τον έως τώρα ανίκητον 
διάβολον και δι’ αυτό ερημώνω την βασιλείαν του και 
αρπάζω αυτούς, που κρατεί αιχμαλώτους).
30 Καθορίσατε την θέσιν σας, διότι εκείνος που δεν 
είναι μαζή μου είναι εναντίον μου και εκείνος που μαζή 
με εμέ δεν συγκεντρώνει και δεν φρουρεί τα πρόβατα 
της μάνδρας μου, τα σκορπίζει και τα απομακρύνει.
31 Δια τούτο σας λέγω ότι αμαρτία και βλασφημία θα 
συγχωρεθή εις τους ανθρώπους, εφ’ όσον θα 
μετανοήσουν· η δε βλασφημία εναντίον του Αγίου 
Πνεύματος (το να διαβάλλη δηλαδή κανείς από 
εσωτερικήν πώρωσιν και εν επιγνώσει να αποδίδη τα 
έργα του Αγίου Πνεύματος εις τον διάβολον) αυτή η 
βλασφημία δεν θα συγχωρεθή ποτέ εις τους ανθρώπους 
αυτούς.
32 Και εκείνος που θα πη υβριστικόν λόγον εναντίον 
του Υιού του ανθρώπου (σκανδαλιζόμενος από το 
φαινόμενον της ανθρωπίνης φύσεώς του) θα 
συγχωρηθή, διότι πιθανόν να μετανοήση. Εκείνος όμως 
που θα εκστομίση βλάσφημον λόγον κατά του Αγίου 
Πνεύματος (και από διεστραμμένην θέλησιν θα 
αποδίδη τα ενεργείας του Αγίου Πνεύματος εις τον 
διάβολον) δεν θα λάβη άφεσιν της αμαρτίας του ούτε 
εις την παρούσαν ούτε εις την μέλλουσαν ζωήν, διότι θα 
έχη σκληρυνθή πλέον η καρδία του και θα είναι 
ανεπίδεκτος μετανοίας.
33 Όπως το δένδρον, ανάλογα με τους καρπούς που 
παράγει, το χαρακτηρίζετε καλόν ή κακόν, έτσι κάμετε 
και με εμέ. Ή παραδεχθήτε και διακηρύξατε ότι το 
δένδρον είναι καλόν και ο καρπός του είναι καλός ή 
παραδεχθήτε ότι το δένδρον είναι σάπιο και βλαμμένο 
και ο καρπός επίσης αυτού χαλασμένος και επιβλαβής. 
Διότι από τον καρπόν κατανοείται η ποιότης του 
δένδρου. Και οι ιδικοί μου καρποί, τα έργα μου, 
μαρτυρούν τι είμαι εγώ.
34 Απόγονοι από φαρμακερές οχιές, πως μπορείτε σείς 
ποτέ να λέτε λόγους αγαθούς, εφ’ όσον είσθε πονηροί 
και διεστραμμένοι; Διότι το στόμα αντλεί και ομιλεί 
πάντοτε από εκείνα που υπερεκχειλίζουν την καρδίαν.
35 Ο αγαθός άνθρωπος βγάζει πάντοτε αγαθούς 
λόγους από τον αγαθόν θησαυρόν της καρδίας του. Και 
ο πονηρός άνθρωπος βγάζει πονηρά και βλάσφημα 
λόγια από τον φαύλον θησαυρόν.
36 Σας λέγω δε και τούτο· ότι διά κάθε περιττόν και 
μάταιον λόγον, τον οποίον θα πουν οι άνθρωποι, θα 
λογοδοτήσουν κατά την ημέραν της κρίσεως. (Και πολύ 
περισσότερον διά τα συκοφαντικά και φαρμακερά 
λόγια των).
37 Διότι από τα λόγια σου θα δικαιωθής και από τα 

λόγια σου θα καταδικασθής».
38 Τότε μερικοί από τους γραμματείς και Φαρισαίους 
τον διέκοψαν, έλαβαν τον λόγον και είπαν· «Διδάσκαλε, 
θέλομεν να ίδωμεν κάποιο σημείον, ένα θαύμα, από 
σε».
39 Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· «Γενεά πονηρά, 
που επρόδωσε και κατεπάτησε την πίστιν της προς τον 
Θεόν, ζητεί τώρα με αξίωσιν θαύμα, που να μαρτυρή 
την αποστολήν μου. Τέτοιο όμως θαύμα δε θα της δοθή, 
παρά μόνον ένα θαύμα, που προεικονίζετο από το 
σημείον του Ιωνά του προφήτου.
40 Διότι, όπως ακριβώς ο Ιωνάς ο προφήτης έμεινε εις 
την κοιλίαν του κήτους τρείς ημέρας και τρείς νύκτας, 
έτσι και ο υιός του ανθρώπου θα είναι μέσα εις τον 
τάφον και τον Άδην τρείς ημέρας και τρείς νύκτας.
41 Εις την μέλλουσαν κρίσιν θα αναστηθούν μαζή με 
την γενεάν αυτήν άνδρες Νινευίται και θα την 
καταδικάσουν, διότι εκείνοι μετενόησαν με το κήρυγμα 
του Ιωνά. Η σημερινή όμως γενεά μένει σκληρή και 
αμετανόητος, μολονότι εδώ γίνονται και λέγονται πολύ 
περισσότερα και ανώτερα από όσα είπε και έκαμε τότε 
ο Ιωνάς.
42 Η βασίλισσα της χώρας Σαβά, θα αναστηθή κατά 
την μεγάλην εκείνην ημέραν της κρίσεως μαζή με την 
γενεάν αυτήν και θα την καταδικάση, διότι ήλθε από τα 
πέρατα της γης να ακούση την σοφία του Σολομώντος. 
Και ιδού ότι εδώ είναι κάτι το ασυγκρίτως ανώτερον από 
τον Σολομώντα. (Είμαι εγώ, η ενσάρκωσις αυτής ταύτης 
της θείας σοφίας).
43 (Αλλοίμονον δε εις τον άνθρωπον που ήκουσε τα 
λόγια του Θεού και μετενόησε, έπειτα δε από ολίγον τα 
απέρριψε και έπεσε βαθύτερον εις την αμαρτίαν. Το 
κατάντημά του θα είναι φοβερόν). Διότι, όταν το 
ακάθαρτον πνεύμα βγη από τον άνθρωπον, περνά από 
ξηρούς και ανύδρους τόπους και ζητεί ανάπαυσιν, χωρίς 
να την ευρίσκη.
44 Τότε λέγει· θα ξαναγυρίσω εις το σπίτι, δηλαδή εις 
την καρδίαν του ανθρώπου, από όπου έφυγα· και 
έρχεται και ευρίσκει το σπίτι αδειανό, σαρωμένο και 
κοσμημένο. (Ευρίσκει δηλαδή τον άνθρωπον ράθυμον 
και πρόθυμον να γυρίση εις την πρώτην αμαρτωλήν του 
κατάστασιν).
45 Τότε το πονηρόν πνεύμα πηγαίνει και παίρνει μαζή 
του και άλλα επτά πνεύματα, πονηρότερα απο τον 
εαυτόν του, και εισέρχονται όλα μαζή και κατοικούν εις 
την καρδίαν εκείνην και έτσι η τελική κατάστασις του 
ανθρώπου εκείνου γίνεται πολύ χειρότερη από την 
πρώτην. Έτσι θα συμβή και εις την πονηράν αυτήν 
γενεάν, η οποία συνεκινήθη προς στιγμήν από το 
κήρυγμα του Ιωάννου του Βαπτιστού, αλλ’ όταν ήλθε ο 
Μεσσίας να της προσφέρη την σωτηρίαν, ηρνήθη να τον 
δεχθή, έμεινεν αδιόρθωτος και διεστράφη 
περισσότερον».
46 Ενώ δε αυτός ακόμη ωμιλούσε προς τους όχλους, ιδού 
η μητέρα του και οι θεωρούμενοι αδελφοί του είχαν 
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σταθή έξω και εζητούσαν να του ομιλήσουν.
47 Του είπε δε κάποιος· «Ιδού η μητέρα σου και οι 
αδελφοί σου στέκουν έξω και θέλουν να σε ιδούν».
48 Ο δε Ιησούς απεκρίθη και του είπε· «Ποιά είναι η 
μητέρα μου και ποιοί είναι οι αδελφοί μου;».
49 Και αφού άπλωσε το χέρι του επάνω εις τους 
μαθητάς του είπε· «Αυτοί είναι η μητέρα μου και οι 
αδελφοί μου.
50 Διότι όποιος θα γνωρίση και θα εφαρμόση το θέλημα 
του ουρανίου Πατρός μου, αυτός είναι αδελφός μου και 
αδελφή μου και μητέρα μου».

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’

• Η παραβολή του σπορέως, των ζιζανίων, του 
κόκκου σινάπεως, της ζύμης, του κρυμμένου 
θυσαυρού, του καλού μαργαρίτου και της σαγήνης, 
1-52.
• Επίσκεψις εις την Ναζαρέτ, 53-58.

1 Κατά δε την ημέραν εκείνην εβγήκε ο Ιησούς από το 
σπίτι και εκάθισε κοντά εις την θάλασσαν.
2 Και συνεκεντρώθησαν πλησίον του πολλά πλήθη 
λαού, ώστε να ανέβη αυτός εις ένα εκεί πλοιάριον και 
να καθήση, ενώ όλος ο άλλος λαός εστέκετο εις την 
παραλίαν.
3 Και εκήρυξεν εις αυτούς πολλάς αληθείας με 
παραβολάς και είπε·
4 «Ιδού εβγήκε εις το χωράφι ο γεωργός διά να σπείρη, 
και ενώ αυτός έσπερνε, άλλοι μεν σπόροι έπεσαν κοντά 
εις τον δρόμον και ήλθαν τα πτηνά του ουρανού και 
τους κατέφαγαν.
5 Άλλοι δε έπεσαν εις την πετρώδη περιοχήν, όπου δεν 
υπήρχε πολύ χώμα και αμέσως εβλάστησαν πριν ρίξουν 
βαθειές ρίζες, διότι δεν υπήρχε βάθος γης.
6 Όταν δε ανέτειλε ο ήλιος, δεν άνθεξαν εις τον 
καύσωνα και επειδή δεν είχαν ρίζαν εξηράνθησαν.
7 Άλλοι δε σπόροι έπεσαν εις περιοχήν, όπου υπήρχαν 
ρίζαι και σπόροι από αγκάθια. Και ανεπτύχθησαν τα 
αγκάθια και τους έπνιξαν τελείως.
8 Άλλοι δε έπεσαν εις την εύφορον γην και απέδωσαν 
καρπόν, άλλος μεν σπόρος εκατόν, άλλος δε εξήκοντα 
και άλλος τριάκοντα.
9 Εκείνος που έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του και 
καλήν διάθεσιν, διά να δέχεται τον λόγον του Θεού, ας 
ακούη αυτά που λέγω».
10 Και οι μαθηταί, αφού τον επλησίασαν, του είπαν· 
«Διατί τους ομιλείς με παραβολάς;».
11 Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· «Διότι εις σας 
μεν, διά την αγαθήν διάθεσίν σας, έχει δοθή το χάρισμα 
να εννοήτε τας μυστηριώδεις αληθείας της βασιλείας 
των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν έχει δοθή.
12 Επειδή εις όποιον έχει καλήν διάθεσιν και ζωντανήν 
πίστιν θα δοθή με το παραπάνω η πλουσία γνώσις των 

θείων αληθειών. Από εκείνον δε που δεν έχει πίστιν, θα 
αφαιρεθή και η ολίγη ακόμη γνώσις.
13 Δι’ αυτό και τους ομιλώ με παραβολάς, διότι αυτοί, 
ενώ βλέπουν τα θαύματά μου, δεν βλέπουν, και ενώ 
ακούουν την διδασκαλίαν μου, δεν την ακούουν διά να 
ωφεληθούν ούτε την εννούν,
14 μήπως τυχόν και μετανοήσουν κάποτε. Και 
εκπληρώνεται έτσι εις αυτούς η προφητεία του Ησαΐου, 
η οποία λέγει: θα ακούσετε με τα αυτιά σας και όμως 
δεν θα εννοήσετε και θα ιδήτε πολύ καλά με τα μάτια 
του σώματος, αλλά δεν θα ιδήτε με τα μάτια της ψυχής.
15 Διότι έγινε χονδρή και επωρώθη η καρδία και ο νούς 
του λαού αυτού και εβαρυάκουσαν με τα αυτιά τους και 
έκλεισαν τα μάτια τους, διά να μη ίδουν καμμιά φορά 
τα μεγαλεία του Θεού και μη ακούσουν με τα αυτιά της 
ψυχής των και να μη εννοήσουν με την καρδιά τους το 
κήρυγμα της μετανοίας και επιστρέψουν μετανοημένοι 
και λάβουν έτσι την θεραπείαν.
16 Αλλά σείς, οι πιστοί μαθηταί μου, είσθε μακάριοι, 
που οι οφθαλμοί σας βλέπουν και τα αυτιά σας 
ακούουν με προσοχήν και εννοείτε την διδασκαλίαν και 
τα έργα μου.
17 Σας διαβεβαιώνω, ότι πολλοί προφήται και δίκαιοι 
επεθύμησαν να ίδουν αυτά που βλέπετε και δεν τα 
είδαν και να ακούσουν αυτά που ακούετε και δεν τα 
ήκουσαν.
18 Σείς λοιπόν (που επήρατε από τον Θεόν τον 
φωτισμόν και την δύναμιν να εννοήτε την διδασκαλίαν 
μου) ακούστε τώρα και το νόημα της παραβολής του 
σπορέως.
19 Από τον άνθρωπον, που ακούει το κήρυγμα της 
βασιλείας και δεν ενδιαφέρεται να το εννοήση, έρχεται 
ο πονηρός και παίρνει ό,τι έχει σπαρή εις την καρδίαν 
του· αυτόν συμβολίζει ο σπαρμένος τόπος, που είναι 
κοντά εις τον δρόμον.
20 Η περιοχή δε η πετρώδης, εις την οποίαν έπεσε άλλος 
σπόρος, συμβολίζει τον άνθρωπον, ο οποίος ακούει τον 
λόγον του Θεού, και αμέσως τον παίρνει και τον δέχεται 
με χαράν.
21 Ο λόγος όμως δεν ρίπτει βαθείαν ρίζαν εις αυτόν, 
διότι ο άνθρωπος αυτός είναι ασταθής και επιπόλαιος 
και όταν συμβή θλίψις ή διωγμός αμέσως κλονίζεται 
και χάνει τον ζήλον του και την πίστιν του.
22 Εκείνος δε που εσπάρθηκε εις τα αγκάθια, είναι ο 
άνθρωπος που ακούει τον λόγον του Θεού, αλλά η 
βασανιστική μέριμνα διά την ζωήν αυτήν και η απάτη 
του πλούτου και των υλικών αγαθών πνίγουν και 
κάνουν ατροφικόν και άκαρπον τον λόγον.
23 Ο δε σπόρος που έπεσε εις την καλήν γην, είναι ο 
άνθρωπος που ακούει τον λόγον με προσοχήν και τον 
εννοεί και τον δέχεται· αυτός λοιπόν καρποφορεί και 
παράγει άλλος μεν εκατόν, άλλος δε εξήντα, άλλος δε 
τριάντα». (Φέρει δηλαδή ως καρπούς της γνώσεως του 
θείου θελήματος έργα αγαθά, προχωρεί εις τον 
αγιασμόν και γίνεται τέκνον του Θεού).
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24 Άλλην παραβολήν προσέφερεν εις αυτούς και είπεν· 
«Η βασιλεία των ουρανών (δηλαδή η Εκκλησία) είναι 
ομοία με άνθρωπον που έσπειρε καλόν σπόρον εις τον 
αγρόν του.
25 Την ώραν όμως που εκοιμώντο οι άνθρωποί του, 
ήλθεν ο εχθρός του, ο διάβολος, (που έχει ως έργον του 
να αντιδρά εις το έργον του Θεού και να σπείρη 
αμφιβολίας, συγχύσεις και παρεξηγήσεις εις τους 
ανθρώπους), έσπειρε ζιζάνια ανάμεσα εις το σιτάρι και 
έφυγε.
26 Όταν δε μετ’ ολίγον εβλάστησαν τα στάχυα και 
έκαμαν καρπόν, τότε εφάνησαν και τα ζιζάνια ανάμεσα 
εις αυτά.
27 Οι δε δούλοι του οικοδεσπότου προσελθόντες του 
είπαν με απορίαν και λύπην: Κύριε, εσύ δεν έσπειρες 
εκλεκτόν σπόρον εις το χωράφι σου; Από πού λοιπόν 
έχει τα ζιζάνια;
28 Είπε δε εκείνος εις αυτούς· ένας εχθρός άνθρωπος 
έκαμε τούτο. Οι δε δούλοι του είπαν· θέλεις να λοιπόν 
να πάμε να μαζέψωμε τα ζιζάνια;
29 Εκείνος όμως είπε, όχι, μήπως τυχόν καθώς θα 
μαζεύετε τα ζιζάνια, ξερριζώσετε μαζή με αυτά και το 
σιτάρι.
30 Αφήστε τα να μεγαλώνουν και τα δύο μαζή έως τον 
θερισμόν. Και κατά τον καιρόν του θερισμού θα πω εις 
τους θεριστάς: μαζεύσατε πρώτα τα ζιζάνια και δέσατέ 
τα σε δεμάτια, διά να τα κατακαύσετε. (Δηλαδή κατά 
την δευτέραν παρουσίαν μου θα πω εις τους αγγέλους 
μου να ξεχωρίσουν τους πονηρούς ανθρώπους και να 
τους ρίψουν εις το πυρ της κολάσεως). Το δε σιτάρι 
μαζεύσατέ το εις την αποθήκην μου (δηλαδή τους 
δικαίους συνοδεύσατέ τους εις την βασιλείαν των 
ουρανών)».
31 Άλλην παραβολήν τους εδίδαξε και είπεν· «Η 
βασιλεία των ουρανών (επειδή εις την αρχήν θα φανή 
μικρά και ασήμαντος, θα έχη όμως εντός αυτής δύναμιν 
και ζωήν) ομοιάζει με κόκκον σιναπιού, τον οποίον 
επήρε ένας άνθρωπος και τον έσπειρε εις το χωράφι 
του.
32 Αυτός ο κόκκος είναι μικρότερος από όλους τους 
σπόρους. Όταν όμως σπαρή και μεγαλώση, είναι από 
όλα τα λάχανα μεγαλύτερον και γίνεται δένδρον, ώστε 
να έρχωνται τα πουλιά του ουρανού και να φωλιάζουν 
εις τους κλάδους του».
33 Άλλην παραβολήν εδίδαξεν εις αυτούς· «Η βασιλεία 
των ουρανών ομοιάζει με το προζύμι, που το επήρε μιά 
γυναίκα και το ανακάτεψε με πολύ αλεύρι, έως ότου 
αυτό εζυμώθη όλο και έγινε κατάλληλο για ψωμί». 
(Έτσι και το Ευαγγέλιον της βασιλείας των ουρανών θα 
εισχωρήση εις τας κοινωνίας των ανθρώπων και θα 
ζυμώση τας καλοπροαιρέτους ψυχάς).
34 Όλα αυτά εδίδαξεν ο Ιησούς εις τα πλήθη με 
παραβολάς και χωρίς παραβολήν κατά τον καιρόν 
εκείνον τίποτε δεν εδίδασκεν εις αυτούς.
35 Και έτσι επραγματοποιήθη αυτό που είχε λεχθή από 

τον προφήτην· «Θα ανοίξω το στόμα μου με 
παραβολάς, θα βροντοφωνήσω και θα φανερώσω 
πράγματα, που ήσαν κρυμμένα από τότε που ετέθησαν 
υπό του Θεού τα θεμέλια του κόσμου».
36 Τότε αφήκε ο Χριστός τα πλήθη και ήλθεν εις την 
οικίαν, όπου κυρίως έμενε κατά τον καιρόν της 
δημοσίας δράσεώς του. Και ήλθαν προς αυτόν οι 
μαθηταί του και του είπαν· «Eξήγησέ μας την 
παραβολήν των ζιζανίων του αγρού».
37 Ο δε Κύριος απεκρίθη και είπε· «Εκείνος που σπέρνει 
τον καλόν σπόρον είναι ο υιός του ανθρώπου, δηλαδή 
εγώ.
38 Αγρός δε είναι ο κόσμος. Ο καλός σπόρος είναι τα 
τέκνα της ουρανίας βασιλείας· τα δε ζιζάνια είναι τα 
τέκνα του πονηρού, του διαβόλου.
39 Ο δε εχθρός, που έσπειρε τα ζιζάνια αυτά, είναι ο 
διάβολος· ο θερισμός η συντέλεια του κόσμου και 
θερισταί οι άγγελοι του Θεού.
40 Όπως λοιπόν εις τα χωράφια μαζεύονται τα ζιζάνια 
και κατακαίονται εις την φωτιά, έτσι θα γίνη και εις την 
συντέλειαν του κόσμου.
41 Θα στείλη ο υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος και 
κριτής της οικουμένης, τους αγγέλους του και θα 
μαζεύσουν από την Εκκλησίαν του, που θα έχη απλωθή 
εις όλην την οικουμένην, όλους εκείνους που βάζουν 
σκάνδαλα, διά να πέσουν εις την αμαρτίαν οι άλλοι και 
εκείνους που διαπράττουν τας ανομίας.
42 Και θα τους ρίψουν εις το φοβερό καμίνι του 
ασβέστου πυρός, δηλαδή εις την αιωνίαν κόλασιν. Εκεί 
θα είναι ο κλαυθμός και το τρίξιμο των οδόντων.
43 Τότε οι δίκαιοι θα λάμψουν ένδοξοι σαν τον ήλιον εις 
την βασιλείαν του ουρανίου Πατρός των. Όποιος έχει 
αυτιά να ακούη, ας ακούη (και ας κανονίση υπεύθυνα 
την θέσιν του απέναντι αυτών, που ακούει. Θα δώση 
λόγον διά τον λόγον που έχει ακούσει).
44 Πάλιν ομοιάζει η Βασιλεία των ουρανών με 
ανεκτίμητον θησαυρόν, κρυμμένον εις ένα χωράφι, τον 
οποίον ευρήκε κάποιος άνθρωπος και τον απέκρυψε εις 
αυτό το χωράφι, και από την μεγάλην χαράν του 
πηγαίνει και πωλεί όλα όσα έχει και αγοράζει εκείνον 
τον αγρόν. (Αξίζει να απαρνηθή κανείς όλα τα υλικά 
αγαθά διά να κερδήση τους θυσαυρούς της βασιλείας 
των ουρανών).
45 Είναι πάλιν ομοία η βασιλεία των ουρανών με ένα 
έμπορον, ο οποίος ζητεί να αγοράση πολύτιμα 
μαργαριτάρια.
46 Αυτός, όταν ευρήκε ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας, 
επήγε αμέσως και επώλησε όλα όσα είχε και το 
αγόρασε. (Έτσι και ο πιστός, σαν καλός έμπορος που 
ξέρει τον συμφέρον του, θυσιάζει με προθυμίαν τα 
υλικά αγαθά της παρούσης ζωής, διά να κερδήση την 
βασιλέιαν του Θεού).
47 Πάλιν η βασιλείαν του Θεού είναι όμοια με δίκτυον, 
που ερρίφθηκε εις την θάλασσαν και περιέκλεισε ψάρια 
από κάθε είδος.
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48 Όταν δε εγέμισε, το ανέβασαν οι ψαράδες από το 
βάθος εις την παραλίαν και αφού εκάθισαν, εμάζευσαν 
τα καλά ψάρια εις αγγεία, τα δε ακατάλληλα και 
επιβλαβή διά φαγητόν τα επέταξαν έξω.
49 Έτσι θα γίνη και εις την συντέλειαν του αιώνος· θα 
εξέλθουν οι άγγελοι από τον ουρανόν, διά να 
συγκεντρώσουν όλους τους ανθρώπους. Και θα 
ξεχωρίσουν τους πονηρούς, οι οποίοι τώρα είναι 
ανακατεμένοι με τους δικαίους.
50 Και θα τους ρίψουν εις την κάμινον του ασβέστου 
πυρός, δηλαδή εις την αιωνίαν κόλασιν· εκεί θα είναι ο 
κλαυθμός και το τρίξιμο των οδόντων».
51 Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· «Τα εννοήσατε όλα αυτά;». 
Εκείνοι του λέγουν· «Ναι, Κύριε».
52 Ο δε Κύριος τους είπε· «Δια τούτο και εγώ σας λέγω: 
καθένας που εδιδάχθη και έμαθε τας αληθείας της 
βασιλείας των ουρανών, είναι όμοιος με πλούσιον 
νοικοκύρην, ο οποίος βγάζει από τους θυσαυρούς αυτού 
καινούργια και παλαιά. (Έτσι και αυτός θα 
χρησιμοποιή, διά τον εαυτόν του και τους άλλους, 
πολυτίμους γνώσεις από την Παλαιάν Διαθήκην και 
από τους θυσαυρούς της νέας αυτής διδασκαλίας μου)».
53 Και όταν ετελείωσεν ο Ιησούς την διδασκαλίαν 
αυτών των παραβολων, έφυγεν από εκεί.
54 Και αφού ήλθε εις την πατρίδα του, εδίδασκε τους 
Ναζαρηνούς εις την συναγωγήν των με τόσην σοφίαν, 
ώστε να εκπλήσσωνται αυτοί και να λέγουν· «Από πού 
υπάρχει εις αυτόν αυτή η σοφία και αυτά τα θαύματα;
55 Δεν είναι αυτός το παιδί του μαραγκού; και δεν 
ονομάζεται η μητέρα του Μαριάμ και οι αδελφοί του 
Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας;
56 Και αι αδελφαί του όλαι δεν ευρίσκονται μαζή μας; 
Αφού, λοιπόν, κατάγεται από τόσον πτωχήν και 
ταπεινήν οικογένειαν και δεν εσπούδασε πουθενά, από 
πού επήρε και κατέχει όλα αυτά;».
57 Και αντί να πιστεύσουν ότι ο Ιησούς ήτο ο Μεσσίας, 
που επερίμεναν, εσκόνταπταν επάνω εις την ταπεινήν 
του εμφάνισιν και απιστούσαν προς αυτόν. Ο δε Ιησούς 
τους είπεν· «Πουθενά αλλού δεν περιφρονείται 
περισσότερον ένας προφήτης όσον εις την πατρίδα του 
και μέσα εις το σπίτι του».
58 Και δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα, ένεκα της 
απιστίας αυτών.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’

• Η αποκεφάλισις του Βαπτιστού, 1-12.
• Ο πολλαπλασιασμός των άρτων, 13-23.
• Ο Ιησούς περιπατεί επάνω εις τα ύδατα, 24-36.

1 Κατά τον καιρόν εκείνον ο Ηρώδης Αντίπας, ο 
τετράρχης της Γαλιλαίας, επληροφορήθη την φήμην 
του Ιησού,
2 και είπεν εις τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του· 

«Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, τον οποίον εγώ 
απεκεφάλισα· αυτός ανεστήθη εκ των νεκρών και διά 
τούτο ενεργούν δι’ αυτού αι θαυματουργικαί δυνάμεις».
3 Διότι ο Ηρώδης είχε συλλάβει τον Ιωάννην, τον έδεσε 
και τον έρριψεν εις την φυλακήν εξ αιτίας της 
Ηρωδιάδος, με την οποίαν παρανόμως συζούσε, διότι 
αυτή ήτο σύζυγος του αδελφού του Φιλίππου.
4 Επειδή έλεγεν εις αυτόν ο Ιωάννης· «Δεν σου 
επιτρέπεται να συζής με αυτήν».
5 Και ενώ ήθελε να τον θανατώση, δεν τον εθανάτωνε, 
διότι εφοβείτο τα πλήθη του λαού, τα οποία 
εθεωρούσαν τον Ιωάννην ως προφήτην.
6 Όταν όμως ο Ηρώδης εώρταζε τα γενέθλιά του, 
εχόρευσε με τέχνην και προκλητικότητα η κόρη της 
Ηρωδιάδος, η Σαλώμη, ενώπιον των προσκεκλημένων 
και ήρεσεν ο χορός της εις τον Ηρώδην.
7 Δια τούτο υπεσχέθη εις αυτήν με όρκον δημοσία, να 
της δώση ο,τιδήποτε και αν του ζητήση.
8 Εκείνη δε καθοδηγηθείσα από την μητέρα της είπε· 
«Δος μου εδώ επάνω εις το πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου 
του Βαπτιστού».
9 Και εστενοχωρήθη μεν ο βασιλεύς, αλλά διά τους 
όρκους και διά να μη εκτεθή εις τους συνδαιτυμόνας ως 
επίορκος, διέταξε να δοθή η κεφαλή του Ιωάννου.
10 Και έστειλε δήμιον και απεκεφάλισε τον Ιωάννην εις 
την φυλακήν.
11 Και έφεραν την κεφαλήν αυτού επάνω εις ένα πιάτο 
και την έδωσαν εις την κόρην και εκείνη την έφερεν εις 
την μητέρα της.
12 Επήγαν κατόπιν οι μαθηταί του Ιωάννου, επήραν το 
σώμα αυτού και το έθαψαν. Έπειτα δε ήλθαν εις τον 
Ιησούν και ανήγγειλαν εις αυτόν το θλιβερόν γεγονός.
13 Όταν δε ο Ιησούς ήκουσε αυτά, ανεχώρησε από εκεί 
με πλοίον εις έρημον τόπον, όπου έμεινε μόνος με τους 
μαθητάς του. Όταν όμως επληροφορήθησαν τα πλήθη 
την αναχώρησιν του Ιησού, τον ηκολούθησαν πεζή από 
τας πόλεις.
14 Και όταν εβγήκεν ο Ιησούς από εκεί που έμενεν, είδε 
πολύν λαόν, εσπλαγχνίσθη αυτούς και εθεράπευσε 
όλους όσοι ήσαν άρρωστοι.
15 Αργά δε το απόγευμα προσήλθαν οι μαθηταί και του 
είπαν· «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα έχει περάσει· 
διάλυσε τα πλήθη, ώστε να πάνε εις τα γύρω χωριά και 
να αγοράσουν διά τον εαυτόν τους τροφάς».
16 Ο δε Ιησούς τους είπεν· «Δεν έχουν ανάγκην να πάνε· 
δώστε τους σείς να φάγουν». (Και είπε τούτο, διά να 
δώση ευκαιρίαν εις τους μαθητάς να δείξουν την 
αγάπην των, αλλά και διά να τους προπαρασκεύαση 
ψυχολογικώς διά το θαύμα).
17 Εκείνοι δε του είπαν· «Eδώ δεν έχομεν παρά μόνον 
πέντε άρτους και δύο ψάρια».
18 Ο δε Ιησούς είπε· «Φέρετέ τα εδώ εις εμέ».
19 Και αφού συνέστησε εις τα πλήθη να καθήσουν 
επάνω εις τα χόρτα, επήρε τους πέντε άρτους και τα δύο 
ψάρια, εσήκωσε εις τον ουρανόν, διά να ευχαριστήση 
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τον ουράνιον Πατέρα, ευλόγησε, έκοψε τους άρτους εις 
κομμάτια και τα έδωσε εις τους μαθητάς και οι μαθηταί 
εις τους όχλους.
20 Έφαγαν δε όλοι και εχόρτασαν και εμάζευσαν ό,τι 
επερίσσευσεν από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια 
γεμάτα.
21 Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν πέντε περίπου χιλιάδες, 
εκτός από τας γυναίκας και τα παιδιά.
22 Και αμέσως ο Ιησούς ηνάγκασε τους μαθητάς να 
εισέλθουν εις το πλοίον και να πάνε προ αυτού εις το 
απέναντι μέρος, μέχρις ότου αυτός απολύση τα πλήθη 
του λαού. (Τούτο δε το έκαμε διά να μη παρασυρθούν 
και οι μαθηταί από τον άκριτον ενθουσιασμόν των 
ανθρώπων αυτών, που ήθελαν να τον ανακηρύξουν 
βασιλέα).
23 Αφού δε διέλυσε τα πλήθη, ανέβη εις το όρος, διά να 
προσευχηθή μόνος και απερίσπαστος. Όταν δε άρχισε 
να νυκτώνη, ήτο μόνος.
24 Το δε πλοίον ευρίσκετο εις το μέσον της θαλάσσης 
και εταλαιπωρείτο πολύ από τα κύματα, διότι ήτο 
αντίθετος ο άνεμος.
25 Κατά δε τα χαράματα, το τέταρτον τρίωρον της 
νυκτός, κατά τον χρόνον που η τετάρτη βάρδια των 
φρουρών ανελάμβανε υπηρεσίαν, ήλθεν ο Ιησούς προς 
τους μαθητάς περιπατών επάνω εις την θάλασσαν.
26 Όταν δε τον είδαν οι μαθηταί να περιπατή επάνω εις 
την θάλασσαν, εταράχθησαν και έλεγαν ότι είναι 
φάντασμα και από τον φόβον έκραξαν.
27 Αμέσως όμως ωμίλησεν ο Ιησούς προς αυτούς και 
τους είπε· «Θάρρος, εγώ είμαι· μη φοβείσθε».
28 Απεκρίθη δε εις αυτόν ο Πέτρος και είπε· «Κύριε, εάν 
είσαι συ, διέταξέ με να έλθω προς σε περιπατών επάνω 
εις τα νερά».
29 Ο δε Κύριος του είπε· «Έλα». Κατέβηκε ο Πέτρος από 
το πλοίον και επεριπάτησε επάνω εις τα νερά, διά να 
έλθη εις τον Ιησούν.
30 Όταν όμως είδε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη, 
εκλονίσθη η πίστις του, ήρχισε να βυθίζεται και 
εφώναξε δυνατά λέγων· «Κύριε, σώσε με».
31 Αμέσως δε ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε 
και του είπε· «Ολιγόπιστε διατί εκλονίσθης εις την 
πίστιν και εδειλίασες;».
32 Όταν δε ανέβησαν εις το πλοίον, έπαυσε ο άνεμος.
33 Οι δε μαθηταί, που ήσαν εις το πλοίον, ήλθαν, 
εγονάτισαν με σεβασμόν προς αυτόν και είπαν· 
«Αληθινά συ είσαι Υιός του Θεού».
34 Και αφού διέσχισαν την θάλασσαν, ήλθαν εις την 
χώραν της Γεννησαρέτ.
35 Οι δε άνθρωποι του τόπου εκείνου μόλις τον 
αντελήφθησαν, έστειλαν αγγελιαφόρους εις όλην την 
περιοχήν εκείνην, διά να αναγγείλουν την έλευσίν του, 
και του έφεραν όλους τους ασθενείς.
36 Τον παρακαλούσαν δε να τους επιτρέψη, έστω και να 
εγγίσουν μόνον την άκρη από το ιμάτιόν του· και όσοι 
το ήγγισαν εθεραπεύθησαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ’

• Η παράδοσις των πρεσβυτέρων και ο νόμος του 
Μωϋσέως, 1-20.
• Η Χαναναία και η πίστις της, 21-28.
• Δεύτερος πολλαπλασιασμός των άρτων, 29-39.

1 Τότε προσήλθαν εις τον Ιησούν οι γραμματείς και οι 
Φαρισαίοι, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και του είπαν·
2 «Διατί οι μαθηταί σου παραβαίνουν την παράδοσιν 
των πρεσβυτέρων, δηλαδή των παλαιοτέρων 
διδασκάλων μας; Αυτό δε φαίνεται από το γεγονός ότι, 
όταν πρόκειται να φάγουν ψωμί, δεν πλύνουν τα χέρια 
των».
3 Εκείνος δε απεκρίθη και τους είπε· «Διατί και σείς 
παραβαίνετε την εντολήν του Θεού χάριν της 
παραδόσεως σας;
4 Διότι, ενώ ο Θεός διέταξε και είπε: τίμα τον πατέρα 
σου και την μητέρα σου· και εκείνος που υβρίζει και 
βλασφημεί τον πατέρα του ή την μητέρα του πρέπει να 
καταδικάζεται εις θάνατον,
5 σείς εξ αντιθέτου λέγετε: όποιος θα πη εις τον πατέρα 
του ή την μητέρα του, αυτό που μου ζητείς να σου δώσω 
διά την εξυπηρέτησίν σου, θα το προσφέρω αφιέρωμα 
εις τον Θεόν, αυτός απαλλάσεται από την υποχρέωσιν 
να βοηθήση τον πατέρα του ή την μητέρα του.
6 Και έτσι έχετε αχρηστεύσει και περιφρονήσει την 
εντολήν του Θεού εξ αιτίας αυτής της παραδόσεώς σας.
7 Υποκριταί! Πολύ σωστά επροφήτευσε για σας ο 
Ησαΐας, λέγων:
8 Ο λαός αυτός με πλησιάζει μόνον με το στόμα και με 
τιμά μόνον με τα χείλη (η ευσέβεια του δηλαδή 
περιορίζεται εις υποκριτικά λόγια), η δε καρδία των 
απέχει πολύ από εμένα.
9 Ανώφελα δε με σέβονται, διότι αφήνουν την ιδικήν 
μου αλήθειαν και διδάσκουν εντολάς και διδασκαλίας 
ανθρώπων».
10 Και αφού επροσκάλεσε τα πλήθη του λαού, τους 
είπε· «Ακούσατε καλά και εννοήσατε αυτά που θα σας 
πω.
11 Δεν μολύνει τον άνθρωπον αυτό που εισέρχεται εις 
τον στόμα, αλλά εκείνο που βγαίνει από το στόμα. Αυτό 
τον μολύνει».
12 Τότε ήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί του και του είπαν· 
«Γνωρίζεις ότι οι Φαρισαίοι επειράχθηκαν και 
εθύμωσαν, όταν άκουσαν αυτά τα λόγια;».
13 Εκείνος δε απεκρίθη και είπε: «Όσα φυτά δεν 
εφύτευσε ο Πατήρ μου ο ουράνιος, θα ξερριζωθούν.
14 Αφήσατέ τους· είναι τυφλοί, οδηγοί άλλων τυφλών· 
εάν δε ένας τυφλός οδηγή ένα άλλον τυφλόν, θα 
πέσουν και οι δύο εις βαθύν λάκκον».
15 Επήρε τον λόγον τότε ο Πέτρος και του είπε· 
«Εξήγησέ μας αυτήν την παραβολήν που είπες 
προηγουμένως».
16 Ο δε Ιησούς είπε· «Ακόμη και σείς που τόσον χρόνον 
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είσθε μαζή μου, δεν ημπορείτε να καταλάβετε το νόημα 
των λόγων μου;
17 Ακόμη δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνο που εισέρχεται 
εις το στόμα, προχωρεί εις την κοιλίαν και απορρίπτεται 
εις τον αφοδευτήριον;
18 Εκείνα όμως που βγαίνουν από το στόμα, εξέρχονται 
από την καρδιά, και αυτά είναι που μολύνουν τον 
άνθρωπον.
19 Διότι από την καρδιά βγαίνουν αμαρτωλαί σκέψεις 
και επιθυμίαι, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, 
ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.
20 Αυτά είναι που κάνουν ακάθαρτον ενώπιον του Θεού 
τον άνθρωπον· το δε να φάγη κανείς με άπλυτα χέρια, 
δεν μολύνει τον άνθρωπον».
21 Αναχωρήσας δε από εκεί ο Ιησούς, επήγε εις τα μέρη 
Τύρου και Σιδώνος.
22 Και ιδού μία γυναίκα Χαναναία, εβγήκε από τα όρια 
της περιοχής εκείνης και με μεγάλην κραυγήν του 
έλεγεν· «Ελέησέ με, Κύριε υιέ του Δαυΐδ· η κόρη μου 
βασανίζεται φρικτά από πονηρόν δαιμόνιον».
23 Εκείνος δε δεν της είπε ούτε μίαν λέξιν εις 
απάντησιν. Προσήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί του και 
τον παρακαλούσαν, λέγοντες· «Άκουσε την παράκλησίν 
της, λυπήσου την, κάμε της αυτό που με τόσον 
σπαραγμόν σου ζητεί, και άφησέ την να φύγη, διότι μας 
ακολουθεί από κοντά και κράζει».
24 Εκείνος απήντησε· «Δεν έχω σταλή παρά μόνον για 
τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού λαού».
25 Αυτή δε ήλθε τότε εμπρός εις τον Ιησούν, εγονάτισε 
με ευλάβειαν και είπε· «Κύριε, βοήθησέ με».
26 Εκείνος απήντησε και είπε· «Δεν είναι καλόν να πάρη 
κανείς το ψωμί από τα τέκνα του και να το ρίψη εις τα 
σκυλάκια».
27 Εκείνη δε είπε· «Ναι, Κύριε, σωστό είναι αυτό· αλλά 
και τα σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα, που πέφτουν 
από το τραπέζι των κυρίων των».
28 Όταν δε ο Ιησούς ήκουσε αυτούς τους γεμάτους 
πίστιν και ταπείνωσιν λόγους, είπε· «Ώ γύναι, μεγάλη 
είναι η πίστις σου! ας γίνη προς χάριν σου, όπως 
ακριβώς θέλεις». Και έθεραπεύθει η κόρη της από την 
στιγμήν εκείνην.
29 Αναχωρήσας δε από εκεί ο Ιησούς ήλθε κοντά εις την 
θάλασσαν της Γαλιλαίας, ανέβηκε εις το όρος και 
εκάθητο εκεί.
30 Και ήλθαν εις αυτόν πολλά πλήθη ανθρώπων, που 
είχαν μαζή των χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κουλλούς 
και άλλους πολλούς ασθενείς, τους οποίους και έρριψαν 
εις τα πόδια του Ιησού. Και αυτός τους εθεράπευσε,
31 ώστε να θαυμάζουν τα πλήθη του λαού βλέποντα 
κωφούς να ακούουν, βωβούς να ομιλούν, κουλλούς 
υγιείς, χωλούς να περιπατούν και τυφλούς να βλέπουν. 
Και εδόξασαν όλοι τον Θεόν του Ισραήλ.
32 Ο δε Ιησούς επροσκάλεσε τους μαθητάς του και είπε· 
«Σπλαγχνίζομαι τον λαόν αυτόν, ότι τρείς τώρα ημέρας 
μένουν κοντά μου και δεν έχουν τι να φάγουν. Δεν 

θέλω δε να τους αφήσω να γυρίσουν εις τα σπίτια των 
νηστικοί, μήπως και παραλύσουν εις τον δρόμον και 
πέσουν από την πείναν».
33 Και λέγουν προς αυτόν οι μαθηταί του· «Από που 
ημπορούμε να έχωμεν ημείς εδώ εις τον έρημον αυτόν 
τόπον τόσους άρτους, ώστε να χορτάσωμεν τόσον 
πολύν λαόν;».
34 Και λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· «Πόσα ψωμιά έχετε;». 
Εκείνοι δε απήντησαν· «Επτά και κάτι λίγα ψαράκια».
35 Και συνέστησε εις τα πλήθη, να καθήσουν κατά γης.
36 Και αφού επήρε τους επτά άρτους και τα ψάρια, 
ευχαρίστησε τον ουράνιον Πατέρα, τα έκοψε κομμάτια, 
και τα έδωκε εις τους μαθητάς του και οι μαθηταί εις τα 
πλήθη.
37 Έφαγαν δε όλοι και εχόρτασαν και εμάζεψαν ό,τι 
είχε περισσεύσει από τα κομμάτια, επτά μεγάλα 
κοφίνια γεμάτα.
38 Αυτοί δε που έφαγαν ήσαν τέσσαρες χιλιάδες άνδρες, 
εκτός από τα γυναικόπαιδα.
39 Και αφού διέλυσε τα πλήθη, εμπήκε εις το πλοίον και 
ήλθε εις τα σύνορα Μαγδαλά, νοτίως της Καπερναούμ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ’

• Οι πειράζοντες Φαρισαίοι και η κακή ζύμη των, 1-
12.
• Η ομολογία του Πέτρου, 13-20.
• Η αναγγελία του Πάθους, 21-28.

1 Τότε οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι (που ήσαν 
άσπονδοι εχθροί μεταξύ των, αλλά τους ήνωσε το 
κοινόν μίσος τους κατά του Χριστού) προσήλθαν εις τον 
Ιησούν και του εζητούσαν επιμόνως να δείξη εις αυτούς 
θαύμα από τον ουρανόν, που να είναι σημείον ότι αυτός 
έχει σταλή από τον ουράνιον Πατέρα. (Εζητούσαν δε 
αυτό, όχι διότι θα επίστευαν, αλλά δια να πειράξουν τον 
Ιησούν και τον εκθέσουν ενώπιον του λαού).
2 Εκείνος δε απεκρίθη και τους είπε· «Όταν βραδιάση, 
λέγετε: θα έχωμεν καλοκαιρίαν, διότι είναι κοκκινωπός 
ο ουρανός.
3 Και το πρωΐ βλέπετε προς την ανατολήν και λέγετε: 
σήμερα θα είναι κακοκαιρία, διότι ο ουρανός είναι 
κόκκινος και νεφελώδης. Υποκριταί, ξέρετε να 
διακρίνετε τα φαινόμενα του ουρανού, τα δε σημεία των 
καιρών, δηλαδή τα θαύματα που κάνω εγώ, που 
μαρτυρούν ότι έχουν φθάσει αι ημέραι του Μεσσίου, δεν 
ημπορείτε να τα διακρίνετε;
4 Γενεά πονηρή και άπιστη ζητεί με επιμονήν θαύμα· 
και άλλο θαύμα δεν θα δοθή εις αυτήν, παρά μόνον το 
του Ιωνά του προφήτου». Τους εγκατέλειψε δε με 
αγανάκτησιν και έφυγε.
5 Όταν δε ήλθαν οι μαθηταί εις το απέναντι μέρος της 
λίμνης, αντελήφθησαν ότι είχαν λησμονήσει να πάρουν 
μαζή τους άρτους.
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6 Ο δε Ιησούς τους είπε· «Κυττάξτε καλά και προσέχετε 
από το προζύμι των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων».
7 Οι δε μαθηταί εσκέπτοντο από μέσα των και έλεγαν: 
ημείς δεν επήραμε καθόλου ψωμιά μαζή μας.
8 Ο Ιησούς ως παντογνώστης εγνώρισε πολύ καλά τας 
σκέψεις των και είπε εις αυτούς· «Τι σκέπτεσθε από 
μέσα σας, ώ ολιγόπιστοι, και ανησυχείτε, διότι δεν 
επήρατε μαζή σας άρτους;
9 Ακόμα δεν εννοείτε την σημασίαν των λόγων μου, 
ούτε ενθυμείσθε τους πέντε άρτους των πέντε χιλιάδων 
και πόσα κοφίνια περίσσευμα επήρατε;
10 Ούτε τους επτά άρτους των τεσσάρων χιλιάδων και 
πόσα μεγάλα καλάθια με περίσσευμα επήρατε;
11 Πως δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα να 
προσέχετε από το υλικό προζύμι και τα ψωμιά των 
Φαρισαίων και Σαδδουκαίων;».
12 Τότε οι μαθηταί κατάλαβαν, ότι δεν τους είπε να 
προσέχουν από το προζύμι του ψωμιού, αλλά από την 
κακήν διδασκαλίαν των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων, 
που ομοιάζει με χαλασμένο προζύμι.
13 Όταν δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρείας, 
την οποίαν είχε επεκτείνει και εξωραϊσει ο Ηρώδης ο 
Φίλιππος, ερώτησε τους μαθητάς του λέγων: «Τι λένε οι 
άνθρωποι, ότι είμαι εγώ, ο υιός του ανθρώπου;».
14 Εκείνοι δε είπαν· «Άλλοι μεν λένε ότι είσαι ο Ιωάννης 
ο Βαπτιστής, άλλοι δε ο Ηλίας, και άλλοι ότι είσαι ο 
Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτας».
15 Λέγει εις αυτούς· «Σείς όμως οι μαθηταί μου ποίος 
λέτε, ότι είμαι;».
16 Απεκρίθη δε ο Σίμων ο Πέτρος και είπε· «Συ είσαι ο 
Χριστός, ο υιός του Θεού του αιωνίου, που έχει ζωήν και 
δίδει ζωήν».
17 Και ο Ιησούς απήντησε και του είπε· «Μακάριος 
είσαι, Σίμων υιέ του Ιωνά, διότι την ομολογίαν, που 
έκαμες, δεν σου την εφανέρωσε αίμα και σάρξ, δηλαδή 
κάποιος άνθρωπος, αλλά ο Πατήρ μου ο επουράνιος.
18 Και εγώ δε σου λέγω τούτο· ότι συ είσαι ο Πέτρος και 
επάνω εις αυτήν την πέτραν της ομολογίας σου θα 
οικοδομήσω ασάλευτον την Εκκλησίαν μου, και πύλαι 
του Άδου (δηλαδή όλαι αι κακαί δυνάμεις του πονηρού 
διαβόλου και των διεστραμμένων ανθρώπων), δεν θα 
υπερισχύσουν και δεν θα κατορθώσουν τίποτε εναντίον 
της.
19 Και θα δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, 
θα σου δώσω δηλαδή την εξουσίαν, ώστε όποιο 
αμάρτημα δεν θα συγχωρήσης συ εις την γην, θα είναι 
ασυγχώρητον και εις τους ουρανούς· και αμάρτημα το 
οποίον συ θα συγχωρήσης επάνω εις την γην, θα είναι 
συγχωρημένον εις τους ουρανούς».
20 Τότε δε έδωσε αυστηράν εντολήν εις τους μαθητάς 
του, να μη είπουν εις κανένα ότι αυτός είναι Ιησούς ο 
Χριστός.
21 Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να φανερώνη εις τους 
μαθητάς του, ότι πρέπει αυτός να μεταβή εις τα 
Ιεροσόλυμα και να πάθη πολλά από τους 

πρεσβυτέρους, τους αρχιερείς και γραμματείς και να 
θανατωθή, και την τρίτην ημέραν από τον θάνατόν του 
να αναστηθή.
22 Και ο Πέτρος, κατατρομαγμένος από τας 
αποκαλύψεις αυτάς του Διδασκάλου, τον επήρε 
ιδιαιτέρως και ήρχισε με ζωηρότητα να συνιστά και να 
του λέη· «Ο Θεός να σε φυλάξη, Κύριε, από όσα φοβερά 
μας είπες ότι θα σου συμβούν· Δεν πρέπει να σου 
συμβούν αυτά».
23 Ο Ιησούς εστράφη αποτόμως προς τον Πέτρον και 
του είπε· «Φύγε από εμπρός μου, σατανά. Μου είσαι 
εμπόδιον εις το απολυτρωτικόν μου έργον. Διότι δεν 
φρονείς και δεν δέχεσαι ό,τι είναι ευάρεστον εις τον 
Θεόν, αλλά ό,τι αρέσει εις τους ανθρώπους».
24 Τότε ο Ιησούς είπε εις τους μαθητάς του· «Εάν κανείς 
θέλη πράγματι να είναι οπαδός μου, ας απαρνηθή τον 
αμαρτωλόν εαυτόν του, ας προετοιμασθή να υποστή 
πολλάς θλίψεις και αυτόν ακόμη τον σταυρικόν 
θάνατον, και ας με ακολουθήση.
25 Διότι εκείνος που θέλει να σώση την ζωήν του 
αρνούμενος εμέ, θα την χάση. Όποιος δε θυσιάσει την 
ζωήν του ένεκα της πίστεως του εις εμέ, αυτός θα 
κληρονομήση την μακαρίαν και ατελεύτητον ζωήν.
26 Διότι τι έχει να ωφεληθή ο άνθρωπος, εάν κερδήση 
όλον τον κόσμον, χάση, δε την αθάνατον ψυχήν του; Ή 
τι θα δώση ο άνθρωπος αντάλλαγμα, δια να εξαγοράση 
την ψυχήν του;
27 (Καθένας σύμφωνα με τα έργα του θα τακτοποιήση 
την θέσιν του εις την αιωνιότητα). Διότι ο υιός του 
ανθρώπου θα έλθη με όλην την δόξαν του Πατρός του, 
που θα είναι και δική του δόξα, μαζή με τους αγγέλους 
του και τότε θα αποδώση, εις τον καθένα κατά τα έγα 
του, σαν υπέρτατος και δικαιότατος κριτής, που είναι.
28 Σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς 
που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν τον 
θάνατον, έως ότου ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να 
έρχεται εις την βασιλείαν του, δηλαδή να ιδρύη με την 
κάθοδόν του Αγίου Πνεύματος την Εκκλησίαν του».

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ’

• Η μεταμόρφωσις, 1-13.
• Η θεραπεία του σεληνιαζομένου, 14-23.
• Η διά θαύματος πληρωμή του φόρου, 24-27.

1 Έπειτα δε από έξ ημέρας επήρε μαζή του ο Ιησούς τον 
Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον αδελφόν αυτού 
Ιωάννην και ανέβηκε με αυτούς μόνον εις ένα υψηλόν 
όρος.
2 Και μετεμορφώθη εμπρός εις αυτούς, και έλαμψε το 
πρόσωπον αυτού όπως ο ήλιος, τα δε ενδύματά του 
έγιναν λευκά όπως το φώς.
3 Και ιδού, εφάνησαν εις αυτούς ο Μωϋσής και ο Ηλίας, 
οι οποίοι συνωμιλούσαν μαζή του.
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4 (Συνεπαρμένος ο Πέτρος από το μεγαλειώδες εκείνο 
θέαμα έλαβε τον λόγον και είπεν εις τον Ιησούν)· 
«Κύριε καλά είναι να μείνωμεν ημείς εδώ· εάν θέλης, ας 
κάμωμεν εδώ τρείς σκηνάς, μίαν για σένα, μίαν για τον 
Μωϋσέα και μίαν για τον Ηλίαν».
5 Ενώ δε ακόμη αυτός ωμιλούσε, ιδού ολόφωτος νεφέλη 
εσκίασεν αυτούς και ιδού ακούσθηκε φωνή από την 
νεφέλην, η οποία έλεγεν· «Αυτός είναι ο μονογενής υιός 
μου ο αγαπητός, εις τον οποίον διά την απόλυτον αυτού 
αναμαρτησίαν και αγιότητα έχω ευαρεστηθή. Εις αυτόν 
να υπακούετε».
6 Όταν οι μαθηταί ήκουσαν αυτήν την φωνήν έπεσαν 
εις το χώμα πρηνείς και εφοβήθησαν πάρα πολύ.
7 Προσήλθεν όμως ο Ιησούς, τους ήγγισε και είπε· 
«Σηκωθήτε, μη φοβείσθε».
8 Ύψωσαν εκείνοι τα μάτια των και δεν είδαν κανένα 
παρά μόνον τον Ιησούν. (Και τότε ενόησαν καλύτερα 
ότι περί αυτού έγινε η φωνή εκείνη του Θεού από την 
νεφέλην).
9 Και όταν κατέβαιναν από το όρος, έδωσεν εις αυτούς 
εντολήν ο Ιησούς και τους είπε· «Να μη πήτε εις κανένα 
αυτό το όραμα, έως ότου ο υιός του ανθρώπου 
αναστηθή εκ νεκρών».
10 Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί· «Διατί λοιπόν οι 
γραμματείς λέγουν ότι ο Ηλίας πρέπει να έλθη πρώτα 
και έπειτα ο Μεσσίας;».
11 Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· «Πράγματι ο 
Ηλίας θα έλθη πριν από τον Μεσσίαν και θα 
τακτοποιήση όλα σύμφωνα με τας Γραφάς.
12 Σας λέγω όμως ότι ο Ηλίας ήλθεν πριν από εμέ και 
δεν τον ανεγνώρισαν, αλλά του έκαμαν όσα κακά η 
διεστραμμένη των καρδία ηθέλησεν. Έτσι και ο υιός του 
ανθρώπου μέλλει να πάθη από αυτούς».
13 Τότε εκατάλαβαν οι μαθηταί ότι ενοούσε τον 
Ιωάννην τον Βαπτιστήν, ο οποίος είχε έλθει ως άλλος 
Ηλίας.
14 Και όταν κατέβηκαν και ήλθαν προς το πλήθος, 
επλησίασεν αυτόν ένας άνθρωπος, που εγονάτισε 
εμπρός του με ευλάβειαν και είπε·
15 Κύριε σπλαγχνίσου το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται 
και ταλαιπωρείται πολύ φοβερά· διότι πολλές φορές 
πίπτει εις την φωτιά και πολλές φορές εις το νερό.
16 Και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς σου με την 
παράκλησιν να τον θεραπεύσουν και αυτοί δεν 
ημπόρεσαν να του χαρίσουν την θεραπείαν».
17 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν· «Ώ γενεά άπιστος 
και διεστραμμένη από την κακίαν! Έως πότε θα είμαι 
μαζή σας; Έως πότε θα σας ανέχωμαι; Φέρετέ μου 
αυτόν εδώ».
18 Και επέπληξεν ο Ιησούς το δαιμόνιον και εβγήκεν 
αυτό από το παιδί, το οποίον και εθεραπεύθη από την 
ώραν εκείνην.
19 Τότε επλησίασαν οι μαθηταί τον Ιησούν ιδιαιτέρως 
και είπαν· «Διατί ημείς δεν ημπορέσαμεν να διώξωμε 
αυτό το δαιμόνιον;». (Είπαν δε τούτο, διότι εις άλλας 

περιστάσεις είχαν εκδιώξει δαιμόνια).
20 Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς· «Ένεκα της απιστίας 
σας. Διότι σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστιν σαν το 
μικρό σπόρο του σιναπιού, θα πήτε εις το βουνό τούτο· 
πήγαινε από εδώ εκεί και θα πάη και τίποτε δεν θα 
είναι για σας αδύνατον.
21 Μάθετε δε ότι αυτό το είδος των δαιμονίων δεν 
εκδιώκεται παρά με προσευχήν και νηστείαν».
22 Ενώ δε περιήρχοντο εις την Γαλιλαίαν, είπε εις 
αυτούς ο Ιησούς· «Ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να 
παραδοθή εις τα χέρια μοχθηρών ανθρώπων
23 και θα τον θανατώσουν, και κατά την τρίτην ημέραν 
θα αναστηθή». Και ελυπήθησαν πάρα πολύ οι μαθηταί.
24 Όταν δε ήλθαν εις Καπερναούμ, επλησίασαν τον 
Πέτρον αυτοί που εισπράττουν από τους Ιουδαίους τα 
δίδραχμα, ως φόρον διά τον ναόν, και του είπαν· «Ο 
διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα;».
25 Λέγει ο Πέτρος· «Ναι, πληρώνει». (χωρίς να σκεφθή 
ότι ο φόρος κατεβάλλετο και ως λύτρον διά τας 
αμαρτίας και ότι ο διδάσκαλος ως αναμάρτητος Υιός 
του Θεού δεν έπρεπε να πληρώση τέτοιον φόρον). Και 
όταν εισήλθε ο Πέτρος εις το σπίτι τον επρόλαβεν ο 
Ιησούς και είπε· «Τι γνώμη έχεις, Σίμων; Οι βασιλείς της 
γης από ποιούς παίρνουν φόρους εισοδήματος ή 
κεφαλιάτικο; Από τα παιδιά των ή από τους ξένους;».
26 Λέγει εις αυτόν ο Πέτρος· «Από τους ξένους». Είπεν 
εις αυτόν ο Ιησούς· «Επομένως οι υιοί του βασιλέως 
είναι ελεύθεροι από κάθε είδους φόρον. (Εγώ μεν ως ο 
αναμάρτητος Υιός του Θεού και σείς ως απόστολοί μου 
είμεθα απηλλαγμένοι από κάθε φορολογίαν).
27 Αλλά διά να μη σκανδαλίσωμεν αυτούς και 
θεωρήσουν περιφρόνησιν προς τον ναόν την άρνησίν 
μας να πληρώσωμεν τον φόρον, πήγαινε εις την 
θάλασσαν και ρίξε το αγκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι 
που θα ανεβάσης, άνοιξε το στόμα του και θα εύρης ένα 
ασημένιο τετράδραχμο· πάρε το και δώσε το εις αυτούς 
δι’ εμέ και διά σε».

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ’

• Ο μεγαλύτερος εις την βασιλείαν των ουρανών, 1-6.
• Το σκάνδαλον και το βάρος του, 7-14.
• Συμβουλή προς τους πταίοντας και συγχώρησις, 
15-22.
• Η παραβολή του κακού χρεωφειλέτου, 23-35.

1 Εκείνην την ώραν προσήλθαν οι μαθηταί εις τον 
Ιησούν και είπαν· «Ποιός άρα γε είναι μεγαλύτερος εις 
την βασιλείαν των ουρανών;».
2 Επροσκάλεσε τότε ο Ιησούς ένα παιδί, το έβαλεν 
όρθιον εις το μέσον αυτών και είπε·
3 «Σας διαβεβαιώνω ότι εάν δεν αλλάξετε φρονήματα 
και πορείαν εις την ζωήν σας και δεν γίνετε απλοί και 
άδολοι σαν τα παιδιά, δε θα εισέλθετε εις την βασιλείαν 
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των ουρανών.
4 Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτόν του σαν αυτό το 
παιδάκι, αυτός είναι ο μεγαλύτερος εις την βασιλείαν 
των ουρανών.
5 Και εκείνος που θα υποδεχθή προς χάριν μου ένα 
τέτοιο παιδί ή ένα, σαν το παιδί, απλούν άνθρωπον, 
δέχεται εμέ.
6 Όποιος όμως σκανδαλίσει και παρασύρει εις την 
αμαρτίαν ένα από τους μικρούς και απλοϊκούς αυτούς, 
που πιστεύουν εις εμέ, είναι προτιμότερον δι’ αυτόν να 
κρεμασθή εις τον τράχηλόν του μυλόπετρα από εκείνες 
που γυρίζει ο όνος εις τον μύλον, και να καταποντισθή 
εις την ανοιχτή θάλασσα.
7 Αλλοίμονον εις τον κόσμον από τα σκάνδαλα· διότι 
ένεκα της διαφθοράς των ανθρώπων, κατ’ ανάγκην θα 
έλθουν σκάνδαλα και πειρασμοί. Αλλοίμονον όμως εις 
τον άνθρωπον εκείνον, διά του οποίου έρχεται το 
σκάνδαλον.
8 Εάν δε το χέρι σου ή το πόδι σου (δηλαδή ένα 
πρόσωπον που σου είναι πολύτιμον και χρήσιμον) 
γίνεται αφορμή να παρασυρθής εις την αμαρτίαν, κόψε 
το και ρίξε το μακρυά· είναι καλόν για σένα να εισέλθης 
εις την ζωήν χωλός ή κουλλός παρά με δύο χείρας ή δύο 
πόδας να ριφθής εις το πυρ το αιώνιον.
9 Και εάν το μάτι σου σε σκανδαλίζη και σε παραπλανά 
εις την αμαρτίαν, βγάλε το και πέταξέ το· είναι καλό 
για σένα να εισέλθης εις την ζωήν μονόφθαλμος παρά 
έχων δύο μάτια να ριφθής εις την γέεναν του πυρός. 
(Κόψε δηλαδή τον δεσμόν και την επικοινωνίαν με 
πρόσωπα, που σου είναι μεν πολύτιμα και χρήσιμα σαν 
το μάτι, αλλά σε παρασύρουν εις την αμαρτίαν, διά να 
αποφύγης έτσι την γέεναν του πυρός και εισέλθης εις 
την βασιλείαν των ουρανών).
10 Προσέχετε να μη καταφρονήσετε ένα από τους 
μικρούς τούτους τους οπαδούς μου, διότι σας λέγω ότι 
αυτοί έχουν μεγάλην αξίαν ενώπιον του Θεού και οι 
άγγελοι των εις τους ουρανούς έχουν μεγάλην 
παρησσίαν διά λογαριασμόν των ενώπιον του Πατρός 
μου του εν τοις ουρανοίς και βλέπουν ακατάπαυστα το 
πρόσωπον αυτού.
11 Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να σώση το 
απολωλός (τον άνθρωπον, δηλαδή, ο οποίος ένεκα 
αγνοίας και αδυναμίας βαδίζει τον δρόμον, που οδηγεί 
εις την αιωνίαν απώλειαν).
12 Τι νομίζετε σείς; Εάν ένας άνθρωπος έχη εκατό 
πρόβατα και παραπλανηθή ένα πρόβατον μακρυά από 
το κοπάδι, δεν θα αφήση αυτός τα ενενήκοντα εννέα 
επάνω εις τα βουνά, και δεν θα τρέξη να αναζητήση το 
χαμένο;
13 Και αν συμβή να το βρη, σας διαβεβαιώνω ότι χαίρει 
δι’ αυτό πολύ περισσότερο παρά διά τα ενενήκοντα 
εννέα, που δεν είχαν παραπλανηθή.
14 Όπως ο καλός ποιμήν δεν θέλει να χάση ούτε ένα 
πρόβατο, έτσι δεν είναι θέλημα του Πατρός σας του εν 
ουρανοίς να χαθή ένας από τους μικρούς τούτους. 

Λοιπόν προσέχετε μήπως τυχόν καταφρονήσετε κανένα 
από τους άσημους και απλοϊκούς πιστούς.
15 Εάν φταίξη σε σένα ο αδελφός σου, πήγαινε και 
υπόδειξέ του το σφάλμα του ιδιαιτέρως· εάν ακούση την 
υπόδειξίν σου και μετανοήση δια το σφάλμα του, 
εκέρδησες τον αδελφόν σου διά τον Θεόν και διά σε τον 
ίδιον.
16 Εάν όμως δεν σε ακούση, τότε πάρε μαζή σου ένα 
ακόμη ή δύο και κάμε του την παρατήρησιν, ώστε να 
στηριχθή και κατοχυρωθή έτσι η αλήθεια επάνω εις την 
βεβαίωσιν δύο ή τριών μαρτύρων.
17 Εάν δε παρακούση και εις τας συμβουλάς αυτών, 
ειπέ το γεγονός εις την Εκκλησίαν. Εάν δε δεν σεβασθή 
και παρακούση την Εκκλησίαν, ας είναι για σένα όπως 
ο ειδωλολάτρης και ο αμετανόητος τελώνης, οι οποίοι 
δεν ανήκουν εις την Εκκλησίαν.
18 Σας διαβεβαιώνω ότι όσα αμαρτήματα αφήσετε 
δεμένα και ασυγχώρητα εις την γην, θα μείνουν δεμένα 
και ασυγχώρητα εις τον ουρανόν. Και όσα συγχωρήσετε 
εις την γην, θα είναι συγχωρεμένα και λυμένα εις τον 
ουρανόν.
19 Πάλιν σας διαβεβαιώνω ότι, εάν δύο από σας 
συμφωνήσουν εις την γην για κάθε καλόν πράγμα, που 
ήθελαν ζητήσει διά της προσευχής των, θα το λάβουν 
από τον Πατέρα μου τον εν τοις ουρανοίς.
20 Διότι όπου δύο ή τρείς είναι συγκεντρωμένοι εις το 
όνομά μου και διά σκοπόν σύμφωνον με το θέλημά μου, 
εκεί είμαι και εγώ εν μέσω αυτών, διά να τους φωτίζω, 
να τους ευλογώ και να τους ενισχύω».
21 Τότε επλησίασε προς αυτόν ο Πέτρος και είπε· 
«Κύριε, πόσες φορές θα φταίξη εις εμέ ο αδελφός μου 
και θα τον συγχωρήσω; Έως επτά φορές;».
22 Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς· «Δεν σου λέγω έως επτά 
φορές, αλλά έως εβδομήκοντα επτά φορές, πάντοτε 
δηλαδή θα συγχωρής».
23 «Το καθήκον να συγχωρούμεν αυτούς που μας 
έφταιξαν είναι απεριόριστον. Δι’ αυτό και η βασιλεία 
των ουρανών έχει παρομοιωθή με ένα βασιλέα, που 
ηθέλησε να λογαριασθή με τους δούλους του, εις τους 
οποίοιυς είχεν εμπιστευθή την διαχείρησιν των 
οικονομικών του.
24 Εκεί δε που ήρχισε να εξετάζη τους λογαριασμούς, 
του έφεραν βιαίως έναν, που του χρεωστούσε το 
τεράστιον ποσόν των δέκα χιλιάδων ταλάντων.
25 Επειδή δε δεν είχε να επιστρέψη όσα χρεωστούσε, 
διέταξε ο κύριος του να πωληθή ως δούλος αυτός και η 
γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε, διά να 
εξοφληθή έτσι έστω και μέρος από το χρέος.
26 Έπεσε τότε κατά γης ο δούλος εκείνος, τον 
επροσκυνούσε και έλεγε: «Κύριε, δείξε επιείκειαν και 
μακροθυμίαν εις εμέ και όλα όσα σου χρεωστώ, θα σου 
τα πληρώσω».
27 Εφάνη δε σπλαγχνικός ο Κύριος του δούλου εκείνου, 
τον αφήκεν ελεύθερον και του εχάρισε όλον το χρέος.
28 Αλλ’ εκείνος ο δούλος όταν εβγήκεν έξω, ευρήκε ένα 
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από τους συνδούλους του, ο οποίος του χρεωστούσε το 
μηδαμινόν ποσόν των εκατό δηναρίων. Αμέσως τον 
έπιασε και το επίεζε κατά τον πλέον σκληρόν τρόπον 
λέγων: πλήρωσέ μου ότι μου χρεωστάς.
29 Έπεσε τότε ο συνδούλος εκείνος εις τα πόδια αυτού 
και τον παρακαλούσε λέγων: δείξε σε μένα επιείκειαν 
και μακροθυμίαν και θα σου επιστρέψω τα οφειλόμενα.
30 Αυτός δε δεν ήθελε να ακούση τίποτε, αλλά επήγε 
και τον κατήγγειλε εις τας αρχάς και τον έβαλε εις την 
φυλακήν, έως ότου πληρώση το χρέος του.
31 Οι άλλοι συνδούλοι του, όταν είδαν αυτά που έγιναν, 
ελυπήθηκαν πάρα πολύ και ελθόντες εις τον κύριόν 
των του διηγήθηκαν με ακρίβειαν όλα τα γεγονότα.
32 Τότε εκάλεσε αυτόν ο κύριός του και του είπε: δούλε 
πονηρέ, όλο το τεράστιον εκείνο χρέος σου το εχάρισα, 
διότι με παρεκάλεσες.
33 Δεν έπρεπε και συ να λυπηθής και να ελεήσης τον 
σύνδουλόν σου, όπως εγώ ο Κύριός σου σε ελυπήθηκα 
και σε ελέησα;
34 Και οργισθείς ο κύριός του τον έβαλε εις την 
φυλακήν και τον παρέδωκε εις τους βασανιστάς, διά να 
τον βασανίζουν, μέχρις ότου εξοφλήση όλον το χρέος 
του.
35 Έτσι και ο Πατήρ μου ο επουράνιος θα κάμη εις σας 
εάν δεν συγχωρήτε ο καθένας εις τον αδελφόν του, με 
όλη σας την καρδιά, τα πταίσματα, που έχει κάμει 
απέναντί σας».

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ’

• Το διαζύγιον και η παρθενική ζωή, 1-12.
• Τα μικρά παιδιά, 13-15.
• Ο πλούσιος νεανίσκος, 16-30.

1 Όταν δε ετελείωσεν ο Ιησούς τα ομιλίας αυτάς, 
ανεχώρησε από την Γαλιλαίαν και ήλθε εις τα όρια της 
Ιουδαίας πέραν από τον Ιορδάνην.
2 Και ηκολούθησαν αυτόν πλήθη πολλά και 
εθεράπευσεν εκεί τους μεταξύ αυτών ασθενείς.
3 Και οι Φαρισαίοι προσήλθαν εις αυτόν με τον σκοπόν 
να τον παγιδεύσουν και τον εκθέσουν με τας δολίας 
ερωτήσεις των, και τον ηρώτησαν, εάν επιτρέπεται εις 
ένα άνδρα να διώξη την γυναίκα του διά κάθε αιτίαν, 
που αυτός ήθελεν εύρει;
4 Απεκρίθη δε και είπεν εις αυτούς· «Δεν εδιαβάσατε εις 
το πρώτον βιβλίον της Γραφής ότι ο δημιουργός ευθύς 
εξ αρχής έπλασεν άνδρα και γυναίκα, ως ένα 
ανδρόγυνο και είπε:
5 ένεκα τούτου θα εγκαταλείψη ο άνθρωπος τον πατέρα 
και την μητέρα και θα προσκολληθή εις την γυναίκα 
αυτού και θα είναι οι δύο μία σάρξ, ένα σώμα;
6 Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Το 
ανδρόγυνο λοιπόν, το οποίον ο Θεός τόσο στενά 
συνένωσε, ο άνθρωπος ας μη το χωρίση». (Πως είναι 

δυνατόν να χωρίση εις δύο ένα σώμα και να ζήση το 
σώμα αυτό;).
7 Λέγουν εις αυτόν· «Τότε διατί ο Μωϋσής επέτρεψε το 
διαζύγιον και παρήγγειλε να δίδη ο άνδρας εις την 
γυναίκα γραπτόν διαζύγιον και να την απολύη;».
8 Λέγει εις αυτούς ότι «Ο Μωϋσής επέτρεψε εις σας να 
χωρίζετε τας γυναίκας σας, ένεκα της σκληροκαρδίας 
σας (διά να προλάβη χειρότερα εγκλήματα, τα οποία 
ημπορούσατε να διαπράξετε, διά να απαλλαγήτε από 
την ανεπιθύμητον σύζυγον). Αλλά από την αρχήν της 
δημιουργίας δεν είχε γίνει έτσι.
9 Σας λέγω δε τούτο· ότι όποιος χωρίσει την γυναίκα 
αυτού, δι’ οιανδήποτε άλλην αιτίαν πλην της πορνείας, 
και νυμφευθή άλλην, διαπράττει μοιχείαν· και εκείνος 
που θα λάβη ως σύζυγον διαζευγμένην γυναίκα, 
διαπράττει μοιχείαν».
10 Λέγουσιν εις αυτόν οι μαθηταί του· «Εάν έτσι έχουν 
τα πράγματα, εάν τόσον στενή είναι η σχέσις του 
ανδρογύνου και μία μόνη η αιτία που δικαιολογεί το 
διαζύγιον, τότε δεν συμφέρει να έρχεται κανείς εις 
γάμον».
11 Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς· «Δεν παραδέχονται 
όλοι με τον νουν και την καρδίαν τον λόγον αυτόν, 
αλλά εκείνοι εις τους οποίους έχει δοθή από τον Θεόν το 
χάρισμα να μπορούν να μείνουν άγαμοι και αγνοί.
12 Διότι υπάρχουν ευνούχοι, οι οποίοι εγεννήθησαν 
τέτοιοι εκ κοιλίας μητρός. Και υπάρχουν ευνούχοι, οι 
οποίοι ευνουχίσθηκαν από τους ανθρώπους. (Και οι μεν 
και οι δε είναι ανίκανοι διά τον γάμον και κατ’ ανάγκην 
μένουν άγαμοι). Υπάρχουν όμως και άλλοι ευνούχοι οι 
οποίοι διά να αφοσιωθούν εις την βασιλείαν του Θεού 
και κερδήσουν ασφαλέστερα την σωτηρίαν, 
ηγωνίσθησαν κατά της εμφύτου ορμής, 
αυτοπροαιρέτως απέχουν από τον γάμον και ζουν 
ισοβίως αγνοί και παρθένοι. Όποιος ημπορεί να 
παραδεχθή και να εφαρμόση τον λόγον αυτόν, ας 
προχωρήση εις τον δρόμον της σωφροσύνης και 
αγνότητος».
13 Τότε έφεραν προς αυτόν μικρά παιδιά, διά να βάλη 
επάνω εις τα κεφάλια τα χέρια του, να τα ευλογήση και 
προσευχηθή δι’ αυτά. Οι μαθηταί όμως, διά να μη 
ενοχληθή ο διδάσκαλός των, επέπληξαν εκείνους που 
τα έφεραν.
14 Αλλά ο Ιησούς είπεν· «Αφήστε τα παιδιά και μη τα 
εμποδίζετε να έλθουν προς εμέ. Διότι εις αυτά, και εις 
εκείνους που ομοιάζουν με αυτά ως προς την απλότητα 
και την αθωότητα, ανήκει η βασιλεία των ουρανών».
15 Και αφού έβαλε τα χέρια επάνω τους και τα 
ευλόγησε, ανεχώρησε από εκεί.
16 Και ιδού ένας προσήλθε εις αυτόν και του είπε· 
«Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν πρέπει να κάμω, διά να 
έχω ζωήν αιώνιον;».
17 Ο δε Ιησούς του είπε· «Τι με λέγεις αγαθόν, αφού με 
νομίζεις απλούν άνθρωπον; Κανείς δεν είναι απόλυτα 
αγαθός, ει μη μόνον ένας, ο Θεός. Εάν δε θέλης να 
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εισέλθης εις την αιώνιον ζωήν, τήρησε τας εντολάς».
18 Λέγει εις αυτόν· «Ποίας;». Ο δε Ιησούς του είπε: «Τας 
γνωστάς, δηλαδή το να μη φονεύσης, να μη μοιχεύσης, 
να μη κλέψης, να μη ψευδομαρτυρήσης,
19 τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Και να 
αγαπήσης τον πλησίον σου, όπως τον εαυτόν σου».
20 Λέγει εις αυτόν ο νέος με κάποιαν προχειρότητα· 
«Όλα αυτά τα έχω τηρήσει από την νεανικήν μου 
ηλικίαν· τι μου λείπει ακόμη διά να γίνω άξιος της 
βασιλείας των ουρανών;».
21 Είπε εις αυτόν ο Ιησούς· «Εάν θέλης να είσαι τέλειος, 
πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα εις 
τους πτωχούς και θα αποκτήσης θησαυρόν εις τον 
ουρανόν, και έλα ακολούθησέ με».
22 Αλλ’ όταν ο νέος ήκουσε αυτόν τον λόγον, έφυγε 
λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδιά του 
ήταν κολλημένη εις αυτά.
23 Ο δε Ιησούς είπε εις τους μαθητάς του· «Αληθινά σας 
λέγω ότι πολύ δύσκολα θα εισέλθη πλούσιος εις την 
βασιλείαν των ουρανών.
24 Και πάλιν σας λέγω, είναι ευκολώτερον να περάση 
γκαμήλα από την τρύπα που ανοίγει το βελόνι, παρά 
πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού».
25 Όταν άκουσαν οι μαθηταί του τα λόγια αυτά, έπεσαν 
εις μεγάλην έκπληξιν και με κάποιαν αποκαρδίωσιν 
είπαν· «Ποιός τάχα ημπορεί να σωθή;».
26 Ο δε Ιησούς τους εκύτταξε κατάματα και είπεν· «Η 
σωτηρία είναι διά τους ανθρώπους έργον αδύνατον, 
αλλά εις τον Θεόν όλα είναι δυνατά, άρα και η σωτηρία 
των πλουσίων, όπως και όλων εκείνων οι οποίοι κατά 
κάποιον τρόπον ανακατεύτονται με χρήματα και 
κτήματα. Αρκεί να έχουν την διάθεσιν της 
αυταπαρνήσεως και θυσίας».
27 Τότε απεκρίθη ο Πέτρος και του είπε· «Ιδού ημείς 
αφήσαμεν όλα και σε ηκολουθήσαμεν. Ποία τάχα θα 
είναι η αμοιβή μας;».
28 Ο δε Ιησούς απήντησεν εις αυτούς· «Σας 
διαβεβαιώνω ότι σείς που με έχετε ακολουθήσει εδώ εις 
την γην, όταν εις την συντέλεια των αιώνων 
αναδημιουργηθή νέος κόσμος και αναστηθούν οι νεκροί 
και ο υιός του ανθρώπου καθίση επάνω εις τον ένδοξον 
θρόνον του, τότε και σείς θα καθίσετε επάνω εις δώδεκα 
θρόνους διά να κρίνετε τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.
29 Και κάθε ένας, ο οποίος προς χάριν μου αφήκε οικίας 
ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή 
χωράφια, θα λάβη εδώ εις την γην εκατό φορές 
περισσότερα και, το σπουδαιότερον, θα κληρονομήση 
την αιωνίαν ζωήν.
30 Πολλοί δε που εις τον κόσμον αυτόν, ένεκα των 
αξιωμάτων τα οποία κατέχουν και όχι διά την αρετήν 
των, είναι πρώτοι, εις την βασιλείαν των ουρανών θα 
είναι τελευταίοι και πολλοί που εις τον κόσμον αυτόν 
θεωρούνται τελευταίοι, θα είναι εκεί πρώτοι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ’

• Η παραβολή των εργατών του αμπελώνος, 1-16.
• Προαναγγελία του Πάθους και της Αναστάσεως, η 
αίτησις των υιών Ζεβεδαίου, 20-29.
• Η θεραπεία δύο τυφλών εις Ιεριχώ, 30-34.

1 Διά να εννοήσετε δε αυτήν την αλήθειαν, ακούσατε 
μίαν παραβολήν. Η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία 
με ένα άνθρωπον νοικοκύρην, ο οποίος πρωΐ-πρωΐ 
εβγήκε να μισθώση εργάτας διά το αμπέλι του.
2 Και αφού εσυμφώνησε με τους εργάτας να τους 
πληρώνη ως ημερομίσθιον ένα δηνάριον, τους έστειλε 
εις το αμπέλι του.
3 Εβγήκε πάλιν κατά τας εννέα το πρωΐ εις την αγοράν 
και είδε άλλους εργάτας να στέκουν εκεί χωρίς 
εργασίαν και να περιμένουν μήπως τους μισθώση 
κανείς.
4 Και εις εκείνους είπε: πηγαίνετε και σείς εις το αμπέλι 
και ό,τι είναι δίκαιον θα σας δώσω. Και εκείνοι επήγαν.
5 Και πάλιν εβγήκε κατά τας δώδεκα και τας τρείς το 
απόγευμα και έκαμε το ίδιο.
6 Όταν δε κατά τας πέντε εβγήκε, ευρήκε και άλλους 
εργάτας να στέκουν χωρίς εργασίαν και τους λέγει: 
διατί στέκεσθε εδώ όλην την ημέραν άνεργοι;
7 Λέγουν προς αυτόν: διότι κανείς δεν μας εμίσθωσε. 
Λέγει εις αυτούς: πηγαίνετε και σείς εις το αμπέλι μου 
και ό,τι είναι δίκαιον θα πάρετε.
8 Όταν δε εβράδιασε, λέγει ο κύριος του αμπελιού εις 
τον διαχειριστήν του: κάλεσε τους εργάτας και δώσε 
τους τον μισθόν, αρχίζοντας από τους τελευταίους και 
προχωρώντας εις τους πρώτους.
9 Και όταν ήλθαν αυτοί που έπιασαν δουλειά κατά τας 
πέντε το απόγευμα, επήρε ο καθένας τους από ένα 
δηνάριον.
10 Όταν δε ήλθαν οι πρώτοι ενόμισαν ότι θα πάρουν 
περισσότερα, αλλά επήραν και αυτοί από ένα δηνάριον.
11 Όταν όμως το επήραν, εμουρμούριζαν 
δυσαρεστημένοι εναντίον του οικοδεσπότου
12 και έλεγαν ότι αυτοί οι τελευταίοι μίαν μόνον ώραν 
εδούλεψαν και τους επλήρωσες ίσα με ημάς οι οποίοι 
εβαστάσαμε το ολοήμερο βάρος της εργασίας και όλον 
τον καύσωνα.
13 Ο οικοδεσπότης απεκρίθη και είπε εις ένα από 
αυτούς: Φίλε, δεν σε αδικώ· δεν συνεφώνησες μαζή μου 
ένα δηνάριο ως ημερομίσθιον;
14 πάρε, λοιπόν, αυτό που σου ανήκει και πήγαινε. 
Θέλω δε εις αυτόν τον τελευταίον να δώσω ό,τι έδωσε 
και εις σε·
15 ή μήπως δεν έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω εις 
την ιδική μου περιουσίαν. Ή εάν το μάτι σου είναι 
φθονερό και αχόρταστο διότι εγώ είμαι αγαθός, ποίος 
πταίει; Ασφαλώς η ιδική σου μοχθηρία.
16 Έτσι θα είναι πρώτοι αυτοί που εκλήθησαν 
τελευταία και ειργάσθησαν με ζήλον και θα είναι 
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τελευταίοι οι πρώτοι, ένεκα του φθόνου και της 
χαλαρώσεώς των. Διότι πολλοί είναι εκείνοι που έχουν 
κληθή, ολίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί, που θα εργασθούν 
μέχρι τέλους με φλογεράν επιθυμίαν και θερμόν 
ζήλον».
17 Όταν δε ανέβαινε ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα, επήρε 
τους δώδεκα μαθητάς του ιδιαιτέρως και καθώς 
εβάδιζαν εις την οδόν είπεν εις αυτούς.
18 «Ιδού αναβαίνομεν τώρα εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός 
του ανθρώπου θα παραδοθή εις τους αρχιερείς και 
γραμματείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον
19 και θα τον παραδώσουν εις τους ειδωλολάτρας 
στρατιώτας της Ρώμης, διά να τον εμπαίξουν και να τον 
μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν· αλλά κατά την 
τρίτην ημέραν θα αναστηθή».
20 Τότε τον επλησίασεν η μητέρα των υιών του 
Ζεβεδαίου, μαζή με τα παιδιά της, τον επροσκύνησε με 
ευλάβειαν και εφαίνετο ότι κάτι ήθελε να ζητήση από 
αυτόν.
21 Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτήν· «Τί θέλεις;». Λέγει εις 
αυτόν· «Δώσε εντολήν να καθίσουν τα δύο αυτά παιδιά 
μου ο ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα 
αριστερά σου, όταν συ θα αναλάβης την βασιλείαν 
σου».
22 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε· «Δεν γνωρίζετε, τι 
ζητείτε. Ημπορείτε να πίετε το ποτήριον του πόνου, το 
οποίον εγώ μέλλω να πίω, ή να βαπτισθήτε το 
βάπτισμα του αίματος και των παθημάτων, το οποίον 
εγώ βαπτίζομαι;». Λέγουν εις αυτόν· «Ημπορούμεν».
23 Και λέγει εις αυτούς· «Το μεν ποτήριόν μου θα το 
πίετε και το βάπτισμα των παθημάτων, το οποίον εγώ 
βαπτίζομαι, θα βαπτισθήτε. Το να καθίσετε όμως εις τα 
δεξιά μου και τα αριστερά μου δεν είναι ιδικόν μου 
δικαίωμα να το δώσω εις όποιον απλώς το ζητήσει· 
αλλά θα δοθή από τον δίκαιον Πατέρα μου εις εκείνους 
διά τους οποίους έχει ετοιμασθή». (δηλαδή διά τους 
πιστούς εις αυτόν και καλούς αγωνιστάς εις τον δρόμον 
της αρετής).
24 Και οι δέκα ήκουσαν αυτά, ηγανάκτησαν διά την 
φιλόδοξον συμπεριφοράν των δύο αδελφών, οι οποίοι 
επροσπαθούσαν να τους παραγκωνίσουν, διά να 
λάβουν αυτοί τα μεγαλύτερα αξιώματα.
25 Ο δε Ιησούς τους εκάλεσε κοντά του και τους είπε· 
«Ξέρετε, ότι οι άρχοντες των εθνών φέρονται 
δεσποτικώς προς αυτά σαν απόλυτοι κυρίαρχοί των και 
εκείνοι που κατέχουν μεγάλα αξιώματα ασκούν 
ανεξέλεγκτον τυραννικήν κυριαρχίαν εις αυτούς, σαν 
να τους έχουν δούλους.
26 Τέτοιο πράγμα όμως μεταξύ σας δεν πρέπει να 
συμβαίνη. Αλλ’ όποιος θέλει να αναδειχθή μέγας 
μεταξύ σας, ας είναι υπηρέτης σας.
27 Και όποιος θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος, οφείλει 
να γίνη δούλος και να προσφέρη εις όλους με αγάπην 
και ταπεινοφροσύνην τας υπηρεσίας του.
28 Όπως ακριβώς ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να 

υπηρετηθή, αλλά να υπηρετήση και να δώση την ζωήν 
του λύτρον, διά να εξαγοράση και ελευθερώση από την 
αμαρτίαν και τον αιώνιον θάνατον πολλούς, οι οποίοι 
θα πιστεύσουν εις αυτόν».
29 Και ενώ έβγαιναν από την Ιεριχώ, τον ηκολούθησεν 
λαός πολύς.
30 Και ιδού δύο τυφλοί, που εκάθηντο παραπλεύρως 
από τον δρόμον, καθώς ήκουσαν ότι ο Ιησούς διέρχεται, 
εφώναξαν και είπαν· «Ελέησέ μας, Κύριε, συ που είσαι ο 
ένδοξος απόγονος του Δαυΐδ».
31 Το δε πλήθος τους επέπληξε να σιωπήσουν (διά να 
μη ενοχλούν τάχα τον διδάσκαλον). Αλλά εκείνοι 
ακόμη δυνατώτερα εκραύγαζαν λέγοντες· «Ελέησέ μας, 
Κύριε, υιέ Δαυΐδ».
32 Και ο Ιησούς, αφού εστάθη, τους εκάλεσε κοντά του 
και τους είπε· «Τι θέλετε να κάμω εις σας;».
33 Λέγουν εις αυτόν· «Κύριε, θέλομεν να ανοιχθούν τα 
μάτια μας».
34 Ο δε Ιησούς τους εσπλαγχνίσθη, ήγγισε τα μάτια των 
και αμέσως αυτοί απέκτησαν το φώς των και με 
ευγνωμοσύνην πολλήν τον ηκολούθησαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚA’

• Η θριαμβευτική είσοδος εις την Ιερουσαλήμ, 1-11.
• Εκδίωξις των πωλούντων και αγοραζόντων από 
τον ναόν, 12-14.
• Συζήτησις με θρησκευτικούς άρχοντες, 15-17.
• Η αποξήρανση της συκής, 18-22.
• Η εξουσία του Ιησού, 23-27.
• Η παραβολή των δύο υιών, η παραβολή των κακών 
γεωργών, 28-46.

1 Όταν δε επλησίασαν εις τα Ιεροσόλυμα και ήλθαν εις 
Βηθσφαγή, κοντά εις το όρος των ελαιών, τότε έστειλε ο 
Ιησούς δύο μαθητάς
2 λέγων εις αυτούς· «Πηγαίνετε εις το χωριό, που είναι 
απέναντι σας, και αμέσως θα βρήτε εκεί μίαν δεμένην 
όνον και το πουλάρι μαζή της· λύσατέ την και φέρετέ τα 
εις εμέ.
3 Και αν κανείς σας πη τίποτε και θελήση να σας 
εμποδίση, θα πήτε: «Ότι ο Κύριος τα χρειάζεται· πολύ δε 
σύντομα θα σας τα επιστρέψη».
4 Όλο δε αυτό έγινε, διά να εκπληρωθή εκείνο που 
ελέχθη διά του προφήτου Ζαχαρίου, ο οποίος είπε·
5 «Να πήτε εις την θυγατέρα Σιών, την Ιερουσαλήμ, 
ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε, πράος και 
ταπεινός, καθήμενος επάνω εις όνον και εις πουλάρι, 
γέννημα υποζυγίου».
6 Επήγαν οι μαθηταί και έκαμαν καθώς τους διέταξε ο 
Ιησούς. (Και αναμφιβόλως εθαύμασαν, όταν είδαν ότι 
τα πράγματα έγιναν, όπως ακριβώς τους είχε προείπει ο 
Διδάσκαλος).
7 Έφεραν πράγματι την όνον και το πουλάρι της, 
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έβαλαν επάνω εις τα ενδύματα των, επάνω εις τα οποία 
και εκάθισεν ο διδάσκαλος.
8 Τα δε πολλά πλήθη του λαού, που συνώδευαν τον 
Κύριον, έστρωναν εις ένδειξιν σεβασμού τα ενδύματά 
των εις τον δρόμον, διά να περάση επάνω από αυτά ο 
Ιησούς, και άλλοι έκοπταν κλάδους από δένδρα και 
έστρωναν εις τον δρόμον.
9 Τα πλήθη δε του λαού, τόσον εκείνα που προηγούντο 
όσον και εκείνα που ακολουθούσαν, εφώναζαν δυνατά 
και έλεγαν· «Δόξα και ύμνος εις τον ένδοξον απόγονον 
του Δαυΐδ· ευλογημένος ας είναι αυτός που έρχεται εν 
ονόματι του Κυρίου, διά να σώση τον λαόν· δοξολογίας 
και ύμνους εις τον Μεσσίαν ας ψάλουν αι στρατιαί των 
αγγέλων, που είναι εις τους ουρανούς».
10 Όταν δε εισήλθεν αυτός εις τα Ιεροσόλυμα, 
συνεκλονίσθη η πόλις όλη από την μεγαλοπρεπή 
πομπή και ερωτούσαν οι κάτοικοι· «Ποιός είναι αυτός;».
11 Τα δε πλήθη έλεγαν· «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο 
προφήτης από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας».
12 Και εισήλθεν ο Ιησούς εις τον ναόν του Θεού και 
εξεδίωξε από τα αυλάς του ιερού τους πωλούντας και 
αγοράζοντας, ανέτρεψε τα τραπέζια των αργυραμοιβών 
και τα καθίσματα αυτών που πωλούσαν περιστέρια 
προς θυσίαν.
13 Και λέγει εις αυτούς· «Είναι γραμμένο εις την Αγίαν 
Γραφήν: ο οίκος μου θα ονομασθή οίκος προσευχής· 
αλλά σείς τον εκάματε, με την αισχοκέρδειαν και την 
απληστίαν σας, σπήλαιον ληστών».
14 Και προσήλθαν προς αυτόν εκεί εις τον ναόν χωλοί 
και τυφλοί και τους εθεράπευσε. (Και κατά τας 
δραματικάς εκείνας ημέρας, που προηγήθησαν από το 
Πάθος του, δεν έπαυε να εκδηλώνη με τα θαύματά του 
την άπειρον αγάπην του προς τους πάσχοντας).
15 Όταν δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς είδαν τα 
θαυμαστά αυτά έργα που έκανε ο Ιησούς και ήκουσαν 
τα παιδιά εις τον ναόν να κράζουν και να λέγουν «Δόξα 
και τιμή εις τον απόγονον του Δαυΐδ», ηγανάκτησαν
16 και είπαν εις αυτόν· «Ακούεις, τι λέγουν αυτά τα 
παιδιά;». Ο δε Ιησούς τους είπε· «Ναι, ακούω· αλλά διατί 
σείς ενοχλείσθε; Δεν έχετε, λοιπόν, ποτέ αναγνώσει εις 
την Γραφήν, που προλέγει ότι από στόμα νηπίων και 
βρεφών, που θηλάζουν ακόμη, συνέθεσες, ω Θεέ, 
δοξολογίαν;».
17 Και εγκαταλείψας αυτούς εβγήκεν έξω από την 
πόλιν εις την Βηθανίαν και εκεί επέρασε την νύκτα.
18 Όταν δε την πρωΐαν επέστρεψε εις την πόλιν, 
επείνασε·
19 Και καθώς είδε μία συκιά, παραπλεύρως εις τον 
δρόμον, επλησίασε εις αυτήν και δεν ευρήκε τίποτε, 
παρά μόνον φύλλα και λέγει εις αυτήν· «Ποτέ πλέον 
από σε να μη γίνη καρπός εις τον αιώνα». Και αμέσως 
εξηράθηκε η συκιά. (Τούτο δε έκαμε ο Κύριος, διά να 
συμβολίση την καταδίκην, που επερίμενε τους 
γραμματείς και Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν την 
εξωτερικήν εμφάνισιν της ευσεβείας, όχι όμως την 

δύναμιν και την αρετήν αυτής).
20 Όταν δε είδαν οι μαθηταί το καταπληκτικόν αυτό 
γεγονός, εθαύμασαν και είπαν· «Πως εις την στιγμήν 
εξηράθηκε η συκιά;».
21 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και τους είπε· «Σας 
διαβεβαιώνω, ότι εάν έχετε ακλόνητον πίστιν και δεν 
αμφιβάλλετε εις την δύναμιν του Θεού, όχι μόνον το 
θαύμα της συκιάς θα κάμετε, αλλά και αν πήτε εις το 
όρος τούτο: σήκω και πέσε εις την θάλασσαν, θα γίνη.
22 Και όλα όσα θα ζητήσετε εις την προσευχήν σας με 
πίστιν θα τα λάβετε».
23 Όταν δε επήγε εις τον ναόν, προσήλθαν την ώραν 
που εδίδασκε οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν· 
«Με ποίαν εξουσίαν κάμνεις αυτά, και ποιός σου έδωκε 
την εξουσίαν να διώξης τους πωλούντας και 
αγοράζοντας από τον ναόν, και ενώ δεν εσπούδασες εις 
καμμίαν ραββινικήν σχολήν, πως διδάσκεις εις τον 
λαόν;».
24 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και τους είπε· «Και εγώ θα σας 
ερωτήσω ένα μόνον λόγον· αν μου απαντήσετε, τότε και 
εγώ θα σας πω με ποίαν εξουσίαν κάνω αυτά, διά τα 
οποία σείς αγανακτείτε.
25 Το βάπτισμα Ιωάννου, ο οποίος όπως ξέρετε έδωσε 
επίσημον μαρτυρίαν δι’ εμέ, από πού ήτο; Προήρχετο 
από τον Θεόν ή ήτο απατηλή επινόησις των 
ανθρώπων;». Εκείνοι τότε εσυλλογίζοντο από μέσα των 
και έλεγαν· «Εάν πούμε ότι ήτο εκ Θεού, θα μας πη, 
διατί λοιπόν δεν επιστεύσατε εις τον Ιωάννην και εις 
όσα εκείνος είπε δι’ εμέ;
26 Εάν δε πούμε ότι ήτο επινόησις ανθρώπων, 
φοβούμεθα τον λαόν, διότι όλοι παραδέχονται και 
τιμούν τον Ιωάννην ως προφήτην».
27 Και αυτοί, οι ανεγνωρισμένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, 
είπαν εις τον Ιησούν καταντροπιασμένοι· «Δεν 
γνωρίζομεν». Τους είπε τότε και αυτός· «Ούτε και εγώ 
σας λέγω με ποίαν εξουσίαν κάμνω τα έργα αυτά.
28 Ποίαν δε γνώμην έχετε δι’ αυτό, που θα σας πω; 
Ένας άνθρωπος είχε δύο υιούς και προσελθών εις τον 
πρώτον είπε· παιδί μου, πήγαινε να εργασθής σήμερα 
εις το αμπέλι μου.
29 Εκείνος δε αποκριθείς είπε: δεν θέλω· ύστερα όμως 
μετεμελήθη, άλλαξε γνώμην και επήγε.
30 Και προσελθών ο πατέρας εις το δεύτερο παιδί του 
είπε ό,τι και εις το πρώτον. Εκείνος δε αποκριθείς είπε· 
ευχαρίστως, κύριε, πηγαίνω εις το αμπέλι· αλλά δεν 
επήγε.
31 Ποίος από τους δυό έκαμε το θέλημα του πατρός;». 
Λέγουν εις αυτόν· «Ο πρώτος». Λέγει εις αυτούς ο 
Ιησούς· «Σας διαβεβαιώνω, ότι οι τελώναι και αι πόρναι, 
οι οποίοι έδειξαν εις την αρχήν ανυπακοήν προς τον 
Θεόν, τώρα επειδή μετενόησαν προπορεύονται εις την 
βασιλείαν του Θεού από σας, οι οποίοι με τα λόγια 
μόνον και όχι με τα έργα δείχνετε υπακοήν εις τον 
Θεόν.
32 Διότι ήλθε προς σας ο Ιωάννης κηρύττων και 
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φανερώνων με τα έργα του και τα λόγια του τον δρόμον 
της δικαιοσύνης και δεν επιστεύσατε εις αυτόν. Οι 
τελώναι όμως και αι πόρναι επίστευσαν εις αυτόν. Σείς 
δε, και όταν είδατε αυτούς να πιστεύουν, δεν 
μετενοήσατε, ώστε να πιστεύσετε ύστερα εις αυτόν.
33 Ακούστε και άλλην παραβολήν· ένας άνθρωπος 
οικοδεσπότης εφύτευσε αμπέλι και ύψωσε γύρω από 
αυτό φράκτην και έσκαψε μέσα εις αυτό πατητήρι και 
δεξαμενήν και έκτισε πύργον, διά να μένουν οι εργάται 
και οι φύλακες· ενοικίασε αυτό εις γεωργούς και 
ανεχώρησε εις άλλην χώραν.
34 Όταν δε επλησίασε ο καιρός του τρυγητού, έστειλε 
τους δούλους του εις τους γεωργούς, διά να πάρουν τους 
καρπούς που εδικαιούτο.
35 Οι δε γεωργοί, μοχθηροί και άπληστοι, συνέλαβαν 
τους δούλους και άλλον μεν τον έδειραν, άλλον δε 
εφόνευσαν, άλλον δε ελιθοβόλησαν.
36 Πάλιν ο οικοδεσπότης έστειλε άλλους δούλους 
περισσοτέρους από τους πρώτους και έκαμαν εις αυτούς 
τα ίδια.
37 Ύστερα δε έστειλε προς αυτούς τον υιόν του λέγων: 
οι άνθρωποι αυτοί θα εντραπούν τουλάχιστον το παιδί 
μου.
38 Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν τον υιόν, είπαν μεταξύ 
των: αυτός είναι ο κληρονόμος· ελάτε, ας τον 
φονεύσωμεν και ας καταλάβωμεν οριστικά πλέον ημείς 
την κληρονομίαν του.
39 Και αφού τον συνέλαβαν, τον έβγαλαν έξω από το 
αμπέλι και εκεί τον εφόνευσαν». (Κακοί γεωργοί, οι 
πνευματικοί άρχοντες του Ισραήλ, ασεβείς και 
αχάριστοι προς τον οικοδεσπότην, εξεμεταλλεύοντο την 
άμπελον, δηλαδή τον ιουδαϊκόν λαόν, εκακοποιούσαν 
και εφόνευον τους προφήτας, που έστελλε ο Θεός, και 
τέλος θα εφόνευαν με σταυρικόν θάνατον τον υιόν του 
Θεού, τον Χριστόν, έξω από την Ιερουσαλήμ, διά να 
μείνουν ανενόχλητοι εκμεταλλευταί της αμπέλου του 
Θεού).
40 Μετά την διήγησιν της παραβολής ηρώτησε τους 
αρχιερείς και πρεσβυτέρους του λαού ο Χριστός· «Όταν 
λοιπόν έλθη ο κύριος του αμπελώνος, τι θα κάμη εις 
τους γεωργούς εκείνους;».
41 Και αυτοί του απήντησαν· «Τόσον κακοί που 
υπήρξαν, κακώς θα τους εξολοθρεύση και θα 
εμπιστευθή εις άλλους γεωργούς τον αμπελώνα, οι 
οποίοι θα δώσουν εις αυτόν τους καρπούς εις τας 
καταλλήλους εποχάς».
42 Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· «Ουδέποτε λοιπόν 
εδιαβάσατε εις τας Γραφάς· λίθον, δηλαδή εμέ, τον 
οποίον απέρριψαν ως ακατάλληλον οι κτίσται, σείς οι 
οικοδόμοι του λαού, έγινε ακρογωνιαίος λίθος εις την 
πνευματικήν οικοδομήν του Θεού, δηλαδή εις την 
Εκκλησίαν, η οποία έγινε παρά του Θεού και είναι 
αξιοθαύμαστη εις τους οφθαλμούς σας;
43 Διά τούτο σας λέγω, ότι θα αφαιρεθή από σας η 
βασιλεία του Θεού και θα δοθή εις έθνος, που θα 

παράγη καρπούς, δηλαδή έργα αγαθά.
44 Εκείνος δε, ο οποίος θα πέση εναντίον του 
ακρογωνιαίου αυτού λίθου, θα κατατσακισθή. Και εις 
όποιον πέσει επάνω ο βαρύς αυτός λίθος, θα τον κάμη 
συντρίμμια και σκόνη».
45 Και όταν ήκουσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τας 
παραβολάς του, ενόησαν πλέον ότι δι’ αυτούς ομιλεί.
46 Και παρ’ όλον ότι εζητούσαν να τον συλλάβουν, δεν 
ετόλμησαν, επειδή εφοβήθησαν τον λαόν, ο οποίος 
εσέβετο και ετιμούσε αυτόν ως προφήτην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ’

• Η παραβολή των βασιλικών γάμων, 1-14.
• Ο φόρος του Καίσαρος, 15-22.
• Η ανάστασις των νεκρών, 22-33.
• Η μεγάλη εντολή, 33-40.
• Η καταγωγή του Μεσσίου, 41-46.

1 Και συνεχίσας ο Ιησούς την ομιλίαν του προς τους 
αρχιερείς και Φαρισαίους, ελάλησε προς αυτούς με 
παραβολάς πάλιν και είπε·
2 «Η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με βασιλέα, ο 
οποίος έκαμε μεγαλοπρεπείς γάμους εις το παιδί του.
3 Και έστειλε τους δούλους του να καλέση τους 
προσκαλεσμένους του εις τους γάμους, αλλά εκείνοι 
δεν ήθελαν να έλθουν.
4 Πάλιν έστειλε άλλους δούλους λέγων: ειπέτε εις τους 
προσκαλεσμένους· ιδού το συμπόσιον το έχω ετοιμάσει, 
οι ταύροι μου και τα καλοθρεμμένα θρεφτάρια έχουν 
σφαγή και όλα είναι έτοιμα. Ελάτε εις τους γάμους.
5 Αλλ’ εκείνοι επεριφρόνησαν την πρόσκλησιν, 
αδιαφόρησαν και επήγαν άλλος μεν εις το κτήμα του, 
άλλος δε εις το εμπόριόν του.
6 Οι υπόλοιποι δε, αφού έπιασαν τους δούλους, τους 
ύβρισαν και τους εφόνευσαν.
7 Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος ωργίσθη διά την 
αχαρακτήριστον συμπεριφοράν των προσκαλεσμένων, 
έστειλε τα στρατεύματά του, εξωλόθρευσε τους φονείς 
εκείνους και κατέκαυσε την πόλιν των.
8 Τότε λέγει εις τους δούλους του: ο μεν γάμος είναι 
έτοιμος, αλλά οι προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι να 
παρακαθήσουν εις το συμπόσιον.
9 Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, όπου βγάζουν οι δρόμοι και 
ξεχύνονται οι άνθρωποι, και όσους αν βρήτε καλέσατέ 
τους εις τους γάμους.
10 Εξήλθον οι δούλοι εκείνοι εις τους δρόμους και 
συνεκέντρωσαν όλους όσους ευρήκαν καλούς και 
κακούς· και εγέμισε η μεγάλη αίθουσα του γαμηλίου 
συμποσίου απο συνδαιτυμόνας.
11 Όταν δε εισήλθε ο βασιλεύς να ιδή τους καθισμένους 
εις το συμπόσιον, παρετήρησεν εκεί ένα άνθρωπον, ο 
οποίος δεν εφορούσε κατάλληλον διά γάμον ένδυμα
12 και λέγει εις αυτόν: Φίλε, πως εμπήκες εδώ, χωρίς να 
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έχης κατάλληλον ένδυμα γάμου; (Έπρεπε να 
φιλοτιμηθής από την τιμήν που σου έκανα και να 
προσπαθήσης να βρης ένα τέτοιο ένδυμα). Εκείνος δε 
έμεινε άφωνος.
13 Τότε είπε ο βασιλεύς εις τους υπηρέτας: δέστε του 
πόδια και χέρια, πάρτε τον και ρίψατέ τον εις το 
πυκνότατον σκότος· εκεί θα είναι ο κλαυθμός και ο 
τριγμός των οδόντων.
14 Διότι πολλοί είναι οι προσκεκλημένοι εις την 
βασιλείαν του Θεού, αλλά ολίγοι είναι οι εκλεκτοί, που 
δέχονται με ευγνωμοσύνην την πρόσκλησιν και 
ετοιμάζονται όπως πρέπει».
15 Τότε έφυγαν οι Φαρισαίοι και έκαμαν συμβούλιον 
και απεφάσισαν να παγιδεύσουν τον Ιησούν με 
συζήτησιν, που θα άνοιγαν μαζή του.
16 Και στέλνουν εις αυτόν τους μαθητάς των μαζή με 
τους οπαδούς του Ηρώδου, που ήσαν φίλοι των 
κατακτητών Ρωμαίων, και του είπαν· «Διδάσκαλε, 
γνωρίζομεν καλά ότι είσαι φιλαλήθης και ειλικρινής και 
ότι τον δρόμον του Θεού με κάθε αλήθειαν διδάσκεις 
και δε σε μέλει για τίποτε, διότι δεν αποβλέπεις, πως να 
φανής ευχάριστος εις τους ανθρώπους·
17 Πες μας λοιπόν, τι γνώμην έχεις; Επιτρέπεται να 
πληρώνωμεν φόρον εις τον Καίσαρα ή όχι;». (Η 
ερώτησις ήτο δολία και πανούργος, διότι εάν έλεγε 
«Ναι». ο Κύριος, θα τον κατήγγελλαν εις τον λαόν ότι 
ευνοεί την τυραννικήν κατοχήν των Ρωμαίων· εάν 
έλεγε «Όχι», θα τον κατήγγελλαν εις τους Ρωμαίους ως 
επαναστάτην και εχθρόν του Καίσαρος).
18 Αλλ’ ο Ιησούς κατενόησεν αμέσως την πονηρία των 
και είπε· «Διατί με πειράζετε υποκριταί;
19 Δείξτε μου το νόμισμα που πληρώνετε ως φόρον». 
Εκείνοι δε του έφεραν ένα δηνάριον.
20 Και λέγει εις αυτούς· «Τίνος είναι η εικών αυτή και η 
επιγραφή;».
21 Απήντησαν εις αυτόν· «Του Καίσαρος». Τότε τους 
λέγει· «Δώστε, λοιπόν, πίσω εις τον Καίσαρα, αυτά που 
ανήκουν εις τον Καίσαρα, και εις τον Θεόν, αυτά που 
ανήκουν εις τον Θεόν».
22 Και ακούσαντες έμειναν κατάπληκτοι· άφησαν 
αυτόν και απήλθαν, χωρίς να τολμήσουν να συνεχίσουν 
την συζήτησιν.
23 Την ιδίαν ημέραν προσήλθαν εις αυτόν οι 
Σαδδουκαίοι, αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει 
ανάστασις νεκρών και τον ηρώτησαν
24 λέγοντες «Διδάσκαλε ο Μωϋσής είπε, εάν κάποιος 
πεθάνη, χωρίς να αποκτήση τέκνα, πρέπει ο αδελφός 
του να νυμφευθή την χήραν εκείνου, διά να φέρη υιόν, ο 
οποίος κατά τον νόμον θα εθεωρείτο παιδί του αδελφού 
του.
25 Ήσαν, λοιπόν, μεταξύ μας επτά αδελφοί· και ο 
πρώτος αφού ενυμφεύθη απέθανε και επειδή δεν 
απέκτησε τέκνα, αφήκε την γυναίκα τους εις τον 
αδελφόν του.
26 Ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως και τον 

έβδομον, όλοι ενυμφεύθησαν την γυναίκα.
27 Ύστερα δε απο όλους απέθανε και η γυναίκα.
28 Κατά την ανάστασιν λοιπόν των νεκρών εις ποίον 
απο τους επτά θα ανήκη η γυναίκα; Διότι όλοι είχαν 
αυτήν ως νόμιμον σύζυγον».
29 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε εις αυτούς· 
«Πλανάσθε, διότι δεν γνωρίζετε τας Γραφάς ούτε την 
δύναμιν του Θεού.
30 Διότι εις την ανάστασιν ούτε οι άνδρες νυμφεύονται, 
ούτε οι γυναίκες υπανδρεύονται, αλλά είναι όλοι σαν 
άγγελοι του Θεού εις τον ουρανόν.
31 Ως προς δε την ανάστασιν των νεκρών δεν 
εδιαβάσατε αυτό που σας έχει λεχθή από τον Θεόν, ο 
οποίος είπε διά τους τρείς πατριάρχας, που είχαν πλέον 
αποθάνει:
32 Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ 
και ο Θέος του Ιακώβ; Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών, 
που έπαυσαν πλέον να υπάρχουν, αλλά Θεός 
ζωντανών, όπως είναι και οι πατριάρχαι, οι οποίοι, 
μολονότι απέθαναν, εξακολουθούν εν τούτοις να ζουν 
και θα ζουν αιωνίως». (Και τα είπε αυτά, διά να 
καταδείξη την χονδροειδή άγνοιαν των Σαδδουκαίων 
και να καταδικάση την μωράν απιστίαν των).
33 Και όταν ήκουσαν τα πλήθη του λαού αυτά, 
κατελήφθησαν απο βαθύν θαυμασμόν διά την 
διδασκαλίαν του.
34 Οι δε Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν ότι απεστόμωσε τους 
Σαδδουκαίους εμαζεύτηκαν εις το ίδιο μέρος, όπου ήτο ο 
Ιησούς,
35 και ένας απο αυτούς, νομοδιδάσκαλος, τον ηρώτησε, 
με την πονηράν διάθεσιν να τον φέρη εις δύσκολον 
θέσιν, λέγων·
36 «Διδάσκαλε, ποία είναι η μεγαλυτέρα εντολή μέσα 
εις τον νόμον;».
37 Ο δε Ιησούς απήντησεν εις αυτόν· «Να αγαπάς 
Κύριον τον Θεόν σου με όλην την καρδιά σου και με 
όλην την ψυχήν σου και με όλην την διάνοιάν σου.
38 Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή.
39 Δευτέρα δε εντολή ομοία με αυτήν· να αγαπάς τον 
πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου.
40 Επάνω εις τας δύο αυτάς εντολάς όλος ο νόμος και οι 
προφήται στηρίζονται». (Και εις την πονηράν εκείνην 
ερώτησιν έδωσε την θείαν απάντησίν του).
41 Ενώ δε ήσαν συγκεντωμένοι οι Φαρισαίοι, τους 
ηρώτησεν ο Ιησούς
42 λέγων· «Ποίαν γνώμην έχετε περί του Χριστού; τίνος 
είναι απόγονος;». Λέγουν εις αυτόν· «Είναι απόγονος 
του Δαυΐδ».
43 Λέγει εις αυτούς· «Εάν είναι ένας απλούς και μόνον 
απόγονος του Δαυΐδ, πως τότε ο Δαυΐδ, εμπνεόμενος 
απο το Άγιον Πνεύμα, ονομάζει αυτόν Κύριον και Θεόν 
λέγων,
44 είπεν ο Κύριος και Θεός εις τον Κύριόν μου και Θεόν, 
τον Χριστόν, κάθισε εις τα δεξιά μου επί του θρόνου, 
μέχρις ότου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον, επάνω 
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εις το οποίον θα πατούν τα πόδια σου;
45 Εάν λοιπόν ο Δαυΐδ ονομάζει αυτόν Κύριον και Θεόν, 
πως είναι απλούς απόγονός του, όπως σείς νομίζετε;». 
(Ο Δαυΐδ, λοιπόν, σύμφωνα με αποκάλυψιν εκ μέρους 
του Θεού, επίστευσε και προεκήρυξε τον Μεσσίαν, τον 
κατά σάρκα απόγονόν του, ως Κύριον του και Θεόν).
46 Και κανείς δεν ημπόρεσε ούτε λέξιν να απαντήση 
ούτε ετόλμησε κανείς απο εκείνην την ημέραν να 
ερωτήση πλέον αυτόν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ’

• Έλεγχος των υποκριτών Γραμματέων και 
Φαρισαίων, 1-28.
• Εγκλήματα και τιμωρία της Ιερουσαλήμ, 29-51.

1 Τότε ο Ιησούς κατά ένα τρόπον επίσημον και έντονον 
ελάλησε προς τα πλήθη του λαού και τους μαθητάς του
2 λέγων· «Εις την διδασκαλικήν έδραν του Μωϋσέως 
εκάθησαν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι.
3 Όσα λοιπόν αν σας διδάσκουν να τηρήτε, τηρείτε τα 
και πράττετέ τα. Μη πράττετε όμως κατά τα έργα 
αυτών, διότι λέγουν αλλά δεν εφαρμόζουν όσα λέγουν.
4 Διότι δένουν φορτία βαρειά και δυσβάστακτα και 
επιβάλλουν αυτά εις τους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι 
ίδιοι ούτε με τον δάκτυλον δεν θέλουν να τα κινήσουν.
5 Όλα δε τα έργα των τα πράττουν, διά να 
επιδεικνύωνται και δοξάζωνται απο τους ανθρώπους. 
Διότι δένουν και κρεμούν απο τα χέρια των πλατειές 
λωρίδες με ρητά εκ του Νόμου και κατασκευάζουν 
μεγαλύτερα τα κρόσσια γύρω απο τα ιμάτιά των, δια να 
φανούν έτσι ότι είναι ευσεβείς και δια να κάμουν 
εντύπωσιν εις τους ανθρώπους.
6 Αγαπούν δε να καταλαμβάνουν τας πρώτας θέσεις εις 
τα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα εις τας συναγωγάς
7 και να τους χαιρετούν οι άνθρωποι με βαθείας 
υποκλίσεις και εκδηλώσεις σεβασμού και να 
προσφωνούνται απο τους ανθρώπους: διδάσκαλε, 
διδάσκαλε.
8 Αλλά σείς μη επιδιώκετε να καλήσθε διδάσκαλοι· διότι 
ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός, όλοι δε σείς 
είσθε αδελφοί και άρα ίσοι μεταξύ σας.
9 Και πατέρα, είτε σαρκικόν είτε πνευματικόν, με την 
έννοιαν ότι αυτός έχει απόλυτον κύρος απέναντί σας 
και απεριόριστον εξουσίαν, μη καλέσετε κανένα εδώ εις 
την γην, διότι ένας είναι ο πατήρ σας, ο εν τοις 
ουρανοίς.
10 Ούτε να ονομασθήτε καθηγηταί, διότι ένας είναι ο 
μοναδικός και τέλειος καθηγητής σας, ο Χριστός, (ο 
οποίος και μόνος διδάσκει ανόθευτον την αλήθειαν και 
καθοδηγεί με ασφάλειαν τους ανθρώπους εις τον 
δύσκολον δρόμον της σωτηρίας).
11 Και εκείνος, που είναι μεγαλύτερος μεταξύ σας ως 
προς την γνώσιν και το αξίωμα πρέπει με ταπείνωσιν 

και καλωσύνην να υπηρετή τους άλλους.
12 Όποιος δε υπερηφανευθή και υψώσει τον εαυτόν του 
απέναντι των άλλων θα ταπεινωθή και όποιος με 
χριστιανικήν αγάπην και συναίσθησιν ταπεινώσει τον 
εαυτόν του και γίνη υπηρέτης των άλλων, θα εξυψωθή 
και δοξασθή απο τον Θεόν.
13 Αλλοίμονον δε εις σας, γραμματείς και Φαρισαίοι 
υποκριταί, διότι, άπληστοι και πλεονέκται καθώς είσθε, 
κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και συγχρόνως με 
το πρόσχημα της ευλαβείας κάνετε μακράς προσευχάς· 
δια τούτο και θα τιμωρηθήτε απο την θείαν 
δικαιοσύνην πολύ περισσότερο, παρ’ όσον οι άλλοι 
άρπαγες και κλέπται.
14 Αλλοίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, 
διότι με την διεστραμμένην διδασκαλίαν σας, που την 
παρουσιάζετε ως διδασκαλίαν τάχα του Θεού, κλείετε 
την βασιλείαν του Θεού εμπρός απο τους ανθρώπους. 
Έτσι, και εσείς δεν εισέρχεσθε, αλλά και εκείνους που 
θέλουν να εισέλθουν δεν τους αφήνετε.
15 Αλλοίμονόν σας, γραμματείς και Φαρισαίοι 
υποκριταί, διότι γυρίζετε εις όλα τα μέρη, περιέρχεσθε 
την θάλασσαν και την ξηράν, διά να κάμετε έναν 
ειδωλολάτρην προσήλυτον Ιουδαίον. Και όταν γίνη, τον 
εξωθείτε εις την κακίαν και την πώρωσιν και τον κάνετε 
γέννημα της κολάσεως δυό φορές χειρότερον από σας.
16 Αλλοίμονό σας, οδηγοί τυφλοί, που λέγετε: αν τυχόν 
ορκισθή κανείς εις τον ναόν, δεν είναι τίποτε, όποιος 
όμως ορκισθή εις το χρυσάφι του ναού, οφείλει να 
τηρήση τον όρκον του.
17 Εισθε μωροί και τυφλοί! Διότι ποιός είναι 
μεγαλυτέρας τιμής άξιος και σεβασμού ο χρυσός ή ο 
ναός που αγιάζει τον χρυσόν;
18 Και πάλιν λέγετε· όποιος τυχόν ορκισθή εις το 
θυσιαστήριον, είναι σαν να μη έχη κάμει όρκον, όποιος 
όμως ορκισθή εις το δώρον, που προσφερθή επάνω εις 
το θυσιαστήριον, οφείλει να τηρήση τον όρκον του.
19 Μωροί και τυφλοί! Τι είναι ανώτερον και ιερώτερον, 
το δώρον ή το θυσιαστήριον που αγιάζει το δώρον;
20 Μάθετε λοιπόν, ότι εκείνος που ορκίζεται εις το 
θυσιαστήριον, ορκίζεται εις αυτό και εις όλα όσα 
υπάρχουν επάνω εις αυτό.
21 Και εκείνος που ορκίζεται εις τον ναόν, ορκίζεται όχι 
μόνον εις αυτόν, αλλά και εις τον Θεόν που τον έχει 
κάμει κατοικίαν του.
22 Και εκείνος που ορκίζεται εις τον ουρανόν, ορκίζεται 
συγχρόνως εις τον θρόνον του Θεού και εις τον Θεόν, 
που κάθεται επάνω εις αυτόν.
23 Αλλοίμονο σε σας, γραμματείς και Φαρισαίοι 
υποκριταί, διότι δίδετε εις τον ναόν δια τους ιερείς το 
δέκατον απο τον δύοσμον και τον άνηθον και το 
κύμινον, τηρείτε δηλαδή τας επουσιώδεις διατάξεις του 
Νόμου, και αφήσατε τα βαρύτερα και σπουδαιότερα, 
δηλαδή την δικαίν κρίσιν και την ευσπλαγχνίαν και την 
αληθινήν πίστιν· και αυτά έπρεπε να εφαρμόσετε και 
εκείνα δεν έπρεπε να αφήνετε.
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24 Οδηγοί τυφλοί, που περνάτε απο λεπτό σουρωτήρι το 
κρασί και το νερό, μήπως καταπιήτε κανένα κουνούπι, 
ενώ καταπίνετε ολόκληρη γκαμήλα. (Τηρείτε τα μικρά 
και ασήμαντα και αδιαφορείτε δια τα μεγάλα και 
σπουδαία).
25 Αλλοίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, 
διότι καθαρίζετε το έξω απο το ποτήρι και το πιάτο, 
μέσα δε αυτά είναι γεμάτα απο τροφάς, που 
προέρχονται απο αρπαγές και αδικίες.
26 Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα αυτό που υπάρχει 
μέσα εις το ποτήρι και το πιάτο, ώστε να μη προέρχεται 
απο αδικίαν, αλλά απο την τίμιαν εργασίαν σου, δια να 
γίνη και το απ’ έξω καθαρόν. (Μη προσπαθείτε, δηλαδή, 
εξωτερικώς μόνον να φαίνεσθε ευσεβείς, αλλά 
προσπαθείτε να αποκτήσετε και την εσωτερικήν 
καθαρότητα και αγιότητα).
27 Αλλοίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, 
διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οι οποίοι 
εξωτερικώς μεν φαίνονται ωραίοι, ενώ απο μέσα είναι 
γεμάτοι με κόκκαλα πεθαμένων και με κάθε 
ακαθαρσίαν.
28 Έτσι και σείς, εξωτερικώς μεν φαίνεσθε εις τους 
ανθρώπους δίκαιοι, ενώ απο μέσα είσθε γεμάτοι απο 
υποκρισίαν και κάθε παρανομίαν.
29 Αλλοίμονο σε σας, γραμματείς και Φαρισαίοι 
υποκριταί, διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών 
και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων
30 και λέτε, εάν εζούσαμε εις τας ημέρας των προγόνων 
μας, δεν θα συμμετείχαμε εις την αιματοχυσίαν και τον 
άδικον θάνατον των προφητών.
31 Ώστε σείς οι ίδιοι βεβαιώνετε ότι είσθε γνήσιοι και 
αντάξιοι απόγονοι εκείνων, που εφόνευσαν τους 
προφήτας.
32 Λοιπόν ολοκληρώστε και εσείς ο έργον των πατέρων 
σας, κάμετε όσα εκείνοι δεν έκαμαν, φονεύσατε τον 
Μεσσίαν, διά να φθάσετε έτσι εις το έσχατον όριον της 
κακίας.
33 Φίδια, οχιές, πως είναι δυνατόν να αποφύγετε την 
δικαίαν και τρομεράν καταδίκην της γεέννης;
34 Διά να σας δώσω την τελευταίαν πολύτιμον 
ευκαιρίαν να σωθήτε, ιδού εγώ στέλνω εις σας 
προφήτας και σοφούς και διδασκάλους του νόμου μου, 
τους Αποστόλους μου. Σείς όμως άλλους απο αυτούς θα 
φονεύσετε και θα σταυρώσετε και άλλους θα τους 
μαστιγώσετε εις τας συναγωγάς σας και θα τους 
διώξετε απο πόλιν εις πόλιν.
35 Δια να πέση έτσι επάνω σας το αθώον αίμα που 
εχύθη άδικα εις την γην, απο το αίμα του δικαίου Άβελ 
έως το αίμα του Ζαχαρίου, του υιού Βαραχίου, τον 
οποίον εφονεύσατε μεταξύ του ναού και του 
θυσιαστηρίου, χωρίς να φοβηθήτε ούτε του τόπου 
τούτου την ιερότητα.
36 Σας διαβεβαιώνω ότι όλα αυτά θα ξεσπάσουν εις την 
γενεάν αυτήν.
37 Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, συ που φονεύεις τους 

προφήτας και λιθοβολείς εκείνους που ο Θεός σου έχει 
στείλει! Πόσες και πόσες φορές ηθέλησα να 
περιμαζεύσω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα 
συγκεντρώνει τα μικρά πουλιά της κάτω απο τις 
φτερούγες της, και δεν ηθελήσατε.
38 Ιδού, προς τιμωρίαν της κακίας σας και καταστροφήν 
σας, αφήνεται έρημος και απροστάτευτος απο τον Θεόν 
η πόλις σας και ο ναός.
39 Διότι σας λέγω ότι δεν θα με δήτε πλέον, έως ότου 
μετανοημένοι πήτε: Ευλογημένος είναι αυτός, που 
έρχεται εν ονόματι Κυρίου».

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ’

• Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και της Ιουδαίας, 
1-28.
• Η συντέλεια των αιώνων, η δευτέρα έλευσις του 
υιού του ανθρώπου, 29-51.

1 Και καθώς εξήλθεν ο Ιησούς και έφευγεν οριστικώς 
πλέον απο τον ναόν, τον επλησίασαν οι μαθηταί διά να 
του δείξουν τας ωραίας οικοδομάς του ναού.
2 Ο δε Ιησούς τους είπεν· «Δεν βλέπετε με θαυμασμόν 
όλα τα ωραία αυτά κτίρια; Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα 
μείνη εδώ πέτρα επάνω στην πέτρα, που να μη 
μεταβληθή εις συντρίμματα».
3 Και ενώ αυτός εκάθητο εις το όρος των Ελαιών, τον 
επλησίασαν οι μαθηταί ιδιαιτέρως και του είπαν· «Πες 
μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιό θα είναι το σημείον, 
που θα προαναγγέλλη την ένδοξον παρουσίαν σου και 
το τέλος του κόσμου;».
4 Και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε· «Προσέχετε 
μήπως τυχόν σας πλανήση κανείς.
5 Διότι πολλοί θα έρθουν με το ιδικόν μου όνομα και θα 
λέγουν· εγώ είμαι ο Χριστός και θα παρασύρουν 
πολλούς εις τον δρόμον της πλάνης.
6 Θα ακούετε δε πολέμους και φήμες περί πολέμων, που 
γίνονται μακράν. Προσέχετε, μη ταράσσεσθε, 
νομίζοντες ότι αυτά είναι σημεία του τέλους. Διότι 
πρέπει όλα να πραγματοποιηθούν, αλλά ακόμα δεν θα 
έλθη το τέλος.
7 Διότι θα ξεσηκωθή το ένα έθνος εναντίον του άλλου 
έθνους, και το ένα βασίλειον εναντίον του άλλου 
βασιλείου και θα συμβούν στερήσεις και πείνες και 
επιδημικές αρρώστιες και σεισμοί εις διαφόρους τόπους.
8 Όλα όμως αυτά θα είναι αρχή των ταλαιπωριών και 
πόνων.
9 Τότε θα σας παραδώσουν εις θλίψεις και 
βασανιστήρια και θα σας φονεύσουν, και θα είσθε οι 
μισούμενοι απο όλα τα έθνη, διότι θα πιστεύετε και θα 
κηρύττετε το όνομά μου.
10 Και τότε θα κλονισθούν πολλοί εις την πίστην και θα 
παραδώσουν εις τους διώκτας ο ένας τον άλλον και θα 
μισηθούν μεταξύ των.
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11 Και πολλοί ψευδοπροφήται θα ξεπροβάλλουν και θα 
παρασύρουν εις την πλάνην πολλούς.
12 Και επειδή θα έχη πληθυνθή η αμαρτία και η κακία, 
θα κρυώση η αγάπη των πολλών προς τον Θεόν και 
τους ανθρώπους. (Η καταπάτησις του νόμου του Θεού, 
η φαυλότης και η διαφθορά είναι κατάστασις 
ιδιοτελείας, η οποία συνεπάγεται κατάπτωσιν 
πνευματικήν, ψύξιν της αγάπης και προς αυτούς ακόμη 
τους οικείους, απομάκρυνσιν απο τον Θεόν και 
απιστίαν. Η απιστία είναι κατά κανόνα γέννημα της 
αμαρτίας).
13 Εκείνος όμως, ο οποίος κατά το διάστημα των 
δοκιμασιών αυτών θα δείξη μέχρι τέλους υπομονήν, 
αυτός θα σωθή.
14 Και θα κηρυχθή αυτό το Ευαγγέλιον της βασιλείας 
του Θεού εις όλην την οικουμένην, ώστε να είναι η καλή 
μαρτυρία προς σωτηρίαν δι’ όλα τα έθνη, και τότε θα 
έλθη το τέλος.
15 Όταν λοιπόν θα ιδήτε το μισητόν και αηδές κάθαρμα, 
που θα επιφέρη την ερήμωσιν και τον όλεθρον της 
Ιερουσαλήμ, όπως έχει προφητευθή απο τον Δανιήλ, να 
στέκεται εις άγιον τόπον - κάθε αναγνώστης ας 
καταλάβη καλά αυτό: Πρόκειται διά τους κακούργους 
ψευδοζηλωτάς και τους αιμοχαρείς σικαρίους, που θα 
βεβηλώνουν τον ναόν, με αναριθμήτους δολοφονίας και 
άλλα κακουργήματα, και τους μισητούς Ρωμαίους 
στρατιώτας με τα ειδωλολατρικά των σήματα,
16 τότε, όταν θα δήτε αυτήν την βεβήλωσιν του ιερού, 
όσοι ευρίσκονται εις την Ιουδαίαν, ας φύγουν εις τα 
βουνά, διά να κρυβούν.
17 Όποιος είναι επάνω εις την ταράτσαν, ας μη κατεβή 
εις το σπίτι, διά να πάρη τα πράγματά του, αλλά ας 
φύγη αμέσως.
18 Και εκείνος που με το πουκάμισο εργάζεται εις το 
χωράφι, ας μη γυρίση πίσω να πάρη τα ενδύματά του.
19 Αλλοίμονο δε εις τας εγκύους και εις όσας θα 
θηλάζουν μικρά παιδιά κατά τας ημέρας εκείνας, διότι 
δεν θα τους είναι εύκολον να τρέξουν να σωθούν.
20 Προσεύχεσθε δε να μη γίνη η φυγή σας αυτή εις 
καιρόν χειμώνος ούτε εις ημέραν Σαββάτου (κατά την 
οποίαν απαγορεύεται η μεγάλη πορεία).
21 Και θα φύγετε τότε με μεγάλην βίαν και τρόμον, 
διότι θα συμβή θλίψις τόσον μεγάλη, ομοία προς την 
οποίαν ούτε έχει γίνει απο την αρχήν του κόσμου έως 
τώρα ούτε και θα γίνη.
22 Και εάν δεν ωλιγόστευαν αι ημέραι εκείναι, δεν θα 
εσώζετο κανένας άνθρωπος εις την περιοχήν εκείνην. 
Αλλά χάριν των εκλεκτών θα περιορισθή ο αριθμός των 
ημερών εκείνων της τρομεράς θλίψεως.
23 Τότε εάν κανείς σας πη: Ιδού ο Χριστός είναι εδώ ή 
εκεί, μη πιστεύσετε.
24 Διότι θα αναφανούν ψευδόχριστοι και 
ψευδοπροφήται και θα δώσουν μεγάλα σημεία και θα 
κάμουν καταπληκτικά έργα, ώστε να πλανήσουν, εάν 
είναι δυνατόν, και αυτούς ακόμη τους εκλεκτούς.

25 Ιδού σας τα προείπα, ώστε να λάβετε τα μέτρα σας.
26 Εάν λοιπόν σας πουν: Ιδού εις την έρημον ευρίσκεται 
ο Χριστός, μη βγήτε· ή εάν σας πουν ότι ο Χριστός 
ευρίσκεται εις τα πλέον απόμερα και ασφαλή δωμάτια, 
μη πιστεύσετε.
27 Διότι ούτε εις την έρημον ούτε εις σπίτια θα 
παρουσιασθή ο Χριστός, αλλά όπως η αστραπή βγαίνει 
απο την ανατολήν και αμέσως φαίνεται έως την δύσιν, 
έτσι αμέσως αισθητή εις όλους θα γίνη και η ένδοξος 
παρουσία του Υιού του ανθρώπου.
28 Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευτούν αετοί· 
(όπου υπάρχει ηθική σαπίλα και διαφθορά, εκεί 
μαζεύονται, διά να δράσουν οι απατεώνες, οι κλέπται 
και οι εγκληματίαι. Εις εποχάς αποστασίας, 
παρουσιάζονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται).
29 Αμέσως δε, έπειτα απο την θλίψιν των ημερών 
εκείνων ο ήλιος θα σκοτισθή και το φεγγάρι δεν θα 
δώση το φώς του και τα άστρα θα πέσουν απο τον 
ουρανόν και αι ουράνιαι δυνάμεις, αι συγκρατούσαι την 
αρμονίαν του σύμπαντος, θα σαλευθούν.
30 Και τότε θα φανή εις τον ουρανόν το σημείον του 
υιού του ανθρώπου, και τότε όλαι αι φυλαί της γης, που 
δεν επίστευσαν, θα οδύρωνται σπαρακτικά, και θα 
ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται επάνω εις τας 
νεφέλας του ουρανού με δύναμιν μεγάλην και δόξαν 
πολλήν.
31 Και θα στείλη τους αγγέλους του, οι οποίοι με φωνήν 
μεγάλην, σαν απο ισχυράν σάλπιγγα, θα 
συγκεντρώσουν τους εκλεκτούς του απο τα τέσσαρα 
σημεία του ορίζοντος, απο την μίαν άκρην του ουρανού 
έως την άλλην.
32 Απο την συκήν δε μάθετε την παρομοίωσιν· όταν 
πλέον ο κλάδος της γίνη μαλακός και αναβλαστάνη τα 
φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος.
33 Έτσι και σείς, όταν ίδετε όλα αυτά, μάθετε ότι 
έφθασε ο καιρός της κρίσεως του Θεού, που θα 
τιμωρήση τους Ιουδαίους με καταστροφήν.
34 Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή, 
έως ότου γίνουν όλα όσα σας προείπα διά την 
καταστροφήν της Ιερουσαλήμ.
35 Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως 
δε θα παρέλθουν, αλλά θα πραγματοποιηθούν εξ 
ολοκλήρου.
36 Ως προς δε την ημέραν εκείνην και την ώραν της 
δευτέρας παρουσίας και της μεγάλης κρίσεως κανείς 
δεν γνωρίζει τίποτε, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ει μη 
μόνον ο Πατήρ.
37 Όπως δε υπήρξαν αι ημέραι του Νώε, έτσι θα είναι 
και η παρουσία του υιού του ανθρώπου.
38 Διότι, όπως κατά τας ημέρας που προηγήθησαν απο 
τον κατακλυσμόν οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν 
ασυλλόγιστοι, ενυμφεύοντο και υπάνδρευαν τα παιδιά 
των μέχρι της ημέρας, που εμπήκε ο Νώε εις την 
κιβωτόν,
39 και δεν εκατάλαβαν, έως ότου ήλθε ο κατακλυσμός 
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και τους παρέσυρε όλους, έτσι έξαφνα και απροσδόκητα 
θα γίνη και η παρουσία του υιού του ανθρώπου.
40 Τότε δύο θα είναι εις τον αγρόν, ο ένας, ο δίκαιος, 
παραλαμβάνεται απο τους αγγέλους εις τον ουρανόν 
και ο άλλος αφίνεται, διά να τιμωρηθή.
41 Δύο αλέθουν εις τον μύλον, η μία παραλαμβάνεται 
και η άλλη αφίνεται.
42 Να είσθε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί και 
πάντοτε έτοιμοι, διότι δεν γνωρίζετε την ώραν κατά την 
οποίαν ο υιός του ανθρώπου έρχεται.
43 Γνωρίζετε δε απο την πείραν σας και τούτο· ότι 
δηλαδή, εάν ήξευρε ο οικοδεσπότης, ποίαν ώραν έρχεται 
ο κλέπτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να 
διαρρήξουν το σπίτι του.
44 Διά τούτο και σείς πρέπει να γίνεσθε πάντοτε 
έτοιμοι, διότι εις ώραν που δεν φαντάζεσθε έρχεται ο 
υιός του ανθρώπου.
45 Ποιός τάχα είναι ο πιστός δούλος και συνετός, τον 
οποίον ο κύριός του εγκατέστησε με εξουσίαν να 
φροντίζη διά τους άλλους δούλους και να δίδη εις 
αυτούς την τροφήν των εις τον κατάλληλον καιρόν;
46 Μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος, τον οποίον ο 
κύριός του, όταν έλθη, θα τον εύρη να πράττη έτσι, 
πιστά και φρόνιμα, με συναίσθησιν της ευθύνης του.
47 Αληθινά σας λέγω, ότι θα τον εγκαταστήση 
διαχειριστήν και οικονόμον εις όλην του την 
περιουσίαν.
48 Εάν όμως ο κακός εκείνος δούλος σκεφθή και είπη 
απο μέσα του, αργεί να έλθη ο κύριός μου,
49 και αρχίσει να δέρνη τους συνδούλους του και να 
τρώγη και να πίνη με τους μεθύσους,
50 θα έλθη ο κύριος του δούλου εκείνου εις ημέραν που 
δεν περιμένει και εις ώραν που δεν γνωρίζει.
51 Και θα τον σχίση εις τα δύο και θα τον βάλη μαζή με 
τους υποκριτάς· εκεί θα είναι ο κλαυθμός και ο τριγμός 
των οδόντων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ’

• Η παραβολή των δέκα παρθένων και των 
ταλάντων, 1-30.
• Η μεγάλη κρίσις, 31-46.

1 Τότε η Βασιλεία των ουρανών θα είναι ομοία με δέκα 
παρθένους, αι οποίαι επήραν τους λύχνους των και 
εβγήκαν εις προϋπάντησιν του νυμφίου, που θα ήρχετο 
κατά την νύκτα διά να παραλάβη την νύμφην.
2 Πέντε απο αυτάς ήσαν φρόνιμοι και αι πέντε μωραί,
3 αι οποία μωραί, όταν επήραν μαζή των τους λύχνους, 
δεν επήραν και λάδι.
4 Αι φρόνιμοι όμως μαζή με τους αναμμένους λύχνους 
των επήραν και λάδι εις ιδιαίτερα δοχεία.
5 Επειδή όμως εβράδυνε ο γαμβρός, ενύσταξαν όλαι και 
εκοιμήθηκαν.

6 Κατά δε το μεσονύκτιον ηκούσθη μεγάλη φωνή· «Ιδού 
ο νυμφίος έρχεται, βγήτε να τον υποδεχθήτε».
7 Τότε εσηκώθησαν όλαι αι παρθένοι και 
ετακτοποίησαν τους λύχνους των.
8 Αι δε μωραί είπαν εις τας φρονίμους· «Δώστε μας απο 
το λάδι σας, διότι οι λύχνοι μας σβήνουν».
9 Αι φρόνιμοι όμως απήντησαν· «Δεν ημπορούμεν να 
σας δώσωμεν, διότι φοβούμεθα, μήπως δεν φθάση για 
μας και για σας· πηγαίνετε καλύτερα εις αυτούς που 
πωλούν και αγοράστε διά λογαριασμόν σας».
10 Όταν όμως αυταί επήγαιναν να αγοράσουν, ήλθε ο 
γαμβρός και αι παρθένοι που ήσαν έτοιμοι με τους 
λύχνους των, εισήλθαν μαζή του εις την αίθουσαν του 
γάμου και εκλείσθη η θύρα.
11 Ύστερα δε έρχονται και αι άλλαι παρθένοι και 
λέγουν· «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας».
12 Εκείνος όμως αποκριθείς είπε· «Αληθινά σας λέγω 
δεν σας γνωρίζω».
13 Λοιπόν να είσθε άγρυπνοι και έτοιμοι, όπως αι 
φρόνιμοι παρθένοι, διότι δεν γνωρίζετε την ημέραν ούτε 
την ώραν, κατά την οποίαν ο υιός του ανθρώπου, ο 
νυμφίος της Εκκλησίας, ο Κύριος και κριτής της 
οικουμένης, έρχεται. (Δεν γνωρίζετε την ημέραν ούτε 
την ώραν κατά την οποίαν διά του θανάτου θα φύγετε 
απο τον κόσμον, διά να παρουσιασθήτε με τα έργα σας 
ενώπιον του υιού του ανθρώπου).
14 Διότι η βασιλεία των ουρανών και η δευτέρα 
παρουσία του υιού του ανθρώπου ομοιάζει προς ένα 
άνθρωπον, ο οποίος, προκειμένου να ταξιδεύση, 
εκάλεσε τους δούλους του και παρέδωκε εις αυτούς όλα 
τα υπάρχοντά του, επί αποδόσει λογαριασμού.
15 Και εις μεν τον ένα έδωκε πέντε τάλαντα, εις τον 
άλλον δύο, εις τον τρίτον ένα, σύμφωνα με την 
ικανότητα που είχε ο καθένας. Και αμέσως εταξίδευσε 
εις μακρυνήν χώραν.
16 Εκείνος που επήρε τα πέντε τάλαντα, επήγε 
ειργάσθη με αυτά και εκέρδησε άλλα πέντε τάλαντα.
17 Το ίδιο και εκείνος που είχε τα δύο, εκέρδησε άλλα 
δύο.
18 Εκείνος όμως που επήρε το ένα τάλαντον, επήγε, 
έσκαψε εις την γην και έκρυψε εκεί τα χρήματα του 
κυρίου του. (Δεν ήτο κλέπτης και καταχραστής, αλλά 
αμελής και πονηρός. Δεν εσπατάλησε το τάλαντον, 
αλλά το αφήκε αχρησιμοποίητον, πράγμα που 
φανερώνει ασέβειαν και απείθειαν προς τον κύριόν 
του).
19 Ύστερα απο πολύν χρόνον, ήλθε ο κύριος εκείνων 
των δούλων και εζήτησε απο αυτούς λογαριασμόν.
20 Και προσελθών εκείνος ο οποίος είχε πάρει τα πέντε 
τάλαντα επρόσφερε και άλλα πέντε τάλαντα λέγων· 
«Κύριε, πέντε τάλαντα που παρέδωκες. Ιδού άλλα πέντε 
τάλαντα εκέρδησα με αυτά».
21 Τότε είπε ο κύριος αυτού· «Εύγε δούλε, αγαθέ και 
πιστέ! Εις ολίγα υπήρξες πιστός, εις πολλά θα σε 
εγκαταστήσω. Είσελθε διά να λάβης μέρος εις την 
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χαράν του Κυρίου σου».
22 Προσελθών δε και εκείνος, που είχε λάβει τα δύο 
τάλαντα, είπε· «Κύριε, δύο τάλαντα μου παρέδωκες· 
ιδού άλλα δύο εκέρδησα επάνω εις αυτά».
23 Είπε δε προς αυτόν ο Κύριός του· «Εύγε, δούλε αγαθέ 
και πιστέ! Εις ολίγα υπήρξες πιστός, εις πολλά θα σε 
εγκαταστήσω. Έλα και συ μέσα, διά να απολαύσης την 
χαράν του Κυρίου σου».
24 Προσήλθε δε και εκείνος, που είχε λάβει το ένα 
τάλαντο, και είπε· «Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι 
σκληρός άνθρωπος, που θερίζεις εκεί όπου δεν έσπειρες 
και μαζεύεις απο εκεί όπου δεν εσκόρπισες.
25 Και επειδή εφοβήθηκα, επήγα και έκρυψα το 
τάλαντόν σου μέσα εις την γην. Ιδού έχεις αυτό που σου 
ανήκει».
26 Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού του είπε· «Δούλε 
πονηρέ και οκνηρέ! Εγνώριζες ότι θερίζω εκεί όπου δεν 
έσπειρα και μαζεύω απο εκεί όπου δεν εσκόρπισα.
27 Έπρεπε λοιπόν συ να καταθέσης τα χρήματά μου εις 
τους τραπεζίτας και όταν εγώ θα ερχόμουν, θα έπαιρνα 
με τον τόκο του αυτό που είναι ιδικόν μου.
28 Πάρτε, λοιπόν, απο αυτόν το τάλαντον και δώστε το 
εις εκείνον, που έχει τα δέκα τάλαντα.
29 Διότι εις εκείνον ο οποίος με την εργασίαν και την 
τιμιότητά του έχει αυξήσει αυτό που του εδόθη, θα του 
δοθούν και άλλα πολλά με το παραπάνω. Απο εκείνον 
δε που του εδόθησαν μεν χαρίσματα, αλλά δεν τα 
εκαλλιέργησε, θα του αφαιρεθή και αυτό που του 
εδόθη.
30 Και τον άχρηστον αυτόν πονηρόν δούλον βγάλτε τον 
απο εδώ και ρίξτε τον εις το πυκνό σκοτάδι της 
κολάσεως· εκεί θα είναι ο κλαυθμός και ο τριγμός των 
οδόντων».
31 Όταν δε έλθη, ο υιός του ανθρώπου με όλην την 
δόξαν αυτού και μαζή με αυτόν όλοι οι άγιοι άγγελοί 
του, τότε θα καθίση εις τον θρόνον του, τον λαμπρόν 
και ένδοξον.
32 Και θα συναχθούν εμπρός του όλα τα έθνη της γης 
απο της δημιουργίας του Αδάμ μέχρι της συντελείας 
του κόσμου και θα χωρίση αυτούς μεταξύ των με όσην 
ευκολίαν χωρίζει ο ποιμήν τα πρόβατα απο τα ερίφια.
33 Και θα θέση τα μεν πρόβατα εις τα δεξιά του τα δε 
ερίφια εις τα αριστερά.
34 Τότε θα στραφή ο βασιλεύς εις εκείνους, που θα 
ευρίσκωνται εις τα δεξιά του και θα πη· «Ελάτε σείς, οι 
ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε την 
βασιλείαν των ουρανών, η οποία έχει ετοιμασθή για 
σας απο τότε που εθεμελιώνετο ο κόσμος.
35 Διότι επείνασα και μου εδώσατε να φάγω, εδίψασα 
και με εποτίσατε, ήμουν ξένος που δεν είχα τόπον να 
μείνω, και με επήρατε εις το σπίτι σας.
36 Ήμουν γυμνός και με ενεδύσατε, αρρώστησα και με 
επισκεφθήκατε, εις την φυλακήν ήμουν και ήλθατε να 
με ιδήτε».
37 Τότε θα αποκριθούν προς αυτόν οι δίκαιοι και θα 

πουν· «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένον και σε 
εθρέψαμε ή διψασμένον και σου εδώσαμε νερό;
38 Πότε δε σε είδαμε ξένον και σε περιμαζέψαμε ή 
γυμνόν και σε ενεδύσαμεν;
39 Πότε δε σε είδαμε ασθενή ή φυλακισμένον και 
ήλθαμε εις επίσκεψίν σου;».
40 Και θα αποκριθή εις αυτούς ο βασιλεύς· «Αληθινά 
σας λέγω, κάθε τι που εκάματε, διά να εξυπηρετήσετε 
ένα απο τους αδελφούς μου, που φαίνονται άσημοι και 
ελάχιστοι μέσα εις την κοινωνίαν, το εκάματε εις εμέ». 
(Ο Χριστός, ο βασιλεύς, που είναι ο Υιός του Θεού αλλά 
και υιός του ανθρώπου, τους πάσχοντας, τους πτωχούς 
και γυμνούς, αυτούς τους οποίους οι ματαιόδοξοι και 
υπερήφανοι περιφρονούν, τους θεωρεί αδελφούς του, 
τέκνα του ουρανίου Πατρός και τους περιβάλλει με 
όλην του την αγάπην. Δι’ αυτό και κάθε βοήθεια που 
τους προσφέρεται την θεωρεί ως προσφερομένην εις 
αυτόν τον ίδιον).
41 Τότε θα πη και εις εκείνους, που στέκονται εις τα 
αριστερά του· «Φύγετε μακρυά απο εμέ σείς οι 
καταραμένοι και πηγαίνετε εις το αιώνιον πυρ, που έχει 
ετοιμασθή διά τον διάβολον και τους πονηρούς 
αγγέλους του.
42 Διότι επείνασα και δεν μου εδώσατε να φάγω, 
εδίψασα και δεν με εποτίσατε.
43 Ξένος ήμουν και δεν με επήρατε εις το σπίτι σας, 
γυμνός και δεν με ενεδύσατε, άρρωστος και 
φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε».
44 Τότε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντες· «Κύριε, πότε 
σε είδαμε πεινασμένον ή διψασμένον ή ξένον ή γυμνόν 
ή ασθενή ή φυλακισμένον και δεν σε υπηρετήσαμεν;».
45 Τότε θα αποκριθή εις αυτούς και θα είπη· «Αλήθεια 
σας λέγω· εφ’ όσον δεν εκάματε τα καλά αυτά εις ένα 
απο αυτούς, που ο κόσμος θεωρεί πολύ μικρούς, ούτε εις 
εμέ εκάματε».
46 Και θα απέλθουν αυτοί μεν εις την αιωνίαν κόλασιν 
μαζή με τον διάβολον, οι δε δίκαιοι εις την αιωνίαν ζωήν 
μαζή με τον Θεόν. (Έτσι η δικαία κρίσις θα έχη γίνει, το 
δίκαιον θα αποδοθή και η ασάλευτος αποκατάστασις 
θα πραγματοποιηθή). 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ’

• Η συνωμοσία των αρχόντων, 1-5.
• Το μύρον εις την οικίαν της Βηθανίας, 6-13.
• Η προδοσία του Ιούδα, 14-16.
• Ο μυστικός δείπνος, 17-29.
• Η αγωνία της Γεθσημανή, 30-46.
• Η σύλληψις του Ιησού, 47-56.
• Η δίκη προ του αρχιερέως και των συνέδρων, 57-68.
• Η άρνησις του Πέτρου, 69-75.

1 Και όταν ετελείωσε ο Ιησούς όλους αυτούς τους 
λόγους, είπε προς τους μαθητάς του·
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2 «Γνωρίζετε ότι έπειτα απο δύο ημέρας γίνεται η εορτή 
του πάσχα και ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθή διά 
να σταυρωθή».
3 Τότε οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι προεστοί 
του λαού, που συμμετείχαν εις το Μεγάλο Συνέδριον, 
συγκεντρώθηκαν εις την οικίαν του αρχιερέως, ο οποίος 
ωνομάζετο Καϊάφας.
4 Και κατόπιν συσκέψεως απεφάσισαν ομοφώνως να 
συλλάβουν με δόλον τον Ιησούν και να τον φονεύσουν.
5 Είπαν μεταξύ των, να μη τον συλλάβουν κατά την 
εορτήν του πάσχα, διά να μη γίνη θόρυβος και 
αναταραχή εις τον λαόν.
6 Όταν δε ο Ιησούς ήλθε εις την Βηθανίαν, εις την 
οικίαν Σίμωνος του λεπρού,
7 προσήλθε εις αυτόν μία γυναίκα με ένα δοχείον απο 
αλάβαστρον γεμάτο απο μύρον πολύτιμον και έχυνε 
αυτό άφθονον εις την κεφαλήν του, καθώς αυτός είχε 
καθίσει εις την τράπεζαν του φαγητού.
8 Οι δε μαθηταί, όταν είδαν τούτο, ηγανάκτησαν και 
έλεγαν· «Διατί χάνεται ματαίως το πολύτιμον αυτό 
μύρον;
9 Διότι θα ημπορούσε αυτό να πωληθή αντί πολλών 
χρημάτων και να δοθή το αντίτιμον εις τους πτωχούς».
10 Ο Ιησούς όμως αντελήφθη την δυσφορίαν των και 
τους είπε· «Διατί στενοχωρείτε την γυναίκα; Διότι αυτή 
έκαμε εις εμέ ένα καλόν και αξιέπαινον έργον.
11 Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζή σας και 
ημπορείτε, οπόταν θέλετε να τους βοηθήτε, εμέ όμως 
δεν θα με έχετε πάντοτε μαζή σας.
12 Διότι αυτή η γυναίκα, που έχυσε το μύρον τούτο εις 
το σώμα μου, το έκαμε σαν προετοιμασίαν διά τον 
ενταφιασμόν μου.
13 Σας διαβεβαιώνω δε, ότι οπουδήποτε και αν κηρυχθή 
το ευαγγέλιον τούτο - και θα κηρυχθή εις όλον τον 
κόσμον - θα διαλαληθή επίσης και αυτό που έκαμε 
σήμερον αυτή εις αλησμόνητον ανάμνησίν της». (Κάθε 
προσφορά, που γίνεται προς τον Κύριον απο ευλαβή και 
αφωσιωμένην καρδίαν, αποκτά αιωνίαν αξίαν).
14 Τότε ένας απο τους δώδεκα, ο λεγόμενος Ιούδας 
Ισκαριώτης, επήγε προς τους αρχιερείς και είπε·
15 «Τι θέλετε να μου δώσετε και εγώ θα σας τον 
παραδώσω;». Εκείνοι δε του εμέτρησαν τριάκοντα 
αργυρά νομίσματα.
16 Και απο τότε εζητούσε ευκαιρίαν, διά να τον 
παραδώση (σύμφωνα με τας οδηγίας των αρχιερέων).
17 Κατά δε την παραμονήν του πάσχα, η οποία ελέγετο 
και πρώτη ημέρα του πάσχα, διότι ετοίμαζαν οι Εβραίοι 
τα άζυμα, ήλθαν οι μαθηταί προς τον Ιησούν λέγοντες· 
«Πού θέλεις να σου ετοιμάσωμεν, διά να φάγης το 
πάσχα;».
18 Ο δε Ιησούς είπεν· «Πηγαίνετε εις την πόλιν προς τον 
δείνα και ειπέτε του· ο διδάσκαλος λέγει: ο καιρός μου 
διά να τελειώσω το έργον μου πλησιάζει. Εις το σπίτι 
σου απόψε, παραμονήν του εβραϊκού πάσχα, θα 
εορτάσω μαζή με τους μαθητάς μου το νέον πάσχα».

19 Και έκαμαν οι μαθηταί, όπως ο Ιησούς τους είχε 
οδηγήσει και ετοίμασαν τα κατά το πάσχα.
20 Όταν δε ήλθε η εσπέρα, ο Κύριος μαζή με τους 
δώδεκα εξάπλωσε κοντά εις το τραπέζι σύμφωνα με την 
συνήθειαν, που είχαν τότε οι άνθρωποι να κάθωνται 
κατά το φαγητόν.
21 Και καθώς έτρωγαν είπε· «Σας διαβεβαιώνω, ότι ένας 
απο σας θα με προδώση».
22 Εκείνοι ελυπήθηκαν πάρα πολύ και ήρχισαν να 
λέγουν ο καθένας διά τον εαυτόν του· «Μήπως είμαι 
εγώ, Κύριε;».
23 Ο δε Κύριος απεκρίθη· «Εκείνος που εβούτηξε μαζή 
μου το χέρι εις τον ζωμόν του πιάτου, αυτός θα με 
παραδώση.
24 Ο μεν υιός του ανθρώπου απέρχεται απο την ζωήν 
αυτήν, όπως ακριβώς είναι γραμμένο εις την Αγίαν 
Γραφήν περί αυτού· αλλοίμονον όμως εις τον άνθρωπον 
εκείνον, διά του οποίου ο υιός του ανθρώπου 
παραδίδεται· προτιμότερον θα ήτο δι’ αυτόν να μη είχε 
γεννηθή ο άνθρωπος εκείνος».
25 Έλαβε δε τον λόγον ο Ιούδας, ο οποίος και τον 
παρέδωσε, και είπε· «Μήπως είμαι εγώ διδάσκαλε;». 
Απήντησε εις αυτόν ο Ιησούς· «Συ είπες, ότι είσαι συ», 
(φράσις που σημαίνει: το είπες μόνος σου, όπως είπες, 
έτσι είναι· συ πράγματι είσαι αυτός που θα με 
παραδώση).
26 Ενώ δε αυτοί έτρωγαν, επήρε ο Ιησούς τον άρτον και 
αφού ευχαρίστησε τον έκοψε εις τεμάχια και έδιδε εις 
τους μαθητάς και είπε· «Λάβετε φάγετε· τούτο είναι το 
σώμα μου».
27 Και αφού επήρε το ποτήριον και ηυχαρίστησε έδωκε 
αυτό εις τους μαθητάς και είπε· «Πίετε απο αυτό όλοι,
28 διότι τούτο είναι το αίμα μου, με το οποίον 
επικυρώνεται η νέα διαθήκη και το οποίον χύνεται διά 
την συγχώρησιν των αμαρτιών και την σωτηρίαν 
πολλών.
29 Σας λέγω δε ότι δε θα ξαναπιώ απο το προϊόν αυτό 
της αμπέλου απο την στιγμήν αυτήν και μέχρι της 
ημέρας εκείνης, όταν εις την ατελείωτον χαράν της 
βασιλείας του Πατρός μου θα το πίνω μαζή σας νέον, 
πνευματικόν και χαροποιόν».
30 Και αφού έψαλαν ύμνους, εξήλθαν εις το όρος των 
Ελαιών. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς·
31 «Όλοι σείς κατά την νύκτα αυτήν θα σκανδαλισθήτε 
και θα κλονισθή η πίστις σας προς εμέ. Διότι έτσι έχει 
γραφή εις την Παλαιάν Διαθήκην: με την ιδικήν μου 
συγκατάθεσιν θα κτυπηθή ο ποιμήν, δηλαδή εγώ, και 
θα διασκορπισθούν τα πρόβατα του ποιμνίου, δηλαδή 
εσείς.
32 Όταν όμως αναστηθώ, θα σας προϋπαντήσω εις την 
Γαλιλαίαν, όπου και θα συναντηθώμεν».
33 Ο Πέτρος όμως αποκριθείς του είπε· «Εάν όλοι θα 
σκανδαλισθούν δι’ όσα θα συμβούν εις σε, εγώ όμως 
ποτέ δεν θα σκανδαλισθώ».
34 Είπε εις αυτόν ο Ιησούς· «Σε διαβεβαιώνω, ότι αυτήν 
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την νύκτα, πριν ο πετεινός λαλήση, συ θα έχεις 
κλονισθή τόσον πολύ, ώστε τρείς φορές θα με έχης 
αρνηθή».
35 Λέγει εις αυτόν ο Πέτρος· «Και αν ακόμη χρειασθή 
να αποθάνω μαζή σου, δεν θα σε απαρνηθώ». Και όλοι 
οι μαθηταί τα ίδια και παρόμοια έλεγαν.
36 Τότε έρχεται μαζή με αυτούς ο Ιησούς εις μίαν 
περιοχήν, που ελέγετο Γεθσημανή, και λέγει εις τους 
μαθητάς· «Καθήστε εδώ και περιμένετε, έως ότου 
υπάγω και προσευχηθώ εκεί».
37 Και αφού επήρε μαζή του τον Πέτρον και τους δύο 
υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπήται και να 
καταλαμβάνεται απο μεγάλην στεναχωρίαν.
38 Τότε λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· «Πλημμυρισμένη απο 
βαθυτάτην λύπην είναι η ψυχή μου, ώστε κινδυνεύω να 
αποθάνω απο αυτήν. Μείνατε εδώ και αγρυπνήστε 
μαζή μου».
39 Και αφού επροχώρησε ολίγον, έπεσε με το πρόσωπον 
αυτού καταγής προσευχόμενος και λέγων· «Πάτερ μου, 
αν είναι δυνατόν, ας περάση απο εμέ το ποτήριον τούτο. 
Πλην όμως ας μη γίνη όπως θέλω εγώ, αλλά όπως 
θέλεις συ».
40 Και έρχεται εις τους μαθητάς και τους ευρίσκει να 
κοιμώνται και λέγει εις τον Πέτρον· «Έτσι λοιπόν σείς 
που προ ολίγου είπατε ότι και την ζωήν σας θα 
εθυσιάζατε δι’ εμέ, δεν ημπορέσατε ούτε μίαν ώραν να 
αγρυπνήσετε μαζή μου!
41 Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη περιπέσετε 
εις πειρασμόν, που θα σας βυθίση εις την άρνησιν· το 
μεν πνεύμα είναι πρόθυμον και έχει αγαθήν διάθεσην, 
αλλ’ η ανθρωπίνη σάρξ είναι ασθενής».
42 Και πάλιν δευτέραν φοράν απήλθε και προσηυχήθη 
λέγων· «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν να παρέλθη 
απο εμέ αυτό το ποτήριον και οπωσδήποτε πρέπει να το 
πίω, διά την σωτηρίαν των ανθρώπων, ας γίνη το 
θέλημά σου».
43 Και ήλθε πάλιν προς τους μαθητάς και τους εύρε να 
κοιμώνται, διότι τα μάτια τους ήσαν βαρειά απο την 
νύστα.
44 Και αφήσας αυτούς επήγε πάλιν και προσηυχήθη 
τρίτην φοράν και είπε τα ίδια λόγια προς τον Πατέρα.
45 Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και τους 
λέγει· «Κοιμάσθε, λοιπόν, και αναπαύεσθε! Ιδού 
έφθασεν η ώρα και ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται 
εις χέρια αμαρτωλών.
46 Σηκωθήτε, πηγαίνομεν· ιδού επλησίασε αυτός, που 
πρόκειται να με παραδώση».
47 Και ενώ ακόμη αυτός ωμιλούσε, ιδού ο Ιούδας, ένας 
απο τους δώδεκα, ήλθε, και μαζή με αυτόν πολύς όχλος, 
όλοι ωπλισμένοι με μαχαίρια και ξύλα, σταλμένοι απο 
τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους του λαού.
48 Εκείνον δε που θα τον παρέδιδε, ο Ιούδας, είχε δώσει 
εις αυτούς σημείον λέγων· «Εκείνος που θα φιλήσω, 
αυτός είναι ο Ιησούς· να τον συλλάβετε».
49 Και αμέσως επλησίασε τον Ιησούν και είπε· «Χαίρε, 

διδάσκαλε», και με υποκριτικήν εγκαρδιότητα τον 
εφίλησε πολλές φορές.
50 Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτόν· «Φίλε, σκέψου, διά ποίον 
έργον έχεις έλθει εδώ;». Τότε επλησίασαν οι άλλοι, 
έβαλαν τα χέρια των επάνω εις τον Ιησούν και τον 
συνέλαβαν.
51 Και ιδού ένας απο εκείνους που ήταν μαζή με τον 
Ιησούν, άπλωσε το χέρι, ετράβηξε το μαχαίρι του, 
εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και του έκοψε το 
αυτί.
52 Τότε λέγει εις αυτόν ο Ιησούς· «Βάλε το μαχαίρι σου 
πίσω εις την θέσιν του· διότι όσοι επήραν μαχαίρι 
εναντίον του πλησίον των, θα πεθάνουν με μαχαίρι.
53 Ή νομίζεις ότι δεν ημπορώ εγώ αυτήν την στιγμήν 
να παρακαλέσω τον Πατέρα μου και να παρατάξη 
ολόγυρά μου περισσοτέρας απο δώδεκα λεγεώνας 
αγγέλων;
54 Εάν όμως κάτι τέτοιο γίνη, πως θα 
πραγματοποιηθούν αι Γραφαί, αι οποίαι προλέγουν ότι 
έτσι πρέπει να συμβούν τα γεγονότα;».
55 Εκείνην την ώραν είπε ο Ιησούς προς τους όχλους· 
«Σαν να ήμουν ληστής, εβγήκατε με μαχαίρια και 
ρόπαλα να με συλλάβετε· κάθε ημέραν εκαθόμουν 
κοντά σας διδάσκων εις τον ναόν και δεν με επιάσατε.
56 Αλλά αυτό όλο έγινε, διά να εκπληρωθούν όλα όσα 
έγραψαν οι προφήται». (Η ενοχή εκείνων μένει, διότι εν 
επιγνώσει ενήργησαν κατά του αθώου. Η δε Γραφή τα 
προείπε διότι θα εγίνοντο, και δεν έγιναν διότι τα 
προείπε η Γραφή). Τότε οι μαθηταί όλοι τον αφήκαν και 
έφυγαν.
57 Εκείνοι δε αφού έπιασαν τον Ιησούν, τον έφεραν εις 
τον Καϊάφαν, τον αρχιερέα, όπου οι γραμματείς και οι 
πρεσβύτεροι συνεκεντρώθησαν.
58 Ο δε Πέτρος τον ακολουθούσε απο μακρυά έως την 
αυλήν του αρχιερέως και εισελθών εκάθισε μέσα μαζή 
με τους υπηρέτας, διά να ιδή ποίον τέλος θα είχε αυτή η 
υπόθεσις.
59 Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και όλα τα μέλη 
του συνεδρίου, που ήσαν παρόντα, εζητούσαν 
ψευδομαρτυρίαν εναντίον του Ιησού, διά να τον 
καταδικάσουν εις θάνατον
60 και δεν ευρήκαν. Μολονότι δε πολλοί ψευδομάρτυρες 
είχαν προσέλθει να καταθέσουν, δεν ευρήκαν καμμίαν 
αληθοφανή ψευδομαρτυρίαν. Ύστερον δε προσελθόντες 
δύο ψευδομάρτυρες
61 κατέθεσαν· «Αυτός είπε· ημπορώ να κρημνίσω τον 
ναόν του Θεού και εις τρείς ημέρας να τον οικοδομήσω 
πάλιν».
62 Και εγερθείς ο αρχιερεύς είπεν εις αυτόν· «Τίποτε δεν 
αποκρίνεσαι; Τι καταθέτουν αυτοί εις βάρος σου;».
63 Ο δε Ιησούς εσιωπούσε. Και λαβών τον λόγον ο 
αρχιερεύς είπε εις αυτόν· «Σε ορκίζω εις τον Θεόν τον 
ζώντα να μας είπης εάν συ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο 
Υιός του Θεού».
64 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς· «Το είπες συ, και όπως 
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είπες είναι, ότι είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού· πλην 
όμως σας λέγω τούτο, απο τώρα θα δήτε τον υιόν του 
ανθρώπου να κάθεται, ως Θεάνθρωπος που είναι, εκ 
δεξιών του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται επάνω 
εις τας νεφέλας του ουρανού».
65 Τότε ο αρχιερεύς, απο αγανάκτησιν τάχα 
καταληφθείς, έσχισε, σύμφωνα με την συνήθειαν που 
επικρατούσε, τα ενδύματά του λέγων ότι «Ο Χριστός 
εβλασφήμησε. Τι μας χρειάζονται πλέον οι μάρτυρες; 
Ιδού όλοι σας ηκούσατε την βλασφημίαν του.
66 Λοιπόν τι γνώμην έχετε;». Εκείνοι δε αποκριθέντες 
όλοι μαζή είπαν· «Είναι ένοχος να καταδικασθή εις 
θάνατον».
67 Τότε έπτυσαν αυτόν εις το πρόσωπον και τον 
εκτύπησαν εις τον τράχηλον, άλλοι δε το ερράπισαν
68 λέγοντες· «Προφήτευσε σε μας, Χριστέ, ποιός είναι 
εκείνος που σε κτύπησε;».
69 Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εις την αυλήν και τον 
επλησίασε εκεί μία μικρά δούλη, η οποία του είπε· «Και 
συ ήσουν μαζή με τον Ιησούν τον Γαλιλαίον».
70 Αυτός δε ηρνήθη εμπρός εις όλους εκείνους λέγων· 
«Δεν ξέρω τι λες».
71 Όταν δε εξήλθε εις την θολωτήν μεγάλην πόρτα της 
αυλής, τον είδε μία άλλη δούλη και είπεν εις αυτούς· 
«Εκεί και αυτός ήτο μαζή με τον Ιησούν τον 
Ναζωραίον».
72 Και πάλιν ηρνήθη με όρκον ότι «Δεν γνωρίζω τον 
άνθρωπον».
73 Έπειτα απο ολίγον επλησίασαν τον Πέτρον εκείνοι, 
που εστέκοντο εις την αυλήν και του είπαν: «Χωρίς 
αμφιβολίαν και συ είσαι ένας απο αυτούς, διότι και η 
προφορά σου σε φανερώνει».
74 Τότε ήρχισε αυτός να καταριέται και να ορκίζεται ότι· 
«Δεν γνωρίζω τον άνθρωπον». Και αμέσως ελάλησε ο 
πετεινός.
75 Τότε εθυμήθηκε ο Πέτρος τον λόγον του Ιησού, ο 
οποίος του είχε πη· «Πριν ο αλέκτωρ λαλήσει, τρείς 
φορές συ θα με απαρνηθής». Και εξελθών έξω απο την 
αυλήν έκλαυσε πικρά διά το βαρύ αμάρτημά του.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ’

• Μεταμέλεια και αυτοκτονία του Ιούδα, 1-10.
• Ο Ιησούς προ του Πιλάτου, 11-26.
• Εξευτελισμοί εκ μέρους των στρατιωτών, 27-32.
• Ο Ιησούς επί του σταυρού, 33-56.
• Η ταφή, 57-61.
• Η ασφάλισις τους τάφου, 62-66.

1 Όταν δε έγινε πρωΐ έκαμαν συμβούλιον όλοι οι 
πρεσβύτεροι του λαού εναντίον του Ιησού, διά να 
εύρουν αιτίαν, ώστε να τον θανατώσουν.
2 Και αφού τον έδεσαν, τον έσυραν απο εκεί και τον 
παρέδωσαν εις τον Πόντιον Πιλάτον, τον Ρωμαίον 

ηγεμόνα.
3 Τότε ο Ιούδας, ο οποίος τον είχε παραδώσει, όταν είδε 
ότι ο Ιησούς κατεδικάσθη απο το συνέδριον, κατελήφθη 
απο μεταμέλειαν (όχι όμως απο πραγματικήν 
μετάνοιαν, που θα τον ωδηγούσε πλησίον του Χριστού) 
και σαν να ησθάνετο αβάστακτο βάρος διά τα 
τριάκοντα αργύρια, τα έδωσε πίσω εις τους αρχιερείς 
και πρεσβυτέρους
4 λέγων· «Ημάρτησα, διότι παρέδωσα αίμα αθώον». 
Εκείνοι δε είπον· «Και τι μας μέλει εμάς; Συ θα δώσης 
λόγον δι’ αυτό».
5 Και αφού έρριψε με αγανάκτησιν τα αργύρια εις τον 
ναόν, έφυγε απελπισμένος και επήγε και εκρεμάσθη.
6 Οι δε αρχιερείς επήραν τα αργύρια και είπαν· «Δεν 
επιτρέπεται να τα βάλωμεν εις το ταμείον του ναού, 
διότι είναι τιμή αίματος, το οποίον μετ’ ολίγου θα 
χυθή».
7 Αφού δε έκαμαν συμβούλιον ηγόρασαν με αυτά τον 
αγρόν του κεραμιδά, ως τόπον ταφής των ξένων (οι 
οποίοι συνέβαινε να αποθνήσκουν εις την Ιερουσαλήμ).
8 Δι’ αυτό και ο αγρός εκείνος έχει ονομασθή μέχρι 
σήμερα «Αγρός αίματος».
9 Τότε εξεπληρώθη αυτό που είχε λεχθή διά του 
προφήτου Ιερεμίου, ο οποίος έλεγε· «Και έλαβαν τα 
τριάκοντα αργύρια, την τιμήν του ανεκτιμήτου, τον 
οποίον μερικοί απο τους υιούς Ισραήλ τόσον είχαν 
εκτιμήσει,
10 και έδωκαν αυτά διά τον αγρόν του κεραμιδά, όπως 
με καθωδήγησε ο Κύριος».
11 Ο δε Ιησούς εστάθη όρθιος εμπρός εις τον ηγεμόνα 
και τον ηρώτησε ο ηγεμών λέγων· «Συ είσαι ο βασιλεύς 
των Ιουδαίων;». Ο δε Ιησούς του απήντησε· «Συ λέγεις 
ότι είμαι ο βασιλεύς».
12 Και ενώ κατηγορείτο απο τους αρχιερείς και 
πρεσβυτέρους, αυτός δεν έδωσε καμμίαν απάντησιν.
13 Τότε λέγει εις αυτόν ο Πιλάτος· «Δεν ακούεις πόσα 
καταθέτουν αυτοί εις βάρος σου;».
14 Και δεν απήντησεν εις αυτόν ούτε ένα λόγον, ώστε ο 
ηγεμών να θαυμάζη πάρα πολύ την γαλήνην και το 
ηθικόν μεγαλείον του δεσμώτου.
15 Κατά την εορτήν δε του πάσχα είχε την συνήθειαν ο 
ηγεμών να απολύη ένα κατάδικον χάριν του λαού, 
εκείνον τον οποίον ήθελαν. (Επειδή δεν είχε το θάρρος 
να απολύση τον Ιησούν ως αθώον, όπως εξ αρχής τον 
είχε αναγνωρίσει, εσκέφθη να τον απολύση κατά 
χάριν).
16 Είχαν δε τότε ένα κατάδικον διαβόητον διά τα πολλά 
του εγκλήματα, ο οποίος ελέγετο Βαραββάς.
17 Ενώ δε εκείνοι ήσαν συγκεντρωμένοι εμπρός εις το 
πραιτώριον, τους ηρώτησεν ο Πιλάτος· «Ποίον θέλετε 
να απολύσω προς χάριν σας; τον Βαραββάν ή τον 
Ιησούν, τον λεγόμενον Χριστόν;».
18 Διότι είχε εννοήσει πολύ καλά, ότι ένεκα φθόνου τον 
παρέδωσαν.
19 Ενώ δε αυτός εκάθητο εις την δικαστικήν έδραν, 
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έστειλε προς αυτόν η γυναίκα του και του είπε· 
«Πρόσεχε να μη αναμιχθής εις την υπόθεσιν του 
δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθα σήμερα ένεκα 
αυτού εις το όνειρόν μου».
20 Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν εν τω 
μεταξύ τους όχλους να ζητήσουν τον Βαραββάν, να 
θανατώσουν δε τον Ιησούν.
21 Έλαβε δε τον λόγον ο ηγεμών και είπεν εις αυτούς· 
«Ποίον θέλετε απο τους δύο να σας απολύσω;». Εκείνοι 
δε εφώναξαν· «Τον Βαραββάν».
22 Τους λέγει ο Πιλάτος: «Τι λοιπόν να κάμω τον 
Ιησούν, τον λεγόμενον Χριστόν;». Λέγουν εις αυτόν 
όλοι· «Να σταυρωθή».
23 Ο δε ηγεμών είπε· «Διατί να σταυρωθή; Ποίον κακόν 
έκαμε;». Εκείνοι δε ακόμη περισσότερον εκραύγαζαν 
λέγοντες· «Να σταυρωθή».
24 Όταν είδε ο Πιλάτος ότι καμμίαν ωφέλειαν δεν έφερε 
η παρέμβασίς του υπέρ του Ιησού, αλλά μάλλον 
προκαλούσε θόρυβον και αναταραχήν, αφού επήρε 
νερό εξέπλυνε καλά τα χέρια του εμπρός εις τον όχλον 
λέγων· «Είμαι αθώος απο το αίμα του δικαίου τούτου· 
εις σας θα πέση η ευθύνη και το κρίμα».
25 Και απεκρίθη όλος ο λαός και είπε· «Το αίμα αυτού 
ας πέση επάνω εις ημάς και επάνω εις τα τέκνα μας». 
(Και ο Πιλάτος ήτο ένοχος, διότι δεν ετόλμησε, καθ’ ο 
καθήκον ως δικαστής είχε, να απολύση τον αθώον, και 
οι Εβραίοι ακόμη περισσότερον διότι επέμειναν και 
εσταύρωσαν τον Σωτήρα και ευεργέτην των).
26 Τότε τους αφήκεν ελεύθερον τον Βαραββάν, τον δε 
Ιησούν, αφού διέταξε και τον εμαστίγωσαν με το 
φραγγέλιον, τον παρέδωσε διά να σταυρωθή.
27 Τότε οι στρατιώται του ηγεμόνος, αφού παρέλαβαν 
τον Ιησούν εις την αυλήν του πραιτωρίου, εμάζεψαν 
γύρω απο αυτόν όλην την φρουράν.
28 Και αφού τον εγύμνωσαν απο τα ενδύματά του, τον 
ενέδυσαν με κόκκινον μανδύαν, διά να τον εμπαίξουν 
ως βασιλέα.
29 Έπλεξαν δε ακάνθινον στέφανον και έβαλαν αυτόν 
εις το κεφάλι του αντί για στέμμα· του έδωκαν καλάμι 
εις το δεξί του χέρι αντί για σκήπτρο και αφού 
εγονάτισαν εμπρός του τον ενέπαιζαν λέγοντες· «Χαίρε, 
ο βασιλεύς των Ιουδαίων».
30 Και αφού τον έπτυσαν, επήραν το καλάμι και 
εκτυπούσαν την κεφαλήν του.
31 Και όταν τον ενέπαιξαν όσο ήθελαν, έβγαλαν απο 
αυτόν την χλαμύδα, του εφόρεσαν τα ενδύματά του και 
τον ωδήγησαν, διά να τον σταυρώσουν.
32 Καθώς δε έβγαιναν απο την πόλιν, ευρήκαν ένα 
άνθρωπον, που κατήγετο απο την Κυρήνην και 
ωνομάζετο Σίμων· αυτόν ηγγάρευσαν να σηκώση μέχρι 
του Γολγοθά τον σταυρόν του Ιησού.
33 Και αφού ήλθαν εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, 
όνομα που σημαίνει «Τόπος κρανίου»,
34 του έδωσαν να πιή ξύδι ανακατεμένον με χολήν, διά 
να του φέρη κάποιαν προσωρινήν νάρκωσιν. Εκείνος 

όμως αφού το εδοκίμασε, δεν ηθέλησε να το πιή.
35 Αφού δε τον εσταύρωσαν, εμοίρασαν μεταξύ των με 
κλήρον τα ενδύματά του οι στρατιώται.
36 Και καθήμενοι εκεί τον εφρουρούσαν.
37 Και ετοποθέτησαν εις τον σταυρόν, επάνω απο την 
κεφαλήν του, γραμμένην την κατηγορίαν του· «Αυτός 
είναι ο Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων».
38 Τότε σταυρώνονται μαζή με αυτόν δύο λησταί, ένας 
εκ των δεξιών και άλλος εξ αριστερών. (Και τούτο, διά 
να εξευτελισθή ακόμη περισσότερον ο Χριστός και να 
προβληθή εις τα μάτια όλων ως ένας απο τους 
καταδικασμένους εις θάνατον κακούργους).
39 Εκείνοι δε που επερνούσαν απο τον δρόμον κοντά εις 
τον σταυρόν, τον εβλασφημούσαν και εκινούσαν τα 
κεφάλια των
40 λέγοντες· «Συ λοιπόν, είσαι που θα εκρήμνιζες τον 
ναόν και εις τρείς ημέρας θα τον ξανάκτιζες! Σώσε 
τώρα τον εαυτόν σου. Εάν πράγματι είσαι υιός του 
Θεού, κατέβα απο τον σταυρόν».
41 Παρομοίως δε και οι αρχιερείς τον ενέπαιζαν μαζή με 
τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους και τους 
Φαρισαίους και έλεγαν ειρωνικώς·
42 «Άλλους έσωσε τον εαυτόν του όμως δεν ημπορεί να 
σώση. Εάν είναι πράγματι ο σταλμένος απο τον Θεόν 
βασιλεύς του Ισραήλ, ας κατεβή απο τον σταυρόν και 
θα πιστεύσωμεν εις αυτόν.
43 Έχει στηρίξει την πεποίθησίν του εις τον Θεόν. Ας 
τον σώση τώρα απο τον σταυρόν, αν πράγματι τον 
θέλη. Διότι ο ίδιος είπε, ότι είμαι υιός Θεού».
44 Κατά τον ίδιον τρόπον και οι λησταί, που είχαν 
σταυρωθή μαζή του, τον ύβριζαν.
45 Απο δε την δωδεκάτην ώραν έως τας τρείς το 
απόγευμα έγινε σκοτάδι εις όλην την γην.
46 Περί την τρίτην απογευματινήν ώραν εβόησε με 
φωνήν μεγάλην ο Ιησούς λέγων· «Ηλί, Ηλί, λιμά 
σαβαχθανί;». Δηλαδή, «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με 
εγκατέλιπες;».
47 Μερικοί δε απο εκείνους που εστέκοντο εκεί, όταν 
ήκουσαν τα λόγια του Ιησού (επειδή δεν εγνώριζαν την 
Αραμαϊκήν γλώσσαν) έλεγαν, ότι αυτός επικαλείται τον 
Ηλίαν.
48 Και αμέσως ένας απο αυτούς έτρεξε, επήρε 
σφουγγάρι το εγέμισε με ξύδι, το προσήρμοσε εις ένα 
καλάμι και τον επότιζε.
49 Οι άλλοι όμως έλεγαν· «Αφήστε να ιδούμε, εάν θα 
έλθη ο Ηλίας, διά να τον σώση».
50 Ο δε Ιησούς αφού πάλιν έκραξε με φωνήν μεγάλην, 
αφήκε ο ίδιος το πνεύμα του να φύγη απο το σώμα.
51 Και ιδού το παραπέτασμα του ναού, που εχώριζε τα 
άγια των αγίων απο τα άγια, εσχίσθη εις δύο απο 
επάνω έως κάτω και η γη συνεκλονίσθη απο σεισμόν 
και οι πέτρες εσχίσθησαν
52 και τα μνημεία εις την περιοχήν της Ιερουσαλήμ 
ανοίχθηκαν μόνα των και πολλά σώματα των 
πεθαμένων αγίων ανεστήθησαν·
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53 και αφού εξήλθαν απο τα μνημεία μετά την 
ανάστασιν του Χριστού, εισήλθαν εις την αγίαν πόλιν, 
την Ιερουσαλήμ, και παρουσιάσθησαν εις πολλούς.
54 Ο δε εκατόνταρχος και οι στρατιώται, που ήσαν μαζή 
του διά να φρουρούν τον Ιησούν, εφοβήθησαν πάρα 
πολύ και έλεγαν· «Αληθώς! Αυτός ήτο υιός Θεού!».
55 Ήσαν δε εκεί και πολλαί γυναίκες, αι οποίαι απο 
μακρυά παρακολουθούσαν τα γεγονότα. Αυταί 
ηκολούθησαν τον Ιησούν απο την Γαλιλαίαν και τον 
υπηρετούσαν.
56 Μεταξύ αυτών ήσαν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία 
η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή, και η μητέρα των 
υιών του Ζεβεδαίου.
57 Αργά δε το απόγευμα ήλθε ένας πλούσιος άνθρωπος 
απο την Αριμαθαίαν, ονόματι Ιωσήφ, ο οποίος και 
αυτός είχε μαθητεύσει κοντά εις τον Ιησούν.
58 Αυτός προσήλθε εις τον Πιλάτον και εζήτησε το 
σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος διέταξε να του δοθή.
59 Και λαβών ο Ιωσήφ το σώμα το ετύλιξε εις σινδόνι 
καινούργιο και καθαρό
60 και το έθεσε εις το καινούργιο μνημείον του, το 
οποίον είχε σκαλίσει εις τον βράχον. Και αφού εκύλισε 
εμπρός εις την θύραν του μνημείου μεγάλον λίθον, 
ανεχώρησε.
61 Ήτο δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, 
αι οποίαι ακάθηντο απέναντι απο τον τάφον.
62 Κατά δε την επομένην ημέραν, η οποία είναι έπειτα 
απο την Παρασκευήν, δηλαδή το Σάββατον, 
συνεκεντρώθηκαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και 
ήλθαν προς τον Πιλάτον
63 λέγοντες· «Κύριε, εθυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος 
είπε, ενώ ακόμη εζούσε: έπειτα απο τρείς ημέρες θα 
αναστηθώ.
64 Δώσε, λοιπόν, διαταγήν να φρουρηθή ο τάφος μέχρι 
την τρίτην ημέραν, μήπως έλθουν οι μαθηταί αυτού 
νύκτα, τον κλέψουν και πουν εις τον λαόν: ανεστήθη εκ 
των νεκρών. Και τότε η τελευταία πλάνη θα είναι 
χειρότερα απο την πρώτην, που μερικοί τον είχαν 
πιστέψει ως Μεσσίαν».
65 Είπε εις αυτούς ο Πιλάτος· «Έχετε εις την διάθεσίν 
σας φρουράν· πηγαίνετε και ασφαλίσατε τον τάφον, 
όπως γνωρίζετε».
66 Εκείνοι δε επήγαν και ασφάλισαν τον τάφον, έβαλαν 
δηλαδή σφραγίδες εις τον λίθον που έκλειε το μνημείον 
και ετοποθέτησαν φρουράν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗ’

• Η Ανάστασις και η εμφάνισις εις τας Μυροφόρους, 
1-10.
• Η δωροδοκία των στρατιωτών, 11-15.
• Εμφάνισις εις το όρος της Γαλιλαίας, 16-20.

1 Πολύ αργά δε κατά την νύκτα του Σαββάτου, όταν 

βαθειά εγλυκοχάραζε η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, 
ήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, διά να 
ιδούν τον τάφον.
2 Και ιδού, σεισμός μέγας έγινε, διότι άγγελος Κυρίου 
κατέβηκε απ’ τον ουρανόν, προσήλθεν εις το μνημείον, 
εκύλισε απο την θύραν τον λίθον και εκάθητο επάνω 
εις αυτόν.
3 Ήτο δε η εξωτερική του εμφάνισις σαν αστραπή και το 
ένδυμά του ολόλευκο σαν το χιόνι.
4 Απο τον φόβον δε του αγγέλου συνεκλονίσθησαν οι 
φρουροί, παρέλυσαν και έγιναν σαν πεθαμένοι.
5 Ωμίλησε δε τότε ο άγγελος προς τας γυναίκας και 
είπε· «Σείς μη φοβείσθε· διότι ξέρω ότι ζητείτε να ιδήτε 
Ιησούν τον εσταυρωμένον.
6 Δεν είναι πλέον εδώ· διότι ανεστήθη, όπως σας είχε 
πη. Ελάτε να ιδήτε τον τόπον, όπου είχε τεθή ο Κύριος.
7 Και τώρα γρήγορα πηγαίνετε και ειπέτε εις τους 
μαθητάς του ότι ανεστήθη εκ των νεκρών και ιδού 
προπορεύεται απο σας και σας περιμένει εις την 
Γαλιλαίαν. Εκεί θα τον ιδήτε. Ιδού, σας είπα όσα έπρεπε 
να σας πω».
8 Και αι γυναίκες εβγήκαν ταχέως απο το μνημείον με 
φόβον και χαράν μεγάλην και έτρεξαν να αναγγείλουν 
εις τους μαθητάς του το χαρμόσυνον γεγονός.
9 Ενώ δε επήγαιναν να αναγγείλουν αυτά εις τους 
μαθητάς του, και ιδού ο Ιησούς τας συνήντησε λέγων· 
«Χαίρετε». Αυταί δε αφού τον επλησίασαν, έπιασαν με 
βαθείαν ευλάβειαν τους πόδας του και τον 
επροσκύνησαν.
10 Τότε είπε προς αυτάς ο Ιησούς· «Μη φοβείσθε· 
πηγαίνετε και αναγγείλατε εις τους αδελφούς μου 
(δηλαδή εις τους μαθητάς μου, που είναι αδελφοί μου) 
ότι με είδατε, διά να αναχωρήσουν εις την Γαλιλαίαν. 
Εκεί θα με ιδούν».
11 Ενώ δε αυταί σύμφωνα με την εντολήν του Κυρίου 
επήγαιναν, ιδού μερικοί στρατιώται της φρουράς ήλθαν 
εις την πόλιν και εγνωστοποίησαν εις τους αρχιερείς 
όλα όσα είχαν γίνει.
12 Και εκείνοι, αφού συνεκεντρώθησαν μαζή με τους 
πρεσβυτέρους εις συμβούλιον και συνεσκέφθησαν, 
έδωκαν μεγάλο χρηματικόν ποσόν εις τους στρατιώτας 
λέγοντες·
13 ειπέτε, ότι κατά το διάστημα της νυκτός, ενώ ημείς 
εκοιμώμεθα, ήλθαν οι μαθηταί του την νύκτα και 
έκλεψαν αυτόν.
14 Και εάν τούτο φθάση έως τα αυτιά του ηγεμόνος, 
ημείς θα τον πείσωμεν να μη σας τιμωρήση και θα σας 
απαλλάξωμεν απο κάθε ανησυχίαν».
15 Εκείνοι δε αφού επήραν τα χρήματα, έκαμαν όπως 
τους καθωδήγησαν οι αρχιερείς, και διαδόθη ο λόγος 
αυτός μεταξύ των Ιουδαίων μέχρι σήμερον.
16 Οι δε ένδεκα μαθηταί μετέβησαν εις την Γαλιλαίαν, 
εις το όρος το οποίον τους είχε ορίσει διά συνάντησιν ο 
Ιησούς.
17 Και ιδόντες αυτόν τον επροσκύνησαν, μερικοί δε 
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είχαν κάποιαν αμφιβολίαν να πιστεύσουν ότι αυτός 
πράγματι ήτο ο Ιησούς.
18 Και αφού επλησίασεν όλους ο Ιησούς, ωμίλησε προς 
αυτούς και είπε· «Μου εδόθη και ως προς άνθρωπον, 
κάθε εξουσία εις τον ουρανόν και εις την γην.
19 Λοιπόν, πηγαίνετε τώρα και διδάξατε εις όλα τα έθνη 
την αλήθειαν. Και αυτούς που θα πιστεύσουν και θα 
γίνουν μαθηταί σας, βαπτίσατέ τους εις το όνομα του 
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
20 Διδάσκοντες αυτούς να τηρούν όλας τας εντολάς, 
που εγώ σας έχω δώσει. Και ιδού, εγώ θα είμαι μαζή σας 
όλας τας ημέρας, μέχρις ότου λάβη τέλος ο αιών αυτός. 
Αμήν. (Θα είναι μαζή μας πάντοτε διότι αυτός είναι ο 
Εμμανουήλ, του οποίου το όνομα σημαίνει: ο Θεός μαζή 
μας).

† ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Συγγραφεύς του δευτέρου Ευαγγελίου, όπως και απο 
τον τίτλον φαίνεται, είναι ο Μάρκος.

Η μητέρα του Μάρκου ελέγετο Μαρία, είχε δε 
αρκετά ευρύχωρον ιδικόν της σπίτι, το οποίον και 
διέθεσε διά την εξυπηρέτησιν της πρώτης χριστιανικής 
Εκκλησίας. Εις αυτό συνεκεντρώνοντο οι Χριστιανοί, διά 
να τελέσουν τα της λατρείας των. Υπάρχει δε και η 
γνώμη ότι εις το ανώγειον αυτής της οικίας ετέλεσεν ο 
Κύριος τον μυστικόν δείπνον. Πάντως εις αυτήν μετέβη 
ο Πέτρος μετά την θαυματουργικήν αποφυλάκισίν του, 
όπου «ήσαν ικανοί συνηθροισμένοι και 
προσευχόμενοι». (Πράξ. ιβ’ 12). Ο Μάρκος δεν εγνώρισε 
προσωπικώς τον Κύριον· μολονότι υπάρχει και η γνώμη 
ότι ο Μάρκος ήτο «ο φέρων κεράμιον ύδατος», τον 
οποίον έπρεπε να ακολουθήσουν οι δύο μαθηταί, διά να 
έλθουν εις την οικίαν, όπου θα ητοίμαζον τα του 
μυστικού δείπνου. Μερικοί επίσης λέγουν, ότι τον 
εαυτόν του υπονοεί ο Μάρκος, όταν διηγήται ότι τον 
συλληφθέντα Κύριον εις την Γεθσημανή 
«ηκολούθησεν εις τις νεανίσκος, περιβεβλημένος 
σινδόνα επί γυμνού». (Μάρκ. ιδ’ 51). Πάντως είναι 
γεγονός ότι δεν υπήρξεν εκ των δώδεκα. Φαίνεται ότι 
εδιδάχθη ευρύτερα και βαθύτερα τα του Κυρίου απο τον 
Πέτρον, ο οποίος και δι’ αυτό ονομάζει τον Μάρκον 
«υιόν». του, δηλαδή πνευματικόν του τέκνον (Α’ Πέτρ. ε’ 
13).

Ονομαστί αναφέρεται ο Μάρκος εις τας Πράξεις ως 
συνοδός του Παύλου και του Βαρνάβα, όταν αυτοί, αφού 
έφεραν βοηθήματα απο τους Χριστιανούς της 
Αντιοχείας εις τους Χριστιανούς της Ιερουσαλήμ, τον 
επήραν μαζή των εις την Αντιόχειαν (Πράξ. ιβ’ 25). 
Κατά την πρώτην αποστολικήν περιοδείαν συνώδευσε 
τον Παύλον και τον Βαρνάβαν, του οποίου ήτο και 
ανεψιός, απο την Αντιόχειαν εις την Κύπρον, απο εκεί 

δε εις την Πέργην της Παμφυλίας. Εκεί όμως 
εγκατέλειψε τους δύο Αποστόλους, είτε διότι εδειλίασεν 
εμπρός εις τας μεγάλας ταλαιπωρίας της ιεραποστολής, 
είτε, το πιθανώτερον, διότι είχεν επιφυλάξεις, αν 
έπρεπε το Ευαγγέλιον να κηρυχθή και εις τους 
ειδωλολάτρας. Διά τον λόγον δε αυτόν και ο απόστολος 
Παύλος δεν ηθέλησε, κατά την δευτέραν του 
αποστολικήν περιοδείαν, να τον παραλάβη μαζή του 
(Πράξ. ιε’ 38).

Μετά πάροδον όμως 10 ή 12 ετών ο Μάρκος 
ευρίσκετο εις την Ρώμην πλησίον του φυλακισμένου 
Παύλου, μαζή με μερικούς άλλους εκλεκτούς 
ακολούθους του μεγάλου Αποστόλου (Κολασ. δ’ 10, 
Φιλημ. 24). Πιθανώτατα δε απο την Ρώμην μετέβη ο 
Μάρκος εις τους Χριστιανούς των Κολοσσών. Όταν δε ο 
Παύλος ευρίσκετο δευτέραν φοράν φυλακισμένος εις 
την Ρώμην, έγραψε προς τον Τιμόθεον να τον 
επισκεφθή και να φέρη μαζή του τον Μάρκον, διότι του 
ήτο «εύχρηστος εις διακονίαν». (Β’ Τιμ. δ’ 11). Εάν ήλθε 
εις την Ρώμην ο Μάρκος και εάν επρόλαβε τον Παύλον 
προ του μαρτυρικού του θανάτου, δεν γνωρίζομεν. 
Κατά τα προηγηθέντα όμως χρόνια ο Μάρκος υπήρξε 
και ακόλουθος του αποστόλου Πέτρου, τον οποίον 
μάλιστα είχε συνοδεύσει και μέχρι της Βαβυλώνος (Α’ 
Πέτρ. ε’ 13). Παράδοσις του 4ου αιώνος αναφέρει ότι ο 
Μάρκος υπήρξε ο ιδρυτής της Εκκλησίας της 
Αλεξανδρείας.

Έγραψε το Ευαγγέλιόν του διά τους Χριστιανούς της 
Ρώμης και γενικώτερον διά τους εξ εθνών Χριστιανούς, 
εις καθαράν ελληνικήν γλώσσαν. Τα γεγονότα, τα 
οποία ιστορεί, τα έχει πληροφορηθή κατά το 
μεγαλύτερον μέρος απο τον απόστολον Πέτρον. Δι’ 
αυτό και ονομάζεται πιστός «ερμηνευτής του Πέτρου». 
Δεν ασχολείται με την καταγωγήν του Κυρίου, όπως ο 
ιερός Ματθαίος, ούτε και με τας πολλάς προφητείας, 
που επραγματοποιήθησαν εν τω προσώπω του Κυρίου. 
Παραθέτει την διδασκαλίαν του Κυρίου και ιδίως τα 
μεγάλα και πολλά θαύματά του, διά να κατηχήση 
βαθύτερον και στηρίξη τους πιστεύσαντας, να 
προσελκύση δε και εκείνους, που δεν είχαν ακόμη 
πιστεύσει. Ο χρόνος της συγγραφής του Ευαγγελίου δεν 
είναι ακριβώς γνωστός. Το πιθανώτερον είναι ότι το 
έγραψε μεταξύ του 65 και του 70 μ.Χ. Το έγραψε δε, 
όπως αρχαίαι μαρτυρίαι αναφέρουν, εις τη Ρώμην ή, 
όπως ο ιερός Χρυσόστομος υποστηρίζει, εις την 
Αίγυπτον.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

• Το κήρυγμα Ιωάννου του Βαπτιστού, 1-8.
• Το Βάπτισμα του Ιησού και οι πειρασμοί, 9-13.
• Η δημοσία δράσις του Κυρίου, 14-22.
• Η πρόσκλησις τεσσάρων μαθητών, πολλαί 
θεραπείαι, 23-45.
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1 Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του 
ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού έγινε ο Ιωάννης·
2 σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφή εις τους προφήτας 
περί του Ιωάννου του Προδρόμου· «Ιδού εγώ, λέγει ο 
Θεός διά του προφήτου Μαλαχίου, αποστέλλω τον 
αγγελιαφόρον μου ολίγον ενωρίτερα απο σε, ο οποίος 
και θα προπαρασκευάση την οδόν σου (δηλαδή τας 
ψυχάς και τας καρδίας των ανθρώπων) διά να σε 
υποδεχθούν».
3 Και ο σταλμένος αυτός απο τον Θεόν αγγελιαφόρος 
είναι εκείνος, διά τον οποίον ο προφήτης Ησαΐας είπε: 
«Φωνή ανθρώπου, ο οποίος βοά εις την έρημον· 
ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου· κάμετε ευθείς τους 
δρόμους του (ευθύνατε τας καρδίας σας)».
4 Έγινε δε ο Ιωάννης αρχή κατά την εποχήν εκείνην, 
βαπτίζων εις την έρημον και κηρύσσων βάπτισμα εις 
πιστοποίησιν της μετανοίας, διά να λάβουν οι 
βαπτιζόμενοι την άφεσιν των αμαρτιών, όταν θα 
εδέχοντο τον ερχόμενον μετ’ ολίγον Μεσσίαν.
5 Και επήγαιναν προς αυτόν οι κάτοικοι ολοκλήρου της 
Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίται και εβαπτίζοντο απο 
αυτόν εις τον Ιορδάνην ποταμόν, εξομολογούμενοι 
συγχρόνως τας αμαρτίας των.
6 Εφορούσε δε ο Ιωάννης ένδυμα απο τρίχας καμήλου 
και είχε δερματίνην ζώνην γύρω απο την μέσην του και 
έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριον.
7 Και εκήρυττε λέγων· «Έρχεται ύστερα απο εμέ εκείνος 
που είναι ισχυρότερός μου και του οποίου εγώ δεν είμαι 
άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί των υποδημάτων 
του.
8 Εγώ μεν σας εβάπτισα με νερό, αυτός όμως θα σας 
βαπτίση με Πνεύμα Άγιον».
9 Και κατά τας ημέρας εκείνας ήλθε ο Ιησούς απο την 
Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη απο τον Ιωάννην 
εις τον Ιορδάνην.
10 Και αμέσως όταν εβγήκε απο το νερό, είδε να 
σχίζωνται οι ουρανοί και το Πνεύμα του Θεού, ωσάν 
περιστερά, να κατεβαίνη εις αυτόν.
11 Και ήλθε φωνή απο τους ουρανούς, που έλεγε· «Συ 
είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον εγώ έχω 
τελείως ευαρεστηθή».
12 Και αμέσως το Πνεύμα το Άγιον ωδήγησεν αυτόν εις 
την έρημον.
13 Και έμεινεν εκεί εις την έρημον σαράντα ημέρας 
πειραζόμενος απο τον Σατανάν, χωρίς ούτε ελάχιστον 
να υποχωρήση εις τους πειρασμούς· και ήτο εκεί μαζή 
με τα θηρία της ερήμου, οι δε άγγελοι του Θεού τον 
υπηρετούσαν.
14 Όταν δε ο Ιωάννης συνελήφθη κατά διαταγήν του 
Ηρώδου Αντίπα και παρεδόθη εις την φυλακήν, ήλθεν ο 
Ιησούς εις την Γαλιλαίαν και εκήρυττε το χαρμόσυνον 
μήνυμα της βασιλείας του Θεού.
15 Και έλεγεν ότι «Συνεπληρώθη ο ωρισμένος χρόνος 
και η βασιλεία του Θεού, που θα ιδρυθή απο τον 

Μεσσίαν, έχει πλησιάσει. Μετανοείτε, λοιπόν, και 
πιστεύετε εις το ευαγγέλιον, το οποίον εγώ σας 
κηρύττω».
16 Ενώ δε περιπατούσε κοντά εις την θάλασσαν της 
Γαλιλαίας είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέαν, τον 
αδελφόν του Σίμωνος, οι οποίοι έρριπταν το δίκτυον εις 
την θάλασσαν διότι ήσαν ψαράδες.
17 Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς· «Ελάτε κοντά μου και 
εγώ θα σας κάμω ικανούς να γίνετε ψαράδες 
ανθρώπων». (να ελκύετε δηλαδή με το θείον κήρυγμα 
τους ανθρώπους εις την βασιλείαν του Θεού).
18 Αμέσως δε εκείνοι (με πίστιν προς τον Διδάσκαλον 
και ενθουσιασμόν διά το έργον εις το οποίον τους 
εκαλούσε, καίτοι δεν ήσαν ακόμη εις θέσιν να το 
εννοήσουν) αφήκαν τα δίκτυά των και τον 
ηκολούθησαν.
19 Και προχωρήσας ολίγον απο εκεί, είδε τον Ιάκωβον 
και τον υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην τον 
αδελφόν του, οι οποίοι ήσαν εις το πλοίο και ετοίμαζαν 
τα δίκτυα.
20 Και αμέσως τους εκάλεσε. Εκείνοι δε αφήκαν τον 
πατέρα των Ζεβεδαίον εις το πλοίον με τους μισθωτούς 
εργάτας και τον ηκολούθησαν.
21 Και επροχώρησαν και εισήλθαν εις την Καπερναούμ. 
Και αμέσως κατά την ημέραν του Σαββάτου επήγεν εις 
την συναγωγήν και εδίδασκε.
22 Και εθαύμαζαν πολύ διά την διδασκαλίαν του, διότι 
εδίδασκεν ως διδάσκαλος που έχει πρωτοφανή σοφίαν 
και κύρος και όχι όπως οι Γραμματείς (οι οποίοι 
εζητούσαν να στηρίξουν την διδασκαλίαν των εις το 
κύρος άλλων αρχαιοτέρων ραββίνων και εδίδασκαν 
συνήθως επουσιώδη, πολλές φορές δε αντίθετα προς 
όσα είχαν γραφή απο τους Προφήτας).
23 Κατά τη ώραν δε εκείνην ευρίσκετο εις την 
συναγωγήν ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε κυριευθή απο 
ακάθαρτον πνεύμα και εφώναξε με το στόμα αυτού το 
πονηρόν πνεύμα
24 και είπεν· «Άφησέ μας· ποιά σχέσις ημπορεί να 
υπάρχη μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρηνέ; Ήλθες 
να μας καταδικάσης και να μας ρίψης εις την αιωνίαν 
απώλειαν; Γνωρίζω ποίος είσαι· είσαι ο κατ’ εξοχήν 
άγιος, ο αφιερωμένος εις τον Θεόν και το έργον του».
25 Και ο Ιησούς επέπληξε αυτό λέγων· «Κλείσε το στόμα 
σου και φύγε αμέσως απο τον άνθρωπον αυτόν».
26 Και το ακάθαρτον πνεύμα, αφού συνετάραξε τον 
δαιμονιζόμενον και με το στόμα εκείνου έκραξε και 
εφώναξε δυνατά, έφυγε απο αυτόν.
27 Και όλοι κατελήφθησαν απο μεγάλην έκπληξιν και 
θαυμασμόν διά το γεγονός, ώστε να συζητούν μεταξύ 
των και να λέγουν· «Τι είναι αυτό το καταπληκτικόν 
θαύμα, που είδαμε; ποιά είναι αυτή η νέα 
πρωτάκουστος διδασκαλία; Διότι αυτός με εξουσίαν και 
δύναμιν όχι μόνον διδάσκει, αλλά και διατάσσει τα 
πονηρά πνεύματα και υπακούουν εις αυτόν!».
28 Και με μεγάλην ταχύτητα εξηπλώθη η φήμη αυτού 
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εις όλα τα περίχωρα της Γαλιλαίας.
29 Και αμέσως εβγήκαν απο την συναγωγήν και ήλθαν 
εις το σπίτι του Σίμωνος και του Ανδρέου μαζή με τον 
Ιάκωβον και τον Ιωάννην.
30 Η δε πενθερά του Σίμωνος ήτο κατάκοιτος με 
πυρετόν. Και αμέσως του έκαμαν λόγον δι’ αυτήν.
31 Και αυτός επλησίασε εις την κλίνην της, την έπιασε 
απο το χέρι, την εσήκωσε και αμέσως την αφήκεν ο 
πυρετός, και εντελώς υγιής τους υπηρετούσεν.
32 Αργά δε το απόγευμα, μετά την δύσιν του ηλίου 
(όταν πλέον είχε περάσει η αργία του Σαββάτου), 
έφεραν προς αυτόν όλους τους ασθενείς και τους 
δαιμονιζομένους.
33 Και όλη η πόλις ήτο συγκεντρωμένη έξω απο την 
θύραν της οικίας.
34 Και εθεράπευσε πολλούς, που έπασχαν απο διάφορα 
νοσήματα και πολλά δαιμόνια εξεδίωξε. Δεν άφινε δε 
τα δαιμόνια να ομιλούν δι’ αυτόν, διότι εγνώριζαν ότι 
αυτός είναι ο Χριστός και δεν ήθελε την μαρτυρίαν των 
ακαθάρτων πνευμάτων.
35 Και πρωΐ-πρωΐ, ενώ ακόμη ήτο νύχτα, εσηκώθη, 
εβγήκεν απο την πόλιν και επροχώρησεν εις έρημον 
τόπον και εκεί προσηύχετο.
36 Ο δε Σίμων και όσοι ήσαν μαζή με αυτόν έτρεξαν, διά 
να τον εύρουν.
37 Και αφού τον ηύραν του λέγουν, ότι «Όλοι σε ζητούν 
εις την πόλιν».
38 Και εκείνος τους είπεν· «Ας υπάγωμεν εις τας γύρω 
κωμοπόλεις, διά να κηρύξω και εκεί, διότι δι’ αυτόν 
άλλωστε τον σκοπόν εβγήκα απο την πόλιν».
39 Και εκήρυσσε κατά συνέχειαν εις τας συναγωγάς 
των εις όλην την Γαλιλαίαν και εξεδίωκε τα πονηρά 
πνεύματα απο τους δαιμονιζομένους.
40 Και έρχεται προς αυτόν κάποιος λεπρός, ο οποίος 
γονατιστός εμπρός του τον παρακαλούσε και του έλεγε 
ότι «Εάν συ θέλης ημπορείς να με καθαρίσης και να με 
απαλλάξης απο την φοβεράν ασθένειάν μου».
41 Ο δε Ιησούς (βλέπων την μεγάλην πίστιν και την 
παρρησίαν του ανθρώπου αυτού) τον ευσπλαγχνίσθη, 
άπλωσε το χέρι, τον ήγγισε και του λέγει· «Θέλω· γίνε 
καθαρός».
42 Και αμέσως μόλις ο Ιησούς είπε αυτούς τους λόγους, 
έφυγε απο εκείνον η λέπρα και έγινε τελείως καθαρός 
και υγιής.
43 Και αφού του ωμίλησε με έντονον και αυστηρόν ύφος 
να μη αποκαλύψη αυτόν ως ευεργέτην του, τον έβγαλε 
έξω απο το μέρος, όπου ευρίσκετο και του είπε·
44 «Πρόσεχε να μη είπης εις κανένα τίποτε, αλλά 
πήγαινε δείξε τον εαυτόν σου εις τον ιερέα και 
πρόσφερε διά τον καθαρισμόν σου απο την λέπραν 
αυτά που διέταξε ο Μωϋσής, ώστε η εξέτασις του ιερέως 
και η προσφορά του δώρου σου, να χρησιμεύσουν ως 
μαρτυρία και βεβαίωσις ότι έγινες τελείως υγιής».
45 Αλλά εκείνος, μόλις εξήλθε, ήρχισε να διαλαλή 
πολλά περί του Ιησού και να διαφημίζη το γεγονός, 

ώστε ο Κύριος να μη ημπορή πλέον να εισέρχεται 
φανερά εις την πόλιν διά το πλήθος, που τον 
περιεκύκλωνεν. Αλλά έμεινε έξω εις ερήμους τόπους. 
Και παρ’ όλον τούτο, ήρχοντο προς αυτόν απο όλα τα 
μέρη.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

• Η θεραπεία του παραλυτικού, 1-13.
• Η πρόσκλησις του Ματθαίου, 14-22.
• Οι στάχεις και η αργία του Σαββάτου, 23-28.

1 Ύστερα δε απο ολίγας ημέρας, εισήλθε πάλιν ο Κύριος 
εις την Καπερναούμ και διεδόθη ότι ευρίσκεται εις 
κάποιο σπίτι.
2 Και αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε εγέμισεν η 
οικία και δεν υπήρχε πλέον τόπος να τους χωρέση ούτε 
κοντά εις την θύραν. Και εδίδασκε εις αυτούς τον λόγον 
του Θεού.
3 Και έρχονται προς αυτόν φέροντες ένα παραλυτικόν, 
τον οποίον εσήκωναν τέσσαρες επάνω εις κρεββάτι.
4 Επειδή ένεκα του πολλού πλήθους δεν ήτο δυνατόν να 
πλησιάσουν τον Κύριον, αφήρεσαν απο την στέγην το 
μέρος εκείνο, κάτω απο το οποίον ήτο ο Κύριος, ήνοιξαν 
τρύπαν και κατέβασαν σιγά το κρεββάτι, όπου ήτο 
κατάκοιτος ο παραλυτικός.
5 Όταν ο Ιησούς είδε την πίστιν που είχαν, τόσον ο 
παραλυτικός όσον και εκείνοι που τον έφεραν, λέγει εις 
τον παραλυτικόν· «Τέκνον, σου συγχωρούνται αι 
αμαρτίαι, αι οποίοι είναι και αιτία της σωματικής σου 
ασθενείας».
6 Ήσαν δε και μερικοί απο τους γραμματείς, που 
εκάθηντο εκεί και εσυλλογίζοντο μέσα των:
7 Διατί αυτός ο άνθρωπος εκστομίζει τέτοιες 
βλασφημίες; Ποιός ημπορεί να συγχωρή αμαρτίες, ει μη 
μόνον ένας, δηλαδή ο Θεός;
8 Και αμέσως ο Ιησούς αντελήφθη καθαρώτατα, με την 
θείαν δύναμιν του πνεύματός του, ότι έτσι αυτοί 
εσκέπτοντο μέσα των και τους είπε· «Διατί 
συλλογίζεσθε τέτοια εις τας καρδίας σας;
9 Τι είναι ευκολώτερον, να είπω εις τον παραλυτικόν, 
συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να είπω σήκω επάνω 
υγιής, πάρε το κρεββάτι εις τον ώμον σου και περιπάτει; 
Σείς θεωρείτε δυσκολώτερον το δεύτερον.
10 Διά να μάθετε δε, ότι ο υιός του ανθρώπου έχει 
εξουσίαν να συγχωρή αμαρτίας εδώ εις την γην - λέγει 
εις τον παραλυτικόν:
11 Σε σένα που πιστεύεις λέγω, σήκω επάνω υγιής, 
πάρε το κρεββάτι σου και πήγαινε εις το σπίτι σου».
12 Και αμέσως εσηκώθη, επήρε το κρεββάτι εις τον 
ώμον και εβγήκε ενώπιον όλων, ώστε όλοι να 
καταπλαγούν και να δοξάζουν τον Θεόν λέγοντες ότι 
«Ποτέ δεν είδαμε τέτοια γεγονότα, να συγχωρούνται με 
ένα λόγον αμαρτίαι και εις πιστοποίησιν της 
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συγχωρήσεως να θεραπεύεται θαυματουργικώς η 
παράλυσις».
13 Και εβγήκεν ο Ιησούς απο το σπίτι εκείνο πάλιν εις 
την παραλίαν. Και όλο το πλήθος ήρχετο προς αυτόν 
και τους εδίδασκε. (Τα θαύματα εγίνοντο εις θεραπείαν 
των ασθενών που είχαν πίστιν, αλλά και διά να 
εμπνεύσουν πίστιν και εις τους άλλους).
14 Καθώς δε επερνούσε είδε τον Λευΐν, τον υιόν του 
Αλφαίου, να κάθεται εις το μέρος όπου εισεπράττοντο 
οι φόροι και λέγει προς αυτόν· «Ακολούθησέ με ως 
μαθητής μου». Και εκείνος εσήκωθηκε πράγματι και 
τον ηκολούθησε.
15 Και συνέβη, όταν εκάθητο εις την τράπεζαν του 
φαγητού εις το σπίτι του Λευΐ, πολλοί τελώναι και 
άλλοι αμαρτωλοί (όπως περιφρονητικώς τους έλεγαν οι 
Φαρισαίοι) εκάθηντο μαζή με τον Ιησούν και τους 
μαθητάς του. Διότι πολλοί ήσαν εκείνοι, που είχαν 
πληροφορηθή την πρόσκλησιν του Λευΐ και 
ηκολούθησαν τον Ιησούν εις το σπίτι.
16 Οι δε γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν είδαν αυτόν 
να τρώγη μαζή με τους τελώνας και τους αμαρτωλούς, 
έλεγαν εις τους μαθητάς του· «Πως εξηγείται, ότι ο 
διδάσκαλός σας τρώγει και πίνει μαζή με τελώνας και 
τους αμαρτωλούς;».
17 Και όταν ήκουσεν ο Ιησούς αυτούς τους λόγους είπε· 
«Δεν έχουν ανάγκην απο ιατρόν οι υγιείς, αλλά οι 
ασθενείς· δεν ήλθα εις τον κόσμον, διά να καλέσω 
εκείνους που φαντάζονται ότι είναι δίκαιοι, αλλά ήλθα 
να καλέσω εις μετάνοιαν τους αμαρτωλούς».
18 Οι μαθηταί του Ιωάννου, όπως και οι μαθηταί των 
Φαρισαίων, ετηρούσαν και όσας ακόμα νηστείας είχε 
καθιερώσει η παράδοσις των πρεσβυτέρων. Έρχονται 
λοιπόν μερικοί και λέγουν εις αυτόν· «Διατί οι μαθηταί 
του Ιωάννου και οι μαθηταί των Φαρισαίων νηστεύουν, 
οι δε δικοί σου μαθηταί δεν νηστεύουν;».
19 Και είπεν εις αυτούς ο Ιησούς· «Μήπως είναι δυνατόν 
οι καλεσμένοι εις τον γάμον φίλοι του γαμβρού να 
νηστεύουν, καθ’ ον χρόνον ο γαμβρός ευρίσκεται μαζή 
των; Όσον καιρόν έχουν μαζή των τον γαμβρόν δεν 
είναι δυνατόν να νηστεύουν, (διότι η νηστεία είναι και 
δείγμα πένθους και όχι χαράς).
20 Θα έλθουν δε ημέραι, κατά τας οποίας θα πάρουν 
βιαίως ανάμεσα απο αυτούς τον νυμφίον, δηλαδή εμέ 
τον Διδάσκαλόν των και τότε θα πενθήσουν και θα 
νηστεύσουν.
21 Κανείς δεν ράπτει επάνω εις ένα παλαιό ένδυμα 
τεμάχιον απο καινούργιο ύφασμα· εάν όμως και το 
ράψη τότε το καινούργιο μπάλωμα, που ερράφτηκε στο 
παλαιό ένδυμα, μαζεύει και κάνει το σχίσιμο του 
παλαιού πολύ μεγαλύτερο (Η νέα δηλαδή διδασκαλία 
μου δεν ημπορεί να υπαχθή εις τους παλαιούς 
εξωτερικούς τύπους. Αν κάτι τέτοιο γίνη, και οι τύποι 
θα φθαρούν και η διδασκαλία μου θα νοθευθή).
22 Και κανείς δεν βάζει μούστον σε παλαιά ασκιά. Εάν 
δε τυχόν και κάμη κάτι τέτοιο, ο μούστος σπάζει τα 

ασκιά, έτσι δε και το κρασί χύνεται και τα ασκιά 
καταστρέφονται. Αλλά πρέπει να βάζη κανείς μούστον 
εις καινούργια, γερά ασκιά». (Οι Φαρισαίοι και οι οπαδοί 
των είναι παλαιά ασκιά, που δεν ημπορούν να 
ανθέξουν εις την νέαν διδασκαλίαν μου. Αυτήν θα την 
παραλάβουν οι μαθηταί μου, νέοι και υγιείς κατά την 
ψυχήν και την καρδίαν).
23 Κάποτε, εις ημέραν Σαββάτου, οδοιπορούσε ο Κύριος 
ανάμεσα εις σπαρμένα χωράφια και οι μαθηταί του, 
καθώς ήρχισαν μαζή του να βαδίζουν, εμαδούσαν τα 
στάχυα και έτρωγαν τους κόκκους.
24 Και οι Φαρισαίοι έλεγαν εις αυτόν· «Κύτταξε, τι 
κάνουν οι μαθηταί σου εις ημέραν Σαββάτου! Δηλαδή 
κάνουν εργασίαν, με την οποίαν βεβηλώνεται η 
σαββατική αργία».
25 Αλλά και αυτός τους είπε· «Δεν εδιαβάσατε ποτέ τι 
έκαμε ο Δαυΐδ, όταν ευρέθη εις ανάγκην, δηλαδή όταν 
επείνασε αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζή του;
26 Πως δηλαδή εισήλθε εις τον ναόν του Θεού, όταν 
αρχιερεύς ήτο ο Αβιάθαρ, και έφαγε τους άρτους που 
ήσαν βαλμένοι ως προσφορά προς τον Θεόν εις την 
τράπεζαν της προθέσεως; Και τούτο, ενώ είναι 
γνωστόν, ότι κανείς εκτός των ιερέων δεν επιτρέπεται 
να φάγη αυτούς; Ο δε Δαυΐδ και έφαγε και έδωκε απο 
τους άρτους αυτούς και εις εκείνους, που ήταν μαζή του. 
Και όμως ο Θεός δεν απεδοκίμασε την πράξιν του».
27 Εν συνεχεία δε έλεγεν εις αυτούς· «Το Σάββατον έχει 
καθιερωθή, διά να εξυπηρετή και καθοδηγή τον 
άνθρωπον εις την πνευματικήν του ζωήν και δεν έγινε ο 
άνθρωπος, διά να είναι δούλος εις ένα ξηρόν και 
τυπικόν Σάββατον.
28 Ώστε ο Υιός του ανθρώπου, που ήλθε διά να 
χειραγωγήση τον άνθρωπον εις ανωτέραν πνευματικήν 
ζωήν, είναι κύριος και του Σαββάτου και έχει εξουσίαν 
να τροποποιήση αυτό επί το πνευματικώτερον».

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

• Ο άνθρωπος με το ξηρό χέρι, 1-12.
• Η οριστική εκλογή των δώδεκα, 13-21.
• Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Η μήτηρ 
του και οι αδελφοί του, 31-35.

1 Και εισήλθε πάλιν ο Ιησούς εις την συναγωγήν· ήτο δε 
εκεί ένας άνθρωπος, που είχε ακίνητο και ξηρό το χέρι 
του.
2 Και κατεσκόπευαν αυτόν οι Φαρισαίοι με μεγάλην 
προσοχήν, εάν θα τον θεραπεύση κατά την ημέραν του 
Σαββάτου, διά να έχουν αφορμήν να τον 
κατηγορήσουν.
3 Λέγει δε εις τον άνθρωπον με το ξηρό χέρι· «Σήκω και 
στάσου εις το μέσον».
4 Και λέγει προς αυτούς· «Επιτρέπεται κατά το 
Σάββατον να κάμη κανείς το καλόν ή να κάμη το 
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κακόν; να σώση την ζωήν του πλησίον που κινδυνεύει ή 
να τον αφήση αβοήθητον και έτσι να γίνη αφορμή του 
θανάτου του;». Εκείνοι δε εσιωπούσαν.
5 Και αφού περιέφερε γύρω εις αυτούς με οργήν το 
βλέμμα του, ενώ συγχρόνως τους ελυπείτο ειλικρινώς 
διά την πώρωσιν της καρδιάς των, λέγει εις τον 
άνθρωπον· «Άπλωσε το χέρι σου». Και αμέσως εκείνος 
το άπλωσε και έγινε πάλιν γερό το χέρι του, όπως το 
άλλο.
6 Και αφού εβγήκαν οι Φαρισαίοι απο την συναγωγήν, 
έκαμαν αμέσως συμβούλιον μαζή με εκείνους, που 
ανήκαν εις το κόμμα του Ηρώδου, και συνεσκέφθησαν, 
πως να εξοντώσουν τον Ιησούν.
7 Και ο Ιησούς ανεχώρησε μαζή με τους μαθητάς του 
προς την θάλασσαν. Και πολύ πλήθος απο την 
περιοχήν της Γαλιλαίας τον ηκολούθησεν.
8 Ακόμη δε και απο την Ιουδαίαν και απο τα 
Ιεροσόλυμα και απο την Ιδουμαίαν και απο τας 
περιοχάς, που ήσαν πέρα απο τον Ιορδάνην, όπως 
επίσης και αυτοί που κατοικούσαν τα περίχωρα της 
Τύρου και της Σιδώνος, πλήθος πολύ που είχαν ακούσει 
τα θαύματα, τα οποία έκανε, ήλθαν προς αυτόν.
9 Και είπε εις τους μαθητάς του να παραμένη εκεί δι’ 
αυτόν ένα πλοιάριον, ώστε να μπαίνη εις αυτό, όταν η 
συρροή του λαού είναι μεγάλη, διά να μη τον πιέζουν 
και τον συνθλίβουν τα πλήθη.
10 Εμαζεύετο δε τόσον πλήθος, διότι πολλούς 
εθεράπευσε, ώστε να πίπτουν επάνω του όσοι 
εβασανίζοντο απο ασθενείας, διά να τον εγγίσουν και 
πάρουν την θεραπείαν.
11 Και τα πονηρά και ακάθαρτα δαιμόνια, όταν τον 
αντίκρυζαν έπιπταν με τρόμον εις τα πόδια του, 
εφώναζαν δυνατά και έλεγον ότι «Συ είσαι ο υιός του 
Θεού».
12 Και τα επέπληττε αυστηρώς και τα διέτασσε να μη 
φανερώσουν ότι είναι ο υιός του Θεού. Δεν είχε καμμίαν 
ανάγκην απο την μαρτυρίαν των πονηρών δαιμονίων 
(τα οποία άλλωστε υπέκρυπταν πάντοτε και κάποιον 
δόλιον σκοπόν).
13 Και ανεβαίνει επάνω εις το όρος, προσκαλεί δε εκεί 
εκείνους τους οποίους αυτός ήθελε και ήλθαν προς 
αυτόν.
14 Και εξέλεξε δώδεκα, διά να είναι μαζή του και διά να 
τους στέλλη να κηρύττουν
15 και να έχουν εξουσίαν, ώστε να θεραπεύουν τας 
ασθενείας και να εκδιώκουν τα δαιμόνια.
16 Και έβαλε νέον όνομα εις τον Σίμωνα, το όνομα 
Πέτρος.
17 Και εξέλεξε τον Ιάκωβον του υιόν του Ζεβεδαίου και 
τον Ιωάννην τον αδελφόν του Ιακώβου· και έβαλε εις 
αυτούς νέα ονόματα Βοαναργές, που σημαίνει υιοί 
βροντής (και τούτο διά τον ορμητικόν χαρακτήρα των, 
που παρουσίαζαν ενίοτε).
18 Εξέλεξε ακόμη και τον Ανδρέαν και τον Φίλιππον και 
τον Βαρθολομαίον και τον Ματθαίον και τον Θωμάν 

και τον Ιάκωβον, τον υιόν του Αλφαίου, και τον 
Θαδδαίον και τον Σίμωνα τον Κανανίτην, δηλαδή τον 
Ζηλωτήν.
19 Και τον Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ο οποίος και τον 
παρέδωκε αργότερα εις τους εχθρούς του.
20 Και έρχονται εις κάποιο σπίτι της Καπερναούμ. Και 
συγκεντρώνεται πάλιν εκεί λαός πολύς, ώστε να μη 
μπορούν και να μη ευρίσκουν ευκαιρίαν ούτε ψωμί να 
φάγουν.
21 Όταν δε ήκουσαν αυτάς τας υπερβολάς εις το έργον 
οι ιδικοί του, δηλαδή οι θεωρούμενοι ως αδελφοί του (οι 
οποίοι και δεν είχαν πιστεύσει εις αυτόν), εξήλθαν διά 
να τον πιάσουν και τον περιορίσουν εις το σπίτι, διότι 
ενόμιζαν ότι η τόση υπερβολική προσήλωσις και 
απασχόλησις εις το έργον του είναι αποτέλεσμα 
ψυχικής διεγέρσεως, και έλεγαν ότι εβγήκεν απο τον 
εαυτόν του.
22 Και οι γραμματείς, που είχαν έλθει απο την 
Ιερουσαλήμ, έλεγαν ότι έχει μέσα του τον Βεελζεβούλ 
και ότι διώχνει τα δαιμόνια με την συνεργασίαν του 
άρχοντος των δαιμονίων.
23 Και αφού επροσκάλεσεν αυτούς ο Ιησούς, τους έλεγε 
με παραβολάς· «Πως είναι δυνατόν ένας σατανάς να 
διώχνη άλλον σατανάν;
24 Εάν ένα βασίλειον χωρισθή εις εχθρικάς παρατάξεις 
αλληλοπολεμουμένας, δεν είναι δυνατόν να σταθή και 
να ζήση αυτό το βασίλειον.
25 Και εάν εις μίαν οικογένειαν διαιρεθούν τα μέλη 
μεταξύ των και πολεμούν το ένα το άλλο, δεν είναι 
δυνατόν να σταθή και να ζήση η οικογένεια εκείνη.
26 Και εάν ο σατανάς επανεστάτησε εναντίον του 
εαυτού του, δηλαδή εναντίον των οργάνων του και της 
εξουσίας του και έχει χωρισθή εις κόμματα, που 
αλληλοπολεμούνται, δεν ημπορεί να σταθή, αλλά 
παίρνει τέλος το κράτος του.
27 Κανείς, εάν εισέλθη εις το σπίτι του ισχυρού 
οικοδεσπότου, δεν ημπορεί να αρπάξη τα έπιπλα και τα 
σκεύη, εάν πρώτον δεν δέση αυτόν τον ισχυρόν και τότε 
θα διαρπάση το σπίτι του. (Και εγώ δεν θα ημπορούσα 
να ελευθερώσω απο τα χέρια του σατανά τους 
δαιμονιζομένους, εάν πρώτον δεν ενικούσα και δεν 
έδενα τον σατανάν).
28 Αληθινά σας λέγω ότι θα συγχωρηθούν εις τους 
υιούς των ανθρώπων όλα τα αμαρτήματα και όλαι αι 
βλασφημίαι, όσας τυχόν ήθελον εκστομίσει.
29 Εκείνος όμως που απο κακότητα ψυχής θα 
βλασφημήση εις το Άγιον Πνεύμα (δηλαδή θα αποδώση 
τας φανεράς και λυτρωτικάς ενεργείας του Αγίου 
Πνεύματος εις τον διάβολον) αυτός δεν έχει άφεσιν εις 
τους αιώνας των αιώνων, αλλά είναι ένοχος αιωνίας 
καταδίκης».
30 Είπε δε αυτά ο Ιησούς, διότι εκείνοι τον 
συκοφαντούσαν ότι έχει ακάθαρτον πνεύμα.
31 Έρχονται τότε η μητέρα του και αυτοί που 
ενομίζοντο αδελφοί του και αφού εστάθησαν έξω απο 
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το σπίτι, έστειλαν προς αυτόν και τον εφώναξαν να 
βγή.
32 Εκάθητο δε γύρω του πολύς λαός· είπον δε εις αυτόν· 
«Ιδού η μητέρα σου και οι αδελφοί σου σε ζητούν έξω».
33 Και απήντησε εις αυτούς λέγων· «Ποιά είναι η 
μητέρα μου ή ποίοι είναι οι αδελφοί μου;».
34 Και αφού περιέφερε ολόγυρα τα μάτια του εις 
εκείνους που εκάθηντο γύρω του, είπε: «Ιδού η μητέρα 
μου και οι αδελφοί μου.
35 Διότι εκείνος, ο οποίος θα εφαρμόση το θέλημα του 
Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και 
μητέρα μου».

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

• Η παραβολή του σπορέως, 1-29.
• Η παραβολή του κόκκου σινάπεως, 30-34.
• Η κατασίγασις της τρικυμίας, 35-41.

1 Και πάλιν ήρχισε να διδάσκη ο Ιησούς εις την 
παραλίαν. Και εμαζεύθηκε πολύς λαός, διά να τον 
ακούση, ώστε αυτός ηναγκάσθη να ανέβη εις το πλοίον 
και να καθίση εις αυτό μέσα εις την θάλασσαν. Όλος δε 
ο λαός ευρίσκετο εις την ξηράν πλησίον της θαλάσσης.
2 Και τους εδίδασκε πολλά με παραβολάς και τους 
έλεγεν εις την διδασκαλίαν του·
3 «Ακούσατε με προσοχήν. Ιδού εβγήκε ο γεωργός να 
σπείρη.
4 Και καθώς έσπερνε ένα μεν μέρος του σπόρου έπεσε 
εις τον δρόμον και ήλθαν τα πτηνά και τον κατέφαγαν.
5 Και άλλο έπεσεν εις έδαφος πετρώδες, όπου δεν είχε 
πολύ χώμα και αμέσως εβλάστησε, διότι δεν είχε βάθος 
γης.
6 Όταν δε ανέτειλε ο ήλιος, εκαψαλίσθηκε απο τον 
καύσωνα και επειδή δεν είχε ρίζαν εξηράθηκε.
7 Και άλλο έπεσεν εις τα αγκάθια· εβλάστησαν δε και 
εμεγάλωσαν τα αγκάθια, το έπνιξαν ολόγυρα και δεν 
απέδωσε καρπόν.
8 Και άλλο έπεσεν εις την γην την γόνιμον και απέδιδε 
καρπόν καθώς εβλάστανε προς τα άνω και εμέστωνε. 
Και έφερε αλλού τριάντα κόκκους, αλλού εξήντα και 
αλλού εκατόν».
9 Και έλεγεν εις αυτούς· «Εκείνος που έχει αυτιά να 
ακούη, ας ακούη». (Εκείνος που έχει αγαθήν διάθεσιν 
ας ακούση και ας διδαχθή).
10 Όταν δε ανεχώρησε ο λαός και έμεινε μόνος, τον 
ηρώτησαν οι γύρω απο αυτόν μαζή με τους δώδεκα 
μαθητάς, διά το νόημα της παραβολής.
11 Και έλεγεν εις αυτούς· «Εις σας, διά την καλήν σας 
διάθεσιν, εδόθη απο τον Θεόν η σοφία και η δύναμις να 
γνωρίσετε τας μυστηριώδεις αληθείας της βασιλείας 
του Θεού. Εις εκείνους δε, που δεν έχουν την καλήν 
διάθεσιν και ευρίσκονται έξω απο τον ιδικόν σας 
κύκλον, όλαι αι αλήθειαι προσφέρονται με παραβολάς.

12 Δι’ αυτό τους διδάσκω με παραβολάς, διά να βλέπουν 
μεν με τα μάτια του σώματος, να μη ημπορούν όμως να 
ίδουν βαθύτερα με τα μάτια της ψυχής. Και να ακούουν 
καλά με τα σωματικά των αυτιά, αλλά να μη ημπορούν 
να εννοήσουν, μήπως τυχόν και επιστρέψουν κάποτε με 
μετάνοιαν εις τον Θεόν και τους συγχωρεθούν τα 
αμαρτήματα». (Εάν δεν υπήρχεν εις αυτούς η 
σκλήρυνσις της ψυχής, η αδιαφορία να γνωρίσουν την 
αλήθειαν και το μίσος των εναντίον του Κυρίου, θα 
ήσαν εις θέσιν να εννοούν όσα ήκουον).
13 Και λέγει εις αυτούς· «Δεν εκαταλάβατε, λοιπόν, το 
νόημα αυτής της παραβολής, η οποία είναι σχετικώς 
εύκολος, και πως θα κατανοήσετε όλας τας άλλας 
παραβολάς;
14 Ο γεωργός που σπέρνει, εικονίζει εκείνον που 
σπέρνει εις τας ψυχάς τον λόγον του Θεού.
15 Εκείνοι δε που εικονίζονται απο τον δρόμον κοντά εις 
τον οποίον έπεσεν ο σπόρος, είναι αυτοί, εις τους 
οποίους σπείρεται ο λόγος και όταν τον ακούσουν, 
έρχεται αμέσως ο σατανάς και παίρνει τον λόγον, που 
έχει σπαρή εις τας καρδίας των.
16 Και εκείνοι επίσης που εικονίζονται με τα πετρώδη 
εδάφη, είναι όσοι, όταν ακούσουν τον λόγον, αμέσως 
τον δέχονται με χαράν.
17 Όμως δεν έχουν βαθείας ρίζας, σταθεράν πίστιν και 
απόφασιν, αλλ’ είναι προσωρινοί και εφήμεροι εις την 
πίστιν των. Έπειτα όταν συμβή κάποια θλίψις ή ένας 
διωγμός διά τον λόγον του Ευαγγελίου, αμέσως αυτοί 
σκοντάπτουν, κλονίζονται και χάνουν την πίστιν των.
18 Και εκείνοι, οι οποίοι παρομοιάζονται με τα αγκάθια, 
όπου σπείρεται ο λόγος, είναι όσοι ακούουν τον λόγον 
του Θεού,
19 αλλά αι φροντίδες της παρούσης ζωής και το 
ξεγέλασμα του πλούτου και αι άλλαι επιθυμίαι διά τας 
ηδονάς και απολαύσεις του κόσμου, αποπνίγουν τον 
λόγον και έτσι αυτός γίνεται άκαρπος.
20 Και εκείνοι που εικονίζονται με την καλήν γην, είναι 
όσοι ακούουν το λόγον και τον δέχονται με όλην των 
την καρδιά και καρποφορούν τριάντα και εξήντα και 
εκατό φορές περισσότερο».
21 Και έλεγεν εις αυτούς· «Αυτά που σας εδίδαξα είναι 
φώς, αλλά μήπως φέρνουν τον αναμμένον λύχνον διά 
να τον θέσουν κάτω απο το μόδιο - απο το δοχείον που 
μετρούν το σιτάρι - ή κάτω απο το κρεββάτι; Όχι βέβαια, 
αλλά διά να τον θέσουν εις τον λυχνοστάτην. (Σείς 
είσθε ο λύχνος ο αναμμένος, το πνευματικόν φώς. Με 
τα λόγια και με το παράδειγμά σας πρέπει να φωτίζετε 
τους άλλους και να μη κρύπτετε αυτά, που έχετε 
ακούσει απο εμέ).
22 Διότι δεν υπάρχει τίποτε κρυφόν και μυστικόν, που 
να μη φανερωθή και κανένα απόκρυφον που να μη 
έλθη εις φώς.
23 Εάν κανείς έχη αυτιά να ακούη, ας ακούση τας 
διδασκαλίας αυτάς».
24 Και έλεγεν εις αυτούς· «Προσέχετε εις αυτά που 
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ακούετε· με όποιο μέτρο προσοχής και αγαθής 
διαθέσεως ακούετε και εννοείτε, με το αυτό μέτρο θα 
σας δοθή απο τον Θεόν η γνώσις και η σοφία. Και 
ακόμη περισσότερον.
25 Διότι εις εκείνον που έχει την διάθεσιν και την 
γνώσιν, θα του δοθή ακόμη περισσότερον· και απο 
εκείνον που δεν έχει ενδιαφέρον, και η ολίγη γνώσις 
που έχει, θα του αφαιρεθή».
26 Και έλεγεν· «Έτσι ομοιάζει η βασιλεία του Θεού, με 
ένα άνθρωπον που ρίπτει τον σπόρον εις την γην,
27 και έπειτα κοιμάται και σηκώνεται νύκτα και 
ημέραν, χωρίς να φροντίζη διά την βλάστησιν της 
σποράς και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει κατά 
ένα μυστηριώδη τρόπον, που δεν τον γνωρίζει ο 
γεωργός.
28 Διότι μόνη της η γη καρποφορεί, βλαστάνει δηλαδή, 
πρώτον τον χόρτον, έπειτα τον στάχυν και ύστερα τον 
μεστωμένον και πλήρη σίτον μέσα εις τον στάχυν. (Η 
αύξησις της χριστιανικής ζωής γίνεται απο τον Θεόν 
κατά ένα μυστηριώδη τρόπον, που δεν υποπίπτει 
αμέσως εις την αντίληψιν του ανθρώπου).
29 Όταν δε ο καρπός ωριμάση και είναι έτοιμος προς 
θερισμόν, αμέσως ο γεωργός αποστέλλει τον θεριστήν 
με το δρεπάνι, διότι έχει φθάσει ο καιρός του θερισμού».
30 Και έλεγεν· «Πως να παρομοιάσωμεν την βασιλείαν 
του Θεού; ή με ποίαν παραβολήν και εικόνα να την 
παραβάλωμεν;
31 Ομοιάζει με κόκκον σιναπιού, ο οποίος, όταν σπαρή 
εις την γην, είναι μικρότερος απο όλους τους σπόρους 
που υπάρχουν εις την γην.
32 Και όταν σπαρή ξεπετιέται και γίνεται μεγαλύτερο 
απ’ όλα τα λάχανα, και κάμνει μεγάλους κλάδους, ώστε 
να ημπορούν τα πουλιά του ουρανού να 
κατασκηνώνουν κάτω απο την σκιάν του».
33 Και με τέτοιες πολλές παραβολές εδίδασκεν εις 
αυτούς τον λόγον του Θεού, αναλόγως με την 
ικανότητα που είχαν οι ακροαταί του να ακούουν και να 
εννοούν.
34 Χωρίς δε παραβολήν δεν εδίδασκεν αυτούς. 
Ιδιαιτέρως δε εις τους μαθητάς εξηγούσε όλα και έλυε 
τας απορίας των. Όλα όσα ερωτούσαν και εδιψούσαν να 
μάθουν. Πάντοτε ο Θεός κατά πολλούς τρόπους 
απαντά εις τας απορίας και πληροφορεί τους πιστούς 
περί του θελήματός του.
35 Αργά εκείνην την ημέραν λέγει εις αυτούς· «Ας 
περάσωμεν εις το απέναντι μέρος».
36 Και αφού αφήκαν τον λαόν, παρέλαβαν αυτόν οι 
μαθηταί, όπως ευρίσκετο εις το πλοίον· ήσαν δε και 
άλλα πλοία, που έπλεαν μαζή του.
37 Και αίφνης εξέσπασε μεγάλη θύελλα, τα δε κύματα 
εκτυπούσαν το πλοίον και ανέβαιναν εις αυτό, ώστε 
εκινδύνευε να βυθισθή.
38 Και εκείνος εκοιμάτο εις την πρύμνην εις το 
προσκέφαλον, που ήτο εις το κάθισμα. Και τον 
εξύπνησαν οι μαθηταί και του λέγουν· «Διδάσκαλε, δεν 

σε μέλλει που χανόμεθα;».
39 Και αφού εσηκώθη επέπληξε τον άνεμον και είπεν 
εις την θάλασσαν· «Σώπα, πάψε αμέσως». Και 
κατέπαυσεν ο άνεμος και έγινε μεγάλη γαλήνη.
40 Και είπεν εις αυτούς· «Διατί είσθε τόσον δειλοί; Πως, 
αφού είδατε τόσα θαύματα, δεν έχετε πίστιν;».
41 Και κατελήφθησαν απο μεγάλον φόβον και 
θαυμασμόν και έλεγαν ο ένας εις τον άλλον· «Ποιός, 
λοιπόν, είναι αυτός, αφού και ο άνεμος και η θάλασσα 
τον υπακούουν;». (Υποτάσσονται εις αυτόν όχι μόνον αι 
ασθένειαι, ο θάνατος και οι δαίμονες, αλλά και αυτά τα 
στοιχεία της φύσεως).

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

• Η θεραπεία του δαιμονιζομένου, 1-21.
• Η ανάστασις της θυγατρός του Ιαείρου, η θεραπεία 
της απο δώδεκα ετών ασθενούσης, 22-43.

1 Και ήλθον εις το απέναντι μέρος της θαλάσσης, εις 
την χώραν των Γεργεσηνών.
2 Όταν δε ο Ιησούς εβγήκεν απο το πλοίον, τον 
συνήντησε κάποιος άνθρωπος, που ήρχετο απο τα 
μνημεία, κυριευμένος απο πνεύμα ακάθαρτον.
3 Αυτός τόπον κατοικίας και παραμονής είχε τα 
μνήματα και κανείς δεν ημπορούσε ούτε με σιδερένιες 
αλυσίδες να τον κρατήση δεμένον.
4 Διότι πολλές φορές τον είχαν δέσει με δεσμά εις τα 
πόδια και με σιδερένιες αλυσίδες εις τα χέρια και αυτός 
έσπαζε τις αλυσίδες και συνέτριβε τα δεσμά και κανείς 
δεν είχε την δύναμιν να τον δαμάση.
5 Και συνεχώς νύκτα και ημέραν ήτο εις τα μνήματα και 
τα όρη, εφώναζε, κατέκοπτε και κατεπλήγωνε τον 
εαυτόν του με λίθους.
6 Όταν δε είδε τον Ιησούν απο μακρυά, έτρεξε προς 
αυτόν και τον επροσκύνησε.
7 Και αφού εκραύγασε με μεγάλην φωνήν είπε· «Ποία 
σχέσις ημπορεί να υπάρχη μεταξύ εμού και σου, Ιησού, 
Υιέ του Θεού του Υψίστου; Σε εξορκίζω εις το όνομα του 
Θεού να μη με βασανίσης».
8 Διότι ο Ιησούς έλεγεν εις αυτό· «Το πνεύμα το 
ακάθαρτον έβγα απο τον άνθρωπον αυτόν».
9 Και ηρώτησεν αυτόν· «Ποίον είναι το όνομά σου;». Και 
εκείνο απεκρίθη και είπε· «Λεγεών είναι το όνομά μου, 
διότι είμεθα πολλοί εδώ μέσα».
10 Και παρακαλούσε τον Ιησούν, με πολλάς 
παρακλήσεις, να μη τους διώξη έξω απο την χώραν 
αυτήν.
11 Ευρίσκετο δε εκεί πλησίον εις το όρος ένα μεγάλο 
κοπάδι χοίρων, που έβοσκε.
12 Και παρεκάλεσαν αυτόν όλοι οι δαίμονες και είπαν· 
«Στείλε μας να μπούμε εις αυτούς τους χοίρους».
13 Και τους επέτρεψε αμέσως ο Ιησούς και αφού 
εξήλθαν τα ακάθαρτα πνεύματα, εμπήκαν εις τους 
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χοίρους και όλο το κοπάδι ώρμησε ασυγκράτητο επάνω 
εις τον κρημνόν και έπεσε εις την θάλασσαν. Ήσαν δε 
περίπου δύο χιλιάδες οι χοίροι και επνίγοντο μέσα εις 
την θάλασσαν. (Και έτσι ετιμωρήθησαν οι Γεργεσηνοί, 
οι οποίοι έτρεφαν χοίρους, μολονότι το απηγόρευε ο 
Μωσαϊκός νόμος).
14 Και οι χοιροβοσκοί (κυριευμένοι απο τρόμον αλλά 
και θαυμασμόν διά τα δύο καταπληκτικά θαύματα, που 
είδαν) έφυγαν και ανήγγειλαν το γεγονός εις την πόλιν 
και εις όσους ευρήκαν εις τα χωράφια· και εβγήκαν οι 
κάτοικοι να ιδούν, τι είναι αυτό που συνέβη.
15 Έρχονται πλησίον του Ιησού και βλέπουν τον 
δαιμονιζόμενον να κάθεται ντυμένος και με πλήρες το 
λογικόν του, αυτόν που είχε προηγουμένως τον 
λεγεώνα των δαιμόνων. Και εφοβήθησαν.
16 Εκείνοι δε που είχαν ίδει τι συνέβη με τον 
δαιμονιζόμενον και τους χοίρους, τα διηγήθηκαν εις 
αυτούς.
17 Επειδή δε εφοβήθησαν και διά τας άλλας 
παραβάσεις των του Μωσαϊκού νόμου, ήρχισαν να 
παρακαλούν τον Ιησούν να αναχωρήση έξω απο τα 
σύνορά των.
18 Όταν δε ο Ιησούς ανέβαινε εις το πλοίον, τον 
παρακαλούσε ο τέως δαιμονιζόμενος να του επιτρέψη 
να τον ακολουθήση και να μένη μαζή του.
19 Ο Ιησούς όμως δεν τον αφήκεν, αλλά του είπε· 
«Πήγαινε εις το σπίτι σου προς τους δικούς σου και να 
διηγηθής όσα ο Κύριος σου έκαμε και πόσο σε ηλέησε».
20 Και πράγματι εκείνος επέστρεψε και ήρχισε να 
κηρύσση προς τας δέκα ελληνικάς πόλεις, που 
ευρίσκοντο ανατολικά του Ιορδάνου, όσα ο Ιησούς 
έκαμεν εις αυτόν· και όλοι εθαύμαζαν. (Ευεργετημένοι 
πνευματικώς και υλικώς απο τον Κύριον έχομεν 
καθήκον να διηγούμεθα εις όλους τα μεγαλεία του).
21 Και όταν πάλιν επέρασε ο Ιησούς με το πλοίον εις το 
απέναντι μέρος συνεκεντρώθη πλήθος πολύ κοντά του. 
Ήτο δε πλησίον εις την θάλασσαν.
22 Και έρχεται εκεί ένας απο τους αρχισυναγώγους, 
ονόματι Ιάειρος, ο οποίος, όταν τον είδεν, έπεσε 
γονατιστός εμπρός εις τα πόδια του
23 και τον παρακαλούσε με πολλάς και θερμάς 
παρακλήσεις και έλεγε, ότι «Η μικρά μου κόρη 
ευρίσκεται εις τα πρόθυρα του θανάτου. Σε παρακαλώ 
λοιπόν να έλθης εις το σπίτι, να βάλης επάνω της τας 
χείρας, διά να σωθή και ζήση».
24 Και ανεχώρησε μαζή του. Λαός δε πολύς τον 
ακολουθούσε και οι άνθρωποι τον εστρύμωχναν.
25 Και μιά γυναίκα, η οποία έπασχεν επί δώδεκα έτη 
απο αιμορραγίαν
26 και είχε ταλαιπωρηθή πολύ απο πολλούς ιατρούς, 
είχε δε εξοδεύσει όλα τα υπάρχοντά της, χωρίς να ίδη 
καμμίαν ωφέλειαν, αλλά μάλλον είχεν έλθει εις το 
χειρότερον,
27 όταν ήκουσε διά τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς, 
ανεμίχθη με το πλήθος, ήλθε πίσω απο τον Ιησούν και 

ήγγισε το ένδυμά του.
28 Διότι έλεγε μέσα της, ότι «Εάν και μόνον εγγίσω τα 
ενδύματά του, θα σωθώ».
29 Και αμέσως εξηράθηκε και έκλεισεν η πηγή, απο την 
οποίαν έτρεχε το αίμα της, και αντελήφθη απο την 
βελτίωσιν που ήλθε εις το σώμα της, ότι ιατρεύθη απο 
το βάσανον εκείνο.
30 Και αμέσως ο Ιησούς αντελήφθη πολύ καλά, ως 
παντογνώστης, την δύναμιν που εβγήκεν απο αυτόν 
και στραφείς εις το πλήθος έλεγε· «Ποιός ήγγισε τα 
ενδύματά μου;».
31 Και έλεγον εις αυτόν οι μαθηταί του· «Βλέπεις τον 
όχλον να σε σπρώχνη απο όλα τα σημεία και ερωτάς 
ποιός σε ήγγισε;».
32 Ο Ιησούς όμως περιέφερε γύρω το βλέμμα του, διά να 
ίδη αυτήν, που είχε κάμει αυτό.
33 Η δε γυναίκα φοβισμένη και τρέμουσα, επειδή είχε 
πλέον αντιληφθή πολύ καλά την θεραπείαν, που της 
είχε γίνει, ήλθε και έπεσεν εις τα γόνατα εμπρός του 
και του είπεν όλην την αλήθειαν.
34 Εκείνος δε της είπε· «Κόρη μου, η πίστις σου σε έχει 
σώσει· πήγαινε με ειρήνην εις την ψυχήν σου και να 
είσαι για πάντα υγιής και απηλλαγμένη απο την 
βασανιστικήν ασθένειάν σου».
35 Ενώ δε αυτός ακόμη ωμιλούσε, έρχονται απο το σπίτι 
του αρχισυναγώγου άνθρωποι λέγοντες ότι «Η θυγάτηρ 
σου απέθανε· διατί ενοχλείς ακόμη τον διδάσκαλον;».
36 Ο δε Ιησούς αμέσως, μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, 
λέγει εις τον αρχισυνάγωγον· «Μη φοβείσαι, μόνον 
πίστευε».
37 Και δεν αφήκε κανένα να τον ακολουθήση παρά 
μόνον τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, τον 
αδελφόν του Ιακώβου.
38 Και έρχεται εις το σπίτι του αρχισυναγώγου και 
ακούει θόρυβον και βλέπει πολλούς να κλαίουν και να 
ολοφύρωνται πολύ.
39 Και εισελθών λέγει εις αυτούς· «Διατί κάνετε τόσον 
θόρυβον με τας κραυγάς σας και διατί κλαίετε; Το παιδί 
δεν απέθανε, αλλά κοιμάται». Και εκείνοι τον 
περιγελούσαν.
40 Αυτός όμως, αφού έβγαλε έξω όλους, επήρε τον 
πατέρα του παιδιού και την μητέρα και τους τρείς 
μαθητάς, που ήσαν μαζή του, και εμπήκε εκεί, όπου ήτο 
εξηπλωμένο το παιδί.
41 Και αφού έπιασε το χέρι του παιδιού, είπε προς αυτό· 
«Ταλιθά κούμι»· πράγμα το οποίον ερμηνευόμενον 
σημαίνει· «Το κοράσιον, εις σε εγώ ομιλώ, σήκω».
42 Και αμέσως το κοράσιον εσηκώθη και εντελώς υγιές 
περιπατούσε· διότι ήτο δώδεκα ετών. Και 
κατελήφθησαν όλοι απο έκπληξιν και μεγάλον 
θαυμασμόν.
43 Και τους είπε και τους ξαναείπε και τους έδωσε 
εντολήν με ένα τρόπον έντονον, κανείς να μη μάθη 
αυτό το θαύμα. Και είπε να της δώσουν να φάγη (Διά να 
βεβαιωθούν έτσι ότι ήτο και πλήρως υγιής η κόρη των). 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

• Η αποδοκιμασία του Ιησού απο τους Ναζαρηνούς, 
1-6.
• Η αποστολή των δώδεκα, 7-15.
• Ο αποκεφαλισμός του Βαπτιστού, 16-29.
• Ο πολλαπλασιασμός των άρτων, 30-46.
• Ο Ιησούς περιπατεί επάνω εις τα ύδατα, 47-56.

1 Και έφυγεν απο εκεί και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, την 
πατρίδα του. Και τον ηκολούθησαν οι μαθηταί του.
2 Όταν δε ήλθε το Σάββατον, ήρχισε να διδάσκη εις την 
συναγωγήν και πολλοί, που τον ήκουαν, εθαύμαζαν και 
έλεγαν· «Απο που ήλθε εις αυτόν η δύναμις και η 
εξουσία να κάμνη τα όσα βλέπομεν και ακούομεν; και 
τι είναι αυτή η σοφία που του εδόθη και πως εξηγούνται 
τα τόσα θαύματα, που γίνονται με τα χέρια του;
3 Δεν είναι αυτός ο ξυλουργός, το παιδί την Μαρίας, ο 
αδελφός δε του Ιακώβου και του Ιωσή και του Ιούδα και 
του Σίμωνος; Και αι αδελφαί του δεν είναι εδώ μαζή 
μας;». Και εσκανδαλίζοντο και δεν ήθελαν να 
πιστεύσουν εις αυτόν.
4 Έλεγε δε εις αυτούς ο Ιησούς ότι πουθενά αλλού δεν 
αρνούνται να τιμήσουν ένα προφήτην, ει μη μόνον εις 
την πατρίδα του μεταξύ των συγγενών του και των 
οικιακών του.
5 Και διά την απιστίαν των Ναζαρηνών δεν ημπόρεσε 
εκεί κανένα θαύμα να κάμη, παρά μόνον ολίγους 
αρρώστους εθεράπευσε διά της επιθέσεως των χειρών 
του.
6 Απορούσε δε και ο ίδιος διά την απιστίαν αυτών των 
ανθρώπων. Και περιώδευε τριγύρω τα χωριά διδάσκων 
τον λόγον του Ευαγγελίου.
7 Προσεκάλεσε δε τους δώδεκα και ήρχισε να τους 
στέλνη δύο-δύο, και έδιδε εις αυτούς εξουσίαν να 
διώχνουν τα ακάθαρτα πνεύματα.
8 Και τους παρήγγειλε να μη παίρνουν τίποτε εις τον 
δρόμον, ει μη μόνον μίαν ράβδον, ούτε σακκούλι ούτε 
ψωμί ούτε χρήματα εις την ζώνην των.
9 Αλλά να έχουν εις τα πόδια των απλά πέδιλα και να 
μη φορούν δύο χιτώνας (όπως συνήθιζαν οι πλούσιοι 
και οι επίσημοι).
10 Και έλεγεν ακόμη εις αυτούς· «Οπουδήποτε πάτε και 
εισέλθετε ως φιλοξενούμενοι εις ένα σπίτι, εις αυτό το 
σπίτι να μένετε, έως ότου φύγετε απο το μέρος εκείνο. 
(Να μη είσθε ακατάστατοι και να μη επιδιώκετε τας 
πολλάς φιλοξενίας).
11 Και όσοι τυχόν δεν θελήσουν να σας δεχθούν ούτε 
και να σας ακούσουν, καθώς θα φεύγετε απο εκεί 
τινάξατε και αυτό το χώμα, που έχει κολλήσει κάτω 
απο τα πόδια εις τα πέδιλά σας, διά να δηλώσετε έτσι 
και να διαμαρτυρηθήτε, ότι τίποτε δεν επήρατε απο 
εκεί. Σας διαβεβαιώνω ότι κατά την ημέραν της κρίσεως 
θα είναι επιεικεστέρα η κρίσις διά τα Σόδομα και 
Γόμορρα μάλλον παρά διά την πόλιν εκείνην».

12 Και εξελθόντες οι μαθηταί εκήρυτταν εις τους 
ανθρώπους να μετανοήσουν. (Η συναίσθησις της 
αμαρτωλότητος, η ειλικρινής μετάνοια και επιστροφή 
προς τον Χριστόν είναι η απαραίτητος αρχή και το 
θεμέλιον της νέας κατά Χριστόν ζωής).
13 Και δαιμόνια πολλά έδιωχναν και ήλειφον με λάδι 
πολλούς αρρώστους, τους οποίους και εθεράπευαν.
14 Ήκουσε δε τότε ο βασιλεύς Ηρώδης τα περί του 
Ιησού, διότι το όνομα αυτού είχε γίνει πλέον γνωστόν, 
και έλεγεν ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ανεστήθη εκ 
νεκρών και διά τούτο ενεργούν δι’ αυτού αι υπερφυσικαί 
αυταί δυνάμεις.
15 Άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας· άλλοι δε ότι είναι 
προφήτης, όπως ένας απο τους προφήτας.
16 Ακούσας δε ο Ηρώδης αυτά είπε ότι «Αυτός είναι ο 
Ιωάννης, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα. Αυτός 
ανεστήθη εκ νεκρών».
17 Ο ίδιος ο Ηρώδης έστειλε και συνέλαβε τον Ιωάννην 
και τον έρριψε δεμένον εις την φυλακήν, εξ αιτίας της 
συζύγου του αδελφού του, της Ηρωδιάδος, την οποίαν 
αυτός είχε πάρει παρανόμως ως σύζυγόν του.
18 Διότι έλεγε ο Ιωάννης εις τον Ηρώδην ότι «Δεν σου 
επιτρέπεται να έχης την γυναίκα του αδελφού σου».
19 Η δε Ηρωδιάς έτρεφε μέσα της μίσος και 
αγανάκτησιν εναντίον του Ιωάννου και ήθελε να τον 
φονεύση, αλλά δεν ημπορούσε,
20 επειδή ο Ηρώδης εφοβείτο τον Ιωάννην, διότι τον 
εγνώριζεν ως άνθρωπον δίκαιον και άγιον και τον 
διετήρει εις την ζωήν και τον ήκουσε, πολλά απο εκείνα 
που είπε ο Ιωάννης τα έκαμνε και κάθε φορά, που τον 
συναντούσε, τον ήκουε με ευχαρίστησιν.
21 Αλλά ήλθε ημέρα ευκαιρίας διά την Ηρωδιάδα· όταν 
ο Ηρώδης, διά να εορτάση τα γενέθλιά του, παρέθεσε 
δείπνον εις τους μεγάλους άρχοντας αυτού, εις τους 
χιλιάρχους και εις τους προύχοντας της Γαλιλαίας.
22 Εισήλθεν η θυγάτηρ αυτής της Ηρωδιάδος και 
εχόρευσε και ήρεσεν εις τον Ηρώδην και τους άλλους 
συνδαιτυμόνας. Είπε δε ο βασιλεύς εις την κόρην· 
«Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και εγώ θα σου το δώσω».
23 Και της ωρκίσθη πως, «Θα σου δώσω ό,τι μου 
ζητήσεις, μέχρι ακόμη και το μισό βασίλειόν μου».
24 Εκείνη δε εξελθούσα έτρεξε προς την μητέρα της και 
την ηρώτησε· «Τι να ζητήσω;». Εκείνη δε είπε· «Την 
κεφαλήν του Ιωάννου του Βαπτιστού».
25 Και εκείνη εισώρμησε αμέσως βιαστικά εις τον 
βασιλέα και εζήτησε λέγουσα· «Θέλω να μου δώσης 
αυτήν την στιγμήν την κεφαλήν του Ιωάννου του 
Βαπτιστού επάνω εις ένα πιάτο».
26 Και ο βασιλεύς ελυπήθη πάρα πολύ, αλλά διά τους 
όρκους, που είχε κάμει, και διά να μη εκτεθή εις τους 
συνδαιτυμόνας του ως επίορκος, δεν ηθέλησε να 
αθετήση την υπόσχεσίν του.
27 Και αμέσως έστειλε ο βασιλεύς δήμιον και διέταξε να 
φέρη την κεφαλήν του Ιωάννου.
28 Εκείνος δε επήγε, απεκεφάλισε τον Ιωάννην εις την 
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φυλακήν, έφερε την κεφαλήν του μέσα εις το πιάτο και 
την έδωκεν εις την κόρην και η κόρη την έδωκεν εις την 
μητέρα της.
29 Και όταν ήκουσαν οι μαθηταί του Ιωάννου το 
θλιβερόν γεγονός, ήλθαν και επήραν το νεκρό σώμα 
του και το έβαλαν εις μνημείον.
30 Οι Απόστολοι, αφού ετελείωσεν η περιοδεία των, 
συνεκεντρώθησαν κοντά εις τον Ιησούν και ανέφεραν 
εις αυτόν όλα, και όσα έκαμαν και όσα εδίδαξαν.
31 Και είπεν εις αυτούς· «Εμπρός, πηγαίνετε σείς μόνοι 
σας ιδιαιτέρως εις ένα ερημικόν τόπον και αναπαυθήτε 
ολίγον». Και τούτο είπε, διότι ήσαν πολλοί αυτοί που 
ήρχοντο και έφευγαν, ώστε ο Κύριος με τους μαθητάς 
του να μη ευκαιρούν ούτε να φάγουν.
32 Και ανεχώρησαν διά θαλάσσης με το πλοίον εις μίαν 
ερημικήν περιοχήν ιδιαιτέρως. (Και οι εργάται του 
Ευαγγελίου πρέπει να διακόπτουν επ’ ολίγον την 
εργασίαν των, να αποσύρωνται εις έρημα και ήρεμα 
μέρη προς ανάπαυσιν, περισυλλογήν και ανανέωσιν 
δυνάμεων).
33 Αλλά τους είδαν πολλοί να αναχωρούν και 
επεσήμαναν τον τόπον, που επήγαν, και πεζή απο όλας 
τας πόλεις έτρεξαν μαζή εκεί, τους επρόλαβαν και 
συνεκεντρώθησαν πλησίον του Ιησού.
34 Και ο Ιησούς, όταν εβγήκε απο το ερημικόν μέρος, 
είδε πολύν λαόν και τους ευσπλαγχνίσθηκε, διότι ήσαν 
σαν πρόβατα που δεν είχαν ποιμένα και ήρχισε να 
αναπτύσση εις αυτούς πολλάς διδασκαλίας.
35 Και όταν πλέον είχε προχωρήσει η ώρα, προσήλθον 
εις αυτόν οι μαθηταί και είπαν, ότι «Είναι έρημος ο 
τόπος και η ώρα έχει πλέον περάσει.
36 Απόλυσέ τους, για να πάνε εις τα γύρω αγροκτήματα 
και χωριά και να αγοράσουν ψωμιά, διότι εδώ δεν έχουν 
τι να φάγουν».
37 Ο δε Ιησούς απεκρίθη εις αυτούς και είπε· «Δώστε 
τους σείς να φάγουν». Και είπαν εις αυτόν· «Να πάμε 
να αγοράσωμε ψωμιά αξίας διακοσίων δηναρίων και να 
τους δώσωμεν να φάνε;».
38 Εκείνος δε τους είπε· «Πόσα ψωμιά έχετε; Πηγαίνετε 
και ίδετε». Και αφού είδαν τι είχαν, είπαν· «Έχομε πέντε 
ψωμιά και δύο ψάρια».
39 Και παρήγγειλεν εις αυτούς να συστήσουν εις όλους 
να καθήσουν ομάδες-ομάδες εις το χλωρό χορτάρι.
40 Και εξάπλωσαν ομάδες-ομάδες σαν πρασιές, ανά 
εκατόν και ανά πενήντα.
41 Ο δε Κύριος, αφού επήρε τα πέντε ψωμιά και τα δύο 
ψάρια, ύψωσε τα βλέμματα εις τον ουρανόν, 
εδοξολόγησε τον Πατέρα και έκοψε κομμάτια τα ψωμιά 
και έδιδεν εις τους μαθητάς, διά να παραθέσουν εις τα 
πλήθη, και τα δύο ψάρια επίσης εμοίρασεν εις όλους. 
(Και επείσθησαν οι μαθηταί διά μίαν ακόμη φοράν περί 
της αγάπης και της δυνάμεως του Κυρίου, αλλά και περί 
του καθήκοντός των να εισφέρουν και αυτοί ό,τι 
ημπορούν).
42 Και έφαγαν όλοι και εχόρτασαν.

43 Και εμάζεψαν απο τα κομμάτια που επερίσσευσαν 
και απο τα ψάρια δώδεκα κοφίνια γεμάτα.
44 Αυτοί δε που έφαγαν ήσαν πέντε χιλιάδες άνδρες.
45 Και αμέσως ο Ιησούς (διά να προφυλάξη τους 
μαθητάς απο τον άκριτον ενθουσιασμόν του όχλου που 
ήθελαν να τον κάνουν βασιλέα) τους υποχρέωσε να 
μπουν εις το πλοίον και να περάσουν εις το απέναντι 
μέρος εις την Βηθσαϊδά, όπου και να τον περιμένουν, 
έως ότου απολύση αυτός τα πλήθη.
46 Και αφού απεσπάσθη απ’ αυτούς ανέβηκε εις το όρος 
να προσευχηθή.
47 Αργά δε όταν επροχώρησε η εσπέρα, το πλοίον 
ευρίσκετο εις το μέσον της θαλάσσης και αυτός ήτο 
μόνος εις την ξηράν.
48 Και είδε τους μαθητάς να ταλαιπωρούνται απο τα 
κύματα, καθώς ωδηγούσαν το πλοίον. Διότι ο άνεμος 
τους ήτο αντίθετος. Και κατά την τετάρτην βάρδιαν της 
νυκτερινής φρουράς, δηλαδή μεταξύ τρείς και έως τις εξ 
τα χαράματα, ήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών 
επάνω εις την θάλασσαν και ήθελε να τους 
προσπεράση.
49 Οι μαθηταί, όταν τον είδαν να περιπατή εις την 
θάλασσαν, ενόμισαν ότι είναι φάντασμα και έβγαλαν 
κραυγήν τρόμου.
50 Διότι όλοι τον είδαν και εταράχθησαν. Και αμέσως 
ωμίλησεν ο Ιησούς προς αυτούς και τους είπε· «Θάρρος, 
εγώ είμαι, μη φοβείσθε».
51 Και ανέβη ο Ιησούς εις το πλοίον και εσταμάτησεν ο 
άνεμος. Και κατελήφθησαν εις μεγάλον βαθμόν απο 
πάρα πολύν φόβον και θαυμασμόν.
52 Και εθαύμασαν τόσον πολύ, διότι δεν είχαν εννοήσει 
το άλλο μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των 
άρτων, αλλά ήτο η καρδία των και η διάνοιά των 
βραδυκίνητος και κλειστή.
53 Και αφού διέσχισαν την λίμνην, ήλθαν εις την 
περιοχήν της Γεννησαρέτ και αγκυροβόλησαν εκεί.
54 Όταν δε εβγήκαν απο το πλοίον, αμέσως τα πλήθη 
τον αντελήφθησαν.
55 Και περιέτρεξαν όλην την γύρω περιοχήν εκείνην 
διαδίδοντες την είδησιν και ήρχισαν να περιφέρουν 
επάνω εις τα κρεββάτια τους αρρώστους των απο το ένα 
μέρος εις το άλλο, όπου ήκουον ότι ήτο ο Ιησούς.
56 Και όπου αν εισήρχετο εις χωριά ή πόλεις ή εξοχικάς 
περιοχάς έθεταν τους ασθενείς εις τα αγοράς (εις 
κεντρικούς δηλαδή τόπους όπου υπήρχε μεγάλη 
πιθανότης να περάση ο Χριστός) και παρακαλούσαν 
αυτόν να επιτρέψη εις τους αρρώστους να εγγίσουν την 
άκρη απο το ένδυμά του. Και όσοι τον ήγγιζαν 
εθεραπεύοντο. (Η με πίστιν προσέγγισις προς τον 
Κύριον γίνεται αιτία πολλών δωρεών, υλικών και 
πνευματικών). 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

• Οι Φαρισαίοι και η παράδοσις, 1-23.
• Η πίστις της Χαναναίας, 24-30.
• Η θεραπεία του κωφαλάλου, 31-37.

1 Και συνεκεντρώθησαν γύρω απο αυτόν οι Φαρισαίοι 
και μερικοί απο τους γραμματείς, που είχαν έλθει απο 
τα Ιεροσόλυμα.
2 Όταν δε είδαν μερικούς απο τους μαθητάς του να 
τρώγουν ψωμί με άνιπτα χέρια, μολυσμένα όπως τα 
θεωρούσαν αυτοί, τους κατέκριναν.
3 Διότι οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι, εάν δεν νίψουν 
τα χέρια των, δεν τρώγουν. Και το κάνουν αυτό, διά να 
κρατήσουν την παράδοσιν των πρεσβυτέρων.
4 Και όταν γυρίσουν εις το σπίτι απο την αγοράν ή απο 
άλλους δημοσίους τόπους, δεν τρώγουν, εάν δεν 
πλυθούν ολόκληροι. Και άλλα πολλά είναι, που 
παρέλαβαν απο την παράδοσίν των να τα φυλλάτουν, 
όπως είναι το να πλύνουν μέσα σε άφθονο νερό 
ποτήρια, κανάτια, χάλκινα δοχεία, και τα χαμηλά 
κρεββάτια της τραπεζαρίας επάνω εις τα οποία 
ξαπλωμένοι έτρωγαν.
5 Έπειτα ερώτησαν τον Κύριον οι Φαρισαίοι και οι 
γραμματείς· «Διατί οι μαθηταί σου δεν 
συμμορφώνονται με την παράδοσιν των πρεσβυτέρων, 
αλλά τρώγουν το ψωμί με άπλυτα χέρια;»
6 (Οι Φαρισαίοι επρόσεχαν τους τύπους και όχι την 
ουσίαν, την εξωτερικήν συμπεριφοράν και όχι την 
εσωτερικήν αγνότητα, επινοήσεις ανθρώπων και όχι 
τας εντολάς του Θεού). Αυτός δε απεκρίθη και τους είπε 
ότι «Πολύ ορθά επροφήτευσε για σας τους υποκριτάς ο 
προφήτης Ησαΐας, όπως έχει γραφή: αυτός ο λαός με 
τιμά μόνον με τα χείλη, ενώ η καρδιά των απέχει πολύ 
απο εμένα.
7 Ανώφελα δε και χαμένα με σέβονται, διδάσκοντες 
διδασκαλίες που είναι εντολαί ανθρώπων και όχι ιδικαί 
μου.
8 Διότι σείς αφήσατε την εντολήν του Θεού και κρατείτε 
την παράδοσιν των ανθρώπων, δηλαδή πλυσίματα 
κανατιών και ποτηριών και άλλα πολλά τέτοια και 
παρόμοια τηρείτε».
9 Και έλεγεν εις αυτούς· «Πολύ εύκολα με την ιδέαν ότι 
καλώς πράττετε, παραβαίνετε την εντολήν του Θεού 
διά να τηρήσετε την παράδοσίν σας.
10 Διότι ο Μωϋσής είπε· τίμα τον πατέρα σου και την 
μητέρα σου· και εκείνος που κακολογεί τον πατέρα ή 
την μητέρα, να καταδικάζεται εις θάνατον.
11 Σείς όμως λέγετε· ένας άνθρωπος είναι αδέσμευτος 
απέναντι των γονέων του, εάν πη εις τον πατέρα του ή 
την μητέρα του, ότι αυτό που θέλεις να πάρης απο εμέ 
διά την εξυπηρέτησίν σου είναι κορβάν, δηλαδή ιερόν 
δώρον και αφιέρωμα εις τον Θεόν.
12 Και δεν τον αφίνετε πλέον αυτόν να κάμη τίποτε διά 
την εξυπηρέτησιν του πατρός του ή της μητρός του, 

όπως διατάσσει ο νόμος του Θεού.
13 Και έτσι αχρηστεύετε τον λόγον του Θεού με την 
παράδοσίν σας, την οποίαν έχετε παραδώσει εις τον 
λαόν. Και πολλά τέτοια παρόμοια κάνετε».
14 Και αφού προσεκάλεσε όλον τον λαόν, έλεγεν εις 
αυτούς· «Ακούστε όλοι αυτό, που θα σας πω και 
καταλάβετέ το καλά.
15 Τίποτε απο όσα εισέρχονται απ’ έξω ως τροφή εις τον 
άνθρωπον, δεν ημπορεί να κάμη τον άνθρωπον 
βέβηλον και ακάθαρτον απέναντι του Θεού. Αλλά όσα 
βγαίνουν απο ακάθαρτον καρδίαν, αυτά είναι που 
μολύνουν τον άνθρωπον.
16 Όποιος έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του και 
καλήν διάθεσιν διά να ακούη, ας ακούη».
17 Και όταν αφήκε το πλήθος και εμπήκε εις το σπίτι, 
τον ηρώτησαν οι μαθηταί του διά το νόημα της 
παραβολής αυτής.
18 Και λέγει εις αυτούς· «Έτσι και σείς σαν τους 
πολλούς είσθε ανίκανοι ν’ αντιληφθήτε το νόημα της 
παραβολής; Δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι, που απ’ έξω 
εισάγεται με το στόμα εις τον άνθρωπον, δεν ημπορεί 
να τον μολύνη;
19 Διότι δεν εισέρχεται εις την καρδίαν του, αλλά εις την 
κοιλίαν, απο όπου το περιττόν και άχρηστον 
απορρίπτεται εις το αφοδευτήριον και αφίνει καθαράς 
μέσα εις τον οργανισμόν όλας τας άλλας τροφάς».
20 Έλεγε δε ότι «Αυτό που βγαίνει απο το εσωτερικόν 
του ανθρώπου είναι εκείνο, που κάνει μολυσμένον και 
βέβηλον τον άνθρωπον.
21 Διότι απο μέσα απο την καρδίαν των ανθρώπων 
ξεχύνονται αι κακαί σκέψεις και αποφάσεις, μοιχείαι, 
πορνείαι, φόνοι,
22 κλοπαί, πλεονεξίαια, πονηρίαι, δολιότητες, ηθική 
παραλυσία και διαστροφή, μάτι μοχθηρόν, βλασφημία, 
υπερηφάνεια, παραλογισμός και σκοτισμός του νου απο 
την αμαρτίαν.
23 Όλα αυτά τα πονηρά βγαίνουν απο το εσωτερικόν 
και αυτά κάνουν τον άνθρωπον ακάθαρτον απέναντι 
του Θεού».
24 Και απο εκεί εξεκίνησε και επήγεν εις τα σύνορα 
Τύρου και Σιδώνος. Εμπήκε εις ένα σπίτι, όπου θα έμενε 
και δεν ήθελε κανείς να μάθη ότι ήτο εκεί. Αλλά δεν 
ημπόρεσε να ξεφύγη απο την προσοχήν των 
ανθρώπων.
25 Διότι όταν ήκουσε δι’ αυτόν μία γυναίκα, της οποίας 
η μικρά κόρη είχε πονηρόν πνεύμα, ήλθε και έπεσε 
γονατιστή εμπρός εις τα πόδια του.
26 Αυτή δε η γυναίκα ήτο κατά την μόρφωσιν και την 
θρησκείαν Ελληνίδα, δηλαδή ειδωλολάτρις, κατά δε την 
καταγωγήν και την πατρίδα Συροφοινίκισσα. Και 
παρακαλούσε αυτόν να διώξη το δαιμόνιον απο την 
θυγατέρα της.
27 Ο δε Ιησούς της είπεν· «Άφησε πρώτα να χορτασθούν 
τα τέκνα του Θεού, δηλαδή οι Ισραηλίται, διότι δεν είναι 
ορθόν να πάρη κανείς το ψωμί των παιδιών και να το 
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ρίξη εις τα σκυλάκια, δηλαδή εις τους ειδωλολάτρας». 
(Τούτο δε το έλεγε, διά να δώση αφορμήν εις την 
Συροφοινίκισσαν να εκδηλώση την μεγάλην της πίστιν 
και πεισθούν οι μαθηταί ότι και οι εθνικοί είναι άξιοι 
των δωρεών του).
28 Εκείνη δε απεκρίθη και του είπε· «Ναι, Κύριε, εγώ 
είμαι πράγματι σαν τα σκυλάκια· αλλά και τα 
σκυλάκια, κάτω απο το τραπέζι του φαγητού, τρώγουν 
απο τα ψίχουλα των παιδιών».
29 Και είπεν εις αυτήν «Δι’ αυτόν τον λόγον, που είπες 
και ο οποίος δείχνει την πίστιν και την ταπείνωσίν σου, 
πήγαινε εις το καλό· το δαιμόνιον έχει πλέον βγη απο 
την θυγατέρα σου».
30 Και όταν αυτή επήγε εις το σπίτι της, ευρήκε την 
θυγατέρα της ήσυχη εις το κρεββάτι, και το δαιμόνιον 
πλέον να έχη βγή.
31 Πάλιν δε αφού εβγήκεν ο Ιησούς απο τα όρια της 
Τύρου και της Σιδώνος, ήλθε κοντά εις τη θάλασσαν της 
Γαλιλαίας διά μέσου της περιοχής της Δεκαπόλεως.
32 Και φέρουν εις αυτόν ένα κωφάλαλον και τον 
παρακαλούν να βάλη το χέρι του επάνω εις αυτόν.
33 Και ο Ιησούς αφού τον επήρε ιδιαιτέρως απο τον 
όχλον, έβαλε τα δάκτυλά του εις τα αυτιά εκείνου και 
αφού έπτυσε ολίγον εις το δάκτυλό του, ήγγισε την 
γλώσσαν του κωφαλάλου.
34 Και αφού εσήκωσε τα μάτια εις τον ουρανόν, 
εστέναξε (διά τας θλίψεις και στεναχωρίας των 
ανθρώπων) και του είπε· «Εφφαθά», δηλαδή να ανοιχθή 
αμέσως η ακοή.
35 Και αμέσως ήνοιξαν πράγματι τα αυτιά του 
κωφαλάλου και ελύθη το δέσιμον της γλώσσης του και 
ωμιλούσε με ευκολίαν και ακρίβειαν.
36 Και παρήγγειλεν εις αυτούς, να μη είπουν εις κανένα 
τίποτε. Όσον όμως αυτός τους διέτασσε, τόσον και 
περισσότερον εκείνοι διαλαλούσαν τα θαύματά του.
37 Και ο θαυμασμός των ανθρώπων εξεπερνούσε κάθε 
όριον και έλεγαν· «Πολύ καλά όλα τα έχει κάμει· και εις 
τους κωφούς δίδει την ακοήν και εις τους αλάλους την 
ομιλίαν».

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

• Δεύτερος πολλαπλασιασμός των άρτων, 1-10.
• Οι Φαρισαίοι ζητούν σημείον, 11-21
• Η θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά, 22-26.
• Η ομολογία του Πέτρου, 27-30.
• Προαναγγελία περί του πάθους, 31-38.

1 Κατά τας ημέρας εκείνας πάλιν πολύς λαός ήτο μαζή 
του και επειδή δεν είχαν τι να φάγουν, επροσκάλεσεν ο 
Ιησούς τους μαθητάς αυτού και τους λέγει·
2 «Σπλαγχνίζομαι τον λαόν, διότι τρείς ημέρας μένουν 
κοντά μου και δεν έχουν τι να φάγουν.
3 Και εάν τους απολύσω να φύγουν νηστικοί διά τα 

σπίτια των, θα εξαντληθούν και θα αποκάμουν εις τον 
δρόμον. Διότι μερικοί απο αυτούς έχουν έλθει απο 
μακρυά».
4 Και απήντησαν εις αυτόν οι μαθηταί του· «Απο που 
εδώ εις την έρημον θα μπορέση να χορτάση κανείς με 
ψωμιά αυτούς;».
5 Και τους ηρώτησε· «Πόσα ψωμιά έχετε;». Εκείνοι δε 
είπαν· «Επτά».
6 Και παρήγγειλεν εις τα πλήθη να καθήσουν κάτω. Και 
αφού επήρε τα επτά ψωμιά, ευχαρίστησε τον Πατέρα, 
τα έκοψε και έδιδε εις τους μαθητάς τα τεμάχια, διά να 
τα παραθέσουν εις τον λαόν. Και εκείνοι τα παρέθεσαν 
εις το πλήθος.
7 Είχαν δε και κάτι λίγα ψαράκια. Και αυτά, αφού τα 
ευλόγησεν, είπε να τα παραθέσουν.
8 Έφαγαν δε όλοι και εχόρτασαν και εμάζεψαν απο τα 
κομμάτια που επερίσσευσαν επτά μεγάλα κοφίνια.
9 Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν τέσσαρες χιλιάδες. Και 
κατόπιν τους έστειλεν ο Κύριος εις τα σπίτια των.
10 Και αμέσως εμπήκε αυτός εις το πλοίον με τους 
μαθητάς του και ήλθεν εις τα μέρη Δαλμανουθά.
11 Και ξεπρόβαλαν εμπρός του οι Φαρισαίοι και 
ήρχισαν να συζητούν με δολίαν διάθεσιν και να ζητούν 
απ’ αυτόν, να επιδείξη έκτακτον θαύμα απο τον 
ουρανόν, που να είναι σημάδι και επιβεβαίωσις της 
αποστολής του. Αυτό δε έλεγαν, όχι διότι είχαν την 
διάθεσιν να πιστεύσουν, αλλά διά να τον πειράξουν και 
με την ελπίδα να τον εκθέσουν εις τον λαόν.
12 Και αφού ανεστέναξε απο τα βάθη της ψυχής του 
είπε· «Διατί η γενεά αυτή ζητεί οπωσδήποτε σημείον; 
Σας διαβεβαιώνω ότι τέτοιο σημείον δεν θα δοθή εις 
αυτήν την γενεάν».
13 Τους άφησε και με το πλοίον ήλθεν εις το απέναντι 
μέρος πάλιν.
14 Και οι μαθηταί ελησμόνησαν να πάρουν άρτους. Δεν 
είχαν δε μαζή των εις το πλοίον παρά ένα μόνον ψωμί.
15 Παρήγγελλε δε εις αυτούς ο Ιησούς και τους 
καθιστούσε προσεκτικούς λέγων· «Βλέπετε καλά και 
προσέχετε απο το κακό προζύμι των Φαρισαίων και του 
Ηρώδου».
16 Και εσυλλογίζοντο αυτοί και έλεγαν μεταξύ των «Ο 
Διδάσκαλος μας κάνει παρατήρησιν, διότι δεν 
εφροντίσαμεν να πάρωμεν ψωμιά».
17 Ο δε Ιησούς με την θείαν του γνώσιν είδε καθαρά τας 
σκέψεις των και τους είπε· «Τι συλλογίζεσθε, ότι δεν 
έχετε ψωμιά; Ακόμη ύστερα απο τόσα θαύματα δεν 
εννοείτε και δεν καταλαβαίνετε; Έχετε ακόμη τόσον 
δυσκίνητον και χονδρήν την καρδίαν και την διάνοιάν 
σας;
18 Ενώ έχετε μάτια δεν βλέπετε και ενώ έχετε αυτιά δεν 
ακούτε; Και όσα ακούετε και βλέπετε δεν τα 
ενθυμείσθε;
19 Όταν έκοψα τα πέντε ψωμιά διά τους 
πεντακισχιλίους, πόσα κοφίνια γεμάτα απο κομμάτια 
επήρατε;». Λέγουν εις αυτόν· «Δώδεκα».
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20 «Όταν δε τα επτά ψωμιά έκοψα και εμοίρασα εις τις 
τέσσαρες χιλιάδες των ανθρώπων, πόσα μεγάλα 
κοφίνια γεμάτα απο κομμάτια επήρατε;». Εκείνοι δε 
είπον· «Επτά».
21 Και έλεγεν εις αυτούς· «Ακόμα δεν καταλαβαίνετε, 
ότι δεν σας ωμίλησα διά το υλικό προζύμι, αλλά διά το 
κακό πνευματικό προζύμι των Φαρισαίων, που είναι η 
κακία των και η υποκρισία των;». (Οι μαθηταί τότε και 
οι πιστοί διά μέσου των αιώνων πρέπει να 
προφυλάσσωνται απο τους υποκριτάς).
22 Και έρχεται εις την Βηθσαϊδά και φέρουν εις αυτόν 
ένα τυφλόν και τον παρακαλούν να τον εγγίση, διά να 
του δώση έτσι την θεραπείαν.
23 Και αφού έπιασε τον τυφλόν απο το χέρι, τον έβγαλε 
έξω απο το χωριό, έπτυσε εις τα μάτια του, έβαλε 
επάνω εις αυτόν τα χέρια του και τον ερωτούσε, αν 
βλέπη τίποτε.
24 Και εκείνος αφού εσήκωσε τα μάτια και εκύτταξε 
έλεγε· «Βλέπω τους ανθρώπους σαν δένδρα να 
περιπατούν». (Η θεραπεία εγίνετο προοδευτικώς 
ανάλογα με την αναπτυσσομένην πίστιν του τυφλού).
25 Και έπειτα πάλιν έβαλε τα χέρια του ο Κύριος εις τα 
μάτια εκείνου και τον έκαμε να τα ανοίξη καλά και να 
βλέπη καθαρά. Και αποκατεστάθη η όρασίς του και 
διέκρινε όλους καθαρά και αυτούς ακόμη που ήσαν 
μακρυά.
26 Και έστειλεν αυτόν εις το σπίτι του, αφού του έδωσε 
την παραγγελίαν· «Ούτε εις το χωριό να εισέλθης ούτε 
εις κανένα μέσα εις το χωριό να πης τίποτε περί του 
θαύματος».
27 Και ανεχώρησεν ο Ιησούς με τους μαθητάς του απο 
την περιοχήν εκείνην, και ήλθε εις τα χωριά της 
Καισαρείας, την οποίαν είχε μεγαλώσει και εξωραΐσει ο 
Ηρώδης Φίλιππος. Εις τον δρόμον δε ερωτούσε τους 
μαθητάς του· «Τι λέγουν οι άνθρωποι περί εμού· ποίος, 
νομίζουν, ότι είμαι;».
28 Εκείνοι δε απήντησαν· «Άλλοι σε θεωρούν Ιωάννην 
τον Βαπτιστήν, άλλοι Ηλίαν, και άλλοι ένα απο τους 
προφήτας».
29 Και αυτός τους είπε· «Σείς δε ποιός λέγετε, ότι 
είμαι;». Αποκριθείς δε ο Πέτρος λέγει εις αυτόν· «Συ 
είσαι ο Χριστός, τον οποίον προείπαν οι προφήται».
30 Και διέταξε αυτούς με αυστηρότητα, να μη λέγουν 
εις κανένα, ότι αυτός είναι ο Χριστός.
31 Και ήρχισε να διδάσκη αυτούς, ότι σύμφωνα με την 
βουλήν του Θεού και διά την σωτηρίαν των ανθρώπων 
πρέπει ο υιός του ανθρώπου πολλά να πάθη, να 
απορριφθή και να περιφρονηθή απο τους πρεσβυτέρους 
και τους γραμματείς, και να φονευθή και έπειτα απο 
τρείς ημέρας να αναστηθή.
32 Και απο τότε επανελάμβανε ο Κύριος τα λόγια αυτά 
περί του πάθους του καθαρά και φανερά. Και ο Πέτρος, 
αφού επήρε αυτόν ιδιαιτέρως, ήρχισε να του απευθύνη 
ζωηράς διαμαρτυρίας, διά να τον αποτρέψη απο τον 
θάνατον.

33 Ο δε Κύριος, αφού εγύρισε και είδε τους μαθητάς του, 
επέπληξε τον Πέτρον, λέγων· «ύπαγε οπίσω μου 
σατανά, διότι συ παρασυρόμενος απο τα ανθρώπινα 
συναισθήματά σου, δεν φρονείς εκείνα που θέλει ο 
Θεός, αλλά εκείνα που αρέσουν εις τους ανθρώπους».
34 Και αφού επροσκάλεσε τον λαόν μαζή με τους 
μαθητάς του, είπεν εις αυτούς· «Όποιος θέλει να με 
ακολουθήση ως πιστός μαθητής μου, ας απαρνηθή τον 
αμαρτωλόν εαυτόν του με τας αδυναμίας και τα πάθη 
του, ας πάρη την απόφασιν να υποστή προς χάριν μου 
ταλαιπωρίες και αυτόν ακόμη τον σταυρικόν θάνατον, 
και ας με ακολουθήση εις τον δρόμον, που εγώ 
εχάραξα.
35 Διότι όποιος θέλει να σώση την επίγειον ζωήν του, 
αυτός θα χάση την αιωνίαν και μακαρίαν ζωήν. Όποιος 
όμως αψηφίσει και θυσιάσει την ζωήν του προς χάριν 
εμού και του ευαγγελίου, αυτός θα σώση την ζωήν του 
εις την αιωνίαν μακαριότητα.
36 Διότι τι θα ωφελήση τον άνθρωπον, εάν κερδήση 
ολόκληρον τον υλικόν κόσμον και χάσει την ψυχήν του;
37 Ή, τι θα δώση άνθρωπος ως αντάλλαγμα, διά να 
εξαγοράση την ψυχήν του απο τον Άδην, αφού ούτε ο 
κόσμος όλος δεν ημπορεί να αντισταθμίση την αξίαν 
της ψυχής;
38 Διότι εκείνος, ο οποίος διά λόγους ανθρωπαρεσκείας 
και δειλίας θα εντραπή και θα αρνηθή εμέ και τους 
λόγους μου εις την γενεάν αυτήν, την αποστατημένην 
και αμαρτωλήν, και ο Υιός του ανθρώπου θα εντραπή 
αυτόν και θα τον αποκηρύξη, όταν ως κριτής των 
ανθρώπων έλθη ολόλαμπρος με την δόξαν του Πατρός 
αυτού συνοδευόμενος απο τους αγίους αγγέλους».

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’

• Η Μεταμόρφωσις, 1-13.
• Η θεραπεία του δαιμονιζομένου παιδιού, 14-32.
• Ποίος είναι ο μεγαλύτερος, 33-41.
• Το βάρος του σκανδάλου, 42-50.

1 Και έλεγεν εις αυτούς· «Σας διαβεβαιώνω, ότι 
υπάρχουν μερικοί απο αυτούς που ευρίσκονται εδώ, οι 
οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον, προτού ιδούν την 
βασιλείαν του Θεού, δηλαδή την Εκκλησίαν, να 
εγκαθίσταται και να θεμελιώνεται εις την γην με 
δύναμιν κατά την ημέραν της επιφοιτήσεως του Αγίου 
Πνεύματος».
2 Και ύστερα απο εξ ημέρας επήρε μαζή του ο Ιησούς 
τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και τους 
ανέβασεν εις ένα υψηλόν όρος αυτούς μόνον ιδιαιτέρως. 
Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών.
3 Και τα ενδύματα αυτού έγιναν απαστράπτοντα και 
ακτινοβόλα, λευκά πάρα πολύ ωσάν το χιόνι, τέτοια 
που κανένας βαφεύς εις την γην δεν ημπορεί ποτέ να 
λευκάνη έτσι.
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4 Και παρουσιάσθη εις αυτούς ο Ηλίας (ως εκπρόσωπος 
των προφητών) μαζή με τον Μωϋσέα (εκπρόσωπον του 
Νόμου) και συνωμιλούσαν με τον Ιησούν. Επήρε τότε ο 
Πέτρος τον λόγον και είπεν εις τον Ιησούν.
5 «Διδάσκαλε, καλόν είναι να μένωμεν εδώ. Και να 
κατασκευάσωμεν τρείς σκηνάς, μίαν διά σε, μίαν διά 
τον Μωϋσέα και μίαν διά τον Ηλίαν».
6 Και έλεγε αυτά, διότι δεν ήξευρε τι να είπη, επειδή 
αυτός και οι δύο άλλοι μαθηταί είχαν καταληφθή απο 
φόβον, ο οποίος είχε θολώσει και συγχύσει τον νούν 
τους.
7 Και αίφνης ήλθε νέφος, που εσκέπασε αυτούς. Και 
απο το νέφος αυτό ηκούσθη φωνή, που έλεγεν· «Αυτός 
είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Εις αυτόν να υπακούετε».
8 Και έξαφνα εκύτταξαν γύρω τους οι μαθηταί και δεν 
είδαν κανένα, παρά μόνον τον Ιησούν μαζή των.
9 Καθώς δε κατέβαιναν απο το όρος, έδωσε εις αυτούς, 
κατά τρόπον έντονον, εντολήν, να μη διηγηθούν εις 
κανένα αυτά που είδαν, παρά μόνον όταν ο υιός του 
ανθρώπου αναστηθή εκ των νεκρών.
10 Και οι μαθηταί εκράτησαν το γεγονός της 
μεταμορφώσεως μυστικόν· μεταξύ των όμως 
συζητούσαν, τι σημαίνει, ότι θα αναστηθή εκ νεκρών.
11 Ερωτούσαν όμως αυτόν και έλεγαν· «Διατί οι 
γραμματείς λέγουν, ότι πρέπει να έλθη πρώτον ο 
Ηλίας;».
12 Εκείνος δε τους απήντησε· «Μάλιστα, ο Ηλίας θα 
έλθη προ της ελεύσεως του Μεσσίου, να αποκαταστήση 
και τακτοποιήση τα πάντα διά την υποδοχήν του. Αλλά 
διατί δεν λέγουν οι γραμματείς και το πως έχει γραφή 
και προφητευθή διά τον Υιόν του ανθρώπου, ότι θα 
πάθη πολλά και θα εξουδενωθή απο τους εχθρούς του;
13 Αλλά εγώ σας λέγω τούτο· ότι ο Ηλίας ήλθε, 
εναντίον του οποίου έκαμαν όσα ηθέλησαν, όπως 
άλλωστε και δι’ αυτόν είχε προφητευθή». (Και αυτά 
έλεγε διά τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν, ο οποίος είχεν 
έλθει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού, διά να 
προπαρασκευάση τον λαόν).
14 Και καθώς κατέβηκε προς τους άλλους εννέα 
μαθητάς, είδε λαόν πολύν γύρω απο αυτούς και τους 
γραμματείς να συζητούν εντόνως με αυτούς.
15 Και αμέσως όλος ο λαός, όταν τον είδε, κατελήφθη 
απο μεγάλον θαυμασμόν και τρέχοντες προς αυτόν τον 
εχαιρετούσαν.
16 Και ηρώτησε τους γραμματείς· «Τι συζητείτε μεταξύ 
σας;».
17 Και λαβών τον λόγον ένας απο το πλήθος είπε· 
«Διδάσκαλε, έφερα προς σε το παιδί μου, που έχει 
καταληφθή απο πονηρόν πνεύμα, το οποίον του έχει 
αφαιρέσει την λαλιάν.
18 Και εις όποιον τόπον το καταλάβει, το συγκλονίζει 
και το ρίπτει κάτω και το κάνει να αφρίζη, να τρίζη τα 
δόντια του και να μένη ξηρόν και αναίσθητον. Και είπα 
εις τους μαθητάς σου να διώξουν αυτό το πονηρόν 
πνεύμα, και δεν ημπόρεσαν».

19 Ο δε Ιησούς απεκρίθη εις αυτόν και είπε· «Ώ γενεά, 
που μένεις ακόμη άπιστος, παρ’ όλα τα θαύματα που 
έχεις ιδή· έως πότε θα είμαι μαζή σας; έως πότε θα σας 
ανέχωμαι; φέρτε αυτόν σε μένα». Και έφεραν πράγματι 
το δαιμονιζόμενο παιδί.
20 Και το πνεύμα το πονηρόν, μόλις είδε τον Ιησούν, 
αμέσως συνεκλόνισε με σπασμούς τον νέον, ο οποίος 
αφού έπεσε εις την γην, εκυλίετο και έβγαζε αφρούς.
21 Και ηρώτησε ο Κύριος τον πατέρα του νέου· «Πόσος 
καιρός είναι απο τότε που συνέβη αυτό;». Και εκείνος 
είπε· «Απο την παιδικήν του ηλικίαν.
22 Και πολλές φορές τον έρριξεν εις την φωτιά και εις 
τα νερά, διά να τον εξοντώση. Αλλ’ εάν ημπορής να 
κάμης τίποτε, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας».
23 Ο δε Ιησούς του είπε τούτο· «Εάν συ ημπορής να 
πιστεύσης, τότε όλα είναι κατορθωτά εις τον 
πιστεύοντα».
24 Και αμέσως ο πατήρ του παιδίου με δάκρυα εις τα 
μάτια έκραξε και είπε· «Πιστεύω, Κύριε, βοήθησέ με να 
ελευθερωθώ απο την ολιγοπιστίαν και να αποκτήσω 
ζωντανήν πίστιν».
25 Επειδή δε ο Ιησούς είδε ότι λαός έτρεχε απο τα 
διάφορα μέρη και εμαζεύετο εκεί, επέπληξε το 
ακάθαρτον πνεύμα και του είπε· «Το πνεύμα το άλαλον 
και το κωφόν, εγώ σε διατάσσω, έβγα απο αυτόν και 
ποτέ πλέον να μη ξαναεισέλθης εις αυτόν».
26 Και το πνεύμα το πονηρόν αφού έκραξε και 
συνεκλόνισε πάρα πολύ τον νέον, εβγήκε. Και έμεινε ο 
νέος σαν πεθαμένος, ώστε πολλοί να λέγουν ότι 
απέθανε.
27 Ο δε Ιησούς τον έπιασε απο το χέρι, τον εσήκωσε και 
εκείνος εστάθη όρθιος.
28 Όταν δε εισήλθεν ο Κύριος εις ένα σπίτι, οι μαθηταί 
του τον ερωτούσαν ιδιαιτέρως· «Διατί ημείς δεν 
ημπορέσαμε να διώξωμε το ακάθαρτον πνεύμα;».
29 Και εκείνος τους είπεν· «Αυτό το γένος των 
δαιμονίων με τίποτε άλλο δεν διώχνεται, παρά μόνον 
με προσευχήν και νηστείαν».
30 Και αφού ανεχώρησαν απο εκεί, επροχωρούσαν απο 
απόμερους δρόμους διά μέσου της Γαλιλαίας και δεν 
ήθελε να μάθη κανείς διά την διάβασίν του αυτήν.
31 Και τούτο, διότι εδίδασκε τους μαθητάς του 
ιδιαιτέρως και τους επληροφορούσε, ότι ο υιός του 
ανθρώπου παραδίδεται εις χέρια μοχθηρών ανθρώπων, 
οι οποίοι και θα τον θανατώσουν, και αφού θανατωθή 
την τρίτην ημέραν θα αναστηθή.
32 Εκείνοι όμως δεν ημπορούσαν να εννοήσουν τα 
λόγια αυτά. Διά λόγους δε σεβασμού, αλλά και ένεκα 
φόβου (μήπως ακούσουν κάτι περισσότερον λυπηρόν, ή 
και ελεγχθούν διά την άγνοιάν των απο τον 
Διδάσκαλον) δεν ετολμούσαν να τον ερωτήσουν.
33 Και ήλθε εις την Καπερναούμ. Όταν δε έφθασε εις το 
σπίτι, τους ερωτούσε· «Τι εσκέπτεσθε και τι 
εσυζητούσατε μεταξύ σας εις τον δρόμον;».
34 Εκείνοι δε εντροπιασμένοι εσιωπούσαν, διότι είχαν 
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συζητήσει εις τον δρόμον μεταξύ των, ποίος απο αυτούς 
θα είναι μεγαλύτερος πλησίον του Χριστού.
35 Και αφού εκάθισε, εκάλεσε τους δώδεκα και τους 
είπε· «Όποιος θέλει να είναι πρώτος, θα γίνη τελευταίος 
απο όλους και υπηρέτης εις όλους».
36 Επήρε δε ένα παιδί, το έβαλε όρθιο εν μέσω αυτών, το 
αγκάλιασε και τους είπε·
37 «Εκείνος που προς χάριν μου θα δεχθή ένα απο τα 
παιδιά αυτά ή ένα άνθρωπο, που με την απλοϊκότητα 
και αθωότητά του ομοιάζει με μικρό παιδί, αυτός 
υποδέχεται εμέ· και όποιος θα υποδεχθή εμέ, δεν 
δέχεται εμέ, αλλά τον Πατέρα, που με έστειλε εις την 
γην».
38 Έλαβε τότε τον λόγον ο Ιωάννης και είπε· 
«Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον να διώχνη με την 
επίκλησιν του ονόματός σου δαιμόνια· αυτός όμως δεν 
μας ακολουθεί και δεν ανήκει εις την ομάδα μας. Διά 
τούτο και τον εμποδίσαμεν, ακριβώς διότι δεν μας 
ακολουθεί ως μαθητής σου».
39 Ο δε Ιησούς είπεν· «Μην τον εμποδίζετε, διότι δεν 
υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος με την δύναμιν του 
ονόματός μου θα κάμη θαύμα, και θα μπορέση σύντομα 
να με κακολογήση.
40 Μη εμποδίζετε λοιπόν κάτι τέτοιους, διότι εκείνος 
που δεν είναι εναντίον σας και δεν σας πολεμεί, είναι με 
το μέρος σας.
41 Διότι όποιος προς χάριν εμού σας προσφέρει και την 
παραμικράν υπηρεσίαν, όποιος π.χ. σας προσφέρει ένα 
ποτήρι νερό, διότι είσθε μαθηταί του Χριστού, σας 
διαβεβαιώνω, ότι δεν θα χάση τον μισθόν του.
42 Όποιος δε με τα λόγια ή με τα έργα του ήθελε 
σκανδαλίσει και σπρώξει εις τον δρόμον του κακού ένα 
απο τους μικρούς και ταπεινούς τούτους, που πιστεύουν 
εις εμέ, πρέπει να θεωρήση συμφερώτερον διά τον 
εαυτόν του, εάν κρεμασθή απο τον τράχηλόν του μιά 
μυλόπετρα και ριφθή εις την θάλασσαν. (Διότι η 
τιμωρία, που τον περιμένει απο τον δίκαιον Θεόν, θα 
είναι ασυγκρίτως φοβερωτέρα).
43 Και εάν πρόσωπον προσφιλές και πολύτιμον όπως το 
δεξί σου χέρι, σε σκανδαλίζη, κόψε την επικοινωνίαν 
και συναναστροφήν με αυτό, όπως θα έκοπτες το 
αρρωστημένο χέρι. Διότι είναι πολύ προτιμότερον για 
σένα να εισέλθης εις την βασιλείαν των ουρανών 
κουλλός ή έχων και τα δυό σου χέρια να ριφθής εις την 
γέεναν, εις το πυρ το άσβεστον,
44 όπου το σκουλήκι, που θα κατατρώγη τους 
αμαρτωλούς, δεν πεθαίνει ποτέ και το φοβερό πυρ δεν 
σβήνεται ποτέ.
45 Και εάν το πόδι σου γίνεται αφορμή να αμαρτάνης, 
κόψε το, διότι είναι προτιμότερον να μπης εις την 
αιωνίαν ζωήν κουτσός, παρά έχων και τα δύο πόδια να 
ριφθής εις την γέεναν, εις το πυρ το άσβεστον,
46 όπου το σκουλήκι, που θα κατατρώγη τους 
κολασμένους, δεν θα έχη τέλος και η φωτιά, που θα 
τους κατακαίη, δεν θα σβήνη. (Είναι προτιμότερον να 

στερηθής απο τας υπηρεσίας των οποιωνδήποτε 
ανθρώπων, εφ’ όσον εξ αιτίας αυτών υπάρχει κίνδυνος 
να ριφθής εις την αιωνίαν κόλασιν).
47 Και εάν το μάτι σου σε σκανδαλίζη και γίνεται 
αφορμή αμαρτίας, βγάλε το. Είναι καλύτερον για σένα 
να μπης μονόφθαλμος εις την βασιλείαν του Θεού, 
παρά με τα δύο μάτια να αποπεμφθής εις την γέεναν 
του πυρός. (Είναι προτιμότερον να χωρισθής απο 
πράγματα και πρόσωπα, που σου είναι πολύτιμα ωσάν 
τα μάτια, παρά εξ αιτίας αυτών ή μαζή με αυτά να 
ριφθής εις την κόλασιν)
48 όπου το σκουλήκι δεν παίρνει τέλος και η φωτιά δεν 
σβήνεται.
49 Διότι κάθε ένας θα αλατισθή με το πυρ. Διά με τους 
δικαίους πυρ εξαγνιστικόν και αγιαστικόν είναι αι 
θυσίαι, εις τα οποίας υποβάλλονται προς χάριν του 
Θεού. Διά δε τους αμαρτωλούς πυρ οδυνηρότατον και 
ατελεύτητον είναι η αιωνία κόλασις. Και το πυρ αυτό 
των θυσιών, που υποβάλλονται οι δίκαιοι είναι 
ανάλογον προς το αλάτι, που κάνει νόστιμη κάθε 
θυσίαν προσφερομένην εις τον Θεόν.
50 Το αλάτι είναι καλόν και χρησιμώτατον· εάν όμως 
χάση την αλατιστικήν του δύναμιν, με τι θα το 
αρτύσετε, ώστε να γίνη και πάλι χρήσιμον; (Εάν αι 
θυσίαι και αι αρεταί του δικαίου, αι οποίαι τον κάνουν 
πνευματικόν αλάτι, που χαρίζει νοστιμάδα εις την ζωήν 
της κοινωνίας και προλαμβάνει την σήψιν, εάν αυταί 
εξαφανισθούν και αντικατασταθούν απο κακίας, τότε 
απο που θα ημπορέση ο άνθρωπος ν’ αποκτήση πάλιν 
τα καλά γνωρίσματα του πιστού, που είχε;) Διά τούτο 
κρατήστε μέσα σας το πυρ του θείου ζήλου, της θυσίας 
και της αρετής, διά να έχετε πάντοτε μεταξύ σας 
ειρήνην και να μη φιλονεικήτε διά αξιώματα και 
τιμητικάς θέσεις».

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’

• Γάμος και διαζύγιον, 1-12.
• Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδία, 13-16.
• Ο πλούσιος νεανίσκος, 17-31.
• Οι υιοί του Ζεβεδαίου ζητούν πρωτοκαθεδρίας, 32-
45.
• Η θεραπεία του τυφλού Βαρτιμαίου, 46-52.

1 Απο εκεί εσηκώθη ο Ιησούς και ήλθε εις τα σύνορα της 
Ιουδαίας, προχωρήσας απο την περιοχήν που είναι 
ανατολικά απο τον Ιορδάνην. Και πλήθη λαού έρχονται 
μαζή πάλιν προς αυτόν. Και καθώς εσυνήθιζε, τους 
εδίδασκε πάλιν.
2 Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι τον ερωτούσαν, εάν 
επιτρέπεται εις τον άνδρα να διώξη και να δώση 
διαζύγιον εις την γυναίκα του. (Του απηύθυναν αυτήν 
την ερώτησιν με πονηράν διάθεσιν, διότι ήλπιζαν να 
λάβουν παρεξηγήσιμον απάντησιν, ώστε να έχουν 
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αφορμήν να τον κατηγορήσουν).
3 Αυτός δε απήντησε και τους είπε· «Ποίαν εντολήν σας 
έδωσε ο Μωϋσής;».
4 Εκείνοι δε είπον· «Ο Μωϋσής επέτρεψεν εις τον άνδρα 
να δώση γραπτόν διαζύγιον εις την γυναίκα και να την 
απολύση».
5 Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπεν· «Ο Μωϋσής ένεκα 
της σκληροκαρδίας σας και της βαρβαρότητός σας (διά 
να προλάβη χειρότερα εγκλήματα, που ημπορούσατε 
να κάμετε εις βάρος της συζύγου σας) συγκατέβη και 
έδωσε αυτήν την εντολήν.
6 Απο δε την αρχήν της δημιουργίας ένα άνδρα και μίαν 
γυναίκα έπλασε ο Θεός (διά να συγκρατηθή ισόβιον 
ανδρόγυνον, χωρίς δυνατότητα διαζυγίου).
7 Δι’ αυτό, σύμφωνα με τους λόγους της Αγίας Γραφής, 
θα εγκαταλείψη ο άνθρωπος τον πατέρα και την 
μητέρα αυτού και θα προσκολληθή εις την μίαν και 
μόνην γυναίκα του και οι δύο σύζυγοι θα είναι πλέον 
ένα σώμα.
8 Ώστε δεν είναι πλέον δύο, όπως προηγουμένως, αλλά 
ένα σώμα.
9 Αυτό λοιπόν το ανδρόγυνον, το οποίον εις ένα σώμα 
έχει συνδέσει ο Θεός, ο άνθρωπος ας μη το χωρίζη».
10 Και εις την οικίαν πάλιν οι μαθηταί του τον 
ερωτούσαν διά το θέμα αυτό.
11 Και εκείνος τους είπε· «Όποιος χωρίσει την γυναίκα 
του και νυμφευθή άλλην διαπράττει μοιχείαν εις βάρος 
της νομίμου συζύγου του.
12 Και εάν μία γυναίκα χωρίση τον άνδρα της και 
υπανδρευθή άλλον, διαπράττει μοιχείαν».
13 Και προσέφεραν εις αυτόν τα παιδιά, διά να τα 
εγγίση με τα χέρια του. Οι δε μαθηταί (διότι ενόμιζαν 
ταπεινωτικόν διά τον Κύριον να ασχολήται με τα 
παιδιά, ήθελαν δε να τον προφυλάξουν και απο 
ενοχλήσεις) επέπλητταν εκείνους που τα έφεραν.
14 Όταν όμως ο Ιησούς είδεν αυτό, ηγανάκτησε και τους 
είπε· «Αφήστε τα παιδιά να έρχωνται εις εμέ και μη τα 
εμποδίζετε. Διότι εις τα παιδιά αυτά και εις εκείνους, 
που με την απλότητά των ομοιάζουν με τα απονήρευτα 
παιδιά, ανήκει η βασιλεία των ουρανών.
15 Σας διαβεβαιώνω, ότι όποιος δεν θα δεχθή την 
βασιλείαν του Θεού με την εμπιστοσύνην και την 
απλότητα ενός παιδιού, δεν θα εισέλθη εις αυτήν».
16 Και αφού τα αγκάλιασε έβαλε επάνω των τα χέρια 
του και τα ευλογούσε πολλές φορές και με πολλήν 
στοργήν.
17 Και καθώς έβγαινε ο Ιησούς εις τον δρόμον, έτρεξε 
εμπρός εις αυτόν ένας και αφού εγονάτισε, τον 
ηρώτησε· «Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάμω διά να 
κληρονομήσω την αιώνιον ζωήν;».
18 Ο δε Ιησούς του είπεν· «Εφ’ όσον με θεωρείς ως ένα 
απλούν άνθρωπον, διατί με ονομάζεις αγαθόν; Κανείς 
δεν είναι πλήρως και τελείως αγαθός, ει μη μόνον ένας, 
ο Θεός.
19 Τας εντολάς τας γνωρίζεις· να μη μοιχεύσης, να μη 

φονεύσης, να μη κλέψης, να μη ψευδομαρτυρήσης, να 
μη στερήσης τον πλησίον σου απ’ ό,τι του ανήκει, να 
τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου».
20 Αυτός δε του απήντησε· «Διδάσκαλε, όλα αυτά τα 
έχω φυλάξει απο τότε, που ήμην νέος».
21 Ο δε Ιησούς τον παρετήρησε με πολλήν προσοχήν, 
τον συνεπάθησε και του είπε· «Ένα σου λείπει· αν θέλης 
να είσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε όσα έχεις και δώσε 
τα εις τους πτωχούς, και θα αποκτήσης θησαυρόν εις 
τον ουρανόν και έλα ακολούθησέ με, έχων την 
απόφασιν και σταυρικόν ακόμη θάνατον να υπομείνης 
προς χάριν μου».
22 Εκείνος όμως εστενοχωρήθηκε και εσκυθρώπασε και 
έφυγε λυπημένος. Και τούτο, διότι είχε κτήματα πολλά, 
εις τα οποία ήτο δεμένη και προσκολλημένη η καρδιά 
του (και
τα οποία τον έκαμαν, παρά την φαινομενικήν του 
διάθεσιν, να μη έχη ειλικρινή αγάπην προς τον Θεόν 
και τον πλησίον).
23 Και αφού περιέφερε ο Ιησούς γύρω το βλέμμα του 
προς όσους είχαν παρακολουθήσει αυτήν την σκηνήν, 
είπε εις τους μαθητάς του· «Πόσον δύσκολα θα μπουν 
εις την βασιλείαν των ουρανών αυτοί, που έχουν 
χρήματα πολλά!».
24 Οι δε μαθηταί έμειναν θαμπωμένοι απο έκπληξιν 
και φόβον διά τα λόγια τουαυτά. Ο Ιησούς όμως επήρε 
πάλιν τον λόγον και τους είπε· «Παιδιά μου, πόσον 
δύσκολον είναι να εισέλθουν εις την βασιλείαν του 
Θεού αυτοί, που έχουν στηρίξει την πεποίθησίν των και 
τας ελπίδας των διά μίαν ευτυχισμένην ζωήν εις τα 
χρήματα!
25 Είναι ευκολώτερον μία γκαμήλα να περάση απο την 
μικράν τρύπαν που ανοίγει το βελόνι, παρά ο πλούσιος 
να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού».
26 Εκείνοι δε ακόμη περισσότερον εξεπλήσσοντο και 
έλεγαν μεταξύ των· «Και τότε ποιός ημπορεί να σωθή, 
αφού όλοι οι άνθρωποι είμεθα τόσον αδύνατοι;».
27 Τους εκύτταξε τότε με βλέμμα βαρυσήμαντον ο 
Ιησούς και τους είπε· «Αυτό είναι πράγματι αδύνατον 
εις τους ανθρώπους, όχι όμως και εις τον Θεόν· διότι 
όλα είναι δυνατά εις τον Θεόν, ο οποίος και ημπορεί με 
την χάριν του να οδηγήση τους ανθρώπους, και αυτούς 
ακόμη τους πλουσίους εις την σωτηρίαν».
28 Ο Πέτρος λαβών αφορμήν απο την προτροπήν του 
Κυρίου προς τον πλούσιον να απαρνηθή τα κτήματά 
του, ήρχισε να λέγη προς τον Διδάσκαλον· «Ιδού ημείς 
έχομεν εγκαταλείψει πάντα και σε ηκολουθήσαμεν».
29 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε· «Σας διαβεβαιώνω, ότι 
δεν υπάρχει κανείς, που να έχη αφήσει σπίτι ή 
αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή 
τέκνα ή αγρούς χάριν εμού και του Ευαγγελίου
30 και να μη λάβη εκατονταπλάσια τώρα κατά τον 
χρόνον της παρούσης ζωής και οικίας και πνευματικούς 
αδελφούς και αδελφάς και πατέρα και μητέρα και 
τέκνα και αγρούς (διότι θα ενταχθή εις την μεγάλην 
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πνευματικήν οικογένειαν, που λέγεται Εκκλησία). Αυτά 
όμως θα τα έχη με διωγμούς εκ μέρους των ασεβών και 
απίστων. Εις δε τον αιώνα που μέλλει να έλθη, θα λάβη 
ζωήν αιώνιον.
31 Τότε δε πολλοί, που εθεωρούντο πρώτοι εις τον 
κόσμον αυτόν, θα είναι τελευταίοι, οι δε τελευταίοι και 
άσημοι διά το όνομά μου θα είναι πρώτοι».
32 Ανέβαιναν δε τον δρόμον που ωδηγούσε προς τα 
Ιεροσόλυμα, και ο Ιησούς επροπορεύετο απο αυτούς. 
Και οι μαθηταί καθώς έβλεπαν τον διδάσκαλον να 
προχωρή προς το μαρτύριον κατελήφθησαν απο 
θάμβος (εμπρός εις το μεγαλείο της θυσίας που 
ακτινοβολούσε η μορφή του). Και καθώς με σεβασμόν 
τον ακολουθούσαν, εφοβούντο δι’ όσα έμελλον να 
γίνουν εις Ιεροσόλυμα. Επήρεν πάλιν τους δώδεκα 
Κύριος και ήρχισε να λέγη εις αυτούς όσα έμελλον να 
του συμβούν.
33 Έλεγε δηλαδή ότι «Ιδού αναβαίνομεν εις τα 
Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθή εις 
τους αρχιερείς και εις τους γραμματείς και θα τον 
καταδικάσουν εις θάνατον, και θα τον παραδώσουν εις 
τους ειδωλολάτρας στρατιώτας της Ρώμης.
34 Και θα τον εμπαίξουν και θα τον μαστιγώσουν, και 
θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν, και την τρίτην 
ημέραν θα αναστηθή».
35 Και έρχονται προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τα 
παιδιά του Ζεβεδαίου, και λέγουν· «Διδάσκαλε, θέλομεν 
να μας κάμης αυτό που θα ζητήσωμεν».
36 Αυτός δε τους είπε· «Τι θέλετε να σας κάμω;».
37 Εκείνοι απήντησαν· «Όταν ως ένδοξος βασιλεύς 
καθίσης εις τον βασιλικόν θρόνον της Ιερουσαλήμ, δος 
μας να καθίσωμεν ένας εκ δεξιών σου και ένας εξ 
αριστερών σου».
38 Ο δε Ιησούς τους είπεν· «Δεν ξέρετε τι ζητείτε. 
Ημπορείτε να πίετε το ποτήριον του πόνου και του 
μαρτυρίου, το οποίον εγώ πίνω, και να βαπτισθήτε το 
βάπτισμα του αίματος, το οποίον εγώ βαπτίζομαι;».
39 Εκείνοι δε χωρίς καλά-καλά να σκεφθούν, του είπαν· 
«Ημπορούμεν». Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς· «Το μεν 
ποτήριον του μαρτυρίου, το οποίον εγώ εντός ολίγου 
πίνω, θα το πίετε και το βάπτισμα της οδύνης και του 
αίματος και της θυσίας, το οποίον εγώ εντός ολίγου θα 
βαπτισθώ, θα το βαπτισθήτε. (Διότι και σείς θα 
δοκιμάσετε οδύνας και διωγμούς εξ αιτίας της πίστεώς 
σας εις εμέ).
40 Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών 
μου δεν είναι εις την εξουσίαν μου να το δώσω εις 
όποιον απλώς μου το ζητήσει, αλλά θα δοθή εις τους 
αξίους, εις αυτούς δηλαδή που θα ζήσουν σύμφωνα με 
το Ευαγγέλιον και θα αγωνισθούν, διά τους οποίους 
άλλωστε και έχει ετοιμασθή».
41 Οι άλλοι δέκα, όταν ήκουσαν αυτά, ήρχισαν να 
αγανακτούν διά την φιλόδοξον αυτήν συμπεριφοράν 
του Ιακώβου και του Ιωάννου.
42 Ο δε Ιησούς τους εκάλεσε κοντά του και τους είπε· 

«Ξέρετε, ότι αυτοί που προβάλλονται σαν άρχοντες των 
εθνών, συμπεριφέρονται προς τους λαούς σαν να ήσαν 
απόλυτοι κύριοι αυτών. Και εκείνοι που κατέχουν 
ανάμεσα εις τους ανθρώπους μεγάλα αξιώματα, 
κάνουν κακήν χρήσιν της εξουσίας των και 
καταδυναστεύουν αυτούς, σαν να τους έχουν δούλους 
των.
43 Δεν πρέπει όμως τέτοια εγωϊστική τάσις και 
συμπεριφορά να παρατηρήται μεταξύ σας. Αλλ’ όποιος 
θέλει να αναδειχθή μέγας μεταξύ σας, πρέπει να γίνη 
υπηρέτης σας, που να σας εξυπηρετή με αγάπην.
44 Και όποιος απο σας θέλει να γίνη πρώτος, πρέπει να 
γίνη δούλος όλων και να συμπεριφέρεται με την 
ταπεινοφροσύνην και την υπομονήν και υπακοήν του 
δούλου.
45 Διότι και ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να 
εξυπηρετηθή απο τους ανθρώπους, αλλά να τους 
εξυπηρετήση και να δώση την ψυχήν αυτού λύτρον και 
αντάλλαγμα, διά να ελευθερωθούν πολλοί απο την 
ενοχήν της αμαρτίας και τον αιώνιον θάνατον».
46 Και έρχονται εις την Ιεριχώ. Και καθώς έβγαινε απο 
την Ιεριχώ αυτός και οι μαθηταί του και πολύς λαός, 
ένας τυφλός, ο Βαρτίμαιος, δηλαδή το παιδί του Τιμαίου, 
εκάθητο παράπλευρα εις τον δρόμον και επαιτούσε.
47 Και όταν ήκουσεν, ότι ο Ιησούς, ο Ναζωραίος είναι 
εκεί, ήρχισε να φωνάζη και να λέγη· «Ιησού, απόγονε 
του Δαυΐδ, ελέησέ με».
48 Και πολλοί τον επέπληττον να σιωπήση. Αυτός όμως 
πολύ περισσότερον εφώναζε· «Απόγονε του Δαυΐδ, 
ελέησέ με».
49 Εσταμάτησε ο Ιησούς και είπε· «Καλέσατέ τον». Και 
φωνάζουν τον τυφλόν και του λέγουν· «Θάρρος, σήκω, 
σε καλεί ο Ιησούς».
50 Αυτός δε επέταξε το εξωτερικόν του ένδυμα, 
εσηκώθηκε αμέσως και ήλθε εις τον Ιησούν.
51 Ο Ιησούς απεκρίθη και του είπε· «Τι θέλεις να σου 
κάμω;». (Τον ηρώτησε όχι διότι δεν εγνώριζε το αίτημά 
του, αλλά διά να του δώση αφορμήν να εκδηλώση 
εμπρός εις όλους την προς αυτόν θερμήν του πίστιν). Ο 
δε τυφλός είπεν εις αυτόν· «Διδάσκαλε, θέλω να 
αποκτήσω πάλιν το φώς των οφθαλμών μου».
52 Και ο Ιησούς του είπε· «Πήγαινε εις το καλό· η πίστις 
σου σε έχει σώσει». Και αμέσως εκείνος απέκτησε το 
φώς των οφθαλμών του, έβλεπε καλά και ακολουθούσε 
τον Κύριον εις τον δρόμον προς την Ιερουσαλήμ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’

• Η θριαμβευτική είσοδος εις την Ιερουσαλήμ, 1-14.
• Η εκδίωξις των πωλούντων και των αγοραζόντων 
απο τον ναόν, 15-26.
• Η εξουσία του Ιησού, 27-33.

1 Και όταν επλησίασαν εις την Ιερουσαλήμ, εκεί που 
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ήταν η Βηθσφαγή και Βηθανία, κοντά εις το όρος των 
Ελαιών, έστειλε ο Κύριος δύο απο τους μαθητάς του
2 και τους είπε· «Πηγαίνετε εις το χωριό, που είναι 
απέναντί σας, και αμέσως καθώς θα μπαίνετε εις αυτό, 
θα βρήτε ένα πουλάρι δεμένο, επάνω εις το οποίον 
καθένας άνθρωπος έως τώρα δεν έχει καθίσει. Λύστε το 
και φέρτε το εδώ.
3 Και εάν κανείς σας ερωτήση, διατί κάμνετε αυτό; 
ειπέτε του, ότι ο Κύριος το χρειάζεται, και πολύ 
σύντομα θα το ξαναστείλη πάλιν εδώ».
4 Επήγαν πράγματι οι μαθηταί και ευρήκαν το πουλάρι 
δεμένο εις την θύραν έξω προς το μέρος του δρόμου και 
το έλυσαν.
5 Και μερικοί απο εκείνους που έστεκαν εκεί, έλεγαν εις 
αυτούς· «Τι κάνετε και λύετε το πουλάρι;».
6 Εκείνοι δε απήντησαν, όπως τους είχε παραγγείλει ο 
Ιησούς και τους αφήκαν.
7 Και έφεραν το πουλάρι προς τον Ιησούν και έβαλαν 
επάνω εις αυτό τα ενδύματά των και εκάθισεν ο Ιησούς, 
εις αυτό.
8 Πολλοί δε έστρωναν τα ενδύματά των εις τον δρόμον 
διά να περάση ο Ιησούς, άλλοι δε έκοβαν απο τα δένδρα 
πυκνόφυλλα κλωνάρια και τα έστρωναν εις τον δρόμον.
9 Και εκείνοι που επήγαιναν μπροστά και εκείνοι που 
ακολουθούσαν (καταληφθέντες απο ακράτητον 
ενθουσιασμόν) εφώναζαν δυνατά και έλεγαν· «Δόξα 
και ύμνος· ευλογημένος ας είναι ο Μεσσίας που έρχεται 
εν ονόματι Κυρίου, διά να σώση τον κόσμον.
10 Ευλογημένη να είναι η βασιλεία του προπάτορός μας 
Δαυΐδ, η οποία έρχεται εν ονόματι Κυρίου· δοξολογίαν 
ας ψάλλουν οι άγγελοι, που είναι εν υψίστοις».
11 Και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και εις το 
ιερόν· και αφού παρετήρησε τριγύρω όλα, επειδή η ώρα 
ήτο πλέον προχωρημένη, εβγήκεν εις την Βηθανίαν, 
μαζή με τους δώδεκα.
12 Και την αυριανήν ημέραν, αφού είχαν βγή απο την 
Βηθανίαν, διά να επιστρέψουν εις Ιερουσαλήμ, ο Κύριος 
επείνασε.
13 Καθώς δε απο μακρυά είδε μιά συκιά γεμάτη φύλλα, 
ήλθε μήπως τυχόν και εύρη κανένα καρπόν εις αυτήν. 
Όταν όμως ήλθε κοντά της, δεν ευρήκε τίποτε παρά 
μόνον φύλλα, διότι δεν ήτο ο καιρός των σύκων.
14 Και με έντονον ύφος είπεν εις αυτήν· «Ποτέ πλέον εις 
τον αιώνα τον άπαντα να μη φάγη κανείς καρπόν απο 
σένα». Και οι μαθηταί του ήκουαν αυτά (χωρίς και να 
ημπορούν να εννοήσουν ότι η άκαρπος συκή 
εσυμβόλιζε την άκαρπον συναγωγήν των Εβραίων, η 
οποία εξωτερικώς μόνον τύπους είχε να παρουσιάση 
και όχι αρετήν, και η οποία θα έμενε πλέον εις τον 
αιώνα στείρα και άκαρπος).
15 Και έρχονται πάλιν εις τα Ιεροσόλυμα και όταν 
εισήλθεν ο Ιησούς εις την μεγάλην αυλήν του ναού, 
ήρχισε να διώχνη έξω απο εκεί τους πωλούντας και 
τους αγοράζοντας μέσα εις την ιεράν εκείνην περιοχήν. 
Και τα τραπέζια των αργυραμοιβών (αυτών που 

αντήλλασσαν τα ξένα νομίσματα με ιουδαϊκά, με τα 
οποία και μόνον έπρεπε να καταβάλλεται ο φόρος του 
ναού) τα αναποδογύρισε, όπως επίσης και τα 
καθίσματα εκείνων, που πωλούσαν τα περιστέρια διά 
τας θυσίας.
16 Και δεν άφινε να μεταφέρη κανείς διά μέσου της 
αυλής του ναού κανένα οικιακόν σκεύος ή δοχείον.
17 Εδίδασκε δε και έλεγε εις αυτούς· «Δεν έχει γραφή 
απο τον προφήτην Ησαΐαν, ότι ο οίκος μου θα 
ονομασθή οίκος προσευχής δι’ όλα τα έθνη, που θα 
πιστεύσουν εις εμέ; Σείς όμως τον εκάματε σπήλαιον 
ληστών, όπου με απάτην και αισχροκέρδειαν κλέπτετε 
και αδικείτε ο ένας τον άλλον».
18 Και επληροφορήθησαν οι γραμματείς και οι 
Φαρισαίοι και οι αρχιερείς τα γεγονότα αυτά και 
ηγανάκτησαν (διότι αφ’ ενός μεν έχαναν τα ποσοστά 
των απο τας αγοραπωλησίας εκείνας, αφ’ εταίρου δε 
είχαν εκτεθή εις τον λαόν, επειδή αυτοί είχαν το 
δικαίωμα και το καθήκον να απαλλάξουν τον ναόν απο 
τους πωλούντας και αγοράζοντας). Και εζητούσαν πως 
θα ημπορούσαν να θανατώσουν αυτόν. Δεν ήθελαν 
όμως φανερά να τον συλλάβουν, διότι τον εφοβούντο, 
επειδή ο λαός εθαύμαζε πολύ την διδασκαλίαν του.
19 Και όταν εβράδυαζε, έβγαινε ο Κύριος έξω απο την 
πόλιν.
20 Και καθώς επερνούσαν το πρωΐ, είδαν οι μαθηταί την 
συκιάν να έχη ξηραθή απο τις ρίζες.
21 Και εθυμήθηκε ο Πέτρος τα χθεσινά λόγια του 
Διδασκάλου και του είπε· «Διδάσκαλε, κύτταξε· η συκιά 
την οποίαν χθες κατηράσθης έχει ξηραθή».
22 Και απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε· «Να έχετε πίστιν 
εις τον Θεόν και την δύναμίν του.
23 Διότι σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που έχει τέτοιαν 
πίστιν και θα είπη εις το βουνό τούτο· σήκω και πέσε εις 
την θάλασσαν, και εφ’ όσον δεν θα αισθανθή καμμίαν 
αμφιβολίαν εις την καρδίαν του, αλλά θα πιστεύση ότι 
όσα εις δόξαν του Θεού λέγει γίνονται, θα ίδη, ότι θα 
γίνη αυτό, που θα είπη.
24 Διά τούτο και σας λέγω, ότι όσα με την προσευχήν 
σας ζητείτε, πιστεύετε ότι θα τα λάβετε, και θα σας 
δοθούν απο τον Θεόν.
25 Και όταν στέκεσθε εις προσευχήν, να συγχωρήτε με 
όλην σας την καρδιά, εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, 
διά να συγχωρήση και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τα ιδικά 
σας παραπτώματα.
26 Εάν δε σείς δεν συγχωρήτε τους άλλους διά τα τυχόν 
σφάλματα, που έχουν πράξει απέναντί σας, και ο 
Πατήρ σας ο ουράνιος δεν θα συγχωρήση τα ιδικά σας 
παραπτώματα».
27 Και έρχονται πάλιν εις τα Ιεροσόλυμα και καθώς 
αυτός επεριπατούσε εις την αυλήν του ναού, έρχονται 
προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι 
πρεσβύτεροι
28 και του λέγουν· «Με ποίαν εξουσίαν ενεργείς αυτά; ή 
ποιός σου έδωκε την εξουσίαν αυτήν να κάνης αυτά, 
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δηλαδή να διώχνης τους πωλούντας και αγοράζοντας 
απο το ιερόν;».
29 Ο δε Ιησούς απεκρίθη και είπεν εις αυτούς· «Θα σας 
ερωτήσω κι εγώ ένα λόγον. Δώστε μου σείς απόκρισιν 
εις αυτόν, και τότε θα σας πω και εγώ, με ποίαν 
εξουσίαν ενεργώ αυτά.
30 Το βάπτισμα του Ιωάννου (ο οποίος όπως ξεύρετε 
έδωσε επίσημον μαρτυρίαν για μένα) ήτο απο τον 
ουρανόν, κατόπιν δηλαδή εντολής του Θεού, ή ήτο 
απατηλή επινόησις των ανθρώπων; Απαντήστε μου».
31 Εκείνοι τότε εσυλλογίζοντο απο μέσα των και 
έλεγαν· «Εάν πούμε, ότι ήτο απο τον ουρανόν, θα πη· 
διατί λοιπόν σείς δεν επιστεύσατε εις αυτόν;
32 Αλλά να είπωμεν, ότι ήτο απο μίαν επινόησιν 
ανθρώπων;». - εφοβούντο όμως τον λαόν, διότι όλοι 
ανεξαιρέτως επίστευαν ότι ο Ιωάννης ήτο προφήτης.
33 Και τότε αυτοί (που ως διδάσκαλοι του λαού έπρεπε 
να διακρίνουν το καλόν απο το κακόν και να 
διαφωτίζουν τον λαόν) απήντησαν και είπαν εις τον 
Ιησούν· «Δεν ηξεύρομεν απο που ήτο το βάπτισμα του 
Ιωάννου». Και ο Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· «Διότι 
είσθε δόλιοι και ανειλικρινείς ούτε και εγώ σας λέγω με 
ποίαν εξουσίαν πράττω αυτά».

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’

• Η παραβολή των κακών γεωργών, 1-12.
• Ο φόρος του Καίσαρος, 13-17.
• Η ανάστασις των νεκρών, 18-27.
• Ποία η μεγάλη εντολή, 28-40.
• Το δίλεπτον της χήρας, 41-44.

1 Ήρχισε τότε να ομιλή εις αυτούς με παραβολάς. 
«Ένας άνθρωπος εφύτεψε αμπέλι και ύψωσε ολόγυρα 
φράκτην και έσκαψε πατητήρι και στέρνα διά τον 
μούστον, έκτισε πύργον διά να μένουν οι φύλακες και οι 
εργάται, και έτοιμο πλέον το αμπέλι το παρέδωσε εις 
γεωργούς, να το καλλιεργούν, να αποδίδουν δε και εις 
αυτόν την αναλογίαν των καρπών και εταξίδευσεν εις 
άλλην χώραν.
2 Και κατά την κατάλληλον εποχήν έστειλεν εις τους 
γεωργούς ένα δούλον, διά να παραλάβη απο αυτούς 
ένα μέρος απο τον καρπόν του αμπελιού.
3 Εκείνοι όμως, αφού έπιασαν τον δούλον, τον έδειραν 
και τον έδιωξαν με αδειανά τα χέρια.
4 Και πάλιν ο οικοδεσπότης έστειλε εις αυτούς άλλον 
δούλον· και εκείνον, αφού τον ελιθοβόλησαν, τον 
επλήγωσαν εις το κεφάλι και τον έδιωξαν 
ντροπιασμένον.
5 Και πάλιν έστειλε άλλον και εκείνον τον εφόνευσαν 
και πολλούς άλλους εκακοποίησαν, άλλους μεν τους 
έδερναν, άλλους δε τους εφόνευαν.
6 Ακόμη, λοιπόν, ένα μονογενή και αγαπητόν Υιόν, που 
είχε, τον έστειλε τελευταίον προς αυτούς λέγων: ότι 

αυτοί οι άνθρωποι θα εντραπούν επί τέλους τον υιόν 
μου.
7 Εκείνοι όμως οι γεωργοί, όταν είδαν αυτόν να έρχεται, 
είπαν μεταξύ τους· ότι αυτός είναι ο κληρονόμος· ελάτε 
να τον φονεύσωμεν και θα μείνη έτσι ιδική μας πλέον η 
κληρονομία.
8 Και αφού τον έπιασαν, τον εφόνευσαν και τον 
έβγαλαν έξω απο το αμπέλι.
9 Τι θα κάμη λοιπόν ο κύριος του αμπελώνος; Θα έλθη 
και θα εξολοθρεύση τους γεωργούς αυτούς και θα δώση 
εις άλλους το αμπέλι. (Έτσι θα τιμωρήση ο Θεός τους 
πνευματικούς ηγέτας του Ισραήλ, εις τους οποίους ως 
καρποφόρον άμπελον ενεπιστεύθη τον λαόν του, και 
τον οποίον αυτοί κατά πολλούς τρόπους ήθελαν να 
εκμεταλλεύωνται διά την ιδικήν των ωφέλειαν. Διά να 
μένουν δε ανενόχλητοι εις την ανίερον εκμετάλλευσίν 
των έδιωχναν και έδερναν και εφόνευαν τους 
προφήτας, τους οποίους κατά καιρούς έστελνεν εις 
αυτούς ο Θεός, διά να τους υπενθυμίση το καθήκον των. 
Και θα εμπιστευθή ο Θεός τον νέον λαόν της Χάριτος 
εις άλλους πνευματικούς ηγέτας).
10 Και επρόσθεσε ο Κύριος· «Δεν εδιαβάσατε ούτε αυτό 
το χωρίον της Γραφής που λέγει: Λίθον τον οποίον 
απέρριψαν ως ακατάλληλον οι κτίσται, αυτός έγινε ο 
κυριώτερος ακρογωνιαίος λίθος, δι’ όλην την οικοδομήν.
11 Απο τον Κύριον έγινεν η τοποθέτησις αυτή του λίθου 
και είναι αξιοθαύμαστος εις τα μάτια ημών των 
πιστών;».
12 Και εζητούσαν οι αρχιερείς να τον συλλάβουν, αλλά 
εφοβήθησαν τον λαόν· ήθελαν δε να τον συλλάβουν, 
διότι εκατάλαβαν καλά, ότι δι’ αυτούς είπε την 
παραβολήν. Και αφού τον αφήκαν, έφυγαν.
13 Και στέλνουν προς αυτόν μερικούς απο τους 
Φαρισαίους και μερικούς απο τους Ηρωδιανούς, τους 
οπαδούς δηλαδή του Ηρώδου και φίλους των Ρωμαίων, 
διά να τον πιάσουν με τα λόγια των κατά δόλιον 
τρόπον, όπως πιάνεται το ψάρι με το δόλωμα.
14 Εκείνοι αφού ήλθαν, του είπαν· «Διδάσκαλε, 
γνωρίζομεν καλά, ότι είσαι ειλικρινής και φιλαλήθης 
και δεν σε μέλει διά κανένα. Διότι δεν αποβλέπεις, ούτε 
επηρεάζεσαι απο πρόσωπα ανθρώπων, αλλά διδάσκεις 
πάντοτε με κάθε αλήθειαν τον δρόμον του Θεού· ειπέ 
μας λοιπόν· επιτρέπεται να πληρώνωμεν φόρον εις τον 
Καίσαρα, ναί ή όχι; Να δώσωμεν ή να μη δώσωμεν 
αυτόν τον φόρον;».
15 Ο Ιησούς όμως, κατανοήσας την δολιότητα και 
υποκρισίαν των, τους είπε· «Τι με πειράζετε; Φέρτε μου 
να ιδώ το δηνάριον, με το οποίον πληρώνετε τον 
φόρον».
16 Αυτοί δε του έφεραν και τους λέγει· «Τίνος είναι η 
εικών και η επιγραφή, που υπάρχει εις το νόμισμα;». 
εκείνοι δε είπον· «Του Καίσαρος».
17 Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· «Δώστε πίσω εις 
τον Καίσαρα, όσα ανήκουν εις τον Καίσαρα και εις τον 
Θεόν, δώστε, όσα ανήκουν εις τον Θεόν». (Εις τους 
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άρχοντας αποδώστε φόρους, σεβασμόν και υπακοήν, 
εφ’ όσον αυτά δεν είναι αντίθετα προς το θέλημα του 
Θεού. Εις τον Θεόν δε τον νουν και την καρδίαν σας, 
ολόκληρον τον εαυτόν σας). Και εθαύμασαν αυτόν διά 
την απάντησιν, που τους έδωκεν.
18 Ήλθαν κατόπιν εις αυτόν οι Σαδδουκαίοι, οι οποίοι 
έλεγον ότι δεν υπάρχει ανάστασις νεκρών, και τον 
ηρώτησαν·
19 «Διδάσκαλε, ο Μωϋσής εις τον νόμον, που μας έδωσε, 
έγραψε ότι εάν ο αδελφός κάποιου πεθάνη και 
εγκαταλείψη χήραν την γυναίκα και δεν αφήση τέκνα, 
πρέπει να πάρη ο αδελφός του την χήραν εκείνου και να 
γεννήση απόγονον εις τον αποθανόντα αδελφόν.
20 Ήσαν, λοιπόν, επτά αδελφοί· και ο πρώτος επήρε 
σύζυγον και όταν απέθανε, δεν αφήκε απόγονον.
21 Και ο δεύτερος αδελφός έλαβεν αυτήν και απέθανε, 
και ουδέ αυτός αφήκε απόγονον. Και ο τρίτος επίσης.
22 Και επήραν αυτήν ως σύζυγον και οι επτά, χωρίς να 
αφήσουν απόγονον. Τελευταία δε απο όλους απέθανε 
και η γυναίκα.
23 Λοιπόν κατά την ανάστασιν, όταν όλοι αυτοί 
αναστηθούν, εις ποίον απο όλους θα ανήκη η γυναίκα; 
Διότι και οι επτά την έλαβον ως σύζυγον».
24 Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· «Δεν σκέπτεσθε, 
πόσον πλανάσθε δι’ αυτό; Και τούτο, διότι δεν 
γνωρίζετε ούτε την διδασκαλίαν των Γραφών ούτε την 
δύναμιν του Θεού.
25 Διότι, όταν αναστηθούν οι άνθρωποι εκ νεκρών ούτε 
νυμφεύονται οι άνδρες ούτε υπανδρεύονται αι γυναίκες, 
αλλά ζουν όπως οι άγγελοι του ουρανού.
26 Ως προς δε τους νεκρούς, ότι δηλαδή θα αναστηθούν, 
δεν εδιαβάσατε εις το βιβλίον του Μωϋσέως, εκεί όπου 
γίνεται λόγος διά την φλεγομένην βάτον, πως του είπεν 
ο Θεός; Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του 
Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ;
27 Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζωντανών 
και ως ζωντανούς εις την αιωνιότητα αναφέρει εδώ τους 
τρείς πατριάρχας. Σείς λοιπόν, πολύ πλανάσθε».
28 Επλησίασε τότε ένας απο τους γραμματείς, ο οποίος 
όταν τους ήκουσε να συζητούν και είδεν ότι ορθώς 
απήντησεν εις αυτούς ο Χριστός, τον ερώτησε με 
ειλικρινές ενδιαφέρον· «Ποία είναι η μεγαλυτέρα απο 
όλας τας εντολάς;».
29 Ο δε Ιησούς του απήντησεν, ότι η πρώτη απο όλας 
τας εντολάς είναι αυτή: «Άκουε λαέ του Ισραήλ, ο 
Κύριος ο Θεός ημών ένας και μόνος Κύριος είναι.
30 Και οφείλεις να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου με 
όλην σου την καρδίαν και με όλην σου την ψυχήν και με 
όλην την διάνοιάν σου και με όλην σου την δύναμιν, με 
ολόκληρον δηλαδή την ύπαρξίν σου. Αυτή είναι η 
πρώτη εντολή.
31 Και δευτέρα εντολή ομοία προς την πρώτην είναι 
αυτή: οφείλεις να αγαπάς τον πλησίον σου, όπως τον 
εαυτόν σου. Άλλη μεγαλυτέρα εντολή απο τα δύο αυτάς 
δεν υπάρχει».

32 Και είπεν εις αυτόν ο γραμματεύς· «Πολύ καλά, 
διδάσκαλε, σύμφωνα προς την αλήθειαν απήντησες, ότι 
ένας είναι ο Κύριος και Θεός και εκτός απο αυτόν δεν 
υπάρχει άλλος.
33 Και το να αγαπά κανείς αυτόν με όλην του την 
καρδιά και με όλην του την διάνοιαν και με όλην του 
την ψυχήν και με όλην την δύναμιν της θελήσεώς του 
και το να αγαπά τον πλησίον του σαν τον εαυτόν του, 
είναι πολύ ανώτερον απο όλα τα σφάγια, που καίγονται 
ολόκληρα ως θυσία επάνω εις το θυσιαστήριον και απο 
όλας τας άλλας θυσίας».
34 Όταν είδε ο Ιησούς, ότι τόσον συνετά και έξυπνα 
απήντησε, του είπεν· «Δεν είσαι μακρυά απο την 
βασιλείαν του Θεού, όπως είναι οι άλλοι γραμματείς και 
Φαρισαίοι». Και κανείς πλέον δεν ετολμούσε να τον 
ερωτήση.
35 Έλαβε τότε τον λόγον ο Ιησούς και εδίδασκε εις τας 
αυλάς του ναού· «Πως ισχυρίζονται οι γραμματείς ότι ο 
Χριστός είναι απλούς απόγονος του Δαυΐδ;
36 Διότι ο ίδιος ο Δαυΐδ, εμπνεόμενος απο το Άγιον 
Πνεύμα, διεκήρυξε: είπεν ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, 
κάθισε εκ δεξιών μου ένδοξος όπως εγώ, έως ότου 
συντρίψω τους εχθρούς σου και τους θέσω υποπόδιον 
των ποδών σου.
37 Ο ίδιος, λοιπόν, ο Δαυΐδ ονομάζει τον Μεσσίαν 
Κύριον· και πως λοιπόν είναι δυνατόν ο Μεσσίας να 
είναι μόνον απλούς απόγονός του;». Και ο πολύς λαός 
ήκουεν τον Ιησούν με μεγάλην ευχαρίστησιν.
38 Και τους έλεγε εις την διδασκαλίαν του· «Προσέχετε 
απο τους γραμματείς, οι οποίοι θέλουν να 
εμφανίζωνται και να περιπατούν με επισήμους και 
ειδικάς δι’ αυτούς στολάς και επιδιώκουν τους 
τιμητικούς χαιρετισμούς εις τας αγοράς
39 και τα πρώτα καθίσματα εις τας συναγωγάς και τας 
πρώτας θέσεις εις τα δείπνα.
40 Αυτοί είναι, που καταπατούν το δίκαιον και 
κατατρώγουν τα σπίτια και την περιουσίαν των χηρών 
και κατόπιν με υποκρισίαν πολλήν και με το πρόσχημα 
της ευσεβείας κάνουν μακράς προσευχάς, διά να 
εξαπατούν τους άλλους. Αυτοί θα λάβουν μεγαλυτέραν 
καταδίκην, απο οποιονδήποτε άλλον άρπαγα και 
κλέπτην». (Και τούτο, διότι αυτοί εν επιγνώσει 
αμαρτάνουν, και, το ακόμη χειρότερον, καπηλεύονται 
την ευσέβειαν).
41 Και τότε εκάθισεν ο Ιησούς απέναντι απο τα κουτιά 
των ελεημοσυνών και έβλεπε πως ο λαός έρριπτε 
χάλκινα νομίσματα εις αυτά.
42 Και πολλοί πλούσιοι έρριπταν πολλά: Ήλθε όμως 
μία πτωχή χήρα και έρριξε δύο λεπτά, δηλαδή ένα 
κοδράντην.
43 Και αφού επροσκάλεσε ο Κύριος τους μαθητάς του 
τους είπε· «Σας διαβεβαιώνω, ότι αυτή η πτωχή χήρα 
έρριξε εις το κουτί πολύ περισσότερα απο όλους τους 
άλλους.
44 Διότι όλοι οι άλλοι έρριψαν απο το περίσσευμά των, 
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αυτή δε απο την πλήρην στέρησίν της· όλα όσα είχεν τα 
έρριψεν, όλο το βιό της». 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’

• Προφητείαι διά την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ, 
1-23. 
• Προφητείαι διά την συντέλειαν του κόσμου και την 
έλευσιν του Υιού του ανθρώπου, 24-32.
• «Γρηγορείτε», 33-37.

1 Και καθώς έβγαιναν απο την αυλήν του ναού, του 
είπεν ένας απο τους μαθητάς του· «Διδάσκαλε, κύτταξε, 
τι ωραία μάρμαρα και πόσον μεγαλοπρεπή κτίρια είναι 
αυτά!».
2 Και ο Ιησούς απήντησε και του είπε· «Βλέπεις αυτάς 
τας μεγάλας οικοδομάς· δεν θα μείνη εδώ πέτρα επάνω 
εις την πέτραν, που να μη κρημνισθή».
3 Και ενώ εκάθητο εις το όρος των ελαιών απέναντι απο 
τον ναόν, τον ηρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, 
ο Ιωάννης και ο Ανδρέας·
4 «Πες μας, πότε θα συμβούν αυτά και ποιό θα είναι το 
σημείον, όταν πρόκειται όλα αυτά να 
πραγματοποιηθούν;».
5 Ο δε Ιησούς απήντησε και ήρχισε να τους λέγη· 
«Προσέχετε, μήπως τυχόν κανείς σας παραπλανήση.
6 Διότι πολλοί θα έλθουν παίρνοντες ως ιδικόν των το 
όνομά μου και λέγοντες, ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, και 
πολλούς θα πλανήσουν.
7 Όταν δε ακούσετε πολέμους και ειδήσεις περί 
πολέμων, μη ταραχθήτε. Διότι σύμφωνα με το σχέδιον 
του Θεού πρέπει να γίνουν αυτά, αλλ’ ακόμα δεν θα έχη 
φθάσει το τέλος.
8 Διότι θα εξεγερθή ένα έθνος εναντίον άλλου έθνους 
και ένα βασίλειον εναντίον άλλου βασιλείου και θα 
γίνουν σεισμοί εις διαφόρους περιοχάς και θα συμβούν 
στερήσεις και πείνες και ταραχές.
9 Αυτά όμως θα είναι η αρχή πόνων και δεινών. Αλλά 
σείς προσέχετε τους εαυτούς σας, διότι θα υποστήτε 
πολλάς δοκιμασίας· οι εχθροί του Ευαγγελίου θα σας 
παραδώσουν εις συνέδρια και δημοσία εις τας 
συναγωγάς των θα σας δείρουν και θα σταθήτε ως 
κατηγορούμενοι εμπρός εις άρχοντας και βασιλείς 
ένεκα της πίστεώς σας εις εμέ, διά να μαρτυρήσετε 
ενώπιον αυτών την αλήθειαν του Ευαγγελίου.
10 Σύμφωνα ακόμη με το θείον σχέδιον θα κηρυχθή το 
Ευαγγέλιον προηγουμένως εις όλα τα έθνη.
11 Όταν δε σας οδηγήσουν και σας παραδώσουν εις 
δικαστήρια, μη πολυφροντίζετε και μη στενοχωρείσθε 
εκ των προτέρων τι θα απολογηθήτε, και μη 
προμελετάτε τίποτε. Αλλά εκείνο το οποίον θα σας 
δοθή απο τον Θεόν και θα έλθη εις τον νούν σας κατά 
την ώραν εκείνην, αυτό να λέγετε. Διότι δεν θα είσθε 
σείς εκείνοι που θα ομιλούν, αλλά το Άγιον Πνεύμα.

12 Θα παραδώση δε εις θάνατον ο αδελφός τον αδελφόν 
και ο πατέρας το τέκνον και θα επαναστατήσουν τα 
άπιστα παιδιά εναντίον των ευσεβών γονέων και θα 
τους θανατώσουν.
13 Και θα είσθε οι μισούμενοι απο όλους τους ασεβείς, 
επειδή θα πστεύετε εις το όνομά μου. Αλλά, εκείνος που 
θα υπομείνη έως το τέλος της ζωής του, αυτός θα σωθή.
14 Όταν δε θα ιδήτε το μισητόν και αηδές κάθαρμα, που 
θα επιφέρη την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ, όπως 
έχει προαναγγελθή απο τον προφήτην Δανιήλ, να 
στέκεται εκεί που δεν πρέπει - κάθε ένας που θα 
διαβάζη αυτά τα λόγια, ας καταλάβη περί τίνος 
πρόκειται (πρόκειται διά τους κακούργους επαναστάτας 
και ληστάς Εβραίους, όπως και διά τους Ρωμαίους 
στρατιώτας, που θα βεβηλώσουν και θα καταστρέψουν 
τα πάντα) τότε όσοι είναι εις την Ιουδαίαν, ας φεύγουν 
εις τα όρη, διά να κρυβούν.
15 Όποιος ευρίσκεται εις την ταράτσα του σπιτιού, ας 
μη κατεβή εις το σπίτι και ας μη εισέλθη μέσα εις αυτό, 
διά να πάρη κάτι.
16 Και εκείνος που εργάζεται εις το χωράφι, ας μη 
γυρίση πίσω, να πάρη το εξωτερικόν του ένδυμα.
17 Αλλοίμονον δε εις τας εγκύους και εις αυτάς που θα 
θηλάζουν κατά τας ημέρας εκείνας. Θα τους είναι πολύ 
δύσκολον να τρέξουν και να σωθούν.
18 Προσεύχεσθε δε να μη γίνη η φυγή σας εις την 
κακοκαιρίαν του χειμώνος.
19 Διότι όλαι αι ημέραι εκείναι θα είναι θλίψις βαρεία 
και μεγάλη, ομοία προς την οποίαν δεν έχει γίνει απο 
τότε που έκτισε ο Θεός τον κόσμον έως τώρα και ούτε 
θα γίνη ποτέ.
20 Και εάν ο Κύριος δεν περιώριζε τον αριθμόν των 
ημερών εκείνων, δεν θα ήτο δυνατόν να σωθή κανένας 
άνθρωπος. Αλλά προς χάριν των εκλεκτών, που αυτός 
εξέλεξε και δεν θέλει να ταλαιπωρηθούν πολύ, 
περιώρισε τας ημέρας εκείνας.
21 Και τότε εάν κανείς σας πη· να, εδώ είναι ο Χριστός ή 
ιδού, εκεί είναι, μη το πιστεύσετε.
22 Διότι θα αναπηδήσουν ψευδόχριστοι και 
ψευδοπροφήται και θα κάμουν εμπρός εις τους 
ανθρώπους σημεία και τέρατα, σημαδιακά και 
καταπληκτικά έργα, διά να παρασύρουν εις τας πλάνας 
των, αν είναι δυνατόν, και αυτούς ακόμη τους 
εκλεκτούς.
23 Σείς όμως να προσέχετε· ιδού, σας τα προείπα όλα.
24 Αλλά κατά τας ημέρας εκείνας, ύστερα απο την 
θλίψιν εκείνην, ο ήλιος θα σκοτισθή και η σελήνη δεν 
θα δώση το φώς της.
25 Και τα αστέρια θα ξεφεύγουν απο τας τροχιάς των 
και θα πίπτουν απο τον ουρανόν και αι δυνάμεις που 
συγκρατούν την αρμονίαν των ουρανών θα σαλευθούν.
26 Και τότε θα ιδούν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται 
μέσα εις ολόφωτα νέφη με δύναμιν και δόξαν πολλήν.
27 Και τότε θα στείλη τους αγγέλους του και θα 
περιμαζεύση τους εκλεκτούς του απο τα τέσσαρα 
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σημεία του ορίζοντος, απο το ένα άκρον της γης έως το 
άλλο άκρον του ουρανού.
28 Απο δε την συκιά μάθετε την παρομοίωσιν, που θα 
σας πω. Όταν το κλωνάρι της γίνη απαλό και βγούν τα 
φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος.
29 Έτσι και σείς, όταν θα ιδήτε όλα αυτά να 
πραγματοποιούνται, εννοήσατε ότι είναι κοντά, ότι 
έφθασε πλέον εις την θύραν και θα πραγματοποιηθή η 
κρίσις του Θεού.
30 Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή, 
μέχρις ότου έλθουν όλα σας προείπα, δηλαδή η 
καταστροφή της Ιερουσαλήμ, οι ψευδόχριστοι και οι 
ψευδοπροφήται.
31 Ο ουρανός και η γη, που σας φαίνονται τόσο σταθερά 
και αμετακίνητα, θα περάσουν, οι λόγοι μου όμως δεν 
θα περάσουν, αλλά θα πραγματοποιηθούν ακριβώς.
32 Ως προς δε την ημέραν εκείνην ή την ώραν, που θα 
γίνη η δευτέρα παρουσία, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς 
ούτε οι άγγελοι που είναι εις τον ουρανόν ούτε ο Υιός, 
ως άνθρωπος, ει μη μόνον ο Πατήρ. (Ο Υιός, ως Θεός 
Λόγος γνωρίζει τα πάντα και τον χρόνον της δευτέρας 
παρουσίας).
33 Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε· διότι δεν 
γνωρίζετε πότε είναι καιρός της παρουσίας του Κυρίου.
34 Και διά να εννοήσετε καλύτερον, θα συμβή κάτι 
ανάλογον με ένα ξενητεμένον άνθρωπον, ο οποίος 
αφήκε το σπίτι του, εξουσιοδότησε τους δούλους του να 
το χρησιμοποιούν και εις τον θυρωρόν έδωσε την 
εντολήν να είναι άγρυπνος και να περιμένη. (Έτσι και ο 
Μεσσίας, ετακτοποίησε τα της Εκκλησίας του και έχει 
δώσει εντολήν να είναι όλοι άγρυπνοι και έτοιμοι, διά 
να τον υποδεχθούν, όταν έλθη).
35 Αγρυπνείτε λοιπόν και προσέχετε, διότι δεν 
γνωρίζετε πότε ο κύριος του σπιτιού έρχεται, αργά το 
βράδυ ή το μεσονύκτιον ή τα χαράματα, όταν θα 
λαλούν οι πετεινοί ή το πρωΐ.
36 Αγρυπνείτε, μήπως τυχόν έλθη αιφνιδίως και σας 
εύρη να κοιμάσθε.
37 Αυτά δε που λέγω εις σας, τα λέγω εις όλους. 
Γρηγορείτε».

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’

• Συνωμοσία κατά του Ιησού, 1-2.
• Το μύρον εις την οικίαν της Βηθανίας, 3-11.
• Ο μυστικός δείπνος και η σύστασις του μυστηρίου 
της θείας Ευχαριστίας, 12-31.
• Η αγωνία της Γεθσημανή, 32-42.
• Η σύλληψις, 43-52.
• Ο Ιησούς προ του Καϊάφα και των συνέδρων, 53-65.
• Η άρνησις του Πέτρου, 66-72.

1 Έπειτα απο δύο ημέρας, ήτο Πάσχα και τα άζυμα. Και 
εζητούσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς, πως με 

απάτην και χωρίς θόρυβον να τον πιάσουν και να τον 
θανατώσουν.
2 Έλεγαν δε να μη τον συλλάβουν κατά την εορτήν, 
μήπως και γίνη θόρυβος και ταραχή του λαού 
(δεδομένου, ότι πολλοί ήσαν εκείνοι, που εθαύμαζαν 
και εσέβοντο και περιεστοίχιζαν τον Χριστόν).
3 Και όταν αυτός ευρίσκετο εις την Βηθανίαν, εις το 
σπίτι Σίμωνος του λεπρού, την ώραν που είχε γείρει και 
έτρωγε εις το τραπέζι ήλθε μιά γυναίκα, που εκρατούσε 
ένα αλαβάστρινον δοχείον γεμάτο μύρον 
κατασκευασμένον απο γνησίαν και πολύτιμον νάρδον. 
Και αφού έσπασε το αλαβάστρινο δοχείον έχυνε 
πλούσια όλο το μύρο επάνω εις την κεφαλήν του.
4 Μερικοί απο τους μαθητάς εκυριεύθησαν απο 
αγανάκτησιν και έλεγαν μεταξύ των· «Διατί έγινε αυτή 
η άσκοπος σπατάλη του πολυτίμου αυτού μύρου;
5 Διότι ημπορούσε τούτο το μύρον να πωληθή 
περισσότερο απο τριακόσια δηνάρια και να δοθούν τα 
χρήματα αυτά εις τους πτωχούς»· Και επέπλητταν την 
γυναίκα.
6 Ο δε Ιησούς είπεν· «Αφήσατέ την· διατί την ενοχλείτε 
και την στενοχωρείτε; Αυτή καλόν και αξιέπαινον 
έργον έκαμε εις εμέ.
7 Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε κοντά σας και 
όταν θέλετε, ημπορείτε να τους ευεργετήσετε. Εμέ όμως 
δεν με έχετε πάντοτε μαζή σας.
8 Αυτή δε η γυναίκα εκείνο που είχε και ημπορούσε να 
κάμη δι’ εμέ, το έκαμε. Επρόλαβε να αλείψη το σώμα 
μου με μύρον, διά να το προετοιμάση προς 
ενταφιασμόν. Και τούτο χωρίς η ιδία να το έχη 
εννοήσει.
9 Σας διαβεβαιώνω, ότι όπου εάν κηρυχθή, εις όλον τον 
κόσμον, τούτο το Ευαγγέλιον, θα διαλαληθή συγχρόνως 
και αυτό που έκαμεν αυτή, διά να μένη αλησμόνητη η 
ανάμνησίς της προς δόξαν και τιμήν της».
10 Και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας απο τους δώδεκα, 
γεμάτος αγανάκτησιν, επήγε κατ’ ευθείαν προς τους 
αρχιερείς και τους επρότεινε να παραδώση εις αυτούς 
τον Χριστόν.
11 Αυτοί δε όταν ήκουσαν την πρότασιν εχάρησαν (διότι 
ένας απο τους δώδεκα θα επρόδιδε τον Διδάσκαλον και 
διότι θα τον έπιαναν χωρίς θόρυβον). Υπεσχέθησαν δε 
να του δώσουν χρήματα. Και εζητούσε ο Ιούδας, πως εις 
πρώτην ευκαιρίαν και χωρίς θόρυβον να τον παραδώση 
εις τα χέρια των.
12 Και κατά την πρώτην ημέραν, παραμονήν του 
πάσχα, που ελέγετο ημέρα των αζύμων (διότι κατ’ 
αυτήν ετοίμαζαν οι Εβραίοι τα άζυμα διά το πάσχα, 
έσφαζαν δε και τον πασχάλιον αμνόν) είπον οι μαθηταί 
εις τον Κύριον· «Πού θέλεις να πάμε να ετοιμάσωμεν, 
διά να φάγης το πάσχα;».
13 Και έστειλε δύο απο τους μαθητάς του και τους είπε· 
«Πηγαίνετε εις την απέναντι πόλιν και θα σας 
συναντήση κάποιος άνθρωπος, που θα κρατή μία 
πήλινη στάμνα με νερό· ακολουθήστε τον.
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14 Και εις όποιο σπίτι εισέλθη, πέστε εις τον 
νοικοκύρην, ότι ο διδάσκαλος λέγει· που είναι το 
κατάλυμά μου, όπου θα φάγω το πάσχα με τους 
μαθητάς μου;
15 Και αυτός θα σας δείξη ένα μεγάλο ανώγαιον με τα 
καθίσματα και το τραπέζι στρωμένο, έτοιμον καθ’ όλα. 
Εκεί ετοιμάσατέ μας διά το πάσχα».
16 Και εβγήκαν οι μαθηταί αυτού, ήλθαν εις την πόλιν 
και ευρήκαν όπως τους είχε πη ο Χριστός και ετοίμασαν 
το πάσχα (το νέον δηλαδή χριστιανικόν πάσχα της 
θείας Ευχαριστίας).
17 Και όταν εβράδυασε, ήλθε εκεί ο Ιησούς με τους 
δώδεκα μαθητάς.
18 Και την ώραν που είχαν ξαπλώσει κοντά εις το 
τραπέζι και έτρωγαν, είπεν ο Ιησούς· «Ένας απο σας θα 
με παραδώση· ένας, ο οποίος τρώγη τώρα μαζή μου».
19 Εκείνοι δε ήρχισαν να λυπούνται και να τον ερωτούν 
ο ένας ύστερα απο τον άλλον· «Μήπως είμαι εγώ;». και 
άλλος· «Μήπως είμαι εγώ;». (Κανείς απο τους ένδεκα 
ούτε διενοήθη ποτέ τέτοιο επαίσχυντο έργον. Εν τούτοις 
επειδή είχον πίστιν μεν εις τα λόγια του Διδασκάλου, 
γνώσιν δε και της ιδικής των αδυναμίας ως ανθρώπων, 
ερωτούν τον Κύριον).
20 Αυτός δε απεκρίθη και τους είπε «Είναι ένας απο σας 
τους δώδεκα, αυτός ο οποίος βουτά το ψωμί του μαζή με 
εμέ εις το πιάτο και τρώγει.
21 Ο μεν υιός του ανθρώπου προχωρεί προς τον 
λυτρωτικόν θάνατον σύμφωνα με τα προφητείας, που 
έχουν γραφή δι’ αυτόν. Αλλοίμονον όμως εις τον 
άνθρωπον εκείνον, διά του οποίου ο υιός του ανθρώπου 
παραδίδεται εις τους σταυρωτάς του. Προτιμότερον θα 
ήτο δι’ αυτόν να μη είχε γεννηθή ο άνθρωπος εκείνος».
22 Και ενώ αυτοί έτρωγαν επήρε ο Ιησούς τον άρτον, 
εδοξολόγησε τον Πατέρα, έκοψε τον άρτον εις τεμάχια, 
έδωκε εις αυτούς και είπε· «Λάβετε φάγετε· αυτό είναι 
το σώμα μου».
23 Και αφού επήρε το ποτήριον με τον οίνον 
ευχαρίστησε τον Πατέρα, έδωκεν εις αυτούς και έπιον 
απο αυτό όλοι.
24 Και είπεν εις αυτούς· «Τούτο είναι το αίμα μου, με το 
οποίον επικυρώνεται η νέα διαθήκη, και το οποίον 
χύνεται διά την σωτηρίαν πολλών.
25 Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα πίω πλέον απο το 
προϊόν αυτό της αμπέλου, μέχρι της ημέρας εκείνης, 
όταν θα το πίνω νέον και ασύγκριτα πιο χαρμόσυνον 
εις την βασιλείαν του Θεού».
26 Και αφού έψαλαν ύμνους, εβγήκαν εις το όρος των 
Ελαιών.
27 Και λέγει εις αυτούς ο Ιησούς ότι «Όλοι σας εξ αιτίας 
των τραγικών γεγονότων κατά την νύκτα αυτήν θα 
κλονισθήτε εις την προς εμέ πίστιν σας. Διότι έχει 
γραφή απο τον προφήτην: εγώ ο Θεός και Πατήρ θα 
επιτρέψω να κτυπηθή ο ποιμήν και θα διασκορπισθούν 
τα πρόβατα.
28 Αλλά μετά την ανάστασίν μου θα προπορευθώ και 

θα σας περιμένω εις την Γαλιλαίαν».
29 Αλλ’ ο Πέτρος είπε προς αυτόν· «Και εάν όλοι 
κλονισθούν εις την πίστιν, εγώ όμως δεν θα κλονισθώ».
30 Και λέγει εις αυτόν ο Ιησούς· «Σε διαβεβαιώνω, ότι συ 
σήμερα, αυτήν εδώ την νύκτα, πριν ή ο πετεινός λαλήση 
δύο φορές, θα με απαρνηθής τρείς φορές».
31 Αλλ’ ο Πέτρος με το παραπάνω επέμενε να λέγη και 
να ξαναλέγη· «Εάν χρειασθή να αποθάνω και εγώ μαζή 
με σε, δεν θα σε αρνηθώ». Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι 
μαθηταί.
32 Και έρχονται εις κάποιαν περιοχήν, που ωνομάζετο 
Γεθσημανή, και λέγει εις τους μαθητάς του, καθήσατε 
εδώ, έως ότου προσευχηθώ.
33 Και παίρνει μαζή του τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και 
τον Ιωάννην και ήρχισε να καταλαμβάνεται απο 
κατάπληξιν και μεγάλην οδύνην και να αισθάνεται 
μεγάλην ψυχικήν στενοχωρίαν.
34 Και λέγει εις αυτούς· «Η ψυχή μου είναι 
πλημμυρισμένη απο λύπην, ώστε να κινδυνεύω να 
αποθάνω απο αυτήν. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε». 
35 Και αφού επροχώρησε ολίγον έπεσε πρηνής, με το 
πρόσωπον αυτού εις την γην και προσηύχετο να περάση 
απο αυτόν η σκληρά ώρα των παθών, εάν τούτο ήτο 
δυνατόν, χωρίς να ματαιωθή το θείον σχέδιον της 
σωτηρίας των ανθρώπων.
36 Και έλεγε· «Πάτερ, Πάτερ μου, όλα είναι δυνατά εις 
σε, απομάκρυνε απο εμέ το ποτήριον τούτο. Όμως ας 
γίνη όχι εκείνο που θέλω εγώ, αλλά εκείνο που θέλεις 
σύ».
37 Και έρχεται και ευρίσκει τους μαθητάς να κοιμώνται 
και λέγει εις τον Πέτρον· «Σίμων κοιμάσαι; Δεν 
ημπορέσατε να αγρυπνήσετε μίαν ώραν;
38 Αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεσθε, διά να μη 
πέσετε εις πειρασμόν· το μεν πνεύμα είναι πρόθυμον 
να υποτάσσεται εις το θείον θέλημα, αλλά η σάρξ, η 
ανθρωπίνη φύσις, είναι ασθενής».
39 Και πάλιν αφού απεμακρύνθη ολίγον, προσηυχήθη 
και είπε το ίδιον λόγον.
40 Και επιστρέψας ευρήκε αυτούς πάλιν να κοιμώνται, 
διότι τα μάτια των κατεβαρύνοντο και έκλειαν απο 
νύσταν και δεν εγνώριζαν, τι να του αποκριθούν.
41 Και έρχεται τρίτην φοράν και τους λέγει· «Κοιμάσθε 
λοιπόν και αναπαύεσθε! Αρκεί πλέον ο ύπνος· ήλθεν η 
ώρα· ιδού ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις τα χέρια 
των αμαρτωλών.
42 Σηκωθήτε, πηγαίνομεν· ιδού επλησίασε αυτός που με 
παραδίδει».
43 Και αμέσως, ενώ ο Κύριος ωμιλούσε, φθάνει ο Ιούδας 
ο Ισκαριώτης, ένας απο τους δώδεκα, και μαζή του 
όχλος πολύς με μαχαίρια και ρόπαλα, σταλμένοι απο 
τους αρχιερείς και τους γραμματείς και τους 
πρεσβυτέρους.
44 Είχε δώσει εις αυτούς εκ των προτέρων ο Ιούδας, ένα 
σύνθημα λέγων· «Εκείνος που θα φιλήσω, αυτός είναι· 
πιάστε τον και μεταφέρατέ τον ασφαλώς».
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45 Και αφού ήλθεν εκεί ο Ιούδας, αμέσως επλησίασε τον 
Κύριον και του είπε· «Χαίρε διδάσκαλε», και εφίλησε και 
ξαναφίλησε αυτόν με υποκριτικήν στοργήν.
46 Εκείνοι δε άπλωσαν επάνω του τα χέρια των και τον 
έπιασαν.
47 Κάποιος δε απο αυτούς, που έστεκαν εκεί κοντά, 
ετράβηξε την μάχαιραν, εκτύπησε τον δούλον του 
αρχιερέως και του έκοψε το αυτί.
48 Έλαβε τότε ο Ιησούς τον λόγον και τους είπε· «Σαν 
να επρόκειτο διά ληστήν, εβγήκατε με μαχαίρια και 
ρόπαλα να με συλλάβετε;
49 Κάθε ημέραν ήμουνα κοντά σας και εδίδασκα εις τας 
αυλάς του ναού και δεν με επιάσατε. Αλλά όλα αυτά 
έγιναν, διά να εκπληρωθούν όσα αι προφητείαι 
γράφουν».
50 Και οι μαθηταί τον εγκατέλειψαν και έφυγαν όλοι.
51 Και κάποιος νέος τον ηκολούθησε γυμνός, 
τυλιγμένος μ’ ένα σινδόνι. Και τον έπιασαν οι νέοι που 
συμμετείχαν εις το απόσπασμα.
52 Εκείνος όμως αφήκε το σινδόνι εις τα χέρια των και 
καθώς ήτο νύχτα έφυγε γυμνός ανάμεσα απο αυτούς. 
(Και έτσι έμεινε εντελώς μόνος ο Κύριος, 
εγκαταλελειμμένος απο τους μαθητάς του και απο 
οιονδήποτε άλλον, που θα έτρεφε κάποιαν συμπάθειαν 
προς αυτόν).
53 Και ωδήγησαν τον Ιησούν εις τον αρχιερέα· και 
μαζεύονται εις την οικίαν τουαρχιερέως όλοι οι 
αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς.
54 Και ο Πέτρος ηκολούθησε τον Ιησούν απο μακράν 
μέχρι την εσωτερικήν αυλήν του αρχιερέως. Και 
εκάθητο μαζή με τους υπηρέτας και εθερμαίνετο 
πλησίον εις το φώς, που έρριπτε η φωτιά.
55 Οι δε αρχιερείς και όλον το συνέδριον εζητούσαν να 
εύρουν ενοχοποιητικήν μαρτυρίαν εναντίον του Ιησού, 
διά να τον θανατώσουν, και δεν εύρισκαν.
56 Διότι πολλοί παρουσιάσθησαν και κατέθεσαν 
εναντίον του ψευδομαρτυρίας, αλλά δεν ήσαν αι 
καταθέσεις των σύμφωνοι μεταξύ των.
57 Και μερικοί προσήλθαν και εψευδομαρτυρούσαν 
εναντίον του λέγοντες
58 ότι «Ημείς τον ακούσαμε να λέγη: εγώ θα κρημνίσω 
τον ναόν αυτόν, τον κτισμένον απο χέρια ανθρώπων, 
και εντός τριών ημερών θα ανοικοδομήσω άλλον 
αχειροποίητον».
59 Αλλά ούτε και έτσι δεν ήτο σύμφωνος η κατάθεσίς 
των.
60 Τότε εσηκώθηκε ο αρχιερεύς, εστάθη εις το μέσον, 
και ερωτούσε τον Ιησούν λέγων· «Δεν απαντάς τίποτε; 
Τι είναι αυτά, που σε κατηγορούν αυτοί εδώ;».
61 Αυτός δε εσιωπούσε και δεν έδωσε καμμίαν 
απάντησιν. Πάλιν ο αρχιερεύς τον ερωτούσε και του 
έλεγε: «Συ είσαι ο Χριστός, ο υιός του ευλογημένου και 
δοξασμένου Θεού;».
62 Ο δε Ιησούς είπε· «Εγώ είμαι· και θα ιδήτε τον υιόν 
του ανθρώπου να κάθεται εις τα δεξιά του 

παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάλιν επάνω εις 
τας νεφέλας του ουρανού». (Προαναγγέλλει την 
ένδοξον δευτέραν του παρουσίαν, διά να τους δώση 
ευκαιρίαν μήπως και συναισθανθούν το βάρος του 
εγκλήματός των και μετανοήσουν).
63 Ο δε αρχιερεύς έσχισε τα ρούχα του διά την ύβριν 
τάχα εναντίον του Θεού που ήκουσε και είπε· «Τι μας 
χρειάζονται πλέον οι μάρτυρες;
64 Ηκούσατε βέβαια την βλασφημίαν· τι γνώμην 
έχετε;». Αυτοί δε όλοι μ’ ένα στόμα κατεδίκασαν αυτόν, 
ότι είναι ένοχος θανάτου διά την βλασφημίαν, που 
εξεστόμισε.
65 Και ήρχισαν μερικοί να τον φτύνουν, να του 
σκεπάζουν ολόγυρα το πρόσωπόν του, ώστε να μη 
βλέπη, να καταφέρουν ισχυρά ραπίσματα και 
γρονθοκοπήματα και να του λέγουν· «Προφήτεψέ μας 
ποιός είναι εκείνος που σε εκτύπησε». Και οι υπηρέται 
εκτυπούσαν αυτόν με ραπίσματα.
66 Ενώ δε ο Πέτρος ευρίσκετο κάτω εις την αυλήν, ήλθε 
μία απο τας υπηρετρίας του αρχιερέως
67 και όταν είδε τον Πέτρον να ζεσταίνεται, τον 
εκύτταξε με πολλήν προσοχήν και του είπε· «Και συ 
ήσουν μαζή με τον Ιησούν τον Ναζαρηνόν».
68 Εκείνος όμως ηρνήθη λέγων· «Δεν γνωρίζω ούτε 
εννοώ τι λέγεις». Και εβγήκε έξω εις το προαύλιον και ο 
πετεινός ελάλησε.
69 Και η υπηρέτρια, όταν τον ξαναείδε, ήρχισε να λέγη 
εις αυτούς που έστεκαν εκεί, ότι αυτός είναι απο 
εκείνους.
70 Ο δε Πέτρος πάλιν ηρνήθη. Και έπειτα απο ολίγον 
πάλιν οι παριστάμενοι έλεγαν εις τον Πέτρον· 
«Πράγματι είσαι απο αυτούς, διότι είσαι Γαλιλαίος, και 
η προφορά σου ομοιάζει με την προφοράν των 
Γαλιλαίων».
71 Αυτός δε ήρχισε να καταριέται και να ορκίζεται, ότι 
«Δεν ξεύρω τον άνθρωπον αυτόν, που λέτε».
72 Και δευτέραν φοράν ο πετεινός ελάλησε. Και 
εθυμήθηκε ο Πέτρος τον λόγον, που του είχε πη ο 
Ιησούς, ότι πριν ο πετεινός λαλήση δύο φορές, θα με 
απαρνηθής τρείς φορές. Και εκάλυψε το πρόσωπον και 
ήρχισε να κλαίη. (Η βαθεία συναίσθησις του βαρέος 
σφάλματός του, η συγκλονιστική του λύπη, τα θερμά 
δάκρυα της μετανοίας τον επανέφεραν και πάλιν 
ψυχικώς πλησίον του Διδασκάλου και τον έκαμαν άξιον 
να δεχθή την συγχώρησιν και την εξάλειψιν της 
μεγάλης του ενοχής).

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ’

• Ο Ιησούς προ του Πιλάτου, 1-15.
• Οι χλευασμοί εκ μέρους των στρατιωτών, η 
σταύρωσις του Κυρίου, 16-41.
• Η ταφή του Λυτρωτού, 42-47.
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1 Και αμέσως το πρωΐ έκαμαν την επίσημον νομικήν 
συνεδρίασιν οι αρχιερείς με τους πρεσβυτέρους και τους 
γραμματείς και όλους τους συνέδρους και αφού 
κατεδίκασαν τον Ιησούν, τον έδεσαν, τον έφεραν και 
τον παρέδωσαν ως εγκληματίαν άξιον θανάτου εις τον 
Πιλάτον.
2 Και τον ηρώτησε ο Πιλάτος έπειτα απο τις κατηγορίες 
που είχε ακούσει εναντίον του εκ μέρους των Εβραίων· 
«Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων;». Αποκριθείς δε ο 
Ιησούς του είπεν· «Συ λέγεις, ότι είμαι βασιλεύς των 
Ιουδαίων».
3 Και οι αρχιερείς επέμειναν να κατηγορούν αυτόν διά 
πολλά εγκλήματα, άξια θανάτου. Αυτός όμως δεν έδιδε 
καμμίαν απόκρισιν.
4 Ο δε Πιλάτος πάλιν τον ηρώτησε λέγων· «Δεν 
αποκρίνεσαι τίποτε; κύτταξε, πόσα αυτοί καταθέτουν 
εναντίον σου!».
5 Ο δε Ιησούς δεν απεκρίθη πλέον τίποτε, ώστε ο 
Πιλάτος να θαυμάζη (διότι τον έβλεπε να μη 
προσφεύγη εις απολογίαν και διαμαρτυρίας εναντίον 
των κατηγόρων του).
6 Κάθε δε εορτήν του Πάσχα ο ηγεμών εσυνήθιζε να 
απολύη προς χάριν αυτών ένα φυλακισμένον, εκείνον 
που θα εζητούσαν.
7 Υπήρχε δε εις την φυλακήν κάποιος λεγόμενος 
Βαραββάς, δεμένος μαζή με τους στασιαστάς, οι οποίοι 
εις την γνωστήν ανταρσίαν είχαν διαπράξει φόνον.
8 Και εκραύγασε δυνατά ο όχλος και ήρχισαν να ζητούν 
απο τον Πιλάτον να απολύση ένα δέσμιον, όπως 
πάντοτε εσυνήθιζε να κάμνη εις αυτούς.
9 Ο δε Πιλάτος απήντησε και τους είπε· «Θέλετε να 
απολύσω προς χάριν σας των βασιλέα των Ιουδαίων;».
10 Και επρότεινε τούτο, διότι εγνώριζεν, ότι ένεκα 
φθόνου τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς.
11 Οι δε αρχιερείς εξεσήκωσαν και έπεισαν των όχλον 
να ζητήση όπως απολύση, κατά προτίμησίν των, των 
Βαραββάν.
12 Ο δε Πιλάτος (ο οποίος ένεκα της δειλίας του ήθελε 
να απολύση τον Χριστόν κατά χάριν και όχι διότι τον 
ευρήκε αθώον) απεκρίθη πάλιν και τους είπε· «Τι 
λοιπόν θέλετε να κάμω αυτόν, που τον ονομάζετε 
βασιλέα των Ιουδαίων;».
13 Εκείνοι δε πάλιν έκραξαν· «Σταύρωσέ τον».
14 Ο δε Πιλάτος έλεγε εις αυτούς· «Διατί θέλετε τον 
θάνατόν του; Τι κακόν έκαμε;». Αυτοί όμως εφώναζαν 
δυνατώτερα· «Σταύρωσέ τον».
15 Ο δε Πιλάτος επειδή ήθελε να ικανοποιήση τον 
όχλον, απελευθέρωσε τον Βαραββάν και τον Ιησούν, 
αφού πρώτον διέταξε να τον μαστιγώσουν με το 
φραγγέλιον, τον παρέδωσε, διά να σταυρωθή, (χωρίς να 
υποπτεύεται ότι θα προσεφέρετο η μεγάλη λυτρωτική 
θυσία υπέρ των ανθρώπων).
16 Οι δε στρατιώται, έσυραν τον Ιησούν εις το 
εσωτερικόν της αυλής του κτιρίου, όπου έμενε ο 
πραίτωρ, και εμάζεψαν εκεί όλην την φρουράν.

17 Και διά να τον εμπαίξουν ως ψευδή βασιλέα, του 
εφόρεσαν κάποιον κόκκινον μανδύαν, τάχα ως 
βασιλικήν πορφύραν, έπλεξαν ένα στεφάνι απο 
αγκάθια και το έβαλαν γύρω εις το κεφάλι του, ως 
στέμμα τάχα βασιλικόν.
18 Και ήρχισαν να τον χαιρετούν ειρωνικά και να του 
λέγουν· «Χαίρε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων».
19 Και εκτυπούσαν την κεφαλήν του με καλάμι και τον 
έφτυναν και αφού έπεφταν εις τα γόνατα τον 
προσκυνούσαν εμπαικτικώς.
20 Και αφού τον ενέπαιξαν του έβγαλαν τον κόκκινον 
μανδύαν, τον έντυσαν με τα ιδικά του ρούχα και τον 
έβγαλαν έξω απο την πόλιν, διά να τον σταυρώσουν.
21 Και (επειδή απο τας πολλάς ταλαιπωρίας και προ 
παντός απο το φρικτόν φραγγέλωμα είχε εξαντληθή 
και δεν ημπορούσε να κρατή τον σταυρόν) ηγγάρευσαν, 
διά να φέρη τον σταυρόν αυτού, κάποιον που έτυχε να 
περνά, Σίμωνα τον Κυρηναίον, που ήρχετο απο το 
χωράφι του, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και του 
Ρούφου.
22 Και τον έφεραν εις τόπον, που λέγεται Γολγοθάς, 
όνομα που μεταφραζόμενον σημαίνει «Τόπος κρανίου».
23 Και (διά να ναρκώσουν αυτόν, ώστε να μη αισθανθή 
εις όλην την οξύτητα του πόνους της καθηλώσεως, να 
μη δυσκολεύση δε και τους δημίους εις το έργον των) 
του έδιναν να πίη κρασί ανακατεμένον με σμύρναν. 
Αυτός όμως δε το επήρε.
24 Και αφού τον εσταύρωσαν, εμοίρασαν μεταξύ των τα 
ενδύματά του ρίχνοντες κλήρον, τι θα πάρη ο καθένας 
απο αυτά.
25 Ήτο δε η ώρα τρείς απο την ανατολήν του ηλίου, 
δηλαδή εννέα το πρωΐ τότε, που τον εσταύρωσαν.
26 Και ήτο γραμμένη η επιγραφή της αιτίας του 
σταυρικού του θανάτου εις το επάνω μέρος του 
σταυρού· «Ο βασιλεύς των Ιουδαίων».
27 Και μαζή με αυτόν εσταύρωσαν δύο ληστάς, ένα απο 
τα δεξιά του και ένα απο τα αριστερά του (διά να 
παραστήσουν έτσι και αυτόν ως κακούργον).
28 Και επραγματοποιήθηκε η προφητεία της Γραφής· 
«Και κατατάχθηκε μεταξύ εκείνων που παρέβησαν τον 
νόμον και εγκλημάτησαν».
29 Και αυτοί, που επερνούσαν εις τον δρόμον κοντά απο 
τον σταυρόν, τον εβλασφημούσαν και εκινούσαν τας 
κεφαλάς των λέγοντες· «Ουά, συ που θα εκρήμνιζες τον 
ναόν και εις τρείς ημέρας θα τον ξανάκτιζες!
30 Σώσε, λοιπόν, τον εαυτόν σου και κατέβα απο τον 
σταυρόν».
31 Παρομοίως δε και οι αρχιερείς εμπαίζοντες μεταξύ 
τους μαζή με τους γραμματείς έλεγαν· «Άλλους έσωσε, 
τον εαυτόν του όμως δεν ημπορεί να σώση.
32 Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας κατεβή τώρα 
απο τον σταυρόν, διά να ίδωμεν και ημείς το θαύμα και 
να πιστεύσωμεν εις αυτόν». Και οι δύο κακούργοι που 
ήσαν σταυρωμένοι μαζή με αυτόν, τον ύβριζαν.
33 Όταν δε η ώρα έγινε εξ απο την ανατολήν του ηλίου, 
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δηλαδή δώδεκα μεσημέρι, απλώθηκε σκοτάδι εις όλην 
την γην έως τας τρείς το απόγευμα.
34 Και κατά την τρίτην ώραν του απογεύματος εφώναξε 
με μεγάλην φωνήν ο Κύριος· «Ελωΐ, Ελωΐ, λιμά 
σαβαχθανί», το οποίον εις την ελληνικήν γλώσσαν 
ερμηνεύεται· «Θεέ μου, Θεέ μου διατί με εγκατέλιπες;».
35 Και μερικοί απο αυτούς που έστεκαν εκεί, όταν 
ήκουσαν τον λόγον αυτόν, έλεγαν· «Κύτταξε, φωνάζει 
τον Ηλίαν». (Αυτοί δεν εγνώριζαν την εβραϊκήν 
γλώσσαν διά να εννοήσουν την φράσιν. Αλλά και αν 
την εγνώριζαν θα τους ήτο εντελώς αδύνατον να 
εισχωρήσουν εις το ανερμήνευτον μυστήριον της 
εγκαταλείψεως του Κυρίου).
36 Έτρεξε δε ένας, εγέμισε με ξύδι ένα σφουγγάρι και 
αφού το έβαλε γύρω απο ένα καλάμι, τον επότιζε 
λέγων· «Αφήστε, διά να ίδωμεν, εάν θα έλθη ο Ηλίας να 
τον κατεβάση απο τον σταυρόν».
37 Ο δε Ιησούς αφού αφήκε φωνήν μεγάλην εξέπνευσε.
38 Και αμέσως το καταπέτασμα του ναού, που εχώριζε 
τα άγια απο τα άγια των αγίων, εσχίσθη εις δύο απο 
επάνω έως κάτω.
39 Όταν δε ο εκατόνταρχος, που εστέκετο απέναντί του, 
είδεν ότι ο Ιησούς, αφού έκραξε με ισχυράν φωνήν 
(πράγμα που μαρτυρούσεν ισχύν και όχι εξάντλησιν) 
παρέδωσε το πνεύμα του, είπε· «Αλήθεια· ο άνθρωπος 
ούτος ήτο Υιός Θεού».
40 Ήσαν δε και μερικαί γυναίκες, που απο μακρυά 
παρακολουθούσαν τα γεγονότα, μεταξύ των οποίων 
ήτο και η Μαρία η Μαγδαληνή, και η Μαρία η μητέρα 
του Ιακώβου του μικρού και του Ιωσή, και η Σαλώμη.
41 Αυταί και όταν ευρίσκετο ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν 
τον ακολουθούσαν και τον υπηρετούσαν. Ήσαν ακόμη 
και πολλαί άλλαι, αι οποίαι είχαν ανεβή μαζή με αυτόν 
απο την Γαλιλαίαν εις τα Ιεροσόλυμα.
42 Και αργά πλέον το απόγευμα, επειδή ήτο 
Παρασκευή, παραμονή του Σαββάτου, πριν δύση ο 
ήλιος και αρχίση η αργία του Σαββάτου,
43 ήλθεν ο Ιωσήφ, που κατήγετο απο την πόλιν 
Αριμαθαίαν, διακεκριμένος και ευϋπόληπτος 
βουλευτής, ο οποίος είχε πιστεύσει εις τον Χριστόν και 
επερίμενε την βασιλείαν του Θεού. Αυτός ετόλμησε και 
παρουσιάσθηκε με θάρρος εις τον Πιλάτον και εζήτησε 
το σώμα του Ιησού.
44 Ο δε Πιλάτος ηπόρησε, εάν τόσον γρήγορα πράγματι 
απέθανε ο Ιησούς. Και αφού επροσκάλεσε τον 
εκατόνταρχον, τον ηρώτησε, εάν είχε πολλήν ώραν που 
απέθανε ο Ιησούς.
45 Και όταν επληροφορήθη απο τον εκατόνταρχον το 
γεγονός, εχάρισε εις τον Ιωσήφ το σώμα.
46 Και εκείνος, αφού ηγόρασε καινούργιο σινδόνι και 
τον εκατέβασε απο τον σταυρόν, ετύλιξε το σώμα εις το 
σινδόνι και έβαλε αυτόν εις μνημείον, που ήτο 
σκαμμένον εις τον βράχον· και εκύλισε βαρύν λίθον 
επάνω εις την θύραν του μνημείου.
47 Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μητέρα του 

Ιωσή παρακολουθούσαν με προσοχήν, που ετέθη το 
σώμα του Κυρίου.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ’

• Η ανάστασις και αι εμφανίσεις του Κυρίου, 1-18.
• Η ανάληψις, 19-20.

1 Κατά την επομένην, όταν έδυσε ο ήλιος και επέρασε 
το Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η 
μητέρα του Ιακώβου, και η Σαλώμη ηγόρασαν 
αρώματα, διά να έλθουν εις τον τάφον και αλείψουν τον 
Ιησούν.
2 Και πολύ πρωΐ την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την 
ώραν που εγλυκοχάραζε το φώς του ήλιου, ήλθαν εις το 
μνημείον.
3 Και έλεγαν μεταξύ των· «Ποιός θα μας αποκυλίση τον 
βαρύν λίθον απο την θύραν του μνημείου;».
4 Και μόλις εσήκωσαν τα βλέμματά των είδαν ότι είχε 
αποκυλισθή ο λίθος ο οποίος άλλωστε ήτο πολύ 
μεγάλος.
5 Και αφού εμπήκαν εις το μνημείον, είδαν να κάθεται 
εις τα δεξιά ένας νέος, ντυμένος λευκήν στολήν και 
κατελήφθησαν απο φόβον και κατάπληξιν.
6 Αυτός δε τους είπε· «Μη απορείτε και μη φοβείσθε. 
Γνωρίζω, ότι ζητείτε τον Ιησούν τον Ναζαρηνόν, τον 
εσταυρωμένον. Ανεστήθη, δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος, 
που τον είχαν θέσει.
7 Αλλά πηγαίνετε, πέστε εις τους μαθητάς του, και 
ιδιαιτέρως εις τον Πέτρον, ότι πηγαίνει ενωρίτερα απο 
σας εις την Γαλιλαίαν. Εκεί θα τον ίδετε, όπως άλλωστε 
σας είχε πη».
8 Και αυταί αφού εβγήκαν, έφυγαν απο μνημείον. Τας 
είχε δε καταλάβει τρόμος και κατάπληξις και δεν είπαν 
εις κανένα τίποτε, διότι εφοβούντο. (Τας κατέλαβε δέος 
και κατάπληξις διά τον άγγελον που είδαν και προ 
παντός διά την ανάστασιν, που ήκουσαν).
9 Αφού δε ανεστήθη ο Ιησούς το πρωΐ της πρώτης 
ημέρας της εβδομάδος, παρουσιάσθηκε πρώτον εις την 
Μαρίαν την Μαγδαληνήν, απο την οποία είχε διώξει 
επτά δαιμόνια.
10 Αυτή επήγε και ανήγγειλε το ευχάριστον γεγονός εις 
τους μαθητάς του, οι οποίοι επενθούσαν και έκλαιον.
11 Εκείνοι δε όταν ήκουσαν ότι ο Διδάσκαλος ζη και ότι 
παρουσιάσθηκε εις αυτήν, δεν επίστευσαν.
12 Έπειτα απο αυτά εφανερώθηκε με άλλην μορφήν, 
απο εκείνη που είχε πριν σταυρωθή, εις δύο απο αυτούς 
που επεριπατούσαν και επήγαιναν εις κάποιο χωράφι
13 Και εκείνοι επήγαν και ανήγγειλαν τούτο εις τους 
άλλους Αποστόλους, αλλ’ ούτε εις εκείνους επίστευσαν.
14 Ύστερον δε εφανερώθηκε και εις τους ένδεκα, όταν 
αυτοί είχαν καθίσει να φάγουν, και τους ήλεγξε διά την 
απιστίαν των και την σκληροκαρδίαν των, διότι δεν 
επίστευσαν εις εκείνους, που τον είχαν ίδει 
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αναστημένον.
15 Και τους είπεν· «Πηγαίνετε εις όλον τον κόσμον και 
κηρύξατε το ευαγγέλιον, το χαρμόσυνον μήνυμα της 
σωτηρίας, εις όλην την ανθρωπότητα.
16 Εκείνος που θα πιστεύση και βαπτισθή, θα σωθή, 
εκείνος που θα απιστήση εις το κήρυγμά σας, θα 
καταδικασθή.
17 Υπερφυσικά δε σημεία εις τους πιστεύοντας, που θα 
μαρτυρούν την αλήθειαν της πίστεώς των, θα 
ακολουθήσουν τα εξής: Με την πίστιν και την 
επίκλησιν του ονόματός μου θα διώξουν δαιμόνια· θα 
ομιλήσουν ξένας γλώσσας, νέας και αγνώστους εις 
αυτούς.
18 Θα σηκώσουν με τα χέρια τους φίδια φαρμακερά, 
χωρίς να πάθουν τίποτε απο το δάγκωμά των· και εάν 
ακόμη πιούν κανένα θανατηφόρον δηλητήριον, δεν θα 
τους βλάψη· θα βάζουν τα χέρια των επάνω εις τους 
αρρώστους και εκείνοι, θα γίνωνται καλά». (Τα 
θαύματα, που έκαμεν Εκείνος θα κάνουν και αυτοί).
19 Ο μεν λοιπόν Κύριος έπειτα απο τας ομιλίας αυτάς 
και πολλάς άλλας που έκαμε προς αυτούς, ανελήφθη 
εις τον ουρανόν και εκάθισεν εις τα δεξιά του Θεού.
20 Εκείνοι δε αφού εβγήκαν προς όλην την οικουμένην, 
εκήρυξαν παντού το Ευαγγέλιον. Ο δε Κύριος 
συνέπραττε και συνεργούσε μαζή των και επεβεβαίωνε 
το κήρυγμά των με τα θαύματα, που επακολουθούσαν 
ύστερα απο το κήρυγμα. Αμήν.

† ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Τρίτον Ευαγγέλιον εις την σειράν των βιβλίων της 
Καινής Διαθήκης είναι το κατά Λουκάν.

Το όνομα του Ευαγγελιστού ως συγγραφέως του 
Ευαγγελίου, όπως άλλωστε και τα ονόματα των άλλων 
ιερών Ευαγγελιστών, δεν γράφεται πουθενά. Εις τον 
πρόλογον όμως βλέπομεν ότι ο ιερός Ευαγγελιστής 
έγραψε και έστειλε το Ευαγγέλιόν του εις τον 
«κράτιστον Θεόφιλον», εις κάποιο δηλαδή πολύ 
επίσημον πρόσωπον της εποχής εκείνης. Αλλά εις τον 
ίδιον Θεόφιλον είναι αφιερωμέναι και αι «Πράξεις των 
Αποστόλων», εις τον πρόλογον των οποίων ο 
συγγραφεύς βεβαιώνει, ότι αυτός έγραψε και το 
Ευαγγέλιον. Ποίος όμως είναι ο συγγραφεύς των 
Πράξεων, την απάντησιν την ευρίσκομεν εις αυτάς 
ταύτας τας Πράξεις των Αποστόλων. Διότι εκεί ο 
συγγραφεύς ομιλεί περί του εαυτού του ως συνοδού του 
αποστόλου Παύλου·λέγει επι παραδείγματι ότι απο την 
Τρωάδα «επλεύσαμεν κατ’ ευθείαν εις την 
Σαμοθράκην, την δε επομένην εις την Νεάπολιν». 
Και αλλού· «ημείς εξεκινήσαμεν με πλοίον απο τους 
Φιλίππους και την Νεάπολιν και μετά πέντε ημέρας 
ήλθομεν εις την Τρωάδα... επλεύσαμεν εις την 
Άσσον... ήλθαμεν εις Μυτιλήνην». κ.λ.π. Ο ίδιος 

πάλιν, που γράφει αυτά, είχε συνοδεύσει τον 
απόστολον Παύλον εις την Ιερουσαλήμ και εις την 
Καισάρειαν. Και απο την Καισάρειαν μαζή με τον 
Παύλον και ένα άλλον Μακεδόνα, τον Αρίσταρχο, 
έπλευσε προς την Ρώμην (Πράξ. ις’ 11 κ.εφ., κ’ 6 κ.εφ., 
κζ’ και κη’. Κολασ. δ’ 14, Φιλημ. 24 κ.ά.). Απο αυτά και 
απο πολλάς άλλας μαρτυρίας της Καινής Διαθήκης 
φαίνεται, ότι συγγραφεύς των Πράξεων και του τρίτου 
Ευαγγελίου είναι ο ιερός Λουκάς, που υπήρξε πράγματι 
συνοδός του Παύλου. Αλλά και αρχαιότατοι 
εκκλησιαστικοί συγγραφείς, όπως και ομόφωνος η 
παράδοσις της Εκκλησίας, βεβαιώνουν ότι ο ιερός 
Λουκάς είναι συγγραφεύς του Ευαγγελίου. Εις δε τον 
πρόλογον ενός αρχαίου Ευαγγελίου γράφεται η 
πληροφορία· «έστιν ο άγιος Λουκάς Αντιοχεύς. Σύρος τω 
γένει, ιατρός την τέχνην, μαθητής Αποστόλων γενόμενος 
και ύστερον Παύλω παρακολουθήσας μέχρι του 
μαρτυρίου αυτού... Ούτος προτραπείς υπό Πνεύματος 
Αγίου εν τοις περί την Αχαΐαν το παν τούτο συνεγράψατο 
Ευαγγέλιον».

Ο Λουκάς κατήγετο από την Αντιόχειαν. Ήτο ιατρός 
(Κολ. δ’ 14), πράγμα το οποίον μαρτυρείται και απο 
πλήθος ιατρικών όρων, τους οποίους με ακρίβειαν 
χρησιμοποιεί εις το Ευαγγέλιον και τας Πράξεις. 
Φαίνεται δε ότι είχε και αξιόλογον φιλοσοφικήν και 
φιλολογικήν μόρφωσιν, όπως υποδηλώνεται απο το 
ωραίον λογοτεχνικόν ύφος των δύο θεοπνεύστων 
βιβλίων του. Αυτός ηκολούθησε τον Παύλον κατά το 
μεγαλύτερον μέρος της δευτέρας και τρίτης 
αποστολικής περιοδείας. Τον συνώδευσεν εις την 
Ρώμην, όπου επί δύο έτη ο Παύλος είχε μείνει 
φυλακισμένος. Αλλά και κατά την δευτέραν, πολύ 
σκληροτέραν φυλάκισιν, ότε όλοι είχαν εγκαταλείψει 
τον Απόστολον, ο Λουκάς μόνος ευρίσκετο μαζή του (Β’ 
Τιμοθ. δ’ 11). Πιθανώτατα δε θα είχε επικοινωνήσει με 
τους γονείς ή συγγενείς του Ιωάννου του Βαπτιστού, 
μάλιστα δε με την Θεοτόκον, όπως συμπεραίνεται απο 
το ότι τόσας και τόσον πολυτίμους πληροφορίας μας 
παρέχει περί του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, περί του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και περί άλλων 
γεγονότων, τα οποία αναφέρονται εις την γέννησιν και 
την παιδικήν ηλικίαν του Κυρίου. Απο αρχαιοτάτας 
μαρτυρίας πληροφορούμεθα ότι ο ιερός Λουκάς εκήρυξε 
κατόπιν το Ευαγγέλιον εις την Γαλλίαν, την Δαλματίαν, 
την Ιταλίαν, την Μακεδονίαν, εις την κυρίως Ελλάδα 
και εις άλλα μέρη. Εξεδήμησε προς Κύριον εις ηλικίαν 
άνω των ογδοήκοντα ετών, κατ’ άλλους μεν εις κάποιαν 
επτάπυλον πόλιν της Θηβαΐδος κατ’ άλλους δε εις την 
Ελλάδα και μάλιστα εις Θήβας.

Πότε ακριβώς έγραψε το Ευαγγέλιόν του δεν 
γνωρίζομεν. Είναι όμως γεγονός ότι το έγραψε προ των 
Πράξεων. Επειδή δε εις τας Πράξεις του δεν αναφέρει 
τίποτε διά τον μαρτυρικόν θάνατον του αποστόλου 
Παύλου, που συνέβη κατά το 63 ή το 66 μ.Χ., 
συμπεραίνεται ότι αι Πράξεις εγράφησαν προ της 
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χρονολογίας αυτής. Άρα δε, το ιερόν Ευαγγέλιον 
εγράφη προ της χρονολογίας αυτής, ίσως μεταξύ 55 και 
60. Ο τόπος επίσης, όπου συνεγράφη αμφισβητείται. Αι 
περισσότεραι όμως και εγκυρότεραι μαρτυρίαι 
βεβαιώνουν ότι εγράφη εις την Ελλάδα και μάλιστα εις 
τας Θήβας. Ο σκοπός δε διά το οποίον το έγραψε ήτο να 
φωτισθή και να πληροφορηθή σαφέστερα και 
καθαρώτερα ο Θεόφιλος την χριστιανικήν διδασκαλίαν. 
Κατ’ επέκτασιν δε να διδαχθούν τας αληθείας της νέας 
θρησκείας όλοι οι Χριστιανοί, μάλιστα δε οι εξ εθνών 
Χριστιανοί.

Γενικώς το Ευαγγέλιον του ιερού Λουκά είναι 
πλουσιώτερον εις πληροφορίας περί της ζωής, της 
διδασκαλίας και του έργου του Σωτήρος, 
λογοτεχνικώτερον και επιμελημένον εις την 
διατύπωσιν, με έντονον ελληνικόν χρώμα εις όλον το 
ύφος του.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

• Εισαγωγή, 1-4.
• Προαναγγελία της γεννήσεως Ιωάννου του 
Βαπτιστού, 5-25.
• Ο ευαγγελισμός, 26-38.
• Επίσκεψις της Θεοτόκου προς την Ελισάβετ, 39-45.
• Η ωδή της Θεοτόκου, 46-56.
• Η γέννησις του Ιωάννου, 57-66.
• Η ωδή του Ζαχαρίου, 67-80.

1 Επειδή πολλοί επεχείρησαν να συντάξουν διήγησιν 
περί των διδασκαλιών και των γεγονότων, τα οποία εις 
ημάς τους πιστούς είναι γνωστά με ακρίβειαν και 
βεβαιότητα,
2 όπως μας τα παρέδωσαν προφορικώς εκείνοι, οι οποίοι 
υπήρξαν απο την αρχήν του μεσσιανικού έργου του 
Σωτήρος αυτόπται μάρτυρες αυτού και υπηρέται του 
κηρύγματός του,
3 εφάνηκε καλόν και εις εμέ, ο οποίος έχω 
παρακολουθήσει απο την αρχήν, με προσοχήν και 
ακρίβειαν, όσα αναφέρονται εις την ζωήν και το έργον 
του Σωτήρος, να σου τα γράψω με την σειράν των, 
ευγενέστατε Θεόφιλε.
4 Και τούτο, διά να γνωρίσης με σαφήνειαν και 
ακρίβειαν την ασφαλή και βεβαίαν αλήθειαν της 
διδασκαλίας, την οποίαν προφορικώς έχεις διδαχθή.
5 Εζούσε κατά τας ημέρας του Ηρώδου, του βασιλέως 
της Ιουδαίας, ένας ιερεύς, ονόματι Ζαχαρίας, ο οποίος 
ανήκε εις την ιερατικήν τάξιν, που είχε το όνομα του 
ιερέως Αβιά, και η γυναίκα του, η οποία ελέγετο 
Ελισάβετ, κατήγετο απο τους απογόνους του Ααρών, 
δηλαδή απο ιερατικήν τάξιν.
6 Ήσαν δε και οι δύο ενάρετοι ενώπιον του Θεού και 
εζούσαν σύμφωνα με όλας τας εντολάς και τα 
παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτοι εις όλα και 

ανεπίληπτοι.
7 Δεν υπήρχε όμως εις αυτούς τέκνον, διότι η Ελισάβετ 
ήτο στείρα, και οι δύο ήσαν αρκετά προχωρημένοι εις 
τας ημέρας της ζωής των.
8 Καθώς δε ο Ζαχαρίας υπηρετούσε ως ιερεύς ενώπιον 
του Θεού εις τον ναόν, όταν είχεν έλθει η σειρά της 
ιερατικής τάξεως εις την οποίαν ανήκε,
9 του έλαχε με κλήρον, σύμφωνα με την κρατούσαν 
συνήθειαν μεταξύ των ιερέων, να εισέλθη εις τον ναόν, 
δηλαδή εις τα άγια και να προσφέρη την θυσίαν του 
θυμιάματος.
10 Και όλον το πλήθος του λαού ήτο κατά την ώραν της 
προσφοράς του θυμιάματος έξω εις την αυλήν του ναού 
και προσηύχετο.
11 Παρουσιάσθη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, όρθιος 
εις τα δεξιά του θυσιαστηρίου, επάνω εις τον οποίον 
έκαιε το θυμίαμα.
12 Και εταράχθη ο Ζαχαρίας, όταν τον είδε και φόβος 
έπεσε επάνω του.
13 Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος· «Μη φοβήσαι 
Ζαχαρία· διότι η δέησίς σου έγινε ακουστή απο τον Θεόν 
και η γυναίκα σου Ελισάβετ θα σου γεννήση παιδί και 
θα καλέσεις το όνομά του Ιωάννην.
14 Και θα είναι αυτό το γεγονός χαρά και αγαλλίασις 
διά σε, και πολλοί, όταν αργότερα ακούσουν το 
κήρυγμά του, θα χαρούν διά την γέννησίν του.
15 Διότι αυτός θα αναδειχθή μέγας ενώπιον του Κυρίου 
και δεν θα πιή ποτέ οίνον ή άλλο οινοπνευματώδες 
ποτόν. Και απο τον καιρόν ακόμη, που θα ευρίσκεται εις 
την κοιλίαν της μητρός του, θα λάβη πλούσια τα 
χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
16 Και πολλούς απο τους απογόνους του Ισραήλ θα 
επαναφέρη μετανοημένους εις τον Κύριον και Θεόν 
των.
17 Και αυτός θα προηγηθή ολίγον χρόνον ενωρίτερον 
εμπρός απο τον Μεσσίαν, με το προφητικόν πνεύμα και 
την δύναμιν του Ηλιού, διά να ξαναγυρίση τις 
σκληρυμμένες καρδιές των πατέρων, γεμάτες τώρα 
στοργήν, προς τα τέκνα των, και τους απειθείς να τους 
επαναφέρη εις την σύνεσιν και τα φρονήματα των 
δικαίων και να ετοιμάση έτσι εις τον Κύριον λαόν 
προπαρασκευασμένον διά να υποδεχθή τον Σωτήρα».
18 Και είπεν ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον· «Κατά ποίον 
τρόπον θα γνωρίσω με βεβαιότητα αυτό, που μου 
λέγεις; Διότι εγώ είμαι γέρων και η γυναίκα μου έχει 
προχωρήσει πλέον εις την ηλικίαν της».
19 Και αποκριθείς ο άγγελος του είπεν· «Εγώ είμαι ο 
Γαβριήλ που παρίσταμαι ενώπιον του Θεού και 
απεστάλην απο αυτόν να σου ομιλήσω και να σου 
αναγγείλω τας χαρμοσύνους ταύτας ειδήσεις.
20 Και εφ’ όσον ζητείς σημείον, διά να πιστεύσης, ιδού 
θα είσαι βωβός και δεν θα ημπορής να ομιλήσης μέχρι 
την ημέραν, που θα πραγματοποιηθούν αυτά. Και 
τούτο, διότι δεν επίστευσες εις τους λόγους μου, οι 
οποίοι οπωσδήποτε θα πραγματοποιηθούν εις τον 

71



καιρόν των».
21 Ο δε λαός εξακολουθούσε να περιμένη τον Ζαχαρίαν 
και απορούσαν όλοι διά την αργοπορίαν μέσα εις τον 
ναόν.
22 Όταν δε αυτός εβγήκε, δεν ημπορούσε να ομιλήση 
προς αυτούς και εκατάλαβαν ότι είχεν ιδεί κάποιαν 
οπτασίαν μέσα εις τον ναόν. Και αυτός έκανε συνεχώς 
νοήματα προς αυτούς και έμενε κωφός και άλαλος.
23 Και όταν ετελείωσαν αι ημέραι της υπηρεσίας του εις 
τον ναόν ανεχώρησε και ήλθεν εις το σπίτι του.
24 Έπειτα δε απο τας ημέρας αυτάς έμεινεν έγκυος η 
γυναίκα του η Ελισάβετ και έκρυπτε επιμελώς τον 
εαυτόν της επί πέντε μήνας.
25 Και όταν το γεγονός έγινε πλέον φανερόν, έλεγεν η 
Ελισάβετ ότι «Έτσι μου έχει κάμει το καλό αυτό ο 
Κύριος εις τας ημέρας της γεροντικής μου ηλικίας, κατά 
τας οποίας επέβλεψε με καλωσύνην και ευδόκησε να 
μου αφαιρέση την εντροπήν της ατεκνίας μου μεταξύ 
των ανθρώπων».
26 Κατά δε τον έκτον μήνα απο τότε που είχε μείνει 
έγκυος η Ελισάβετ, εστάλη απο τον Θεόν ο άγγελος 
Γαβριήλ εις μίαν πόλιν της Γαλιλαίας, ονόματι 
Ναζαρέτ,
27 προς μίαν παρθένον, μνηστευμένην με άνδρα 
ονόματι Ιωσήφ, η οποία κατήγετο απο το γένος Δαυΐδ. 
Και η παρθένος ωνομάζετο Μαριάμ.
28 Αφού δε ο άγγελος εισήλθεν εις το σπίτι, είπε προς 
αυτήν· «Χαίρε συ, που έλαβες μεγάλας και εξαιρετικάς 
χάριτας απο τον Θεόν· ο Κύριος είναι μαζή σου. Είσαι 
συ ευλογημένη όσον καμμία άλλη μεταξύ των 
γυναικών».
29 Αυτή δε, όταν είδε τον άγγελον, εταράχθη πολύ απο 
τα λόγια του και εσκέπτετο μέσα της τι σημαίνει και 
ποίον σκοπόν έχει αυτός ο χαιρετισμός.
30 Και είπεν ο άγγελος προς αυτήν· «Μη φοβάσαι, 
Μαριάμ, διότι ευρήκες εξαιρετικήν εύνοιαν και 
ευλογίαν εκ μέρους του Θεού.
31 Και ιδού θα συλλάβης και θα γεννήσης υιόν και θα 
καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν.
32 Αυτός θα είναι μέγας διά την αγιότητα και το έργον 
του. Και θα ονομασθή ο κατ’ εξοχήν Υιός του Υψίστου. 
Και θα δώση εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον του 
προπάτορός του Δαυΐδ.
33 Και θα βασιλεύση εις τους αιώνας ως αιώνιος 
βασιλεύς εις όλας τας γενεάς των πιστών, που θα 
αποτελούν την νέαν πνευματικήν οικογένειαν του 
Ιακώβ. Και η βασιλεία του δεν θα λάβη ποτέ τέλος».
34 Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον· «Πως θα γίνη το 
πρωτάκουστον τούτο, να γεννήσω υιόν, αφού δεν 
γνωρίζω άνδρα;».
35 Και απεκρίθη ο άγγελος και της είπε· «Το Πνεύμα το 
Άγιον που θα σε απαλλάξη απο το προπατορικόν 
αμάρτημα και θα σε εξαγιάση, θα έλθη εις σε και η 
δημιουργική δύναμις του Υψίστου θα σε περικαλύψη 
και θα σε διαποτίση. Δι’ αυτό και το απολύτως άγιον και 

αναμάρτητον βρέφος, το οποίον κατά τον υπερφυσικόν 
αυτόν τρόπον θα γεννηθή απο σε, θα κληθή, διότι θα 
είναι, ο Υιός του Θεού.
36 Ιδού δε ότι και η Ελισάβετ η συγγενής σου έχει 
συλλάβει και αυτή υιόν εις την γεροντικήν της ηλικίαν. 
Και ο μήνας αυτός είναι ο έκτος της εγκυμοσύνης εις 
αυτήν, την οποίαν έως τώρα έλεγαν στείραν.
37 Διότι δεν είναι αδύνατον εις τον Θεόν κάθε τι 
θαυμαστόν και υπερφυσικόν».
38 Είπε δε η Μαριάμ· «Ιδού η δούλη Κυρίου, πρόθυμος 
να υποταχθώ εις την θείαν βουλήν. Ας γίνη σύμφωνα 
με τον λόγον σου». Και ανεχώρησεν απο αυτήν ο 
άγγελος.
39 Ανεχώρησε δε η Μαριάμ κατά τας ημέρας αυτάς, 
αμέσως μετά τον ευαγγελισμόν της, και επήγε γρήγορα 
εις την ορεινήν περιοχήν της Ιουδαίας, εις κάποιαν 
πόλιν της φυλής Ιούδα.
40 Και εισήλθε εις το σπίτι του Ζαχαρίου και εχαιρέτησε 
της Ελισάβετ.
41 Και αμέσως μόλις ήκουσεν η Ελισάβετ τον 
χαιρετισμόν της Μαρίας, συνέβη τούτο το θαυμαστόν· 
εσκίρτησε το βρέφος εις την κοιλίαν της. Και εγέμισε 
απο Πνεύμα Άγιον η Ελισάβετ.
42 Και απο την πολλήν χαράν της εφώναξε με μεγάλην 
φωνήν και με τον φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος είπε· 
«Συ είσαι απο τον Θεόν η ασυγκρίτως περισσότερον 
ευλογημένη μεταξύ όλων των γυναικών και 
ευλογημένος είναι ο καρπός της κοιλίας σου.
43 Και πως μου έγινε η μεγάλη αυτή τιμή να έλθη εις 
επίσκεψίν μου η μητέρα του Κυρίου μου;
44 Εκατάλαβα ότι είσαι μητέρα του Κυρίου μου, διότι 
ιδού μόλις έφθασεν εις τα αυτιά μου η φωνή του 
χαιρετισμού σου, εσκίρτησε με αγαλλίασιν το βρέφος 
μέσα εις την κοιλίαν μου.
45 Και μακαρία είσαι συ, η οποία επίστευσες, ότι θα 
λάβουν πλήρη και τελείαν πραγματοποίησιν όσα διά 
του αγγέλου σου έχει είπει ο Κύριος».
46 Και είπεν η Μαριάμ· «Υμνεί και δοξάζει η ψυχή μου 
τον Κύριον.
47 και εγέμισε απο αγαλλίασιν το πνεύμα μου διά τον 
Θεόν, τον Σωτήρα εμού και όλου του ανθρωπίνου 
γένους.
48 Υμνολογεί η ψυχή μου τον Κύριον, διότι έρριψε το 
στοργικόν του βλέμμα εις την ταπεινήν και άσημον 
δούλην του. Και ιδού ότι απο τώρα θα με μακαρίζουν 
όλαι αι γενεαί.
49 Διότι έκαμε μεγάλα και θαυμαστά έργα εις εμέ ο 
παντοδύναμος Κύριος, του οποίου το όνομα είναι άγιον.
50 Το δε έλεος και η αγάπη του ξεχύνονται εις γενεάς 
γενεών προς όλους εκείνους, που τον φοβούνται και τον 
σέβονται.
51 Έκαμεν εις το παρελθόν, και ιδίως τώρα, έργα 
κραταιά και επέβαλε το θέλημά του με την 
παντοδύναμον δεξιάν του, κατενίκησε και διεσκόρπισεν 
αυτούς που υπερηφανεύονται με την επηρμένην 
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διάνοιαν και καρδίαν των.
52 Εκρήμνισε άρχοντας ισχυρούς απο θρόνους και 
ύψωσε ταπεινούς και αδυνάτους.
53 Εχόρτασε με πλούσια αγαθά πεινασμένους, και 
ανθρώπους με πολλά πλούτη τους έδιωξε με αδειανά τα 
χέρια των.
54 Επροστάτευσε με το παντοδύναμό του χέρι τον 
ισραηλιτικόν λαόν, τον δούλον του, διότι εθυμήθηκε το 
έλεος και την ευσπλαχνίαν του,
55 όπως άλλωστε είχεν είπει προς τους πατέρας μας, ότι 
θα εχάριζε πλούσιον και αιώνιον το έλεός του εις τον 
Αβραάμ και τους απογόνους του».
56 Έμεινε δε η Μαριάμ μαζή με την Ελισάβετ τρείς 
περίπου μήνας και επέστρεψε κατόπιν εις την οικίαν 
της.
57 Εις δε την Ελισάβετ συνεπληρώθη ο χρόνος να 
γεννήση και εγέννησε υιόν.
58 Και ήκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς της ότι 
έδειξε μέγα και θαυμαστόν το έλεός του ο Κύριος εις 
αυτήν, με το να της χαρίση εις τέτοιαν ηλικίαν υιόν, και 
όλοι έχαιρον μαζή της.
59 Και κατά την ογδόην ημέραν ήλθαν πάλιν οι 
συγγενείς και οι γείτονες, διά να κάμουν περιτομήν εις 
το παιδίον. Και ωνόμαζαν αυτό Ζαχαρίαν, με το όνομα 
του πατρός του.
60 Η μητέρα όμως του παιδιού, φωτισμένη απο το 
Πνεύμα του Θεού, είπεν· «Όχι Ζαχαρίας, αλλά Ιωάννης 
θα ονομασθή».
61 Και είπαν εκείνοι εις αυτήν ότι κανείς μεταξύ των 
συγγενών σου δεν ονομάζεται με το όνομα αυτό.
62 Ερωτούσαν δε με νεύματα τον πατέρα του, τι όνομα 
θέλει να δώσουν εις αυτό.
63 Και εκείνος, αφού εζήτησε μίαν μικράν πλάκαν, 
έγραψε τας λέξεις· «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και 
όλοι εθαύμασαν.
64 Αμέσως δε ήνοιξε το στόμα του Ζαχαρίου και ελύθη 
η γλώσσα του και ωμιλούσε ελεύθερα, δοξολογών τον 
Θεόν.
65 Και έπεσε φόβος εις όλους αυτούς, που κατοικούσαν 
γύρω και διεδόθησαν όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα 
εις όλην την ορεινήν εκείνην περιοχήν της Ιουδαίας.
66 Και όσοι τα ήκουσαν, τα έβαλαν μέσα εις την καρδιά 
των και έλεγαν· «Τι άρα γε θα γίνη το παιδί αυτό;». Η δε 
προστατευτική και παντοδύναμος χείρ του Κυρίου ήτο 
μαζή του.
67 Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας αυτού, εγέμισε με Πνεύμα 
Άγιον και επροφήτευσε, λέγων·
68 «Ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο αληθινός 
Θεός και προστάτης του Ισραήλ, διότι επεσκέφθη τον 
λαόν του και επραγματοποίησε την απελευθέρωσιν 
αυτού απο τους διαφόρους εχθρούς του.
69 Και προς χάριν ημών ύψωσε δύναμιν ακαταγώνιστον 
διά την σωτηρίαν μας, διότι ηυδόκησε να γεννηθή ο 
Σωτήρ του κόσμου εις την οικογένειαν του Δαυΐδ του 
δούλου του.

70 Όπως ακριβώς είχε λαλήσει και υποσχεθή με το 
στόμα των αγίων, των διά μέσου των αιώνων προφητών 
του,
71 πραγματοποιεί σωτηρίαν απο τους εχθρούς μας και 
απο το χέρι όλων των ορατών και αοράτων εχθρών, που 
μας μισούν,
72 διά να ελεήση έτσι τους πατέρας μας που περιμένουν 
κάτω εις τον Άδην τον Λυτρωτήν και διά να ενθυμηθή 
και εκπληρώση την αγίαν διαθήκην του,
73 την ένορκον δηλαδή διαβεβαίωσιν, την οποίαν 
έκαμεν εις τον πατέρα μας τον Αβραάμ· να μας δώση 
και μας αξιώση,
74 χωρίς φόβον και λυτρωμένοι απο τους εχθρούς μας, 
να τον λατρεύωμεν και να τον προσκυνούμεν
75 όλας τας ημέρας της ζωής μας με αγιότητα καρδίας 
και με ενάρετον βίον.
76 Και συ, παιδίον, θα αναδειχθής και θα ονομασθής 
προφήτης του Υψίστου. Διότι θα προηγηθής απο τον 
Θεάνθρωπον Λυτρωτήν, διά να προετοιμάσης τους 
δρόμους του έργου του, δηλαδή να προπαρασκευάσης 
τας καρδίας των ανθρώπων διά την υποδοχήν του,
77 και να γνωστοποιήσης εις τον λαόν αυτού την 
σωτηρίαν, την οποίαν θα τους προσφέρη συγχωρώντας 
τας αμαρτίας των.
78 Και τούτο όχι διά τα ενάρετα έργα μας, αλλά διά τα 
γεμάτα άπειρον έλεος και συμπάθειαν σπλάχνα του 
Θεού ημών. Και ένεκα ακριβώς αυτής της ευσπλαχνίας 
μας επεσκέφθη θεία ανατολή απο τον ουρανόν, ο ήλιος 
της δικαιοσύνης, δηλαδή ο Χριστός,
79 διά να φωτίση εκείνους, που απηλπισμένοι δούλοι 
είναι βυθισμένοι εις το σκότος της πλάνης και την σκιάν 
του πνευματικού θανάτου, να κατευθύνη και να 
ενισχύη τους πόδας ημών, διά να βαδίσωμεν τον 
δρόμον, που οδηγεί εις την ειρήνην του Θεού και την 
αιωνίαν σωτηρίαν».
80 Το δε παιδίον εμεγάλωνε σωματικώς και εδυνάμωνε 
ηθικώς και διανοητικώς με τον φωτισμόν και την 
ενίσχυσιν του Αγίου Πνεύματος. Και έμενεν εις τα 
ερήμους μέχρι της ημέρας, που, σύμφωνα με το θείον 
σχέδιον, θα ενεδεικνύετο προφήτης και απεσταλμένος 
του Θεού εις τον Ισραηλιτικόν λαόν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

• Η γέννησις του Κυρίου, 1-7.
• Το μήνυμα των αγγέλων, 8-14.
• Η επίσκεψις των ποιμένων, 15-20.
• Η περιτομή του Κυρίου, 21-24.
• Η παρουσίασις εις τον Ναόν, ωδή και προφητείαι 
του Συμεών, 25-40.
• Ο Κύριος δωδεκαετής εις τον Ναόν, 41-52.

1 Κατά τας ημέρας εκείνας, μετά την γέννησιν του 
Ιωάννου, εξεδόθη ένα διάταγμα απο τον Αύγουστον 
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Καίσαρα, να γίνη απογραφή όλων των κατοίκων του 
κόσμου, που ευρίσκετο υπό την κυριαρχίαν της Ρώμης.
2 Αυτή η απογραφή ήτο η πρώτη που έγινε, όταν 
ηγεμών της Συρίας ήτο ο Κυρήνιος.
3 Και επήγαιναν όλοι να απογραφούν, ο καθένας εις 
την πόλιν απο την οποίαν κατήγετο.
4 Ανέβηκε δε και ο Ιωσήφ απο την Ναζαρέτ της 
Γαλιλαίας εις την Ιουδαίαν, εις την πόλιν του Δαυΐδ, η 
οποία ωνομάζετο Βηθλεέμ, επειδή κατήγετο απο το 
γένος και την οικογένειαν του Δαυΐδ.
5 Επήγε δε να απογραφή μαζή με την Μαριάμ, την 
μνηστευμένην με αυτόν γυναίκα, η οποία ήτο έγκυος.
6 Συνέβη δε όταν αυτοί ήσαν εκεί, συνεπληρώθησαν αι 
ημέραι, διά να γεννήση αυτή.
7 Και εγέννησε τον πρώτον και μόνον υιόν της και τον 
εσπαργάνωσε και τον έβαλεν εις την φάτνην, διότι δεν 
υπήρχε δι’ αυτούς τόπος εις το πανδοχείον να 
παραμείνουν (επειδή τούτο είχε καταληφθή ενωρίτερα 
απο τους Ιουδαίους, που κατήγοντο απο την Βηθλεέμ 
και είχαν έλθει εκεί διά να απογραφούν. Και έτσι απο 
αυτήν ακόμη την νηπιακήν του ηλικίαν ο Κύριος δεν 
είχε που να κλίνη την κεφαλήν).
8 Και ήσαν μερικοί ποιμένες εις την περιοχήν αυτήν, 
που έμεναν εις τους αγρούς και με την σειράν των κατά 
το διάστημα της νυκτός εφύλατταν άγρυπνοι το 
ποίμνιόν των.
9 Και ιδού ένας άγγελος Κυρίου παρουσιάσθη έξαφνα 
εις αυτούς και φώς ολόλαμπρον, θείον και 
υπερφυσικόν, τους περιεκύκλωσε και εφοβήθησαν 
πάρα πολύ δι’ αυτά, που αντίκρυσαν.
10 Και είπεν εις αυτούς ο άγγελος· «Μη φοβείσθε, διότι 
σας αναγγέλω χαρμόσυνον είδησιν, χαράν μεγάλην, η 
οποία θα είναι χαρά δι’ όλον τον λαόν του Θεού.
11 Σας αναγγέλω εγεννήθη σήμερον για σας Σωτήρ, ο 
οποίος είναι ο Μεσσίας, ο Κύριος και Θεός. Και 
εγεννήθη εις την πόλιν του Δαυΐδ την Βηθλεέμ, 
σύμφωνα με τας προφητείας της Γραφής.
12 Και αυτό θα είναι για σας το σημείον, με το οποίον 
θα αναγνωρίσετε τον γεννηθέντα Σωτήρα· θα βρήτε 
ένα βρέφος απλοϊκά σπαργανωμένον, βαλμένο εις την 
φάτνην».
13 Και έξαφνα πλήθος στρατιάς αγγέλων απο τον 
ουρανόν ενώθηκε με τον άγγελον και όλοι μαζή 
εδοξολογούσαν τον Θεόν και έλεγαν:
14 «Δόξα ας είναι εις τον Θεόν εις τους ουρανούς και εις 
ολόκληρον την γην ειρήνη, θεία εύνοια και ευλογία εις 
τους ανθρώπους».
15 Όταν δε οι άγγελοι έφυγαν απο αυτούς εις τον 
ουρανόν, τότε οι ποιμένες είπαν μεταξύ των· «Ας 
περάσωμεν λοιπόν έως εις την Βηθλεέμ, διά να ίδωμεν 
αυτό που έγινε και το οποίον μας εγνωστοποίησε διά 
του αγγέλου ο Κύριος».
16 Και ήλθαν όσον ημπορούσαν γρηγορώτερα και αφού 
έψαξαν ευρήκαν και την Μαρίαν και τον Ιωσήφ και το 
βρέφος τοποθετημένο εις την φάτνην.

17 Όταν δε είδον αυτά, εγνωστοποίησαν τότε με 
λεπτομέρειαν όλα όσα είχεν είπει εις αυτούς ο άγγελος 
διά το παιδίον αυτό. (Οι απλοϊκοί και πιστοί ποιμένες, 
ως εάν ήσαν πνευματικοί ποιμένες και απόστολοι, 
ηξιώθησαν να γίνουν μεταξύ των ανθρώπων οι πρώτοι 
κύρηκες του Χριστού).
18 Και όλοι όσοι ήκουσαν, εθαύμασαν δι’ όσα τους είχον 
είπει οι ποιμένες.
19 Η δε Μαριάμ έβαλεν εις την καρδίαν της και 
εκρατούσε εις την μνήμην της όλους αυτούς τους 
λόγους και τους συνέκρινε με εκείνα, τα οποία κατά την 
ώραν του ευαγγελισμού της είχεν είπει ο άγγελος.
20 Και επέστρεψαν οι ποιμένες εις το ποίμνιόν των, 
δοξάζοντες και υμνούντες τον Θεόν δι’ όλα όσα 
ήκουσαν και είδαν και τα οποία ήσαν ακριβώς όπως 
τους τα είπε ο άγγελος.
21 Και όταν συνεπληρώθησαν οκτώ ημέραι, διά να γίνη 
η περιτομή του παιδίου, έκαμαν την περιτομήν και 
εδόθη εις το παιδίον το όνομα Ιησούς, όπως είχεν είπει ο 
άγγελος πριν ακόμη συλληφθή αυτό εις την κοιλίαν της 
μητέρας του.
22 Και όταν, σύμφωνα με τον νόμον του Μωϋσέως, 
συνεπληρώθησαν αι ημέραι του καθαρισμού της 
μητέρας του παιδίου και του μνηστήρος της, ανέβασαν 
αυτό εις τα Ιεροσόλυμα, διά να το παρουσιάσουν και το 
αφιερώσουν εις τον Κύριον.
23 Αυτό δε έγινε σύμφωνα με το γραμμένον εις τον 
νόμον του Κυρίου, ότι κάθε πρωτότοκον αρσενικόν, που 
διανοίγει την μήτραν της μητέρας του, θα θεωρηθή 
αφιερωμένον εις τον Κύριον.
24 Ανέβησαν ακόμη εις τον ναόν να προσφέρουν την 
θυσίαν διά τον καθαρισμόν των, όπως ήτο πάλιν 
γραμμένον εις τον νόμον Κυρίου, δηλαδή ένα ζεύγος 
τρυγόνες ή δύο μικρά περιστέρια, σαν πτωχοί που ήσαν.
25 Και ιδού εζούσε εις την Ιερουσαλήμ ένας άνθρωπος, 
ονόματι Συμεών. Και ο άνθρωπος αυτός ήτο δίκαιος και 
ευλαβής και επερίμενε να έλθη λύτρωσις και 
παρηγορία εις τον λαόν του Ισραήλ με την έλευσιν του 
Χριστού, όπως είχαν προείπει αι Γραφαί, και Πνεύμα 
Άγιον ήτο εις αυτόν·
26 και του είχεν αποκαλυφθή απο το Άγιον Πνεύμα ότι 
δεν θα απέθνησκεν, πριν ίδη εκείνον, τον οποίον ο Θεός 
θα έχριε Σωτήρα και βασιλέα του κόσμου.
27 Και κατά παρακίνησιν του Αγίου Πνεύματος ήλθεν 
εις τον ναόν. Και όταν οι γονείς έφεραν το παιδίον 
Ιησούν εις τον ναόν να κάμουν δι’ αυτό ό,τι ώριζεν ο 
νόμος διά τα πρωτότοκα,
28 τότε και αυτός ο Συμεών εδέχθη εις τας αγκάλας του 
το παιδίον, εδοξολόγησε τον Θεόν και είπε·
29 «Τώρα πλέον με απολύεις εμέ τον δούλον σου να 
φύγω απο τον κόσμον αυτόν, Δέσποτα, ειρηνικός και 
χαρούμενος, σύμφωνα με τον λόγον που μου είπες,
30 διότι είδαν τα μάτια μου τον Χριστόν, ο οποίος θα 
φέρη την σωτηρίαν,
31 την οποίαν συ έχεις ετοιμάσει, διά να την ίδουν όλοι 
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οι λαοί της γης.
32 Φώς πνευματικόν, που θα φανερώση εις τα έθνη τον 
αληθινόν Θεόν και την δόξαν του λαού σου Ισραήλ, 
αφού απο αυτόν τον λαόν κατά το ανθρώπινον 
προέρχεται ο Χριστός».
33 Και ο Ιωσήφ και η μητέρα του παιδίου συνεχώς 
εθαύμαζαν δι’ όσα ελέγοντο περί του παιδίου.
34 Και ευλόγησεν αυτούς ο Συμεών και είπε προς την 
Μαρίαν την μητέρα του παιδίου· «Ιδού αυτός θα γίνη 
αιτία να πέσουν και να αναστηθούν πολλοί εις τον 
Ισραήλ, (θα πέσουν εκείνοι που δεν θα πιστεύσουν, θα 
αναστηθούν και θα λυτρωθούν εκείνοι που θα 
πιστεύσουν). Και θα γίνη αυτός σημείον αντιλογίας 
μεταξύ των ανθρώπων.
35 Και την ιδικήν σου μητρικήν καρδίαν θα διαπεράση η 
ρομφαία του πόνου, όταν ίδης τον υιόν σου να πάσχη 
διά την σωτηρίαν των ανθρώπων. Όλα δε αυτά θα 
γίνουν, διά να φανερωθούν οι μυστικοί διαλογισμοί και 
απόκρυφοι πόθοι πολλών καρδιών».
36 Υπήρχε δε εις τα Ιεροσόλυμα και κάποια προφήτις, 
ονόματι Άννα, θυγάτηρ του Φανουήλ, απο την φυλήν 
Ασήρ· αυτή ήτο πολύ προχωρημένη εις την ηλικίαν της 
και είχε ζήσει επτά έτη μετά του ανδρός της, απο την 
ημέραν που ως παρθένος είχεν υπανδρευθή αυτόν.
37 Και αυτή ήτο χήρα, ογδοήκοντα τεσσάρων περίπου 
ετών, η οποία δεν απεμακρύνετο απο τον ιερόν 
περίβολον του ναού, λατρεύουσα νύκτα και ημέραν τον 
Θεόν με νηστείας και προσευχάς.
38 Και αυτή εκείνην την ώραν, αφού είδε το παιδίον, 
εδοξολογούσε τον Κύριον και έλεγε περί αυτού εις 
όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, που επερίμεναν 
την λύτρωσίν των απο τα δεινά και την καταδίκην της 
αμαρτίας.
39 Και αμέσως, όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία εξετέλεσαν 
όλα όσα ο νόμος του Κυρίου ώριζε, επέστρεψαν εις την 
Γαλιλαίαν, εις την πατρίδα των την Ναζαρέτ.
40 Το δε παιδίον ηύξανε κατά το σώμα και 
ισχυροποιείτο πολύ κατά το πνεύμα και επληρούτο απο 
σοφίαν, την οποίαν αυτό μετέδιδεν, καθόσον 
επροχωρούσε η ηλικία του, η ενωμένη με αυτό θεία του 
φύσις. Και χάρις Θεού ήτο εις αυτό, η οποία το 
επροφύλασσε αμόλυντο απο κάθε αμαρτίαν, το 
καθωδηγούσε δε και το ενίσχυε προς κάθε αρετήν.
41 Και επήγαιναν οι γονείς του κάθε έτος εις την 
Ιερουσαλήμ, διά την εορτήν του πάσχα.
42 Και όταν το παιδίον έγινε δώδεκα ετών, ανέβησαν 
μαζή με αυτό εις τα Ιεροσόλυμα, σύμφωνα με την 
συνήθειαν που είχε καθιερώσει ο νόμος διά την εορτήν.
43 Όταν δε ετελείωσαν αι ημέραι της εκεί παραμονής 
των, καθώς εγύριζαν προς την Ναζαρέτ, απέμεινε το 
παιδίον Ιησούς εις την Ιερουσαλήμ και δεν 
αντελήφθησαν τούτο ο Ιωσήφ και η μητέρα αυτού.
44 Επειδή δε ενόμισαν ότι ήτο εις την συνοδείαν των 
προσκυνητών, επροχώρησαν μιάς ημέρας δρόμον και 
προς το εσπέρας αναζητούσαν αυτόν μεταξύ των 

συγγενών και των γνωστών.
45 Επειδή δε δεν τον ευρήκαν, επέστρεψαν εις την 
Ιεορυσαλήμ, αναζητούντες αυτόν καθ’ οδόν, μήπως ήτο 
μεταξύ των ερχομένων προσκυνητών.
46 Και όταν επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ, ευρήκαν 
αυτόν έπειτα απο τρείς ημέρας να κάθεται εις την 
αυλήν του ναού, εν μέσω των διδασκάλων, να τους 
ακούη και να τους ερωτά διά σπουδαία και υψηλά 
ζητήματα, ασυνήθη διά την παιδικήν του ηλικίαν.
47 Και όλοι όσοι τον ήκουαν, εθαύμαζαν διά την 
μοναδικήν νοημοσύνην και τας απαντήσεις του.
48 Και όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία τον είδαν, 
κατελήφθησαν απο έκπληξιν και η μητέρα του είπε 
προς αυτόν· «Παιδί μου, τι είναι αυτό που μας έκαμες 
και έμεινες οπίσω; Ιδού ο πατέρας σου και εγώ με πόνον 
και μεγάλην ανησυχίαν σε αναζητούσαμε».
49 Και είπε προς αυτούς· «Διατί με εζητούσατε; Δεν 
εγνωρίζατε ότι εις τον οίκον του Πατρός μου πρέπει να 
είμαι;». (Υπενθύμισε εις αυτούς ότι πατήρ αυτού δεν ήτο 
ο Ιωσήφ, αλλ’ ο Θεός, του οποίου ο ναός ήτο ο οίκος 
του).
50 Και αυτοί δεν εννόησαν τον λόγον, που τους είπε, 
διότι δεν ημπορούσαν να εισχωρήσουν εις το μέγα 
μυστήριον της ενανθρωπήσεως του Υιού του Θεού.
51 Και ο Ιησούς κατέβηκε μαζή των απο τα Ιεροσόλυμα 
εις την Ναζαρέτ και υπήκουεν εις αυτούς κατά πάντα. 
Και η μητέρα του διατηρούσε όλα τα λόγια και τα 
συμβάντα αυτά εις την καρδίαν της και εις την μνήμην 
της.
52 Και ο Ιησούς προώδευε συνεχώς κατά την σοφίαν και 
κατά την αύξησιν του σώματος και κατά την χάριν, που 
ελάμβανε ολονέν και πλουσιωτέραν απο τον Θεόν και 
κατά την εκτίμησιν και τον θαυμασμόν, που 
απελάμβανε εκ μέρους των ανθρώπων διά τα πολλά 
και θεία χαρίσματά του.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

• Το κήρυγμα του Ιωάννου, 1-20.
• Το Βάπτισμα του Ιησού, 21-22.
• Η γενεαλογία του, 23-38.

1 Κατά δε το δέκατον πέμπτον έτος της αυτοκρατορίας 
του Τιβερίου Καίσαρος, όταν ηγεμών της Ιουδαίας ήτο ο 
Πόντιος Πιλάτος, και τετράρχης της Γαλιλαίας ο 
Ηρώδης Αντίπας, ο δε Φίλιππος, ο αδελφός αυτού, 
τετράρχης της Ιτουραίας και της Τραχωνίτιδος χώρας 
και ο Λυσανίας τετράρχης της Αβιληνής,
2 όταν αρχιερείς εις Ιεροσόλυμα ήσαν ο Άννας και ο 
Καϊάφας, διέταξεν ο Θεός τον Ιωάννην τον υιόν του 
Ζαχαρίου, που έμενεν εις την έρημον,
3 και ήλθεν εις όλην την περιοχήν του Ιορδάνου, 
κηρύσσων προς τον λαόν του Ισραήλ και προτρέπων 
αυτούς να βαπτισθούν βάπτισμα μετανοίας, διά να 
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πάρουν άφεσιν αμαρτιών που θα του έδιδεν εντός 
ολίγου ο Μεσσίας.
4 Αυτό δε το έργον του Ιωάννου είχε προαναγγελθή εις 
το βιβλίον, που περιέχει τα θεόπνευστα λόγια του 
Ησαΐου, ο οποίος είχε προφητεύσει· «Θα ακουσθή φωνή 
ανθρώπου, ο οποίος κράζει εις την έρημον και λέγει, 
ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, κάμετε ίσους και 
ομαλούς τους δρόμους του, απο τους οποίους θα 
περάση (προπαρασκευάσατε δηλαδή τας καρδίας σας, 
διά να σας επισκεφθή ο Λυτρωτής).
5 Κάθε φαράγγι θα γεμίση (θα σκεπασθούν δηλαδή τα 
χάσματα, που η έλλειψις της αρετής δημιουργεί εις τας 
ψυχάς) και κάθε όρος και βουνό θα χαμηλώση και θα 
ισοπεδωθή (κάθε δηλαδή εγωισμός και υψηλοφροσύνη, 
που εμποδίζει την λυτρωτικήν χάριν του Θεού, θα 
εξαλειφθή και θα σβήση απο τας ψυχάς) τα στραβά και 
ανώμαλα μονοπάτια θα γίνουν ευθεία οδός και οι 
πετρώδεις δρόμοι ομαλοί. (Ανωμαλίαι και τραχύτητες 
και ιδιοτροπίαι που δημιουργούν τα πάθη, θα φύγουν 
απο τας ψυχάς, διά να υποδεχθούν αυταί τον Σωτήρα).
6 Και όταν θα πραγματοποιηθή αυτή η ηθική 
προπαρασκευή, τότε κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος 
θα ιδή και θα απολαύση την σωτηρίαν που στέλνει ο 
Θεός».
7 Έλεγε δε ο Ιωάννης εις τα πλήθη του λαού, που 
έβγαιναν απο τας πόλεις και ήρχοντο να βαπτισθούν 
απο αυτόν· «Κακοί απόγονοι απο φαρμακερές οχιές, 
σείς που έχετε κληρονομήσει την κακίαν των προγόνων 
σας, ποιός σας υπέδειξε τον τρόπον, διά να αποφύγετε 
την οργήν της θείας δικαιοσύνης, που πρόκειται εντός 
ολίγου να ξεσπάση;
8 Εάν με την καρδιά σας δέχεσθε ειλικρινώς το 
βάπτισμα της μετανοίας και θέλετε να σωθήτε απο την 
οργήν, κάμετε έργα αγαθά, άξια και σύμφωνα με την 
ματάνοιάν σας. Και μην αρχίσετε να λέγετε μεταξύ σας 
με αλαζονείαν: έχομεν πατέρα τον Αβραάμ. Διότι σας 
λέγω τούτο, ότι ημπορεί ο Θεός και απο τους λίθους 
αυτούς να αναδείξη τέκνα εις τον Αβραάμ.
9 Τώρα δε και ο πέλεκυς της θείας κρίσεως ευρίσκεται 
κοντά εις την ρίζαν των δένδρων· κάθε λοιπόν δένδρον, 
που δεν παράγει καρπόν καλόν, κόβεται και 
ξερριζώνεται και ρίπτεται εις την φωτιά».
10 Και τον ερωτούσαν τα πλήθη: «Τι λοιπόν να 
κάμωμεν, διά να σωθώμεν απο την οργήν του Θεού;».
11 Απήντησε δε και τους είπε· «Αυτός που έχει δύο 
χιτώνας, ας δώση τον ένα εις εκείνον που δεν έχει, και 
εκείνος που έχει τροφάς, ας κάμη το ίδιο».
12 Ήλθαν δε και τελώναι να βαπτισθούν και είπαν προς 
αυτόν· «Διδάσκαλε τι να κάμωμεν;».
13 Εκείνος δε τους είπε· «Μη εισπράττετε τίποτε 
παραπάνω απο εκείνο, που έχει ορισθή απο τον νόμον».
14 Ερωτούσαν δε αυτόν και οι υπηρετούντες ως 
στρατιώται, λέγοντες· «Και ημείς τι να κάμωμεν;». Και 
είπε προς αυτούς· «Κανένα να μη συκοφαντήσετε, 
κανένα να μη εκφοβήσετε με απειλάς, διά να του 

αποσπάσετε χρήματα, και να αρκήσθε εις τον μισθόν 
σας».
15 Ενώ δε ο λαός επερίμενε τον Μεσσίαν και 
εσκέπτοντο μέσα των διά τον Ιωάννην, μήπως αυτός 
είναι ο Χριστός,
16 απεκρίθη ο Ιωάννης εις όλους, λέγων· «Εγώ μεν σας 
βαπτίζω με νερό, έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, του 
οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρί των 
υποδημάτων του· αυτός θα σας βαπτίση με Πνεύμα 
Άγιον και με το αγιαστικόν πυρ της χάριτος.
17 Αυτός κρατεί το φτυάρι εις το χέρι του και θα 
ξεκαθαρίση το αλώνι του και θα συγκεντρώση το σιτάρι 
εις την αποθήκην του (τους δικαίους δηλαδή εις την 
βασιλείαν των ουρανών), το δε άχυρον (τους 
αμετανοήτους δηλαδή αμαρτωλούς), θα τους 
κατακαύση με φωτιά, που δεν σβήνει ποτέ».
18 Πολλά με λοιπόν και άλλα εδίδασκε προτρέπων εις 
μετάνοιαν και παρηγορών τους θλιβομένους απο την 
αμαρτίαν και εκήρυττε προς τον λαόν το χαρμόσυνον 
μήνυμα της ελεύσεως του Χριστού.
19 Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, επειδή ηλέγχετο απο τον 
Ιωάννην, διότι συζούσε παρανόμως με την Ηρωδιάδα, 
την γυναίκα του αδελφού του, όπως και δι’ όλα τα 
πονηρά έργα, που είχε κάμει,
20 επρόσθεσε και τούτο το έγκλημα εις όλα όσα είχε 
διαπράξει και έκλεισε τον Ιωάννην εις την φυλακήν (διά 
να θέση τέρμα εις τους δικαίους ελέγχους του).
21 Πριν όμως φυλακισθή ο Ιωάννης και αφού 
εβαπτίσθη όλος ο λαός, που είχεν έλθει εις τον 
Ιορδάνην, και όταν ο Ιησούς εβαπτίσθη και προσηύχετο, 
ηνοίχθη ο ουρανός
22 και κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιον με μορφήν 
εξωτερικήν και σωματικήν που έμοιαζε προς 
περιστεράν και ήλθε φωνή απο τον ουρανόν, που έλεγε· 
«Συ είσαι ο υιός μου ο αγαπητός, εις σε έχω 
ευαρεστηθή, διότι και ως άνθρωπος ετήρησες όλα όσα 
είναι αρεστά εις εμέ».
23 Και αυτός ο Ιησούς, διά τον οποίον ελέχθησαν τα 
ανωτέρω, ήτο, όταν ήρχιζε το δημόσιον έργον του, 
περίπου τριάκοντα ετών, υιός, όπως ενομίζετο απο τους 
Εβραίους, του Ιωσήφ, ο οποίος ήτο υιός του Ηλί,
24 ο οποίος ήτο υιός του Ματθάν, υιού του Λευΐ, υιού του 
Μελχί, υιού του Ιωαννά, υιού του Ιωσήφ,
25 υιού του Ματταθίου, υιού του Αμώς, υιού του Ναούμ, 
υιού του Εσλίμ, υιού του Ναγγαί,
26 υιού του Μαάθ, υιού του Ματταθίου, υιού του Σεμεΰ, 
υιού του Ιωσήφ, υιού του Ιωδά,
27 υιού του Ιωαννάν, υιού του Ρησά, υιού του 
Ζοροβάβελ, υιού του Σαλαθιήλ, υιού του Νηρί,
28 υιού του Μελχί, υιού του Αδδί, υιού του Κωσάμ, υιού 
του Ελμωδάδ, υιού του Ήρ,
29 υιού του Ιωσή, υιού του Ελιέζερ, υιού του Ιωρείμ, υιού 
του Ματθάτ, υιού του Λευΐ,
30 υιού του Συμεών, υιού του Ιούδα, υιού του Ιωσήφ, 
υιού του Ιωνά, υιού του Ελιακείμ,
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31 υιού του Μελεά, υιού του Μαϊνάν, υιού του Ματταθά, 
υιού του Νάθαν, υιού του Δαυΐδ,
32 υιού του Ιεσσαί, υιού του Ωβήδ, υιού του Βοόζ, υιού 
του Σαλμών, υιού του Ναασσών,
33 υιού του Αμιναδάβ, υιού του Αράμ, υιού του Ιωράμ, 
υιού του Εσρώμ, υιού του Φαρές, υιού του Ιούδα,
34 υιού του Ιακώβ, υιού του Ισαάκ, υιού του Αβραάμ, 
υιού του Θάρα, υιού του Ναχώρ,
35 υιού του Σερούχ, υιού του Ραγαύ, υιού του Φάλεκ, 
υιού του Έβερ, υιού του Σαλά,
36 υιού του Καϊνάν, υιού του Αρφαξάδ, υιού του Σήμ, 
υιού του Νώε, υιού του Λάμεχ,
37 υιού του Μαθουσάλα, υιού του Ενώχ, υιού του Ιάρεδ, 
υιού του Μαλελεήλ, υιού του Καϊνάν,
38 υιού του Ενώς, υιού του Σήθ, υιού του Αδάμ, τον 
οποίον ως τέκνον του έπλασε κατ’ ευθείαν ο Θεός. (Ο 
ίδιος ο Θεός διά της δημιουργικής του δυνάμεως 
έπλασεν εν τη Παρθένω τον Ιησούν, τον νέον Αδάμ).

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

• Οι πειρασμοί, 1-13.
• Ομιλία εις την Ναζαρέτ, 14-30.
• Η θεραπεία του δαιμονιζομένου εις την 
Καπερναούμ, 31-37.
• Η θεραπεία της πενθεράς του Πέτρου και πλήθους 
άλλων ασθενών, 38-44.

1 Ο δε Ιησούς, γεμάτος απο Άγιον Πνεύμα, επέστρεψε 
απο τον Ιορδάνην και ωδηγείτο με την παρακίνησιν του 
Αγίου Πνεύματος εις την έρημον,
2 εις την οποίαν σαράντα ημέρας επειράζετο απο τον 
διάβολον. Και δεν έφαγε τίποτε τας ημέρας εκείνας. Και 
αφού ετελείωσαν αυταί, έπειτα επείνασε.
3 Και είπεν εις αυτόν ο διάβολος· «Εάν είσαι Υιός του 
Θεού (όπως είπεν η φωνή που ηκούσθη εις τον 
Ιορδάνην, και έχεις δύναμιν απο τον Θεόν) ειπέ εις τον 
λίθον αυτόν να γίνη άρτος».
4 Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν και είπεν· «Είναι 
γραμμένον εις την Αγίαν Γραφήν, ότι δεν θα ζήση ο 
άνθρωπος μόνον με άρτον, αλλά και με κάθε λόγον, 
που βγαίνει απο το στόμα του Θεού. Εάν ο Θεός δώση 
διαταγήν, ημπορεί να ζήση ο άνθρωπος και χωρίς 
άρτον».
5 Και αφού τον ανέβασεν ο διάβολος εις όρος υψηλόν, 
του έδειξεν εις στιγμήν χρόνου πανοραματικώς όλας 
τας βασιλείας του κόσμου, την δύναμίν των, τα πλούτη 
των, την μεγαλοπρέπειάν των.
6 Και είπεν εις αυτόν ο διάβολος· «Θα δώσω εις σε όλην 
αυτήν την εξουσίαν επάνω εις τα κράτη και όλην την 
δόξα των. Θα σου τα δώσω, διότι έχουν παραδοθή και 
υποταχθή, εξ αιτίας των αμαρτιών των, εις εμέ και εγώ 
τα δίδω εις όποιον θέλω.
7 Συ λοιπόν, εάν πέσης εμπρός μου, και με 

προσκυνήσης ως κύριόν σου, θα έχης ως ιδικήν σου 
όλην αυτήν την εξουσίαν και μεγαλοπρέπειαν».
8 Και αποκριθείς ο Ιησούς του είπεν· «Φύγε απ’ εμπρός 
μου, σατανά (δεν θέλω με κανέναν τρόπον να ακούσω 
την πονηράν σου πρότασιν), διότι είναι γραμμένον: 
Κύριον τον Θεόν σου θα προσκυνήσης και αυτόν μόνον 
θα λατρεύσης».
9 Και έφερεν αυτόν εις τα Ιεροσόλυμα και τον έστησεν 
όρθιον εις το υψηλόν άκρον της στέγης του Ναού και 
του είπε· «Εάν είσαι υιός του Θεού, ρίψε τον εαυτόν σου 
απο εδώ κάτω και δεν θα πάθης τίποτε,
10 διότι είναι γραμμένον εις την Αγίαν Γραφήν, ότι ο 
Θεός θα δώση εντολήν διά σε εις τους αγγέλους του, να 
σε διαφυλάξουν.
11 Και έχει γραφή ακόμη, ότι θα σε σηκώσουν εις τα 
χέρια των, ώστε να μη κτυπήση ούτε το πόδι σου εις τον 
λίθον. (Έτσι δε και οι άνθρωποι που είναι 
συγκεντρωμένοι εις την αυλήν του ναού, όταν ίδουν το 
θαύμα αυτό, θα πιστεύσουν εις σε).
12 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και του είπεν ότι «Έχει λεχθή· 
δεν θα εκθέσης τον εαυτόν σου εις κίνδυνον, διά να 
δοκιμάσης Κύριον τον Θεόν σου, αν θα σε προφυλάξη».
13 Και αφού ετελείωσεν ο διάβολος κάθε πειρασμόν, 
απεμακρύνθη απο τον Ιησούν μέχρι καιρού, περιμένων 
άλλην κατάλληλον ευκαιρίαν να τον πειράξη.
14 Και επέστρεψεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν γεμάτος 
με την δύναμιν του Αγίου Πνεύματος και η φήμη του 
διά τα θαύματα, τα οποία έκαμνε, εκυκλοφόρησεν εις 
όλα τα περίχωρα.
15 Και αυτός εδίδασκε εις τας συναγωγάς των Ιουδαίων, 
θαυμαζόμενος και επαινούμενος απο όλους.
16 Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ όπου είχε ανατραφή και 
εισήλθε, όπως εσυνήθιζε, κατά την ημέραν του 
Σαββάτου εις την συναγωγήν, και εσηκώθη απο την 
θέσιν του, διά να αναγνώση περικοπήν απο την Βίβλον.
17 Και εδόθη εις τα χέρια του το βιβλίον του προφήτου 
Ησαΐου και αφού εξεδίπλωσε το βιβλίον, ευρήκε το 
μέρος εκείνο, που ήσαν γραμμένα τα εξής:
18 «Πνεύμα Κυρίου μένει εις εμέ, διότι με αυτό με 
έχρισεν ο Κύριος ως άνθρωπον και με έστειλε να 
κηρύξω εις τους πτωχούς και γυμνούς απο πίστιν 
ανθρώπους το χαρμόσυνον μήνυμα της λυτρώσεως, να 
θεραπεύσω αυτούς των οποίων η καρδία έχει συντριβή 
απο το βάρος της αμαρτίας.
19 Να κηρύξω εις τους δούλους της αμαρτίας την 
άφεσιν και την απελευθέρωσιν, να χαρίσω ανάβλεψιν 
εις εκείνους που έχουν σκοτισμένον και τυφλωμένον 
τον νούν απο τα πάθη της αμαρτίας, να στείλω υγιείς 
και ελευθέρους απο κάθε ενοχήν εκείνους, που έχουν 
καταπληγωθή και συντριβή απο την αμαρτίαν· με 
έστειλε να κηρύξω εις τους ανθρώπους την αρχήν νέας 
εποχής, η οποία θα είναι ευχαρίστως δεκτή απο τον 
Θεόν, ποθητή δε και χαρμόσυνος διά τους ανθρώπους».
20 Και αφού ετύλιξε το βιβλίον εις σχήμα κυλίνδρου, το 
παρέδωσεν εις τον υπηρέτην και εκάθισε. Τα βλέμματα 
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δε όλων αυτών, που ευρίσκοντο εις την συναγωγήν, 
ήσαν προσηλωμένα με μεγάλην προσοχήν εις αυτόν.
21 Ήρχισε δε να λέγη εις αυτούς ότι «Σήμερον, με όσα 
την στιγμήν αυτή ακούουν τα αυτιά σας, έχει 
εκπληρωθή και επαληθεύσει αυτή η προφητεία».
22 Και όλοι επεβεβαίωναν δι’ αυτόν, ότι εκήρυττε με 
πολλήν δύναμιν και εθαύμαζαν διά τα λόγια τα γεμάτα 
χάριν, που έβγαιναν απο το στόμα του και έλεγαν· «Δεν 
είναι αυτός ο υιός του γνωστού μας Ιωσήφ, ο 
μαραγκός;».
23 Και είπε προς αυτούς· «Ασφαλώς θα μου πήτε την 
γνωστήν παροιμίαν· ιατρέ, θεράπευσε τον εαυτόν σου· 
δείξε την δύναμίν σου εδώ εις την πατρίδα σου, κάμε 
και εδώ τα θαύματα, που ηκούσαμεν ότι έκαμες εις την 
Καπερναούμ».
24 Αλλά ο Ιησούς τους είπε· «Αλήθεια σας λέγω, ότι 
κανείς προφήτης δεν έγινε δεκτός με την πρέπουσαν 
τιμήν εις την πατρίδα του.
25 Σας υπενθυμίζω δε και αυτήν την αλήθειαν, ότι 
πολλαί χήραι εζούσαν μεταξύ του ισραηλιτικού λαού 
κατά την εποχή του Ηλιού, όταν εκλείσθη ο ουρανός και 
δεν έβρεξε επί τρία έτη και έξη μήνας, τότε που 
απλώθηκε μεγάλη πείνα εις όλην την χώραν της 
Παλαιστίνης.
26 Και εις καμμίαν απο τας πτωχάς χήρας των Ιουδαίων 
δεν εστάλη απο τον Θεόν ο Ηλίας, ει μη μόνον εις τα 
Σάρεπτα της Σιδωνίας προς κάποιαν άγνωστον και 
άσημον χήραν γυναίκα.
27 Και πολλοί λεπροί ήσαν κατά την εποχήν του 
προφήτου Ελισαίου εις το ισραηλιτικόν έθνος και κανείς 
απο αυτούς δεν εθεραπεύθη, ει μη μόνον ο Νεεμάν, που 
κατήγετο απο τη Συρίαν».
28 Και όλοι μέσα εις την συναγωγήν, όταν ήκουσαν 
αυτά, κατελήφθησαν απο ασυγκράτητον οργήν (διότι 
ενόμισαν ότι ο Κύριος τους θέτει εις κατωτέραν θέσιν 
απο τους ειδωλολάτρας).
29 Εσηκώθησαν, τον ήρπασαν και τον έβγαλαν έξω απο 
την πόλιν, τον έφεραν έως το χείλος ενός κρημνού του 
όρους, επάνω εις το οποίον είχεν οικοδομηθή η πόλις 
των, με τον σκοπόν να τον κρημνίσουν κάτω.
30 Αυτός όμως επέρασε ανάμεσα απο αυτούς κατά ένα 
τρόπον θαυμαστόν και έφυγε.
31 Και κατέβηκε εις την Καπερναούμ, πόλιν της 
Γαλιλαίας και εκεί εδίδασκε κατά τα Σάββατα τους 
κατοίκους της.
32 Εθαύμαζαν δε και απορούσαν με την διδασκαλίαν 
του, διότι ο λόγος του είχε δύναμιν, ώστε να συναρπάζη 
όλους και να πείθη.
33 Και εις την συναγωγήν ήτο ένας άνθρωπος, που έιχε 
δαιμονικόν ακάθαρτον πνεύμα και εκραύγασε με 
φωνήν μεγάλην
34 λέγων· «Άφησέ μας· ποία σχέσις ημπορεί να υπάρχη 
μεταξύ ημών των δαιμονίων και σου, Ιησού Ναζαρηνέ; 
Ήλθες να μας διώξης απ’ αυτόν, εις τον οποίον έχομεν 
εγκατασταθή και να μας κρημνίσης εις την άβυσσον 

της απωλείας; Σε γνωρίζω ποίος είσαι· είσαι ο κατ’ 
εξοχήν άγιος του Θεού, ο Μεσσίας, τον οποίον ο ίδιος ο 
Θεός καθιέρωσεν εις το έργον του».
35 Και τον επέπληξεν ο Ιησούς λέγων· «Φιμώσου, κλείσε 
το στόμα σου, και έβγα απο τον άνθρωπον αυτόν». Και 
τότε το δαιμόνιον έρριξε αυτόν εις το μέσον της 
συναγωγής και εβγήκεν απο αυτόν, χωρίς να τον βλάψη 
καθόλου.
36 Και απλώθηκε εις όλους μεγάλη έκπληξις και 
συνωμιλούσαν μεταξύ των λέγοντες· «Τι φοβερός και 
δυνατός είναι ο λόγος του ανθρώπου αυτού; Διότι με 
εξουσίαν και δύναμιν διατάσσει τα ακάθαρτα 
πνεύματα και εκείνα φεύγουν αμέσως».
37 Και διεδίδετο η φήμη αυτού εις κάθε τόπον της 
περιοχής της Γαλιλαίας.
38 Έπειτα δε απο την θεραπείαν του δαιμονιώντος 
εξεκίνησε και ανεχώρησε απο την συναγωγήν και 
επήγε εις το σπίτι του Σίμωνος. Η δε πενθερά του 
Σίμωνος είχε μεγάλον πυρετόν και τον παρεκάλεσαν 
να την θεραπεύση.
39 Και αφού επλησίασε και εστάθη απο επάνω της, 
διέταξε τον πυρετόν και την αφήκεν αμέσως. Αυτή δε 
αμέσως εσηκώθη και χωρίς να αισθάνεται καμμίαν 
αδυναμίαν απο την ασθένειάν της, τους υπηρετούσε.
40 Κατά δε την δύσιν του ηλίου, όλοι όσοι είχον 
ασθενείς απο διαφόρους νόσους, τους έφεραν προς 
αυτόν. Αυτός δε, αφού έθετε τα χέρια του εις τον 
καθένα απο αυτούς, τους εθεράπευσε.
41 Έφευγαν δε και δαιμόνια απο πολλούς, τα οποία 
εκραύγαζαν δυνατά και έλεγαν ότι· «Συ είσαι ο Χριστός, 
ο υιός του Θεού». Ο δε Ιησούς τα επέπληττε και δεν τα 
άφινε να ομιλούν, διότι εγνώριζαν ότι αυτός είναι ο 
Χριστός. (Δεν ήθελε την δολίαν μαρτυρίαν των πονηρών 
πνευμάτων).
42 Όταν δε έγινεν ημέρα ο Ιησούς ανεχώρησε και 
επήγεν εις έρημον τόπον και τα πλήθη τον 
αναζητούσαν. Και ήλθον έως εκεί, που ήτο, και 
προσπαθούσαν με τα λόγια των να τον κρατήσουν, να 
μη φύγη απο την πόλιν των.
43 Εκείνος όμως τους είπεν, ότι «Πρέπει να κηρύξω το 
χαρμόσυνον μήνυμα της βασιλείας του Θεού και εις τας 
άλλας πόλεις, διότι δι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπόν έχω 
σταλή απο τον πατέρα μου».
44 Και εκήρυσσε το Ευαγγέλιον εις τας συναγωγάς της 
Γαλιλαίας.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

• Η θαυμαστή αλιεία και η κλήσις των τεσσάρων 
μαθητών, 1-11.
• Η θεραπεία ενός λεπρού, 12-16.
• Η θεραπεία του παραλυτικού, 17-26.
• Τα κατά την κλήσιν του Ματθαίου, 27-39.
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1 Ενώ δε τα πλήθη τον περιτριγύριζαν εις πυκνάς μάζας 
και τον εστρίχμωναν, διά να ακούουν τον λόγον του 
Θεού, αυτός εστέκετο πλησίον της λίμνης Γεννησαρέτ.
2 Και είδε δύο πλοία αραγμένα και ακίνητα εκεί κοντά 
εις την λίμνην· οι δε ψαράδες είχαν βγή απο αυτά και 
έπλυναν τα δίκτυα εις την παραλίαν.
3 Και αφού εμπήκε εις ένα απο αυτά, που ανήκε εις τον 
Σίμωνα, τον παρεκάλεσε να προχωρήση εις μικράν 
απόστασιν απο την ξηράν. Και καθίσας εδίδασκε απο 
το πλοίον τα πλήθη του λαού.
4 Όταν δε έπαυσε να ομιλή, είπε εις τον Σίμωνα· 
«Ξαναφέρε το πλοίον πάλιν εις τα ανοικτά της λίμνης 
και ρίξτε τα δίκτυά σας για ψάρεμα».
5 Και αποκριθείς ο Σίμων του είπε· «Διδάσκαλε, όλην 
την νύκτα, που είναι κατάλληλες οι ώρες για ψάρεμα, 
εκοπιάσαμε ρίχνοντες τα δίκτυα και δεν επιάσαμε 
τίποτε. Αλλά, θα υπακούσω εις τον λόγον σου και θα 
ρίξω το δίκτυ».
6 Και αφού έκαμαν τούτο, έκλεισαν πολύ πλήθος 
ιχθύων· ήρχισε δε να σχίζεται το δίκτυον απο το πολύ 
βάρος.
7 Και επροσκάλεσαν με νεύματα τους συνεταίρους των, 
που ήσαν εις το άλλο πλοίον, να έλθουν, διά να 
πιάσουν μαζή με αυτούς τα δίκτυα με τα ψάρια. Και 
εκείνοι ήλθαν και εγέμισαν και τα δύο πλοία τόσον 
πολύ, ώστε εκινδύνευαν να βυθισθούν.
8 Όταν δε ο Σίμων είδε το θαυμαστόν αυτό γεγονός, 
έπεσε κάτω εμπρός εις τα γόνατα του Ιησού και είπε· 
«Κύριε, έβγα απο το πλοίον μου, διότι εγώ είμαι ένας 
άνθρωπος αμαρτωλός και δεν μου αξίζει να ευρίσκωμαι 
τόσον κοντά σου».
9 Τα είπε δε αυτά, διότι κατέλαβε αυτόν και όλους 
εκείνους, που ήσαν μαζή του, μεγάλη έκπληξις, διά το 
πλήθος των ψαριών, που είχαν κλείσει εις τα δίκτυα.
10 Η ίδια δε έκπληξις κατέλαβε τον Ιάκωβον και τον 
Ιωάννην, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, που ήσαν συνεταίροι 
του Σίμωνος. Και είπεν ο Ιησούς προς τον Σίμωνα· «Μη 
φοβάσαι· απο τώρα θα πιάνης με τα δίκτυα του 
κηρύγματός σου ζωντανούς ανθρώπους και θα τους 
οδηγής εις την βασιλείαν των ουρανών».
11 Και αφού έφεραν πάλιν εις την ξηράν τα πλοία, 
αφήκαν όλα, και ψάρια και δίκτυα και πλοία, και 
ηκολούθησαν ως πιστοί μαθηταί τον Χριστόν.
12 Συνέβη δε, όταν ευρίσκετο ο Ιησούς εις μίαν απο τας 
πόλεις και ιδού ένας άνθρωπος γεμάτος λέπρα. Αυτός, 
όταν είδε τον Ιησούν, έπεσε πρηνής με το πρόσωπον εις 
την γην και τον παρεκάλεσε λέγων· «Κύριε, πιστεύω 
ότι, εάν θέλης, ημπορείς να με καθαρίσης απο την 
λέπραν».
13 Και ο Κύριος, αφού άπλωσε το χέρι και τον ήγγισε, 
είπε· «Θέλω. Καθαρίσου απο την λέπραν». Και αμέσως 
εξηφανίσθη απο αυτόν η λέπρα.
14 Και ο Ιησούς του έδωσεν εντολήν να μη είπη εις 
κανένα τίποτε· «Αλλά πήγαινε, είπε, δείξε τον εαυτόν 
σου εις τον ιερέα και πρόσφερε την θυσίαν διά την 

θεραπείαν σου, όπως έχει διατάξει ο Μωϋσής, διά να 
είναι αυτό επιβεβαίωσις και μαρτυρία εις τον ιερέα και 
εις τους άλλους ανθρώπους, ότι πράγματι 
εθεραπεύθης».
15 Διεδίδετο δε και εκυκλοφορούσε ακόμη περισσότερον 
η φήμη δι’ αυτόν και πλήθη λαού εμαζεύοντο απο 
διάφορα μέρη, διά να ακούουν την διδασκαλίαν του και 
να θεραπεύωνται υπ’ αυτού απο τας ασθενείας των.
16 Αυτός δε έφευγε και απεσύρετο εις ερημικούς τόπους 
και προσήυχετο.
17 Συνέβη δε μίαν απο τα ημέρας εκείνας, και αυτός 
εδίδασκε. Και εκάθηντο εκεί κοντά Φαρισαίοι και 
νομοδιδάσκαλοι, οι οποίοι είχαν έλθει απο κάθε χωρίον 
της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας και απο την Ιερουσαλήμ. 
Και δύναμις Κυρίου υπήρχε πάντοτε εις τον Ιησούν, 
ώστε να θεραπεύη τους ασθενείς.
18 Και ιδού μερικοί άνδρες έφεραν επάνω εις το 
κρεββάτι κάποιον άνθρωπον, που ήτο παράλυτος, και 
προσπαθούσαν να τον μπάσουν μέσα εις το σπίτι και 
να τον θέσουν εμπρός του.
19 Επειδή όμως, λόγω του συνωστισμού του πλήθους, 
δεν ευρήκαν απο ποίαν είσοδον να τον βάλουν, 
ανέβηκαν εις την στέγην και απο τα κεραμίδια τον 
κατέβασαν μαζή με το μικρό του κρεββάτι εις το μέσον 
της αιθούσης, εμπρός εις τον Ιησούν.
20 Και ο Κύριος, όταν είδε την πίστιν αυτών, είπεν εις 
τον παραλυτικόν· «Άνθρωπε, σου συγχωρούνται αι 
αμαρτίαι, αι οποίαι είναι και η αιτία της ασθενείας 
σου».
21 Και ήρχισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι να 
σκέπτωνται μέσα των και να λέγουν· «Ποιός είναι αυτός 
που εκστομίζει τέτοιες βλασφημίες; Ποιός άλλος 
ημπορεί να συγχωρή αμαρτίας, ει μη μόνον ο Θεός; Πως 
αυτός αρπάζει θεία δικαιώματα;».
22 Ο δε Ιησούς αντελήφθη με την θείαν του 
παντογνωσίαν ολοκάθαρα τους διαλογισμούς των και 
αποκριθείς τους είπε· «Τι συλλογίζεσθε μέσα εις τας 
καρδίας σας;
23 Τι είναι ευκολώτερον να είπη κανείς, σου 
συγχωρούνται αι αμαρτίαι ή να του είπη, σήκω επάνω 
υγιής και περιπάτει; (Του πρώτου το αποτέλεσμα δεν 
φαίνεται, του δευτέρου φαίνεται).
24 Διά να μάθετε λοιπόν και σείς, ότι ο υιός του 
ανθρώπου, ο Μεσσίας, έχει εξουσίαν εδώ εις την γην να 
συγχωρή αμαρτίας, θα κάμω και την θαυμαστήν 
θεραπείαν, η οποία καθ’ ο θαύμα, θα επικυρώνη την 
αλήθειαν των λόγων μου - είπε εις τον παραλυτικόν· εις 
σε λέγω, σήκω όρθιος και υγιής, πάρε το μικρό κρεββάτι 
σου και πήγαινε εις το σπίτι σου».
25 Και αμέσως εσηκώθη τελείως υγιής εμπρός εις τα 
μάτια των, επήρε το κρεββάτι, επάνω εις το οποίον ήτο 
έως τότε κατάκοιτος και έφυγε διά το σπίτι του δοξάζων 
τον Θεόν.
26 Και κατέλαβεν όλους μεγάλη έκπληξις και βαθύς 
θαυμασμός και εδόξαζαν τον Θεόν, και εκυριεύθησαν 
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απο φόβον λέγοντες ότι· «Παράδοξα και πρωτοφανή 
γεγονότα είδομεν σήμερον».
27 Και έπειτα απο αυτά εβγήκεν απο το σπίτι ο Ιησούς 
και είδε τον τελώνην Λευΐν να κάθεται εις το γραφείον 
εισπάξεως φόρων, και είπε προς αυτόν· «Ακολούθησέ 
με ως πιστός και παντοτεινός μαθητής μου».
28 Και εκείνος αφήκε όλα, εσηκώθηκε αμέσως και τον 
ηκολούθησε.
29 Και έκαμε τότε ο Λευΐς μεγάλην υποδοχήν εις το 
σπίτι του προς χάριν του Ιησού. Και ήτο πλήθος πολύ 
απο τελώνας και άλλους, οι οποίοι είχαν παρακαθήσει 
μαζή των εις το φαγητόν.
30 Και εγόγγυζαν εις τους μαθητάς του Χριστού οι 
γραμματείς και οι Φαρισαίοι λέγοντες· «Διατί τρώγετε 
και πίνετε μα τους τελώνας και τους αμαρτωλούς;».
31 Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· «Δεν έχουν 
ανάγκην απο ιατρόν οι υγιείς, αλλά οι πάσχοντες απο 
ασθενείας.
32 Δεν έχω έλθει να καλέσω δικαίους ή εκείνους που 
θεωρούν τον εαυτόν των δίκαιον, αλλά αμαρτωλούς εις 
μετάνοιαν».
33 Τότε εκείνοι απηύθηναν άλλην ερώτησιν εις αυτόν· 
«Διατί οι μαθηταί του Ιωάννου νηστεύουν συχνά και 
προσεύχονται, όπως επίσης και οι μαθηταί των 
Φαρισαίων, οι δε ιδικοί σου μαθηταί και τρώγουν και 
πίνουν;».
34 Αυτός δε τους είπε· «Μήπως ημπορείτε να επιβάλετε 
νηστείαν εις τους φίλους του νυμφίου, τους 
προσκεκλημένους εις τον γάμον, καθ’ ον χρόνον ο 
νυμφίος είναι μαζή των; (Εις την χαράν δεν νηστεύουν 
οι άνθρωποι. Εφ’ όσον δε εγώ ο νυμφίος της Εκκλησίας 
είμαι τώρα μαζή με τους μαθητάς μου δεν είναι νοητόν 
να πενθούν και να νηστεύουν).
35 Θα έλθουν όμως ημέραι, όταν θα αποσπάσουν 
βιαίως εκ μέσου αυτών τον νυμφίον και τότε κατά τας 
ημέρας εκείνας θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν». 
(Εννοούσε την σταύρωσίν του, η οποία θα εγέμιζε απο 
βαρύ πένθος και ισχυράν θλίψιν τους μαθητάς, όπως 
και τας άλλας θλίψεις, τας οποίας κατόπιν θα 
εδοκίμαζαν αυτοί).
36 Έλεγε δε προς αυτούς και μίαν παραβολήν, ότι 
«Κανείς δεν βάζει μπάλωμα καινούργιο εις ρούχο 
παλαιόν, εάν όμως και κάμη κάτι τέτοιο και το 
καινούργιο ύφασμα θα το σχίση ανωφελώς, διά να 
βγάλη το μπάλωμα, αλλά και προς το παλαιόν ένδυμα 
δεν θα ταιριάζη το καινούργιο μπάλωμα.
37 Και κανένας δεν βάζει μούστον εις παλαιούς ασκούς. 
Εάν όμως και το κάμη, τότε ο μούστος επάνω εις την 
βράσιν του θα σπάση τους ασκούς, οπότε και αυτός θα 
χυθή και οι ασκοί θα χαθούν.
38 Αλλά πρέπει να βάζουν τον νέον οίνον εις νέους 
ασκούς. (Οι Φαρισαίοι και οι μαθηταί των είναι τα 
φθαρμένα ενδύματα, είναι οι παλαιοί ασκοί, έχουν 
παλαιάν νοοτροπίαν και απηρχαιωμένους τρόπους 
λατρείας και ζωής και δεν ημπορούν να δεχθούν την 

νέαν διδασκαλίαν. Οι μαθηταί μου, αγνοί, νέοι 
άνθρωποι, θα την δεχθούν ευχαρίστως).
39 Και κανείς, αφού πίη παλαιόν οίνον, δεν θέλει 
αμέσως τον νέον. Διότι λέγει· ο παλαιός είναι 
καλύτερος». (Έτσι και οι συνηθισμένοι εις τους 
απηρχαιωμένους τύπους του παλαιού Νόμου, δεν 
ημπορούν να ευχαριστηθούν εις το νέον πνεύμα της 
ιδικής μου διδασκαλίας).

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

• Αι πρώτες συζητήσεις περί του Σαββάτου, 1-11.
• Η εκλογή των δώδεκα, 12-19.
• Η επί του όρους ομιλία, 20-49.

1 Κατά το δεύτερον Σάββατον, έπειτα απο το πρώτον 
Σάββατον της εορτής του Πάσχα, επερνούσε ο Ιησούς 
διά μέσου των σπαρμένων αγρών και οι μαθηταί 
έκοβαν τα στάχυα, τα έτριβον με τα χέρια των και 
έτρωγαν τους κόκκους.
2 Μερικοί δε απο τους Φαρισαίους τους είπαν· «Διατί 
κάνετε αυτό, το οποίον, ως εργασία που είναι, δεν 
επιτρέπεται να το κάνετε κατά την ημέραν του 
Σαββάτου;».
3 Και αποκριθείς προς αυτούς ο Ιησούς είπεν· «Δεν 
έχετε αναγνώσει ούτε καν και τούτο, που είχε κάμει ο 
Δαυΐδ, όταν επείνασε αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζή 
του;
4 Ότι δηλαδή εισήλθε εις τον οίκον του Θεού, επήρε 
τους άρτους της προθέσεως, έφαγε και αυτός και έδωκε 
και εις εκείνους που είχε μαζή του; Αυτούς δε τους 
άρτους, όπως γνωρίζετε, δεν επιτρέπεται να τους φάγη 
κανείς άλλος, ει μη μόνο οι ιερείς». (Και όμως την 
πράξιν αυτήν του Δαυΐδ, βαρυτέραν απο αυτήν που 
κάνουν τώρα οι μαθηταί μου, ούτε ο Θεός ούτε και σείς 
βέβαια την καταδικάζετε).
5 Και έλεγεν εν συμπεράσματι εις αυτούς, ότι «Ο υιός 
του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου και με 
την θείαν του εξουσίαν έχει το δικαίωμα να τροποποιή 
και να λαμπρύνη τον θεσμόν αυτόν».
6 Συνέβη δε και κάποιο άλλο Σάββατον να εισέλθη 
αυτός εις την συναγωγήν και να διδάσκη. Ευρίσκετο δε 
εκεί και ένας άνθρωπος, του οποίου το δεξί χέρι ήτο 
ακίνητον και ξηρόν.
7 Τον κατεσκόπευον δε οι γραμματείς και Φαρισαίοι, 
εάν κατά το Σάββατον θα θεραπεύση αυτόν, διά να 
εύρουν αφορμήν κατηγορίας εναντίον του.
8 Αυτός δε ως παντογνώστης εγνώριζε πολύ καλά τους 
διαλογισμούς των και είπε εις τον άνθρωπον, που είχε 
το ξηρό χέρι· «Σήκω ορθός και στάσου εις το μέσον της 
συναγωγής». Εκείνος δε εσηκώθη και εστάθη.
9 Είπε τότε προς τους Φαρισαίους ο Ιησούς· «Θα σας 
ερωτήσω, τι επιτρέπεται να κάμη κανείς τας ημέρας του 
Σαββάτου· να κάμη το καλόν ή να κάμη το κακόν; να 
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σώση μίαν ζωήν που κινδυνεύει ή να αδιαφορήση και 
να γίνη αιτία του θανάτου ενός ανθρώπου;».
10 Και αφού περιέφερε γύρω το βλέμμα του προς όλους 
(μήπως τυχόν και κανείς απαντήση) είπεν εις τον 
άνθρωπον εκείνον· «Άπλωσε το χέρι σου». Εκείνος 
έκαμε ό,τι του είπε ο Κύριος και αμέσως το χέρι του 
έγινε εντελώς υγιές, όπως και το άλλο.
11 Αυτοί δε εκυριεύθησαν απο σκοτισμόν του νου και 
πώρωσιν της καρδίας και συζητούσαν εντόνως μεταξύ 
τους, τι θα μπορούσαν να κάνουν εναντίον του Ιησού.
12 Κατά τας ημέρας δε αυτάς εβγήκεν ο Κύριος εις το 
όρος να προσευχηθή και διενυκτέρευσε προσευχόμενος 
προς τον Θεόν.
13 Και όταν έγινε ημέρα εκάλεσε κοντά του τους 
μαθητάς του και εξέλεξε απο αυτούς δώδεκα, τους 
οποίους ωνόμασε και Αποστόλους.
14 Δηλαδή τον Σίμωνα, τον οποίον ωνόμασε Πέτρον, 
και τον Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, τον Ιάκωβον και 
τον Ιωάννην, τον Φίλιππον και τον Βαρθολομαίον,
15 τον Ματθαίον και τον Θωμάν, τον Ιάκωβον, τον υιόν 
του Αλφαίου και Σίμωνα τον ονομαζόμενον Ζηλωτήν,
16 Ιούδαν τον υιόν του Ιακώβου και Ιούδαν τον 
Ισκαριώτην, ο οποίος κατόπιν έγινε προδότης.
17 Και όταν κατέβηκε μαζή με αυτούς απο το όρος 
εστάθηκε εις τας υπωρείας του όρους, όπου ήρχιζε η 
πεδιάς. Και εκεί είχε συγκεντρωθή πλήθος απο 
μαθητάς και λαός πολύς απο όλην την Ιουδαίαν και την 
Ιερουσαλήμ και απο τα παράλια Τύρου και Σιδώνος, οι 
οποίοι ήλθαν να τον ακούσουν και να θεραπευθούν 
απο τας ασθενείας των.
18 Είχαν έλθει δε εκεί και πολλοί, που εταλαιπωρούντο 
απο ακάθαρτα πνεύματα και οι οποίοι με την δύναμιν 
του Χριστού εθεραπεύοντο.
19 Και όλος ο λαός εζητούσε να τον εγγίση, διότι θεία 
δύναμις έβγαινε απο αυτόν και εθεράπευεν όλους, όσοι 
είχαν πίστιν εις αυτόν.
20 Και αυτός, αφού εσήκωσε τα μάτια του προς τους 
μαθητάς, έλεγε· «Μακάριοι είσθε σείς οι πτωχοί, που 
δεν έχετε δώσει την καρδιά σας εις τα πλούτη, αλλά 
στηρίζετε τας ελπίδας σας εις τον Θεόν, διότι ιδική σας 
είναι η βασιλεία του Θεού.
21 Μακάριοι είσθε σείς, που πεινάτε και στερείσθε, 
χωρίς να γογγύζετε, διότι θα χορτασθήτε με τας 
ανεκτιμήτους δωρεάς της βασιλείας των ουρανών. 
Μακάριοι είσθε σείς, που κλαίετε διά τα αμαρτήματά 
σας και διά τας άλλας θλίψεις, τας οποίας υπομένετε, 
διότι θα χαρήτε και θα γελάσετε.
22 Μακάριοι είσθε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και 
όταν διακόψουν κάθε σχέσιν με σας και σας 
απομονώσουν και σας υβρίσουν και διαβάλουν το 
όνομά σας ως πονηρόν και κακόν, κάμουν δε όλα αυτά, 
διότι είσθε πιστοί μαθηταί του υιού του ανθρώπου.
23 Χαρήτε κατά την ημέραν εκείνην, που θα υφίστασθε 
αυτά και σκιρτήσατε απο την μεγάλην χαράν. Διότι 
ιδού, η αναταμοιβή σας θα είναι μεγάλη και 

ανεκτίμητος εις τον ουρανόν. Διότι τα ίδια έκαναν οι 
πατέρες αυτών και εις τους προφήτας, οι οποίοι 
σήμερον τιμώνται και δοξάζονται εις τον ουρανόν.
24 Πλην αλλοίμονον εις σας τους πλουσίους, που 
χρησιμοποιείτε τον πλούτον αποκλειστικά και μόνον 
διά την ιδικήν σας καλοπέρασιν και απόλαυσιν, διότι 
έχετε πλέον πάρει την παρηγορίαν και την χαράν απο 
τον πλούτον και συνεπώς δεν έχετε το δικαίωμα να 
περιμένετε αμοιβήν απο τον Θεόν.
25 Αλλοίμονον εις σας, που είσθε χορτασμένοι απο τα 
υλικά αγαθά και τας απολαύσεις, διότι θα στερηθήτε 
απο τα ανεκτίμητα πνευματικά αγαθά και θα 
πεινάσετε αιωνίαν πείναν. Αλλοίμονον εις σας, που 
γελάτε και διασκεδάζετε με τας αμαρτωλάς απολαύσεις 
σας, διότι εις την μέλλουσαν ζωήν θα πενθήσετε και θα 
κλαύσετε πικρά.
26 Αλλοίμονον, όταν σας επαινέσουν όλοι οι άνθρωποι, 
επειδή όλους θα τους κολακεύετε, εις όλους θέλετε να 
αρέσετε, με όλους θέλετε να τα έχετε καλά, 
καταπατούντες τον νόμον του Θεού. Τα ίδια έκαναν 
(τέτοιους επαίνους δηλαδή απέδιδαν) εις τους 
ψευδοπροφήτας και οι πρόγονοι των σημερινών 
Εβραίων.
27 Αλλά εις σας, που με ακούτε με καλήν διάθεσιν, 
λέγω και τα εξής: αγαπάτε τους εχθρούς σας, 
ευεργετείτε εκείνους, που σας μισούν,
28 ευλογείτε εκείνους, που σας καταρώνται, 
προσεύχεσθε εις τον Θεόν δι’ εκείνους, που σας 
δυσφημούν και σας προσβάλλουν και σας βλάπτουν.
29 Εις εκείνον που σε κτυπά εις την μίαν παρειάν, 
πρόσφερε και την άλλην να κτυπήση· και εκείνον που 
θέλει να σου αρπάση το επανωφόρι, μη τον εμποδίσης 
να σου πάρη και τον χιτώνα.
30 Σε καθένα που σου ζητεί δίδε του με ειλικρινή 
αγάπην και διάκρισιν και απο εκείνον που διά της βίας 
σου αρπάζει τα ιδικά σου, μη απαιτείς και μη ανοίγεις 
δικαστικούς αγώνας διά να τα ξαναπάρης.
31 Και όπως θέλετε να κάνουν και να συμπεριφέρωνται 
απέναντί σας οι άνθρωποι, έτσι και σείς να πράττετε 
και να συμπεριφέρεσθε προς αυτούς.
32 Εάν αγαπάτε μόνον αυτούς που σας αγαπούν, ποία 
χάρις του Θεού και αμοιβή σας αξίζει; Διότι και οι 
αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν.
33 Και εάν κάνετε το καλόν εις εκείνους μόνον που σας 
ευεργετούν, ποία ανταμοιβή εκ μέρους του Θεού σας 
ανήκει; Διότι και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάμνουν.
34 Και εάν δανείζετε εις εκείνους, απο τους οποίους 
περιμένετε να πάρετε πίσω τα δανεικά, ποία ευμένεια 
και ανταπόδοσις απο τον Θεόν σας αρμόζει; Διότι και οι 
αμαρτωλοί δανείζουν τους αμαρτωλούς, διά να λάβουν 
απο αυτούς ομοίας εξυπηρετήσεις εις την ανάγκην των.
35 Αλλά σείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να 
ευεργετήτε και να δανείζετε, χωρίς να αποβλέπετε εις 
καμμίαν ανταπόδοσιν και θα είναι ο μισθός σας πολύς 
και θα είσθε εις την βασιλείαν των ουρανών παιδιά του 
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Υψίστου, διότι και αυτός είναι αγαθός και ευεργετικός 
και προς αυτούς ακόμη τους αχαρίστους και πονηρούς.
36 Γίνεσθε λοιπόν εύσπλαγχνοι εις τους γύρω σας 
ανθρώπους, όπως και ο Πατήρ σας είναι 
πολυεύσπλαγχνος προς όλους.
37 Και μη κατακρίνετε και δεν θα κατακριθήτε· μη 
καταδικάζετε τον πλησίον και δεν θα καταδικασθήτε· 
συγχωρείτε τους άλλους και θα συγχωρηθήτε.
38 Δίδετε με προθυμίαν εις εκείνους που έχουν 
ανάγκην, και θα δοθή εις σας εκ μέρους του Θεού. 
Δοχείον καλόν που το χρησιμοποιούν ως μέτρον, 
γεμάτον έως επάνω, στοιβαγμένον δοχείον απο το 
οποίον θα ξεχειλίζη το καλόν περιεχόμενόν του, θα 
δώσουν εις σας. Διότι με το μέτρον και την διάθεσιν που 
προσφέρετε τας ευεργεσίας σας εις τους άλλους, με το 
ίδιον μέτρον θα ανταποδοθή και εις σας απο τον Θεόν».
39 Είπε δε και μίαν παραβολήν εις αυτούς· «Μήπως 
ημπορεί ένας τυφλός να οδηγή άλλον τυφλόν; Δεν θα 
πέσουν και οι δύο εις λάκκον; Πως είναι δυνατόν σείς, 
αμαρτωλοί και αδύνατοι καθώς είσθε, να κρίνετε 
άλλους και να καθοδηγήτε άλλους;
40 Δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος απο τον διδάσκαλόν 
του, εφ’ όσον θα εξακολουθή να είναι μαθητής αυτού. 
Εκείνος δε που θα ακούσει όλα όσα έχει να τον διδάξη ο 
διδάσκαλος, θα καταρτισθή το πολύ τόσον όσον και ο 
διδάσκαλος αυτού. Εάν δε ο διδάσκαλος είναι 
αμόρφωτος και τυφλός, όμοιόν του θα αναδείξη και τον 
μαθητήν.
41 Διατί βλέπεις με προσοχήν το αχυράκι, που είναι εις 
τον οφθαλμόν του αδελφού σου, ενώ το δοκάρι που 
είναι στο μάτι σου, δεν το αντιλαμβάνεσαι;
42 Ή πως ημπορείς να λέγης εις τον αδελφόν σου· 
αδελφέ, άφησε να βγάλω απο το μάτι σου το αχυράκι 
καθ’ ον χρόνον συ δεν βλέπεις το δοκάρι, που είναι εις 
το μάτι σου; (Πως τολμάς να κάμης ελέγχους και 
υποδείξεις, τάχα προς διόρθωσιν, εις τον αδελφόν σου, 
ενώ συ παρουσιάζεις βαρύτερα σφάλματα και 
ελαττώματα;)
43 Διότι δεν υπάρχει δένδρον καλόν, που να κάνη 
αχρήστους και επιβλαβείς καρπούς ούτε δένδρον σάπιο, 
που να κάνη καρπόν καλόν. (Άνθρωπος του οποίου τα 
έργα είναι κακά, δεν είναι δυνατόν να επιδιώξη με 
αγαθήν διάθεσιν και να προσφέρη καλόν εις τους 
άλλους).
44 Κάθε δένδρον, αν είναι καλόν ή κακόν, γνωρίζεται 
απο τον καρπόν του. Διότι δεν μαζεύουν απο αγκάθια 
σύκα, ούτε και τρυγούν απο βάτον σταφύλι.
45 Ο αγαθός άνθρωπος βγάζει απο τον αγαθόν 
θησαυρόν της καρδίας του πάντοτε το αγαθόν, και ο 
πονηρός άνθρωπος απο τον κακόν θησαυρόν της 
καρδίας του βγάζει το κακόν και φαύλον. Διότι το 
στόμα λαλεί απο το περίσσευμα, που ξεχύνεται απο την 
καρδίαν (Μόνον ο αγαθός άνθρωπος ημπορεί να 
υποδεικνύη το αγαθόν και να γίνη ο καλός οδηγός των 
πλανωμένων).

46 Διατί δε με καλείτε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράττετε 
αυτά που λέγω; Διατί άλλα ομολογείτε με το στόμα, και 
άλλα παρουσιάζετε με τα έργα σας;
47 Καθένας που έρχεται κοντά μου και ακούει τα λόγια 
μου και τηρεί αυτά, θα σας δείξω εγώ με τι είναι όμοιος.
48 Είναι όμοιος με συνετόν άνθρωπον, που κτίζει σπίτι 
και ο οποίος έσκαψε και επροχώρησε βαθειά και έβαλε 
θεμέλιο εις τον βράχον. Όταν δε έγινε πλημμύρα, έπεσε 
ορμητικά το ποτάμι εις το σπίτι εκείνο και δεν ημπόρεσε 
να το κλονίση, διότι είχε θεμελιωθή επάνω εις τον 
ασάλευτον βράχον.
49 Αυτός δε που ήκουσε τα λόγια μου και δεν τα 
εφήρμοσε, είναι όμοιος με ασύνετον άνθρωπον, που 
οικοδόμησε το σπίτι του εις το χώμα, χωρίς θεμέλιον. 
Εις αυτό εχτύπησε ορμητικά το ποτάμι και αμέσως 
εκρημνίσθη και έγινε ρήγμα μεγάλο και 
ανεπανόρθωτον εις το σπίτι εκείνο». (Ο πιστός 
αντιμετωπίζει με σταθερότητα τους πειρασμούς και 
μένει ακλόνητος. Ο ολιγόπιστος παρασύρεται).

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

• Η θεραπεία του δούλου του εκατοντάρχου, 1-10.
• Η ανάστασις του υιού της χήρας εις την Ναΐν, 11-
17.
• Η ερώτησις των μαθητών του Ιωάννου, 18-23.
• Εγκώμιον διά τον Ιωάννην, 24-30.
• Η παραλογιζομένη γενεά, 31-35.
• Δείπνον εις την οικίαν του Φαρισαίου, 36-50.

1 Όταν δε ετελείωσε ο Κύριος όλα τα λόγια αυτά προς 
το πλήθος, που με προσοχήν τον ήκουε, εισήλθεν εις 
την Καπερναούμ.
2 Κάποιου δε εκατοντάρχου ο δούλος ήτο ασθενής πολύ 
βαρειά και επρόκειτο να αποθάνη. Και ο δούλος αυτός 
ήτο διά την τιμιότητα και υπακοήν του πολύ αγαπητός 
εις τον εκατόνταρχον.
3 Όταν δε ο εκατόνταρχος επληροφορήθηκε περί του 
Ιησού, έστειλε προς αυτόν μερικούς πρεσβυτέρους των 
Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθη και σώση τον 
δούλον του.
4 Αυτοί δε, αφού ήλθαν εις τον Ιησούν, τον 
παρακαλούσαν με θερμόν ενδιαφέρον και επιμονήν 
λέγοντες, ότι αξίζει ο εκατόνταρχος να του κάμης 
αυτήν την χάριν,
5 διότι αγαπά το έθνος μας και με ιδικά του χρήματα 
έκτισε την συναγωγήν.
6 Ο δε Ιησούς επήγαινε μαζή με αυτούς. Και όταν 
επλησίαζε εις το σπίτι, έστειλε προς αυτόν ο 
εκατόνταρχος μερικούς φίλους του και του είπε· «Κύριε, 
μη ενοχλείσαι· διότι δεν είμαι εγώ άξιος να εισέλθης 
κάτω απο την στέγην μου.
7 Δι’ αυτό και ούτε τον εαυτόν μου έκρινα άξιον να 
έλθω προς σε. Αλλά πες μόνον λόγον, δώσε προσταγήν 
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και θα θεραπευθή αμέσως ο υπηρέτης μου.
8 Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος, που θέτω τον εαυτόν 
μου κάτω απο την εξουσίαν των ανωτέρων μου, έχω 
όμως και εγώ υπό την εξουσίαν μου στρατιώτας και 
λέγω εις τούτον, πήγαινε και πηγαίνει και εις τον 
άλλον, έλα και έρχεται και εις τον υπηρέτην μου, κάμε 
τούτο και το κάμνει. Πολύ περισσότερον ο ιδικός σου 
λόγος θα γίνη αμέσως έργον».
9 Όταν ήκουσε αυτά ο Ιησούς, εθαύμασε τον 
εκατόνταρχον, και αφού εγύρισε προς τον λαόν, που 
ακολουθούσε, είπε· «Σας λέγω ότι ούτε μεταξύ των 
Ισραηλιτών, που είναι παρεσκευασμένοι απο τον νόμον 
και τους προφήτας, δεν ευρήκα τόσον μεγάλην πίστιν». 
(Αμέσως δε την στιγμήν εκείνην εθεράπευσε με την 
άπειρόν του δύναμιν τον δούλον, χωρίς να τον 
επισκεφθή εις το σπίτι).
10 Και όταν οι απεσταλμένοι του εκατοντάρχου 
επέστρεψαν εις το σπίτι, ευρήκαν τον ασθενή δούλον 
εντελώς υγιή.
11 Έπειτα απο αυτά, επήγαινε ο Ιησούς προς την πόλιν 
Ναΐν. Και μαζή του επήγαιναν αρκετοί μαθηταί του και 
λαός πολύς.
12 Μόλς δε επλησίασε εις την πύλην της πόλεως και 
ιδού εγίνετο η εκφορά ενός νεκρού, ο οποίος ήτο 
μονογενής υιός εις μητέραν χήραν, και απροστάτευτον 
και πολύς λαός με πολλήν συμπάθειαν προς αυτήν 
παρακολουθούσε μαζή της την κηδείαν.
13 Και όταν την είδεν ο Κύριος, την ευσπλαγχνίσθη και 
της είπε· «Μη κλαίεις».
14 Και αφού επλησίασε, ήγγισε το φέρετρον, ενώ εκείνοι 
που το εκρατούσαν εσταμάτησαν, και είπε· «Νεανίσκε, 
εις σε λέγω: σήκω».
15 Και αμέσως εσηκώθη και εκάθισε ο νεκρός και 
ήρχισε να ομιλή. Ο δε Ιησούς έδωκε αυτόν εις την 
μητέρα του.
16 Και κατέλαβε φόβος όλους και εδόξαζαν τον Θεόν 
λέγοντες ότι «Προφήτης μέγας παρουσιάσθη μεταξύ 
μας και ότι ο πανάγαθος Θεός επεσκέφθηκε τον λαόν 
του».
17 Και διεδόθη το γεγονός της αναστάσεως του νεκρού 
εκ μέρους του Χριστού εις όλην την Ιουδαίαν και εις τας 
πλησίον γειτονικάς χώρας. (Ότι δηλαδή ο Ιησούς με ένα 
του λόγον, χωρίς καμμίαν δυσκολίαν και χρονοτριβήν, 
ανέστησε τον νεκρόν).
18 Και οι μαθηταί του Ιωάννου, ανέφεραν εις τον 
Ιωάννην, τον φυλακισμένον, όλα αυτά τα 
καταπληκτικά θαύματα, που έκανε ο Ιησούς.
19 Και ο Ιωάννης, αφού εκάλεσε δύο απο τους μαθητάς 
του, τους έστειλε προς τον Ιησούν λέγων· «Συ είσαι ο 
Μεσσίας, που τώρα έρχεται, ή πρέπει να περιμένωμεν 
κανένα άλλον; (Και έκαμε αυτό ο Ιωάννης διά να θέση 
εις επαφήν τους μαθητάς του με τον Κύριον και τους 
στηρίξη έτσι εις την πίστιν).
20 Αφού δε ήλθαν προς αυτόν οι άνθρωποι αυτοί του 
είπον· «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε εις σε, 

λέγων: συ είσαι ο Μεσσίας που έρχεται ή πρέπει να 
περιμένωμεν κανέναν άλλον;».
21 Κατά την ώραν δε εκείνην ο Ιησούς εθεράπευσε 
πολλούς απο ασθενείας και απο βασανιστικάς 
παθήσεις και απο πονηρά πνεύματα. Και εις πολλούς 
τυφλούς εχάρισε το φώς των.
22 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και τους είπε· «Πηγαίνετε και 
αναφέρετε εις τον Ιωάννην αυτά, που είδατε και 
ηκούσατε· ότι δηλαδή τυφλοί ξαναβλέπουν, χωλοί 
περιπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κωφοί ακούουν, 
νεκροί ανασταίνονται, πτωχοί και ταπεινοί άνθρωποι 
ακούουν και δέχονται το χαροποιόν μήνυμα της 
βασιλείας των ουρανών.
23 Και μακάριος είναι εκείνος, ο οποίος δεν θα κλονισθή 
εις την πίστιν του εξ αιτίας της πτωχής και ταπεινής 
εμφανίσεώς μου».
24 Όταν δε ανεχώρησαν οι μαθηταί του Ιωάννου, ήρχισε 
να λέγη ο Κύριος εις τα πλήθη του λαού διά τον 
Ιωάννην· «Τι εβγήκατε εις την έρημον να ιδήτε; καλάμι 
που το σαλεύει εδώ και εκεί κάθε άνεμος; Μήπως 
εβγήκατε να ιδήτε κανένα άνθρωπον άστατον, που 
παρασύρεται απο τας γνώμας του ενός και του άλλου 
και προσπαθεί να συμφωνή με όλους; Όχι βέβαια.
25 Αλλά τι εξήλθετε να ιδήτε; Άνθρωπον κοσμικόν και 
μαλθακόν, ενδεδυμένον μαλακά και ακριβά φορέματα; 
Ιδού, αυτοί που φορούν τα πολύτιμα και φανταχτερά 
ενδύματα και ζούν μίαν τρυφηλήν και αμαρτωλήν 
ζωήν, μένουν εις τα βασιλικά ανάκτορα.
26 Αλλά τι εβγήκατε να ιδήτε; Προφήτην; Βεβαίως ναι· 
σας λέγω ότι αυτός είναι πολύ περισσότερον απο 
προφήτης.
27 Αυτός είναι, διά το οποίον έχει γραφή απο τον 
προφήτην Μαλαχίαν: ιδού εγώ, λέγει ο Θεός, 
αποστέλλω τον αγγελιαφόρον μου, ολίγον ενωρίτερα 
απο σε, ο οποίος θα προετοιμάση έμπροσθέν σου τον 
δρόμον, θα προπαρασκευάση δηλαδή τας καρδίας των 
ανθρώπων να σε δεχθούν.
28 Διότι σας λέγω, ότι μεταξύ των ανθρώπων τους 
οποίους έως τώρα εγέννησαν αι γυναίκες, κανείς δεν 
υπάρχει μεγαλύτερος απο τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν. 
Αλλά πρέπει να ξέρετε και τούτο, ότι ο πλέον ταπεινός 
και άσημος πολίτης της βασιλείας του Θεού, το 
ελάχιστον μέλος της Εκκλησίας μου, είναι, ως προς την 
σωτηρίαν και τα θεία χαρίσματα, που θα παίρνη μέσα 
εις την Εκκλησίαν, ανώτερος απο τον Ιωάννην τον 
Βαπτιστήν, ο οποίος δε επήρε ακόμη τας ανεκτιμήτους 
αυτάς δωρεάς».
29 Και όλος ο λαός και αυτοί ακόμη οι τελώναι, που 
είχαν ακούσει τον Ιωάννην, με το να βαπτισθούν το 
βάπτισμα του Ιωάννου και να μετανοήσουν, όπως 
εκείνος είπεν, απέδειξαν ότι σαφώς και δικαίως 
ενήργησε ο Θεός.
30 Αντιθέτως δε οι Φαρισαίοι και οι νομικοί, που 
εθεωρούντο ενάρετοι και γνώσται της Αγίας Γραφής, 
απέδειξαν διά τον εαυτόν των μάταιον και ανωφελές το 
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σχέδιον του Θεού προς σωτηρίαν του ανθρώπου. 
Εθεώρησαν ματαίαν την αποστολήν του Προδρόμου, 
αφού ούτε το κήρυγμα ούτε το βάπτισμά του 
εδέχθησαν.
31 «Με τι λοιπόν να παρομοιάσω τους ανθρώπους της 
γενεάς αυτής; Με ποίον είναι όμοιοι;
32 Ομοιάζουν με άτακτα καιαργόσχολα παιδιά, που 
κάθονται εις την αγοράν και φωνάζουν μεταξύ των και 
λέγουν: σας επαίξαμεν με τον αυλόν χαρούμενους 
σκοπούς και δεν εχορέψατε, σας ετραγουδήσαμε 
μοιρολόγια και δεν εκλάψατε. Ούτε με το ένα ούτε με το 
άλλο δεν σας ικανοποιήσαμεν.
33 Έτσι και σείς που δεν πιστεύετε. Διότι ήλθεν ο 
Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος, νηστευτής και ασκητής 
καθώς ήτο, ούτε ψωμί έτρωγε ούτε κρασί έπινε, και 
λέγετε: έχει δαιμόνιον.
34 Ήλθεν ο υιός τουανθρώπου, ο οποίος τρώγει και 
πίνει, όπως κάθε κοινωνικός και συνετός άνθρωπος, και 
λέγετε: ιδού άνθρωπος φάγος και οινοπότης, φίλος 
τελωνών και αμαρτωλών.
35 Και έτσι η θεία σοφία εθαυμάσθη απο τα τέκνα της 
ως δικαία, διότι ορθώς εις κάθε περίστασιν ενεργεί, 
χρησιμοποιούσα τας αρίστας και δικαιοτάτας μεθόδους 
διά την σωτηρίαν των ανθρώπων».
36 Τον παρακαλούσε δε κάποιος απο τους Φαρισαίους 
να φάγη μαζή του. Και αφού εισήλθε εις το σπίτι του 
Φαρισαίου, εξηπλώθη, κατά την συνήθειαν που 
επικρατούσε τότε, πλησίον της τραπέζης του φαγητού.
37 Και ιδού μία γυναίκα της πόλεως αυτής, η οποία ήτο 
αμαρτωλή, όταν επληροφορήθη ότι ο Ιησούς τρώγει εις 
την οικίαν του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστρινο 
δοχείον γεμάτο μύρον.
38 Και αφού εστάθη πίσω, πλησίον εις τους πόδας του 
Ιησού, ανελύθη εις δάκρυα και ήρχισε να βρέχη τους 
πόδας του με τα δάκρυά της, και να τους σπογγίζη με 
τας τρίχας της κεφαλής της. Συγχρόνως δε εφιλούσε 
συνεχώς με βαθείαν ευλάβειαν τους πόδας του και τους 
ήλειφε με μύρον.
39 Όταν δε ο Φαρισαίος, που τον είχε καλέσει εις το 
γεύμα, είδε το γεγονός αυτό, είπε μέσα του: εάν αυτός 
ήτο προφήτης, θα εγνώριζε ποίας διαγωγής είναι η 
γυναίκα αυτή που τον εγγίζει, θα εγνώριζε δηλαδή ότι 
είναι αμαρτωλή.
40 Και ο Ιησούς απαντών εις τους διαλογισμούς αυτούς 
του Σίμωνος είπε· «Σίμων, έχω κάτι να σου πω». Εκείνος 
δε είπε· «Διδάσκαλε, λέγε».
41 «Ήσαν δύο χρεωφειλέται προς κάποιον δανειστήν. Ο 
ένας του εχρωστούσε πεντακόσια δηνάρια, ο δε άλλος 
πενήντα.
42 Επειδή δε δεν είχαν αυτοί να εξοφλήσουν το χρέος 
των, ο δανειστής το εχάρισε και εις τους δύο. Πες μου, 
ποιός απο τους δύο θα τον αγαπήση περισσότερον;».
43 Απεκρίθη δε ο Σίμων και είπε· «Νομίζω, ότι εκείνος 
εις τον οποίον εχάρισε το μεγαλύτερον χρέος». Ο δε 
Ιησούς του είπε· «Ορθή είναι η κρίσις σου».

44 Και αφού εγύρισε προς την γυναίκα, είπεν εις το 
Σίμωνα· «Βλέπεις αυτήν την γυναίκα; Ήλθα εις το σπίτι 
σου και δεν μου έδωσες νερό διά το πλύσιμο των ποδιών 
μου. Αυτή όμως έβρεξε τα πόδια μου με τα δάκρυά της 
και τα εσπόγγισε με τας τρίχας της κεφαλής της.
45 Συ δεν μου έδωσες φίλημα, όπως συνηθίζουν διά τον 
κάθε φιλοξενούμενον· αυτή δε απο την ώραν που 
εμπήκε εις το σπίτι, δεν έπαυσε με πολλήν ευλάβειαν 
να καταφιλή τους πόδας μου.
46 Συ δεν μου άλειψες την κεφαλήν ούτε με απλό λάδι. 
Αυτή δε μου άλειψε τους πόδας με πανάκριβο μύρον.
47 Ένεκα δε τούτου ακριβώς σου λέγω ότι είναι 
συγχωρημέναι αι πολλαί αυτής αμαρτίαι, διότι ηγάπησε 
πολύ εμέ τον Λυτρωτήν, και επόθησε βαθύτατα την 
λύτρωσίν της. Εκείνος δε που νομίζει ότι ολίγον χρέος 
έχει απέναντι του Θεού, ολίγον αγαπά».
48 Είπε δε προς αυτήν ο Ιησούς· «Είναι συγχωρημέναι αι 
αμαρτίαι σου».
49 Και αυτοί, που παρεκάθηντο μαζή του εις το τραπέζι, 
ήρχισαν να σκέπτωνται και να λέγουν απο μέσα των· 
«Ποιός είναι αυτός, ο οποίος και αμαρτίας ακόμη 
συγχωρεί;».
50 Είπε δε προς την γυναίκα ο Ιησούς· «Η πίστις σου σε 
έχει σώσει· πήγαινε με ειρηνικήν και καθαράν την 
καρδίαν σου εις τον δρόμον της ειρήνης».

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ H’

• Αι διακονούσαι τον Κύριον, 1-3.
• Η παραβολή του σπορέως, 4-18.
• Η μήτηρ και οι θεωρούμενοι αδελφοί του Κυρίου, 
19-21.
• Η κατάπαυσις της τρικυμίας, 22-25.
• Η θεραπεία του δαιμονιζομένου, 26-40.
• Η ανάστασις της θυγατρός του Ιαείρου και η 
θεραπεία της αιμορροούσης, 41-56.

1 Κατά τον χρόνον που ακολούθησε, επερνούσε ο 
Κύριος την μίαν μετά την άλλην, κάθε πόλιν και χωρίον 
και εκήρυττε και εδίδασκε το χαρμόσυνον άγγελμα της 
βασιλείας του Θεού. Μαζή δε με αυτόν ήσαν και οι 
δώδεκα μαθηταί,
2 και μερικαί γυναίκες αι οποίαι είχαν θεραπευθή υπ’ 
αυτού απο νόσους και βασανιστικές παθήσεις και απο 
πνεύματα πονηρά και απο ασθενείας, η Μαρία, η οποία 
ελέγετο Μαγδαληνή και απο την οποίαν είχαν 
εκδιωχθή με την δύναμιν του Κυρίου επτά δαιμόνια
3 και η Ιωάννα, σύζυγος του Χουζά, ο οποίος ήτο 
οικονομικός διαχειριστής του Ηρώδου και η Σουσάννα 
και άλλαι πολλαί, αι οποίαι υπηρετούσαν αυτόν και 
προσέφεραν διά την συντήρησιν αυτού και των 
Αποστόλων απο τα υπάρχοντά των.
4 Ενώ δε εμαζεύετο πολύς λαός και απο κάθε πόλιν 
ήρχοντο προς αυτόν, είπεν ο Κύριος διδασκαλίαν με 
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παραβολήν.
5 «Εβγήκε ο σπορεύς εις το χωράφι, διά να σπείρη τον 
σπόρον του. Και καθώς αυτός έσπερνε, άλλο μεν μέρος 
του σπόρου έπεσε κοντά εις τον δρόμον, κατεπατήθη 
απο τους διαβάτας και τα πτηνά του ουρανού το 
κατέφαγαν.
6 Και άλλο έπεσε εις την πετρώδη γην και αφού 
εφύτρωσε, εξηράνθη, διότι δεν είχεν υγρασίαν.
7 Και άλλο έπεσε ανάμεσα εις αγκάθια και καθώς 
εβλάστησαν και εμεγάλωσαν τα αγκάθια, το έπνιξαν 
εντελώς.
8 Και άλλο έπεσεν εις την εύφορον και καλήν γην και 
αφού εφύτρωσε, έκαμε καρπόν εκατονταπλάσιον». Ενώ 
δε έλεγε αυτά, είπε με φωνήν μεγάλην· «Εκείνος που 
έχει αυτιά πνευματικά, διά να ακούη την αλήθειαν του 
Θεού, ας ακούη αυτά που εγώ διδάσκω».
9 Τον ερωτούσαν δε οι μαθηταί του λέγοντες· «Ποιό 
είναι το νόημα αυτής της παραβολής;».
10 Αυτός δε είπεν· «Εις σας που έχετε αγαθήν διάθεσιν, 
εδόθη απο τον Θεόν το προνόμιον και η χάρις να 
γνωρίζετε τας μυστηριώδεις αληθείας της βασιλείας του 
Θεού. Τους άλλους δε (επειδή δεν έχουν αγαθήν 
διάθεσιν και ενδιαφέρον να ακούσουν και δεχθούν την 
αλήθειαν και διά να τους προφυλάξω απο την μεγάλην 
ευθύνην, που θα είχαν ενώπιον του Θεού, αν 
εκαταλάβαιναν και περιφρονούσαν τας θείας αληθείας) 
τους διδάσκω με παραβολάς, ώστε, ενώ βλέπουν να μη 
ημπορούν να εισχωρήσουν εις το βαθύτερον νόημα, και 
ενώ ακούουν να μη ημπορούν να εννοήσουν την 
αλήθειαν.
11 Το νόημα δε της παραβολής αυτής είναι το εξής: ο 
σπόρος συμβολίζει τον λόγον του Θεού.
12 Εκείνοι δε που ομοιάζουν προς το έδαφος κοντά εις 
τον δρόμον, είναι όσοι ήκουσαν και δεν επρόσεξαν τον 
λόγον του Θεού. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και παίρνει 
τον λόγον απο την καρδία των, διά να μη πιστεύσουν 
και σωθούν.
13 Εκείνοι δε που συμβολίζονται με την πετρώδη γην, 
είναι όσοι όταν ακούσουν δέχονται με χαράν τον λόγον 
του Θεού, δεν έχουν όμως βαθειές τις ρίζες εις την 
καρδιά των και δι’ αυτό ολίγον καιρόν πιστεύουν και εις 
εποχήν πειρασμού απομακρύνονται απο την πίστιν.
14 Το δε μέρος του σπόρου, που έπεσε εις τα αγκάθια, 
συμβολίζει εκείνους οι οποίοι, όταν ήκουσαν τον λόγον 
του Θεού, τον εδέχθησαν και επροσπάθησαν να τον 
τηρήσουν με κάποιαν προθυμίαν, αλλά πνίγονται απο 
αγωνιώδεις φροντίδας διά την απόκτησιν πλούτου και 
απο τας υλιστικάς απολαύσεις της ζωής αυτής, και έτσι 
δεν προχωρούν μέχρι τέλους, ώστε να έχουν καλούς και 
μόνιμους καρπούς.
15 Το δε μέρος του σπόρου, που εσπάρθηκε εις την 
εύφορον γην, συμβολίζει τους καλοπροαιρέτους 
ανθρώπους, οι οποίοι με καλήν και αγαθήν καρδίαν, 
αφού ήκουσαν τον λόγον του Θεού, τον κρατούν με 
προσοχήν και ευλάβειαν μέσα των και έχουν ως 

καρπούς τα έργα της αρετής μαζή με την υπομονήν, την 
οποίαν θα δεικνύουν εις τας διαφόρους θλίψεις και 
περιπετείας.
16 Κανείς δε, όταν ανάψη λύχνον, δεν τον σκεπάζει με 
δοχείον ούτε τον βάζει κάτω απο το κρεββάτι, αλλά 
επάνω εις τον λυχνοστάτην, ώστε όσοι εισέρχονται να 
βλέπουν το φώς. Και η διδασκαλία μου είναι φώς επί 
την λυχνίαν ώστε όσοι θέλουν να βλέπουν που και πως 
να προχωρούν.
17 Δεν υπάρχει κρυπτόν, το οποίον δεν θα γίνη φανερόν 
και μυστικόν, το οποίον δεν θα γίνη γνωστόν και δεν θα 
φανερωθή. Αυτό συμβαίνει και με την διδασκαλίαν μου, 
η οποία οπωσδήποτε θα γίνη γνωστή εις όλον τον 
κόσμον.
18 Λοιπόν σείς, που σαν Απόστολοι της οικουμένης θα 
την διαδώσετε, προσέχετε πως την ακούετε. (Να την 
ακούετε με ακλόνητον πίστιν, διά να την κάμετε κτήμα 
σας). Διότι εις εκείνον που κατέχει την αλήθειαν, θα του 
δοθή πλουσιωτέρα και καθαρωτέρα. Ενώ απο εκείνον 
που απο αδιαφορίαν δεν κατέχει την αλήθειαν, θα του 
αφαιρεθή και αυτό που νομίζει ότι έχει».
19 Ενώ δε εδίδασκε, ήλθον προς αυτόν η μητέρα του και 
οι νομιζόμενοι αδελφοί του και δεν ημπορούσαν να τον 
πλησιάσουν, ένεκα του λαού, που τον περιεστοίχιζε.
20 Και μερικοί ανήγγειλαν εις αυτόν ότι «Η μητέρα σου 
και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν να σε 
ιδούν».
21 Αυτός δε απεκρίθη και τους είπε· «Μητέρα μου και 
αδελφοί μου είναι αυτοί, οι οποίοι ακούουν τον λόγον 
του Θεού και τον τηρούν εις την ζωήν των».
22 Μίαν δε απο τας ημέρας αυτάς, εμπήκε ο Ιησούς εις 
κάποιο πλοίον μαζή με τους μαθητάς του και είπε εις 
αυτούς· «Ας περάσωμε εις το απέναντι μέρος της 
λίμνης». Και ανήχθηκαν εις την λίμνην.
23 Ενώ δε αυτοί έπλεαν, απεκοιμήθη· και κατέβη 
αιφνιδίως απο τα γύρω βουνά άνεμος σφοδρός, θύελλα 
μεγάλη εις τη λίμνην. Κύματα δε μεγάλα έσπαζαν εις 
το πλοίον και νερά ολοένα περισσότερα εισωρμούσαν 
εις αυτό, ώστε εκινδύνευαν να πνιγούν.
24 Οι δε μαθηταί προσήλθον εις τον Ιησούν, τον 
εξύπνησαν και του είπαν· «Διδάσκαλε, διδάσκαλε, 
χανόμαστε!». Αυτός δε εσηκώθηκε, διέταξε τον άνεμον 
και την θαλασσοταραχήν, και έπαυσαν, και έγινε 
αμέσως γαλήνη.
25 Είπε δε εις αυτούς· «Πού είναι η πίστις σας; Τόσα και 
τόσα θαύματα με είδατε να κάμνω και ακόμα δεν 
επιστέψατε με όλην σας την καρδιά εις εμέ;». Αυτοί κατ’ 
αρχάς εκυριεύθησαν απο φόβον και δέος εμπρός εις την 
δύναμιν του Κυρίου, έπειτα δε απο μεγάλον θαυμασμόν 
και έλεγαν μεταξύ των· «Ποιός άρα γε είναι αυτός; Διότι 
διατάσσει τους ανέμους και τα κύματα και υπακούουν 
εις αυτόν!».
26 Έπειτα απο αυτά έπλευσαν και αγκυροβόλησαν εις 
την χώραν των Γαδαρηνών, η οποία είναι αντίπερα απο 
την Γαλιλαίαν.
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27 Όταν δε ο Ιησούς εβγήκεν εις την ξηράν, τον 
συνήντησεν ένας άνθρωπος της πόλεως εκείνης, ο 
οποίος είχε μέσα του δαιμόνια απο πολλά χρόνια και 
δεν εφορούσε ένδυμα και δεν έμενε σε σπίτι, αλλά μέσα 
εις μνήματα.
28 Όταν όμως είδε τον Ιησούν εκραύγασε δυνατά, 
έπεσεν εις τα πόδια του και με φωνήν μεγάλην είπε· 
«Ποία σχέσις υπάρχει ανάμεσα εις εμέ και σε, Ιησού, 
Υιέ του Θεού του Υψίστου; Σε παρακαλώ, μη με 
βασανίσης και μη με κλείσης απο τώρα εις τον φρικτόν 
Άδην».
29 Είπε δε αυτά ο δαιμονιζόμενος, διότι ο Χριστός 
διέταξε το ακάθαρτον πνεύμα να βγή και να φύγη απο 
τον άνθρωπον, επειδή απο πολλά χρόνια τον είχεν 
αρπάξει και κυριεύσει. Οι δε άλλοι άνθρωποι, ένεκα της 
αγριότητος αυτού, τον έδεναν με αλυσίδες και με 
ισχυρά δεσμά εις τα πόδια, διά να τον φυλάσσουν, ώστε 
να μη επιτίθεται και κακοποιή τους άλλους. Αλλά 
αυτός έσπαζε τα δεσμά και ωδηγείτο βιαίως απο τον 
δαίμονα εις ερημικούς τόπους.
30 Τον ερώτησε δε ο Ιησούς, λέγων· «Ποιό είναι το 
όνομά σου;». Εκείνος δε απήντησε· «Λεγεών», διότι 
πολλά δαιμόνια είχαν εισέλθει εις τον άνθρωπον αυτόν.
31 Και παρακαλούσαν τα δαιμόνια αυτόν, να μη τα 
διατάξη και πάνε εις τα τρίσβαθα του Άδου.
32 Ήτο δε εκεί μία αγέλη με πολλούς χοίρους, που 
έβοσκαν εις το βουνό· και τον παρακαλούσαν τα 
δαιμόνια να τους δώση την άδειαν να μπούν εις 
εκείνους τους χοίρους. Και τους το επέτρεψεν ο Κύριος 
(διότι κατά λόγον δικαιοσύνης έπρεπε να τιμωρηθούν 
με την απώλειαν των χοίρων οι ιδιοκτήται των, επειδή 
τους έτρεφαν, μολονότι αυτό απηγορεύετο απο τον 
μωσαϊκόν νόμον).
33 Αφού δε εξήλθαν τα δαιμόνια απο τον άνθρωπον, 
εμπήκαν εις τους χοίρους και ώρμησε ασυγκράτητα όλο 
το κοπάδι επάνω εις τον κρημνόν, ερρίφθη απο εκεί εις 
την θάλασσαν και επνίγησαν οι χοίροι.
34 Όταν δε οι βοσκοί είδαν το γεγονός αυτό, έφυγαν και 
το ανήγγειλαν εις την πόλιν και εις όσους 
συναντούσαν, απο αυτούς που έμεναν εις τους αγρούς.
35 Εβγήκαν δε απο την πόλιν οι άνθρωποι, διά να ίδουν 
αυτό που έγινε. Ήλθαν εις τον Ιησούν και είδαν τον 
άνθρωπον, απο τον οποίον είχαν βγή τα δαιμόνια, να 
κάθεται κοντά εις τα πόδια του Ιησού, ντυμένος, ήρεμος 
και φρόνιμος, και εφοβήθησαν.
36 Είχαν δε διηγηθή εις αυτούς εκείνοι που είδαν το 
γεγονός, πως ελευθερώθηκε ο δαιμονισμένος.
37 Και όλον το πλήθος της περιοχής των Γαδαρηνών 
τον παρεκάλεσαν να φύγη απο αυτούς, διότι είχαν 
κυριευθή απο μεγάλον φόβον, διά την τιμωρίαν που 
τους επεβλήθη. Ένοχοι δε και δι’ άλλα καθώς ήσαν, 
εφοβούντο πολύ και άλλας τιμωρίας. Ο δε Ιησούς 
εμπήκε εις το πλοίον και επέστρεψε.
38 Παρακαλούσε δε αυτόν ο άνθρωπος, απο τον οποίον 
είχαν βγή τα δαιμόνια, να μένη μαζή του. Ο Ιησούς 

όμως τον έστειλε ειρηνικά εις την πόλιν του, λέγων·
39 «Γύρισε εις το σπίτι σου και να διηγήσαι όσα έκαμε 
εις σε ο Θεός». Και εκείνος έφυγε και διαλαλούσε εις 
όλην την πόλιν, όσα ο Ιησούς έκαμε εις αυτόν.
40 Όταν δε επέστρεψε ο Ιησούς, τον υπεδέχθη με 
ενθουσιασμόν ο λαός, διότι όλοι τον επερίμεναν.
41 Και ιδού, ήλθε κάποιος άνθρωπος, ονόματι Ιάειρος, ο 
οποίος ήτο και άρχων της συναγωγής. Και αφού έπεσεν 
εις τα πόδια του Ιησού, τον παρακαλούσε να μεταβή εις 
το σπίτι του,
42 διότι η μονογενής κόρη, την οποίαν είχε, δώδεκα 
περίπου ετών, ήτο ετοιμοθάνατος. Καθώς δε ο Ιησούς 
επήγαινεν εις το σπίτι του Ιαείρου, τα πλήθη τον 
επίεζαν με τον συνωστισμόν των.
43 Και μία γυναίκα, που απο δώδεκα έτη υπέφερε απο 
αιμορραγίαν και η οποία είχε εξοδέψει όλην την 
περιουσίαν της εις ιατρούς, χωρίς να μπορέση να 
θεραπευθή απο κανένα,
44 επλησίασε πίσω απο τον Ιησούν, ήγγισε την άκρη 
απο το ιμάτιόν του και αμέσως εσταμάτησε η 
αιμορραγία της.
45 Και είπεν ο Ιησούς· «Ποιός είναι αυτός, που με 
ήγγισε;». Επειδή δε όλοι ηρνούντο, είπεν ο Πέτρος και οι 
μαθηταί που ήσαν μαζή του· «Διδάσκαλε, τα πλήθη σε 
στενοχωρούν και σε πιέζουν ολόγυρα και συ λέγεις 
ποιός με ήγγισε;».
46 Ο δε Ιησούς είπε· «Κάποιος με ήγγισε. Διότι εγώ 
κατάλαβα ότι δύναμις θαυματουργική εβγήκε απο εμέ».
47 Η δε γυναίκα, όταν είδε ότι δεν εξέφυγε απο την 
προσοχήν του Ιησού, τρέμουσα απο φόβον και 
ευλάβειαν ήλθε, έπεσε γονατιστή εμπρός του και 
διηγήθηκε εις αυτόν και εμπρός εις όλον το πλήθος την 
αιτίαν, διά την οποίαν τον ήγγισεν, όπως επίσης και το 
γεγονός, ότι εθεραπεύθηκε αμέσως.
48 Ο δε Ιησούς της είπε· «Θάρρος, κόρη μου, η πίστις σου 
σε έχει σώσει· πήγαινε ειρηνική και χαρούμενη, χωρίς 
την ανησυχίαν και την θλίψιν που είχες προηγουμένως 
απο την ασθένειάν σου».
49 Ενώ δε αυτός ακόμη ωμιλούσε, έρχεται κάποιος απο 
το σπίτι του αρχισυναγώγου λέγων εις αυτόν, ότι 
«Πέθανε η κόρη σου, μη ενοχλείς και μη βάζεις εις 
κόπον τον διδάσκαλον».
50 Ο Ιησούς όμως, όταν ήκουσε την είδησιν, είπεν εις 
τον αρχισυνάγωγον· «Μη φοβείσαι, μόνον πίστευε και 
θα σωθή η κόρη σου».
51 Όταν δε ήλθε εις το σπίτι, δεν αφήκε κανένα να μπή, 
ει μη μόνον τον Πέτρον και τον Ιωάννην και τον 
Ιάκωβον και τον πατέρα της κόρης και την μητέρα.
52 Έκλαιαν δε όλοι και οδυρόμενοι εκτυπούσαν τας 
κεφαλάς και τα στήθη των διά την νεκράν. Ο δε Ιησούς 
είπε· «Μη κλαίετε· δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται».
53 Και τον περιγελούσαν, διότι ήξευραν καλά, ότι η 
κόρη είχε πεθάνει.
54 Αυτός όμως έβγαλε όλους έξω, έπιασε το χέρι της και 
εφώναξε λέγων· «Κόρη, σήκω επάνω».
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55 Και αμέσως η ψυχή της επέστρεψε εις το σώμα και 
αναστήθηκε· και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να 
φάγη, διά να αναλάβη τελείως απο την εξάντλησιν της 
ασθενείας που την ωδήγησε εις τον θάνατον.
56 Και έμειναν εκστατικοί και κατάπληκτοι οι γονείς 
αυτής. Ο δε Ιησούς παρήγγειλε εις αυτούς, να μη είπουν 
εις κανένα το γεγονός.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’

• Η αποστολή των δώδεκα, 1-10.
• Ο πολλαπλασιασμός των άρτων, 11-17.
• Η ομολογία του Πέτρου, 18-27.
• Η Μεταμόρφωσις, 28-36.
• Η θεραπεία του δαιμονιζομένου νέου, 37-45.
• Ποιός θα ήτο ο μεγαλύτερος; 46-50.
• Άρνησις Σαμαρειτών να τον δεχθούν, 51-56.
• Οι τρείς ασταθείς μαθηταί, 57-62.

1 Αφού δε εκάλεσε τους δώδεκα μαθητάς του, έδωσεν 
εις αυτούς δύναμιν και εξουσίαν επί όλων των 
δαιμονίων, καθώς επίσης και να θεραπεύουν 
ασθενείας.
2 Και έστειλε αυτούς να κηρύσσουν την διδασκαλίαν 
περί της βασιλείας του Θεού και να θεραπεύουν τους 
ασθενείς, διά να επιβεβαιώνεται έτσι με τα θαύματα η 
διδασκαλία των.
3 Και είπεν εις αυτούς· «Μη παίρνετε τίποτε εις τον 
δρόμον ούτε ράβδους ούτε σάκκον ούτε ψωμί ούτε 
χρήματα ούτε και να έχετε απο δύο χιτώνας.
4 Και εις όποιο σπίτι μπήτε διά να φιλοξενηθήτε, εκεί 
να μένετε όλον το διάστημα της παραμονής σας και 
απο εκεί να αναχωρήτε, όταν θα ξεκινάτε δι’ άλλην 
πόλιν.
5 Και εάν τυχόν μερικοί δεν σας δεχθούν, όταν θα 
φεύγετε απο την πόλιν εκείνην, τινάξτε καλά και την 
σκόνην απο τα πόδια σας, ως διαμαρτυρίαν εναντίον 
των και ως έλεγχον αυτών ενώπιον του Θεού».
6 Αφού δε εξεκίνησαν οι Απόστολοι, διήρχοντο το ένα 
μετά το άλλο τα χωριά, κηρύττοντες το Ευαγγέλιον και 
θεραπεύοντες παντού τους ασθενείς.
7 Επληροφορήθη δε τότε ο Ηρώδης ο τετράρχης, όλα 
αυτά που εγίνοντο εκ μέρους του Ιησού και ευρίσκετο 
εις μεγάλην απορίαν, επειδή ελέγετο απο μερικούς, ότι 
ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε εκ των νεκρών και 
κάμνει αυτά τα θαύματα.
8 Απο μερικούς δε άλλους ελέγετο, ότι ο Ηλίας εφάνηκε 
πάλιν εις την γήν, απο άλλους δε, ότι κάποιος μεγάλος 
προφήτης απο τους αρχαίους ανεστήθη.
9 Και είπεν ο Ηρώδης· «Τον Ιωάννην εγώ τον 
απεκαφάλισα και επομένως δε ζη πλέον. Αλλά ποιός 
είναι αυτός, διά τον οποίον εγώ ακούω ότι πράττει 
τόσον πολλά και τόσον παράδοξα έργα;». Και εζητούσε 
να ίδη τον Ιησούν.

10 Και όταν επέστρεψαν απο την περιοδείαν οι 
Απόστολοι, διηγήθηκαν εις αυτόν όσα έκαμαν. Και ο 
Ιησούς τους επήρε μαζή του και ανεχώρησε ιδιαιτέρως 
με αυτούς εις ένα έρημον τόπον, πλησίον μιάς πόλεως 
που εκαλείτο Βηθσαϊδά.
11 Τα πλήθη όμως, μόλις το επληροφορήθησαν, τον 
ηκολούθησαν και αυτός τους εδέχθη και εκήρυττε προς 
αυτούς περί της βασιλείας του Θεού, και ιάτρευε όσους 
είχαν ανάγκην θεραπείας.
12 Άλλ’ η ημέρα ήρχισε να κλίνη προς την δύσιν. Τον 
επλησίασαν τότε οι δώδεκα και του είπαν· «Διάλυσε τα 
πλήθη του λαού, διά να πάνε εις τα γύρω χωριά και τις 
αγροτικές κατοικίες να καταλύσουν και να εύρουν 
τροφάς, διά να φάγουν, διότι εδώ ευρισκόμεθα εις 
έρημον τόπον».
13 Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς· «Δώστε τους σείς να 
φάγουν». Αυτοί δε είπαν· «Δεν μας βρίσκονται παρά 
πάνω απο πέντε ψωμιά και δύο ψάρια, εκτός εάν πάμε 
ημείς και κυττάξωμε να αγοράσωμε δι’ όλον αυτόν τον 
λαόν τροφάς».
14 Διότι οι άνδρες μόνον ήσαν πέντε χιλιάδες. Είπε δε 
προς τους μαθητάς του ο Κύριος· «Βάλτε τους να 
καθίσουν καθ’ ομάδας απο πενήντα, πενήντα».
15 Και έκαμαν έτσι οι μαθηταί και έβαλαν όλους να 
καθίσουν.
16 Επήρε τότε ο Ιησούς τους πέντε άρτους και τα δύο 
ψάρια, ύψωσε τα μάτια εις τον ουρανόν, διά να 
ευχαριστήση τον Πατέρα, και ευλόγησε τους άρτους. 
Έπειτα τους έκοψε κομμάτια και έδιδε συνεχώς εις τους 
μαθητάς, διά να παραθέσουν εις τον λαόν να φάγη.
17 Και έφαγαν και εχόρτασαν όλοι και εσήκωσαν 
έπειτα, απο ό,τι τους είχε περισσεύσει, δώδεκα κοφίνια 
γεμάτα.
18 Και ενώ προσηύχετο απομονωμένος απο το πλήθος, 
ήσαν μαζή του οι μαθηταί και τους ηρώτησε, λέγων· 
«Ποίος λένε τα πλήθη ότι είμαι;».
19 Εκείνοι δε αποκριθέντες είπαν· «Λέγουν, ότι είσαι 
Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι δε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι 
δε ότι είσαι κάποιος προφήτης απο τους παλαιούς, που 
αναστήθηκε».
20 Είπε δε εις αυτούς· «Σείς, ποιός λέτε ότι είμαι;». 
Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε· «Ημείς λέμε, ότι είσαι ο 
Μεσσίας, τον οποίον ο Θεός έχρισε και έστειλε σωτήρα 
του κόσμου».
21 Αυτός δε τότε εντόνως και αυστηρώς τους 
παρήγγειλε, να μη λέγουν τούτο εις κανένα.
22 Επρόσθεσε δε ότι σύμφωνα με την βουλήν του Θεού 
πρέπει αυτός, ο υιός του ανθρώπου, να πάθη πολλά και 
να αποδοκιμασθή απο τους πρεσβυτέρους και τους 
αρχιερείς και τους γραμματείς, και να θανατωθή και 
την τρίτην ημέραν να αναστηθή.
23 Έλεγε δε εις όλους· «Εάν κανείς θέλη να με 
ακολουθή ως οπαδός μου, πρέπει να απαρνηθή τον 
αμαρτωλόν εαυτόν του, να πάρη την απόφασιν, την 
οποίαν κάθε ημέραν θα ανανεώνη, να υποστή δι’ εμέ 
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θλίψεις και αυτόν ακόμη τον σταυρικόν θάνατον και ας 
με ακολουθή, ας σκέπτεται, ας ζη και ας πράττη έχων 
εμέ ως υπόδειγμα.
24 Διότι, όποιος θέλει, αρνούμενος εμέ, να σώση την 
πρόσκαιρον ζωήν του, θα χάση την αιωνίαν και 
μακαρίαν ζωήν πλησίον του Θεού. Εκείνος δε που θα 
θυσιάση την ζωήν του προς χάριν εμού, θα σώση την 
ψυχήν του εις την αιωνίαν ζωήν.
25 Διότι, τι ωφελείται ο άνθρωπος, εάν κερδήση όλον 
τον κόσμον, χάση δε την ψυχήν του και ζημιωθή με την 
αιωνίαν καταδίκην και κόλασιν;
26 Διότι, όποιος εντραπή εμέ και τους λόγους μου, 
φοβούμενος εμπαιγμούς και περιφρονήσεις εκ μέρους 
των ανθρώπων, αυτόν θα εντραπή και ο υιός του 
ανθρώπου να τον ονομάση ιδικόν του και θα τον 
αποκηρύξη, όταν με όλην του την δόξαν και με την 
δόξαν του Πατρός και των αγίων αγγέλων έλθη ως 
κριτής όλων.
27 Σας λέγω δε αληθινά και τούτο· υπάρχουν μερικοί 
απο αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα 
δοκιμάσουν θάνατον, έως ότου ίδουν να εγκαθιδρύεται 
εις τον κόσμον η βασιλεία του Θεού». (Να ιδρύεται η 
Εκκλησία κατά την ημέραν της Πεντηκοστής διά της 
επιφοιτήσεως του Αγ. Πνεύματος με δύναμιν πολλήν 
και να εξαπλώνεται εις όλον τον γνωστόν τότε κόσμον).
28 Ύστερα απο τους λόγους αυτούς, έπειτα απο οκτώ 
περίπου ημέρας, παρέλαβε ο Ιησούς τον Πέτρον και τον 
Ιωάννην και τον Ιάκωβον και ανέβηκε εις ένα όρος διά 
να προσευχηθή.
29 Και ενώ προσηύχετο, έγινε η εξωτερική μορφή του 
προσώπου του διαφορετική και η ενδυμασία του 
ολόλευκη και απαστράπτουσα.
30 Και ιδού δύο άνδρες συνωμιλούσαν μαζή του. Και 
αυτοί ήσαν ο Μωϋσής και ο Ηλίας,
31 οι οποίοι παρουσιάσθηκαν με δόξαν και έλεγαν διά 
την έξοδόν του, διά την αναχώρησίν του απο τον 
κόσμον αυτόν, την οποίαν σύμφωνα με τας προφητείας 
έμελλε να εκπληρώση εις την Ιεροσαλήμ.
32 Ο δε Πέτρος και οι δύο άλλοι μαθηταί είχαν 
καταληφθή απο βαρύν ύπνον. Όταν όμως εξύπνησαν, 
είδαν την δόξαν του και τους δύο άνδρας, που 
εστέκοντο μαζή του.
33 Και συνέβη, όταν οι δύο άνδρες ετοιμάζοντο να 
χωρισθούν απο τον Ιησούν, είπεν ο Πέτρος προς αυτόν· 
«Διδάσκαλε, είναι καλά να μένωμεν εδώ· ας κάμωμεν 
τρείς σκηνάς μίαν διά σε, μίαν διά τον Μωϋσέα και μίαν 
διά τον Ηλίαν». Και τα έλεγεν αυτά, χωρίς να 
καταλαβαίνη καλά καλά, τι είναι αυτό που έλεγε.
34 Ενώ δε ο Πέτρος έλεγε αυτά, ήλθε ένα σύννεφο και 
τους εσκέπασε. Εφοβήθησαν δε ο Πέτρος και οι δύο 
άλλοι μαθηταί, όταν ο Ιησούς και οι δύο προφήται 
εισήλθον εις την παράδοξον εκείνην νεφέλην, η οποία 
ήτο σημείον της παρουσίας του Θεού, όπως και άλλοτε 
εις το όρος Σινά.
35 Και ηκούσθη φωνή απο την νεφέλην, η οποία έλεγεν· 

«Αυτός είναι ο μονογενής Υιός μου, ο κατ’ εξοχήν 
αγαπητός, που τον έστειλα σωτήρα του κόσμου. Αυτόν 
να ακούετε».
36 Και αφού έγινε αυτή η φωνή, ευρέθηκε ο Ιησούς 
μόνος· και οι τρείς μαθηταί εκράτησαν σιγήν διά το 
γεγονός και εις κανένα κατά τας ημέρας εκείνας δεν 
ανεκοίνωσαν τίποτε απο όσα είδαν.
37 Κατά δε την επομένην ημέραν, όταν κατέβηκαν απο 
το όρος, συνήντησε τον Ιησούν πολύς λαός.
38 Και ιδού, ένας άνθρωπος απο το πλήθος εφώναξε και 
είπε· «Διδάσκαλε θερμώς σε παρακαλώ, ρίξε ένα 
βλέμμα ευσπλαγχνίας εις τον υιόν μου, διότι μου είναι 
μονογενής.
39 Και ιδού τον κυριεύει απο καιρού εις καιρόν πονηρόν 
πνεύμα και έξαφνα κραυγάζει και τον συγκλονίζει με 
σπασμούς εις όλον το σώμα και με αφρούς εις το στόμα 
και με δυσκολίαν φεύγει απο αυτόν, αφού 
προηγουμένως τον συντρίψη.
40 Και παρεκάλεσα τους μαθητάς σου, να το διώξουν 
και δεν ημπόρεσαν».
41 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν· «Ώ γενεά, που, παρ’ 
όλα τα θαύματα τα οποία είδες, είσαι ακόμη άπιστος 
και απο την κακίαν σου διεστραμμένη, έως πότε θα 
είμαι μαζή σας και θα σας ανέχωμαι; Φέρε το παιδί σου 
εδώ».
42 Ενώ δε ο νέος προσήρχετο εις τον Ιησούν, τον 
επέταξεν κάτω με ορμήν το δαιμόνιον και τον 
συνεκλόνισε με σπασμούς. Ο Ιησούς όμως επέπληξε και 
έδιωξε το ακάθαρτον πνεύμα, εθεράπευσε το παιδί και 
το παρέδωσε εις τον πατέρα του εντελώς υγιές.
43 Και κατελαμβάνοντο όλοι απο μεγάλην έκπληξιν και 
θαυμασμόν, διά την μεγαλειότητα του Θεού, όπως 
εφαίνετο με τα καταπληκτικά αυτά θαύματα. Ενώ δε 
όλοι εθαύμαζαν με όλα όσα έκαμεν ο Ιησούς, είπε προς 
τους μαθητάς του·
44 «Σείς μη επηρεάζεσθε απο τον ψευδή αυτόν 
ενθουσιασμόν και σχηματίζετε εσφαλμένην γνώμην δι’ 
εμέ. Βάλετε εις τα αυτιά σας και προσέξτε πολύ τα 
λόγια αυτά, που θα σας πω· ότι ο υιός του ανθρώπου 
εντός ολίγου παραδίδεται, σύμφωνα με την βουλήν του 
Θεού, εις χείρας ανθρώπων οι οποίοι θα τον 
βασανίσουν και θα τον θανατώσουν».
45 Αυτοί δε δεν εκαταλάβαιναν το νόημα του λόγου 
αυτού· και έμεινε κρυμμένος απο αυτούς ο λόγος, ώστε 
να μη ημπορούν να τον εννοήσουν και τον αισθανθούν 
επειδή δεν είχον λάβει ακόμη τον φωτισμόν του Αγίου 
Πνεύματος. Λόγω δε ευλαβείας και συστολής 
εφοβούντο να τον ερωτήσουν διά τον νόημα του λόγου 
τούτου.
46 Εν τούτοις εισεχώρησεν εις αυτούς ένας κακός 
διαλογισμός, ποίος απο αυτούς θα ήτο μεγαλύτερος και 
επισημότερος εις την βασιλείαν του Χριστού.
47 Ο δε Ιησούς με την θείαν αυτού παγγνωσίαν είδε 
καθαρά τον εγωϊστικόν αυτόν διαλογισμόν της καρδίας 
των, επήρε ένα παιδί, το έβαλε να σταθή όρθιον 
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πλησίον του
48 και είπε εις αυτούς· «Όποιος θα δεχθή διά το όνομά 
μου το παιδί τούτο ή ένα απο τους ταπεινούς και 
απλοϊκούς ανθρώπους, που μοιάζουν με αυτό το παιδί, 
δέχεται εμέ. Και όποιος θα δεχθή εμέ, δέχεται τον 
Πατέρα, που με έστειλε εις τον κόσμον. Και φυσικά θα 
είναι ταπεινός και θα δείξη αγάπην εκείνος που θα 
δεχθή ένα τέτοιον μικρόν, αλλά και θα δοξασθή διά 
τούτο· διότι εκείνος που ταπεινώνεται και φέρεται ως 
μικρότερος μεταξύ όλων σας, αυτός θα είναι μεγάλος 
εις την βασιλείαν των ουρανών».
49 Έλαβε δε τότε τον λόγον ο Ιωάννης και είπε· 
«Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον να διώχνη δαιμόνια 
επικαλούμενος το όνομά σου και τον εμποδίσαμε, 
επειδή δεν σε ακολουθεί μαζή με ημάς».
50 Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς· «Μη τον εμποδίζετε· 
διότι δεν είναι εναντίον σας· κάθε ένας που δεν είναι 
εναντίον σας, είναι μαζή σας».
51 Όταν δε επλησίαζε πλέον να συμπληρωθούν αι 
ημέραι, έπειτα απο τας οποίας θα εγίνετο η ανάληψίς 
του εις τους ουρανούς, αυτός έστρεψε το πρόσωπόν του 
και προσήλωσε τα βλέμματά του με απόφασιν 
σταθεράν να πορευθή εις Ιεροσόλυμα, όπου θα 
υφίστατο το φρικτόν πάθος.
52 Και έστειλε αγγελιαφόρους προ αυτού εις τα διάφορα 
χωρία και τας πόλεις· και αυτοί επορεύθησαν και 
επήγαν εις ένα χωριό των Σαμαρειτών, διά να 
ετοιμάσουν εις αυτόν και τους μαθητάς του τόπον να 
μείνουν.
53 Αλλά οι κάτοικοι δεν τον εδέχθησαν, διότι αυτός 
επήγαινε εις την Ιερουσαλήμ, πόλιν εχθρικήν εις 
αυτούς.
54 Όταν δε οι μαθηταί του, Ιάκωβος και Ιωάννης, είδαν 
τους απεσταλμένους να γυρίζουν διωγμένοι και 
επληροφορήθησαν το γεγονός, είπαν με αγανάκτησιν· 
«Κύριε, θέλεις να πούμε να κατέβη φωτιά απο τον 
ουρανόν και να τους εξολοθρεύση, όπως έκαμε άλλοτε 
ο Ηλίας;».
55 Ο Ιησούς όμως εστράφη προς αυτούς, τους επέπληξε 
και είπε· «Δεν ξέρετε ακόμη ποίων διαθέσεων και ποίας 
πνευματικής καταστάσεως είσθε εσείς. Δεν είσθε 
άνθρωποι του πνεύματος τη οργής και της τιμωρίας, 
που εκυριαρχούσε εις την εποχήν της Παλαιάς 
Διαθήκης, αλλά του πνεύματος της αγάπης και της 
συγγνώμης, που σώζει.
56 Διότι ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να καταδικάση 
ψυχάς εις απώλειαν, αλλά να τας σώση». Και επήγαν 
τότε εις άλλο χωρίον.
57 Καθώς δε εβάδιζαν εις τον δρόμον, είπε κάποιος προς 
αυτόν· «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, όπου και αν 
πηγαίνης».
58 Και είπεν εις αυτόν ο Ιησούς· «Αι αλώπεκες έχουν 
τας φωλεάς των και τα πτηνά του ουρανού τις κούρνιες 
των, ο δε υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλίνη την 
κεφαλήν, και κάθε ένας που με ακολουθεί θα 

υποβληθή, όπως και εγώ, εις στερήσεις και θυσίας».
59 Είπε δε προς κάποιον άλλον· «Έλα μαζή μου». 
Εκείνος δε είπε· «Κύριε, δός μου την άδειαν να πάω 
πρώτον να θάψω τον πατέρα μου και έπειτα να σε 
ακολουθήσω».
60 Ο δε Ιησούς (διότι ήθελε να τον προφυλάξη απο τας 
συνήθεις κληρονομικάς διαφοράς που επακολουθούν 
τον θάνατον του πατρός) του είπε· «Άφησε τους 
πνευματικώς νεκρούς, τους ανθρώπους που δεν 
πιστεύουν εις εμέ, να θάψουν τους νεκρούς των. Συ δε 
μαζή με τους άλλους μαθητάς μου, πήγαινε και κήρυττε 
εις τους ανθρώπους την βασιλείαν του Θεού».
61 Είπε δε και ένας άλλος· «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, 
αλλά δός μου την άδειαν να αποχαιρετήσω τους 
οικείους μου».
62 Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς· «Κανένας γεωργός, που 
έχει βάλει το χέρι εις το αλέτρι και βλέπει εις τα οπίσω, 
δεν ημπορεί να οργώση το χωράφι. Έτσι και καθένας 
που αναλαμβάνει να εργασθή ως μαθητής και 
απόστολός μου γυρίζει πίσω προς τους ιδικούς του και 
τους ανθρώπους του κόσμου, δεν είναι άξιος διά την 
βασιλείαν των ουρανών».

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’

• Η αποστολή των εβδομήκοντα, 1-16.
• Θείαι αποκαλύψεις προς τους νηπίους, 17-24.
• Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου, 25-37.
• Η Μάρθα και η Μαρία, 38-42.

1 Μετά ταύτα ανέδειξε ο Κύριος και άλλους 
εβδομήκοντα μαθητάς και τους έστειλε δύο-δύο μαζή, 
να μεταβούν ενωρίτερα απο αυτόν εις κάθε πόλιν και 
τόπον, όπου επρόκειτο και αυτός να έλθη.
2 Έλεγε δε εις αυτούς· «Ο μεν θερισμός είναι πολύς, οι 
δε εργάται είναι ολίγοι. (Πολλοί δηλαδή είναι εκείνοι, 
που έχουν την αγαθήν διάθεσιν να ακούσουν το 
κήρυγμα του Ευαγγελίου, ολίγοι όμως είναι οι εργάται 
του Ευαγγελίου). Παρακαλέσατε, λοιπόν, τον Κύριον 
του θερισμού, τον Θεόν, να στείλη εργάτας εις τον 
θερισμόν του.
3 Σείς πηγαίνετε τώρα ως εργάται του Ευαγγελίου. Θα 
συναντήσετε όμως δυσκολίας και εμπόδια. Ιδού εγώ σας 
στέλνω ως αρνία ανάμεσα εις λύκους.
4 Μη κρατείτε επάνω σας βαλάντιον, ούτε ταξιδιωτικό 
σακκίδιο ούτε υποδήματα, εκτός απο αυτά που φορείτε· 
και εις τον δρόμον να μη σταθήτε να χαιρετήσετε 
κανένα με τους μακρούς χαιρετισμούς, που συνηθίζουν 
οι Εβραίοι.
5 Εις όποιο δε σπίτι εισέρχεσθε πρώτα-πρώτα να λέτε: 
ας έλθη η ειρήνη του Θεού εις όλον αυτόν τον οίκον.
6 Και αν μεν υπάρχη εκεί άνθρωπος ειρηνικός και 
αγαθός, θα μείνη εις αυτόν η ειρήνη που ευχηθήκατε, ει 
δ’ άλλως θα γυρίση πάλιν εις σας και θα απολαύσετε 
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σείς την ειρήνην, που ευχηθήκατε.
7 Εις το σπίτι δε που εμπήκατε και σας εδέχθησαν, εκεί 
να μένετε και με πάσαν απλότητα να τρώγετε και να 
πίνετε αυτά, που σας προσφέρουν. Διότι σείς είσθε 
πνευματικοί εργάται και είναι δίκαιον ως μισθόν της 
εργασίας σας να λαμβάνετε τουλάχιστον την τροφή 
σας. Διότι ο εργάτης είναι δίκαιον να παίρνη τον μισθόν 
του. Μη πηγαίνετε δε απο το ένα σπίτι στο άλλο (διά να 
μη δώσετε την εντύπωσιν, ότι με την συνεχή αυτήν 
αλλαγήν επιδιώκετε περισσοτέρας περιποιήσεις).
8 Εις όποιαν πόλιν πηγαίνετε και σας δέχονται οι 
κάτοικοι, να τρώγετε αυτά που σας παραθέτουν χωρίς 
να ζητήτε τίποτε το ιδιαίτερον και καλύτερον.
9 Να θεραπεύετε τους ασθενείς, που υπάρχουν εις την 
πόλιν αυτήν και να λέγετε εις αυτούς: έχει πλησιάσει 
πλέον εις σας η βασιλεία του Θεού, την οποίαν ο 
Μεσσίας, που ήλθε, θα ιδρύση εις την οικουμένην.
10 Εις όποιαν όμως πόλιν εισέρχεσθε και δεν σας 
δέχονται, εβγάτε εις τας πλατείας της και πέστε εις τον 
κόσμον, που θα είναι εκεί συγκεντρωμένος:
11 Και την σκόνην που έχει κολλήσει εις τα πόδια μας 
απο την πόλιν αυτήν, την τινάσσομεν και σας την 
αφίνομεν. (Εφ’ όσον δεν μας εδεχθήκατε, τίποτε 
απολύτως δεν θέλομεν να έχωμεν απο σας) αλλά 
μάθετε τούτο, ότι η βασιλεία του Θεού έφθασε και 
αλλοίμονον εις εκείνους, που δεν την δέχονται.
12 Σας λέγω δε τούτο, ότι κατά την μεγάλην ημέραν της 
κρίσεως, περισσότερον υποφερτή θα είναι η τιμωρία 
των Σοδόμων απο την τιμωρίαν της πόλεως εκείνης.
13 Αλλοίμονό σου, Χοραζίν, αλλοίμονό σου, Βηθσαϊδά! 
Διότι, εάν εις τας ειδωλολατρικάς και αμαρτωλάς 
πόλεις Τύρον και Σιδώνα, είχαν γίνει τα θαύματα, που 
έγιναν ανάμεσά σας, θα είχαν προ πολλού οι κάτοικοί 
της μετανοήσει και εις εκδήλωσιν της μετανοίας των θα 
είχαν καθίσει καταγής και θα φορούσαν αντί 
ενδύματος σάκκον και θα είχαν αντί μύρου εις το 
κεφάλι των στάκτην.
14 Αλλά θα είναι περισσότερον υποφερτή η θέσις της 
Τύρου και Σιδώνος και ελαφροτέρα η τιμωρία που θα 
τους επιβληθή κατά την ημέραν της κρίσεως παρά εις 
σας.
15 Και συ, Καπερναούμ, που εδοξάσθης και υψώθηκες 
έως τον ουρανόν, εκ του γεγονότος ότι υπήρξες 
κατοικία του Μεσσίου και αξιώθηκες να απολαύσης 
τόσα και τόσα θαύματα, θα καταπέσης βαθειά εις τον 
Άδην.
16 Εκείνος που υπακούει εις σας, υπακούει εις εμέ και 
εκείνος που παρακούει σας, παρακούει εμέ· εκείνος δε 
που παρακούει εμέ, παρακούει τον Θεόν, που με έστειλε 
σωτήρα εις τον κόσμον».
17 Εγύρισαν απο την περιοδείαν των οι εβδομήκοντα με 
χαράν μεγάλην και έλεγαν· «Κύριε, και τα δαιμόνια 
υποτάσσονται εις ημάς, μόλις επικαλεσθούμε το όνομά 
σου».
18 Είπε δε εις αυτούς· «Απο τότε που ήρχισα το έργον 

μου έβλεπα τον σατανάν να απογυμνώνεται απο την 
τυραννικήν του εξουσίαν και να κρημνίζεται 
συντετριμμένος με ταχύτητα αστραπής απο τα ύψη της 
κυριαρχίας του.
19 Ιδού εγώ τώρα σας δίδω την εξουσίαν να πατήτε 
επάνω εις φίδια και σκορπιούς, να ποδοπατήτε και να 
εξουθενώνετε όλην την δύναμιν του εχθρού, δηλαδή 
του διαβόλου, και τίποτε απο όσα αυτός εναντίον σας 
πανουργεύεται και εφευρίσκει δεν θα σας αδικήση ή 
βλάψη.
20 Πλην, μη χαίρετε εις τούτο μόνον, εις το ότι δηλαδή 
και τα πονηρά πνεύματα υποτάσσονται εις σας, κυρίως 
πρέπει να χαίρετε και να ευφραίνεσθε, διότι τα ονόματά 
σας έχουν γραφή εις τους ουρανούς, εις την βασιλείαν 
του Θεού».
21 Αυτήν δε την ώραν ησθάνθη ο Ιησούς βαθυτάτην και 
ζωηροτάτην χαράν εις την ψυχήν και την καρδία του 
και είπε· «Σε ευχαριστώ και σε δοξολογώ, Πάτερ, Κύριε 
του ουρανού και της γής, διότι με δικαιοσύνην και 
αγαθότητα ενεργών, έκρυψες τας υψηλάς αυτάς 
αληθείας της πίστεως απο εκείνους που θεωρούνται 
σοφοί και συνετοί, και εφανέρωσες αυτάς εις απλοϊκούς 
και αφελείς ανθρώπους, τους μαθητάς μου, που 
φαίνονται σαν νήπια εμπρός εις τους σοφούς του 
κόσμου. Ναι, Πάτερ, διότι αυτή ήτο η αγαθή και δικαία 
θέλησίς σου».
22 Και αφού εστράφη προς τους μαθητάς είπε· «Όλα 
μου έχουν παραδοθή απο τον Πατέρα μου. Επήρα και 
ως άνθρωπος απο αυτόν κάθε εξουσίαν. Επειδή δε είμαι 
και Θεός, ίσος με τον Πατέρα, κανείς δεν γνωρίζει 
ακριβώς και τελείως ποίος είναι ο Υιός, παρά μόνον ο 
Πατήρ. Και κανείς δεν γνωρίζει πλήρως και τελείως τον 
Πατέρα, παρά μόνον ο Υιός, εν μέρει δε τον γνωρίζει και 
εκείνος, εις τον οποίον ο Υιός ήθελε τον αποκαλύψει».
23 Και εστράφη τότε προς τους μαθητάς και τους είπε 
ιδιαιτέρως· «Τρισευτυχισμένα τα μάτια σας που 
βλέπουν αυτά τα οποία βλέπετε.
24 Σας διαβεβαιώνω, ότι πολλοί προφήται και βασιλείς 
ηθέλησαν να ιδούν αυτά, που σείς βλέπετε, και δεν 
είδαν και να ακούσουν αυτά, που ακούετε, και δεν 
ήκουσαν».
25 Και ιδού, κάποιος νομοδιδάσκαλος εσηκώθηκε και με 
τον σκοπόν να πειράξη τον Χριστόν και να αποδείξη εις 
αυτόν ότι δεν γνωρίζει τον νόμον του είπε· «Διδάσκαλε, 
τι πρέπει να κάμω, διά να κληρονομήσω την αιωνίαν 
ζωήν;».
26 Ο Κύριος δε του είπε· «Εις τον νόμον τι είναι 
γραμμένον; Πως αντιλαμβάνεσαι αυτό που διαβάζεις 
εις τον νόμον;».
27 Ο νομικός δε αποκριθείς είπε· «Εις τον νόμον είναι 
γραμμένον, να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου με όλην 
σου την καρδίαν και με όλην σου την ψυχήν και με όλην 
σου την δύναμιν και με όλον σου τον νούν. (Όλος δε ο 
εαυτός σου, ο νούς, η καρδία, η θέλησις, η δραστηριότης 
σου, το πνεύμα και το σώμα, να πλημμυρίζουν απο την 
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αγάπην προς τον Θεόν). Να αγαπάς δε και τον πλησίον 
σου, όπως τον εαυτόν σου».
28 Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος· «Πολύ ορθά απήντησες· 
έτσι να κάνης και θα κληρονομήσεις την αιώνιον ζωήν».
29 Εντροπιασμένος ο νομικός διότι εφάνηκε εις τα μάτια 
των άλλων ότι διά ζήτημα πολύ γνωστόν ηρώτησε τον 
Χριστόν, ηθέλησε να δικαιολογηθή και είπε προς τον 
Ιησούν· «Και ποιός είναι ο πλησίον μου, που πρέπει να 
αγαπώ σαν τον εαυτόν μου;».
30 Επήρε δε ο Ιησούς, εξ αφορμής αυτής της ερωτήσεως, 
πάλιν τον λόγον και είπε την παραβολήν· «Ένας 
άνθρωπος κατέβαινε απο την Ιερουσαλήμ εις την 
Ιεριχώ και έπεσε εις τα χέρια των ληστών, οι οποίοι, 
αφού του επήραν τα χρήματα, τον εγύμνωσαν, τον 
επλήγωσαν και έφυγαν, αφήσαντες αυτόν 
μισοπεθαμένον.
31 Κατά σύμπτωσιν ένας ιερεύς κατέβαινε εις τον 
δρόμον εκείνον και, μολονότι είδε τον τραυματίαν, τον 
επροσπέρασε, χωρίς να του δώση καμμίαν βοήθειαν.
32 Το ίδιο και κάποιος Λευΐτης, όταν έφθασε εις το 
μέρος εκείνο, επλησίασε τον πληγωμένον, τον είδε, 
αλλά τον επροσπέρασε ασυγκίνητος.
33 Ένας όμως Σαμαρείτης, ο οποίος περνούσε απο τον 
δρόμον εκείνον, ήλθε εις το μέρος, όπου κατέκειτο 
μισοπεθαμένος ο τραυματίας, τον είδε και τον 
ευσπλαγχνίσθηκε.
34 Επλησίασε κοντά του, έδεσε με προσοχήν πολλήν τα 
τραύματά του, αφού προηγουμένως τα έπλυνε και τα 
άλειψε με λάδι και κρασί, τον ανέβασεν εις το ζώον του, 
τον επήγε εις κάποιο πανδοχείον και τον επεριποιήθηκε 
ο ίδιος.
35 Την άλλην δε ημέραν εβγήκεν απο το δωμάτιον του 
τραυματίου, όπου είχε διανυκτερεύσει, έβγαλε δύο 
δηνάρια, τα έδωσε εις τον ξενοδόχον και του είπε: 
περιποιήσου τον, με όσην επιμέλειαν ημπορείς. Και ό,τι 
εξοδέψεις παραπάνω, εγώ, όταν επιστρέψω απο την 
πατρίδα μου, θα σου το πληρώσω σαν προσωπικόν 
χρέος.
36 Λοιπόν, ηρώτησε τότε ο Κύριος τον νομοδιδάσκαλον, 
ποιός απο τους τρείς αυτούς νομίζεις, ότι εφάνηκε 
πραγματικός πλησίον και αδελφός διά τον άνθρωπον 
αυτόν, που είχε πέσει εις τα χέρια των ληστών;».
37 Εκείνος δε είπε· «Αυτός που έκαμε πράξιν 
ευσπλαγχνίας και αγάπης προς εκείνον». Είπε λοιπόν 
εις αυτόν ο Ιησούς· «Πήγαινε και συ και πράττε όμοια 
με αυτόν». (Κάνε το καλόν με αγάπην προς όλους, είτε 
Ιουδαίοι είναι, είτε Σαμαρείται είτε φίλοι είτε εχθροί).
38 Καθώς δε ο Κύριος με τους μαθητάς του επήγαιναν 
προς την Ιερουσαλήμ, εμπήκε ο Ιησούς εις ένα χωριό. 
Κάποια δε γυναίκα ονόματι Μάρθα, τον υπεδέχθη εις το 
σπίτι της.
39 Είχε δε αυτή και αδελφήν, ονόματι Μαρίαν, η οποία 
εκάθισε κοντά εις τα πόδια του Ιησού και ήκουε την 
διδασκαλίαν του.
40 Η δε Μάρθα, απο την μεγάλην της επιθυμίαν και 

προθυμίαν να περιποιηθή αξίως τον διδάσκαλον, 
απερροφάτο απο τας πολλάς ασχολίας. Εις κάποιαν 
στιγμήν εστάθη κοντά εις τον Ιησούν και είπε· «Κύριε, 
δεν σε μέλει που η αδελφή μου με αφήκε μόνην να 
ετοιμάσω τα του φαγητού διά σε και τους μαθητάς σου; 
Πες της λοιπόν να με βοηθήση».
41 Απήντησε δε ο Ιησούς και είπε· «Μάρθα, Μάρθα, 
εφορτώθηκες πολλές φροντίδες, ταλαιπωρείσαι και 
κουράζεσαι διά να ετοιμάσεις πολλά.
42 Ένα όμως είναι το χρησιμώτερον και απαραίτητον, η 
πνευματική τροφή, την οποίαν προσφέρω εγώ. Η δε 
Μαρία εδιάλεξε την καλήν μερίδα, την πνευματικήν, η 
οποία και δεν θα της αφαιρεθή ποτέ απο κανένα. Διότι 
αι ωφέλειαι απο την πνευματικήν τροφήν είναι αιώνιαι 
και αναφαίρετοι».

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’

• Η Κυριακή προσευχή, 1-13.
• Η βλασφημία των Φαρισαίων, 14-36.
• Έλεγχος κατά των Φαρισαίων και γραμματέων, 37-
54.

1 Όταν ο Ιησούς εις κάποιον τόπον έκανε την 
προσευχήν του, μόλις έπαυσε, είπε ένας απο τους 
μαθητάς του προς αυτόν· «Κύριε, δίδαξέ μας να 
προσευχώμεθα, όπως και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής 
εδίδαξε τους μαθητάς του».
2 Είπε δε εις αυτούς· «Όταν προσεύχεσθε να λέγετε· 
Πατέρα μας, που είσαι πανταχού παρών, αλλά 
εξαιρετικά εις τους ουρανούς κάνεις αισθητήν την 
άπειρη παρουσία σου, δώσε να αναγνωρισθή απο όλους 
η αγιότης σου και να δοξάζεται το όνομά σου. Ας έλθη 
και ας απλωθή η βασιλεία σου εις όλον τον κόσμον, 
ώστε πρόθυμα οι άνθρωποι, αφωσιωμένοι εις σε, να σε 
αναγνωρίζουν βασιλέα των· ας τηρήται το θέλημά σου 
εδώ εις την γην απο τους ανθρώπους, με όσην 
προθυμίαν και χαράν εκτελείται απο τους αγγέλους εις 
τον ουρανόν.
3 Τον άρτον μας, τον απαραίτητον διά την συντήρησίν 
μας, δίδε τον εις ημάς κάθε ημέραν.
4 Και συγχώρησε τας αμαρτίας μας, διότι και ημείς 
συγχωρούμεν κάθε ένα, που έφταιξε απέναντί μας, μας 
αδίκησε και μας είναι χρεώστης. Και μη επιτρέψεις να 
πέσωμεν εις πειρασμόν, αλλά φύλαξέ μας απο τον 
πονηρόν».
5 Και είπε προς αυτούς την διδακτικήν παρομοίωσιν· 
«Ποιός απο σας θα έχη φίλον και θα υπάγη εις αυτόν 
κατά τα μεσάνυχτα και θα του πή: φίλε, δάνεισέ μου 
τρία ψωμιά,
6 επειδή κάποιος φίλος μου ήλθε απο ταξίδι εις το σπίτι 
μου και δεν έχω τι να του βάλω να φάγη.
7 Και εκείνος θα του αποκριθή απο μέσα και θα πη: μη 
με βάζης σε κόπους· τώρα πλέον η πόρτα έχει κλεισθή 
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και τα παιδιά μου είναι μαζή μου εις το στρώμα και 
κοιμούνται· δεν ημπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω;
8 Σας διαβεβαιώνω ότι και αν ακόμη δεν θελήση να 
σηκωθή να του δώση, μολονότι τον έχει φίλον, πάντως 
διά την αδιακρισίαν του ότι εις τέτοιαν νυκτερινήν ώραν 
τον ανησυχεί, θα σηκωθή και θα του δώση όσα του 
χρειάζονται.
9 Διά τούτο και εγώ σας λέγω· να ζητήτε απο τον 
πανάγαθον Θεόν και θα σας δοθή, να γυρεύετε και θα 
βρήτε, να κτυπάτε την θύραν της θείας αγάπης και θα 
σας ανοιχθή.
10 Διότι καθένας που ζητεί απο τον Θεόν λαμβάνει και 
καθένας που γυρεύει ευρίσκει και εις εκείνον που κτυπά 
την θύραν του Θεού, θα του ανοιχθή αυτή.
11 Ποιός δε πατέρας απο σας, όταν το παιδί του ζητήση 
ψωμί, θα του δώση λιθάρι ή όταν θα του ζητήση ψάρι, 
μήπως αντί ψάρι του δώση φίδι;
12 Ή αν του ζητήση αυγό, μήπως θα του δώση αντί 
αυγού σκορπιόν;
13 Εάν, λοιπόν, σείς, μολονότι είσθε πονηροί, ξέρετε να 
δίνετε ωφέλιμα δώρα εις τα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο 
Πατήρ ο ουράνιος, θα δώση το πανάγαθον Πνεύμα εις 
όσους το ζητούν;». (Και αφού θα δώση το μέγιστον και 
ύψιστον, δεν είναι λογικόν και ορθόν να σκεφθώμεν ότι 
πολύ περισσότερον θα δώση τα υλικά αγαθά, που είναι 
ασυγκρίτως μικροτέρας αξίας;)
14 Και συνέβη, την ώραν που ο Κύριος έδιωχνε ένα 
δαιμόνιον, το οποίον είχε κάμει κωφόν και άλαλον τον 
πάσχοντα, όταν εβγήκε το δαιμόνιον, ωμίλησεν ο 
κωφάλαλος και τα πλήθη του λαού εθαύμαζαν.
15 Μερικοί όμως απο αυτούς, γραμματείς και Φαρισαίοι, 
έλεγαν ότι με την συνεργασίαν του Βεελζεβούλ, του 
άρχοντος των δαιμονίων, διώχνει τα δαιμόνια.
16 Άλλοι δε, με τον σκοπόν να τον πειράξουν και να τον 
παρουσιάσουν εις τον λαόν ότι τάχα δεν ημπορεί να 
κάμη μεγάλα θαύματα, του εζητούσαν σημείον μεγάλο 
απο τον ουρανόν, (σαν το πυρ που κατέβασεν ο Ηλίας 
απο τον ουρανόν και σαν το μάννα, που με την 
προσευχή του Μωϋσέως έπεσε απο τον ουρανόν εις 
τους πεινασμένους Ισραηλίτας).
17 Αυτός όμως, γνωρίζων πολύ καλά τας εσωτερικάς 
των σκέψεις και διαθέσεις, τους είπε· «Κάθε βασίλειον, 
όταν χωρισθή εις εχθρικάς παρατάξεις, που θα 
μάχωνται η μία την άλλην, θα καταλήξη εις 
καταστροφήν και ερήμωσιν, και όταν μία οικογένεια 
διαιρεθή με εχθρικότητα εναντίον του εαυτού της 
πίπτει και διαλύεται.
18 Εάν δε και ο σατανάς έχη διαιρεθή εις παρατάξεις 
εναντίον του εαυτού του, πως είναι δυνατόν να σταθή 
και να μη εξαφανισθή η βασιλεία του; Σας τα λέγω 
αυτά, διά να δειχθή πόσον παράλογος είναι ο 
ισχυρισμός σας ότι εγώ με την δύναμιν του Βεελζεβούλ 
διώχνω τα δαιμόνια.
19 Εάν δε εγώ με την συνεργασίαν του Βεελζεβούλ 
διώχνω τα δαιμόνια, τα πνευματικά σας τέκνα που 

εξορκίζουν τα δαιμόνια, με την δύναμιν ποίου τα 
βγάζουν; Διά τούτο αυτοί που δεν τους κατηγορείτε δι’ 
αυτό το έργον τους, θα είναι δικασταί σας και θα σας 
καταδικάσουν διά την διπροσωπίαν σας.
20 Εάν όμως εγώ με το δάκτυλον και την δύναμιν του 
Θεού διώχνω τα δαιμόνια, αυτό αποδεικνύει ότι έφθασε 
επάνω σας η βασιλεία του Θεού. Αλλοίμονό σας δε, εάν 
δεν την δεχθήτε.
21 Ακούσατε δε και τούτο το παράδειγμα· όταν ο 
ισχυρός εξωπλισμένος τέλεια φυλάσση την αυλήν του, 
μένουν ασφαλισμένα και ήσυχα τα υπάρχοντά του.
22 Όταν όμως έλθη εναντίον του ο ισχυρότερος και τον 
νικήση, του παίρνει τα όπλα, εις τα οποία είχε στηρίξει 
την πεποίθησίν του, και διαμοιράζει σαν λάφυρα τα 
υπάρχοντά του. (Έτσι και εγώ, σαν απόλυτα 
δυνατώτερος απο τον σατανάν τον κατανικώ, 
ελευθερώνω αυτούς που σαν ιδικά του κτήματα τους 
κρατούσε φυλακισμένους εις την αυλήν του και επί 
πλέον δίνω εξουσίαν εις τους μαθητάς μου να κάνουν 
το ίδιο).
23 Κανονίσατε την θέσιν σας· διότι εκείνος που δεν είναι 
με όλη του την καρδιά μαζή μου, είναι εναντίον μου. 
Και εκείνος, που δεν μαζεύει μαζή με εμέ και δεν οδηγεί 
εις τα λιβάδια της πνευματικής τροφής τα πρόβατά μου, 
αυτός σαν αιμοβόρος λύκος τα διασκορπίζει.
24 Όταν το ακάθαρτον πνεύμα φύγη απο τον 
άνθρωπον, ομοιάζει προς εκείνον, που περνάει 
ανάμεσα απο κατάξηρους, χωρίς νερό τόπους και 
μάταια ζητεί ανάπαυσιν. Και επειδή δεν την ευρίσκει, 
λέγει· θα ξαναγυρίσω εις το σπίτι μου απ’ όπου έφυγα, 
θα επιστρέψω δηλαδή εις τον άνθρωπον, απο τον 
οποίον με έδιωξαν.
25 Και όταν έλθη ευρίσκει το σπίτι σαρωμένο και 
στολισμένο, δηλαδή, ευρίσκει τον άνθρωπον 
σχολάζοντα και ράθυμον, χωρίς πνευματικήν φροντίδα 
και εργασίαν.
26 Τότε πηγαίνει και παίρνει άλλα επτά δαιμόνια, 
πονηρότερα απο τον εαυτόν του και, αφού εισέλθουν, 
εγκαθίστανται μονίμως πλέον εκεί και γίνονται τα 
τελευταία του ανθρώπου εκείνου, χειρότερα απο τα 
πρώτα». (Όσοι ελευθερώθηκαν απο δαιμόνια ή όσοι με 
την χάριν του Θεού επήραν άφεσιν αμαρτιών και 
εμπήκαν εις τον δρόμον της σωτηρίας, ας προσέξουν να 
μη αφήσουν την νέαν ζωήν της χάριτος, διότι τότε θα 
γίνουν πολύ χειρότεροι απ’ ό,τι ήσαν προηγουμένως).
27 Ενώ δε έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα απο το πλήθος 
ενθουσιασμένη απο την διδασκαλίαν του, έβγαλε 
φωνήν μεγάλην και είπε· «Μακαρία η κοιλία που σε 
εβάσταξε και οι μαστοί, τους οποίους εθήλασες. 
Μακαρία η μητέρα, που σε εγέννησε και σε έθρεψε».
28 Και αυτός είπε· «Βεβαίως μακαρία είναι η μητέρα 
μου, αλλά επίσης μακάριοι είναι όλοι όσοι ακούουν τον 
λόγον του Θεού και τον φυλάσσουν».
29 Και καθώς τα πλήθη του λαού εμαζεύοντο πυκνά 
γύρω του, αυτός ήρχισε να λέγη· «Αυτή η γενεά, είναι 
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γενεά πονηρά· ζητεί σημείον απο τον ουρανόν, τάχα διά 
να πιστεύση, και δεν θα της δοθή άλλο, εκτός απο το 
θαύμα Ιωνά του προφήτου.
30 Διότι όπως ο Ιωνάς με το να βγή σώος απο την 
κοιλίαν του κήτους, έγινε εις τους Νινευΐτας 
υπερφυσικόν σημείον, διά να μετανοήσουν, έτσι θα γίνη 
και διά την γενεάν αυτήν σημείον μοναδικόν και 
μέγιστον ο υιός του ανθρώπου με την εκ νεκρών 
ανάστασίν του, η οποία θα επιβεβαιώση ότι αυτός 
πράγματι είναι ο λυτρωτής των ανθρώπων.
31 Η δε ειδωλολάτρις βασίλισσα της Αραβίας θα 
αναστηθή κατά την ημέραν της μεγάλης εκείνης 
κρίσεως μαζή με τους ανθρώπους της γενεάς αυτής και 
θα τους καταδικάση· διότι αυτή, η ειδωλολάτρις, 
εξεκίνησε απο τα πέρατα της γής, διά να ακούση την 
σοφίαν του Σολομώντος· και ιδού, εδώ υπάρχει 
ασυγκρίτως περισσότερον απο τον Σολομώντα, αφού 
εγώ δεν είμαι απλώς θεόπνευστος ή σοφός, όπως 
εκείνος, αλλά αυτή η ενσάρκωσις της θείας Σοφίας.
32 Άνδρες της Νινευΐ θα αναστηθούν κατά την μεγάλην 
εκείνην κρίσιν μαζή με την γενεάν αυτήν και θα την 
καταδικάσουν, διότι εκείνοι μεν μετενόησαν με το 
κήρυγμα ενός απλού προφήτου, του Ιωνά. Και ιδού, 
υπάρχει εδώ κάτι ασυγκρίτως ανώτερον απο τον Ιωνάν, 
εγώ, ο σαρκωθείς Υιός και Λόγος του Θεού. Και όμως η 
γενεά αυτή δεν μετανοεί εις το κήρυγμά μου.
33 Εγώ σκορπίζω το φώς της αληθείας παντού. Κανείς 
δε, αφού ανάψη τον λύχνον δεν τον βάζει κάτω απο τον 
κάδον, αλλά επάνω εις τον λυχνοστάτην, διά να 
βλέπουν το φώς όσοι εισέρχονται εις το σπίτι.
34 Ο λύχνος, που φωτίζει το σώμα, είναι το μάτι· όταν 
λοιπόν το μάτι είναι γερό και καθαρό, όλον το σώμα θα 
είναι μέσα εις το φώς. Όταν όμως είναι άρρωστο και 
βλαμμένο και το σώμα θα είναι μέσα στο σκοτάδι.
35 Πρόσεχε λοιπόν, μήπως το φώς, που έχει βάλει ο 
Θεός μέσα σου, δηλαδή το λογικόν και η συνείδησις, 
είναι σκοτάδι. (Διότι τότε όσον φώς και αν υπάρχη έξω, 
όσας υψηλάς διδασκαλίας και αν ακούσης, δεν θα 
φωτισθής).
36 Εάν λοιπόν το σώμα σου είναι φωτεινόν, χωρίς να 
έχη κανένα απόκρυφον και σκοτεινόν μέρος, θα είναι 
όλο φώς, όπως όταν ο λύχνος με την λάμψιν του σε 
φωτίζη». (Όταν η ψυχή και η συνείδησις δεν σκοτίζεται 
απο τα πάθη, τότε θα είναι γεμάτη φώς Χριστού).
37 Ενώ δε είπε αυτά ο Ιησούς, κάποιος Φαρισαίος τον 
παρακαλούσε να γευματίση εις το σπίτι σου. Και ο 
Κύριος, όταν εμπήκε εις το σπίτι εκάθισεν εις την 
τράπεζαν του φαγητού, χωρίς προηγουμένως να πλυθή, 
όπως εσυνήθιζαν, διά λόγους τάχα θρησκευτικούς, οι 
Φαρισαίοι.
38 Ο Φαρισαίος όμως, όταν είδεν αυτό, εξεπλάγη, διότι ο 
Ιησούς δεν έπλυνε τα χέρια του προ του φαγητού.
39 Είπε δε ο Κύριος προς αυτόν· «Σείς οι Φαρισαίοι 
καθαρίζετε τώρα την εξωτερικήν επιφάνειαν του 
ποτηρίου και του πιάτου, το δε εσωτερικόν σας είναι 

γεμάτο απο αρπαγήν και κακίαν. Τηρείτε τους 
εξωτερικούς μόνον τύπους, διά να φαίνεσθε ευσεβείς, 
πλύνετε το σώμα σας και τα χέρια σας, αλλά αφίνετε 
την ψυχήν σας εμπαθή και ακάθαρτον.
40 Ανόητοι! Ο Θεός που έκαμε το απ’ έξω, δηλαδή το 
σώμα, ο ίδιος δεν έκαμε και το απο μέσα, δηλαδή την 
ψυχήν; Πως το μεν σώμα προσπαθείτε να το κρατήτε 
καθαρόν, το δε σπουδαιότερον, την ψυχήν σας, την 
αφίνετε ακάθαρτον, αφού και το ένα και το άλλο είναι 
έργα του Θεού;
41 Πλην όμως δώστε τα υπάρχοντά σας ελεημοσύνην 
και ιδού όλα θα σας γίνουν καθαρά και το φαγητόν, το 
οποίον θα τρώγετε, έστω και αν προηγουμένως δεν 
πλυθήτε.
42 Αλλά αλλοίμονον εις σας τους Φαρισαίους, διότι 
δίδετε εις τον ναόν το δέκατον, απο τον δυόσμο και απο 
το απήγανο και απο κάθε λάχανο, τηρείτε δηλαδή 
επουσιώδεις λεπτομερείας και προσπερνάτε με 
αδιαφορίαν την δικαιοσύνην και την αγάπην προς τον 
Θεόν. Αυτά έπρεπε προ παντός να εφαρμόσετε και 
εκείνα τα άλλα να μη τα αφίνετε.
43 Αλλοίμονο εις σας τους Φαρισαίους, διότι αγαπάτε 
και επιδιώκετε τα πρώτα καθίσματα εις τα συναγωγάς 
και τους χαιρετισμούς και τον σεβασμόν των ανθρώπων 
εις τας αγοράς.
44 Αλλοίμονό σας γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, 
διότι είσθε σαν μνημεία, που δεν φαίνονται και οι 
άνθρωποι που περπατούν επάνω εις αυτά δεν 
γνωρίζουν τούτο και χωρίς να το θέλουν μολύνονται, 
σύμφωνα με εκείνα που γράφει ο νόμος. Έτσι και σείς 
κρύπτετε με την υποκρισίαν την κακίαν σας, και εκείνοι 
που ανύποπτοι σας πλησιάζουν μολύνονται και 
βλάπτονται».
45 Έλαβε τότε τον λόγον κάποιος απο τους νομικούς, 
τους γνώστας του Μωσαϊκού Νόμου και του είπε· 
«Διδάσκαλε, με αυτά που λέγεις, υβρίζεις και ημάς τους 
νομικούς».
46 Εκείνος δε είπε· «Και εις σας τους νομικούς 
αλλοίμονον, διότι φορτώνετε τους ανθρώπους με 
βαρειά και δυσκολοβάστακτα φορτία, ενώ σείς οι ίδιοι 
πύτε με ένα απο τα δάκτυλά σας δεν εγγίζετε τα φορτία 
αυτά. (Έχετε δηλαδή επινοήσει βαρειές εντολές διά τους 
άλλους, που δεν τις λέγει ο νόμος του Θεού και σείς 
βρίσκετε τρόπους να μη τις τηρήτε).
47 Αλλοίμονό σας, διότι κτίζετε τα μνημεία των 
προφητών, τάχα απο σεβασμόν δι’ αυτούς, ενώ κατά 
βάθος έχετε τας ιδίας φονικάς διαθέσεις, που είχαν οι 
πρόγονοί σας, οι οποίοι εφόνευσαν τους προφήτας.
48 Επομένως απο το ένα μέρος μαρτυρείτε και 
επιβεβαιώνετε ότι οι προφήται, καθό απεσταλμένοι του 
Θεού, είναι άξιοι παντός σεβασμού, απο το άλλο μέρος 
με την διάθεσιν και τας πράξεις σας συμφωνείτε και 
εγκρίνετε τα έργα των πατέρων σας. Διότι αυτοί μεν 
εφόνευσαν τους προφήτας, σείς δε κτίζετε τιμητικώς τα 
μνημεία των.
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49 Επειδή όμως έχετε τας ιδίας πονηράς διαθέσεις με 
τους πατέρας σας, διά τούτον είπεν η σοφία του Θεού, 
δηλαδή εγώ· θα στείλω εις αυτούς προφήτας και 
αποστόλους, να ακούσουν διά μίαν ακόμη φοράν την 
αλήθειαν, μήπως και μετανοήσουν. Αλλά και αυτοί 
αμετανόητοι και εσκληρυμμένοι εις την κακίαν των, 
άλλους μεν απο αυτούς θα φονεύσουν και άλλους θα 
καταδιώξουν,
50 διά να ζητηθή απο την γενεάν αυτήν ευθύνη και να 
επιβληθή τιμωρία διά το αίμα όλων των προφητών, που 
χύνεται απο καταβολής κόσμου μέχρι σήμερα.
51 Απο το αίμα δηλαδή τουαθώου Άβελ έως το αίμα του 
Ζαχαρίου, που εφονεύθη μεταξύ του θυσιαστηρίου και 
του ναού. Ναι, σας βεβαιώνω, ότι δι’ όλα αυτά τα 
εγκλήματα θα ζητηθή ευθύνη απο την γενεάν αυτήν.
52 Αλλοίμονον εις σας τους νομικούς, διότι αφαιρέσατε 
απο τους ανθρώπους το κλειδί της γνώσεως, τους 
εσκοτίσατε δηλαδή τον νούν με τας ψευδείς 
διδασκαλίας σας και τους επήρατε το μέσον, με το 
οποίον θα εγνώριζαν την αλήθειαν και θα 
επροχωρούσαν τον δρόμον της σωτηρίας. Έτσι, και σείς 
δεν εισήλθατε εις την βασιλείαν του Χριστού και 
εκείνους που ήθελαν να εισέλθουν τους εμποδίσατε».
53 Ενώ δε ο Ιησούς τους έλεγε αυτά, ήρχισαν οι 
γραμματείς και οι Φαρισαίοι να κυριεύωνται 
εσωτερικώς απο πικράν οργήν και εμπάθειαν εναντίον 
του και να ζητούν όλοι μαζή απο αυτόν αμέσως και εκ 
του προχείρου απαντήσεις διά πολλά ζητήματα του 
νόμου.
54 Και του έστηναν έτσι παγίδα και τον παρεμόνευαν 
προσπαθούντες κάτι με δόλιον τρόπον να αρπάξουν 
απο το στόμα του, που δεν θα ήτο σύμφωνον με τον 
νόμον, διά να έχουν κατόπιν αφορμήν να τον 
κατηγορήσουν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’

• Διδασκαλίαι προς τα πλήθη, 1-12.
• Η καταδίκη της πλεονεξίας και των μεριμνών, 13-
34.
• Μακάριοι οι γρηγορούντες, 35-48.
• Το κήρυγμα της ειρήνης, διαίρεσις μεταξύ των 
ανθρώπων, 49-59.

1 Εν τω μεταξύ πολλά πλήθη λαού είχαν συγκεντρωθή 
εκεί, τόσον πυκνά, ώστε να πατούν ο ένας τον άλλον. 
Ήρχισε τότε ο Ιησούς να ομιλή προς τους μαθητάς του 
πρώτον και να τους λέγη· «Προσέχετε τον εαυτόν σας 
απο το προζύμι των Φαρισαίων, που είναι η υποκρισία 
των.
2 Αλλά δεν υπάρχει τίποτε το σκεπασμένο, που δεν θα 
ξεσκεπασθή και τίποτε το κρυφό, που δεν θα γίνη 
φανερόν και γνωστόν.
3 Όλα θα φανερωθούν· δι’ αυτό όσα σείς λέγετε 

μυστικά μεταξύ σας και προς τους ακροατάς της 
εμπιστοσύνης σας, θα ακουσθούν εις το φώς της 
δημοσιότητος. Και εκείνο που ωμιλήσατε εις το αυτί, 
μέσα εις τα ιδιαίτερα δωμάτια, θα κηρυχθή απο τις 
ταράτσες. (Η αλήθεια του Ευαγγελίου, που εις ολίγους 
τώρα και σαν με κάποια μυστικότητα λέγεται, θα 
κυρηχθή φανερά εις όλην την οικουμένην).
4 Λέγω δε εις σας τους φίλους μου· μη φοβηθήτε απο 
εκείνους που θανατώνουν το σώμα και ύστερα δεν 
έχουν την δύναμιν τίποτε περισσότερον να κάμουν.
5 Θα σας υποδείξω όμως ποίον να φοβηθήτε· να 
φοβηθήτε εκείνον, ο οποίος αφού σας αφαιρέση την 
παρούσαν ζωήν, έχει την εξουσίαν να σας ρίψη εις το 
αιώνιον πυρ της κολάσεως. Ναι, σας λέγω, αυτόν 
πρέπει να φοβηθήτε.
6 Τους διώκτας σας μη τους λογαριάζετε, διότι ο Θεός 
θα είναι προστάτης σας. Πέντε σπουργίτια δεν 
πωλούνται δύο ασσάρια; (δηλαδή δέκα πέντε περίπου 
λεπτά). Και όμως ούτε ένα απο αυτά δεν είναι 
λησμονημένο και παραπεταμένο εμπρός εις τα μάτια 
του Θεού.
7 Όσον δε για σας, και αι τρίχες της κεφαλής σας έχουν 
μετρηθή απο τον Θεόν, ο οποίος παρακολουθεί και τας 
πλέον ασημάντους λεπτομερείας της ζωής σας. Μη 
λοιπόν φοβείσθε· σείς είσθε ασυγκρίτως ανώτεροι απο 
πολλά σπουργίτια.
8 Σας λέγω δε τούτο· καθένας, ο οποίος με θάρρος και 
χωρίς να πτοηθή κανένα, θα με ομολογήση εμπρός εις 
τους ανθρώπους σωτήρα και Θεόν, και ο υιός τους 
ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος λυτρωτής, θα τον ομολογήση 
και θα τον διακηρύξη ως πιστόν οπαδόν του εμπρός εις 
τους αγγέλους του Θεού.
9 Εκείνος δε που, είτε απο φόβον είτε απο εντροπήν, θα 
με αρνηθή εμπρός εις τους ανθρώπους και εγώ θα τον 
αρνηθώ εντελώς εμπρός εις τους αγγέλους του Θεού.
10 Μεγάλο αμάρτημα το να με αρνηθή κανείς, αλλά 
καθένας που θα εκστομίση λόγον εναντίον του υιού του 
ανθρώπου, σκανδαλιζόμενος απο την φαινομενικήν 
αδυναμίαν της ανθρωπίνης φύσεώς του, θα λάβη 
συγχώρησιν διά την αμαρτίαν του αυτήν, εάν 
ειλικρινώς μετανοήση. Εκείνος όμως που θα εκστομίση 
βλάσφημον λόγον εναντίον του Αγίου Πνεύματος και 
με επίγνωσιν θα διαβάλη τας λυτρωτικάς του 
ενεργείας, δεν θα συγχωρηθή ποτέ (διότι το βαρύτατον 
αυτό αμάρτημά του φανερώνει ότι αυτός έχει πλέον 
σκληρυνθή ανεπανορθώτως εις την κακότητά του και 
δεν υπάρχει ελπίς να μετανοήση).
11 Όταν δε σας οδηγούν υποδίκους εμπρός εις τας 
συναγωγάς και εις τας αρχάς και τας εξουσίας, μη 
ταράσσεσθε απο ανησυχητικάς φροντίδας πως ή τι θα 
απολογηθήτε ή τι θα πήτε.
12 Διότι το Άγιον Πνεύμα θα σας διδάξη εκείνην την 
ώραν αυτά που πρέπει να πήτε».
13 Κάποιος δε απο τον λαόν του είπε· «Διδάσκαλε, πες 
εις τον αδελφόν μου να μοιρασθή με εμέ την 
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κληρονομίαν».
14 Ο Ιησούς όμως του είπε· «Άνθρωπε, ποιός με έκαμε 
δικαστήν μεταξύ σας ή μοιραστήν;».
15 Είπε δε τότε ο Κύριος προς αυτούς, που τον ήκουσαν· 
«Προσέχετε και προφυλάσσεσθε απο κάθε πλεονεξίαν, 
διότι η ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται και δεν 
διατηρείτε απο τα πολλά πλούτη και τα υπάρχοντα 
αυτού».
16 Είπε δε προς αυτούς και την εξής παραβολήν· 
«Κάποιου πλουσίου ανθρώπου εσημείωσαν εξαιρετικήν 
ευφορίαν τα χωράφια του.
17 Και αυτός έπεσεν αμέσως εις αγωνιώδη συλλογήν 
και μέριμναν, λέγων: τι να κάμω, διότι δεν έχω που να 
συγκεντρώσω και αποθηκεύσω τους καρπούς των 
χωραφιών μου;
18 Και ύστερα απο μεγάλην σκέψιν είπε· τούτο θα 
κάμω: θα κρημνίσω τας αποθήκας μου και θα 
οικοδομήσω άλλας μεγαλυτέρας, και θα συγκεντρώσω 
εκεί όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου,
19 και θα πω εις την ψυχήν μου: ψυχή, έχεις πολλά 
αγαθά αποθηκευμένα για έτη πολλά· απόλαυσε την 
ζωήν, αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου.
20 Αφού δε τα ετοίμασε όλα και πριν προλάβη τίποτε 
απο αυτά να απολαύση, του είπεν ο Θεός· ανόητε απο 
την κακίαν σου άνθρωπε και απερίσκεπτε, αυτήν την 
νύκτα, που επίστευσες ότι θα αρχίση η απολαυστική 
ζωή σου, απαιτούν να πάρουν απο σε χωρίς αναβολήν 
την ψυχήν σου· αυτά δε που έχεις ετοιμάσει, εις ποίον 
τώρα θα ανήκουν;
21 Έτσι παθαίνει και αυτό το τέλος έχει εκείνος, που 
εγωϊστικά θησαυρίζει διά τον εαυτόν του και δεν 
προσπαθεί να αποκτήση τον πλούτον των καλών 
έργων, εις τα οποία ευχαριστείται ο Θεός».
22 Είπε δε προς τους μαθητάς του· «Διά τούτο σας λέγω, 
μη ταλαιπωρείσθε απο βασανιστικές φροντίδες διά την 
ζωήν σας, μη μεριμνάτε τι θα φάτε ούτε και διά το 
σώμα σας τι θα ενδυθήτε.
23 Η ζωή δεν είναι ανωτέρα απο την τροφήν και το 
σώμα απο το ένδυμα; Ο Θεός που σας έδωσε το 
ανώτερον, δεν θα σας δώση και το κατώτερον;
24 Παρατηρήστε με προσοχή και καταλάβετε, τι 
συμβαίνει με τους κόρακας, ότι δηλαδή αυτοί ούτε 
σπείρουν ούτε θερίζουν και δεν έχουν ούτε κελλάρι ούτε 
αποθήκην· και όμως ο Θεός τους τρέφει. Πόσω μάλλον 
θα θρέψη σας, οι οποίοι είσθε ασυγκρίτως ανώτεροι απο 
τα πτηνά;
25 Ποιός δε απο σας ημπορεί, έστω και αν καταβάλη 
πολλάς και μεγάλας φροντίδας, να προσθέση εις το 
ανάστημά του έναν πήχυν;
26 Εάν λοιπόν ούτε κάτι το ελάχιστον δεν ημπορείτε να 
κάμετε, διατί ταλαιπωρείσθε με καταθλιπτικές 
φροντίδες διά τα άλλα, επί των οποίων μηδαμινήν ή και 
καμμίαν εξουσίαν έχετε;
27 Προσέξτε και διδαχθήτε απο τα κρίνα, πως 
μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν και όμως, 

σας διαβεβαιώνω ότι ούτε ο σοφός Σολομών με όλην 
αυτού την δόξαν και μεγαλοπρέπειαν δεν εφόρεσε ποτέ 
ένα τόσο λαμπρό ένδυμα, ωσάν αυτό που φορεί ένα απο 
τα κρίνα του αγρού.
28 Εάν δε το χορτάρι του χωραφιού, που σήμερα 
υπάρχει και αύριο ρίπτεται εις τον φούρνο, ο Θεός 
τόσον ωραία το ενδύη πόσω μάλλον θα ενδύση σας, 
ολιγόπιστοι;
29 Και σείς μη ζητάτε με ανήσυχον φροντίδα, τι θα φάτε 
και τι θα πιήτε και μη περισπάσθε εδώ και εκεί με τις 
ανήσυχες αυτές φροντίδες.
30 Διότι όλα αυτά τα ζητούν και αγωνίζονται να τα 
αποκτήσουν οι ειδωλολάτραι εθνικοί, που δεν έχουν 
γνωρίσει τον αληθινόν και πανάγαθον Θεόν, αλλά 
έχουν ως θεούς προστάτας τα είδωλα. Ο ιδικός σας 
όμως Πατήρ γνωρίζει πολύ καλά, ότι έχετε ανάγκην 
απο αυτά και θα σας τα δώση.
31 Μόνον σείς να ζητήτε προ παντός την βασιλείαν του 
Θεού, και τότε όλα τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν 
μαζή με τα πνευματικά και ουράνια.
32 Μη φοβείσθε σείς, που είσθε μικρόν ποίμνιον, εν 
συγκρίσει προς το πολύ πλήθος των απίστων, διότι ο 
Πατήρ σας ευδόκησε να δώση εις σας την βασιλείαν των 
ουρανών. (Πολύ δε περισσότερον θα σας δώση τα 
πρόσκαιρα υλικά αγαθά).
33 Εάν βλέπετε ότι τα υλικά αγαθά σας γίνονται 
εμπόδιον διά την βασιλείαν των ουρανών, πωλήσατε τα 
υπάρχοντά σας και δώστε τα ελεημοσύνην. Και κάμετε 
έτσι διά τον εαυτόν σας θησαυροφυλάκια που δεν 
παλιώνουν ποτέ, θησαυρόν εις τους ουρανούς που δεν 
χάνεται, εκεί όπου ο κλέπτης δεν πλησιάζει και ούτε ο 
σκόρος καταστρέφει.
34 Διότι, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η 
καρδία σας.
35 Ας είναι ζωσμένη η μέση σας και τα λυχνάρια σας 
πάντοτε αναμμένα· να είσθε δηλαδή έτοιμοι και 
άγρυπνοι να εκτελήτε το θέλημα του Κυρίου, διά να 
αποκτήσετε έτσι θησαυρούς εις τον ουρανόν.
36 Και σείς είσθε όμοιοι με ανθρώπους, οι οποίοι 
περιμένουν τον κύριόν των, πότε θα επιστρέψη απο 
τους γάμους, ώστε, όταν έλθη και κτυπήση την θύραν, 
να του ανοίξουν αμέσως.
37 Μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους, όταν 
έλθη ο Κύριος, θα τους εύρη να αγρυπνούν. Σας 
διαβεβαιώνω ότι αυτός θα γίνη διάκονός των, θα ζώση 
την μέσην του, διά να μη εμποδίζεται εις τας κινήσεις 
του απο τα ενδύματά του, θα τους βάλη να καθίσουν εις 
την τράπεζαν του φαγητού και αυτός ο ίδιος θα έλθη 
κοντά τους και θα τους υπηρετήση.
38 Και αν έλθη εις το δεύτερον τετράωρον της νυκτός 
και εις το τρίτον τετράωρον, κατά τα εξημερώματα, και 
τους εύρη έτσι, δηλαδή να τον περιμένουν άγρυπνοι, 
σας λέγω, ότι είναι μακάριοι οι δούλοι εκείνοι.
39 Τούτο δε το ξεύρετε και σείς, ότι εάν εγνώριζε ο 
νοικοκύρης ποιά ώρα έρχεται ο κλέπτης, θα έμενε 
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άγρυπνος και δεν θα άφινε να ανοιχθή τρύπα εις το 
σπίτι του, διά να μπή μέσα ο κλέπτης και να κλέψη.
40 Και σείς λοιπόν να είσθε πάντοτε έτοιμοι, διότι εις 
ώραν κατά την οποίαν δεν γνωρίζετε, έρχεται ο υιός του 
ανθρώπου». (είτε διά του θανάτου ενός εκάστου, είτε 
κατά την δευτέραν παρουσίαν).
41 Είπε δε εις αυτόν ο Πέτρος· «Κύριε, αυτήν την 
παραβολήν δι’ ημάς μόνον την λέγεις ή δι’ όλους;».
42 Είπε δε ο Κύριος· «Ποιός άρα γε είναι πιστός και 
συνετός οικονόμος, τον οποίον θα εγκαταστήση ο 
κύριος προϊστάμενον εις το υπηρετικόν προσωπικόν 
του, διά να δίδη προς αυτούς εις την κατάλληλον ώραν 
την κανονικήν μερίδα της τροφής;
43 Μακάριος είναι ο δούλος εκείνος, τον οποίον, όταν 
έλθη ο Κύριος, θα τον εύρη να ενεργή με τέτοιαν 
σύνεσιν και αξιοπιστίαν.
44 Αληθινά σας λέγω, ότι θα του δώση εξουσίαν επάνω 
εις όλα τα υπάρχοντά του.
45 Εάν όμως ο δούλος εκείνος πή απο μέσα του: αργεί 
να έρθη ο κύριός μου· και αρχίση να χτυπά τους 
υπηρέτας και τας υπηρετρίας και να τρώγη και να πίνη 
και να μεθά,
46 θα έλθη ο κύριος του δούλου εκείνου εις ημέραν που 
δεν περιμένει και εις ώραν που δεν γνωρίζει και θα τον 
κόψη εις τα δύο, θα τον τιμωρήση δηλαδή με σκληρόν 
θάνατον, και θα ορίση την θέσιν του μεταξύ εκείνων 
που υπήρξαν αναξιόπιστοι και καταχρασταί. (Οι 
ποιμένες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας θα είναι 
μακάριοι, εάν καλώς διαχειρίζωνται την πνευματικήν 
εξουσίαν και τα χαρίσματα, που τους ενεπιστεύθη ο 
Χριστός και εξυπηρετούν με σύνεσιν και προθυμίαν 
τους πιστούς. Σκληροτάτη όμως τιμωρία τους περιμένει, 
εάν αποδειχθούν αναξιόπιστοι και καταχρασταί).
47 Εκείνος δε ο δούλος, που εγνώρισε το θέλημα του 
κυρίου του, και δεν ετοίμασε ούτε και έπραξε σύμφωνα 
προς το θέλημα του Κυρίου του, θα τιμωρηθή με 
πολλάς μαστιγώσεις, θα τιμωρηθή πολύ, διότι εν 
γνώσει παρέβη το θέλημα του Κυρίου.
48 Εκείνος δε που δεν εγνώρισε το θέλημα του Κυρίου, 
έκαμε δε πράξεις αξίας τιμωρίας, θα τιμωρηθή με 
ολίγας μαστιγώσεις. Εις εκείνον που εδόθη πολύ, θα 
του ζητηθή και πολύ, και εις εκείνον που του 
παρέδωσαν πολλά χαρίσματα, θα ζητηθούν 
περισσότερα καλά έργα, παρ’ όσα θα ζητήσουν απο 
εκείνους που έλαβαν ολιγώτερα.
49 Ήρθα να βάλω φωτιά εις την γήν, φλογερόν ζήλον 
κα ενθουσιασμόν εις τας καρδία των καλοπροαιρέτων, ο 
οποίος όμως ζήλος θα ανάψη εις τους κακοπροαιρέτους 
πυρκαϊάν μίσους εναντίον εμού και των οπαδών μου. 
Και τι άλλο θέλω, εάν τώρα έχη πλέον ανάψει αυτή η 
φωτιά!
50 Εγώ έχω το βάπτισμα του μαρτυρίου, διά να 
βαπτισθώ εις αυτό, και πόσον κατέχομαι απο τον πόθον 
και ανυπομονώ πότε να πραγματοποιηθή και απλωθή 
έτσι εις όλον τον κόσμον το πυρ της πίστεως και του 

θείου ζήλου!
51 Νομίζετε ότι ήλθα εις την γην να δώσω υποκριτικήν 
και ψευδήν ειρήνην, όπως την φαντάζονται οι Εβραίοι; 
Όχι σας λέγω, αλλά έχω έλθει, διά να προκαλέσω 
διαίρεσιν μεταξύ των ανθρώπων, διά την οποίαν όμως 
διαίρεσιν υπεύθυνοι θα είναι οι πονηροί και 
αμετανόητοι άνθρωποι.
52 Διότι απο τώρα θα είναι εις ένα σπίτι πέντε 
χωρισμένοι, τρείς εναντίον δύο και δύο εναντίων τριών.
53 Και θα χωρισθή ο πατέρας ο άπιστος εναντίον του 
πιστού υιού και ο άπιστος υιός εναντίον του πιστού 
πατρός του, η μητέρα εναντίον της κόρης της και η κόρη 
εναντίον της μητρός· η πενθερά εναντίον της νύμφης 
και η νύμφη εναντίον της πενθεράς· τα άπιστα μέλη της 
οικογενείας εναντίον των πιστών».
54 Έλεγε δε εις τα πλήθη· «Όταν ίδετε το σύννεφο να 
ανεβαίνη απο την δύσιν, αμέσως λέγετε: βροχή έρχεται· 
και έτσι γίνεται.
55 Και όταν ίδετε νότιον άνεμον να φυσά, λέγετε ότι θα 
γίνη ζέστη· και γίνεται έτσι.
56 Υποκριταί! Τα σημεία του ουρανού και της γής, που 
προαναγγέλουν τον καιρόν, ξέρετε να τα διακρίνετε. 
Τον καιρόν όμως τούτον, που όλα τα σημεία 
παρουσιάζουν ως εποχήν της ελεύσεως του Μεσσίου, 
πως δεν τον διακρίνετε;
57 Διατί δε και απο μόνον τον εαυτόν σας, με οδηγόν 
τον λογικόν και την συνείδησίν σας, δεν κρίνετε το 
ορθόν και δίκαιον, ότι δηλαδή είναι καιρός πλέον να 
μετανοήσετε, διά να εύρετε σωτηρίαν;
58 Εφ’ όσον είναι καιρός συμφιλιωθήτε με τον Θεόν, 
διότι όταν πηγαίνης με τον αντίδικόν σου εις τον 
άρχοντα να δικασθής, προσπάθησε να απαλλαγής απο 
αυτόν και να συμβιβασθής μαζή του, μήπως σε τραβήξη 
εμπρός εις τον δικαστήν και ο δικαστής σε παραδώση 
εις τον εισπράκτορα και ο εισπράκτωρ σε βάλη εις την 
φυλακήν.
59 Σου λέγω ότι δεν θα βγής απο εκεί, έως ότου 
εξοφλήσης και το τελευταίον λεπτόν. Συμφιλιωθήτε με 
τον Θεόν διά της μετανοίας σας, πριν εκδοθή απο αυτόν 
η καταδικαστική για σας απόφασίς του».

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’

• Σφαγή Γαλιλαίων υπό του Πιλάτου, 1-5.
• Η παραβολή της ακάρπου συκής, 6-9.
• Η θεραπεία της συγκυπτούσης, 10-17.
• Η παραβολή του κόκκου σινάπεως και της ζύμης, 
18-22.
• Η στενή πύλη, 23-30.
• Η απειλή του Ηρώδου, 31-35.

1 Κατά την ώραν δε που ωμιλούσε ο Κύριος, 
παρουσιάσθησαν μερικοί και του ανήγγειλαν διά τους 
Γαλιλαίους, των οποίων το αίμα ο Πιλάτος, όταν με 
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τους στρατιώτας του τους έσφαξε μέσα εις την αυλήν 
του ναού, το ανέμιξε με τας θυσίας, που εκείνοι 
προσέφεραν την ώραν αυτήν.
2 Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· «Εκ του γεγονότος 
ότι έπαθαν αυτά, βγάζετε σείς το συμπέρασμα ότι οι 
Γαλιλαίοι αυτοί υπήρξαν αμαρτωλοί περισσότερον απο 
όλους τους Γαλιλαίους;
3 Όχι σας λέγω· διότι και οι άλλοι Γαλιλαίοι είναι επίσης 
αμαρτωλοί. Εάν δε δεν μετανοήσετε και σείς όλοι, κατά 
τον ίδιον τρόπον θα χαθήτε. (Τα ρωμαϊκά στρατεύματα 
είναι έτοιμα να ορμήσουν και να σας κατασφάξουν).
4 Ή νομίζετε ότι οι δέκα οκτώ, επάνω εις τους οποίους 
έπεσε ο πύργος του Σιλωάμ και τους εθανάτωσεν, αυτοί 
υπήρξαν ενώπιον του Θεού αμαρτωλοί και χρεώσται 
περισσότερον απο όλους τους ανθρώπους, που 
κατοικούν εις την Ιερουσαλήμ;
5 Όχι σας λέγω· αλλ’ έπαθαν εκείνοι, διά να συνέλθετε 
σείς. Εάν όμως δεν μετανοήσετε, όλοι κατά τον ίδιον 
τρόπον θα χαθήτε, διότι θα ταφήτε κάτω απο τα ερείπια 
των πόλεών σας».
6 Έλεγε δε αυτήν την παραβολήν· «Κάποιος είχε μιά 
συκιά, φυτευμένη εις το αμπέλι του και ήλθε ζητών 
καρπόν εις αυτήν και δεν ευρήκε.
7 Είπε δε εις τον αμπελουργόν: Ιδού, τρία χρόνια 
έρχομαι και ζητώ καρπόν εις την συκιάν αυτήν και δεν 
ευρίσκω. Κόψε την και ξερρίζωσέ την. Διατί να 
αχρηστεύη την γήν;
8 Εκείνος όμως απεκρίθη και είπε: Κύριε, άφησέ την και 
τούτο το έτος, έως ότου σκάψω γύρω απο αυτήν και 
ρίψω λίπασμα.
9 Και εάν μεν κάμη καρπόν, την αφίνομεν, εάν όμως 
δεν κάμη, τότε θα την κόψης εις το μέλλον». (Ο Θεός 
δεχόμενος παράκλησιν του Υιού του περιμένει την 
μετάνοιαν του αμαρτωλού και τα καλά του έργα ως 
πνευματικήν καρποφορίαν. Εάν όμως ο αμαρτωλός 
μείνη σκληρυμμένος και αμετανόητος, τότε ο Θεός θα 
τον τιμωρήση. Αυτό συνέβη με τους αμετανόητους 
Εβραίους, τους οποίους εσυμβόλιζε η άκαρπος συκή).
10 Κάποιο Σάββατο εδίδασκε εις μίαν απο τας 
συναγωγάς.
11 Και ιδού είχε έλθει εκεί μία γυναίκα, η οποία ένεκα 
μοχθηράς επιδράσεως πονηρού πνεύματος, ήτο 
ασθενής δέκα οκτώ χρόνια, σκυμμένη συνεχώς, χωρίς 
καθόλου να ημπορή να σηκώση όρθιον το σώμα και την 
κεφαλήν της.
12 Όταν την είδε ο Ιησούς, την εφώναξε και της είπε· 
«Γυναίκα, ελευθερώνεσαι απο την ασθένειάν σου».
13 Και έβαλεν επάνω της τας χείρας του. Και αμέσως 
εστάθηκε όρθια αυτή, απέκτησε δηλαδή την υγείαν της 
και εδόξαζε τον Θεόν.
14 Ο δε αρχισυνάγωγος αγανακτών, διότι ο Ιησούς εις 
ημέραν Σαββάτου εθεράπευσε, έλαβε τον λόγον και 
είπε εις τον λαόν· «εξ ημέραι είναι εκείναι, κατά τας 
οποίας πρέπει να εργαζώμεθα· εις αυτάς δε τας 
εργασίμους ημέρας να έρχεσθε και να θεραπεύεσθε και 

όχι κατά την ημέραν του Σαββάτου».
15 Απεκρίθη τότε εις αυτόν ο Κύριος και είπε· 
«Υποκριτά, καθένας απο σας κατά την ημέραν του 
Σαββάτου δεν λύει το βώδι του ή τον όνον απο την 
φάτνην του και πηγαίνει να τον ποτίση; Αυτό δεν το 
θεωρείτε παράβασιν της αργίας του Σαββάτου, και 
πολύ ορθώς.
16 Αυτή δε, που είναι θυγάτηρ και απόγονος του 
Αβραάμ, την οποίαν ο σατανάς έδεσε δέκα οκτώ 
ολόκληρα χρόνια, δεν έπρεπε να λυθή απο τον βαρύν 
και καταθλιπτικόν αυτόν δεσμόν κατά την ημέραν του 
Σαββάτου;».
17 Και ενώ ο Κύριος έλεγε αυτά, κατεντροπιάζοντο όλοι 
οι εχθροί του· αντιθέτως δε όλος ο λαός έχαιρε δι’ όλα 
τα θαυμαστά έργα που εγίνοντο απο αυτόν (διότι είχε 
ακόμη ο λαός άδολον την καρδίαν και ανεπηρέαστον 
απο τας συκοφαντίας των Φαρισαίων).
18 Έλεγε δε ο Κύριος εις τα πλήθη· «Με τι είναι ομοία η 
βασιλεία του Θεού; Με τι να την παρομοιάσω;
19 Είναι ομοία με ένα κόκκον σιναπιού, τον οποίον ένας 
άνθρωπος επήρε και τον έσπειρεν εις τον κήπον του· 
και εμεγάλωσε και έγινε δένδρον μεγάλο και τα πτηνά 
του ουρανού εφώλιασαν εις τα κλωνάρια του». (Μικρά 
και ασήμαντος φαίνεται η Εκκλησία του Χριστού. Θα 
γιγαντωθή όμως, θα απλωθή εις όλην την οικουμένην 
και θα περιλάβη αναρίθμητα πλήθη ανθρώπων).
20 Πάλιν είπε· «Με τι να παρομοιάσω την βασιλείαν του 
Θεού;
21 Είναι ομοία με προζύμι, που το επήρε μία γυναίκα 
και το ανακάτεψε εις τριάντα και πλεόν κιλά αλεύρι, 
έως ότου όλο το ζυμάρι εζυμώθη και έγινε κατάλληλο 
για ψωμί». (Η βασιλεία του Θεού φαίνεται μικρά, αλλά 
έχει τεραστίαν δύναμιν, διά να ζυμώση σιγά-σιγά και 
μεταβάλη εις το καλύτερον την ανθρωπότητα).
22 Και επερνούσε μέσα απο πόλεις και χωριά διδάσκων 
το ευαγγέλιον, ενώ συγχρόνως εξακολουθούσε να 
κατευθύνεται εις την Ιερουσαλήμ.
23 Τον ηρώτησε δε κάποιος· «Κύριε, ολίγοι τάχα είναι 
εκείνοι, που σώζονται;». Εκείνος δε είπε προς αυτούς, 
που τον ακολουθούσαν·
24 «Αγωνίζεσθε να εισέλθετε εις την βασιλείαν του 
Θεού, διά της στενής πύλης, απο την θύραν και τον 
δρόμον που απαιτούν κόπους και θυσίας. Σας λέγω δε, 
ότι πολλοί θα ζητήσουν να μπούν, αλλά επειδή δεν 
έχουν σταθεράν την απόφασιν να αγωνισθούν, δεν θα 
μπορέσουν να το επιτύχουν.
25 Όταν δε κάποτε σηκωθή ο οικοδεσπότης και κλείση 
καλά την θύραν και αρχίσετε σείς να στέκεσθε έξω και 
να κτυπάτε λέγοντες: Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας, τότε θα 
αποκριθή και θα σας πή: δεν ξέρω απο που είσθε. Δεν 
σας γνωρίζω καθόλου. (Ανοικτή θύρα, διά να 
εισέλθωμεν, εις την βασιλείαν του Θεού, είναι η 
παρούσα ζωή. Όταν όμως την κλείση ο θάνατος, 
μάλιστα δε η δευτέρα παρουσία, τότε ποτέ πλέον δεν θα 
ξανανοίξη διά τους αμετανοήτους αμαρτωλούς).
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26 Τότε θα αρχίσετε να λέγετε. Εφάγαμε και ήπιαμε 
εμπρός σου. Και εις τας πλατείας μας, όπου ήμεθα 
συγκεντρωμένοι, εδίδαξες και σε ηκούσαμεν.
27 Και θα πή τότε ο οικοδεσπότης: σας λέγω τούτο, δεν 
ξεύρω απο που είσθε, φύγετε μακρυά απο εμέ όλοι όσοι 
επράξατε αδικίας και εμείνατε αμετανόητοι.
28 Εκεί, μακρυά απο την βασιλείαν του Θεού, εις την 
αιωνίαν καταδίκην, θα είναι ο θρήνος και τα δάκρυα, το 
τρίξιμο των δοντιών απο τον ανυπόφορον πόνον, όταν 
θα ίδετε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και 
όλους τους προφήτας εις την βασιλείαν του Θεού, σας 
δε να διώχνουν έξω.
29 Και θα έρθουν πλήθος άνθρωποι απο τα διάφορα 
σημεία της οικουμένης, απο την Ανατολήν και την 
Δύσιν, απο τον Βορράν και τον Νότον, και θα 
παρακαθίσουν ολόχαροι εις το τρισμέγιστο τραπέζι της 
βασιλείας του Θεού.
30 Και ιδού ότι κάτι το απροσδόκητον και παράδοξον θα 
γίνη τότε. Υπάρχουν εδώ εις την γην και μεταξύ σας 
μερικοί που θεωρούνται μικροί και άσημοι, οι οποίοι εν 
τούτοις διά την πίστιν και την αρετήν αυτών θα είναι εις 
την βασιλείαν του Θεού πρώτοι. Και αντιθέτως μερικοί 
που θεωρούνται πρώτοι, θα είναι εκεί τελευταίοι». (Οι 
αμαρτωλοί που θα μετανοήσουν και οι ειδωλολάτραι 
που θα πιστέψουν, θα καταλάβουν μεγάλα αξιώματα 
εις την βασιλείαν του Θεού. Ενώ πολλοί απο τον 
ιουδαϊκόν λαόν, που εθεωρείτο ως ο εκλεκτός λαός του 
Θεού, θα είναι τελευταίοι).
31 Κατά την ημέραν εκείνη ήλθαν προς αυτόν μερικοί 
Φαρισαίοι, οι οποίοι διά να τον αναγκάσουν να φύγη 
απο την Γαλιλαίαν, του είπαν· «Έβγα απο τα όρια της 
χώρας αυτής και φύγε απο εδώ, διότι ο Ηρώδης θέλει να 
σε θανατώση».
32 Και είπε εις αυτούς· «Πηγαίνετε και πέστε εις τον 
άνθρωπον αυτόν, που είναι πονηρός και δόλιος σαν την 
αλεπού, ότι ολίγον καιρόν θα μείνω ακόμη εδώ, επειδή 
εγώ έχω κανονίσει έτσι και όχι διότι φοβούμαι αυτόν. 
Ιδού σήμερον και αύριον, ολίγας ακόμη ημέρας, διωχνώ 
δαιμόνια και κάνω θεραπείας και έπειτα φθάνω εις το 
τέλος της ζωής και του έργου μου.
33 Αλλά αυτές τις ημέρες πρέπει να μείνω και θα μείνω 
εδώ και κατόπιν θα προχωρήσω προς την Ιερουσαλήμ, 
όπου και θα σταυρωθώ. Δεν θα με φονεύση εδώ ο 
Ηρώδης, διότι δεν είναι πιθανόν προφήτης να 
θανατωθή έξω απο την Ιερουσαλήμ.
34 Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόλις αμαρτωλή και 
αμετανόητη, που φονεύεις τους προφήτας και 
λιθοβολείς εκείνους που σου έστειλεν ο Θεός! Πόσες 
φορές ηθέλησα να περιμαζέψω με στοργήν τα τέκνα 
σου, όπως μαζεύει κάτω απο τις φτερούγες της η όρνις 
τα μικρά πουλιά της, και δεν ηθελήσατε.
35 Ιδού αφίνεται προς τιμωρίαν σας έρημη απο τον 
Θεόν και απροστάτευτη η πόλις σας με τον ναόν της. 
Σας διαβεβαιώνω δε ότι δεν θα με ίδετε, έως ότου έλθη 
καιρός και πήτε με μετάνοιαν και συντριβήν: 

ευλογημένος είναι αυτός που έρχεται εν ονόματι Κυρίου 
και ως αντιπρόσωπος του Κυρίου».

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’

• Γεύμα εις το σπίτι ενός Φαρισαίου, 1-15.
• Η παραβολή του μεγάλου δείπνου, 16-24.
• Αι υποχρεώσεις των μαθητών του Κυρίου, 25-35.

1 Όταν ο Κύριος εις ημέραν Σαββάτου ήλθεν εις το σπίτι 
ενός απο τους άρχοντας των Φαρισαίων να φάγη άρτον, 
αυτοί τον παρατηρούσαν με προσοχήν, μήπως πή ή 
πράξη κάτι το παράνομον.
2 Και ιδού ένας υδρωπικός άνθρωπος εστέκετο εμπρός 
του.
3 Έλαβε ο Ιησούς τον λόγον και είπε εις τους νομικούς 
και Φαρισαίους· «Επιτρέπεται άρα γε κατά την ημέραν 
του Σαββάτου να θεραπεύη κανείς αρρώστους;». Εκείνοι 
εσίγησαν και δεν ετόλμησαν να απαντήσουν τίποτε.
4 Και ο Ιησούς αφού έπιασε τον υδρωπικόν, τον 
εθεράπευσε και τον αφήκε ελεύθερον να φύγη.
5 Βλέπων δε τους πονηρούς διαλογισμούς των 
Φαρισαίων απήντησε και είπε εις αυτούς· «Ποιός απο 
σας, όταν το παιδί του ή το βώδι του πέση εις πηγάδι, 
δεν θα καταβάλη κάθε προσπάθειαν να το ανασύρη 
αμέσως, έστω και αν είναι ημέρα Σαββάτου;».
6 Και δεν ημπόρεσαν να του δώσουν καμμίαν 
απάντησιν, διότι καταλάβαιναν πολύ καλά, ότι το 
άδικον ήτο με το μέρος των.
7 Έλεγε δε προς τους καλεσμένους και μίαν παραβολήν, 
διά να τους κάμη να προσέξουν τον εγωϊσμό των, με 
τον οποίον αυτοί εδιάλεγαν τας πρώτας θέσεις εις το 
τραπέζι. Και του είπε·
8 «Όταν προσκληθής απο κάποιον εις γάμον, μη 
καθίσεις μόνος σου εις την πρώτην θέσιν, μήπως 
κάποιος άλλος, προσκεκλημένος απο τον οικοδεσπότην, 
είναι ανώτερος απο σε.
9 Και θα έλθη αυτός που εκάλεσε σε και αυτόν και θα 
σου πή: δώσε την θέσιν αυτήν, διότι δεν ανήκει εις σε. 
Και τότε θα αρχίσης με εντροπήν να ζητής άλλην θέσιν. 
Και επειδή όλοι θα έχουν καθίσει και κανείς δεν θα 
προθυμοποιήται να σηκωθή προς χάριν σου, θα 
αναγκασθής τότε να καταλάβης την τελευταίαν θέσιν.
10 Αλλά όταν προσκληθής, πήγαινε και κάθισε εις την 
τελευταίαν θέσιν, ώστε όταν έλθη αυτός που σε 
εκάλεσε να σου πή: φίλε, ανέβα παραπάνω εις θέσιν 
τιμητικωτέραν. Και τότε θα είναι για σένα μεγάλη τιμή 
εμπρός εις όσους παρακάθηνται μαζή με σε εις το 
τραπέζι.
11 Διότι εκείνος που υψώνει τον εαυτόν του και ζητεί 
τιμάς και πρωτοκαθεδρίας θα ταπεινωθή. Και καθένας 
που ταπεινώνει τον εαυτόν του, θα υψωθή».
12 Έλεγε δε και προς εκείνον ο οποίος τον είχε 
προσκαλέσει· «Όταν παραθέτης γεύμα ή δείπνον μη 
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προσκαλείς τους φίλους σου ούτε τους αδελφούς σου 
ούτε τους συγγενείς σου ούτε τους πλουσίους γείτονάς 
σου, μήπως και αυτοί με την σειράν των σε καλέσουν 
και γίνει έτσι προς σε ανταπόδοσις, όχι απο τον Θεόν, 
αλλά απο τους ανθρώπους. (Και οι κακοί κάνουν το ίδιο, 
αποβλέποντες εις ανταπόδομα εκ μέρους των 
ανθρώπων).
13 Αλλά όταν κάνης τραπέζι και υποδέχεσαι 
φιλοξενουμένους, προσκάλεσε πτωχούς, ανήμπορους, 
χωλούς, τυφλούς.
14 Και θα είσαι μακάριος διότι, επειδή αυτοί δεν έχουν 
με τι να σου ανταποδώσουν, θα σου ανταποδοθή το 
καλόν που έκανες κατά την επίσημον εκείνην ημέραν 
της αναστάσεως των νεκρών».
15 Όταν δε κάποιος απο τους παρακαθημένους ήκουσε 
αυτά είπε· «Μακάριος εκείνος, που θα παρακαθίση εις 
το γεύμα της βασιλείας του Θεού».
16 Ο δε Ιησούς είπε εις αυτόν την εξής παραβολήν· 
«Ένας άνθρωπος παρέθεσε μέγα δείπνον και εκάλεσε 
πολλούς.
17 Και την ώραν, που θα παρετίθετο το δείπνον, έστειλε 
τον δούλον του να πή εις τους προσκαλεσμένους: ελάτε 
διότι τώρα είναι τα πάντα έτοιμα.
18 Και αυτοί σαν να ήσαν συνεννοημένοι ήρχισαν να 
παραιτούνται όλοι απο το δείπνον με διαφόρους 
δικαιολογίας· ο πρώτος είπε: αγόρασα ένα αγρόν και 
έχω ανάγκην να βγώ έξω και να τον ίδω· σε παρακαλώ 
να με θεωρήσης απηλλαγμένον απο την υποχρέωσιν να 
παρακαθίσω εις το δείπνον.
19 Και άλλος είπε: αγόρασα πέντε ζευγάρια βώδια και 
πηγαίνω να τα δοκιμάσω· σε παρακαλώ να θεωρήσης 
δικαιολογημένην την απουσίαν μου.
20 Και άλλος είπε: ενυμφεύθην και διά τούτο δεν 
ημπορώ να έλθω.
21 Και επέστρεψε ο δούλος εκείνος προς τον κύριόν του 
και του διηγήθηκε όλα αυτά. Τότε γεμάτος οργήν ο 
οικοδεσπότης εναντίον των αναξίων προσκαλεσμένων, 
είπε εις τον δούλον του: έβγα γρήγορα εις τας πλατείας 
και τους δρόμους της πόλεως και φέρε εδώ μέσα τους 
πτωχούς και τους αναπήρους και τους χωλούς και τους 
τυφλούς.
22 Και αφού εξετέλεσε την εντολήν του Κυρίου του ο 
δούλος, είπε: Κύριε, έγινε όπως διέταξες, και είναι 
ακόμη τόπος αδειανός.
23 Και είπεν ο κύριος προς τον δούλον: έβγα εις τους 
δρόμους, εις τους φράχτες των κτημάτων, έξω απο την 
πόλιν και παρακίνησε με επιμολήν όλους όσους εύρης 
να έλθουν εδώ, διά να γεμίση ο οίκος μου.
24 Διότι σας διαβεβαιώνω, ότι κανείς απο τους 
προσκαλεσμένους εκείνους άνδρες δεν θα γευθή τίποτε 
απο το δείπνον μου». (Οι κυρίως προσκεκλημένοι, οι 
πνευματικοί άρχοντες του Ισραήλ και οι άλλοι Εβραίοι, 
απορροφημένοι απο τα υλικά των συμφέροντα και την 
ματαιοδοξίαν των, ηρνήθησαν την πρόσκλησιν του 
Χριστού και απέκλεισαν τον εαυτόν των απο την 

βασιλείαν των ουρανών. Οι τελώναι και οι αμαρτωλοί 
και οι ειδωλολάτραι, οι περιφρονημένοι απο τους 
γραμματείς και τους Φαρισαίους, έδεχθησαν με 
ευγνωμοσύνην και ταπείνωσιν την τιμητικήν 
πρόσκλησιν και έγιναν έτσι ένδοξα μέλη της βασιλείας 
των ουρανών).
25 Μαζή δε με αυτόν επήγαιναν και πλήθη λαού. 
Εστράφη τότε προς αυτούς και τους είπε·
26 «Εάν κανείς έρχεται προς εμέ, διά να γίνη οπαδός 
μου, και δεν απαρνήται τον πατέρα του και την μητέρα 
και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας 
αδελφάς, εφ’ όσον αυτοί του είναι πρόσκομμα εις την 
νέαν ζωήν του, όταν η ανάγκη επιβάλλη να την 
θυσιάση, αυτός δεν ημπορεί να είναι μαθητής μου.
27 Και εκείνος που δεν βαστάζει επάνω του τον σταυρόν 
του και δεν έρχεται κοντά μου, δεν ημπορεί να είναι 
μαθητής μου.
28 Πριν γίνετε μαθηταί μου εξετάσατε καλά αν 
μπορήτε να με ακολουθήσετε όπως εγώ θέλω. Διότι 
ποιός απο σας, όταν θέλη να κτίση ένα πύργον, δεν θα 
καθίση πρώτον να προϋπολογίση την δαπάνην, εάν έχη 
δηλαδή τα χρήματα διά την ολοκλήρωσιν του έργου;
29 Και τούτο θα το κάμη, μήπως τυχόν βάλη θεμέλια 
και δεν ημπορέση ν’ αποπερατώση τον πύργον, οπότε 
όλοι όσοι βλέπουν ατελές το έργον του, θα αρχίσουν να 
τον εμπαίζουν
30 και να λέγουν ότι αυτός ο άνθρωπος ήρχισε να 
οικοδομή και δεν ημπόρεσε να τελειώση το έργον του.
31 Ή ποιός βασιλεύς, που πηγαίνει να συμπλακή και να 
πολεμήση εναντίον άλλου βασιλέως, δεν θα καθίση 
πρώτον να σκεφθή, εάν έχη την δύναμιν με δέκα 
χιλιάδας στρατιώτας να απαντήση και αποκρούση 
εκείνον, που έρχεται εναντίον του με είκοσι χιλιάδας;
32 Ει δ’ άλλως ενώ ακόμη είναι μακράν αυτός ο 
βασιλεύς, στέλνει πρεσβευτάς και ζητεί να 
διαπραγματευθούν διά την ειρήνην.
33 Έτσι λοιπόν και καθένας απο σας, ο οποίος δεν 
απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του και δεν κόπτει διά το 
όνομά μου κάθε δεσμόν, που υπάρχει φόβος να τον 
κρατήση μακρυά απο εμέ, δεν ημπορεί να είναι 
μαθητής μου.
34 Το αλάτι είναι καλόν και ωφέλιμον διά τον 
άνθρωπον· κάθε μαθητής μου καλείται να γίνη 
πνευματικό αλάτι μέσα εις την κοινωνίαν. Εάν όμως το 
αλάτι χάση την δύναμίν του, τότε με τι είναι δυνατόν να 
αρτυθή αυτό, ώστε να γίνη πάλι καλό και ωφέλιμον;
35 Ούτε σαν χώμα δεν είναι κατάλληλον να ριφθή εις 
την γην ούτε βέβαια σαν λίπασμα εις το χωράφι. Το 
ρίπτουν έξω ως εντελώς άχρηστον. Εκείνος που έχει 
αυτιά πνευματικά διά να ακούη, ας ακούση, ας εννοήση 
και ας δεχθή αυτά που λέγω.
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ’

• Η παραβολή του απολωλότος προβάτου, 1-7.
• Η παραβολή της απολεσθείσης δραχμής, 8-10.
• Η παραβολή του ασώτου υιού, 11-32.

1 Καθώς επερνούσε τα διάφορα μέρη, τον επλησίαζαν 
όλοι οι τελώναι και οι αμαρτωλοί με ενδιαφέρον να 
ακούσουν την διδασκαλίαν του.
2 Οι Φαρισαίοι όμως και οι γραμματείς εγόγγυζαν 
μεταξύ των λέγοντες, ότι αυτός δέχεται κοντά του με 
πολλήν συμπάθειαν αμαρτωλούς και μάλιστα τρώγει 
μαζή των.
3 Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν αυτήν.
4 «Ποιός άνθρωπος απο σας, εάν έχη εκατόν πρόβατα 
και χάση ένα απο αυτά, δεν αφίνει τα ενενήντα εννέα 
μόνα των εις ερημικόν μέρος και πηγαίνει εις 
αναζήτησιν του χαμένου, έως ότου το εύρη;
5 Και αφού το εύρη δεν το κτυπά, αλλά το βάζει 
γεμάτος χαράν επάνω εις τους ώμους του.
6 Και αφού έλθη εις το σπίτι του, προσκαλεί τους φίλους 
και τους γείτονας και τους λέγει: χαρήτε και σείς μαζή 
μου, διότι ευρήκα το χαμένο πρόβατό μου.
7 Σας διαβεβαιώνω, ότι έτσι μεγάλη χαρά θα είναι εις 
τον ουρανόν δι’ ένα αμαρτωλόν που μετανοεί, 
περισσότερον κτυπητή απο όσον είναι η χαρά διά τους 
ενενήντα εννέα δικαίους, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκην 
απο μετάνοιαν. (Χαίρει ο πανάγαθος Θεός. Χαίρουν τα 
αγγελικά τάγματα τα οποία όχι μόνον κατ’ εντολήν του 
Θεού, αλλά και απο την αγάπην που μας έχουν, ποθούν 
και εργάζονται ως λειτουργικά πνεύματα να μας 
οδηγήσουν εις μετάνοιαν και σωτηρίαν). 
8 Ή ποιά γυναίκα, που έχει δέκα δραχμές, εάν χάση 
μίαν δραχμήν, δεν ανάπτει το λυχνάρι και δεν σαρώνει 
το σπίτι και δεν ψάχνει προσεκτικά με το φώς του 
λυχναριού παντού, έως ότου εύρη την δραχμήν;
9 Και αφού την εύρη καλεί εις το σπίτι της όλες τις φίλες 
και τις γειτόνισσες και λέγει: χαρήτε μαζή μου, διότι 
ευρήκα την δραχμήν που έχασα.
10 Σας διαβεβαιώνω, ότι γίνεται χαρά μεγάλη εμπρός 
εις τους αγγέλους του Θεού και με συμμετοχήν των 
αγγέλων δι’ ένα αμαρτωλόν που μετανοεί».
11 Είπε δε ακόμη και την εξής παραβολήν· «Ένας 
άνθρωπος είχε δύο υιούς.
12 Και είπε ο νεώτερος απο αυτούς εις τον πατέρα: 
πατέρα, δός μου το μερίδιο της περιουσίας, που μου 
ανήκει. Και ο πατέρας εμοίρασε εις αυτούς την 
περιουσίαν του.
13 Και ύστερα απο ολίγας ημέρας ο νεώτερος υιός 
εμάζευσεν όλα ανεξαιρέτως όσα του είχε δώσει ο 
πατέρας και εταξίδεψε εις μακρυνήν χώραν. Και εκεί 
εσπατάλησε την περιουσίαν του ζών ένα βίον άσωτον, 
παραλυμένον και ασυλλόγιστον.
14 Όταν δε εξώδευσε όλα όσα είχε, έπεσε μεγάλη πείνα 
εις την χώραν εκείνην και αυτός ήρχισε να στερήται και 

να πεινά.
15 Και απο την πείναν πλέον ζαλισμένος επήγε και 
προσκολλήθηκε σαν δούλος εις ένα απο τους κατοίκους 
της χώρας εκείνης. Και αυτός τον έστειλε εις τα 
χωράφια του, να βόσκη χοίρους.
16 Και επιθυμούσε να γεμίση την κοιλίαν του απο τα 
ξυλοκέρατα, που έτρωγαν οι χοίροι, αλλά κανείς δεν 
του έδιδε, διότι οι υπηρέται τα προώριζαν διά τους 
χοίρους.
17 Κάποιαν όμως ημέραν συνήλθεν απο την ζάλην και 
το κατάντημα της αμαρτωλής ζωής του και είπε: πόσοι 
μισθωτοί του πατέρα μου έχουν με το παραπάνω ψωμιά 
και φαγητά, εγώ δε χάνομαι απο την πείναν;
18 Και αμέσως επήρε την απόφασιν της επιστροφής και 
είπε: θα σηκωθώ, θα υπάγω προς τον πατέρα μου και 
θα του πω· πατέρα μου, ημάρτησα εις τον ουρανόν 
εμπρός εις τον Θεόν και τους αγγέλους του· ημάρτησα 
και ενώπιόν σου, διότι περιφρόνησα την πατρικήν σου 
αγάπην και δεν ελογάριασα την λύπην, που θα σου 
προξενούσα με την φυγήν μου.
19 Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου και να 
φέρω το τιμημένο όνομά σου· κάμε με σαν ένα απο τους 
υπηρέτας σου.
20 Και έθεσε εις εφαρμογήν την καλήν του απόφασιν. 
Εσηκώθη και ήλθε προς τον πατέρα του. Ενώ δε ακόμη 
ευρίσκετο εις μακρυνήν απόστασιν, ο πατέρας του, που 
απο καιρόν τώρα τον επερίμενε και παρατηρούσε 
πάντοτε με λαχτάρα εις τον δρόμον, τον είδε και τον 
εσπλαγχνίσθη, έτρεξε εις προϋπάντησίν του, έπεσε με 
στοργήν απέραντον εις τον τράχηλον του παιδιού του, 
το αγκάλιασε και το εγέμισε φιλήματα.
21 Συντετριμμένος ο υιός απο την απέραντον αυτήν 
στοργήν είπε εις τον πατέρα του: πατέρα, ημάρτησα εις 
τον ουρανόν και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να 
ονομασθώ υιός σου.
22 Ο δε πατέρας τον διέκοψε, εστράφη προς τους 
δούλους, που είχαν μαζευθή εκεί, και είπε: βγάλτε την 
πιο καλή φορεσιά και ενδύσατέ τον, και δώστε του 
δακτυλίδι εις τα χέρια, σαν αυτό που φορούν οι 
ελεύθεροι και οι κύριοι. Δώστε του υποδήματα εις τα 
πόδια, διά να μη περπατή ξυπόλητος όπως οι δούλοι.
23 Και φέρτε το θρεφτό μοσχάρι, σφάξτε το και 
ετοιμάστε το πιο πλούσιο τραπέζι, διά να 
πανηγυρίσωμε το εξαιρετικά χαρμόσυνο αυτό γεγονός. 
Και αφού φάμε, ας ευφρανθούμε όλοι.
24 Διότι ο υιός μου αυτός ήτο νεκρός και αναστήθηκε, 
χαμένος ήτο και ευρέθηκε. Και ήρχισαν να 
ευφραίνωνται. (Άγγελοι και δίκαιοι καλούνται απο τον 
Θεόν να χαρούν και να ευφρανθούν, όταν ένας 
αμαρτωλός, που εγκατέλειψε τον Θεόν και εσπατάλησε 
τα θεία δώρα εις την αμαρτίαν και εβυθίσθη εις τον 
εξευτελισμόν και την κοινήν περιφρόνησιν, μετανοήση 
ειλικρινώς, επανέλθη προς τον Πατέρα και ξαναπάρη 
την υιοθεσίαν και την πρώτην του θέσιν).
25 Αλλά ο μεγαλύτερος υιός ευρίσκετο εις το χωράφι 
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και καθώς την ώραν που ήρχετο επλησίασε εις το σπίτι, 
ήκουσε μουσικά όργανα και τραγούδια και χορούς.
26 Και αφού εκάλεσε ένα απο τους υπηρέτας, τον 
ηρώτησε τι άρα γε είναι αυτά που γίνονται.
27 Εκείνος δε του είπε ότι: ήλθε ο αδελφός σου και ο 
πατέρας σου έσφαξε το θρεφτό μοσχάρι, διότι με 
μεγάλην χαράν τον είδε και τον υπεδέχθη υγιή.
28 Εθύμωσε δε αυτός και δεν ήθελε να εισέλθη εις το 
σπίτι και να παρακαθίση εις το χαρμόσυνο τραπέζι. 
Όταν ο πατέρας επληροφορήθη αυτό, εβγήκε έξω προς 
τον μεγαλύτερον υιόν και με στοργήν πολλήν τον 
παρακαλούσε.
29 Εκείνος όμως πικραμένος απεκρίθη με δυσφορίαν 
μεγάλην και του είπε: ιδού τόσα χρόνια σε υπηρετώ και 
ποτέ δεν κατεπάτησα εντολήν σου. Και όμως εις εμέ δεν 
έδωσες ποτέ ένα κατσίκι, διά να ευφρανθώ με τους 
φίλους μου.
30 Όταν δε ήλθε το παιδί σου αυτό, που κατέφαγε το βιό 
σου με πόρνας, έσφαξες προς χάριν του το θρεφτό 
μοσχάρι.
31 Είπε δε εις αυτόν ο πατέρας: παιδί μου, συ πάντοτε 
είσαι μαζή μου και όλα τα υπάρχοντά μου είναι δικά 
σου και ποτέ απο τίποτε δεν σε εστέρησα.
32 Έπρεπε δε και συ να ευφρανθής και να χαρής, διότι ο 
αδελφός σου αυτός ήτο νεκρός και αναστήθηκε, 
χαμένος και ξαναβρέθηκε». (Αγανακτούσαν οι 
υψηλόφρονες Φαρισαίοι, όταν έβλεπαν τον Κύριον να 
δέχεται με στοργήν τους μετανοούντας αμαρτωλούς και 
να τους ανακηρύσση πολίτας της βασιλείας του. 
Εγωπαθείς και ιδιοτελείς, καθώς ήσαν οι Φαρισαίοι και 
οι όμοιοι με αυτούς, τυπικώς μόνον και εξωτερικώς 
τιμώντες τον Θεόν, απεξένωσαν τον εαυτόν των απο 
την αγάπην του Θεού και απο την χαρμόσυνον 
επικοινωνίαν με τους πολίτας της βασιλείας των 
ουρανών).

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ’

• Η παραβολή του οικονόμου της αδικίας, 1-12.
• Η χρήσις του πλούτου, 13-18.
• Η παραβολή του πλουσίου και του πτωχού 
Λαζάρου, 19-31.

1 Έλεγε δε προς τους μαθητάς του και άλλην 
παραβολήν, διά να καταδικάση την φιλαργυρίαν, απο 
την οποίαν εκυριαρχούντο οι Φαρισαίοι· «Ένας 
άνθρωπος, είπε, ήτο πλούσιος και είχε διαχειριστήν εις 
την περιουσίαν του. Και αυτός ο διαχειριστής 
κατηγορήθηκε εις τον κύριον, ότι του διασκορπίζει και 
σπαταλά την περιουσίαν.
2 Και ο κύριος τον εφώναξε και του είπε: τι είναι αυτό 
που ακούω εναντίον σου; Δός μου λογαριασμόν της 
διαχειρίσεώς σου, διότι δεν ημπορείς πλέον να είσαι 
διαχειριστής μου.

3 Είπε δε απο μέσα του ο οικονόμος: τι να κάμω τώρα, 
που μου αφαιρεί ο κύριός μου την διαχείρισιν; Να 
σκάπτω δεν ημπορώ, να ζητιανεύω εντρέπομαι.
4 Ευρήκα τι θα κάμω, ώστε όταν θα με διώξουν απο την 
διαχείρισιν και απο το σπίτι του κυρίου μου, να με 
δεχθούν άλλοι γνωστοί μου άνθρωποι εις τα σπίτια 
των.
5 Και αφού επροσκάλεσε καθένα απο τους 
χρεωφειλέτας του κυρίου του χωριστά, είπε εις τον 
πρώτον: πόσα χρεωστάς συ εις τον κύριόν μου;
6 Εκείνος δε απήντησεν: τρισήμισυ περίπου χιλιάδες 
κιλά λάδι. Και του είπε ο διαχειριστής: πάρε το 
γραμμάτιόν σου, κάθισε και γράψε γρήγορα ότι 
χρεωστάς τα μισά.
7 Έπειτα δε είπε εις άλλον: συ πόσα χρεωστάς; Εκείνος 
δε απήντησε· τεσσερεσήμισυ και πλέον χιλιάδες κιλά 
σιτάρι. Και ο διαχειριστής του είπε: Πάρε το γραμμάτιόν 
σου και γράψε ότι χρεωστάς τρισήμισυ χιλιάδες κιλά.
8 Και ο κύριος επήνεσε τον άδικον και αναξιόπιστον 
αυτόν διαχειριστήν, διότι εις την περίστασιν αυτήν 
ενήργησε άδικα μεν, αλλά διά τον εαυτόν του συνετά». 
Και επρόσθεσεν ο Κύριος· «Οι αμαρτωλοί άνθρωποι του 
κόσμου τούτου, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα 
συμφέροντά των, αποδεικνύονται εις την γενεάν των 
συνετώτεροι και προνοητικώτεροι απο τα τέκνα του 
φωτός, απο εκείνους που έχουν φωτισθή απο την 
αλήθειαν του Θεού.
9 Και εγώ σας λέγω τούτο· μιμηθήτε εις τον τρόπον της 
ενεργείας τον άδικον οικονόμον. Όσοι έχετε μεγάλας 
περιουσίας, αι οποίαι κατά κανόνα αποκτώνται με 
αδικίας, αφού μετανοήσετε, κάμετε έργα καλά με τα 
χρήματα αυτά της αδικίας, αποκτήσατε φίλους με τας 
αγαθοεργίας σας, ώστε οι φίλοι σας αυτοί να σας 
υποδεχθούν εις την αιωνίαν ζωήν, όταν φύγετε απο τον 
κόσμον αυτόν.
10 Εκείνος που είναι πιστός εις το ελάχιστον, εις τα 
υλικά δηλαδή αγαθά που θα τα χρησιμοποιή προς 
αγαθοεργίας, αυτός είναι πιστός και εις τα 
περισσότερα, εις τα πνευματικά δηλαδή και ουράνια 
αγαθά. Και εκείνος που είναι άδικος και εις τα 
ελάχιστα, είναι άδικος και αναξιόπιστος και εις τον 
πολύν και ανεκτίμητον πνευματικόν πλούτον.
11 Εάν λοιπόν εις τον άδικον μαμωνάν, εις τον φθαρτόν 
και προσωρινόν πλούτον, που παρασύρει εις αδικίαν, 
δεν εφανήκατε αξιόπιστοι, τον αληθινόν και αιώνιον 
πλούτον της βασιλείας του Θεού, ποιός θα σας τον 
εμπιστευθή;
12 Και εάν εις τον υλικόν και ξένον προς την 
πνευματικήν σας φύσιν άδικον μαμωνάν δεν 
εφανήκατε αξιόπιστοι, τον πνευματικόν πλούτον τον 
οποίον ο Θεός προώρισεν ως ιδικόν σας κτήμα, ποιός θα 
σας τον δώση;
13 Κανένας υπηρέτης δεν ημπορεί να υπηρετή 
συγχρόνως δύο κυρίους. Διότι ή θα μισήση τον ένα και 
θα αγαπήση τον άλλον, ή θα προσκολληθή εις τον ένα 
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και θα καταφρονήση τον άλλον. Δεν είναι δυνατόν να 
είσθε συγχρόνως δούλοι του Θεού και του μαμωνά».
14 Οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ως γνωστόν ήσαν φιλάργυροι, 
ήκουαν όλα αυτά και τον ενέπαιζαν. (Αυτοί επίστευαν 
ότι τα πλούτη είναι τιμητική δωρεά του Θεού προς 
αυτούς).
15 Και είπεν εις αυτούς· «Σείς είσθε που παρουσιάζετε 
τον εαυτόν σας δίκαιον ενώπιον των ανθρώπων· ο Θεός 
όμως γνωρίζει τας καρδίας σας. Διότι αυτό που 
παρουσιάζετε με την υποκρισίαν ως υψηλόν, ενώπιον 
του Θεού, ο οποίος γνωρίζει κατά βάθος τα πράγματα, 
είναι βδελυκτόν και μισητόν.
16 Ο νόμος και οι προφήται μέχρι του Ιωάννου του 
Βαπτιστού επαιδαγώγησαν τους ανθρώπους· και τώρα 
έχουν παραχωρήσει την θέσιν των εις την εποχήν της 
χάριτος. Διότι απο τον καιρόν του Ιωάννου του 
Βαπτιστού κηρύσσεται φανερά και όχι συνεσκιασμένα 
το χαρμόσυνον άγγελμα της βασιλείας του Θεού. Και 
καθένας, που ποθεί την σωτηρίαν του, βιάζει τον 
εαυτόν του να ενταχθή εις αυτήν.
17 Είναι ευκολώτερον ο ουρανός και η γή να περάσουν 
και να καταστραφούν, παρά ένα κόμμα, και η 
παραμικροτέρα δηλαδή εντολή του νόμου, να 
αχρηστευθή και χάση το κύρος της.
18 Τώρα ο νέος νόμος του Θεού εφαρμόζεται 
αυστηρότερον. Καθένας που χωρίζει την γυναίκα του 
και νυμφεύεται άλλην διαπράττει μοιχείαν. Και 
καθένας που νυμφεύεται γυναίκα διαζευμένην απο τον 
άνδρα της, διαπράττει μοιχείαν.
19 Ειδικώτερα δε διά τον πλούτον ακούσατε και αυτήν 
την παραβολήν: «Ένας άνθρωπος ήτο πλούσιος και 
εφορούσε κόκκινον πανάκριβον ένδυμα και λευκόν, 
λινόν πολυτελή χιτώνα. Και κάθε ημέραν ηυφραίνετο 
με πολυδάπανα λαμπρά συμπόσια.
20 Εζούσε δε τότε και κάποιος πτωχός ονόματι Λάζαρος, 
ο οποίος ήτο παραπεταμένος κοντά εις την μεγάλην 
εξώπορτα του πλουσίου, γεμάτος απο πληγάς.
21 Και αυτός επιθυμούσε να χορτάση την πείναν του 
απο τα ψίχουλα, που έπιπταν απο το τραπέζι του 
πλουσίου. Και σαν να μη έφθαναν αυτά, οι σκύλοι 
έγλειφαν τας πληγάς του γυμνού σχεδόν σώματός του.
22 Συνέβη δε να πεθάνη ο πτωχός και να μεταφερθή 
απο τους αγγέλους εις τας αγκάλας του Αβραάμ, εις 
τον παράδεισον δηλαδή όπου ο Αβραάμ μαζή με τους 
δικαίους αναπαύονται και ευφραίνονται. Επέθανε δε ο 
πλούσιος και ετάφη με πολλήν μεγαλοπρέπειαν. Η 
ψυχή του όμως κατέβηκε εις τον Άδην.
23 Και εις τον Άδην όπου εβασανίζετο, εσήκωσε τα 
μάτια του και βλέπει τον Αβραάμ απο μακρυά και τον 
Λάζαρον εις τας αγκάλας του.
24 Και αυτός, που τόσην αδιαφορίαν και σκληρότητα 
είχε δείξει, όταν εζούσε ες την γήν, εφώναξε τώρα και 
είπε: πάτερ Αβραάμ, σπλαγχνίσου με και στείλε τον 
Λάζαρον να βρέξη την άκρη απο το δάκτυλό του εις το 
νερό και να δροσίση την γλώσαν μου, διότι πονώ 

φοβερά μέσα εις την βασανιστικήν αυτήν φλόγα του 
Άδου.
25 Είπε δε ο Αβραάμ: τέκνον, θυμήσου, ότι συ 
απήλαυσες με το παραπάνω τα αγαθά σου εις την ζωήν 
σου και ο Λάζαρος ομοίως εδοκίμασε τα κακά της 
φτώχειας και της ασθενείας. Τώρα δε αυτός εδώ 
παρηγορείται και ευφραίνεται διά την υπομονήν, που 
έδειξε εις τον καιρόν της θλίψεώς του, συ δε κατά λόγον 
δικαιοσύνης βασανίζεσαι διά την φιλαυτίαν σου και την 
σκληρότητα της καρδίας σου.
26 Και επί πλέον μεταξύ του τόπου, που είμεθα ημείς, 
και του τόπου που είσθε σείς, έχει στηριχθή μέγα και 
ανυπέρβλητο χάσμα, ώστε εκείνοι που θέλουν να 
περάσουν απο εδώ εις σας να μη ημπορούν ούτε και 
αυτοί, που είναι εις το μέρος σας να ημπορούν να 
περάσουν προς ημάς.
27 Είπε δε ο πλούσιος: τότε σε παρακαλω, πάτερ, να 
στείλης τον Λάζαρον εις το πατρικό μου σπίτι,
28 διότι έχω εκεί πέντε αδελφούς, στείλε τον να τους 
διαβεβαιώση δι’ αυτά που συμβαίνουν εδώ, ώστε να μη 
καταντήσουν και αυτοί εις τον τόπον τούτον των 
βασάνων.
29 Λέγει εις αυτόν ο Αβραάμ: έχουν τον Μωϋσέα και 
τους προφήτας· ας ακούσουν αυτών τας μαρτυρίας.
30 Εκείνος δε είπε· όχι, πάτερ Αβραάμ, δεν θα 
προσέξουν την μαρτυρίαν του Μωϋσέως και των 
προφητών. Αλλά εάν κανείς απο τους πεθαμένους 
υπάγη προς αυτούς, θα μετανοήσουν.
31 Είπε δε εις αυτόν ο Αβραάμ· εάν δεν ακούσουν τον 
Μωϋσέα και τους προφήτας, δεν θα πεισθούν και εάν 
ακόμη αναστηθή κάποιος εκ νεκρών». (Όταν λείπη η 
καλή διάθεσις ούτε και το μεγαλύτερον θαύμα ημπορεί 
να οδηγήση εις πίστιν και μετάνοιαν).

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ’

• Διδασκαλία του Ιησού περί των σκανδάλων, περί 
της συγχωρήσεως προς τους πταίοντας, περί των 
υποχρεώσεων του δούλου, 1-10.
• Οι δέκα λεπροί, 11-19.
• Η βασιλεία του Θεού και η έλευσις του Υιού του 
ανθρώπου, 20-37.

1 Έλεγε δε προς τους μαθητάς του ο Κύριος· «Είναι 
αδύνατον μέσα εις τον διεφθαρμένον και πονηρόν 
αυτόν κόσμον, να μη έλθουν τα σκάνδαλα και οι 
πειρασμοί. Αλλοίμονον όμως εις εκείνον, διά του οποίου 
έρχεται το σκάνδαλον και σκοντάπτει ο αδύνατος εις 
τον δρόμον του.
2 Είναι προτιμότερον δι’ αυτόν να κρεμασθή γύρω απο 
τον λαιμόν του μυλόπετρα και να έχη ριφθή εις την 
θάλασσαν, παρά να σκανδαλίση ένα απο τους 
ταπεινούς αυτούς και απλοϊκούς που πιστεύουν εις εμέ.
3 Προσέχετε εις τους εαυτούς σας. Εάν φταίξη εις σε ο 
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αδελφός σου, επίπληξέ τον με αδελφικήν αγάπην. Και 
εάν μετανοήση, συγχώρησέ του το φταίξιμο.
4 Και εάν επτά φορές την ημέραν σου φταίξη και επτά 
φορές επιστρέψη και σου πή «μετανοώ», έχεις καθήκον 
να τον συγχωρήσης».
5 Και είπαν οι Απόστολοι προς τον Κύριον· «Κύριε 
πρόσθεσε εις ημάς πίστιν, ώστε και τα σκάνδαλα να 
υπερνικώμεν και με όλην μας την καρδίαν τους 
αδελφούς μας να συγχωρούμεν».
6 Είπε δε ο Κύριος· «Εάν έχετε πίστιν θερμήν και 
δραστικήν σαν τον σπόρον του σιναπιού, θα ελέγατε εις 
την συκαμινιά αυτήν: ξερριζώσου και πήγαινε να 
φυτευθής μέσα εις την θάλασσαν, και θα σας υπήκουε.
7 Εάν δε και τέτοια θαύματα πραγματοποιήσετε, μη 
λησμονείτε ότι είσθε δούλοι του Θεού και μη 
υπερηφανευθήτε· διότι ποιός απο σας που έχει ένα 
δούλον και οργώνει το χωράφι ή βόσκει τα πρόβατα, 
όταν αυτός ο δούλος επιστρέψη απο το χωράφι εις το 
σπίτι, ποιός ποτέ κύριος θα του πή: πέρασε αμέσως και 
κάθισε να φάς;
8 Αλλά θα του πη τούτο: ετοίμασε μου το φαγητόν να 
δειπνήσω και ζώσου να με υπηρετής, έως ότου φάγω 
και πίω· και έπειτα φάγε και πιέ εσύ.
9 Μήπως ο κύριος αυτός θα χρεωστή ευγνωμοσύνην εις 
εκείνον τον δούλον, διότι έκαμεν όσα τον διέταξε; Δεν 
το νομίζω.
10 Έτσι και σείς, και όταν ακόμα εκτελέσετε όλα όσα 
σας διέταξεν ο Θεός, πρέπει να λέγετε ότι είμεθα 
άχρηστοι δούλοι, διότι απλώς εκάμαμεν ό,τι είχαμεν 
χρέος να κάμωμεν».
11 Και ενώ εβάδιζεν αυτός προς την Ιερουσαλήμ, 
επέρασε ανάμεσα απο τα σύνορα Σαμαρείας και 
Γαλιλαίας.
12 Και καθώς εισήρχετο εις ένα χωριό, τον συνήντησαν 
δέκα λεπροί, οι οποίοι εστάθηκαν απο μακρυά, διότι ο 
μωσαϊκός νόμος διέτασσε να μη πλησιάζουν ποτέ οι 
λεπροί τους υγιείς.
13 Και αυτοί εφώναξαν δυνατά και είπαν: «Ιησού 
διδάσκαλε, σπλαγχνίσου μας, ελέησέ μας, δός μας την 
υγεία μας».
14 Και όταν τους είδεν ο Ιησούς τους είπε· «Πηγαίνετε 
και δείξετε το σώμα σας εις τους ιερείς, διά να 
βεβαιώσουν αυτοί επισήμως την θεραπείαν σας». Και 
καθώς επήγαιναν εκαθαρίσθησαν απο την λέπραν.
15 Ένας δε απο αυτούς, όταν είδεν ότι εθεραπεύθη, 
επέστρεψε δοξάζων και ευχαριστών τον Θεόν με 
μεγάλην φωνήν.
16 Και έπεσε με το πρόσωπον κατά γής κοντά εις τα 
πόδια του Ιησού, ευχαριστών αυτόν εκ βάθους ψυχής. 
Και αυτός ήτο Σαμαρείτης.
17 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε· «Δεν εκαθαρίσθησαν 
και οι δέκα; Οι άλλοι εννέα πού είναι;
18 Δεν εθεώρησαν καθήκον των να επιστρέψουν και να 
δοξάσουν τον Θεόν, εκτός απο αυτόν που δεν είναι 
Ιουδαίος, αλλά κατάγεται απο άλλο γένος;».

19 Και είπεν εις αυτόν· «Σήκω και πήγαινε, η πίστις σου, 
εκτός απο την θεραπείαν του σώματος, σου έχει δώσει 
και την σωτηρίαν της ψυχής σου». (Η ευγνωμοσύνη μας 
προς τον Θεόν μας κάνει αξίους ακόμη μεγαλυτέρων 
δωρεών εκ μέρους του).
20 Όταν δε κάποιος απο τους Φαρισαίους τον ηρώτησε, 
πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, απεκρίθη εις αυτούς 
και είπεν· «Η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με 
εξωτερικήν πομπήν και εντυπωσιακά γεγονότα, ώστε 
να προκαλή την προσοχήν και παρατήρησιν των 
ανθρώπων.
21 Ούτε όταν έλθη θα είπουν οι άνθρωποι: ιδού εδώ 
είναι ή ιδού εκεί είναι. Διότι εις την πραγματικότητα η 
βασιλεία του Θεού ευρίσκεται μεταξύ σας, εφ’ όσον 
εγώ, ο Μεσσίας και αρχηγός της βασιλείας του Θεού, 
ευρίσκομαι ενώπιόν σας. Και όμως σείς δεν το έχετε 
αντιληφθή».
22 Είπε δε προς τους μαθητάς του· «Θα έλθουν ημέραι, 
που θα επιθυμήσετε να ιδήτε, διά να πάρετε θάρρος και 
ενίσχυσιν εις τον αγώνα σας, μίαν απο τας ημέρας του 
υιού του ανθρώπου, και δεν θα ίδετε, διότι εγώ θα έχω 
φύγει και δεν θα είμαι κατά ένα τρόπον αισθητόν μαζή 
σας.
23 Και θα σας πούν τότε: ιδού εδώ είναι ο Χριστός, ιδού 
εκεί είναι ο Χριστός. Μην πάτε και μην ακολουθήσετε 
αυτόν, που θα σας φέρη την ψευδήν αυτήν 
πληροφορίαν.
24 Ο υιός του ανθρώπου θα έλθη κατά την ημέραν της 
ενδόξου αυτού δευτέρας παρουσίας, θα έλθη όμως τότε 
ολοφάνερα, αλλά και έξαφνα όπως ακριβώς η αστραπή 
φαίνεται έξαφνα και αστράφτει απο κάποιαν περιοχήν 
του ουρανού, λάμπει δε και φωτίζει όλην την έκτασιν 
κάτω απο τον ουρανόν.
25 Πριν όμως έλθη με όλην του την δόξαν ως κριτής, 
πρέπει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού να πάθη 
πολλά και να αποδοκιμασθή απο την γενεάν αυτήν.
26 Και καθώς συνέβη κατά τας ημέρας του Νώε, έτσι θα 
είναι και κατά τας ημέρας που θα έλθη ο υιός του 
ανθρώπου.
27 Οι άνθρωποι τότε έτρωγαν, έπιναν, διεσκέδαζαν, 
ενυμφεύοντο, έδιδαν εις γάμον τα παιδιά των, χωρίς να 
δίδουν σημασίαν εις όσα τους έλεγεν ο Νώε, μέχρι της 
ημέρας που εμπήκε ο Νώε εις την κιβωτόν και ήλθεν ο 
κατακλυσμός και εξωλόθρευσεν όλους.
28 Θα συμβή ό,τι έγινε και κατά τας ημέρας του Λώτ. 
Και τότε οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, ηγόραζαν, 
επωλούσαν, εφύτευαν, έκτιζαν χωρίς να σκέπτωνται 
καθόλου τον Θεόν.
29 Την ώραν όμως που έφυγεν ο Λώτ απο τα Σόδομα, 
έβρεξε απο τον ουρανόν φωτιά και θειάφι και 
κατέστρεψε όλους.
30 Όμοια με αυτά θα συμβούν και κατά την ημέραν της 
δευτέρας παρουσίας, που θα φανή με όλην του την 
δόξαν ο υιός του ανθρώπου.
31 Κατά την άλλην δε ημέραν της οργής του Θεού, που 
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δεν θα βραδύνη να έλθη (όταν δηλαδή θα πλησιάζουν 
τα ρωμαϊκά στρατεύματα διά να καταστρέψουν την 
Ιερουσαλήμ) εκείνος που θα ευρίσκεται εις την 
ταράτσαν και τα πράγματά του θα έχη μέσα στο σπίτι, 
ας μη κατεβή να τα πάρη. Και εκείνος επίσης που θα 
ευρίσκεται στο χωράφι, ας μη γυρίση εις την πόλιν.
32 Να ενθυμήσθε την γυναίκα του Λώτ, η οποία έγινε 
στήλη άλατος, μόνον και μόνον διότι έστρεψε το κεφάλι 
της, διά να ίδη τι γίνεται εις τα Σόδομα.
33 Εκείνος που θα ζητήση με την προσκόλλησίν του εις 
τα υλικά αγαθά, να εξασφαλίση την ζωήν του, θα την 
χάση. Και εκείνος που θα χάση την ζωήν του, διά να 
μείνη πιστός εις το καθήκον του, εις την 
πραγματικότητα θα την διατηρήση, διότι θα 
εξασφαλίση την αιωνίαν ζωήν.
34 Σας λέγω δε ότι αυτήν την νύκτα, που θα προηγηθή 
απο την μεγάλην καταστροφήν, δύο θα ευρίσκωνται εις 
ένα κρεββάτι, ο ένας, ο πιστός, θα παραληφθή και θα 
οδηγηθή απο φωτισμόν Θεού και θα φύγη, διά να σωθή 
μακράν, ως εάν θα έχη παραληφθή απο τους αγγέλους 
του Θεού· και ο άλλος, ο άπιστος, θα αφεθή, διά να 
τιμωρηθή.
35 Δύο γυναίκες θα είναι που θα αλέθουν μαζή, η μία, η 
πιστή, θα παραληφθή και θα σωθή, η άλλη θα αφεθή, 
διά να τιμωρηθή».
36 Δύο θα είναι εις το χωράφι, ο ένας, ο πιστός, θα 
παραληφθή διά να σωθή, ο άλλος, ο άπιστος, θα αφεθή 
να τιμωρηθή».
37 Απεκρίθησαν δε οι μαθηταί και του είπαν· «Πού, 
Κύριε, θα γίνουν αυτά;». ο δε Κύριος τους είπε· «Όπου 
είναι το νεκρόν σώμα, εκεί θα μαζευθούν απο τα 
διάφορα σημεία του ορίζοντος τα όρνια διά να το 
καταβροχθίσουν». (Όπου οι ηθικώς νεκροί, εξ αιτίας 
των αμαρτιών των, άνθρωποι, εκεί θα πέσουν και αι 
τιμωρίαι).

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ’

• Η παραβολή του αδίκου κριτού, 1-8.
• Η παραβολή του τελώνου και Φαρισαίου, 9-14.
• Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδία, 15-17.
• Ο πλούσιος νεανίσκος, 18-34.
• Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς, 35-43.

1 Διά να διδάξη δε τους μαθητάς του να προσεύχωνται 
πάντοτε και να μη αποκάμουν εις την προσευχήν, τους 
είπε και την παραβολήν αυτήν:
2 «Εις μίαν πόλιν υπήρχε κάποιος κριτής, ο χειρότερος 
τύπος του ανθρώπου που είναι δυνατόν να νοηθή, ο 
οποίος ούτε τον Θεόν εφοβείτο ούτε και κανέναν 
άνθρωπον εντρέπετο.
3 Εις την πόλιν εκείνην ήτο επίσης και μία χήρα, και 
ήρχετο προς αυτόν συχνά λέγουσα: απόδωσέ μου το 
δίκαιον· προστάτευσέ με απο τον αντίδικόν μου, ο 

οποίος με αδικεί.
4 Αλλά ο κριτής επί αρκετόν χρόνον δεν ήθελε να 
αποδώση το δίκαιον. Έπειτα όμως απο καιρόν, επειδή η 
χήρα επέμενε να τον ενοχλή, είπε απο μέσα του: αν και 
εγώ τον Θεόν δεν φοβούμαι και κανένα άνθρωπον δεν 
εντρέπομαι, 
5 όμως επειδή η χήρα αυτή με ενοχλεί συνεχώς, θα της 
αποδώσω το δίκαιον, μόνον και μόνον διά να μη έρχεται 
και με πιέζη και με στενοχωρή».
6 Είπε δε ο Κύριος· «Ακούστε και προσέξε καλά, τι λέγει 
ο άδικος κριτής.
7 Αφού λοιπόν εκείνος, ασεβής και αναιδής, εδέχθηκε 
επί τέλους την αίτησιν της χήρας, ο Θεός ο πανάγαθος 
και δίκαιος δεν θα αποδώση το δίκαιον εις τους 
εκλεκτούς του, οι οποίοι φωνάζουν προς αυτόν με τας 
προσευχάς των ημέραν και νύκτα, έστω και αν εις 
πολλάς περιστάσεις δεν απαντά αμέσως αλλά 
αναβάλλει; (Με τον σκοπόν αυτούς μεν να στηρίξη εις 
την πίστιν, τους δε αδικούντας να καλέση εις 
μετάνοιαν)
8 Σας διαβεβαιώνω, ότι ο Θεός γρήγορα θα αποδώση το 
δίκαιον εις τους εκλεκτούς του και θα τιμωρήση τους 
αδικούντας, εάν δεν μετανοήσουν. Αλλά, όταν ο υιός 
του ανθρώπου έλθη διά να αποδώση δικαιοσύνην, άρα 
γε θα εύρη εις τους ανθρώπους αυτήν την ζωντανήν 
πίστιν, που θα τους ενισχύη, ώστε να μη αποκάμνουν 
εις την προσευχήν;».
9 Είπε δε και προς μερικούς, που είχαν την αλαζονικήν 
αυτοπεποίθησιν ότι είναι δίκαιοι και περιφρονούσαν 
τους άλλους, την παραβολήν αυτήν.
10 «Δύο άνθρωποι ανέβησαν εις το ιερόν να 
προσευχηθούν, ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης.
11 Ο Φαρισαίος εστάθη επιδεικτικώς διά να προκαλή 
εντύπωσιν· και διά να δοξάση τον εαυτόν του, αυτά 
προσηύχετο: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, διότι δεν είμαι 
όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοις, μοιχοί ή και 
ωσάν αυτός ο τελώνης.
12 Εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέραν και 
Πέμπτην, δίδω το δέκατον απο όλα γενικώς όσα 
αποκτώ. Εγώ είμαι ενάρετος.
13 Και ο τελώνης, που εστέκετο κάπου μακρυά απο το 
θυσιαστήριον, δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώση 
εις τον ουρανόν, αλλ’ εκτυπούσε το στήθος του λέγων: 
Θεέ μου, σπλαγχνίσου με τον αμαρτωλόν και 
συγχώρησέ με.
14 Σας διαβεβαιώνω, ότι αυτός ο περιφρονημένος απο 
τον Φαρισαίον τελώνης κατέβηκε εις το σπίτι του με 
συγχωρημένας τας αμαρτίας του, αθώος και δίκαιος 
ενώπιον του Θεού, παρά ο Φαρισαίος εκείνος. Διότι 
κάθε ένας που υψώνει τον εαυτόν του, θα ταπεινωθή 
απο τον Θεόν και θα καταδικασθή, ενώ εξ αντιθέτου 
εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτόν του θα υψωθή και 
θα δοξασθή απο τον Θεόν».
15 Έφεραν δε εις αυτόν εκτός των ασθενών και τα 
βρέφη, διά να τα εγγίση με τα άχραντα χέρια του και 

104



τους δώση την ευλογίαν του. Αλλά οι μαθηταί, όταν 
είδαν τους γονείς με τα βρέφη να πλησιάζουν, τους 
επέπληξαν, νε μη ενοχλούν τον διδάσκαλον με τέτοια 
μικρά και ασήμαντα ζητήματα.
16 Ο Ιησούς όμως επροσκάλεσε αυτά και είπε: «Αφήστε 
τα παιδιά να έρχωνται κοντά μου και μη τα εμποδίζετε, 
διότι εις αυτά, και εις εκείνους που θα ομοιάσουν με 
αυτά κατά την απλοϊκότητα και αγαθότητα, ανήκει η 
βασιλεία των ουρανών.
17 Αληθινά σας λέγω, εκείνος που δεν θα δεχθή την 
βασιλείαν του Θεού με την αφέλειαν και την 
εμπιστοσύνην μικρού παιδιού, δεν θα εισέλθη εις 
αυτήν».
18 Και τον ηρώτησε κάποιος άρχων, λέγων· «Διδάσκαλε 
αγαθέ, τι πρέπει να κάμω, διά να κληρονομήσω την 
αιώνιον ζωήν;».
19 Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς· «Εφ’ όσον με θεωρείς 
απλούν άνθρωπον, διατί με ονομάζεις αγαθόν; 
Κανένας δεν είναι απολύτως αγαθός, εις τον οποίον και 
να ταιριάζη πλήρως το όνομα αυτό, ει μη μόνον ο Θεός.
20 Γνωρίζεις τας εντολάς· να μη μοιχεύσης, να μη 
φονεύσης, να μη κλέψης, να μη ψευδομαρτυρήσης, να 
τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου».
21 Εκείνος δε είπε· «Όλα αυτά τα εφύλαξα εκ νεότητός 
μου».
22 Όταν ήκουσε τα λόγια αυτά ο Ιησούς του είπε· «Ένα 
ακόμα σου λείπει· όλα όσα έχεις πώλησέ τα και μοίρασέ 
τα εις τους πτωχούς και θα αποκτήσης έτσι θησαυρόν 
εις τον ουρανόν και εμπρός ακολούθησέ με ως πιστός 
και υπάκουος μαθητής μου».
23 Εκείνος, όταν ήκουσε αυτά, ελυπήθηκε βαθύτατα· 
διότι ήτο πολύ πλούσιος και είχε προσκόλλησιν εις τα 
πλούτη του.
24 Όταν δε τον είδε ο Ιησούς καταλυπημένον να φεύγη, 
είπε εις τους μαθητάς του· «Πόσον δύσκολα αυτοί που 
έχουν χρήματα θα μπούν εις την βασιλείαν του Θεού!
25 Διότι είναι ευκολώτερον να περάση μιά γκαμήλα απο 
την μικρή τρύπα που ανοίγει ένα βελόνι, παρά ένας 
πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού».
26 Εκείνοι δε που τον ήκουσαν είπαν· «Και ποιός είναι 
δυνατόν να σωθή, αφού λίγο-πολύ όλοι ανακατευόμεθα 
με τα χρήματα και ελκυόμεθα απο τα χρήματα;»
27 Ο δε Κύριος είπεν· «Τα αδύνατα διά τους ανθρώπους 
είναι κατορθωτά και δυνατά εις τον Θεόν».
28 Λαβών ο Πέτρος αφορμήν απο την προτροπήν του 
Κυρίου προς τον πλούσιον είπε· «Κύριε, ιδού ημείς 
αφήσαμεν όλα και σε ηκολουθήσαμεν».
29 Ο δε Κύριος τους είπε· «Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν 
υπάρχει κανένας που αφήκε οικίαν ή γονείς ή αδελφούς 
ή γυναίκα ή τέκνα διά την βασιλείαν του Θεού,
30 και ο οποίος να μη τα ξαναπάρη πολλαπλάσια κατά 
τον καιρόν της επιγείου του ζωής, κατά δε τον αιώνα 
που έρχεται αιωνίαν ζωήν».
31 Επήρε τότε ιδιαιτέρως τους δώδεκα και τους είπε· 
«Ιδού αναβαίνομεν τώρα εις Ιεροσόλυμα και θα 

πραγματοποιηθούν πλήρως όλα όσα έχουν γραφή απο 
τους προφήτας διά τον υιόν του ανθρώπου.
32 Διότι ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθή απο τους 
άρχοντας των Ιουδαίων εις τους εθνικούς και 
ειδωλολάτρας και θα τον εμπαίξουν και θα τον 
υβρίσουν και θα τον φτύσουν.
33 Και αφού τον μαστιγώσουν, θα τον φονεύσουν· και 
την τρίτην ημέραν απο του θανάτου του θα αναστηθή».
34 Αυτοί όμως τίποτε δεν εκατάλαβαν απο αυτά και 
έμεινε κρυμμένος και ακατάληπτος απο αυτούς ο λόγος 
αυτός του διδασκάλου και δεν εγνώριζαν ποίαν 
σημασίαν είχαν τα λεγόμενά του.
35 Καθώς δε επλησίαζε ο Κύριος εις την Ιεριχώ, ένας 
τυφλός εκάθητο δίπλα εις τον δρόμον και εζητιάνευε.
36 Όταν δε ήκουσε τον θόρυβον του λαού που 
επερνούσε, ερώτησε, τι τάχα είναι αυτά, που ήκουε.
37 Τον επληροφόρησαν δε ότι περνά απο εκεί ο Ιησούς ο 
Ναζωραίος.
38 Και εφώναξε με μεγάλην φωνήν και είπε· «Ιησού, 
απόγονε του Δαυΐδ, ελέησέ με».
39 Και αυτοί που επροπορεύοντο, τον επέπλητταν και 
του έλεγαν να σιωπήση, διά να μη ενοχλή τον 
διδάσκαλον. Αυτός όμως πολύ περισσότερο εκραύγαζε· 
«Απόγονε του Δαυΐδ, ελέησέ με».
40 Εστάθη δε ο Ιησούς και έδωσε εντολήν να φέρουν τον 
τυφλόν πλησίον του. Όταν δε αυτός επλησίασε, τον 
ηρώτησε
41 λέγων· «Τι θέλεις να σου κάμω;». Εκείνος δε είπε· 
«Κύριε, θέλω να αποκτήσω και πάλιν το φώς των 
οφθαλμών μου».
42 Και ο Ιησούς του είπε· «Ανάβλεψε· η πίστις, που έχεις 
σ’ εμένα, σε έσωσε απο την τύφλωσίν σου».
43 Και αμέσως απέκτησε το φώς των οφθαλμών του και 
γεμάτος χαράν ακολουθούσε τον Χριστόν, δοξάζων τον 
Θεόν. Και όλος ο λαός, όταν είδε το θαύμα, έδωσε δόξαν 
εις τον Θεόν. (Οι καλοπροαίρετοι δοξάζουν τον Θεόν 
και διά το καλόν, που γίνεται εις τους άλλους).

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ’

• Ο Ζακχαίος, 1-10.
• Η παραβολή των μνών, 11-28.
• Η είσοδος του Κυρίου εις την Ιερουσαλήμ, 29-44.
• Εκδίωξις των πωλούντων και αγοραζόντων απο 
τον Ναόν, 45-48.

1 Και αφού εισήλθε εις την Ιεριχώ, διέβαινε την πόλιν.
2 Και ιδού υπήρχεν εκεί ένας άνθρωπος, ονόματι 
Ζακχαίος, και αυτός ήτο αρχιτελώνης και πολύ 
πλούσιος.
3 Και εζητούσε να ιδή τον Ιησούν, ποίος είναι, και δεν 
ημπορούσε ένεκα του πολλού πλήθους, διότι αυτός ήτο 
μικρός κατά το ανάστημα.
4 Και αφού έτρεξε εμπρός, ανέβηκε εις μίαν 
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συκομορέαν, χωρίς να λογαριάση την θέσιν και την 
ηλικίαν του, διά να ίδη τον Ιησούν, διότι απο τον δρόμον 
εκείνον θα επερνούσε.
5 Και ο Κύριος αμέσως μόλις έφθασε εις τον τόπον της 
συκομορέας, ύψωσε τα μάτια του, τον είδε και είπε προς 
αυτόν· «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα πρέπει 
να μείνω εις το σπίτι σου».
6 Και ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα και τον υπεδέχθη 
με μεγάλην χαράν.
7 Και όταν είδαν το γεγονός αυτό, εγόγγυζαν όλοι 
μεταξύ των και με αγανάκτησιν έλεγαν, ότι εμπήκε να 
καταλύση εις το σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου.
8 Εστάθη δε ο Ζακχαίος εμπρός εις τον Κύριον και του 
είπε· «Κύριε, ιδού, τα μισά απο τα υπάρχοντά μου τα 
δίδω εις τους πτωχούς. Και αν τυχόν, σαν τελώνης που 
είμαι, αδίκησα με ψευδείς μαρτυρίας κάποιον και 
εισέπραξα περισσότερα, του τα επιστρέφω 
τετραπλάσια».
9 Ο Ιησούς ιδών την ειλικρινή μετάνοιαν του Ζακχαίου 
είπε προς αυτόν ότι «Σήμερον εις το σπίτι τούτο ήλθε 
σωτηρία εκ μέρους του Θεού, διότι και αυτός ο 
αρχιτελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ, ο οποίος είχε 
λάβει απο τον Θεόν υποσχέσεις διά την σωτηρίαν των 
απογόνων του.
10 Διότι ο υιός του ανθρώπου ήλθε να αναζητήση και 
σώση τον αμαρτωλόν άνθρωπον, που ομοιάζει με το 
χαμένο πρόβατο».
11 Ενώ δε εκείνοι ήκουαν αυτά τα λόγια, τους είπε μίαν 
παραβολήν· και τούτο επειδή ενόμιζαν ότι τώρα που 
πλησιάζει ο διδάσκαλος εις την Ιερουσαλήμ, θα 
φανερωθή με όλην της την δόξαν η βασιλεία του Θεού.
12 Είπε λοιπόν· «Ένας άνθρωπος ευγενούς καταγωγής, 
επήγεν εις μακρυνήν χώραν, διά να πάρη βασιλείαν και 
κατόπιν να επιστρέψη.
13 Αφού δε εκάλεσε δέκα δούλους του, τους έδωσε δέκα 
μνάς, μίαν εις τον καθένα, δηλαδή εκατό περίπου 
δραχμάς της εποχής εκείνης, και τους είπε: 
εμπορευθήτε με τα χρήματα αυτά, έως ότου έλθω, 
οπότε και θα μου δώσετε λογαριασμόν.
14 Οι συμπολίται του όμως τον εμισούσαν και αμέσως 
μόλις αυτός ανεχώρησε, έστειλαν μίαν επιτροπήν και 
έλεγαν: δεν θέλομεν να γίνη αυτός βασιλεύς μας.
15 Και όταν αυτός επέστρεψε, αφού πλέον είχε λάβει 
την βασιλείαν, είπε να φωνάξουν τους δούλους του, εις 
τους οποίους είχε δώσει τα χρήματα διά να μάθη τι ο 
καθένας των εμπορεύθηκε και τι εκέρδησε.
16 Ήρθε ο πρώτος και είπε· Κύριε, η μνά σου εκέρδησε 
δέκα άλλας μνάς.
17 Και είπεν εις αυτόν ο Κύριος: εύγε καλέ και πιστέ 
δούλε. Επειδή δε εδείχθης εις τα ολίγα, που σου έδωσα, 
αξιόπιστος, σου δίδω τώρα εξουσίαν επάνω εις δέκα 
πόλεις.
18 Και ήλθεν ο δεύτερος λέγων: Κύριε, η μνά σου έφερε 
ως κέρδος άλλας πέντες μνάς.
19 Είπε και εις τον πιστόν αυτόν δούλον ο κύριος· και συ 

γίνε διοικητής επάνω εις πέντε πόλεις.
20 Και άλλος δούλος ήλθε λέγων: Κύριε, ιδού η μνά, που 
μου έδωσες, την οποίαν είχα φυλαγμένην και 
ασφαλισμένην εις ένα μανδήλι.
21 Την εφύλαττα διά να σου την επιστρέψω ασφαλώς, 
επειδή σε εφοβούμην, διότι είσαι άνθρωπος σκληρός και 
απαιτητικός. Παίρνεις ως ιδικόν σου, εκείνο που δεν 
έδωσες και θερίζεις χωράφι που δεν έσπειρες, και 
μαζεύεις εις αλώνι, εις το οποίον δεν εσκόρπισες και δεν 
ελίχνισες.
22 Είπε δε προς αυτόν ο κύριος: απο τα λόγια σου θα σε 
κρίνω, πονηρέ δούλε. Εγνώριζες ότι εγώ είμαι 
άνθρωπος αυστηρός, που παίρνω ό,τι δεν έβαλα, και 
θερίζω εκεί που δεν έσπειρα και μαζεύω εκεί που δεν 
ελίχνισα.
23 Τότε, διατί δεν έδωσες το χρήμα μου εις την 
τράπεζαν, ώστε όταν εγώ θα ηρχόμην, να το 
εισέπραττα μαζή με τον τόκον;
24 Και εις εκείνους, που εστέκοντο εκεί κοντά είπε: 
πάρτε απο αυτόν την μνάν και δώστε την εις εκείνον 
που έχει τας δέκα μνάς.
25 Και εκείνοι του είπαν: Κύριε έχει δέκα μνάς.
26 Κάμετε όπως σας είπα. Διότι σας λέγω τούτο· εις 
εκείνον που έχει τα χαρίσματα και τα καλλιεργεί και τα 
χρησιμοποιεί όπως πρέπει, θα δοθή ακόμη 
περισσότερον. Από εκείνον όμως που δεν έχει ούτε 
ελάχιστον καλόν έργον να παρουσιάση, θα του 
αφαιρεθή και το μικρόν χάρισμα, που έχει.
27 Όσον δε διά τους εχθρούς μου εκείνους που δεν με 
ήθελαν βασιλέα των, φέρετέ τους εδώ και κατεσφάξατέ 
τους εμπρός μου».
28 Και αφού είπεν αυτά, συνέχισε την πορείαν του, 
αναβαίνων εις τα Ιεροσόλυμα.
29 Και καθώς επλησίασεν εις την Βηθσφαγή και την 
Βηθανίαν, κοντά εις το όρος, που ελέγετο όρος των 
Ελαιών, έστειλε δύο απο τους μαθητάς του,
30 και του είπε· «Πηγαίνετε εις το απέναντι χωριό και 
καθώς θα εισέρχεσθε, θα βρήτε ένα δεμένο πουλάρι, 
επάνω εις το οποίον ποτέ κανείς άνθρωπος δεν έχει 
καθίσει. Λύστε το και φέρτε το εδώ.
31 Και εάν κανείς σας ερωτήση, διατί το λύετε; σείς θα 
του απαντήσετε ως εξής· ότι το χρειάζεται ο Κύριος».
32 Όταν δε επήγαν οι απεσταλμένοι, ευρήκαν όπως 
ακριβώς είχεν είπει ο Κύριος, δηλαδή το πουλάρι να 
στέκεται εκεί.
33 Όταν δε έλυαν το πουλάρι, είπαν προς αυτούς οι 
κύριοί του· «Διατί λύετε το πουλάρι;».
34 Εκείνοι δε απήντησαν, ότι το χρειάζεται ο Κύριος.
35 Και το έφεραν προς τον Ιησούν. Και αφού έρριψαν 
επάνω εις αυτό τα εξωτερικά των ενδύματα, εβοήθησαν 
τον Κύριον να ανέβη εις το πουλάρι.
36 Καθώς δε ο Κύριος επροχωρούσε, οι ακροαταί που 
τον συνώδευαν, έστρωναν τα ενδύματά των εις τον 
δρόμον, εις ένδειξιν σεβασμού, διά να περάση επάνω 
απο αυτά.
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37 Όταν δε επλησίαζε εις το τέρμα του κατηφορικού 
δρόμου του όρους των Ελαιών, όλον το πλήθος των 
μαθητών με χαράν ήρχισαν να δοξολογούν τον Θεόν με 
φωνήν μεγάλην δι’ όλα τα καταπληκτικά θαύματα, που 
είχαν ιδεί,
38 λέγοντες· «Ευλογημένος ο βασιλεύς, που έρχεται εν 
ονόματι Κυρίου. Δι’ αυτού θα αποκατασταθή η ειρήνη 
μεταξύ του ουρανού και της γής, του Θεού και των 
ανθρώπων και θα αναπέμπεται δόξα εις τον εν 
υψίστοις πανάγαθον Θεόν».
39 Και μερικοί απο τους Φαρισαίους, που ήσαν 
αναμεμιγμένοι με τον όχλον, εβγήκαν και είπαν εις 
αυτόν· «Διδάσκαλε, να επιπλήξης τους μαθητάς σου, 
διά την δόξαν, που σου αποδίδουν και η οποία ανήκει 
μόνον εις τον Μεσσίαν».
40 Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· «Σας 
διαβεβαιώνω, ότι εάν αυτοί σιωπήσουν, οι πέτρες θα 
φωνάξουν».
41 Και καθώς επλησίασε προς την Ιερουσαλήμ και είδε 
την πόλιν, ανελύθη εις δάκρυα και λυγμούς δι’ αυτήν, 
λέγων
42 ότι «Εάν εγνώριζες και σύ, έστω και κατά την 
τελευταίαν αυτήν ημέραν, που σου δίδει ως μεγάλην 
ευκαιρίαν μετανοίας ο Θεός, εάν εγνώριζες και εδέχεσο 
ότι εγώ θα σου παρείχα την ειρήνην και την ασφάλειαν, 
θα εσώζεσο απο την τρομεράν καταστροφήν που σε 
περιμένει. Τώρα όμως, εξ αιτίας της αμετανοήτου 
κακίας σου, τα μάτια σου είναι σκοτισμένα και δεν 
ημπορούν να ίδουν τον όλεθρον, που έρχεται.
43 Διότι θα έλθουν φοβεραί διά σε ημέραι και οι εχθροί 
σου θα σκάψουν γύρω σου χαρακώματα και θα σε 
περικυκλώσουν και θα σε συνθλίβουν απο παντού.
44 Και θα κατακρημνίσουν τα οικοδομήματά σου και θα 
πετάξουν, σφαγμένα κάτω εις το έδαφος τα παιδιά σου, 
και δεν θα αφήσουν πέτραν επάνω εις την πέτραν· και 
τούτο εις τιμωρίαν σου, διότι δεν ηθέλησες να γνωρίσης 
και δεχθής τον καιρόν, κατά το οποίον ο Θεός σε 
επεσκέφθηκε διά να σε σώση».
45 Και όταν εισήλθεν εις την αυλήν του ναού, ήρχισε να 
βγάζη έξω εκείνους, που πωλούσαν και αγόραζαν εκεί,
46 λέγων προς αυτούς· «Έχει γραφή απο τους προφήτας 
κατ’ έμπνευσιν Θεού, ότι ο οίκος μου είναι οίκος 
προσευχής. Σείς όμως τον εκάματε σπήλαιον ληστών, 
διά να ληστεύετε και κλέπτετε τους άλλους με τα 
απάτας και τα ψέματά σας».
47 Και εδίδασκε, όπως συνήθως, κάθε ημέραν εις το 
ιερόν. Οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς και οι άρχοντες 
του λαού εζητούσαν να τον εξοντώσουν.
48 Και δεν κατώρθωναν να εύρουν τι να κάμουν, διά να 
φέρουν εις πέρας το κακούργον σχέδιόν των, διότι ο 
λαός με πολύν θαυμασμόν και ευλάβειαν εκρέματο απο 
το στόμα του ακούων την διδασκαλίαν του.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ’

• Η εξουσία του Κυρίου, 1-8.
• Η παραβολή των κακών γεωργών, 9-19.
• Ερώτησις περί του φόρου, 20-26.
• Ερώτησις των Σαδδουκαίων περί της αναστάσεως, 
27-40.
• Ο Χριστός τίνος υιός είναι; 41-47.

1 Μίαν απο τας μεγάλας εκείνας ημέρας, καθώς ο 
Κύριος εδίδασκε εις τας αυλάς του Ναού τον λαόν και 
εκήρυττε το χαρμόσυνον μήνυμα της σωτηρίας, ήλθαν 
έξαφνα κοντά του αποφασιστικοί οι αρχιερείς και οι 
γραμματείς μαζή με τους πρεσβυτέρους
2 και του είπαν· «Πες μας, με ποιά εξουσία κάμνεις 
αυτά ή ποιός σου έδωκε την εξουσίαν αυτήν, ώστε, 
εκτός των άλλων, να διώχνης και τους εμπορευομένους 
απο τον ναόν;».
3 Απεκρίθη δε και είπεν εις αυτούς ο Κύριος· «Και εγώ 
θα σας υποβάλω μίαν ερώτησιν, εις την οποίαν σαν 
διδάσκαλοι με εξουσίαν και κύρος που θέλετε να είσθε, 
πρέπει να μου απαντήσετε.
4 Το βάπτισμα του Ιωάννου ήτο απο τον ουρανόν, 
εγίνετο κατόπιν εντολής του Θεού, ή ήτο απλή και άνευ 
σημασίας επινόησις ανθρώπων;».
5 Εκείνοι δε εσκέφθησαν μεταξύ των και είπαν ότι, εάν 
είπωμεν εξ ουρανού, δηλαδή απο τον Θεόν, θα μας πή· 
διατί δεν επιστεύσατε εις αυτόν;
6 Εάν δε είπωμεν, ότι ήτο επινόησις ανθρώπων και 
επομένως ο Ιωάννης δεν ήτο προφήτης, απεσταλμένος 
δηλαδή απο τον Θεόν, όλος ο λαός θα μας λιθοβολήση 
αγρίως, διότι όλοι έχουν ακλόνητον την πεποίθησιν, ότι 
ο Ιωάννης είναι προφήτης του Θεού.
7 Και, αυτοί, οι επίσημοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, 
κατησχημένοι απήντησαν, ότι δεν ξεύρουν, απο που ήτο 
το βάπτισμα του Ιωάννου.
8 Και τότε ο Ιησούς τους είπεν· «Ούτε εγώ σας λέγω με 
ποίαν εξουσίαν κάμνω αυτά».
9 Ήρχισε δε να διδάσκη προς τον λαόν την εξής 
παραβολήν: «Ένας άνθρωπος εφύτευσεν αμπέλι και 
έδωσεν αυτό με ενοίκιον εις τους γεωργούς και 
εταξίδευσε διά πολύν καιρόν εις ξένην χώραν.
10 Εις τον καιρόν δε της εσοδείας έστειλε προς τους 
γεωργούς ένα δούλον, διά να του δώσουν το μέρος του 
καρπού, που εδικαιούτο. Οι γεωργοί όμως αφού τον 
έδειραν, τον έδιωξαν αδειανόν.
11 Τότε ο οικοδεσπότης απεφάσισε να στείλη ακόμη εις 
αυτούς άλλον δούλον. Αυτοί δε, αφού και εκείνον 
έδειραν και εξευτέλισαν, τον έστειλαν με αδειανά 
χέρια.
12 Και απεφάσισε ακόμη να στείλη και τρίτον δούλον. 
Εκείνοι όμως και τούτον, αφού ετραυμάτισαν, τον 
επέταξαν έξω απο το αμπέλι.
13 Είπε τότε ο κύριος του αμπελιού: Τι να κάμω τώρα; 
Ένα μου μένει· θα στείλω τον υιόν μου τον αγαπητόν. 

107



Ίσως, όταν τον ίδουν, να εντραπούν.
14 Όταν όμως τον είδαν οι γεωργοί, εσκέπτοντο μεταξύ 
των και έλεγαν: Αυτός είναι ο κληρονόμος· ελάτε 
λοιπόν να τον θανατώσωμεν, διά να γίνη πλέον ιδική 
μας η κληρονομία.
15 Και αφού τον έβγαλαν έξω απο το αμπέλι τον 
εφόνευσαν. Τι λοιπόν θα κάμη εναντίον αυτών ο κύριος 
του αμπελιού;
16 Θα έλθη ο ίδιος και θα εξολοθρεύση τους γεωργούς 
αυτούς και θα δώση το αμπέλι εις άλλους». Μερικοί δε 
απο τους Φαρισαίους, που ήσαν εκεί, όταν ήκουσαν την 
παραβολήν και εννόησαν την σημασίαν της, είπαν: Μη 
γένοιτο!
17 Ο δε Κύριος τους εκύτταξε κατάματα και είπε· «Και 
όμως έτσι θα γίνη, διότι τι σημασίαν έχει τότε αυτό που 
είναι γραμμένο εις τους προφήτας, ότι δηλαδή λίθον 
τον οποίον επέταξαν ως ακατάλληλον οι οικοδόμοι, 
αυτός έγινε κεφαλή και ακρογωνιαίος λίθος, δι’ όλην 
την οικοδομήν;
18 Και καθένας που θα επιπέση εναντίον του λίθου 
αυτού, θα τσακισθή. Εκείνον δε, επάνω εις τον οποίον 
θα πέση βαρύς αυτός ο λίθος, θα τον συντρίψη, θα τον 
κάμη θρύψαλα και σκόνην και θα τον διαλύση. 
(Άμπελος ήτο ο Ισραηλιτικός λαός, κακοί γεωργοί οι 
άρχοντες του λαού, δούλοι ήσαν οι προφήται τους 
οποίους οι άπιστοι άρχοντες του λαού εκακοποίησαν 
και εφόνευσαν· υιός του κυρίου του αμπελώνος, ο 
ενανθρωπήσας Υιός του Θεού, τον οποίον οι άρχοντες 
του λαού θα εσταύρωναν έξω απο την Ιερουσαλήμ. Και 
ο Θεός κατά λόγον δικαιοσύνης, θα τους αφαιρούσε 
πλέον την ηγεσίαν του λαού, διά να δώση αυτήν εις 
άλλους και ο Υιός του Θεού, ο ακρογωνιαίος λίθος της 
Εκκλησίας, θα τους συνέτριβε διά την σκληροκαρδίαν 
αυτών και θα τους διέλυε).
19 Καταγανακτημένοι τότε οι γραμματείς και οι 
αρχιερείς εζήτησαν να τον συλλάβουν εκείνην την 
ώραν, διότι εκατάλαβαν καλά, ότι δι’ αυτούς έλεγε τας 
παραβολάς, αλλά εφοβήθησαν τον λαόν.
20 Και αφού επερίμεναν κατάλληλον ευκαιρίαν, 
έστειλαν βαλτούς ανθρώπων των, που υπεκρίνοντο ότι 
είναι δίκαιοι, διά να αποσπάσουν απο αυτόν κάποιον 
ενοχοποιητικόν ή παρεξηγίσιμον λόγον, ώστε να τον 
παραδώσουν εις την αρχήν και εξουσίαν του ηγεμόνος.
21 Και, λοιπόν, τον ηρώτησαν λέγοντες· «Διδάσκαλε, 
γνωρίζομεν, ότι ορθά και σωστά λέγεις και διδάσκεις 
και δεν λαμβάνεις υπ’ όψιν σου πρόσωπα ανθρώπων, 
αλλά, στηριζόμενος εις την αλήθειαν, διδάσκεις 
πάντοτε τον δρόμον του Θεού.
22 Σε παρακαλούμεν, λοιπόν να μας δώσης μίαν 
συμβουλήν. Επιτρέπεται εις ημάς, που είμεθα ο 
εκλεκτός λαός του Θεού, να δίδωμεν φόρον εις τον 
Καίσαρα ή όχι;».
23 Εκατάλαβε πολύ καλά ο Κύριος την πανουργίαν 
αυτών και τους είπε· «Διατί με ερωτάτε με δολιότητα 
και θέλετε να με συλλάβετε εις παγίδα;

24 Δείξατέ μου ένα δηνάριον· ποίου την εικόνα και την 
επιγραφήν έχει;». Εκείνοι απεκρίθησαν και είπαν «Του 
Καίσαρος».
25 Αυτός τότε τους είπε· «Δώστε, λοιπόν, πίσω εις τον 
Καίσαρα, αυτά που ανήκουν εις τον Καίσαρα, 
πληρώσατε φόρον εις τον Καίσαρα, του οποίου τα 
νομίσματα χρησιμοποιείτε εις τας συναλλαγάς σας και 
δηλώνετε έτσι ότι ευρίσκεσθε υπό την εξουσίαν και 
προστασίαν του. Δώστε όμως και εις τον Θεόν αυτά που 
ανήκουν εις τον Θεόν, ολόκληρον τον εαυτόν σας με 
αγάπην και υποταγήν εις εκείνον».
26 Και δεν ημπόρεσαν να του αποσπάσουν εμπρός εις 
τον λαόν κανένα ενοχοποιητικόν λόγον. Και γεμάτοι 
θαυμασμόν διά την αποστομωτικήν απάντησίν του, 
έκλεισαν το στόμα των.
27 Επλησίασαν τότε τον Ιησούν μερικοί απο τους 
Σαδδουκαίους, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει 
ανάστασις νεκρών και τον ηρώτησαν
28 λέγοντες· «Διδάσκαλε, ο Μωϋσής έγραψε για μας εις 
τον νόμον του, ότι εάν ο αδελφός κάποιου αποθάνη και 
έχη γυναίκα και αυτός αποθάνη άτεκνος, πρέπει ο 
αδελφός του να λάβη σύζυγον την γυναίκα και να 
γεννήση απόγονον εις τον αδελφόν του.
29 Ήσαν λοιπόν επτά αδελφοί· και ο πρώτος αφού 
ενυμφεύθη μίαν γυναίκα απέθανε άτεκνος.
30 Και επήρε ο δεύτερος την γυναίκα αυτήν, αλλά και 
αυτός απέθανε άτεκνος.
31 Και ο τρίτος επήρε επίσης αυτήν. Το ίδιο και οι επτά· 
και δεν αφήκαν τέκνα και απέθανον.
32 Ύστερα δε απο όλους απέθανε και η γυναίκα.
33 Κατά την ανάστασιν λοιπόν των νεκρών εις ποίον 
απο τους επτά αδελφούς θα είναι σύζυγος η γυναίκα 
αυτή; Διότι και οι επτά την είχαν νόμιμον σύζυγον».
34 Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπεν· «Οι άνθρωποι 
της παρούσης ζωής νυμφεύονται και δίδονται εις γάμον.
35 Εκείνοι όμως που θα αξιωθούν να απολαύσουν την 
μέλλουσαν ζωήν και την εκ νεκρών ανάστασιν ούτε 
νυμφεύονται ούτε δίδονται εις γάμον.
36 Διότι ούτε και να αποθάνουν πλέον δύνανται, επειδή 
τα σώματά των είναι άφθαρτα και αιώνια. Είναι όμοιοι 
με τους αγγέλους και υιοί του Θεού, υιοί που δεν 
προέρχονται απο φυσικήν γέννησιν, αλλά απο την 
ανάστασιν, που ο Θεός θα διατάξη και θα 
πραγματοποιήση.
37 Ότι δε ανασταίνονται οι νεκροί το ανήγγειλε και ο 
Μωϋσής εκεί εις την βάτον, όταν δηλαδή ονομάζη τον 
Κύριον ως Θεόν του Αβραάμ και τον Θεόν του Ισαάκ και 
τον Θεόν του Ιακώβ.
38 Μάθετε δε ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά 
ζωντανών. Διότι όλοι, όσοι έχουν φύγει απο την γην και 
είναι δι’ ημάς νεκροί, διά τον Θεόν είναι ζωντανοί, ζούν 
πλησίον αυτού εις επικοινωνίαν με αυτόν».
39 Μερικοί δε απο τους γραμματείς, αντίθετοι των 
Σαδδουκαίων, έλαβαν τον λόγον τότε και είπαν· 
«Διδάσκαλε, πολύ καλά ωμίλησες».
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40 Δεν ετολμούσαν δε πλέον να τον ερωτούν κατά 
τρόπον δόλιον εις τίποτε, διότι έβγαιναν νικημένοι και 
εντροπιασμένοι.
41 Είπε δε προς αυτούς· «Πώς λέγουν ότι ο Χριστός είναι 
απόγονος του Δαυΐδ;
42 Ενώ ο ίδιος ο Δαυΐδ εις το βιβλίον των ψαλμών λέγει· 
είπεν ο Κύριος και Θεός εις τον Κύριόν μου Χριστόν, 
κάθισε εις τα δεξιά μου επί του θρόνου,
43 έως ότου βάλω τους εχθρούς σου υποπόδιον εις τα 
πόδια σου.
44 Ο Δαυΐδ λοιπόν ονομάζει αυτόν Κύριον, και πώς είναι 
δυνατόν να είναι μόνον απόγονός του; Η προσφώνησις 
αυτή εκ μέρους του Δαυΐδ, φανερώνει ότι ο Μεσσίας δεν 
είναι μόνον απόγονος του Δαυΐδ, αλλά Κύριος και 
Θεός».
45 Ενώ δε όλος ο λαός τον ήκουε είπε ειδικώτερα εις 
τους μαθητάς του·
46 «Προσέχετε απο τους γραμματείς, οι οποίοι θέλουν 
να περιπατούν με επισήμους στολάς και αγαπούν τους 
τιμητικούς χαιρετισμούς εις τας αγοράς και τας 
πρωτοκαθεδρίας εις τας συναγωγάς και τας πρώτας 
θέσεις εις τα δείπνα.
47 Αυτοί είναι που κατατρώγουν τας οικίας των χηρών 
και κατόπιν με υποκριτικήν ευλάβειαν κάνουν εμπρός 
εις τους ανθρώπους μακράς προσευχάς. Αυτοί θα 
λάβουν μεγαλυτέραν καταδίκην, απο εκείνην που θα 
λάβουν οι άλλοι αμαρτωλοί».

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ’

• Το δίλεπτον της χήρας, 1-4.
• Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του ιουδαϊκού 
λαού, 5-24.
• Η έλευσις του υιού του ανθρώπου, 25-38.

1 Ο Κύριος εσήκωσε τα μάτια του και είδε τους 
πλουσίους, που έρριπταν τα δώρα των εις το 
θησαυροφυλάκιον του ναού.
2 Είδε και κάποιαν πτωχήν χήραν, να ρίπτη εκεί δύο 
λεπτά.
3 Και είπε· «Σας διαβεβαιώνω, ότι η πτωχή αυτή χήρα 
έρριψε περισσότερα απο όλους.
4 Διότι όλοι αυτοί έρριψαν εις τα δώρα του Θεού απο το 
περίσσευμά τους, αυτή δε απο το υστέρημά της· όλον 
της τον βίον που είχε, τον έρριψε». (Η αξία της 
ελεημοσύνης δεν κρίνεται απο το μικρόν ή μεγάλον 
ποσόν, αλλά απο την διάθεσιν του ελεούντος και απο 
τας μικράς ή μεγάλας δυνατότητας, που έχει).
5 Και όταν μερικοί απο τους μαθητάς έλεγαν διά το 
ιερόν, ότι είναι στολισμένον με ωραίους λίθους και 
αφιερώματα, είπε·
6 «Αυτά που βλέπετε, θα έλθουν ημέραι, κατά τας 
οποίας δεν θα μείνη πέτρα επάνω εις την πέτρα, που να 
μη κρημνισθή».

7 Τον ηρώτησαν δε και του είπαν· «Διδάσκαλε, πότε 
λοιπόν θα συμβούν αυτά και ποιό θα είναι το σημείον, 
που θα φανή, όταν πρόκειται αυτά να 
πραγματοποιηθούν;».
8 Αυτός δε είπε· «Προσέχετε, μην εξαπατηθήτε απο 
κανένα. Διότι πολλοί θα έλθουν, χρησιμοποιούντες ως 
ιδικόν των το όνομά μου και θα λέγουν, ότι εγώ είμαι ο 
Μεσσίας. Μη τους ακολουθήσετε, διότι είναι 
ψευδοπροφήται.
9 Όταν δε ακούσετε, ότι γίνονται πόλεμοι και 
αναταραχαί και διασάλευσις της τάξεως, μη ταραχθήτε. 
Διότι πρέπει σύμφωνα με το θείον σχέδιον, να γίνουν 
αυτά πρώτον, αλλά δεν θα έλθη αμέσως το τέλος».
10 Και έλεγεν πάλιν εις αυτούς· «Θα εξεγερθή και θα 
επιτεθή το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα 
βασίλειον εναντίον του άλλου βασιλείου.
11 Και θα γίνουν σεισμοί μεγάλοι εις διαφόρους τόπους 
και πείνα και επιδημίαι, σημεία που θα προκαλούν 
φόβον, και άλλα μεγάλα σημεία απο τον ουρανόν.
12 Αλλά πριν γίνουν όλα αυτά, θα σας συλλάβουν και 
θα σας καταδιώξουν και θα σας παραδίδουν εις τας 
συναγωγάς, διά να δικασθήτε και εις τας φυλακάς και 
θα σας οδηγούν ως υποδίκους εμπρός εις βασιλείς και 
ηγεμόνας, μόνον και μόνον επειδή πιστεύετε εις το 
όνομά μου.
13 Όλαι δε αυταί αι μεγάλαι ταλαιπωρίαι θα έχουν ως 
τελικόν αποτέλεσμα διά σας, να δώσετε την καλήν 
μαρτυρίαν δι’ εμέ, και ακόμα να κερδήσετε την δόξαν 
και τα βραβεία του μαρτυρίου.
14 Βάλετε, λοιπόν, αυτά μέσα εις την καρδιά σας, ότι 
εγώ τα επιτρέπω, ώστε να μη συλλογίζεσθε εκ των 
προτέρων τι θα απολογηθήτε.
15 Διότι εγώ θα σας δώσω πνεύμα φωτεινόν και σοφίαν, 
διά να ευρίσκετε ακλόνητα νοήματα και επιχειρήματα, 
εις τα οποία δεν θα ημπορούν να αντείπουν ή να 
αντισταθούν όλοι οι αντίπαλοί σας.
16 Θα παραδοθήτε δε εις τους διώκτας και εις τα 
δικαστήρια και αυτούς ακόμη τους γονείς και συγγενείς 
και φίλους και αδελφούς και θα θανατώσουν μερικούς 
απο σας.
17 Και θα μισήσθε απο όλους, διότι θα πιστεύετε εις το 
όνομά μου.
18 Αλλά ούτε μία τρίχα απο το κεφάλι σας δεν θα χαθή, 
χωρίς ο Θεός να το επιτρέψη, και τούτο μόνον και μόνον 
διά την πνευματικήν σας ωφέλειαν και την διάδοσιν του 
Ευαγγελίου.
19 Με την υπομονήν σας κερδήσατε τας ψυχάς σας διά 
την αιώνιον ζωήν.
20 Όταν δε θα ίδετε την Ιερουσαλήμ να περικυκλώνεται 
απο στρατεύματα, τότε μάθετε ότι έφθασε πλέον ο 
καιρός της ερημώσεώς της.
21 Τότε όσοι θα ευρίσκωνται εις την Ιουδαίαν, ας 
φεύγουν εις τα βουνά, και όσοι θα είναι μέσα εις την 
πόλιν, ας φεύγουν έξω και μακρυά απο αυτήν. Και όσοι 
θα ευρίσκωνται εις την ύπαιθρον, να μη εισέλθουν εις 
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την πόλιν.
22 Διότι αι ημέραι αυταί είναι ημέραι της δικαίας θείας 
τιμωρίας, ώστε να εκπληρωθούν έτσι όλα όσα έχουν 
γραφή διά την καταστροφήν του ισραηλιτικού λαού και 
της Ιερουσαλήμ.
23 Αλλοίμονον δε εις τας εγκύους και εις αυτάς που θα 
θηλάζουν μικρά παιδιά κατά τας ημέρας εκείνας. Διότι 
θα είναι θλίψις και στέρησις μεγάλη εις την γήν, και 
οργή του Θεού και των ανθρώπων εναντίον του λαού 
τούτου.
24 Και θα πέσουν σφαγμένοι απο κοφτερά μαχαίρια, 
άλλοι δε αιχμάλωτοι και δούλοι θα μεταφερθούν προς 
πώλησιν εις όλα τα έθνη. Και η Ιερουσαλήμ θα 
καταπατήται απο ξένα έθνη, έως ότου συμπληρωθή ο 
καιρός που ώρισε ο Θεός, διά την κυριαρχίαν των εθνών 
επί της Ιερουσαλήμ.
25 Ως προς δε την δευτέραν παρουσίαν, θα γίνουν 
πρωτοφανή και καταπληκτικά φαινόμενα εις τον ήλιον 
και την σελήνην και τα αστέρια. Εις δε την γην θα 
καταλάβη τα έθνη μεγάλη στενοχωρία και φόβος και 
αμηχανία πολλή, καθώς τα τεράστια ορμητικά κύματα 
της θαλάσσης με θόρυβον πολύν και σάλον θα ορμούν 
να κατακλύσουν την γήν.
26 Οι άνθρωποι θα παραλύουν και θα χάνουν τας 
αισθήσεις των και θα είναι σαν νεκροί απο τον φόβον 
δι’ αυτά, που θα βλέπουν, και διά τα άλλα μεγάλα 
κακά, που θα περιμένουν να επιπέσουν εναντίον της 
οικουμένης. Διότι αι δυνάμεις, που κρατούν την 
αρμονίαν του σύμπαντος, θα σαλευθούν και θα 
κλονισθούν.
27 Και τότε θα ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται 
επάνω εις ολόφωτον νεφέλην με δύναμιν και δόξαν 
πολλήν.
28 Όταν δε θα αρχίσουν αυτά να γίνωνται, σείς οι 
πιστοί οπαδοί μου, σηκωθήτε επάνω γεμάτοι ελπίδα και 
σηκώστε τα κεφάλια σας προς τον ουρανόν όχι με 
φόβον, αλλά με χαράν και ελπίδα, διότι πλησιάζει 
πλέον η απαλλαγή απο τα δεινά της παρούσης ζωής και 
η ένδοξος σωτηρία σας εις την βασιλείαν των ουρανών».
29 Είπε δε εις αυτούς και μίαν παραβολήν· 
«Παρατηρήστε την συκιά και όλα τα δένδρα.
30 Όταν έχουν αρχίσει να βγάζουν φύλλα και άνθη, 
μόνοι σας καταλαβαίνετε και γνωρίζετε ότι το θέρος 
είναι πλέον κοντά.
31 Έτσι και σείς, όταν ίδετε να γίνωνται αυτά, που σας 
είπα, να ξέρετε ότι είναι κοντά η βασιλεία του Θεού, η 
χαρά και η μακαριότης των δικαίων.
32 Σας διαβεβαιώνω δε, ότι όσα σας είπα διά τη 
τρομεράν καταστροφήν της Ιερουσαλήμ, θα 
πραγματοποιηθούν όλα πριν περάση η γενεά αυτή.
33 Ο ουρανός και η γή, που φαίνονται τόσον μόνιμα και 
ασάλευτα, θα περάσουν και θα λείψουν, οι λόγοι μου 
όμως δεν θα περάσουν, αλλά θα πραγματοποιηθούν 
έως και την τελευταίαν λεπτομέρειάν των.
34 Προσέχετε δε τους εαυτούς σας, μήπως γίνουν 

βαρειές οι καρδιές σας και ασυγκίνητες εις τον λόγον 
του Θεού απο την κραιπάλην και απο την μέθην και 
απο τας βασανιστικάς φροντίδας της παρούσης ζωής. 
Να είσθε άγρυπνοι, μήπως τυχόν και μέσα εις την 
κατάστασιν αυτήν της πνευματικής χαλαρώσεως και 
παραζάλης πέση επάνω σας άξαφνα η μεγάλη εκείνη 
ημέρα της δευτέρας παρουσίας.
35 Διότι πράγματι σαν παγίδα θα έλθη η ημέρα εκείνη 
και θα συλλάβη απροετοιμάστους όλους αυτούς, οι 
οποίοι ξένοιαστοι εις την αμαρτωλήν και κοσμικήν 
ζωήν των κάθονται επάνω εις την γήν.
36 Να είσθε λοιπόν άγρυπνοι και να προσεύχεσθε κάθε 
ώραν και στιγμήν, να σας δώση ο Θεός χάριν και 
δύναμιν, διά να αποφύγετε όλα αυτά τα φοβερά, που 
πρόκειται να γίνουν και να σταθήτε με θάρρος και 
χαράν εμπρός εις τον υιόν του ανθρώπου».
37 Τας ημέρας δε εκείνας εδίδασκε όπως και πρώτα ο 
Κύριος εις το ιερόν, κατά δε την νύκτα έβγαινεν απο την 
Ιερουσαλήμ και έμενε εις το όρος, που εκαλείτο «όρος 
των Ελαιών».
38 Και όλος ο λαός πρωΐ-πρωΐ ήρχετο εις αυτόν μέσα 
προς τας αυλάς του ναού, διά να τον ακούη.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ’

• Η προδοσία του Ιούδα, 1-6.
• Ο μυστικός δείπνος, 7-22.
• Συνδιάλεξις του Κυρίου μετά το δείπνον, 23-38.
• Η αγωνία της Γεθσημανή, 39-46.
• Σύλληψις του Κυρίου, 47-54.
• Αι αρνήσεις του Πέτρου, 55-62.
• Ο Ιησούς προ του Καϊάφα και των συνέδρων, 63-71.

1 Επλησίαζε δε η εορτή, κατά την οποίαν οι Ισραηλίται 
επί επτά ημέρας έτρωγαν ψωμί άζυμο και η οποία 
ελέγετο πάσχα.
2 Και εζητούσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς, με 
ποιόν τρόπον να τον φονεύσουν, χωρίς να εκτεθούν· 
διότι εφοβούντο τον λαόν.
3 Εμπήκε δε ο σατανάς εις τον Ιούδαν, τον 
επονομαζόμενον Ισκαριώτην, ο οποίος ήτο ένας απο 
τους δώδεκα Αποστόλους.
4 Και αυτός επήγε και συνεννοήθηκε με τους αρχιερείς 
και τους γραμματείς και τους στρατηγούς της φρουράς 
του ναού, πως θα παρέδιδε εις αυτούς ασφαλώς τον 
Χριστόν.
5 Και εχάρησαν αυτοί, διότι ένας απο τους δώδεκα σαν 
προδότης θα τους βοηθούσε εις το έγκλημά των, και 
συνεφώνησαν να του δώσουν χρήματα.
6 Και αυτός τους διαβεβαίωσε με όλην του την καρδιά, 
να τους βοηθήση. Και εζητούσε κατάλληλον ευκαιρίαν 
να παραδώση εις αυτούς τον Χριστόν κρυφά απο τον 
λαόν.
7 Ήλθε δε η ημέρα των αζύμων, η οποία ήρχιζε απο την 
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δύσιν της Μ. Πέμπτης και ετελείωνε με την δύσιν της Μ. 
Παρασκευής. Κατ’ αυτήν έπρεπε οι Εβραίοι να 
ετοιμάσουν τα άζυμα ψωμιά, να θυσιάσουν δε και να 
ψήσουν τον πασχάλιον αμνόν, ώστε να είναι έτοιμος 
μετά την δύσιν της Παρασκευής, που θα ήρχιζε η 
μεγάλη ημέρα του Πάσχα.
8 Και έστειλε ο Ιησούς κατά το απόγευμα της Μ. 
Πέμπτης τον Πέτρον και τον Ιωάννην και τους είπε· 
«Πηγαίνετε και ετοιμάσατέ μας το Πάσχα, διά να 
φάγωμεν».
9 Αυτοί δε του είπαν· «Πού θέλεις να ετοιμάσωμεν;».
10 Ο δε Ιησούς τους είπε· «Ιδού καθώς θα εισέλθετε εις 
την πόλιν, θα σας συναντήση ένας άνθρωπος, που θα 
βαστάζη μιά πήλινη στάμνα νερό· ακολουθήστε τον εις 
το σπίτι, που θα μπή.
11 Και θα πήτε εις τον οικοδεσπότην του σπιτιού· σε 
ερωτά ο διδάσκαλος, πού είναι το κατάλυμα, όπου μαζή 
με τους μαθητάς μου, θα φάγω το Πάσχα;
12 Και εκείνος θα σας δείξη ένα μεγάλο ανώγειον 
τακτοποιημένον και με στρωμένα τα ανάκλιντρα γύρω 
απο το τραπέζι του φαγητού. Εκεί να ετοιμάσετε». (Διά 
το νέον πάσχα, το πάσχα της Καινής Διαθήκης, που εγώ 
θα εγκαινιάσω απόψε μαζή σας).
13 Επήγαν δε οι δύο μαθηταί, ευρήκαν όπως τους είχε 
πει ο Κύριος και ετοίμασαν τα του πάσχα.
14 Και όταν ήλθεν η ώρα εξηπλώθη ο Κύριος κοντά εις 
την τράπεζαν του φαγητού και μαζή με αυτόν οι 
δώδεκα, ο καθένας εις την θέσιν του.
15 Και είπε προς αυτούς· «Πάρα πολύ επεθύμησα 
προτού να σταυρωθώ, να φάγω μαζή σας τούτο το 
πάσχα· (όχι το εβραϊκόν που θα αρχίση αύριον με τον 
πασχάλιον αμνόν, αλλά το νέον πάσχα της Καινής 
Διαθήκης, κατά το οποίον εγώ θα τελέσω το μυστήριον 
της θείας Ευχαριστίας και θα σας δώσω προς τροφήν, 
όχι τον συμβολικόν πασχάλιον αμνόν, αλλά αυτό τούτο 
το σώμα μου και το αίμα μου).
16 Σας λέγω δε τούτο, ότι αυτό είναι το τελευταίον μου 
πάσχα και δεν θα φάγω πλέον μαζή σας απο αυτό, 
μέχρις ότου τούτο ολοκληρωθή εις την βασιλείαν του 
Θεού, οπότε η επικοινωνία και ενότης μεταξύ μας θα 
είναι πλήρης και αιωνία».
17 Και αφού έλαβε απο τους μαθητάς το ποτήριον με 
τον οίνον, ευχαρίστησε τον Θεόν και το έδωκε εις 
αυτούς, όπως εσυνηθίζετο πάντοτε εις την αρχήν κάθε 
επισήμου δείπνου, και μοιράσατέ το μεταξύ σας ώστε 
να πίωμεν όλοι απο αυτό, εις δείγμα της αγάπης που 
μας συνδέει.
18 Διότι σας λέγω ότι δεν θα ξαναπιώ απο το προϊόν 
αυτό της αμπέλου, έως ότου έλθη η χαρμόσυνος 
βασιλεία του Θεού».
19 Και αφού επήρε εις τα χέρια του άρτον, ευχαρίστησε 
τον Θεόν, έκοψεν εις τεμάχια τον άρτον, έδωκεν εις 
αυτούς και είπεν· «Αυτό, που σας δίδω τώρα, δεν είναι 
κοινός και συνήθης άρτος. Είναι αυτό τούτο το σώμα 
μου, το οποίον μετ’ ολίγον παραδίδεται θυσία επάνω εις 

τον σταυρόν διά την σωτηρίαν των ανθρώπων. Τούτο να 
πράττετε πάντοτε, διά να φέρετε ζωηρά εις την μνήμην 
σας την θυσία, την οποίαν εγώ προσφέρω εις σωτηρίαν, 
όχι μόνον ιδικήν σας, αλλά και όλου του κόσμου».
20 Επίσης όταν ετελείωσε το δείπνον επήρε το ποτήριον, 
ευχαρίστησε τον ουράνιον πατέρα, το έδωκε εις τους 
μαθητάς και είπε· «Αυτό που περιέχεται μέσα εις το 
ποτήριον δεν είναι πλέον οίνος. Είναι η Καινή Διαθήκη, 
που επικυρώνεται με το αίμα μου, το οποίον εντός 
ολίγου θα χυθή διά την σωτηρίαν σας.
21 Αλλ’ ενώ εγώ προσφέρω την μεγάλην θυσίαν και 
καθιερώνω την νέαν διαθήκην μεταξύ Θεού και 
ανθρώπων, ιδού το χέρι εκείνου, που με παραδίδει εις 
τους σταυρωτάς μου, είναι μαζή μου εις την τράπεζαν 
αυτήν και βουτά τον άρτον εις το αυτό με εμέ πιάτο.
22 Και ο μεν υιός του ανθρώπου προχωρεί τον δρόμον 
του, όπως ο ουράνιος Πατήρ ώρισε. Αλλά αλλοίμονον 
εις τον άνθρωπον εκείνον, διά του οποίου ο υιός του 
ανθρώπου παραδίδεται εις τους σταυρωτάς».
23 Και αυτοί ήρχισαν να συζητούν μεταξύ των ποίος 
τάχα απο αυτούς θα ήτο εκείνος, που έμελλε να 
διαπράξη αυτό το έγκλημα.
24 Έγινε όμως και φιλονικία μεταξύ των περί του ποίος 
απο αυτούς εθεωρείτο πρώτος.
25 Ο δε Κύριος τους είπε· «Οι βασιλείς των εθνών 
κυριαρχούν επάνω εις τα έθνη με την δύναμιν και την 
βίαν. Και αυτοί, που έχουν εξουσίαν επάνω εις τα έθνη 
και ταλαιπωρούν τα έθνη, ανακηρύσσονται απο τους 
κόλακας, κατ’ ανάγκην δε και απο τον λαόν, ευεργέται.
26 Σείς όμως δεν πρέπει να κάνετε όπως εκείνοι, αλλά ο 
μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνη όπως ο νεώτερος, ο 
οποίος καθό νεώτερος έχει την υποχρέωσιν να υπηρετή 
τους άλλους. Και ο ανώτερος μεταξύ σας ας υπηρετή 
σαν δούλος τους άλλους.
27 Διότι ποίος είναι ανώτερος; Εκείνος που κάθεται εις 
το τραπέζι και τρώγει ή εκείνος που όρθιος τον 
υπηρετεί; Δεν είναι ανώτερος αυτός που κάθεται εις το 
τραπέζι; Ασφαλώς. Και όμως εγώ ο διδάσκαλος και ο 
Κύριός σας, είμαι μεταξύ σας ως υπηρέτης, που σας 
εξυπηρετεί.
28 Σείς, οι μαθηταί μου, είσθε εκείνοι που εμείνατε μαζή 
μου όλο το διάστημα των δοκιμασιών μου και των 
διωγμών, και δεν εκλονισθήκατε εις την πίστιν.
29 Και εγώ, διά να ανταμείψω την αφοσίωσίν σας, σας 
υπόσχομαι βασιλείαν, όπως και ο Πατήρ ώρισε και 
έδωσεν εις εμέ βασιλείαν και αξίωμα βασιλέως.
30 Και μία απολαυή αυτής της υποσχέσεώς μου είναι να 
τρώγετε και να πίνετε επί της τραπέζης μου εις την 
βασιλείαν μου, να απολαμβάνετε τα ανεκτίμητα αγαθά 
της αιωνίου ζωής. Και το επίσης σπουδαίον, θα 
καθίσετε επάνω εις θρόνους, διά να δικάζετε τας 
δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.
31 Μείνατε, λοιπόν, πιστοί μέχρι τέλους, διότι θα 
αντικρύσετε πολλούς πειρασμούς». Είπε δε ακόμη ο 
Κύριος· «Σίμων, Σίμων, ιδού ο σατανάς εζήτησε την 
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άδειαν απο τον Θεόν να σας συγκλονίση και σας 
ξεκοσκινίση, ωσάν το σιτάρι μέσα εις το κόσκινο.
32 Και εγώ προσευχήθηκα για σένα, να μη χαθή η 
πίστις σου. Και συ, όταν κάποτε μετανοημένος 
επιστρέψης κοντά μου, στήριξε τους αδελφούς σου και 
με τους λόγους σου και με το παράδειγμα της μετανοίας 
σου».
33 Ο Πέτρος όμως, σαν διαμαρτυρόμενος δι’ αυτό που 
απεκάλυψε ο Κύριος, του είπε· «Κύριε, είμαι έτοιμος να 
βαδίσω μαζή σου εις φυλακήν και εις θάνατον».
34 Ο δε Κύριος του είπε· «Σε διαβεβαιώνω, Πέτρε, ότι 
δεν θα λαλήση κατά την νύκτα αυτήν ο πετεινός, πριν 
συ τρείς φορές με απαρνηθής και διακηρύξης ότι δεν με 
γνωρίζεις».
35 Και είπεν εις αυτούς· «Όταν σας έστειλα κατά την 
πρώτην περιοδείαν σας χωρίς χρήματα, χωρίς 
ταξιδιωτικό σακκίδιο και χωρίς υποδήματα, μήπως 
εστερηθήκατε τίποτε;». Εκείνοι δε απήντησαν· «Όχι, 
τίποτε δεν εστερηθήκαμε».
36 Είπε λοιπόν εις αυτούς· «Τα πράγματα τώρα 
αλλάζουν και πρέπει να είσθε συνετοί και προνοητικοί, 
διότι θα συναντήσετε δυσκολίας. Εκείνος που έχει 
βαλάντιον, ας το πάρη μαζή του, διότι θα του 
χρειασθούν χρήματα, προς συντήρησίν του. Το ίδιο ας 
κάμη και εκείνος που έχει σακκίδιο· ας το πάρη γεμάτο 
τρόφιμα και ας πωλήση το ένδυμά του εκείνος δεν έχει 
μάχαιραν, διά να αγοράση. (Με τα λόγια μου αυτά δεν 
θέλω να σας συστήσω ποτέ να οπλισθήτε με φονικά 
όργανα, διά να ανθίστασθε εις τους εχθρούς σας, αλλά 
θέλω να σας κάμω να εννοήσετε καλά, ότι θα 
συναντήσετε θανασίμους εχθρούς διά το όνομά μου, 
απέναντι των οποίων πρέπει να φέρεσθε με 
σταθερότητα και με σύνεσιν. Δι’ αυτό πρέπει να 
οπλισθήτε με τα πνευματικά όπλα της πίστεως και της 
αρετής).
37 Ο άσπονδος πόλεμος έχει τώρα αρχίσει εναντίον μου. 
Διότι σας λέγω ότι πρέπει να εκπληρωθή εις εμέ τώρα 
και τούτο ακόμα, που έχει γραφή απο τον προφήτην 
Ησαΐαν, το: και μεταξύ ανόμων και κακούργων 
συγκαταριθμήθηκε, διά να τιμωρηθή μαζή με αυτούς 
ως άνομος. Πρέπει να γίνη και αυτό, διότι όσα έχουν 
προφητευθή περί εμού παίρνουν τώρα τέλος και πλήρη 
πραγματοποίησιν».
38 Οι δε μαθηταί, που δεν εκαταλάβαν το αλληγορικόν 
νόημα των λόγων του, είπαν· «Κύριε, ιδού, υπάρχουν 
εδώ δύο μάχαιραι». Ο δε Κύριος τους είπε· «Φθάνει έως 
εδώ· ας σταματήσωμε την συζήτησιν».
39 Και αφού εβγήκεν επήγε, όπως εσυνήθιζε, εις το όρος 
των Ελαιών· τον ηκολούθησαν δε και οι μαθηταί του.
40 Όταν δε έφθασε εις τον γνωστόν τόπον, που 
συνήθως ήρχετο, τους είπε· «Προσεύχεσθε και 
παρακαλείτε τον Θεόν να μη πέσετε εις πειρασμόν».
41 Και αυτός απεμακρύνθη απο αυτούς, όσον περίπου 
ημπορεί ένας να ρίψη τον λίθον και αφού εγονάτισε 
προσηύχετο

42 λέγων· «Πάτερ, εάν θέλης να απομακρύνης απο εμέ 
το πικρόν τούτο ποτήριον του θανάτου, απομάκρυνέ το, 
πλην όμως ας μη γίνη το θέλημά μου, αλλά το ιδικόν 
σου θέλημα».
43 Παρουσιάσθηκε δε εις αυτόν την ώραν εκείνην 
άγγελος απο τον ουρανόν, ο οποίος του ενίσχυε τας 
σωματικάς του δυνάμεις που είχαν πλέον αξαντληθή.
44 Και περιέπεσε εις αγωνίαν και προσηύχετο τώρα 
θερμότερα και εκτενέστερα, και ο άφθονος ιδρώς, που 
έτρεχε απο το πρόσωπον και το σώμα του, έγινε πηκτός 
σαν θρόμβοι αίματος, που πίπτουν εις την γήν.
45 Και αφού εσηκώθηκε απο την προσευχήν, ήλθε προς 
τους μαθητάς και τους εύρε να κοιμώνται, απο την 
κατάπτωσιν που τους είχε προκαλέσει η πολλή λύπη.
46 Και τους είπε· «Διατί κοιμάσθε; Σηκωθήτε και 
προσεύχεσθε, διά να μη πέσετε εις πειρασμόν».
47 Ενώ δε αυτός ωμιλούσε, ιδού έφθασε ο όχλος και 
αυτός που ελέγετο Ιούδας, ένας απο τους δώδεκα, 
επήγαινεν εμπρός ως οδηγός των και επλησίασε τον 
Ιησούν, διά να τον φιλήση. Διότι αυτό τους είχε δώσει ως 
σημείον. Τους είχε δηλαδή πεί· «Όποιον φιλήσω, αυτός 
είναι ο Ιησούς».
48 Ο δε Ιησούς του είπεν· «Ιούδα, με φίλημα, με αυτό το 
δείγμα της αγάπης, προδίδεις συ τώρα τον υιόν του 
ανθρώπου;».
49 Όταν δε είδαν οι μαθηταί, που ήσαν γύρω απο τον 
Ιησούν, αυτό που θα συνέβαινε, του είπαν· «Κύριε, μας 
δίνεις την άδειαν να τους κτυπήσωμεν με μάχαιραν;».
50 Και κάποιος απο αυτούς εκτύπησε με μάχαιραν τον 
δούλον του αρχιερέως και του απέκοψς το δεξιό αυτί.
51 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και τους είπε· «Φθάνει έως εδώ, 
μη προχωρείτε άλλο». Και αφού ήγγισε το αυτί του 
δούλου, τον εθεράπευσε.
52 Είπε δε ο Ιησούς εις τους αρχιερείς και τους 
στρατηγούς του ιερού και τους πρεσβυτέρους, που είχαν 
έλθει και αυτοί εναντίον του· «Εβγήκατε ωπλισμένοι με 
μαχαίρια και ρόπαλα, σαν να επηγαίνατε εναντίον 
ληστού;
53 Όταν εγώ κάθε ημέρα ήμουν μαζή σας εις το ιερόν, 
δεν απλώσατε τα χέρια σας επάνω μου. Αλλά αυτή 
είναι η ώρα, που την επέτρεψε ο Θεός ως ώραν ιδικήν 
σας, διά να εκτελέσετε την κακούργον απόφασίν σας». 
(Και είναι ώρα του σκότους και της νυκτός, διότι κατά 
κανόνα οι κακούργοι το σκότος προτιμούν διά τα 
εγκλήματά των. Οι άνθρωποι, του σκότους, όπως είσθε 
σείς, οι οποίοι μάλιστα υποκρίνονται τον δίκαιον, εις το 
σκότος διαπράττουν τα σκοτεινά των έργα).
54 Αφού δε τον έπιασαν, τον έφεραν εις την πόλιν και 
τον έβαλαν εις το σπίτι του αρχειρέως. Ο δε Πέτρος 
ακολουθούσε μακράν.
55 Αφού δε οι στρατιώται και οι υπηρέται άναψαν φωτιά 
εις το μέσον της αυλής και εκάθισαν γύρω απο αυτήν, 
εκάθητο και ο Πέτρος ανάμεσα εις αυτούς.
56 Μία δε νεαρή υπηρέτρια, όταν το είδε να κάθεται εις 
το φώς που έρριχνε η φωτιά, τον εκύτταξε προσεκτικά 
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και είπε· «Και αυτός ήτο μαζή με εκείνον».
57 Ο δε Πέτρος ηρνήθη λέγων· «Γυναίκα δεν τον ξεύρω 
αυτόν».
58 Και έπειτα απο ολίγον και άλλος τον είδε και είπε· 
«Και συ είσαι απο αυτούς». Ο Πέτρος όμως είπε 
«Άνθρωπε, όχι, δεν είμαι απο αυτούς».
59 Και αφού επέρασε μία περίπου ώρα, και κάποιος 
άλλος ισχυρίζετο και έλεγε· «Αλήθεια, και τούτος εδώ 
ήτο μαζή με αυτόν, που δικάζεται μέσα. Διότι, όπως 
φαίνεται και απο την προφοράν του, είναι Γαλιλαίος».
60 Αλλ’ ο Πέτρος είπε· «Άνθρωπε, δεν ξέρω τι λέγεις». 
Και αμέσως, ενώ αυτός ακόμη ωμιλούσε, ελάλησεν ο 
πετεινός.
61 Και την στιγμήν ακριβώς εκείνην έστρεψεν ο Κύριος 
το βλέμμα του και εκύτταξε βαθύτατα τον Πέτρον. Και 
εθυμήθηκε ο Πετρός τον λόγον, που του είπε ο Κύριος, 
ότι πριν λαλήση ο πετεινός, θα με απαρνηθής τρείς 
φορές.
62 Και εξελθών τότε ο Πετρός έξω απο την αυλήν του 
σπιτιού του αρχιερέως έκλαψε πικρά.
63 Και οι άνδρες, που εφρουρούσαν τον Ιησούν τον 
ενέπαιζαν και τον έδερναν.
64 Και αφού του εσκέπασαν ολόγυρα την κεφαλήν, διά 
να μη βλέπη, τον εκτυπούσαν εις το πρόσωπον και τον 
ερωτούσαν, λέγοντες· «Είπες ότι είσαι προφήτης· λοιπόν 
προφήτευσε, ποιός είναι εκείνος που σε εκτύπησε;».
65 Και άλλας πολλάς ύβρεις και χυδαιολογίας του 
έλεγαν, βλασφημούντες αυτόν.
66 Και αμέσως μόλις ανέτειλε ο ήλιος και έγινε ημέρα, 
εμαζεύθηκαν οι πρεσβύτεροι του λαού, οι αρχιερείς και 
οι γραμματείς και ανέβασαν αυτόν εμπρός εις το 
συνέδριόν των, λέγοντες· «Εάν είσαι συ ο Χριστός, πες 
μας».
67 Ο δε Ιησούς τους είπε· «Εάν σας πω τι είμαι, δεν θα 
πιστεύσετε.
68 Εάν δε και σας ερωτήσω, δεν θα μου απαντήσετε 
ούτε και θα με αφήσετε ελεύθερον.
69 Αλλά απο τώρα ο υιός του ανθρώπου θα κάθεται 
αιωνίως εις τα δεξιά του παντοδυνάμου Θεού».
70 Είπον δε όλοι· «Συ, λοιπόν, είσαι ο Υιός του Θεού;». Ο 
δε Ιησούς απήντησε εις αυτούς· «Το λέγετε και σείς οι 
ίδιοι, ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού».
71 Αυτοί δε είπαν· «Τι μας χρειάζεται πλέον μαρτυρία; 
Διότι όλοι ηκούσαμεν απο το στόμα του, να λέγη ότι 
είναι ο Υιός του Θεού. Αυτό είναι βλασφημία, που 
τιμωρείται με θάνατον». (Και έτσι η αλήθεια που τους 
είπε ο Κύριος, ότι είναι ο Μεσσίας, και την οποίαν με 
την αγίαν διδασκαλίαν του, με τα πρωτοφανή 
αναρίθμητα θαύματά του και με την αγιωτάτην ζωήν 
του είχε αποδείξει, εχρησιμοποιήθη απο τους 
παρανόμους εκείνους δικαστάς ως αιτία της καταδίκης 
του).

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ’

• Ο Ιησούς προ του Πιλάτου, 1-7.
• Προ του Ηρώδου, 8-12.
• Και πάλιν προ του Πιλάτου, 13-25.
• Προς τον Γολγοθάν, 26-32.
• Η σταύρωσις και τα κατ’ αυτήν συμβάντα, 33-49. 
• Η ταφή του Κυρίου, 50-56.

1 Και αφού εσηκώθηκε όλο το πλήθος των συνέδρων, 
έφεραν τον Ιησούν εις τον Πιλάτον.
2 Ήρχισαν δε να τον κατηγορούν και να λέγουν· «Αυτόν 
τον ευρήκαμεν να παρακινή το έθνος εις επανάστασιν 
και να εμποδίζη την πληρωμήν των φόρων εις τον 
Καίσαρα και να λέγη διά τον εαυτόν του, ότι είναι ο 
Χριστός, ο βασιλεύς».
3 Ο δε Πιλάτος τον ηρώτησε, λέγων· «Σύ, ο δεμένος 
υπόδικος, είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων;». Ο δε Ιησούς 
απεκρίθη και τους είπε· «Όπως και συ το λέγεις, είμαι 
βασιλεύς, όχι όμως όπως οι κοσμικοί βασιλείς».
4 Ο δε Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και τους 
όχλους, ότι «Δεν ευρίσκω καμμίαν ενοχήν εις τον 
άνθρωπον αυτόν».
5 Αλλά αυτοί με περισσότερον πείσμα και φανατισμόν 
επέμεναν, λέγοντες ότι αναταράσσει τον λαόν με το να 
διδάσκη τα επαναστατικά του κηρύγματα, που έκαμε 
αρχήν απο την Γαλιλαίαν και τα έφερε έως εδώ.
6 Ο δε Πιλάτος, όταν ήκουσε την λέξιν Γαλιλαία, 
ηρώτησε, εάν ο άνθρωπος αυτός είναι απο την 
Γαλιλαίαν.
7 Και όταν εξηκρίβωσε ότι ο Ιησούς είναι απο την 
περιοχήν της δικαιοδοσίας του Ηρώδου, τον 
παρέπεμψεν εις τον Ηρώδην, ο οποίος κατά τας ημέρας 
αυτάς του Πάσχα ευρίσκετο και αυτός εις τα 
Ιεροσόλυμα. (Και τούτο, διά να απαλλαγή αυτός απο 
την ενοχλητικήν εκείνην δίκην).
8 Ο δε Ηρώδης, όταν είδε τον Ιησούν εχάρηκε πολύ, 
διότι απο πολύν καιρόν ήθελε να τον ίδη, επειδή πολλά 
συνεχώς ήκουε δι’ αυτόν και ήλπιζε, προς ικανοποίησιν 
της περιεργείας του, να ίδη κάποιο θαύμα να γίνεται 
απο τον Ιησούν.
9 Τον ερωτούσε δε ο Ηρώδης διά πολλά και με πολλάς 
ερωτήσεις. Ο Ιησούς όμως δεν του έδωκε καμμίαν 
απάντησιν.
10 Εκεί δε κοντά εστέκοντο οι γραμματείς και οι 
αρχιερείς και τον κατηγορούσαν με ζωηρόν τόνον και 
επιμονήν.
11 Ο Ηρώδης όμως, αφού τον εξηυτέλισε μαζή με τα 
στρατεύματά του και τον ενέπαιξε, του εφόρεσε, διά να 
το ειρωνευθή και τον γελοιοποιήση μίαν λαμπράν 
στολήν, και τον παρέπεμψε πάλιν εις τον Πιλάτον.
12 Έγιναν δε εξ αφορμής του γεγονότος αυτού φίλοι 
μεταξύ των ο Ηρώδης και ο Πιλάτος κατά την ημέραν 
αυτήν. Διότι προηγουμένως ευρίσκοντο εις έχθραν 
μεταξύ των. (Ίσως εξ αιτίας ζητημάτων δικαιοδοσίας).
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13 Ο Πιλάτος δε, αφού εκάλεσε μαζή τους αρχιερείς και 
τους άρχοντας και τον λαόν,
14 είπε προς αυτούς· «Μου εφέρατε τον άνθρωπον 
αυτόν να τον δικάσω, διότι τάχα εξεγείρει τον λαόν 
εναντίον του Καίσαρος και των νόμων του κράτους. Και 
ιδού εγώ τον ανέκρινα ενώπιόν σας και δεν ευρήκα εις 
τον άνθρωπον αυτόν καμμίαν παράβασιν και ενοχήν, 
εις όσα σείς τον κατηγορείτε.
15 Αλλά ούτε και ο Ηρώδης δεν τον ευρήκε ένοχον· διότι 
εγώ έστειλα και σας μαζή με τον άνθρωπον αυτόν προς 
τον Ηρώδην και ιδού, ότι τίποτε το άξιον θανάτου δεν 
έχει διαπραχθή απο αυτόν.
16 Λοιπόν, αφού τον βασανίσω και διατάξω να τον 
φραγγελώσουν θα τον απολύσω».
17 Είχε δε υποχρέωσιν ο Πιλάτος, απο κάποιο έθιμον, 
να απελευθερώνη χάριν του λαού κατά την εορτήν του 
Πάσχα ένα κρατούμενον.
18 Εφώναξαν δε δυνατά όλον το πλήθος μαζή, άρχοντες 
και λαός, λέγοντες· «Φόνευσε αυτόν, να μας αφήσης δε 
ελεύθερον τον Βαραββάν».
19 Ο οποίος Βαραββάς είχε ριφθή εις την φυλακήν διά 
κάποιαν στάσιν, που έγινε εις την πόλιν και διά φόνον.
20 Πάλιν λοιπόν ο Πιλάτος ωμίλησε προς τον λαόν, 
διότι ήθελε να απολύση τον Ιησούν.
21 Αυτοί όμως εις απάντησιν εφώναζαν δυνατά 
λέγοντες· «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν».
22 Ο δε Πιλάτος διά τρίτην φοράν είπεν εις αυτούς· 
«Διατί να τον σταυρώσω; Ποίον κακόν, άξιον σταυρικού 
θανάτου, έπραξε αυτός; Τίποτε το άξιον θανάτου, δεν 
ευρήκα εις αυτόν. Θα τον μαστιγώσω λοιπόν και θα τον 
απολύσω». (Αν ήτο αθώος διατί να τον μαστιγώση; Αν 
ήτο ένοχος διατί να τον απολύση; Ο Πιλάτος άδικος 
καθώς ήτο δεν είχε το θάρρος να αποδώση δικαιοσύνην 
και απολύση τον Κύριον).
23 Αυτοί δε μαινόμενοι επέμεναν με μεγάλας φωνάς 
και εζητούσαν να σταυρωθή. Και αι φωναί αυτών και 
των αρχιερέων υπερίσχυαν και εσκέπαζαν τα λόγια του 
Πιλάτου.
24 Ο δε Πιλάτος απεφάσισε οριστικώς να γίνη το αίτημά 
των.
25 Αφήκε δε προς χάριν αυτών ελεύθερον τον 
Βαραββάν, ο οποίος ήτο φυλακισμένος διά στάσιν και 
φόνον και του οποίου την απόλυσιν εζητούσαν εκείνοι, 
τον δε Ιησούν παρέδωκε, σύμφωνα με το θέλημά των, 
να σταυρωθή.
26 Και όταν τον επήγαιναν προς τον Γολγοθάν, 
έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυρηναίον, που ήρχετο απο 
το χωράφι, του εφόρτωσαν τον σταυρόν να τον φέρη 
πίσω απο τον Ιησούν, ο οποίος είχε πλέον σωματικώς 
εξαντληθή.
27 Τον ακολουθούσε δε πολύ πλήθος λαού και 
γυναικών, αι οποίαι εκτυπούσαν το στήθος και την 
κεφαλήν των και εθρηνούσαν δι’ αυτόν.
28 Ο δε Ιησούς αφού εγύρισε προς αυτάς είπε· 
«Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι’ εμέ, αλλά 

κλαίετε διά τον εαυτόν σας και τα τέκνα σας.
29 Διότι ιδού έρχονται ημέραι, κατά τας οποίας θα 
είπουν· καλότυχες είναι οι στείρες γυναίκες και αι 
κοιλίαι που δεν εγέννησαν και οι μαστοί που δεν 
εθήλασαν βρέφη. Διότι αυταί που έχουν παιδιά θα 
αισθανθούν δριμύτερον τον πόνον διά τα δεινά που θα 
έλθουν εις αυτάς και εις τα παιδιά των.
30 Τότε θ’ αρχίσουν να λέγουν εις τα όρη· πέσατε επάνω 
μας· και εις τα βουνά· σκεπάσατέ μας με το βάρος σας, 
διά να αποθάνωμεν μίαν ώραν ενωρίτερα και μη 
βασανιζώμεθα απο τα ανυπόφορα πλέον δεινά.
31 Διότι εάν εις το χλωρόν δένδρον κάνουν αυτά οι 
Ρωμαίοι, εις το ξηρόν τι θα συμβή;» (Εάν εις εμέ τον 
αθώον, που έχω θείαν και ακατάλυτον ζωήν γίνωνται 
αυτά, τι μέλλει να γίνη εις σας, που είσθε τόσο βαρειά 
ένοχοι διά τα πολλά και μεγάλα αμαρτήματά σας;).
32 Ωδηγούντο δε εις τον τόπον της σταυρώσεως και 
άλλοι δύο, οι οποίοι ήσαν κακούργοι, διά να 
θανατωθούν μαζή με αυτόν.
33 Και όταν έφθασαν εις τον τόπον, που ελέγετο 
Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους δύο 
κακούργους, ένα εις τα δεξιά και ένα εις τα αριστερά.
34 Ο δε Ιησούς έλεγε· «Πάτερ, συγχώρησέ τους· διότι, 
τυφλωμένοι απο την εμπάθειάν των, δεν γνωρίζουν τι 
κάνουν». Και οι στρατιώται εμοιράζοντο μεταξύ τους τα 
ιμάτιά του και έβαλαν κλήρον, τι θα πάρη ο καθένας.
35 Και εστέκετο ο λαός παρατηρών και απολαμβάνων 
το θέαμα της σταυρώσεως. Περιγελούσαν δε αυτόν και 
οι άρχοντες μαζή με άλλους και έλεγαν· «Άλλους 
έσωσε. Ας σώση τώρα και τον εαυτόν του, εάν είναι 
πράγματι αυτός ο Χριστός ο εκλεκτός του Θεού».
36 Τον ενέπαιζαν δε και οι στρατιώται, οι οποίοι 
προσήρχοντο και του προσέφεραν ξύδι
37 και έλεγαν· «Εάν συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, 
σώσε τον εαυτόν σου».
38 Ήτο δε και επιγραφή εις ειδικήν σανίδα, στερεωμένη 
εις το επάνω μέρος του σταυρού, γραμμένη με 
γράμματα Ελληνικά και Ρωμαϊκά και Εβραϊκά: Αυτός 
είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων.
39 Ένας δε απο τους σταυρωθέντας κακούργους τον 
εβλασφημούσε λέγων· «Εάν συ είσαι πράγματι ο 
Χριστός, σώσε τον εαυτόν σου και ημάς».
40 Απεκρίθη δε ο άλλος, τον επέπληττε και του έλεγε· 
«Ούτε τον Θεόν συ ο εγκληματίας και ένοχος δεν 
φοβείσαι, διότι υφίστασαι την ίδια καταδίκην με αυτόν 
τον αθώον;
41 Και ημείς με δικαίως τιμωρούμεθα, διότι 
απολαμβάνομεν άξια εκείνων που επράξαμεν. Αυτός 
όμως κανένα ποτέ άτοπον δεν έπραξε».
42 Και έλεγεν εις τον Ιησούν· «Ενθυμήσου με, Κύριε, 
όταν έλθης με δόξαν και δύναμιν εις την βασιλείαν σου, 
ώστε να απολαύσω και εγώ την χαράν και την 
μακαριότητα αυτής».
43 Και είπεν εις αυτόν ο Ιησούς· «Σε διαβεβαιώνω, ότι 
σήμερον θα είσαι μαζή μου εις τον παράδεισον».
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44 Ήτο δε ώρα εξ περίπου απο την ανατολήν του ηλίου, 
δηλαδή μεσημέρι, και απλώθηκε σκότος εις όλην την 
γην έως τας τρείς το απόγευμα, διότι είχε χαθή ο ήλιος 
απο τον ουρανόν.
45 Και εσχίσθη εις το μέσον το πολύτιμον παραπέτασμα 
του ναού.
46 Και εφώναξε με φωνήν μεγάλην ο Ιησούς και είπε· 
«Πάτερ, εις τας χείρας σου παραδίδω το πνεύμα μου». 
Και αφού είπε τους λόγους αυτούς εξέπνευσε.
47 Όταν δε ο εκατόνταρχος είδεν αυτό που έγινε, 
δηλαδή το σκότος, τον σεισμόν και προ παντός τον 
τρόπον με τον οποίον ο Χριστός ως Κύριος της ζωής του 
παρέδωσε το πνεύμα, εδόξασε τον Θεόν, λέγων· 
«Πράγματι ο άνθρωπος ούτος ήτο δίκαιος».
48 Και όλα τα πλήθη που είχαν έλθει μαζή διά να 
παρακολουθήσουν το θέαμα της σταυρώσεως, όταν 
είδαν αυτά που έγιναν, εγύριζαν πίσω εις την πόλιν, 
κτυπώντες τα στήθη των, διά να εκδηλώσουν έτσι την 
μετάνοιάν των.
49 Όλοι δε οι γνωστοί του Κυρίου εστέκοντο απο 
μακρυά, όπως επίσης και αι γυναίκες, που τον είχαν 
ακολουθήσει απο την Γαλιλαίαν, και έβλεπαν όλα τα 
περιστατικά της σταυρώσεως.
50 Και ιδού, εμφανίζεται ένας άνθρωπος που ελέγετο 
Ιωσήφ, ο οποίος ήτο βουλευτής, μέλος δηλαδή του 
συνεδρίου, άνθρωπος αγαθός και δίκαιος.
51 Αυτός δεν είχε συγκατατεθή εις την απόφασιν του 
συνεδρίου και εις την άλλην ενέργειαν των συνέδρων 
διά την σταύρωσιν του Χριστού. Αυτός κατήγετο απο 
την Αριμαθαίαν, πόλιν των Ιουδαίων, είχε δε δεχθή και 
πιστεύσει εις το κήρυγμα περί της βασιλείας του Θεού 
την οποίαν και επερίμενε.
52 Αυτός προσήλθε εις τον Πιλάτον και εζήτησε το 
σώμα του Ιησού.
53 Και αφού το κατέβασε απο τον σταυρόν, το ετύλιξεν 
εις σινδόνι και το έθεσε εις μνημείον σκαλισμένον εις 
τον βράχον, μέσα εις το οποίον κανείς ποτέ δεν είχε 
ταφή.
54 Και ήτο ακόμη ημέρα Παρασκευή. Επλησίαζεν όμως 
το Σάββατον, που θα ήρχιζε με την δύσιν του ηλίου.
55 Παρακολουθούσαν δε με προσοχήν αι γυναίκες, που 
είχαν έλθει μαζή με τον Ιησούν απο την Γαλιλαίαν και 
είδαν το μνημείον, όπως επίσης είδαν πως ετέθη το 
σώμα του εις αυτό σαβανωμένον.
56 Αφού δε επέστρεψαν εις την πόλιν, ητοίμασαν πριν 
δύση ο ήλιος, αρώματα και ευώδη έλαια. Και κατά μεν 
το Σάββατον ησύχασαν και δεν έκαναν τίποτε, 
σύμφωνα με την εντολήν περί της σαββατικής αργίας.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ’

• Αι μυροφόροι επισκέπτονται τον τάφον, 1-11.
• Ο Πέτρος εις το μνημείον του Κυρίου, 12.
• Οι δύο προς Εμμαούς μαθηταί, 13-35.

• Εμφάνισις εις τους Αποστόλους, 36-49.
• Η ανάληψις, 50-53.

1 Κατά την πρώτην δε ημέραν της εβδομάδος, ενώ ήσαν 
ακόμη βαθιά χαράματα, ήλθον, εις το μνήμα αι 
γυναίκες με τα αρώματα, που είχαν ετοιμάσει, και 
μερικαί άλλαι μαζή των.
2 Ευρήκαν δε τον λίθον, που έκλειε το μνημείον, 
κυλισμένον πέραν απο αυτό.
3 Και όταν εμπήκαν, δεν ευρήκαν το σώμα του Κυρίου 
Ιησού.
4 Ενώ δε ευρίσκοντο εις απορίαν διά το γεγονός αυτό 
και ιδού παρουσιάσθησαν έξαφνα εις αυτάς δύο άνδρας 
με στολάς, που άστραφταν απο λαμπρότητα.
5 Ενώ δε αυτάς τας κατέλαβε μεγάλος φόβος και 
έγερναν το πρόσωπόν των με ευλάβειαν εις την γήν, 
είπον εκείνοι προς αυτάς· «Διατί ζητείτε μεταξύ των 
νεκρών αυτόν που είναι ολοζώντανος;
6 Δεν ευρίσκεται εδώ, αλλά αναστήθηκε· ενθυμηθήτε, τι 
σας είπε, όταν ακόμη ήτο εις την Γαλιλαίαν.
7 Σας είπε ότι σύμφωνα με την βουλήν του Θεού πρέπει 
ο υιός του ανθρώπου να παραδοθή εις χείρας 
αμαρτωλών ανθρώπων και να σταυρωθή και την τρίτην 
ημέραν να αναστηθή».
8 Και εθυμήθηκαν τότε τα λόγια του Κυρίου.
9 Και αφού επέστρεψαν απο το μνημείον ανήγγειλαν 
αυτά, που είδαν και άκουσαν, εις τους ένδεκα και εις 
όλους τους άλλους μαθητάς του Κυρίου, που ευρίσκοντο 
εκεί.
10 Αι μυροφόροι γυναίκες, ήσαν η Μαρία η Μαγδαληνή 
και η Ιωάννα και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και αι 
άλλαι, που ήσαν μαζή των, και όλαι έλεγαν αυτά εις 
τους Αποστόλους.
11 Και εφάνησαν εις τους Αποστόλους σαν 
παραληρήματα φαντασίας τα λόγια των γυναικών και 
δεν επίστευαν εις αυτάς.
12 Ο δε Πέτρος εσηκώθηκε και έτρεξεν εις το μνημείον. 
Και αφού έσκυψεν απο την είσοδον, βλέπει τις λωρίδες 
απο σινδόνι, με τις οποίες είχε τυλιχθή το σώμα του 
Κυρίου να είναι κάτω εις το μνημείον μόνες, χωρίς το 
σώμα και επέστρεψεν εις το σπίτι θαυμάζων το 
γεγονός.
13 Και ιδού, δύο απο τους μαθητάς επήγαιναν αυτήν 
την ημέραν εις κάποιο χωριό, που απείχε απο την 
Ιερουσαλήμ ένδεκα περίπου χιλιόμετρα και το οποίον 
ελέγετο Εμμαούς.
14 Και αυτοί συνωμιλούσαν μεταξύ των δι’ όλα αυτά τα 
γεγονότα.
15 Και ενώ αυτοί συνωμιλούσαν και συζητούσαν περί 
του Ιησού, ο ίδιος ο Ιησούς τους επλησίασε και επήγαινε 
μαζή των.
16 Τα δε μάτια των εμποδίζοντο απο κάποιαν 
υπερφυσικήν δύναμιν, διά να μη τον αναγνωρίσουν.
17 Είπε δε προς αυτούς· «Ποίοι είναι αυτοί οι λόγοι και 
ποιά είναι αυτά τα θέματα, τα οποία καθώς 
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περιπατείτε, συζητείτε μεταξύ σας και είσθε 
σκυθρωποί;».
18 Απεκρίθη δε ο ένας που ελέγετο Κλεόπας και είπε 
προς αυτόν· «Συ μόνος σαν προσκυνητής κατοικείς τον 
καιρόν αυτόν εις την Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες όσα 
έγιναν εις αυτήν κατά τας ημέρας αυτάς;».
19 Και είπεν εις αυτούς· «Ποία;». Εκείνοι δε του είπαν· 
«Τα περί του Ιησού του Ναζωραίου, ο οποίος ανεδείχθη 
προφήτης ενώπιον του Θεού και όλου του λαού, 
δυνατός εις έργα θαυμαστά και εις διδασκαλίαν 
πρωτάκουστον.
20 Δεν έμαθες και πως τον παρέδωκαν οι αρχιερείς και 
οι άρχοντες μας εις θανατικήν καταδίκην και τον 
εσταύρωσαν;
21 Και όμως ημείς ηλπίζαμεν, ότι αυτός είναι ο 
Μεσσίας, που θα ελευθέρωνε τον Ισραήλ. Αλλά μαζή με 
όλα αυτά, που σου είπαμε, ιδού ότι είναι η τρίτη ημέρα 
σήμερα απο τότε που έγιναν αυτά, και δεν είδαμε 
ακόμη τίποτε, που να δικαιολογή τας ελπίδας μας.
22 Αλλά και κάτι άλλο συνέβη· μερικαί δηλαδή 
γυναίκες απο τον κύκλον μας μας εξέπληξαν, διότι 
επήγαν κατά τα χαράματα εις το μνημείον
23 και επειδή δεν εύρον εκεί το σώμα του, ήλθαν και 
είπαν ότι είδαν και οπτασίαν αγγέλων, οι οποίοι λέγουν 
ότι ο Ιησούς ζή.
24 Επήγαν επίσης εις το μνημείον και μερικοί απο 
αυτούς, που είναι μαζή μας, και ευρήκαν τα πράγματα, 
όπως τα είχαν είπει αι γυναίκες· είδαν ανοικτόν μεν το 
μνημείον, όχι όμως και τον Ιησούν».
25 Και τότε ο Ιησούς είπε προς αυτούς· «Ώ ανόητοι, που 
έχετε βραδυκίνητη την καρδιά εις το να πιστεύετε όλα 
όσα ελάλησαν οι προφήται.
26 Αυτά δεν έπρεπε, σύμφωνα με την βουλήν του Θεού, 
να πάθη ο Χριστός και να εισέλθη κατόπιν εις την 
δόξαν του, η οποία και ήρχισε με την ανάστασίν του;».
27 Και αφού ήρχισε απο τον Μωϋσέα και εν συνεχεία 
απο όλους τους προφήτας, εξηγούσε λεπτομερώς εις 
αυτούς όλας τας προφητείας των Γραφών, που 
ανεφέροντο εις αυτόν.
28 Και επλησίασαν εις το χωρίον, όπου οι δύο μαθηταί 
επήγαιναν και αυτός εφαίνετο ότι θα προχωρούσε 
μακρύτερα.
29 Αυτοί όμως με τις επίμονες παρακλήσεις των τον 
ηνάγκασαν να μείνη, λέγοντες· «Μείνε μαζή μας, διότι 
πλησιάζει η εσπέρα και η ημέρα έχει προχωρήσει προς 
την δύσιν». Και εμπήκε εις το σπίτι να μείνη μαζή τους.
30 Και ενώ εξηπλώθη κοντά εις το τραπέζι του φαγητού 
μαζή με αυτούς, επήρε τον άρτον, τον ευλόγησε 
ευχαριστών τον Θεόν, όπως συνήθιζε να κάνη προ του 
φαγητού, και αφού τον έκοψε εις κομμάτια, έδιδε εις 
αυτούς.
31 Την στιγμήν αυτήν, όταν είδαν τον τρόπον της 
ευλογίας και του τεμαχισμού του άρτου, ήνοιξαν με 
θείον φωτισμόν τα μάτια των και ανεγνώρισαν αμέσως 
τον διδάσκαλόν των. Αλλά αυτός έγινε αμέσως 

άφαντος απο αυτούς.
32 Και είπαν μεταξύ των· «Η καρδιά μας δεν εφλογίζετο 
εντός ημών απο θείον ενθουσιασμόν, καθώς μας 
ωμιλούσε εις τον δρόμον και μας εφανέρωνε τα 
δυσκολονόητα για μας νοήματα των Γραφών;».
33 Και αφού εσηκώθηκαν αμέσως αυτήν την ώραν, 
εγύρισαν εις την Ιερουσαλήμ και ευρήκαν 
συγκεντρωμένους τους ένδεκα Αποστόλους και τους 
άλλους, που ήσαν μαζή των.
34 Όλοι δε έλεγαν, ότι πραγματικά αναστήθηκε ο 
Κύριος και παρουσιάσθηκε εις τον Σίμωνα.
35 Και οι δύο αυτοί διηγούντο λεπτομερώς όσα 
συνέβησαν εις τον δρόμον και πως ανεγνωρίσθη απο 
αυτούς ο Κύριος την ώραν που έκοπτε τον άρτον.
36 Ενώ δε αυτοί ωμιλούσαν περί αυτών, αίφνης ο ίδιος, ο 
Ιησούς εστάθηκε εις το μέσον αυτών και τους λέγει· 
«Ειρήνη ας είναι μαζή σας».
37 Εκείνοι εξαφνιάστηκαν, εταράχθησαν και 
κατελήφθησαν απο φόβον, διότι ενόμιζαν ότι έβλεπαν 
κάποιον πνεύμα.
38 Και είπεν ο Κύριος εις αυτούς· «Διατί είσθε 
ταραγμένοι, και διατί ανεβαίνουν εις τας καρδίας σας 
διαλογισμοί απιστίας;
39 Ιδέτε τας χείρας μου και τους πόδας μου, που φέρουν 
τα σημάδια απο τα καρφιά, διά να πεισθήτε ότι είμαι 
εγώ ο ίδιος. Ψηλαφήσατέ με με τα χέρια σας και ιδέτε, 
ότι δεν είμαι πνεύμα, όπως νομίζετε, διότι το πνέυμα 
δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε εμέ να έχω».
40 Και αφού είπε τούτο, έδειξε εις αυτούς τας χείρας και 
τους πόδας.
41 Επειδή δε εκείνοι, ένεκα της χαράς, απιστούσαν 
ακόμη και εθαύμαζαν διά το καταπληκτικόν και 
ανέπλιστον αυτό γεγονός, είπεν εις αυτούς ο Κύριος· 
«Μήπως έχετε τίποτε φαγώσιμον εδώ;».
42 Εκείνοι δε του έδωσαν ένα κομμάτι ψητό ψάρι και 
κηρήθρα.
43 Και αφού τα επήρε, έφαγε ενώπιόν των, όχι διότι είχε 
ανάγκην τροφής το αναστημένον σώμα του, αλλά διά 
να πεισθούν εκείνοι ότι αυτός είναι όντως ο 
αναστημένος διδάσκαλος.
44 Είπε δε προς αυτούς· «Αυτά που βλέπετε τώρα και 
θαυμάζετε, είναι ακριβώς όσα σας έλεγα, όταν ήμουν 
μαζή σας, ότι πρέπει δηλαδή να εκπληρωθούν και να 
πραγματοποιηθούν όλα όσα έχουν γραφή για μένα εις 
τον νόμον του Μωϋσέως, εις τους προφήτας και εις τους 
ψαλμούς».
45 Τότε εφώτισε και ήνοιξε αυτών τον νούν, ώστε να 
εννοούν τας Γραφάς.
46 Και είπεν εις αυτούς· «Ότι έτσι, όπως ακριβώς έγιναν, 
είναι γραμμένα εις την Αγίαν Γραφήν, και έτσι 
σύμφωνα με το πάνσοφον σχέδιον του Θεού, έπρεπε να 
πάθη ο Χριστός και να αναστηθή εκ νεκρών την τρίτην 
ημέραν,
47 και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού εις όλα τα έθνη 
μετάνοια και άφεσις αμαρτιών. Να αρχίση δε το 
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κήρυγμα απο την Ιερουσαλήμ.
48 Σείς δε είσθε οι φιλαλήθεις και οι αξιόπιστοι 
μάρτυρες, οι οποίοι θα κηρύξετε και θα βεβαιώσετε όλα 
όσα έχετε ακούσει και όσα έχετε ιδεί απο εμέ.
49 Σας αναγγέλλω δε, ότι εγώ σας στέλνω τώρα αυτό 
που υπεσχέθη ο Πατήρ, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον, 
διά να σας φωτίζη και σας ενισχύη και σας περιφρουρή 
εις το αποστολικόν σας έργον. Σείς λοιπόν καθίσατε εις 
την πόλιν Ιερουσαλήμ έως ότου φορέσετε, σαν άλλο 
ένδυμα, και κάμετε ιδικήν σας πλέον την σοφίαν και 
την δύναμιν, που θα σας έλθη απο τον ουρανόν με την 
επιφοίτησιν του Αγίου Πνεύματος».
50 Έπειτα δε απο αυτάς και άλλας διδασκαλίας, τους 
έβγαλε έξω απο την πόλιν κάπου εκεί κοντά εις την 
Βηθανίαν, και αφού εσήκωσε τα χέρια του, τους 
ευλόγησε.
51 Και συνέβη τούτο το θαυμαστόν· ενώ αυτός τους 
ευλογούσε, εχωρίσθη απο αυτούς και εφέρετο προς τα 
επάνω εις τον ουρανόν.
52 Και αυτοί, αφού τον επροσκύνησαν, επέστρεψαν εις 
την Ιερουσαλήμ με μεγάλην χαράν.
53 Και ήσαν συνεχώς κατά τας ώρας της λατρείας εις το 
ιερόν υμνούντες και δοξολογούντες τον Θεόν. Αμήν. 
(Εδοξολογούσαν τον Θεόν δι’ όλα όσα είδαν και 
ήκουσαν κατά το διάστημα των τριών ετών, και 
μάλιστα διά την ένδοξον ανάστασιν και θριαμβευτικήν 
ανάληψιν του Κυρίου).

† ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Εις το τελευταίον κεφάλαιον του τετάρτου 
Ευαγγελίου, ωσάν επίλογος, γράφεται η πληροφορία· 
«ούτος εστιν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και 
γράψας ταύτα, και οίδαμεν ότι αληθής εστιν η 
μαρτυρία αυτού» (Ιω. κα’ 24). Εις άλλα δε σημεία του 
Ευαγγελίου βεβαιώνει ο θεόπνευστος Ευαγγελιστής, ότι 
είναι αυτόπτης μάρτυς δι’ αυτά που έχει γράψει· γράφει 
π.χ. εις την αρχήν του Ευαγγελίου· «ο Λόγος σάρξ 
εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την 
δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά Πατρός». 
Και αλλού «ο εωρακώς μεμαρτύρηκε, και αληθινή 
αυτού εστιν η μαρτυρία». Και· «ο άλλος μαθητής 
προέδραμε τάχιον του Πέτρου» (Ιωάν. α’ 14, ιθ’ 35, κ’ 3, 
4). Και απο άλλα πολλά χωρία του ιερού Ευαγγελίου 
φαίνεται καθαρά, ότι ο συγγραφεύς είναι πιστός 
μαθητής και ακόλουθος του Χριστού, ιδιαιτέρως 
αγαπητός εις τον Κύριον, αφού ονομάζεται ως «ο 
μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς» (Ιωάν. ιθ’ 26, κ’ 2).

Ποίος όμως είναι ο μαθητής αυτός; Απο τον τρόπον, 
με τον οποίον διηγείται τα της ιστορίας του Κυρίου και 
τα περί των άλλων μαθητών, υποδηλώνει διά τον 
εαυτόν του, ότι είναι ο Ιωάννης, ο υιός του Ζεβεδαίου 
και της Σαλώμης, ο αδελφός του Ιακώβου. Απο τους 

πρώτους δε χριστιανικούς χρόνους η Εκκλησία 
διακηρύττει αυτόν ως συγγραφέα και θέτει επάνω απο 
το θεόπνευστον βιβλίον του την επιγραφήν· «το κατά 
Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιον».

Ο Ιωάννης κατήγετο απο την Γαλιλαίαν, 
πιθανώτατα δε απο την Καπερναούμ. Μαζή με τον 
πατέρα του και τον αδελφόν του Ιάκωβον ασχολούντο 
με την αλιείαν, διά την οποίαν διέθεταν ιδικόν των 
πλοίον με μισθωτούς. Υπήρξε πρώτον μαθητής του 
Ιωάννου του Βαπτιστού. Έπειτα δε, μαζή με τον 
αδελφόν του και μερικούς άλλους μαθητάς του 
Βαπτιστού, ηκολούθησε τον Κύριον. Έτρεφε βαθυτάτην 
αγάπην και εδείκνυε μεγάλην αφοσίωσιν εις τον 
Κύριον, δι’ αυτό και ηγαπήθη ιδιαιτέρως απο τον 
Κύριον. Αυτός είχεν αναπέσει εις το στήθος του Κυρίου 
κατά τον μυστικόν δείπνον και τον ηρώτησε· «Κύριε, τις 
εστιν ο παραδιδούς σε;» (Ιωάν. ιγ’ 25). Ηκολούθησε τον 
Κύριον μετά την σύλληψίν του εις τας αυλάς των 
αρχιερέων και εις τον σταυρόν, μόνος αυτός εξ όλων 
των μαθητών. Εις αυτόν δε και ενεπιστεύθη ο Κύριος 
την Παναγίαν Παρθένον, ειπών· «ιδού η μήτηρ σου».

Μετά την ανάληψιν του Κυρίου και την επιφοίτησιν 
του Αγίου Πνεύματος ο Ιωάννης, μαζή με τον Ιάκωβον 
και τον Πέτρον, υπήρξε στύλος της Εκκλησίας. Μετά 
τον λιθοβολισμόν του Στεφάνου αυτός με τον Πέτρον 
εστάλησαν απο την Εκκλησίαν Ιεροσολύμων εις την 
Σαμάρειαν, διά να μεταδώσουν εις τους εκεί 
βαπτισθέντας το Πνεύμα το Άγιον. Μετά την 
αποστολικήν σύνοδον, σύμφωνα με αρχαίας 
παραδόσεις, ο ευαγγελιστής Ιωάννης εδίδαξε εις 
διάφορα μέρη, μάλιστα δε εις την Ασίαν με κέεντρον 
την Έφεσον. Εξωρίσθη εις Πάτμον, όπου έγραψε την 
Αποκάλυψιν. Εις βαθύ γήρας, εις ηλικίαν μεταξύ 90 και 
110 ετών, απέθανε και ετάφη εις την Έφεσον.

Αυτός ο ιερός Ευαγγελιστής έγραψε την 
Αποκάλυψιν, τρείς Καθολικάς επιστολάς και το ιερόν 
Ευαγγέλιον. Ένας αρχαίος εκκλησιαστικός 
συγγραφεύς, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, μας πληροφορεί 
ότι ο απόστολος Ιωάννης έγραψε το ιερόν Ευαγγέλιον 
τελευταίος απο όλους τους Ευαγγελιστάς, προτραπείς 
υπό των «γνωρίμων αυτού», δηλαδή απο τους 
πολυαρίθμους μαθητάς και ακροατάς του. Και άλλοι 
εκκλησιαστικοί συγγραφείς μας παρέχουν την ιδίαν 
πληροφορίαν.

Σκοπός του Ευαγγελίου του ήτο να διδάξη την 
αλήθειαν και να οδηγήση εις την πίστιν τους 
ανθρώπους, διά να επιτύχουν έτσι την σωτηρίαν των. 
«Ταύτα γέγραπται - λέγει - ίνα πιστεύσητε ότι Ιησούς 
εστιν ο Χριστός ο υιός του Θεού, και ίνα πιστεύοντες 
ζωήν έχητε εν τω ονόματι αυτού» (Ιωάν. κ’ 31). Επειδή 
δε έγραψε μετά τους τρείς άλλους Ευαγγελιστάς, 
συμπληρώνει αυτούς και παραθέτει πολλά, τα οποία 
εκείνοι είχαν παραλείψει. Φυσικά δεν γράφει όλην την 
ιστορίαν και τα έργα του Κυρίου, αλλά κάμνει 
επιλογήν. Ο ίδιος λέγει, ότι «εστι και άλλα πολλά όσα 
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εποίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφηται καθ’ εν, ουδέ 
αυτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσαι τα γραφόμενα 
βιβλία» (Ιωάν. κα’ 25 και κ’ 30). Ασχολείται 
περισσότερον με την δράσιν του Κυρίου εις την Ιουδαίαν 
και παραθέτει πλείστας μεγάλας διαδασκαλίας του, τας 
οποίας οι τρείς συνοπτικοί είχαν παραλείψει. Με τον 
τρόπον δε αυτόν συμπληρώνει την εικόνα του Κυρίου, 
ως του μοναδικού διδασκάλου της αληθείας, του μόνου 
Σωτήρος των ανθρώπων, του σαρκωθέντος Υιού και 
Λόγου του Θεού, ομουσίου και ίσου κατά την θεότητα 
με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα.

Έγραψε το Ευαγγέλιόν του εις την Έφεσον μεταξύ 
των ετών 70-90 μ.Χ., κατά πάσαν δε πιθανότητα μεταξύ 
80-82. Εχρησιμοποίησε και αυτός την ελληνικήν 
γλώσσαν και μάλιστα εις το καθαρόν της ύφος. Το 
Ευαγγέλιόν του είναι θεολογικόν και υψηλόν, δι’ αυτό 
και ο ιερός Ευαγγελιστής ωνομάσθη Ιωάννης ο 
Θεολόγος, ο κατ’ εξοχήν θεολόγος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

• Ο προαιώνιος Λόγος εσαρκώθη και έγινεν 
άνθρωπος, 1-5.
• Η μαρτυρία του Ιωάννου προς τους απεσταλμένους 
του συνεδρίου και προς τους μαθητάς του, 6-34.
• Οι πρώτοι μαθηταί του Κυρίου, 35-52.

1 Εις την αρχήν της πνευματικής και υλικής 
δημιουργίας, άναρχος και προαιώνιος, υπήρχεν ο Υιός 
και Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος ήτο πάντοτε 
αχώριστος απο τον Θεόν και πλησιέστατα προς αυτόν, 
και ο Λόγος ήτο Θεός απειροτέλειος, όπως ο Πατήρ και 
το Άγιον Πνεύμα.
2 Αυτός υπήρχεν εις την αρχήν της δημιουργίας 
ηνωμένος προς τον Θεόν.
3 Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δι’ αυτού και χωρίς 
αυτόν δεν έλαβε ύπαρξιν κανένα, απο όσα έχουν γίνει.
4 Εις αυτόν υπήρχε ζωή και ως άπειρος πηγή ζωής 
εδημιούργησε και διατηρεί κάθε ζωήν. Διά δε τους 
ανθρώπους δεν είναι μόνον η φυσική ζωή, αλλά και το 
πνευματικόν φώς, που φωτίζει τον νούν των εις την 
κατανόησιν και αποδοχήν της αληθείας.
5 Και το φώς λάμπει μέσα εις το σκοτάδι και το σκοτάδι 
δεν ημπόρεσε ποτέ να το επισκιάση και το 
εξουδετερώση.
6 Προάγγελος αυτού του φωτός κατά τας ημέρας 
εκείνας έγινεν ένας άνθρωπος, σταλμένος απο τον 
Θεόν, του οποίου το όνομα ήτο Ιωάννης.
7 Αυτός ήλθε με κύριον σκοπόν να δώση σοβαρωτάτην 
μαρτυρίαν, να μαρτυρήση περί του φωτός, δηλαδή περί 
του Ιησού Χριστού, και με το κήρυγμά του να 
προπαρασκεύαση τους ανθρώπους, ώστε να πιστεύσουν 
όλοι εις το φώς.
8 Δεν ήτο εκείνος το φώς, αλλ’ ήλθε να μαρτυρήση διά 

το φώς.
9 Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήτο πάντοτε το αληθινόν 
φώς, το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον, που έρχεται εις 
τον κόσμον.
10 Ήτο εξ αρχής εις τον κόσμον, ως δημιουργός και 
κυβερνήτης, και ο κόσμος όλος, ορατός και αόρατος, 
έλαβεν ύπαρξιν δι’ αυτού. Και όμως όταν το φώς, ο Υιός 
του Θεού έγινεν άνθρωπος, ο κόσμος δεν τον 
ανεγνώρισε και δεν τον εδέχθη.
11 Ήλθε μεταξύ των ιδικών του, δηλαδή των Ιουδαίων, 
τους οποίους με ιδιαιτέραν στοργήν διά μέσου των 
αιώνων είχε προστατεύσει, και αυτοί οι ιδικοί του δεν 
τον εδέχθησαν ως σωτήρα και Θεόν των.
12 Άλλοι όμως τον εδέχθησαν. Εις όσους δε τον 
εδέχθησαν με πίστιν ως σωτήρα και Θεόν των έδωκε το 
δικαίωμα να γίνουν τέκνα Θεού, εις αυτούς δηλαδή που 
πιστεύουν εις το όνομά του.
13 Αυτοί δεν εγεννήθησαν απο ανθρώπινα αίματα ούτε 
απο θέλημα σαρκός ούτε απο θέλημα ανδρός, αλλά 
εγεννήθησαν απο τον Θεόν.
14 Και ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινεν άνθρωπος 
κατά υπερφυσικόν τρόπον και κατεσκήνωσεν με 
οικειότητα εν τω μέσω ημών και ημείς είδαμεν την 
μεγαλειώδη δόξαν του, δόξαν όχι ανθρωπίνην, αλλά 
θείαν και απέραντον, την οποίαν είχεν ως φυσικήν του 
κατάστασιν απο τον Πατέρα, σαν Υιός του Θεού 
μονογενής, γεμάτος χάριν και αλήθειαν.
15 Ο Ιωάννης μαρτυρεί δι’ αυτόν και κράζει με μεγάλην 
φωνήν, λέγων· «Αυτός ήτο εκείνος, διά τον οποίον σας 
είπα, ότι ο ερχόμενος ύστερα απο εμέ είναι ασυγκρίτως 
ανώτερος απο εμέ, διότι ως Υιός μονογενής του Πατρός 
υπήρχεν ήδη, πριν εγώ γεννηθώ».
16 Και απο τον άπειρον πνευματικόν πλούτον αυτού 
όλοι ημείς ελάβαμεν και χάριν επάνω εις την χάριν.
17 Διότι ενώ ο νόμος εδόθη διά του Μωϋσέως, δούλου 
του Θεού, η χάρις και η αλήθεια ήλθαν διά του Ιησού 
Χριστού, Υιού του Θεού.
18 Τον Θεόν κανείς ποτέ δεν έχει ίδει. Ο Υιός ο 
μονογενής, που υπάρχει προαιωνίως πάντοτε εις τον 
κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν εις ημάς και 
κατέστησε γνωστόν τον Θεόν.
19 Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, όταν 
έστειλαν οι Ιουδαίοι απο τα Ιεροσόλυμα ιερείς και 
Λευΐτας να τον ερωτήσουν· «Συ ποιός είσαι;».
20 Και ωμολόγησε, και δεν ηρνήθη. Και ωμολόγησε ότι 
«Δεν είμαι εγώ ο Χριστός».
21 Και τον ηρώτησαν πάλιν· «Λοιπόν ποίος είσαι; 
Μήπως είσαι ο Ηλίας;». Και είπεν ο Ιωάννης· «Δεν 
είμαι». «Είσαι συ ο προφήτης, ο ένας και μοναδικός, τον 
οποίον προανήγγειλε ο Μωϋσής;». Και απήντησεν· 
«Όχι».
22 Είπαν εν τέλει εις αυτόν· «Ποίος είσαι; Πες μας, διά 
να δώσωμεν απάντησιν εις εκείνους που μας έστειλαν. 
Τι λέγεις διά τον εαυτόν σου;».
23 Είπεν ο Ιωάννης· «Εγώ είμαι η φωνή του ανθρώπου, 
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που φωνάζει δυνατά εις την έρημον τα λόγια του 
προφήτου Ησαΐου· κάμετε ευθύν τον δρόμον του 
Κυρίου· προετοιμάσατε τας ψυχάς σας, διά να 
υποδεχθούν τον Χριστόν».
24 Και οι απεσταλμένοι ήσαν απο την τάξιν των 
Φαρισαίων.
25 Και με τόνον επιτιμητικόν τον ηρώτησαν και του 
είπαν· «Διατί λοιπόν βαπτίζεις, αφού συ δεν είσαι ο 
Χριστός ούτε ο Ηλίας ούτε ο προφήτης;».
26 Απήντησεν εις αυτούς ο Ιωάννης και είπε· «Εγώ μεν 
σας βαπτίζω με νερό· ανάμεσά σας δε στέκει και θα 
εμφανισθή εντός ολίγου εκείνος, τον οποίον σείς δεν 
γνωρίζετε.
27 Αυτός είναι που έρχεται ύστερα απο εμέ, ο οποίος 
όμως υπήρξε προ εμού ως προαιώνιος Λόγος του Θεού, 
και του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω ούτε το 
λωρί του υποδήματός του».
28 Αυτά συνέβησαν εις την Βηθανίαν, πέρα απο τον 
Ιορδάνην, όπου εβάπτιζεν ο Ιωάννης.
29 Την επομένην ημέραν βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν 
να έρχεται εις αυτόν και λέγει· «Ίδε ο αμνός του Θεού, 
που επροφήτευσεν ο Ησαΐας, ο Μεσσίας και λυτρωτής, ο 
οποίος θα θυσιασθή διά να πάρη επάνω του και 
εξαλείψη την αμαρτίαν και την ενοχήν του κόσμου.
30 Αυτός είναι, διά τον οποίον σας είπα· ύστερα απο εμέ 
έρχεται άνθρωπος, ο οποίος σαν αιώνιος Θεός υπάρχει 
πολύ πρωτύτερα απο εμέ, ασύγκριτα λαμπρότερος και 
ενδοξότερος.
31 Και εγώ δεν τον εγνώριζα προηγουμένως, αλλά διά 
να φανερωθή αυτός εις τους Ισραηλίτας, διά τούτο ήλθα 
εγώ και βαπτίζω εις τα ύδατα του Ιορδάνου».
32 Και εβεβαίωσεν ο Ιωάννης λέγων ότι «Είδα το Άγιον 
Πνεύμα να κατεβαίνη ωσάν περιστερά απο τον 
ουρανόν και έμεινεν εις αυτόν μονίμως.
33 Και εγώ, όπως και σείς, δεν τον εγνώριζα, αλλά 
εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου 
είπε: Εις όποιον ίδης να κατεβαίνη το Πνεύμα το Άγιον 
και να μένη εις αυτόν, αυτός είναι, που βαπτίζει με 
Πνεύμα Άγιον.
34 Και εγώ πράγματι είδα, όπως μου είπεν ο Θεός, και 
έχω δώσει μαρτυρίαν και ομολογίαν ότι αυτός είναι ο 
Υιός του Θεού που έγινεν άνθρωπος».
35 Την επομένην ημέραν έστεκε πάλιν ο Ιωάννης εις 
τον τόπον αυτόν και δύο απο τους μαθητάς του.
36 Και καθώς με απέραντον σεβασμόν εκύτταξε τον 
Ιησούν, που περιπατούσε κάπου εκεί, λέγει· «Ιδού ο 
αμνός του Θεού».
37 Και οι δύο μαθηταί του ήκουσαν τα λόγια του αυτά 
και ηκολούθησαν τον Ιησούν.
38 Εγύρισε δε ο Ιησούς και όταν τους είδε να 
ακολουθούν, λέγει εις αυτούς·
39 «Τι ζητείτε;». Εκείνοι δε του είπαν· «Ραββί - που 
σημαίνει εις τα ελληνικά διδάσκαλε - πού μένεις;».
40 Είπεν εις αυτούς· «Ελάτε και ιδέτε που μένω». 
Ήλθαν, λοιπόν, και είδαν που μένει και έμειναν κοντά 

του την ημέραν εκείνην. Η ώρα δε ήτο τέσσαρες το 
απόγευμα.
41 Ένας δε απο τους δύο, που ήκουσαν τα όσα ο 
Ιωάννης είπε περί του Ιησού και ηκολούθησαν αυτόν, 
ήτο ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου.
42 Αυτός, λοιπόν, πρώτος ευρίσκει τον αδελφόν του τον 
Σίμωνα και του λέγει· «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, όνομα 
που ερμηνεύεται εις την ελληνικήν Χριστός».
43 Και ωδήγησεν αυτόν προς τον Ιησούν. Και ο Ιησούς 
αφού τον εκύτταξε με βλέμμα βαθύ και στοργικόν είπε· 
«Συ είσαι Σίμων, ο υιός του Ιωνά· συ θα ονομασθής 
Κηφάς, όνομα που ερμηνεύεται εις την ελληνικήν 
Πέτρος».
44 Την άλλην ημέραν απεφάσισεν ο Χριστός να 
αναχωρήση απο την Ιουδαίαν διά την Γαλιλαίαν. 
Ευρίσκει τον Φίλιππον (μαθητήν και αυτόν του 
Βαπτιστού, απο τον οποίον πολλά είχε ακούσει περί του 
Μεσσίου) και του λέγει· «Έλα κοντά μου».
45 Ο δε Φίλιππος κατήγετο απο την Βηθσαϊδά, απο την 
πατρίδα του Ανδρέου και του Πέτρου.
46 Ευρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέγει· 
«Αυτόν που έγραψε ο Μωϋσής εις τον Νόμον και 
προανήγγειλαν οι προφήται εις τα προφητικά των 
βιβλία τον ευρήκαμεν· είναι ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσήφ, 
απο την Ναζαρέτ».
47 Ο Ναθαναήλ όμως είπεν εις αυτόν· «Απο την 
Ναζαρέτ είναι δυνατόν να βγή κάτι καλόν;». Λέγει εις 
αυτόν ο Φίλιππος· «Έλα και ιδέ μόνος σου, διά να 
πεισθής».
48 Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν 
και λέγει περί αυτού· «Ιδού ένας γνήσιος Ισραηλίτης, εις 
τον οποίον δεν υπάρχει πονηρία».
49 Λέγει εις αυτόν ο Ναθαναήλ· «Απο πού με 
γνωρίζεις;». Απήντησεν ο Ιησούς και του είπε· «Προτού 
σε φωνάξη ο Φίλιππος, όταν ήσουνα κάτω απο την 
συκήν, μακρυά απο κάθε ανθρώπινο μάτι, εγώ σε είδα».
50 Απεκρίθη τότε ο Ναθαναήλ και του είπε· 
«Διδάσκαλε, συ είσαι ο Υιός του Θεού, συ είσαι ο 
Βασιλεύς του Ισραήλ, τον οποίον, σύμφωνα με τις 
προφητείες, επεριμέναμεν».
51 Του απήντησε δε ο Ιησούς· «Διότι σου είπα ότι σε είδα 
κάτω απο την συκήν, πιστεύεις; Θα ίδης ακόμη 
μεγαλύτερα απο αυτά».
52 Και εν συνεχεία λέγει προς αυτόν, ώστε να ακούσουν 
και οι άλλοι μαθηταί· «Σας διαβεβαιώνω, ότι απο τώρα 
θα ίδετε ανοικτόν τον ουρανόν και τους αγγέλους του 
Θεού ν’ ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, να συνοδεύουν 
και να υπηρετούν τον υιόν του ανθρώπου» (Ο οποίος ως 
Θεός είναι κύριος και των αγγέλων).
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

• Το θαύμα εις τον γάμον της Κανά, 1-12.
• Ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, εκδίωξις των πωλούντων 
και αγοραζόντων απο τον ναόν, 13-25.

1 Και την τρίτην ημέραν, έπειτα απο τα γεγονότα αυτά, 
έγινε γάμος εις την Κανά της Γαλιλαίας και ήτο εκεί και 
η μητέρα του Ιησού.
2 Προσεκλήθη και ο Ιησούς και οι μαθηταί του εις τον 
γάμον.
3 Επειδή δε έλειψεν ο οίνος, λέγει η μητέρα του Ιησού 
προς αυτόν· «Οίνον δεν έχουν».
4 Της λέγει δε ο Ιησούς· «Τι κοινόν υπάρχει, ώ γύναι, 
μεταξύ εμού του Μεσσίου και σου, που με εγέννησες ως 
άνθρωπον; Δεν ήλθεν ακόμη η ώρα μου να κάνω 
θαύματα εμπρός εις τους ανθρώπους».
5 Η μητέρα του απο τον τόνον της φωνής του 
εκατάλαβε, ότι θα επραγματοποιούσε την παράκλησίν 
της και δι’ αυτό είπεν εις τους υπηρέτας· «Ό,τι σας πη 
κάμετέ το».
6 Υπήρχαν δε εκεί εξ λίθινες στάμνες που σκοπόν είχαν 
να χρησιμοποιούνται διά να πλύνωνται, κατά την 
συνήθειάν των οι Ιουδαίοι πριν φάγουν. Κάθε μία δε 
απο αυτάς εχωρούσε απο δύο ή τρείς μετρητάς, δηλαδή 
35 έως 54 περίπου κιλά εκάστη.
7 Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· «Γεμίσατε τις στάμνες με 
νερό». Και τας εγέμισαν έως επάνω.
8 Και έπειτα τους είπε· «Βγάλτε τώρα και φέρτε εις τον 
αρχιτρίκλινον, εις αυτόν που επιβλέπει τα του 
συμποσίου». Και έφεραν.
9 Μόλις δε εδοκίμασε ο αρχιτρίκλινος το νερό, που είχε 
γίνει κρασί - και δεν εγνώριζε αυτός απο πού 
προέρχεται· οι υπηρέται μόνον εγνώριζαν που είχαν 
βγάλει το νερό και γεμίσει τις στάμνες - φωνάζει τον 
γαμβρόν ο αρχιτρίκλινος
10 και λέγει εις αυτόν· «Κάθε άνθρωπος που κάμνει 
τραπέζι βάζει, σύμφωνα με την συνήθειαν που υπάρχει, 
πρώτα το καλό κρασί και όταν οι άνθρωποι πιούν μέχρι 
μέθης, τότε προσφέρει το κατώτερον. Συ όμως εφύλαξες 
το εκλεκτό κρασί έως αυτήν την στιγμήν».
11 Αυτό το θαύμα έκαμε ως αρχήν των θαυμάτων του ο 
Ιησούς εις την Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε το 
μεγαλείον της θείας εξουσίας του και επίστευσαν εις 
αυτόν οι μαθηταί του.
12 Ύστερα απο το γεγονός αυτό κατέβηκε εις την 
Καπερναούμ, αυτός και η μητέρα του και οι 
θεωρούμενοι απο τους άλλους ως αδελφοί του και οι 
μαθηταί αυτού και εκεί έμεινεν ολίγας μόνον ημέρας.
13 Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβηκε ο 
Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα.
14 Και ευρήκε εις το ιερόν, δηλαδή μέσα εις τας αυλάς 
του ναού, αυτούς που επωλούσαν βώδια και πρόβατα 
και περιστέρια, όπως επίσης και τους αργυραμοιβούς, 
που εκάθηντο κοντά εις τα τραπέζια των, διά να 

ανταλλάσσουν τα ξένα νομίσματα των προσκυνητών 
με εβραϊκά.
15 Και αφού έκαμε φραγγέλιον απο σχοινιά, έβγαλε 
έξω απο την αυλήν όλους και τα πρόβατα και τα βώδια, 
των δε αργυραμοιβών εσκόρπισε κάτω τα νομίσματα 
και αναποδογύρισε τα τραπέζια των.
16 Εις εκείνους δε που επωλούσαν τα περιστέρια είπε· 
«Πάρετέ τα απο εδώ και μη κάμνετε τον οίκον του 
Πατρός μου, οίκον εμπορίου».
17 Εθυμήθηκαν δε τότε οι μαθηταί του αυτό, που είχε 
γραφή εις τους ψαλμούς· «Ο ζήλος, πάτερ μου, διά την 
δόξαν του οίκου σου, ως άλλη φωτιά θα με καταφάγη».
18 Του ωμίλησαν τότε οι Ιουδαίοι και του είπαν· «Ποίον 
σημείον συ μας δείχνεις και ποίαν απόδειξιν μας 
παρουσιάζεις, ότι έχεις την εξουσίαν να κάμνης αυτά;».
19 Απήντησεν ο Ιησούς και τους είπε· «Κρημνίσατε τον 
ναόν τούτον και εγώ εις τρείς ημέρας θα τον 
ανοικοδομήσω». (Και εννοούσε: Θανατώσατε σείς τον 
ναόν του σώματός μου, και εγώ μετά τρείς ημέρας θα 
αναστηθώ απο τον τάφον).
20 Είπαν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι· «Σαράντα εξ χρόνια 
εχρειάσθησαν, διά να κτισθή ο ναός αυτός και συ 
λέγεις, ότι θα τον ανοικοδομήσης εντός τριών ημερών;».
21 Εκείνος όμως έλεγε διά τον ναόν του σώματός του.
22 Όταν δε ανεστήθη εκ νεκρών, εθυμήθηκαν οι 
μαθηταί του ότι τούτο ακριβώς το θαυμαστόν γεγονός 
εννοούσε τότε και επίστευσαν εις την Αγίαν Γραφήν, 
που είχε προφητεύσει την ανάστασιν, και εις τον λόγον, 
τον οποίον είχε πει κατά την περίστασιν εκείνην ο 
Ιησούς.
23 Όταν δε ευρίσκετο εις τα Ιεροσόλυμα κατά την 
εορτήν του πάσχα, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν ως 
Μεσσίαν διότι έβλεπαν τα θαύματα που έκανε και τα 
οποία απεδείκνυαν την θείαν αποστολήν του.
24 Ο ίδιος όμως ο Ιησούς δεν ενεπιστεύετο εις αυτούς 
τον εαυτόν του και τα υψηλά νοήματα της διδασκαλίας 
του, διότι αυτός εγνώριζε καλά όλους, τον άστατον 
δηλαδή χαρακτήρα των, τας προκαταλήψεις και τας 
ατελείας των.
25 Και δεν είχεν ανάγκην να τον κατατοπίση κανείς και 
τον πληροφορήση περί του ανθρώπου, διότι αυτός ο 
ίδιος εγνώριζε πολύ καλά, τι υπήρχε μέσα εις τον κάθε 
άνθρωπον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

• Συνομιλία με τον Νικόδημον, 1-21.
• Νέα μαρτυρία του Ιωάννου, 22-36.

1 Υπήρχε δε εκεί εις την Ιερουσαλήμ, κάποιος άνθρωπος 
απο την τάξιν των Φαρισαίων, ονόματι Νικόδημος, 
άρχων των Ιουδαίων, διότι ήτο μέλος του συνεδρίου.
2 Αυτός ήλθε νύκτα προς τον Ιησούν και του είπε· 
«Διδάσκαλε, γνωρίζομεν ότι συ ήλθες απο τον Θεόν ως 
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ο μοναδικός διδάσκαλος των πλέον υψηλών αληθειών. 
Διότι κανένας δεν ημπορεί να κάνη τα καταπληκτικά 
αυτά θαύματα, τα οποία κάμνεις σύ, εάν ο Θεός δεν 
είναι μαζή του». (Απο σε λοιπόν περιμένομεν να 
ακούσωμεν καθαρά το θέλημα του Θεού και τον 
τρόπον, με τον οποίον θα ημπορέσωμεν να 
αποκτήσωμεν τα αγαθά της βασιλείας).
3 Απήντησε ο Ιησούς και είπε· «Σε διαβεβαιώνω, ότι εάν 
δεν γεννηθή κανείς απο τον ουρανόν, δεν ημπορεί να 
ίδη και να απολαύση την βασιλείαν του Θεού».
4 Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος· «Πώς είναι δυνατόν να 
γεννηθή πάλιν ο άνθρωπος, και μάλιστα όταν είναι 
γέρων; Μήπως ημπορεί να εισέλθη διά δευτέραν φοράν 
εις την κοιλίαν της μητρός του και να γεννηθή πάλιν;».
5 Απήντησεν ο Ιησούς· «Αληθώς σου λέγω, ότι εάν δεν 
αναγεννηθή κανείς πνευματικώς απο το νερό του 
βαπτίσματος και απο την χάριν του Αγίου Πνεύματος, 
δεν ημπορεί να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.
6 Κάθε τι που έχει γεννηθή κατά τρόπον φυσικόν απο 
την σάρκα, είναι και αυτό σαρκικόν, δηλαδή γεμάτο 
ατελείας και αδυναμίας. Και εκείνο που έχει γεννηθή 
απο το Άγιον Πνεύμα, είναι πνευματική ύπαρξις, που 
θα απολαύση την βασιλείαν του Θεού.
7 Μη απορείς, διότι σου είπα ότι πρέπει όλοι σας να 
αναγεννηθήτε απο την χάριν του Αγίου Πνεύματος, 
που κατεβαίνει εκ των άνω.
8 Ο αέρας όπου θέλει φυσά και ακούεις την βοήν του, 
αλλά δεν γνωρίζεις απο που έρχεται και που θα 
καταλήξη. Έτσι γίνεται και με κάθε ένα, ο οποίος 
αναγεννάται απο το Άγιον Πνεύμα. Ο τρόπος αυτής της 
αναγεννήσεως είναι ακατάληπτος, το αποτέλεσμα 
όμως φανερόν».
9 Απήντησεν ο Νικόδημος και του είπε· «Πώς είναι 
δυνατόν να γίνουν αυτά;».
10 Απεκρίθη δε εις αυτόν ο Ιησούς· «Συ είσαι ο επίσημος 
διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν γνωρίζεις αυτά, διά τα 
οποία ομιλούν αι Γραφαί;
11 Αληθώς σου λέγω, ότι εκείνο που γνωρίζομεν καλά, 
λέγομεν· και αυτό που είδαμεν μαρτυρούμεν. Κάθε τι 
που λέγομεν είναι η απόλυτος και καθαρά αλήθεια. Και 
όμως σείς δεν δέχεσθε την μαρτυρίαν μας.
12 Εάν σας είπα διδασκαλίας θείας, αι οποίαι 
σχετίζονται με τα όσα συμβαίνουν εις την γην και είναι 
επομένως εύκολον να τας εννοήσετε και όμως δεν τας 
πιστεύετε, πώς, εάν σας είπω υψηλάς αληθείας, που 
αναφέρονται εις τον επουράνιον κόσμον, θα τας 
παραδεχθήτε και θα τας πιστέψετε;
13 Κανείς δε δεν ανέβηκε εις τον ουρανόν, διά να μάθη 
εκεί και διδάξη εις σας αυτάς τας αληθείας, παρά μόνον 
αυτός που κατέβηκε απο τον ουρανόν και έγινε διά της 
ενανθρωπήσεως υιός του ανθρώπου και ο οποίος 
εξακολουθεί, καθ’ ον χρόνον ζη εις την γήν, να είναι και 
εις τον ουρανόν ως Θεός.
14 Όπως δε ο Μωϋσής εκρέμασε υψηλά το χάλκινο φίδι 
εις την έρημον, διά να το αντικρύζουν με πίστιν οι 

Ισραηλίται και να σώζωνται απο το θανατηφόρον 
δηλητήριον των φιδιών της ερήμου, έτσι, σύμφωνα με το 
πάνσοφον σχέδιον του Θεού, πρέπει να κρεμασθή και ο 
υιός τους ανθρώπου επάνω εις τον σταυρόν.
15 Και τούτο, διά να μη καταδικασθή εις την αιωνίαν 
απώλειαν κανένας απο εκείνους, που θα πιστεύσουν εις 
αυτόν, αλλά να κερδήση και να έχη την αιώνιον ζωήν.
16 Διότι τόσον πολύ ηγάπησεν ο Θεός τον βυθισμένον 
εις τας αμαρτίας κόσμον, ώστε παρέδωκεν εις 
σταυρικόν θάνατον τον μονογενή του Υιόν· διά να μη 
καταδικασθή εις την αιωνίαν απώλειαν κάθε ένας που 
θα πιστεύη εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.
17 Διότι δεν έστειλεν ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμον 
διά να κρίνη και καταδικάση τον κόσμον, αλλά διά να 
σωθή ο κόσμος με την θυσίαν αυτού.
18 Κάθε ένας που πιστεύει εις αυτόν, εις οποιοδήποτε 
έθνος και αν ανήκη, δεν καταδικάζεται. Όποιος όμως 
δεν πιστεύει, έχει καταδικασθή απο τώρα, ακριβώς διότι 
δεν επίστεψε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του 
Θεού, και με την απιστίαν του απέκλεισεν αυτός μόνος 
τον εαυτόν του απο την σωτηρίαν.
19 Αυτή δε είναι και η αιτία της καταδίκης των απίστων· 
ότι δηλαδή το φώς, ο Υιός του Θεού, ήλθεν εις τον 
κόσμον, αλλά οι άνθρωποι ηγάπησαν και έδωσαν 
μάλλον την καρδιά τους εις το σκοτάδι και όχι εις το 
φώς. Και τούτο, διότι τα έργα των ήσαν πονηρά.
20 Διότι κάθε ένας που αμετανοήτως πράττει έργα κακά 
και διαστραμμένα, αντιπαθεί και αποστρέφεται το φώς 
και δεν έρχεται εις το φώς, διά να μη φανερωθούν τα 
φαύλα έργα του.
21 Καθένας δε που ζη και πράττει σύμφωνα με την 
αλήθειαν του Θεού, έρχεται εις το φώς, πλησιάζει με 
εμπιστοσύνην εις τον Κύριον Ιησούν, διά να φανερωθή 
η ποιότης και η αξία των έργων του, να πληροφορηθή 
δε και ο ίδιος ότι πράγματι αυτά έχουν γίνει σύμφωνα 
με το θέλημα του Θεού».
22 Ύστερα απο αυτά, που συνέβησαν εις τα Ιεροσόλυμα, 
ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί του εις την άλλην 
περιοχήν της Ιουδαίας και εκεί έμενε μαζή τους και 
εβάπτιζε διά μέσου αυτών εκείνους που ήρχοντο με την 
διάθεσιν να πιστεύσουν εις αυτόν.
23 Ο δε Ιωάννης εβάπτιζε τότε εις την πηγήν Αινών, 
πλησίον της πόλεως Σαλείμ, διότι εκεί ήσαν πολλά 
ύδατα, και ήρχοντο άνθρωποι και εβαπτίζοντο.
24 Δεν είχε δε ακόμη συλληφθή και φυλακισθή απο τον 
Ηρώδην ο Ιωάννης.
25 Έγινε λοιπόν συζήτησις απο τους μαθητάς του 
Ιωάννου με κάποιον Ιουδαίον διά τον καθαρισμόν, τον 
οποίον το βάπτισμα των μαθητών του Χριστού και το 
βάπτισμα του Ιωάννου έδιδεν εις τους ανθρώπους.
26 Και ήλθαν προς τον Ιωάννην οι μαθηταί του μαζή με 
τον Ιουδαίον και του είπαν· «Διδάσκαλε, αυτός, που ήτο 
μαζή σου πέραν απο τον Ιορδάνην και διά τον οποίον συ 
εμαρτύρησες και εβεβαίωσες περί της αποστολής του 
εις τους ανθρώπους, κύτταξε βαπτίζει τώρα και όλοι 

121



πηγαίνουν εις αυτόν».
27 Απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε· «Τίποτε δεν ημπορεί να 
πάρη ο άνθρωπος εάν δεν του έχη δοθή απο τον 
ουρανόν.
28 Σείς, άλλωστε, οι ίδιοι που με ακούσατε, 
επιβεβαιώνετε ότι εγώ είπα: δεν είμαι εγώ ο Χριστός, 
αλλ’ ότι είμαι απεσταλμένος απο τον Θεόν ενωρίτερα 
απο εκείνον, διά να προπαρασκευάσω τους ανθρώπους.
29 Έπειτα δε μη λησμονήτε ότι αυτός που έλαβε και έχει 
την νύμφην είναι ο νυμφίος, ο δε φίλος του νυμφίου, ο 
οποίος κατά τον γάμον στέκεται κοντά εις αυτόν και 
τον ακούει, χαίρει πάρα πολύ διά τα λόγια, με τα οποία 
ο νυμφίος εκδηλώνει την χαράν του. Αυτή, λοιπόν, είναι 
η ιδική μου χαρά, να βλέπω τον νυμφίον 
ευχαριστημένον και η οποία χαρά μου είναι πλήρης και 
τελεία. (Ο Χριστός είναι ο νυμφίος, νύμφη η Εκκλησία. 
Χαίρω βαθύτατα, διότι βλέπω τους ανθρώπους, που θα 
ενταχθούν εις την Εκκλησίαν του, να τον ακολουθούν).
30 Εκείνος πρέπει να αυξάνη, εγώ δε, ο πρόδρομός του, 
να μικραίνω, ώστε όλοι πλέον να ακολουθούν εκείνον 
και όχι εμέ.
31 Εκείνος που έρχεται απο τον ουρανόν, δηλαδή ο 
Χριστός, είναι επάνω απο όλους. Εκείνος δε που είναι 
απο την γήν, όπως είμαι εγώ, απο γονείς που είναι 
επίσης της γής, ομιλεί περί του θελήματος και των 
έργων του Θεού, σαν άνθρωπος εκ της γής, δηλαδή 
ατελώς. Εκείνος όμως που έρχεται απο τον ουρανόν 
είναι ανώτερος απο όλους.
32 Και αυτό που είδε και ήκουσε και το γνωρίζει άριστα 
και κάλλιστα αυτό και με απόλυτον βεβαιότητα και 
σαφήνειαν κηρύσσει. Αλλά την μαρτυρίαν αυτού ολίγοι 
την δέχονται.
33 Εκείνος δε που επίστευσε και εδέχθη αυτήν την 
διδασκαλίαν, αυτός έβαλε την σφραγίδα του και 
υπέγραψε με το όνομά του τους λόγους του Υιού και 
απεσταλμένου του Θεού και επεβεβαίωσε έτσι ότι ο 
Θεός είναι πάντοτε αληθινός.
34 Και ότι αυτός, τον οποίον ο Θεός απέστειλε, δηλαδή ο 
Ιησούς Χριστός, διδάσκει τα λόγια του Θεού αλάνθαστα 
και πλήρη, διότι ο Θεός δεν έδωσεν εις αυτόν 
περιωρισμένον τον φωτισμόν και την ενέργειαν του 
Αγίου Πνεύματος, όπως εις τους προφήτας, αλλά 
έδωκεν εις αυτόν αυτό τούτο το Άγιον Πνεύμα.
35 Και τούτο, διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και απο 
τότε που ο Υιός έγινε άνθρωπος του έχει δώσει όλα υπό 
την εξουσίαν του, ώστε και ως άνθρωπος να δύναται να 
ενεργή και να πράττη και να διαχειρίζεται τα πάντα 
προς σωτηρίαν των ανθρώπων.
36 Έτσι δε καθένας που πιστεύει εις τον Υιόν, έχει 
εξασφαλίσει την αιωνίαν ζωήν. Εκείνος δε που δεν 
πιστεύει και δεν υπακούει εις τον Υιόν, δεν θα ίδη την 
μακαρίαν ζωήν, αλλά η οργή του Θεού θα μένη 
συνεχώς επάνω του».

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

• Διάλογος με την Σαμαρείτιδα, 1-30.
• Συνομιλία με τους μαθητάς του, 31-38.
• Η πίστις των Σαμαρειτών, 39-42.
• Άφιξις εις την Γαλιλαίαν και θεραπεία του υιού του 
βασιλικού, 43-54.

1 Όταν, λοιπόν, έμαθε ο Κύριος ότι οι Φαρισαίοι 
επληροφορήθησαν, πως ο Ιησούς κάμνει και βαπτίζει 
περισσοτέρους μαθητάς παρά ο Ιωάννης
2 - αν και ο ίδιος δεν εβάπτιζεν, αλλά οι μαθηταί του 
εβάπτιζαν -
3 εγκατέλειψε την Ιουδαίαν και ανεχώρησε διά την 
Γαλιλαίαν.
4 Έπρεπε δε να περάση διά μέσου της Σαμαρείας.
5 Έρχεται, λοιπόν, εις πόλιν της Σαμαρείας, η οποία 
ελέγετο Συχάρ, πλησίον εις το μέρος που είχε δώσει ο 
Ιακώβ εις τον υιόν του τον Ιωσήφ.
6 Υπήρχε δε εκεί το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, λοιπόν, 
κουρασμένος καθώς ήτο απο την οδοιπορίαν, εκάθισε 
με απλότητα κοντά εις το πηγάδι. Η ώρα δε ήτο εξ απο 
την ανατολήν του ηλίου, δηλαδή δώδεκα μεσημέρι.
7 Την ώραν εκείνην έρχεται μία γυναίκα απο την 
Σαμάρειαν, να βγάλη νερό. Της είπεν ο Ιησούς· «Δος 
μου να πιώ».
8 Διότι οι μαθηταί του, που θα εφρόντιζαν να βγάλουν 
νερό απο το πηγάδι, είχαν υπάγει εις την πόλιν, διά να 
αγοράσουν τροφάς.
9 Λέγει τότε εις αυτόν η Σαμαρείτις· «Πώς συ, που είσαι 
Ιουδαίος, ζητείς νερό να πιής απο εμέ, η οποία είμαι 
Σαμαρείτισσα;». Είπε δε αυτό, διότι οι Ιουδαίοι 
εμισούσαν και απεστρέφεντο τους Σαμαρείτας και δεν 
ήθελαν να έχουν καμμίαν επικοινωνίαν και σχέσιν με 
αυτούς.
10 Απήντησεν ο Ιησούς και της είπε· «Εάν εγνώριζες την 
δωρεάν, την οποίαν ο Θεός δίδει εις τους ανθρώπους, 
και ποιός είναι αυτός που σου λέγει, δος μου να πιώ, συ 
θα εζητούσες απο αυτόν και θα σου έδιδε πηγαίο νερό, 
που δεν στειρεύει ποτέ» (Τας ανεκτιμήτους δωρεάς του 
Αγίου Πνεύματος, που καθαρίζουν , δροσίζουν και 
ζωογονούν την ψυχήν και την κάμνουν να ανθίζη και 
να καρποφορή τον πλούτον των αρετών και των καλών 
έργων, τους πολυτίμους και ευαρέστους εις τον Θεόν 
πνευματικούς καρπούς).
11 Λέγει εις αυτόν η γυναίκα· «Κύριε, ούτε δοχείον έχεις, 
διά να βγάλης νερό, και το πηγάδι είναι βαθύ. Απο πού 
λοιπόν έχεις, και μάλιστα την ώραν αυτήν, το δροσερό 
νερό;
12 Μήπως συ είσαι ανώτερος απο τον πατέρα μας τον 
Ιακώβ, ο οποίος έδωκε το πηγάδι εις ημάς, και απο το 
νερό του οποίου έπιε και αυτός και τα παιδιά του και 
όλα τα ζώα που έβοσκε;».
13 Απήντησεν ο Ιησούς και της είπε· «Καθένας, που 
πίνει απο το νερό αυτό, θα διψάση πάλιν.
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14 Εκείνος όμως που θα πιή απο το νερό, το οποίον εγώ 
θα του δώσω, δεν θα διψάση ποτέ, αλλά το νερό, που 
εγώ θα του δώσω, θα μεταβληθή μέσα του εις 
αστείρευτον πηγήν πνευματικού ύδατος, που θα 
αναβλύζη πάντοτε και θα του χαρίζη αιωνίαν ζωήν».
15 Λέγει προς αυτόν η γυναίκα· «Κύριε, δος μου αυτό το 
νερό, για να μη διψώ και να μη έρχωμαι εδώ, να βγάζω 
νερό».
16 Τότε είπε προς αυτήν ο Ιησούς· «Πήγαινε, φώναξε 
τον άνδρα σου και έλα εδώ μαζή με αυτόν».
17 Απεκρίθη η γυναίκα και είπε· «Δεν έχω άνδρα». 
Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς· «Καλά είπες ότι, δεν έχω 
άνδρα.
18 Διότι πέντε συζύγους τον ένα κατόπιν του άλλου 
επήρες και τώρα αυτόν που έχεις δεν είναι νόμιμος 
σύζυγός σου· τούτο που είπες αληθινό είναι».
19 Λέγει εις αυτόν η γυναίκα· «Κύριε, απο όσα μου 
εφανέρωσες, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. Θα 
επωφεληθώ απο αυτήν την ευκαιρίαν να σε ρωτήσω δι’ 
ένα πολύ σοβαρόν θρησκευτικόν ζήτημα.
20 Οι πατέρες μας ελάτρευσαν τον Θεόν εις τούτο εδώ 
το όρος, το Γαριζίν. Σείς όμως οι Ιουδαίοι λέγετε ότι εις 
τα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος, όπου πρέπει να 
λατρεύωμεν τον Θεόν».
21 Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς· «Πίστευσέ με, γυναίκα, ότι 
έρχεται πολύ σύντομα καιρός, που ούτε εις το όρος 
τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα μόνον θα λατρεύσετε τον 
ουράνιον Πατέρα.
22 Σείς οι Σαμαρείται, που έχετε απορρίψει τα 
περισσότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, 
προσκυνείτε εκείνο, το οποίον πολύ ολίγον γνωρίζετε. 
Ημείς οι Ιουδαίοι προσκυνούμεν εκείνο που 
περισσότερον απο σας και απο τους άλλους λαούς 
γνωρίζομεν. Διότι ο Μεσσίας, ο οποίος θα δώση την 
σωτηρίαν εις όλους τους λαούς, προέρχεται απο τους 
Ιουδαίους.
23 Αλλά έρχεται πλέον ώρα, και μάλιστα τώρα ήλθε, 
οπότε οι γνήσιοι και πραγματικοί προσκυνηταί θα 
τιμήσουν και θα λατρεύσουν τον ουράνιον Πατέρα με 
το φωτισμένον και καθαρόν πλέον πνεύμα των και με 
λατρείαν όχι τυπικήν και συμβολικήν, αλλά αληθινήν 
και σαφή. Διότι και ο Πατήρ ζητεί τέτοιοι να είναι, 
φωτισμένοι τον νούν και καθαροί κατά την καρδίαν, 
αυτοί που θα τον λατρεύουν.
24 Ο Θεός είναι Πνεύμα, πανυπερτέλειον και πανταχού 
παρόν και δεν κατοικεί εις ωρισμένους μόνον τόπους. 
Και εκείνοι, οι οποίοι τον λατρεύουν πρέπει να τον 
προσκυνούν με όλην των την ψυχήν, με αφωσιωμένην 
την καρδίαν και την διάνοιά των εις αυτόν, με 
φωτισμένην και αληθινήν γνώσιν περί αυτού και της 
λατρείας, που του ταιριάζει».
25 Λέγει προς αυτόν η γυναίκα· «Γνωρίζω ότι έρχεται ο 
Μεσσίας, που ελληνικά λέγεται Χριστός. Όταν έλθη 
εκείνος, θα μας τα αναγγείλη όλα».
26 Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς· «Εγώ είμαι ο Χριστός, ο 

οποίος αυτήν την στιγμήν σου ομιλώ».
27 Και αυτήν ακριβώς την ώραν ήλθαν οι μαθηταί του 
και ηπόρησαν, διότι ο διδάσκαλός των συνωμιλούσε με 
γυναίκα εις δημόσιον τόπον (πράγμα το οποίον 
απηγόρευαν οι ραββίνοι των Ιουδαίων). Αλλά κανείς 
δεν είπε· τι ζητείς απο αυτήν ή διά ποίον θέμα συζητείς 
μαζή της.
28 Η δε γυναίκα αφήκε απο την μεγάλην της 
συγκίνησιν την στάμνα της εις το πηγάδι και έφυγε διά 
την πόλιν, όπου και είπεν εις τους ανθρώπους·
29 «Ελάτε να ιδήτε ένα άνθρωπον, ο οποίος μου είπε 
όλα όσα έχω κάμει. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός;».
30 Εβγήκαν, λοιπόν,απο την πόλιν οι άνθρωποι και 
ήρχοντο προς αυτόν.
31 Εν τω μεταξύ οι μαθηταί παρακολουθούσαν τον 
διδάσκαλον και έλεγαν· «Ραββί, φάγε».
32 Αυτός δε, απορροφημένος απο το υψηλόν 
πνευματικόν έργον του και αδιάφορος διά το υλικόν 
φαγητόν, τους είπε· «Εγώ έχω φαγητόν να φάγω, που 
σείς δεν το ξέρετε».
33 Έλεγαν τότε μεταξύ των οι μαθηταί· «Μήπως του 
έφερε κανείς να φάγη;».
34 Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· «Ιδικόν μου 
πολυτιμότατον φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα 
Εκείνου, ο οποίος με έστειλε και να αποπερατώσω εις 
τον τέλειον βαθμόν και με τον τέλειον τρόπον το έργον 
του, δηλαδή την σωτηρίαν των ανθρώπων.
35 Δεν λέγετε σείς, ότι τετράμηνον είναι ακόμη και ο 
θερισμός έρχεται; Εκτός όμως απο τον υλικόν θερισμόν, 
υπάρχει και ο πνευματικός. Ιδού σας λέγω, σηκώσατε 
τα μάτια σας και κυττάξατε τους Σαμαρείτας, που 
έρχονται, και τας άλλας χώρας και θα ιδήτε ότι είναι 
έτοιμοι πλέον διά τον θερισμόν, όπως, όταν απο 
πράσινα σιτηρά ωριμάσουν και φαίνωνται λευκά τα 
στάχυα, είναι έτοιμα προς θερισμόν.
36 Και εκείνος, που θερίζει εις τον πνευματικόν αυτόν 
αγρόν, παίρνει τον μισθόν του και χαίρει, διότι 
προσκαλεί και συγκεντρώνει τους ανθρώπους διά την 
αιώνιον ζωήν. Έτσι και εις την πνευματικήν 
καλλιέργειαν και εκείνος που σπείρει, δηλαδή εγώ, 
χαίρει, όπως επίσης χαίρετε και σείς που θα θερίσετε.
37 Και εις την περίστασιν αυτήν εφαρμόζεται η αληθινή 
παροιμία, που λέγει ότι άλλος έχει σπείρει και άλλος 
θερίζει. Εγώ έσπειρα, σείς και οι διάδοχοί σας θα 
θερίσετε.
38 Εγώ σας έστειλα διά να θερίσετε εκείνο, διά το 
οποίον σείς δεν έχετε κοπιάσει. Άλλοι, εγώ και οι προ 
εμού προφήται, εκοπίασαν, και σείς έχετε εισέλθει εις 
τους κόπους των, διά να θερίσετε.
39 Απο δε την πόλιν εκείνην πολλοί Σαμαρείται 
επίστευσαν εις αυτόν απο τα λόγια της γυναικός 
εκείνης, που επεβεβαίωνε ότι μου είπε όλα όσα έκανα.
40 Όταν, λοιπόν, ήλθον εις αυτόν οι Σαμαρείται, τον 
παρακαλούσαν να μείνη μαζή τους· και έμεινε εκεί δύο 
ημέρας.
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41 Και απο την διδασκαλίαν, που τους έκαμε, 
επίστευσαν πολύ περισσότεροι εις αυτόν.
42 Και εις την γυναίκα έλεγαν ότι «εις τον Ιησούν δεν 
πιστεύομεν πλέον απο όσα συ μας είπες περί αυτού, 
αλλά διότι ημείς οι ίδιοι τον έχομεν ακούσει και 
γνωρίζομεν καλά ότι πράγματι αυτός είναι ο Σωτήρ του 
κόσμου, ο Χριστός».
43 Ύστερα δε απο τας δύο αυτάς ημέρας ανεχώρησεν ο 
Ιησούς απο εκεί και επήγεν εις την Γαλιλαίαν.
44 Απέφευγε δε να μεταβή εις την Ναζαρέτ, που 
εθεωρείτο ιδιαιτέρα του πατρίς, διότι ο ίδιος ο Ιησούς 
είχε διαβεβαιώσει ότι κανείς προφήτης δεν τιμάται εις 
την πατρίδα του.
45 Όταν, λοιπόν, ήλθεν εις την Γαλιλαίαν, τον 
υπεδέχθησαν οι Γαλιλαίοι, διότι είχαν ίδει όλα τα 
θαύματα, που έκανε εις τα Ιεροσόλυμα κατά την εορτήν 
του πάσχα. Διότι και αυτοί είχαν έλθει εις την εορτήν.
46 Ήλθε, λοιπόν, πάλιν ο Ιησούς εις την Κανά της 
Γαλιλαίας, όπου είχε μεταβάλει το νερό εις κρασί. 
Υπήρχε δε εκεί κάποιος αυλικός του βασιλέως Ηρώδου, 
του οποίου το παιδί εις την Καπερναούμ ήτο άρρωστον.
47 Αυτός, όταν ήκουσε ότι ο Ιησούς είχεν έλθει απο την 
Ιουδαίαν εις την Γαλιλαίαν, έφυγε απο την 
Καπερναούμ, ήλθε προς τον Ιησούν και τον 
παρακαλούσε να κατέβη απο την Κανά εις την 
Καπερναούμ και να θεραπεύση το παιδί του· διότι αυτό 
εκινδύνευε να αποθάνη.
48 Είπε, λοιπόν, ο Ιησούς προς αυτόν· «Εάν δεν ίδετε 
θαύματα μεγάλα και παράδοξα έξω απο τους φυσικούς 
νόμους, δεν θα πιστεύσετε».
49 Λέγει προς αυτόν ο βασιλικός· «Κύριε, σε παρακαλώ, 
κατέβα γρήγορα εις την Καπερναούμ πριν πεθάνη το 
παιδί μου».
50 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς· «Πήγαινε· το παιδί σου ζη 
και είναι καλά». Και επίστευσεν ο άνθρωπος εις τον 
λόγον, που του είπεν ο Ιησούς, και επέστρεψε ειρηνικός 
και χαρούμενος εις την Καπερναούμ.
51 Ενώ δε αυτός κατέβαινε προς την πόλιν, τον 
προϋπάντησαν οι δούλοι του και του ανήγγειλαν ότι «το 
παιδί σου ζη».
52 Εζήτησε τότε απο αυτούς να πληροφορηθή, ποίαν 
ώραν το παιδί του επήρε το καλύτερον και εκείνοι του 
είπαν ότι, χθές κατά την εβδόμην ώραν, δηλαδή την 
μίαν μετά το μεσημέρι το αφήκεν εντελώς ο πυρετός.
53 Εκατάλαβε, λοιπόν, ο πατέρας ότι το παιδί του έγινε 
καλά κατά την ώραν ακριβώς που ο Ιησούς τους είχεν 
είπει ότι ο υιός σου ζή. Και επίστευσεν αυτός και όλο 
του το σπίτι.
54 Αυτό πάλιν ήτο το δεύτερον θαύμα που έκαμεν ο 
Ιησούς (το πρώτον ήτο η μεταβολή του ύδατος εις οίνον 
κατά τον γάμον της Κανά) όταν ήλθεν απο την 
Ιουδαίαν εις την Γαλιλαίαν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

• Η θεραπεία του παραλυτικού της Βηθεσδά, 1-15.
• Μοχθηραί κατηγορίαι του συνεδρίου, 16-18.
• Η διδασκαλία του Κυρίου, 19-30.
• Η αξία των έργων του, η μαρτυρία του Πατρός, 31-
42.
• Τα αίτια της απιστίας των Ιουδαίων, 43-47.

1 Έπειτα απο αυτά ήλθεν η εορτή των Ιουδαίων και 
ανέβη ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα.
2 Εκεί δε εις τα Ιεροσόλυμα, κοντά εις την προβατικήν 
πύλην του τείχους, υπήρχε μία δεξαμενή νερού, η οποία 
εις την εβραϊκήν γλώσσαν είχε το όνομα Βηθεσδά. Γύρω 
απο αυτήν ήσαν και πέντε υπόστεγα.
3 Εις αυτά τα υπόστεγα ευρίσκετο πολύ πλήθος απο 
αρρώστους, τυφλοί, χωλοί, άνθρωποι με ακίνητο και 
σαν ξερό κάποιο μέλος του σώματός των και οι οποίοι 
όλοι επερίμεναν να κινηθή το νερό.
4 Διότι κατά καιρούς κατέβαινε άγγελος εις αυτήν την 
κολυμβήθρα και ανεταράσσετο το νερό. Ο πρώτος, 
λοιπόν, που θα έμπαινε μετά την ταραχήν του νερού, 
εθεραπεύετο, απο οποιοδήποτε νόσημα και αν 
κετείχετο.
5 Υπήρχε δε εκεί ένας άνθρωπος, ο οποίος ήτο ασθενής 
τριάντα οκτώ χρόνια.
6 Όταν τον είδε ο Ιησούς να κατάκειται, και σαν Θεός 
που ήτο εγνώρισε ότι πολύν καιρόν είναι άρρωστος, του 
λέγει· «Θέλεις να γίνης υγιής;».
7 Απεκρίθη ο ασθενής· «Θέλω, Κύριε, αλλά δεν έχω 
άνθρωπον, ώστε όταν ταραχθή το νερό να με ρίψη εις 
την κολυμβήθραν. Ενώ δε εγώ σύρομαι προς αυτήν, 
άλλος πριν απο μένα κατεβαίνει εις την κολυμβήθραν».
8 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς· «Σήκω επάνω, πάρε το 
κρεββάτι σου και περιπάτει».
9 Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος, επήρε το 
κρεββάτι του και ήρχισε να περιπατή, όπως όλοι οι 
υγιείς. Ήτο δε Σάββατον κατά την ημέραν εκείνην.
10 Έλεγαν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι εις τον θεραπευθέντα· 
«Σήμερα είναι Σάββατον. Και δεν σου επιτρέπεται να 
σηκώνης το κρεββάτι σου».
11 Απήντησε εις αυτούς· «Εκείνος, που με θαύμα μου 
έδωσε την υγείαν μου, μου είπε: πάρε το κρεββάτι σου 
και περιπάτει».
12 Ηρώτησαν, λοιπόν, αυτόν· «Ποιός είναι ο άνθρωπος, 
που σου είπε· πάρε το κρεββάτι σου και περιπάτει;».
13 Ο θεραπευθείς όμως δεν εγνώριζε ποιός είναι, διότι ο 
Ιησούς είχε απομακρυνθή μέσα εις τον όχλον, που 
ευρίσκετο εις τον τόπον εκείνον.
14 Έπειτα απο αυτά τον ευρήκε ο Ιησούς εις την αυλήν 
του ναού και του είπε· «Πρόσεξε· έγινες υγιής· μην 
αμαρτάνης πλέον, διά να μη σου συμβή κάτι το 
χειρότερον».
15 Έφυγε τότε ο άνθρωπος απο τον ναόν, επήγε εις τους 
Ιουδαίους και τους ανήγγειλε, ότι αυτός που τον έκαμε 
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υγιή είναι ο Ιησούς. (Θα έπρεπε απο λόγους και μόνον 
ευγνωμοσύνης να είχε κινηθή ο τέως παράλυτος, διά να 
γνωστοποιήση εις τους Ιουδαίους, ότι ο Ιησούς του είχε 
δώσει την υγείαν).
16 Και δι’ αυτό οι Ιουδαίοι κατεδίωκαν τον Ιησούν και 
εζητούσαν να τον φονεύσουν, διότι αυτά τα θαύματα τα 
έκαμνε κατά την ημέραν του Σαββάτου.
17 Ο Ιησούς όμως απεκρίθη εις τους Ιουδαίους, που 
αυτά εσκέπτοντο εναντίον του· «Ο Πατήρ μου 
εργάζεται ακατάπαυστα έως τώρα (διότι δεν 
εδημιούργησε μόνον αλλά και κυβερνά τον κόσμον). 
Και εγώ ο Υιός του εργάζομαι συνεχώς διά την 
σωτηρίαν των ανθρώπων» (Χωρίς να διακόπτω το έργον 
μου ούτε και το Σάββατον).
18 Δι’ αυτά τα λόγια που ήκουσαν εζητούσαν ακόμη 
περισσότερον οι Ιουδαίοι να τον φονεύσουν, διότι όχι 
μόνον κατέλυε την αργίαν του Σαββάτου, αλλά και 
έλεγε ότι έχει ιδικόν του, κατά ένα αποκλειστικόν και 
μοναδικόν τρόπον, Πατέρα τον Θεόν και έκαμνε τον 
εαυτόν του ίσον με τον Θεόν.
19 Απεκρίθη τότε ο Ιησούς και τους είπε· «Σας 
διαβεβαιώνω, ότι δεν ημπορεί ο Υιός να πράττη απο τον 
εαυτόν του τίποτε, εάν δεν βλέπη τον Πατέρα να 
πράττη. Υπάρχει απόλυτος ομοφωνία μεταξύ Πατρός 
και Υιού, διότι εκείνα που ενεργεί ο Πατήρ, κατά τον 
αυτόν τρόπον, τα ίδια πράττει και ο Υιός.
20 Διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και φανερώνει εις 
αυτόν πλήρως και τελείως όλα όσα πράττει εις τον 
ουρανόν και την γην. Και του δίδει το δικαίωμα τα ίδια 
και αυτός να πράττη. Και θα του φανερώση ακόμη 
μεγαλύτερα και σπουδαιότερα απο αυτά, που έως τώρα 
είδατε, διά να θαυμάζετε και σείς ακόμη, που μένετε εις 
την απιστίαν σας.
21 Διότι, όπως ο Πατήρ ανασταίνει τους νεκρούς και 
τους δίδει ζωήν, έτσι και ο Υιός έχει απεριόριστον 
εξουσίαν να δίδη ζωήν εις όποιον θέλει και κρίνει άξιον.
22 Έχει δε ακόμη το δικαίωμα ο Υιός να κρίνη τους 
πάντας, διότι ο Πατήρ δεν κρίνει και δεν δικάζει κανένα, 
αλλά όλην την εξουσίαν της κρίσεως την έχει δώσει εις 
τον Υιόν.
23 Και έδωκεν όλα αυτά εις τον Υιόν, διά να τιμούν και 
προσκυνούν τον Υιόν όλοι, όπως τιμούν και 
προσκυνούν τον Πατέρα. Εκείνος που δεν τιμά τον Υιόν, 
δεν τιμά ούτε τον Πατέρα, ο οποίος τον έστειλεν εις τον 
κόσμον.
24 Σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος ο οποίος ακούει την 
διδασκαλίαν μου και πιστεύει εις τον Πατέρα, που με 
έστειλε, αυτός έχει κερδήσει την αιώνιον ζωήν και δεν 
θα περάση απο δίκην και κρίσιν, αλλά έχει μεταβή 
πλέον απο τον πνευματικόν θάνατον της αμαρτίας εις 
την αιωνίαν ζωήν.
25 Αληθώς σας λέγω, ότι έρχεται ώρα, και η ώρα αυτή 
είναι τώρα, που οι νεκροί πνευματικώς άνθρωποι θα 
ακούσουν την διδασκαλίαν του Υιού του Θεού και όσοι 
θα την ακούσουν και θα την δεχθούν, θα ζήσουν εις 

αιώνας αιώνων πλησίον του Θεού.
26 Διότι όπως ο Πατήρ έχει αιωνίως ζωήν μέσα του και 
είναι η ζωή και η πηγή της ζωής, έτσι έδωκε και εις τον 
Υιόν του, που έγινε άνθρωπος, και αυτό το μοναδικόν 
μέσα εις όλην την άλλην δημιουργίαν προσόν, να έχη 
ζωήν μέσα του και να μεταδίδη ζωήν εις τους άλλους.
27 Και του έδωκε ακόμη την εξουσίαν να κρίνη και να 
δικάζη τους ανθρώπους. Διότι αυτός ο μονογενής υιός 
του έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος.
28 Μη θαυμάζετε δι’ αυτό που σας είπα. Θα συμβούν 
και άλλα πολύ περισσότερον αξιοθαύμαστα, διότι 
έρχεται ώρα, που όλοι οι νεκροί, οι οποίοι ευρίσκονται 
θαμμένοι εις τα μνημεία, θα ακούσουν την φωνήν του 
Θεού.
29 Και θα αναστηθούν και θα βγούν απο τα μνημεία· 
και όσοι μεν κατά την επίγειον ζωήν των έπραξαν τα 
αγαθά, θα αναστηθούν διά να απολαύσουν την αιωνίαν 
και μακαρίαν ζωήν. Όσοι όμως έπραξαν τα κακά, θα 
αναστηθούν διά να κριθούν και καταδικασθούν.
30 Εγώ θα είμαι κριτής των, αλλά εγώ δεν ημπορώ να 
πράττω τίποτε απο τον εαυτόν μου, το οποίον να μη 
θέλη ο Πατήρ. Απόλυτος αρμονία υπάρχει μεταξύ εμού 
και του Πατρός. Δι’ αυτό, καθώς ακούω απο τον 
Πατέρα, κρίνω, και η κρίσις μου είναι πάντοτε δικαία. 
Διότι εγώ δεν ζητώ να κάμω το θέλημά μου, αλλά το 
θέλημα του Πατρός, που με έστειλεν εις τον κόσμον.
31 Εάν δε εγώ μόνος μου δίδω διά τον εαυτόν μου μίαν 
τέτοιαν μαρτυρίαν, θα πήτε ίσως ότι η μαρτυρία μου δεν 
είναι αληθινή και αξιόπιστος.
32 Όμως άλλος είναι εκείνος που μαρτυρεί δι’ εμέ, ο 
Πατήρ μου ο επουράνιος, και γνωρίζω άριστα και 
κάλλιστα ότι είναι απολύτως αληθινή η μαρτυρία, την 
οποίαν μαρτυρεί δι’ εμέ.
33 Σας υπενθυμίζω δε, ότι σείς εστείλατε πρεσβείαν εις 
τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν και εκείνος έχει δώσει 
βαρυσήμαντον μαρτυρίαν διά την αλήθειαν.
34 Εγώ όμως, που έχω κατ’ ευθείαν την μαρτυρίαν του 
Πατρός, δεν έχω ανάγκην να στηριχθώ εις την 
μαρτυρίαν ανθρώπου, έστω και αν ο άνθρωπος αυτός 
είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο μέγας μεταξύ των 
προφητών. Αλλά σας τα λέγω αυτά και σας υπενθυμίζω 
την μαρτυρίαν του Ιωάννου, διά να πεισθήτε σείς εις 
αυτόν που τον θεωρείτε, και πολύ δικαίως, ως 
αξιόπιστον, και βρήτε έτσι την σωτηρίαν.
35 Εκείνος ήτο απλώς ο λύχνος, που το Πνεύμα το 
Άγιον τον ήναψε και έτσι εφώτιζε. Σείς δε ηθελήσατε να 
χαρήτε με το φώς της διδασκαλίας του, αλλά δι’ ολίγον 
μόνον χρόνον.
36 Εγώ, που ως άλλος ήλιος είμαι απο τον εαυτόν μου 
φώς, έχω μαρτυρίαν μεγαλυτέραν απο την μαρτυρίαν 
του Ιωάννου και αυτή είναι τα καταπληκτικά θαύματα, 
που έδωκε την εξουσίαν εις εμέ τον ενανθρωπήσαντα 
Υιόν ο Πατήρ, να πραγματοποιήσω εις τον τέλειον 
βαθμόν. Αυτά λοιπόν τα έργα, τα οποία εγώ κάμνω, 
μαρτυρούν δι’ εμέ, ότι ο Πατήρ με έχει στείλει εις τον 
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κόσμον.
37 Και ο Πατήρ, που με έστειλε έχει απο πολύν καιρόν 
μαρτυρήσει δι’ εμέ μέσα εις τα βιβλία της Αγία Γραφής. 
Αλλά σείς ούτε την φωνήν αυτού έχετε ποτέ έως τώρα 
ακούσει ούτε την μορφήν του είδατε.
38 Και τον λόγον του Θεού, που περιέχεται εις τας 
Γραφάς δεν τον έχετε δεχθή με όλην σας την καρδιά, 
ώστε να μένη μέσα σας. Και απόδειξις ότι δεν πιστεύετε 
εις εκείνον, τον οποίον ο Πατήρ έστειλε εις τον κόσμον.
39 Λοιπόν, σείς πρέπει να ερευνάτε τας Γραφάς και να 
συλλαμβάνετε τα βαθύτερα αυτών νοήματα, διότι και 
σείς οι ίδιοι πιστεύετε ότι με την έρευναν και την πίστιν 
εις αυτάς θα έχετε ζωήν αιώνιον. Και αυταί ακριβώς αι 
Γραφαί είναι, που μαρτυρούν δι’ εμέ.
40 Αλλά σείς, παρ’ όλα όσα λέγουν αι Γραφαί, δεν 
θέλετε να έλθετε με πίστιν προς εμέ, διά να έχετε ζωήν 
αιώνιον.
41 Εγώ δεν ζητώ να λάβω δόξαν εκ μέρους των 
ανθρώπων.
42 Αλλά σας εγνώρισα πολύ καλά και είδα ότι δεν έχετε 
μέσα σας την αληθινήν αγάπην προς τον Θεόν.
43 Και τούτο μαρτυρείται απο το γεγονός ότι ενώ εγώ 
έχω έλθει εξ ονόματος του Πατρός μου, σείς εν τούτοις 
δεν με δέχεσθε και δεν πιστεύετε εις την θείαν μου 
αποστολήν και διδασκαλίαν. Εάν όμως έλθη κανένας 
ψευδομεσσίας, που θα κινήται απο ιδιοτέλειαν και 
προσωπικήν φιλοδοξίαν, εκείνον θα τον δεχθήτε διότι 
θα κολακεύη τας αδυναμίας σας.
44 Και πώς είναι δυνατόν να πιστέψετε εις την αλήθειαν 
σείς, οι οποίοι επιδιώκετε να παίρνετε δόξαν και τιμήν ο 
ένας απο τον άλλον και δεν ζητείτε την αληθινήν 
δόξαν, η οποία προέρχεται απο τον ένα και μόνον Θεόν;
45 Μη νομίζετε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω εις τον 
Πατέρα. Υπάρχει άλλος που σας κατηγορεί και αυτός 
είναι ο Μωϋσής, εις τον οποίον σείς έχετε στηρίξει τας 
ελπίδας σας.
46 Διότι εάν επιστεύατε εις τον Μωϋσέα, θα επιστεύατε 
και εις εμέ. Επειδή εκείνος πολλά έγραφε και 
προεικόνισε και προδιετύπωσε δι’ εμέ.
47 Εάν, λοιπόν, εις τα γραμμένα απο εκείνον δεν 
πιστεύετε, πως θα πιστεύσετε εις τα ιδικά μου λόγια;».

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

• Ο πολλαπλασιασμός των άρτων, 1-15.
• Ο Ιησούς περιπατεί επάνω εις τα ύδατα, 16-21.
• Ο άρτος της ζωής, 22-59.
• Αποχώρησις μερικών μαθητών, 60-66.
• Η ομολογία του Πέτρου, 67-71.

1 Έπειτα απο αυτά ανεχώρησεν ο Ιησούς εις τα μέρη της 
Γαλιλαίας και επέρασε μαζή με τους μαθητάς του εις το 
απέναντι μέρος της θαλάσσης της Γαλιλαίας, η οποία 
ονομάζεται και θάλασσα της Τιβεριάδος.

2 Και τον ακολουθούσε πολύς λαός, διότι έβλεπαν τα 
θαύματα που έκαμνε διά την θεραπείαν των ασθενών.
3 Ανέβηκε δε εις το όρος ο Ιησούς και εκεί εκάθισε μαζή 
με τους μαθητάς του.
4 Επλησίαζε δε το πάσχα, η μεγάλη αυτή εορτή των 
Ιουδαίων.
5 Και καθώς εσήκωσε ο Ιησούς τα μάτια και είδεν ότι 
πολύς λαός έρχεται προς αυτόν, είπε προς τον 
Φίλιππον· «Απο πού και με τι χρήματα θα αγοράσωμεν 
ψωμιά, διά να φάγουν αυτοί οι άνθρωποι;».
6 Έλεγε δε τούτο ο Κύριος, διά να δοκιμάση την πίστιν 
του Φιλίππου. Διότι αυτός εγνώριζε πολύ καλά τι 
επρόκειτο με την παντοδυναμίαν του να κάμη εντός 
ολίγου.
7 Απήντησεν εις αυτόν ο Φίλιππος· «Ούτε διακοσίων 
δηναρίων ψωμιά δεν αρκούν εις αυτούς, όχι να 
χορτάσουν, αλλά διά να πάρη ο κάθε ένας ένα μικρό 
κομμάτι».
8 Λέγει εις αυτόν ένας απο τους μαθητάς του, ο 
Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου·
9 «Είναι εδώ κάποιος νέος, που έχει πέντε κρίθινα 
ψωμιά και δύο ψάρια· αλλά τι είναι αυτά εμπρός εις 
τόσο πλήθος ανθρώπων;».
10 Ο Ιησούς όμως τους είπε· «Βάλτε τους ανθρώπους να 
καθίσουν». Υπήρχε δε πολύ χορτάρι εις τον τόπον, διότι 
ήτο άνοιξις. Εκάθισαν, λοιπόν, πρώτον οι άνδρες των 
οποίων ο αριθμός έφθανε περίπου τας πέντε χιλιάδας.
11 Επήρε δε ο Ιησούς εις τα χέρια του τα ψωμιά και αφού 
ευχαρίστησε τον Πατέρα, εμοίρασε εις τους μαθητάς, οι 
δε μαθηταί εμοίρασαν εις τους καθισμένους εκεί 
ανθρώπους. Το ίδιο έκαμαν και με τα ψάρια και έδιδαν 
εις τον καθένα όσον ήθελε, διά να χορτάση.
12 Αφού δε εχόρτασαν όλοι, είπεν ο Ιησούς εις τους 
μαθητάς του· «Μαζέψτε τα κομμάτια που επερίσσεψαν, 
διά να μη χαθή τίποτε».
13 Τα εμάζεψαν, λοιπόν, και εγέμισαν δώδεκα κοφίνια 
απο τα κομμάτια των πέντε κριθίνων άρτων, τα οποία 
επερίσσεψαν εις εκείνους που είχαν φάγει.
14 Οι άνθρωποι, λοιπόν, όταν είδαν αυτό το 
καταπληκτικό θαύμα, που έκαμεν ο Ιησούς, έλεγαν ότι 
αυτός πράγματι είναι ο προφήτης εκείνος, που 
σύμφωνα με την προφητείαν του Μωϋσέως έρχεται εις 
τον κόσμον.
15 Ο Ιησούς, λοιπόν, επειδή αντελήφθη καθαρώτατα, 
ότι οι άνθρωποι εκείνοι επάνω εις τον ενθουσιασμόν 
των, επρόκειτο να έλθουν να τον αρπάξουν, διά να τον 
ανακηρύξουν βασιλέα, έφυγε πάλιν μόνος του εις το 
όρος.
16 Και οι μαθηταί, όταν ενύχτωσε, κατέβηκαν, απο εκεί 
που είχε γίνει το θαύμα, εις την θάλασσαν.
17 Και αφού εμπήκαν εις το πλοίον, επήγαιναν εις το 
απέναντι μέρος της θαλάσσης, εις την Καπερναούμ. Και 
ενώ είχε πλέον γίνει σκοτάδι, ο Ιησούς δεν είχεν έλθει 
εις αυτούς.
18 Επειδή δε εφυσούσε δυνατός άνεμος, η θάλασσα όλο 
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και εσηκώνετο εις αγριώτερα κύματα.
19 Αφού, λοιπόν, είχαν προχωρήσει είκοσι πέντε με 
τριάντα στάδια, δηλαδή πέντε έως πεντέμισυ 
χιλιόμετρα, βλέπουν έξαφνα τον Ιησούν να περιπατή 
επάνω εις την θάλασσαν, να έρχεται κοντά εις το 
πλοίον και εφοβήθησαν.
20 Αλλ’ ο Ιησούς τους είπε· «Εγώ είμαι, μη φοβείσθε».
21 Όταν πλέον επείσθησαν οι μαθηταί ότι αυτός είναι ο 
διδάσκαλος, έσπευσαν να τον πάρουν εις το πλοίον. Και 
αμέσως μόλις τον επήραν, το πλοίον έφθασεν εις την 
ξηράν, όπου επήγαιναν.
22 Την άλλην ημέραν πολλοί απο τον λαόν, οι οποίοι 
ευρίσκοντο ακόμη εις το απέναντι μέρος της θαλάσσης, 
όπου είχε γίνει το θαύμα, είχαν ίδει ότι άλλο πλοιάριον 
δεν υπήρχεν εκεί παρά μόνον ένα, εκείνο εις το οποίον 
είχαν επιβιβασθή οι μαθηταί, και ότι δεν εμπήκε μαζή 
με τους μαθητάς εις το πλοιάριον ο Ιησούς, αλλά μόνοι 
οι μαθηταί του είχαν αναχωρήσει. (Έμειναν, λοιπόν, με 
την ιδέαν ότι ο Ιησούς ευρίσκετο ακόμη εκεί).
23 Εν τω μεταξύ ήλθαν άλλα πλοιάρια απο διάφορα 
σημεία της Τιβεριάδος, πλησίον εις τον τόπον, όπου τα 
πλήθη είχαν φάγει χθές ψωμί, το οποίον είχε πληθυνθή 
με την ευχαριστίαν και το θαύμα του Κυρίου.
24 Όταν, λοιπόν, είδεν ο λαός και επείσθη, ότι ο Ιησούς 
δεν ευρίσκεται εκεί ούτε οι μαθηταί του, εμπήκαν και 
αυτοί εις τα πλοία και ήλθαν εις την Καπερναούμ 
αναζητούντες τον Ιησούν.
25 Και αφού τον ευρήκαν εις το απέναντι μέρος της 
θαλάσσης, το προς την Καπερναούμ, του είπον· 
«Διδάσκαλε, πότε ήλθες εδώ;».
26 Ο Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· «Ειλικρινώς σας 
λέγω, ζητείτε να με εύρετε, όχι διότι είδατε τα θαύματά 
μου και έχετε πεισθή διά την θείαν μου αποστολήν, 
αλλά διότι εφάγατε χθές και εχορτάσατε απο τους 
άρτους.
27 Μη φροντίζετε αποκλειστικά και μόνον και μην 
εργάζεσθε διά την υλικήν τροφήν, που είναι προσωρινή 
και χάνεται, αλλά διά την πνευματικήν τροφήν, η οποία 
εξασφαλίζει την αιωνίαν ζωήν. Αυτήν δε την τροφήν θα 
σας την δώση ο υιός τους ανθρώπου. Διότι ο Πατήρ 
αυτόν μόνον με τα καταπληκτικά θαύματα, που του 
έδωσε την εξουσίαν να κάνη, τον απέδειξε επισήμως 
και σαν να έβαλε την σφραγίδα του, ότι αυτός είναι που 
δίνει την πνευματικήν τροφήν και την αιώνιον ζωήν».
28 Είπαν, λοιπόν, προς αυτόν· «Τι να κάμωμεν, ώστε να 
εργαζώμεθα τα έργα, που θέλει ο Θεός;».
29 Απήντησε ο Ιησούς και τους είπε· «Τούτο είναι το 
έργον, που θέλει ο Θεός, να πιστεύσετε εις αυτόν που 
εκείνος έχει στείλει».
30 Είπαν τότε εις αυτόν· «Ποίον όμως αποδεικτικόν 
θαύμα κάμνεις συ, διά να ίδωμεν και πιστεύσωμεν εις 
την αποστολήν σου; Ποίον υπερφυσικόν έργον 
εργάζεσαι;
31 Οι πατέρες μας έφαγαν το μάννα εις τη έρημον, 
όπως άλλωστε έχει γραφή και εις τους ψαλμούς: άρτον 

απο τον ουρανόν έδωκεν εις αυτούς να φάγουν».
32 Είπε, λοιπόν, εις αυτούς ο Ιησούς· «Σας διαβεβαιώνω, 
ότι ο Μωϋσής δεν σας έδωσε τον αληθινόν και αιώνιον 
άρτον εκ του ουρανού, αλλά υλικόν, προεικόνισμα και 
τύπον του πνευματικού άρτου. Ο Πατήρ μου όμως, ο 
οποίος και τότε διά του Μωϋσέως σας έδωσε τον υλικόν 
εκείνον άρτον, σας δίδει τώρα και τον αληθινόν 
πνευματικόν άρτον απο τον ουρανόν.
33 Διότι ο αληθινός άρτος του Θεού είναι αυτός, που 
κατεβαίνει απο τον ουρανόν και δίδει ζωήν ατελεύτητον 
και αιωνίαν εις όλον τον κόσμον».
34 Έπειτα, λοιπόν, απο αυτά και χωρίς να τα 
εννοήσουν, του είπαν· «Κύριε, δος μας πάντοτε αυτόν 
τον άρτον».
35 Τότε τους είπεν ο Ιησούς· «Εγώ είμαι ο άρτος της 
ζωής (εγώ με την μετάληψιν του σώματος και του 
αίματός μου, αλλά και με την διδασκαλίαν μου και 
χάριν του Αγίου Πνεύματος μεταδίδω την πραγματικήν 
και αιωνίαν ζωήν). Εκείνος που έρχεται κοντά μου, ποτέ 
δεν θα πεινάση πνευματικώς και εκείνος που πιστεύει 
εις εμέ, ποτέ δεν θα διψάση.
36 Αλλά σας είπα, ότι σείς, αν και είδατε εμέ και τα 
έργα μου, εν τούτοις δεν πιστεύετε , ότι εγώ είμαι ο 
Μεσσίας.
37 Θα πιστεύσουν όμως άλλοι, κάθε λογικόν πλάσμα, 
κάθε άνθρωπος που μου δίνει ο Πατήρ θα έρθη εις εμέ 
και θα γίνη μαθητής μου. Και εκείνον, που έρχεται εις 
εμέ, ποτέ δεν θα τον βγάλω έξω με περιφρόνησιν.
38 Διότι έχω κατεβή απο τον ουρανόν και είμαι ως 
άνθρωπος εις την γην, όχι διά να πράττω το ιδικόν μου 
θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου, που με έστειλε.
39 Το δε θέλημα του Πατρός, που με έστειλεν εις τον 
κόσμον, είναι ακριβώς τούτο, να μη χάσω κανέναν απο 
όλους εκείνους που μου έχει δώσει, αλλά να αναστήσω 
αυτούς κατά την μεγάλην εκείνην ημέραν της δευτέρας 
παρουσίας μου.
40 Και αυτό είναι το θέλημα εκείνου που με έστειλε· 
δηλαδή κάθε ένας που βλέπει τον Υιόν και πιστεύει εις 
αυτόν να έχη ζωήν αιώνιον. Και εγώ θα τον αναστήσω 
ένδοξον κατά την μεγάλην ημέραν της κρίσεως.
41 Εγόγγυζαν τότε εναντίον του οι Ιουδαίοι, διότι είπε, 
εγώ είμαι ο άρτος που έχω κατέβη απο τον ουρανόν.
42 Και έλεγαν· «δεν είναι αυτός ο Ιησούς, ο υιός του 
Ιωσήφ, του οποίου ημείς γνωρίζομεν τον πατέρα και την 
μητέρα; Πώς, λοιπόν, λέγει ότι έχει κατεβή απο τον 
ουρανόν;».
43 Απεκρίθη τότε ο Ιησούς και τους είπε· «Μη γογγύζετε 
και μη με επικρίνετε μεταξύ σας. Ο γογγυσμός σας 
είναι αποτέλεσμα της απιστίας σας.
44 Κανείς δεν ημπορεί να έλθη με πίστιν κοντά μου, εάν 
ο Πατήρ που με απέστειλε, δεν τον προσελκύση με την 
θείαν του χάριν. Και εγώ αυτόν θα τον αναστήσω κατά 
την μεγάλην ημέραν της κρίσεως.
45 Ότι δε πιστεύουν εις εμέ, εκείνοι που ελκύονται απο 
τον Πατέρα μου, έχει γραφή εις τα προφητικά βιβλία: 
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και όλοι όσοι πιστεύσουν εις τον Μεσσίαν, θα έχουν 
διδαχθή απο τον Θεόν. Κάθε ένας που ακούει την 
φωνήν του Πατρός μου και μανθάνει έτσι την αλήθειαν, 
έρχεται εις εμένα.
46 Βεβαίως τον Πατέρα κανείς δεν τον έχει ίδει, ει μη 
μόνον εκείνος, που είναι σταλμένος απο τον Θεόν, 
αυτός μόνος είδε τον Πατέρα.
47 Σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που πιστεύει εις εμέ 
έχει την αιώνιον ζωήν.
48 Εγώ είμαι ο άρτος, που δίδω την πραγματικήν, την 
αιωνίαν ζωήν.
49 Οι πατέρες σας έφαγαν το μάννα εις την έρημον, τον 
θαυμαστόν πράγματι άρτον, και απέθανον, διότι 
επρόκειτο περί υλικής τροφής.
50 Αυτός όμως που σας λέγω εγώ τώρα είναι ο άρτος 
που κατεβαίνει απο τον ουρανόν και έχει τέτοιαν 
ανυπολόγιστον δύναμιν, ώστε, εάν φάγη κανείς απο 
αυτόν, να μη πεθάνη ποτέ. (Δηλαδή να μην αποθάνη 
πνεματικώς, αλλά να απολαύση την αιώνιον ζωήν).
51 Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, που έχω κατεβή απο τον 
ουρανόν· όποιος φάγη απο τον άρτον τούτον, θα ζήση 
αιωνίως. Και ο άρτος, τον οποίον εγώ θα σας δώσω, 
είναι η σάρξ μου, η ανθρωπίνη μου υπόστασις την 
οποίαν θα προσφέρω θυσίαν διά την σωτηρίαν και ζωήν 
του κόσμου».
52 Εφιλονικούσαν, λοιπόν, μεταξύ των οι Ιουδαίοι και 
έλεγαν· «Πώς ημπορεί αυτός να μας δώση την σάρκα 
του να φάγωμεν;».
53 Τους είπε τότε ο Ιησούς· «Ειλικρινώς και αληθώς σας 
λέγω, εάν δεν φάγετε την σάρκα του υιού του 
ανθρώπου, διά του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, 
και πίετε το αίμα αυτού, δεν έχετε μέσα σας ζωήν.
54 Εκείνος που τρώγει την σάρκα μου, διά του 
μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, και πίνει το αίμα μου, 
έχει ζωήν αιώνιον και εγώ θα τον αναστήσω ένδοξον 
κατά την μεγάλην ημέραν της κρίσεως.
55 Διότι η σάρξ μου είναι πράγματι πνευματική τροφή 
και το αίμα μου είναι πράγματι πνευματικόν ποτόν. Και 
εκείνος που κοινωνεί απο αυτά έχει ζωήν αιώνιον.
56 Καθένας που τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα 
μου, ενώνεται μαζή μου στενότατα εις ένα πνευματικόν 
σώμα, ώστε αυτός να μένη μέσα εις εμέ και εγώ να 
μένω μέσα εις αυτόν και να τον μεταβάλλω εις 
κατοικητήριον της θεότητος.
57 Καθώς με έστειλε ο Πατήρ, ο οποίος έχει απο τον 
εαυτόν του την ζωήν και είναι η πηγή της ζωής, και εγώ 
ως άνθρωπος έχω ζωήν αθάνατον απο τον Πατέρα και 
ζω διά τον Πατέρα, έτσι και εκείνος, ο οποίος διά της 
θείας Ευχαριστίας με μεταλαμβάνει, θα ζήση, διότι θα 
πάρη απο εμέ την ζωήν.
58 Αυτός που σας είπα είναι ο άρτος, που έχει κατεβή 
απο τον ουρανόν. Δεν είναι σαν το μάννα που έφαγαν 
οι πατέρες σας εις την έρημον και έζησαν επί ολίγα έτη 
και εις το τέλος απέθαναν· εκείνος που τρώγει αυτόν 
τον άρτον θα ζήση αιωνίως».

59 Αυτά είπεν ο Ιησούς μέσα εις την συναγωγήν της 
Καπερναούμ, διδάσκων τα πλήθη.
60 Πολλοί τότε απο τους μαθητάς του, όταν ήκουσαν 
αυτά είπον· «Είναι σκληρός αυτός ο λόγος· ποιός 
ημπορεί να τον ακούη και να τον πιστεύη; Πώς είναι 
δυνατόν να φάγη κανείς σάρκα ανθρωπίνην;».
61 Ο Ιησούς αντελήφθη, με την θείαν του γνώσιν, ότι 
γογγύζουν διά το ζήτημα αυτό οι μαθηταί του και τους 
είπε· «Αυτό σας σκανδαλίζει;
62 Εάν, λοιπόν, ίδετε τον υιόν του ανθρώπου να 
ανεβαίνη εκεί όπου ευρίσκετο πριν λάβη σάρκα 
ανθρωπίνην, θα πιστεύσετε τότε εις το πρωτάκουστον 
αυτό γεγονός;
63 Σας λέγω δε και τούτο: το Άγιον Πνεύμα είναι εκείνο 
που ζωοποιεί. Η δε σάρξ μου δίδει ζωήν αιώνιον, διότι 
ακριβώς έχει συλληφθή απο το Πνεύμα το Άγιον και 
κατοικεί εις αυτήν το Πνεύμα. Κάθε άλλη σάρξ δεν 
ωφελεί τίποτε. Τα λόγια, τα οποία εγώ σας διδάσκω, 
είναι πνεύμα Θεού, δι’ αυτό δε έχουν και μεταδίδουν 
ζωήν.
64 Αλλά υπάρχουν μερικοί απο σας, οι οποίοι δεν 
πιστεύουν». Είπε δε αυτά ο Ιησούς, διότι εγνώριζε ευθύς 
εξ αρχής, ποίοι είναι αυτοί που δεν πιστεύουν και ποίος 
είναι εκείνος, ο οποίος έμελλε να τον παραδώση.
65 Και έλεγεν ο Χριστός· «Διά τούτο σας είπα ότι κανείς 
δεν ημπορεί να έλθη εις εμέ και να με ακολουθήση με 
πίστιν, εάν δεν του έχη δοθή αυτό το χάρισμα απο τον 
Πατέρα μου».
66 Απο την ημέραν αυτήν πολλοί εκ των μαθητών του 
εγύρισαν εις τα σπίτια των και τας εργασίας των και 
δεν επήγαιναν πλέον μαζή του.
67 Λαβών αφορμήν ο Ιησούς απο την αποχώρησιν 
εκείνων είπεν εις τους δώδεκα· «Μήπως και σείς θέλετε 
να φύγετε;».
68 Απήντησε τότε εις αυτόν ο Σίμων Πέτρος· «Κύριε, 
προς ποίον άλλον να πάμε; Μένομεν πάντοτε μαζή σου 
διότι συ έχεις λόγια που δίδουν ζωήν αιωνίαν.
69 Και ημείς έχομεν πιστεύσει εις σε και έχομεν απο την 
προσωπικήν μας πείραν γνωρίσει, ότι συ είσαι ο 
Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος».
70 Απεκρίθη εις αυτούς ο Ιησούς· «Εγώ δεν εξέλεξα και 
εκάλεσα εσάς τους δώδεκα; Προσέξατε μήπως και σείς 
σκανδαλισθήτε. Διότι ένας απο σας είναι διάβολος διά 
το φοβερόν έργον, το οποίον πρόκειται να κάμη».
71 Υπονοούσε δε τον Ιούδαν τον υιόν του Σίμωνος, τον 
Ισκαριώτην. Διότι αυτός έμελλε να τον παραδώση εις 
τους εχθρούς, μολονότι ήτο ένας απο τους δώδεκα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

• Η απιστία των αδελφών του Ιησού, 1-9.
• Ο Ιησούς εις την Ιερουσαλήμ κατά την εορτήν της 
Σκηνοπηγίας, 10-15.
• Απολογία διά την διδασκαλίαν του, 16-36.
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• Η υπόσχεσις του Κυρίου διά την αποστολήν του 
Αγίου Πνεύματος, 37-43.
• Απόπειρα συλλήψεώς του, 44-53.

1 Και ύστερα απο τα γεγονότα αυτά περιώδευεν ο 
Ιησούς εις την Γαλιλαίαν. Διότι δεν ήθελε να 
περιέρχεται την Ιουδαίαν, επειδή εζητούσαν οι Ιουδαίοι 
να τον θανατώσουν.
2 Επλησίαζε δε τότε η εορτή των Ιουδαίων, η 
Σκηνοπηγία.
3 Είπαν, λοιπόν, προς αυτόν οι θεωρούμενοι απο τους 
άλλους ανθρώπους αδελφοί του· «Φύγε απ’ εδώ και 
πήγαινε εις την Ιουδαίαν, ώστε να ίδουν τα θαύματα, τα 
οποία κάμνεις και οι εκεί μαθηταί σου.
4 Διότι κανείς δεν κάνει τίποτε εις τα κρυφά και 
μάλιστα όταν ζητή να γίνη φανερά γνωστός και να 
αναγνωρισθή η αξία του απο όλους. Αφού τέτοια έργα 
κάνεις, φανέρωσε τον εαυτόν σου εις τον πολυπληθή 
κόσμον, που θα μαζευθή εις την Ιερουσαλήμ κατά την 
εορτήν».
5 Του εφέροντο δε έτσι οι αδελφοί του, διότι ούτε αυτοί 
δεν τον επίστευαν ως Μεσσίαν.
6 Λέγει, λοιπόν, εις αυτούς ο Ιησούς· «Ο ιδικός μου 
καιρός, διά να φανερωθώ εις τους Ιουδαίους ως 
Μεσσίας, δεν ήλθεν ακόμη, ο ιδικός σας όμως καιρός, 
που πρέπει να ανεβήτε εις τα Ιεροσόλυμα, είναι 
πάντοτε έτοιμος.
7 Σας δεν ημπορεί και δεν έχει κανένα λόγον να σας 
μισή ο κόσμος, εμέ όμως με μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ 
και φανερώνω, ότι τα έργα του είναι πονηρά.
8 Σείς να ανεβήτε εις τα Ιεροσόλυμα δια την εορτήν 
αυτήν· εγώ δεν ανεβαίνω ακόμη φανερά και επίσημα 
εις αυτήν την εορτήν, διότι δεν έχει συμπληρωθή ακόμη 
ο κατάλληλος καιρός. Δεν έφθασε ακόμη η ώρα της 
μεγάλης θυσίας».
9 Αυτά δε αφού τους είπε, έμεινε εις την Γαλιλαίαν.
10 Όταν δε ανέβησαν οι αδελφοί του εις τα Ιεροσόλυμα, 
τότε και αυτός ανέβηκε εις την εορτήν, όχι φανερά και 
επίσημα, αλλά σαν εις τα κρυφά.
11 Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, τον αναζητούσαν κατά τας 
ημέρας της εορτής και έλεγαν· «Πού είναι εκείνος;».
12 Και πολλοί ψιθυρισμοί και σχόλια εγίνοντο δι’ αυτόν 
μεταξύ του λαού. Άλλοι μεν έλεγαν, ότι είναι αγαθός, 
άλλοι δε έλεγαν «Όχι, αλλά ξεγελά τον λαόν».
13 Κανένας όμως δεν ωμιλούσε δι’ αυτόν φανερά και με 
θάρρος, διότι εφοβούντο τους άρχοντας των Ιουδαίων, 
που είχαν πλέον κηρυχθή εχθροί του Χριστού.
14 Όταν δε η εορτή ευρίσκετο εις το μέσον, δηλαδή κατά 
την τετάρτην ημέραν, ανέβηκε ο Ιησούς εις την αυλήν 
του ναού και εδίδασκε τα πλήθη.
15 Και εθαύμαζαν οι Ιουδαίοι και έλεγαν· «Πώς αυτός 
γνωρίζει γράμματα, χωρίς να έχη μαθητεύσει εις 
καμμίαν ραββινικήν σχολήν;».
16 Απήντησεν εις αυτούς ο Ιησούς και είπε· «Η 
διδασκαλία μου δεν είναι ανθρωπίνη, ωσάν αυτήν που 

διδάσκουν οι ραββίνοι εις τας σχολάς των, αλλά ούτε 
και ιδική μου· είναι διδασκαλία εκείνου, ο οποίος με 
έστειλε εις τον κόσμον.
17 Όποιος θέλει ειλικρινώς να πράττη το θέλημα του 
Θεού, θα γνωρίση απο την προσωπικήν του πείραν, 
ποίον απο τα δύο είναι αληθινό: απο τον Θεόν 
προέρχεται η διδασκαλία μου ή εγώ απο τον εαυτόν μου 
την έχω επινοήσει.
18 Εκείνος που διδάσκει απο τον εαυτόν του, ζητεί να 
δοξασθή ο ίδιος ως διδάσκαλος. Αυτός όμως που ζητεί 
την δόξαν εκείνου που τον έχει στείλει, αυτός είναι 
αληθινός εις όλα όσα λέγει, διότι κινείται απο 
ανιδιοτελή ελατήρια και δεν υπάρχει εις αυτόν καμμία 
αμαρτία.
19 Ο Μωϋσής δεν έδωκε εις σας τον νόμον; Και όμως 
κανείς απο σας δεν φυλάσσει τον νόμον. Διότι εάν 
τηρήτε τον νόμον, τότε διατί ζητείτε να με φονεύσετε, 
αφού ο νόμος ρητώς απαγορεύει τον φόνον;».
20 Απήντησεν ο όχλος και είπε· «Έχεις δαιμόνιον που 
σου σκοτίζει τον νούν. Ποιός ζητεί να σε φονεύση;».
21 Απήντησεν ο Ιησούς και τους είπε· «Έκαμα ένα έργον 
(εθεράπευσα τον παράλυτον) και όλοι απορήσατε, διότι 
ενομίσατε ότι κατέλυσα την αργίαν του Σαββάτου.
22 Ο Μωϋσής σας έδωσε την πειτομήν. Διά την 
ακρίβειαν, δεν έχει καθιερωθή απο τον Μωϋσέα η 
περιτομή, αλλά απο την παράδοσιν των παλαιοτέρων 
προγόνων σας. Και εάν τύχη η ογδόη ημέρα απο την 
γέννησιν του βρέφους να είναι Σάββατον, και τότε 
κάνετε περιτομήν εις τον άνθρωπον.
23 Εάν, λοιπόν, υποχρεωτικώς παίρνη ο άνθρωπος 
περιτομήν κατά το Σάββατον, διά να μη καταλυθή ο 
νόμος του Μωϋσέως, που ορίζει πως οπωσδήποτε κατά 
την ογδόην ημέραν πρέπει να γίνη η περιτομή, σείς 
εκδηλώνετε όλην την πικρίαν σας εναντίον μου, διότι 
ολόκληρον άνθρωπον τον έκαμα υγιή κατά την ημέραν 
του Σαββάτου!
24 Μη σχηματίζετε κρίσεις απο τα εξωτερικά 
φαινόμενα, αλλά κρίνετε δικαίως, όπως επιβάλλουν τα 
πράγματα, η λογική και ο Θεός».
25 Έλεγαν, λοιπόν, μερικοί απο τους Ιεροσολυμίτας· 
«Δεν είναι αυτός, που οι άρχοντες ζητούν να τον 
φονεύσουν;
26 Και ιδού, ότι ομιλεί άφοβα και φανερά και τίποτε δεν 
αντιλέγουν εις αυτόν. Μήπως πραγματικά εκατάλαβαν 
οι άρχοντες, ότι αυτός αληθώς είναι ο Χριστός;
27 Αλλά τούτον εδώ γνωρίζομεν καλά απο πού και απο 
ποιούς κατάγεται. Ο Χριστός όμως όταν έλθη, κανείς 
δεν γνωρίζει απο πού και πότε έρχεται».
28 Εφώναξε με μεγάλην φωνήν ο Ιησούς τότε εις τας 
αυλάς του ναού διδάσκων και λέγων· «Και εμέ 
γνωρίζετε και απο πού είμαι γνωρίζετε. Η γνώσις σας 
όμως είναι ατελής. Διότι δεν γνωρίζετε, ότι εγώ δεν έχω 
έλθει απο τον εαυτόν μου, αλλά έχω έλθει απο τον 
Θεόν, που με έστειλε και ο οποίος είναι ο απολύτως 
αληθινός. Αυτόν όμως εσείς δεν τον γνωρίζετε. Δι’ αυτό 
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δε και δεν είσθε εις θέσιν να γνωρίσετε την γνησίαν και 
αληθή αποστολήν μου.
29 Εγώ όμως τον γνωρίζω, διότι έχω γεννηθή 
προαιωνίως απο αυτόν και έχω, ως Θεός, την αυτήν με 
εκείνον ουσίαν και φύσιν, και εκείνος με έστειλεν εις 
τον κόσμον».
30 Εξ αιτίας αυτών που είπε, εζητούσαν πάλιν να τον 
πιάσουν οι Ιουδαίοι. Κανείς όμως δεν άπλωσε εις αυτόν 
το χέρι, διότι ακόμη δεν είχεν έλθει η ώρα, η ωρισμένη 
απο τον Θεόν.
31 Πολλοί δε απο τον λαόν επίστευσαν εις αυτόν και 
έλεγαν, ότι «Ο Χριστός, όταν έλθη, μήπως θα κάμη 
περισσότερα θαύματα απο όσα έκαμε αυτός;».
32 Ήκουσαν οι Φαρισαίοι τον όχλον να κρυφομιλούν 
ευνοϊκά διά τον Χριστόν και να γογγύζουν κατά των 
αρχόντων και έστειλαν υπηρέτας οι Φαρισαίοι και οι 
αρχιερείς, διά να τον συλλάβουν.
33 Είπε, λοιπόν, τότε ο Ιησούς· «Ακόμη ολίγον χρόνον 
είμαι μαζή σας και πηγαίνω προς τον Πατέρα, ο οποίος 
με έστειλεν εις τον κόσμον.
34 Θα με ζητήσετε κάποτε (όταν βαρειές πέσουν επάνω 
σας οι συμφορές), και δεν θα με εύρετε. Και εκεί, 
πλησίον του Πατρός εις τους ουρανούς, που είμαι ως 
Θεός, πηγαίνω δε και ως άνθρωπος, δεν ημπορείτε σείς 
να έλθετε».
35 Είπαν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι μεταξύ των· «Πού αυτός 
πρόκειται να υπάγη και ημείς δεν θα τον εύρωμεν; 
Μήπως πρόκειται να πορευθή εις τους 
διασκορπισμένους μεταξύ των Ελλήνων Ιουδαίους και 
να διδάσκη τους Έλληνας;
36 Ποίον είναι το νόημα αυτού του λόγου που είπε, ότι 
δηλαδή θα με αναζητήσετε και δεν θα με εύρετε και 
όπου είμαι εγώ, σείς δεν ημπορείτε να έλθετε;».
37 Κατά την τελευταίαν δε μεγάλην ημέραν της εορτής 
εστάθη ο Ιησούς και με ισχυράν φωνήν είπεν· «Εάν 
κανείς διψά πνευματικά και αιώνια αγαθά, λύτρωσιν, 
ειρήνην και χαράν, ας έλθη κοντά μου και ας πίνη την 
αλήθειαν που προσφέρω, διά να ικανοποιηθούν έτσι οι 
πλέον βαθείς και ευγενείς πόθοι του.
38 Εκείνος που πιστεύει εις εμέ, όπως είπε και η Γραφή, 
θα γίνη αστείρευτος πνευματική πηγή· και απο την 
καρδίαν του θα αναβλύζουν και θα τρέχουν ποταμοί 
απο ολόδροσο τρεχούμενο νερό».
39 Αυτό δε είπε ο Κύριος διά το Άγιον Πνεύμα, το οποίον 
έμελλον να λάβουν όσοι θα επίστευον εις αυτόν, διότι η 
χάρις του Αγίου Πνεύματος, που αναγεννά και σώζει, 
δεν είχε ακόμη δοθή εις κανένα, επειδή ο Ιησούς δεν 
είχε ακόμη δοξασθή με την μεγάλην θυσίαν και με την 
ένδοξον ανάληψίν του.
40 Πολλοί, λοιπόν, απο τον λαόν, όταν ήκουσαν την 
διδασκαλίαν αυτήν, έλεγαν· «Αυτός είναι πράγματι ο 
προφήτης, που έχει προαναγγείλει ο Μωϋσής».
41 Άλλοι έλεγαν· «Αυτός είναι πράγματι ο Χριστός». 
Άλλοι έλεγαν· «Δεν είναι ο Χριστός, διότι μήπως απο 
την Γαλιλαίαν θα έλθη ο Χριστός;

42 Δεν είπεν η Γραφή, ότι ο Χριστός κατάγεται απο το 
γένος του Δαυΐδ και έρχεται απο το χωρίον Βηθλεέμ, 
όπου εγεννήθη και έζησεν ο Δαυΐδ;».
43 Έγινε, λοιπόν, αντιγνωμία και διαίρεσις μεταξύ του 
λαού εξ αιτίας αυτού.
44 Μερικοί δε απο αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά 
κανείς δεν άπλωσε επάνω του το χέρι.
45 Επέστρεψαν, λοιπόν, οι υπηρέται εις τους αρχιερείς 
και Φαρισαίους, χωρίς να έχουν συλλάβει τον Χριστόν 
και τους είπαν εκείνοι· «Διατί δεν τον εφέρατε εδώ;».
46 Απεκρίθησαν οι υπηρέται· «Ποτέ μέχρι σήμερα 
άλλος άνθρωπος δεν εδίδαξε έτσι, όπως διδάσκει αυτός 
ο άνθρωπος».
47 Απεκρίθησαν τότε οι Φαρισαίοι εις αυτούς· «Μήπως 
και σείς έχετε παρασυρθή απο αυτόν εις την πλάνην;
48 Μήπως επίστευσεν εις αυτόν κανείς απο τους 
άρχοντας ή απο τους Φαρισαίους; Κανείς δεν επίστευσε, 
διότι αυτοί μόνοι γνωρίζουν την αλήθειαν και έχουν 
ορθήν κρίσιν.
49 Αλλά επίστευσεν αυτός ο αγράμματος όχλος, που 
δεν γνωρίζει τον νόμον και δι’ αυτό είναι 
καταραμένοι!».
50 Λέγει τότε προς αυτός ο Νικόδημος, που ήτο ένας 
απο αυτούς και ο οποίος είχεν επισκεφθή νύκτα τον 
Χριστόν·
51 «Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπον, εάν 
ο δικαστής δεν ακούση πρώτον απο αυτόν την 
απολογίαν του και μάθη τι έχει κάμει;».
52 Απήντησαν και του είπαν· «Μήπως και συ είσαι απο 
την Γαλιλαίαν; Ερεύνησε και μάθε, ότι προφήτης δεν 
έχει έως τώρα βγή απο την Γαλιλαίαν». (Η αξία του 
ανθρώπου δεν έγκειται εις τον τόπον της καταγωγής, 
αλλά εις την αρετήν και τα έργα του).
53 Διέλυσαν τότε την συνεδρίασίν των με ταραχήν και 
επήγε ο καθένας εις το σπίτι του.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

• Η επ’ αυτοφώρω συλληφθείσα, 1-11.
• Ομιλία του Ιησού περί της θείας αποστολής του, 
12-30.
• Κρίσεις του Ιησού περί του Ισραήλ, 31-59.

1 Ο δε Ιησούς επήγεν εις το όρος των Ελαιών.
2 Ενώ δε ακόμη ήτο πρωΐ, ήλθεν πάλιν εις τον ναόν και 
όλος ο λαός ήρχετο προς αυτόν. Και αφού εκάθισε, τους 
εδίδασκε.
3 Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι φέρουν τότε μίαν 
γυναίκα, η οποία είχε συλληφθή επ’ αυτοφώρω 
καταπατούσα την συζυγικήν πίστιν. Και αφού την 
έβαλαν ορθίαν εις το μέσον του συγκεντρωμένου 
πλήθους,
4 του λέγουν· «Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα έχει 
συλληφθή επ’ αυτοφώρω να καταπατή την συζυγικήν 
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πίστιν·
5 και εις τον νόμον μας ο Μωϋσής διέταξε να 
λιθοβολούνται αυταί αι γυναίκες.
6 Συ, λοιπόν, τι λέγεις;». Αυτό δε είπαν, διά να τον 
θέσουν εις πειρασμόν και να έχουν εναντίον του 
κατηγορίαν. (Διότι εάν ημπόδιζε τον λιθοβολισμόν, θα 
εφαίνετο καταλύων τον μωσαϊκόν νόμον, εάν τον 
επέτρεπε, θα παρέβαινε τον ρωμαϊκόν νόμον). Ο δε 
Ιησούς έσκυψε κάτω και με το δάκτυλόν του έγραφεν 
εις το έδαφος.
7 Επειδή δε εκείνοι επέμενον να τον ερωτούν, εσήκωσε 
την κεφαλήν και τους είπεν· «Ο αναμάρτητος απο σας 
ας ρίψη πρώτος λίθον επάνω της».
8 Και αφού έσκυψε πάλιν κάτω, διά να τους δώση 
καιρόν να συναισθανθούν την ιδικήν των 
αμαρτωλότητα έγραφεν εις την γην.
9 Εκείνοι δε, όταν ήκουσαν τα λόγια του, ήρχισαν ο ένας 
μετά τον άλλον να φεύγουν, αρχής γενομένης απο τους 
γεροντοτέρους (διότι όλοι ήρχισαν να δοκιμάζουν 
ελέγχους της συνειδήσεως διά τα ιδικά των 
αμαρτήματα). Και απέμεινεν ο Ιησούς και η γυναίκα, η 
οποία εστέκετο ορθία εις το μέσον των άλλων.
10 Εσήκωσε τότε ο Ιησούς την κεφαλήν και της είπε: 
«Γυναίκα, πού είναι αυτοί που σε κατηγόρησαν; Κανείς 
δεν σε κατέκρινε αξίαν λιθοβολισμού;».
11 Εκείνη δε είπε· «Κανείς, Κύριε». Είπε δε ο Ιησούς· 
«Ούτε εγώ, που είμαι αναμάρτητος, σε κατακρίνω. 
Πήγαινε και απο τώρα και πέρα μη αμαρτάνεις πλέον».
12 Πάλιν, λοιπόν, ωμίλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγων· 
«Εγώ είμαι το φώς όλου του κόσμου, εκείνος που με 
ακολουθεί πιστά δεν θα περιπατήση εις το σκότος με 
άμεσον τον κίνδυνον να κρημνισθή εις τα βάραθρα, 
αλλά θα έχη το πνευματικόν φώς που ακτινοβολείται 
απο τον Θεόν, την πηγήν της ζωής.
13 Είπαν τότε προς αυτόν οι Φαρισαίοι· «Συ δίδεις μόνος 
σου μαρτυρίαν διά τον εαυτόν σου. Η μαρτυρία σου 
όμως αυτή δεν είναι αληθινή, εφ’ όσον κανείς άλλος δεν 
την επιβεβαιώνει».
14 Απήντησεν ο Ιησούς και τους είπε· «Και εάν ακόμη 
εγώ μόνος μαρτυρώ διά τον εαυτόν μου, η μαρτυρία μου 
είναι αληθινή, διότι την αλήθειαν πάντοτε λέγω και 
διότι εγώ γνωρίζω πολύ καλά, απο πού ήλθα και πού 
υπάγω. Ήλθα απο τον Πατέρα και επιστρέφω προς τον 
Πατέρα. Σείς όμως δεν γνωρίζετε απο πού έρχομαι και 
πού πηγαίνω.
15 Σείς σχηματίζετε κρίσιν σύμφωνα με τα εξωτερικά 
φαινόμενα της ανθρωπίνης μου φύσεως. Εγώ καίτοι 
έχω το δικαίωμα να κρίνω και να επιβάλω τιμωρίας, δεν 
κρίνω και δεν δικάζω κανένα μέχρι της δευτέρας 
παρουσίας μου.
16 Και εάν απο τώρα θελήσω εγώ να κρίνω, η κρίσις μου 
θα είναι αληθινή, διότι δεν είμαι εγώ μόνος, αλλά 
είμεθα εγώ και ο Πατήρ, ο οποίος με έστειλε, και η 
κρίσις μας είναι απολύτως ορθή και δικαία.
17 Άλλωστε και εις τον νόμον σας έχει γραφή, ότι η 

μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι αληθινή και βάσει αυτής 
δύναται ο δικαστής να αποφασίση.
18 Και επί του προκειμένου εγώ είμαι ο ένας που 
μαρτυρώ διά τον εαυτόν μου, αλλά δι’ εμέ μαρτυρεί και 
ο Πατήρ, ο οποίος με έστειλε».
19 Έλεγαν τότε προς αυτόν· «Πού είναι ο Πατήρ σου, διά 
τον οποίον λέγεις ότι μαρτυρεί;». Απήντησεν ο Ιησούς· 
«Ούτε εμέ ως Υιόν του Θεού και Θεόν γνωρίζετε ούτε 
τον Πατέρα μου. Εάν είχατε γνωρίσει εμέ, θα 
εγνωρίζατε και τον Πατέρα μου, διότι εγώ περί αυτού 
πολλές φορές ωμίλησα και αυτόν εις τους πιστούς 
ακροατάς μου εφανέρωσα».
20 Αυτά τα λόγια είπεν ο Ιησούς κοντά εις το 
θησαυροφυλάκιον των προσφορών και βοηθημάτων, 
διδάσκων εις την αυλήν του ναού και κανείς δεν 
συνέλαβεν αυτόν, διότι δεν είχε έλθει ακόμη η 
προσδιωρισμένη απο τον Θεόν ώρα του.
21 Είπε, λοιπόν, πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς· «Εγώ 
πηγαίνω προς τον Πατέρα μου, αφού τελειώσω το 
έργον μου, και θα με αναζητήσετε ως Σωτήρα σας, όταν 
αι συμφοραί επιπέσουν εναντίον σας, αλλά διά την 
απιστίαν σας θα αποθάνετε ζυμωμένοι με την 
αμαρτίαν σας. Δι’ αυτό και όπου εγώ πηγαίνω, δεν 
ημπορείτε σείς να έλθετε».
22 Έλεγαν τότε οι Ιουδαίοι· «Μήπως θανατώση μόνος 
του τον εαυτόν του; Διότι λέγει, ότι όπου εγώ πηγαίνω, 
σείς δεν ημπορείτε να έλθετε».
23 Και είπεν προς αυτούς· «Σείς είσθε απο τα κάτω, απο 
την γην και έχετε γήϊνα και υλικά φρονήματα και 
ελατήρια. Εγώ όμως είμαι εκ των άνω, απο τον ουρανόν 
με ουράνιον πνευματικόν πλούτον. Σείς είσθε απο τον 
αμαρτωλόν τούτον κόσμον, που ζη μακράν απο τον 
Θεόν. Ενώ εγώ, καίτοι ζω τώρα εις τον κόσμον, δεν 
προέρχομαι απο τον κόσμον τούτον.
24 Δι’ αυτό και σας είπα ότι θα αποθάνετε ζυμωμένοι με 
τας αμαρτίας σας, διότι είσθε, και επιμένετε να είσθε, 
άνθρωποι του αμαρτωλού τούτου κόσμου. Εάν δε δεν 
πιστεύσετε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο αληθινός και 
μοναδικός Σωτήρ, θα αποθάνετε βυθισμένοι απο τας 
αμαρτίας σας».
25 Είπαν τότε προς αυτόν· «Ποίος είσαι συ, που 
ισχυρίζεσαι ότι χωρίς σε δεν ημπορούμεν να σωθώμεν;». 
Και απήντησεν εις αυτούς ο Ιησούς· «Είμαι ό,τι ευθύς εξ 
αρχής και συνεχώς λέγω προς σας.
26 Πολλά ακόμη έχω να πω διά σας και να σας κρίνω, 
δεν θα τα δεχθήτε όμως. Αλλά εκείνος που με έστειλε, 
είναι απολύτως αληθινός, και εγώ όσα ήκουσα απο 
αυτόν, αυτά ακριβώς λέγω εις τον κόσμον, πάντοτε 
δηλαδή αληθινά και δίκαια».
27 Οι Ιουδαίοι όμως δεν αντελήφθησαν ότι τους έκανε 
λόγον διά τον ουράνιον Πατέρα του.
28 Είπε τότε προς αυτούς ο Ιησούς· «Όταν υψώσετε 
επάνω εις τον σταυρόν τον υιόν του ανθρώπου, τότε θα 
μάθετε ότι είμαι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρ του κόσμου 
και ότι απο τον εαυτόν μου εγώ δεν κάνω τίποτε 
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απολύτως, αλλά όπως με εδίδαξε ο Πατήρ μου, αυτά 
ακριβώς λέγω.
29 Και εκείνος, που με έστειλε, είναι μαζή μου. Δεν με 
αφήκε ποτέ μόνον ο Πατήρ, αλλά έχει συνεχή και 
αδιατάρακτον επικοινωνίαν με εμέ, διότι εγώ πράττω 
πάντοτε αυτά που του είναι ευάρεστα».
30 Ενώ δε εδίδασκεν αυτά ο Ιησούς, πολλοί επίστευσαν 
εις αυτόν.
31 Προς αυτούς, λοιπόν, τους Ιουδαίους που είχαν 
πιστεύσει, είπεν ο Ιησούς και τα εξής· «Εάν σείς μείνετε 
ακλόνητοι εις την διδασκαλίαν μου και την εφαρμόζετε 
εις την ζωήν σας, τότε θα είσθε αληθινοί μαθηταί μου
32 και θα γνωρίσετε, όχι μόνον απο την διδασκαλίαν 
μου, αλλά και απο προσωπικήν σας πείραν, την 
αλήθειαν και η αλήθεια θα σας ελευθερώση απο την 
τυραννίαν και τον θάνατον, που φέρνει η αμαρτία».
33 Εκείνοι δεν εννόησαν τα λόγια του, ενόμισαν ότι τους 
αποκαλεί δούλους ξένων κατακτητών, και με έξαψιν 
είπον· «Ημείς είμεθα απόγονοι του Αβραάμ 
προωρισμένοι να κατακτήσωμεν τον κόσμον και ποτέ 
έως τώρα δεν εγίναμεν δούλοι εις κανένα. Πώς, λοιπόν, 
συ λέγεις ότι θα γίνετε ελεύθεροι;» (Και έλεγον αυτά 
λησμονούντες ότι το έθνος των εις πολλούς κατακτητάς 
είχεν υποδουλωθή, όπως και τώρα εις τους Ρωμαίους).
34 Τους απήντησεν ο Ιησούς· «Σας διαβεβαιώνω ότι 
καθένας, που πράττει την αμαρτίαν και μένει 
αμετανόητος εις την αμαρτίαν, είναι δούλος της 
αμαρτίας.
35 Ο δε δούλος δεν μένει εις την οικίαν του κυρίου του, 
κληρονόμος και ιδιοκτήτης. Ο Υιός όμως μένει πάντοτε 
εις την οικίαν, διότι έχει κληρονομικώς απο τον πατέρα 
του αυτά τα δικαιώματα.
36 Εάν λοιπόν ο σαρκωθείς Υιός του Θεού σας 
ελευθερώση απο την αμαρτίαν, τότε πράγματι θα είσθε 
ελεύθεροι.
37 Γνωρίζω ότι είσθε απόγονοι του Αβραάμ. Αλλά δεν 
του ομοιάζετε και ζητείτε να με φονεύσετε, διότι η 
διδασκαλία μου δεν εισχωρεί εις την ψυχήν σας, που 
είναι δούλη της αμαρτίας.
38 Εγώ εκείνο που έχω ιδεί πλησίον του ουρανίου 
Πατρός μου αυτό και διδάσκω. Και σείς αυτό που είδατε 
και εμάθατε πλησίον του πατρός σας, τον οποίον δεν 
θέλω να ονομάσω, αυτό κάνετε».
39 Απεκρίθησαν και του είπαν· «Ο πατήρ μας είναι ο 
Αβραάμ και όχι εκείνος τον οποίον υπονοείς συ». Είπεν 
εις αυτούς· «Εάν πράγματι ήσασθε τέκνα του Αβραάμ, 
θα εκάνατε τα έργα του Αβραάμ.
40 Τώρα δε ζητείτε να με φονεύσετε, άνθρωπον ο οποίος 
σας είπα την αλήθειαν, που έχω ακούσει απο τον Θεόν. 
Αυτό το εγκληματικόν έργον ο Αβραάμ δεν το έκανε.
41 Σείς πράττετε τα έργα του πατρός σας, δηλαδή του 
διαβόλου». Είπαν τότε εις αυτόν· «Ημείς δεν έχομεν 
γεννηθή απο παράνομον επιμιξίαν με τους 
ειδωλολάτρας. Δεν έχομεν πατέρα τον διάβολον. Ένα 
πατέρα έχομεν, τον Θεόν».

42 Απεκρίθη εις αυτούς ο Ιησούς· «Εάν πράγματι ο Θεός 
ήτο πατήρ σας, θα αγαπούσατε εμέ· διότι εγώ έχω 
προέλθει απο τον Θεόν και έχω έλθει εις σας με την 
ενανθρώπησίν μου. Διότι και εις τον κόσμον δεν ήλθα 
απο τον εαυτόν μου, αλλά με έστειλεν Εκείνος.
43 Διατί δε δεν κατανοείτε και δεν δέχεσθε την 
διδασκαλίαν μου; Διότι, σας το λέγω εγώ, δεν ημπορείτε 
λόγω της αμαρτωλότητός σας να ακούετε με ηρεμίαν 
και με ευλάβειαν τα λόγια μου.
44 Σείς έχετε πατέρα τον διάβολον, απο τον οποίον και 
κατάγεσθε και θέλετε να εκτελήτε τα πονηράς 
επιθυμίας του πατρός σας. Εκείνος απο την αρχήν της 
δημιουργίας του ανθρώπου ήτο ανθρωποκτόνος και 
ποτέ δεν έχει σταθή ούτε και στέκεται εις την αλήθειαν, 
διότι δεν υπάρχει μέσα του, ούτε αλήθεια ούτε επιθυμία 
διά την αλήθειαν. Όταν λέγη το ψεύδος, το ανασύρει 
και το λέγει απο τον εαυτόν του, διότι είναι ψεύτης, και 
ο πατήρ και ο εφευρέτης του ψεύδους.
45 Εγώ όμως λέγω πάντοτε την αλήθειαν, και εν τούτοις 
σείς δεν με πιστεύετε, διότι ακριβώς σείς είσθε τέκνα 
του ψεύτου διαβόλου.
46 Ποιός απο σας είναι δυνατόν να με ελέγξη έστω και 
διά την παραμικροτέραν αμαρτίαν; Εάν δε εγώ, καθό 
αναμάρτητος, λέγω πάντοτε την αλήθειαν, διατί σείς 
δεν με πιστεύετε;
47 Εκείνος που κατάγεται απο τον Θεόν, ακούει με 
προσοχήν και ευλάβειαν τα λόγια του Θεού· διά τούτο 
σείς δεν δίδετε σημασίαν εις τους λόγους του Θεού, διότι 
δεν είσθε απο τον Θεόν».
48 Ωργισμένοι, διότι εθεώρησαν αυτά ύβριν εναντίον 
των οι Ιουδαίοι, απήντησαν και του είπαν· «Καλά δεν 
λέγομεν ημείς, ότι είσαι Σαμαρείτης, δηλαδή εχθρός 
των Ιουδαίων, και ότι έχεις δαιμόνιον, που σε κινεί να 
λέγης αυτάς τας ύβρεις εναντίον μας;».
49 «Εγώ δεν έχω δαιμόνιον, αλλά με όσα λέγω και 
πράττω, τιμώ τον Πατέρα μου και σείς αντί να δεχθήτε 
όσα διά τον Πατέρα μου λέγω, με εξευτελίζετε και με 
υβρίζετε.
50 Δεν δίδω όμως σημασίαν εις τας ύβρεις σας, διότι εγώ 
δεν ζητώ να δοξασθώ εκ μέρους των ανθρώπων. 
Υπάρχει ο Πατήρ, ο οποίος θέλει και ζητεί να με δοξάση 
και ο οποίος θα κρίνη ανάμεσα εις εμέ και εις σας.
51 Σας διαβεβαιώνω, ότι όποιος εφαρμόσει τα λόγια μου 
εις την ζωήν του, δεν θα αντικρύση ποτέ τον αιώνιον 
πνευματικόν θάνατον -δηλαδή τον χωρισμόν του απο 
τον Θεόν- την αιωνίαν κόλασιν».
52 Είπαν τότε εις αυτόν οι Ιουδαίοι· «Τώρα πλέον 
εκαταλάβαμε καλά, ότι έχεις δαιμόνιον. Ο Αβραάμ 
απέθανε και οι προφήται απέθαναν και συ λέγεις: 
όποιος τηρήσει τον λόγον μου δεν θα πεθάνη ποτέ;
53 Μήπως είσαι συ ανώτερος απο τον πατέρα μας τον 
Αβραάμ, ο οποίος απέθανε; Και οι προφήται, που 
ετήρησαν το θέλημα του Θεού, και εκείνοι απέθαναν. 
Σαν ποιόν εσύ θεωρείς τον εαυτόν σου; Πόσον μεγάλον; 
Τι θέλεις να μας παραστήσης;».
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54 Απήντησεν ο Ιησούς· «Εάν εγώ μόνος τιμώ και 
δοξάζω τον εαυτόν μου, η δόξα μου, δεν είναι τίποτε. 
Υπάρχει όμως ο Πατήρ μου, ο οποίος με δοξάζει με τα 
θαύματα και τα σημεία τα οποία κάνω, και τον οποίον 
σείς, που με περιφρονείτε, λέγετε ότι είναι Θεός σας.
55 Εις την πραγματικότητα όμως δεν τον έχετε 
γνωρίσει. Εγώ όμως τον γνωρίζω. Και αν είπω ότι δεν 
τον γνωρίζω, θα είμαι όμοιος με σας, ψεύτης. Αλλά τον 
γνωρίζω πολύ καλά και το θέλημα αυτού φυλάττω 
πάντοτε.
56 Ο Αβραάμ, ο πατέρας σας, γεμάτος αγαλλίασιν και 
χαράν επόθησε να ίδη την ημέραν της ενανθρωπήσεώς 
μου και την είδε και εχάρη».
57 Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι· «Δεν έχεις ακόμη ούτε 
πενήντα ετών ηλικίαν και είδες τον Αβραάμ, που έζησε 
εδώ και δυό χιλιάδες χρόνια;».
58 Τους είπε τότε ο Ιησούς· «Σας διαβεβαιώνω, ότι πριν 
λάβη ύπαρξιν ο Αβραάμ εγώ υπάρχω». (Δηλαδή 
προαιωνίως υπάρχω).
59 Αγανακτημένοι τότε οι Ιουδαίοι επήραν λιθάρια, διά 
να ρίψουν εναντίον του. Ο δε Ιησούς εχάθη απο τα 
μάτια των και εβγήκεν απο τας αυλάς του ναού, 
περιπατώντας διά μέσου αυτών απαρατήρητος. Και 
εβάδιζεν έτσι, χωρίς να τον βλέπουν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’

• Θεραπεία του εκ γενετής τυφλού, 1-12.
• Αναταραχή και ανάκρισις υπό των Φαρισαίων, 13-
34.
• Η πίστις του τέως τυφλού, 35-41.

1 Και καθώς επερνούσεν ο Κύριος κάποιον δρόμον της 
πόλεως, είδε ένα τυφλόν εκ γενετής.
2 Και τον ηρώτησαν οι μαθηταί του, λέγοντες· 
«Διδάσκαλε, ποιός ημάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, διά 
να γεννηθή τυφλός;» (Το πρώτον είναι αδύνατον, το 
δεύτερον είναι άδικον. Τότε διατί εγεννήθη τυφλός;).
3 Απήντησεν ο Ιησούς· «Ούτε αυτός ημάρτησε ούτε οι 
γονείς του. Αλλά εγεννήθη τυφλός, διά να φανερωθούν, 
με την θαυματουργικήν θεραπείαν, τα έργα του Θεού.
4 Εγώ πρέπει να εργάζωμαι τα έργα του Θεού, ο οποίος 
με έστειλεν εις τον κόσμον, έως ότου είναι η ημέρα. 
Έρχεται η νύκτα δηλαδή η εκδημία απο τον κόσμον 
αυτόν, κατά την οποίαν κανείς πλέον απο τους 
ανθρώπους δεν ημπορεί να πραγματοποιή έργα.
5 Εγώ, εφ’ όσον ευρίσκομαι εις τον κόσμον, είμαι το φώς 
του κόσμου με την διδασκαλίαν μου, με τα θαύματά 
μου, με την ζωήν μου».
6 Αφού δε είπε αυτά έπτυσε κάτω, έκαμε πηλόν και 
έβαλε τον πηλόν εις τους οφθαλμούς του τυφλού
7 και του είπε· «Πήγαινε και νίψου εις την δεξαμενήν 
του Σιλωάμ» - αυτό το όνομα μεταφράζεται εις την 
ελληνικήν απεσταλμένος. Επήγε τότε εκείνος και 

ενίφθη και ήλθε εις το σπίτι του βλέπων.
8 Οι γείτονες, λοιπόν, και όσοι τον έβλεπαν 
προηγουμένως ότι ήτο τυφλός, έλεγαν· «Δεν είναι 
αυτός, που εκάθητο και εζητούσε ελεημοσύνην;».
9 Άλλοι έλεγαν ότι «Αυτός είναι». Άλλοι δε ότι «Κάποιος 
άλλος, όμοιος με αυτόν είναι». Εκείνος όμως έλεγεν ότι 
«Εγώ είμαι, ο τέως τυφλός».
10 Τότε τον ερωτούσαν εκείνοι «Πώς ανοίχθηκαν και 
εθεραπεύθηκαν τα μάτια σου;».
11 Απεκρίθη εκείνος και είπεν· «Ένας άνθρωπος, 
λεγόμενος Ιησούς, έκαμε πηλόν, μου άλειψε τους 
οφθαλμούς και μου είπε: πήγαινε στην κολυμβήθρα του 
Σιλωάμ και νίψου. Επήγα, ενίφθηκα και απέκτησα το 
φώς μου».
12 Του είπαν· «Πού είναι εκείνος;». Τους λέγει· «Δεν 
ξέρω».
13 Οδηγούν τότε τον τέως τυφλόν προς τους 
Φαρισαίους.
14 Ήτο δε Σάββατον, όταν ο Ιησούς έκαμε τον πηλόν 
και άνοιξε τα μάτια του τυφλού.
15 Οι Φαρισαίοι τον ηρώτησαν και αυτοί πάλιν, πώς 
απέκτησε το φώς του. Εκείνος δε τους είπεν· «Ένας 
άνθρωπος έβαλε πηλόν επάνω εις τα μάτια μου και εγώ 
ενίφθηκα και τώρα βλέπω».
16 'Ελεγαν, λοιπόν, μερικοί απο τους Φαρισαίους· 
«Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι απο τον Θεόν, διότι δεν 
τηρεί την αργίαν του Σαββάτου». Άλλοι έλεγαν· «Πώς 
είναι δυνατόν ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνη 
τέτοια καταπληκτικά θαύματα;». Διχογνωμία και 
διαίρεσις έγινε μεταξύ των.
17 Λέγουν πάλιν εις τον τυφλόν· «Συ τι λέγεις διά τον 
άνθρωπον αυτόν; Ζητούμεν την γνώμην σου, διότι τους 
ιδικούς σου οφθαλμούς άνοιξε». Εκείνος απήντησε· 
«Λέγω, ότι είναι προφήτης».
18 Δεν επίστευαν οι Ιουδαίοι δι’ αυτόν ότι ήτο τυφλός 
και εθεραπεύθη, έως ότου εκάλεσαν τους γονείς του
19 και τους ηρώτησαν, λέγοντες· «Αυτός είναι ο υιός 
σας, διά τον οποίον σείς λέγετε ότι εγεννήθη τυφλός; 
Πώς λοιπόν τώρα βλέπει;».
20 Απήντησαν δε οι γονείς αυτού και τους είπαν· 
«Ξέρομεν καλά ότι αυτός είναι ο υιός μας και ότι 
εγεννήθηκε τυφλός.
21 Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρομεν, ή ποιός του 
άνοιξε τα μάτια ημείς δεν γνωρίζομεν. Αυτός ηλικίαν 
έχει, ερωτήσατέ τον, και αυτός διά τον εαυτόν του θα 
σας ομιλήση». (Δεν υπερασπίζονται οι γονείς τον 
Χριστόν, τον οποίον άλλωστε και δεν είχαν ιδεί, αλλ’ 
ούτε και τον κατηγορούν. Αφίνουν τον υιόν των καθό 
ενήλικον και αρκετά ικανόν, να υπερασπισθή τον 
ευεργέτην του).
22 Ωμίλησαν δε έτσι οι γονείς του, διότι εφοβούντο τους 
Ιουδαίους· επειδή απο καιρόν είχαν συμφωνήσει και 
αποφασίσει οι άρχοντες των Εβραίων να διωχθή και να 
μη γίνει δεκτός εις την συναγωγήν, όποιος θα 
ωμολογούσε ότι αυτός που κάνει τα θαύματα είναι ο 
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Χριστός.
23 Διά τούτο και οι γονείς του τυφλού είπαν ότι «ο υιός 
μας ηλικίαν έχει, ερωτήσατέ τον».
24 Εκάλεσαν τότε δευτέραν φοράν τον άνθρωπον, που 
ήτο τυφλός και του είπαν· «Δόξασε τον Θεόν, ο οποίος 
σε εθεράπευσε, αλλά φυλάξου απο τον άνθρωπον 
αυτόν, τον οποίον προηγουμένως ωνόμασες προφήτην. 
Ημείς που μελετώμεν το θέλημα του Θεού, γνωρίζομεν 
καλά και διαβεβαιώνομεν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι 
αμαρτωλός».
25 Απήντησε τότε εκείνος και τους είπε· «Εάν είναι 
αμαρτωλός, δεν ηξεύρω, ένα μόνον ηξεύρω καλά· ότι 
ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω».
26 Είπαν δε πάλιν εις αυτόν· «Τι σου έκαμε; Πώς σου 
εθεράπευσε τα μάτια;».
27 Απήντησεν εις αυτούς· «Προ ολίγου σας είπα και δεν 
το επροσέξατε· διατί θέλετε πάλιν να ακούσετε τα ίδια; 
Μήπως και σείς θέλετε να γίνετε μαθηταί του;».
28 Τον ύβρισαν τότε και με περιφρόνησιν του είπαν· «Συ 
είσαι μαθητής εκείνου. Ημείς όμως είμεθα μαθηταί του 
Μωϋσέως.
29 Ημείς οι μορφωμένοι και άρχοντες του λαού, ξέρομεν 
ότι εις τον Μωϋσέα ωμίλησεν ο Θεός. Αυτός δε μας είναι 
άγνωστος και δεν γνωρίζομεν απο πού είναι και απο 
πού έρχεται».
30 Απήντησεν ο άνθρωπος και τους είπεν· «Εδώ είναι το 
παράδοξον· ότι σείς δεν ξέρετε απο απο πού είναι, εάν 
είναι απο τον Θεόν ή όχι, και όμως μου άνοιξε τα μάτια 
να βλέπω.
31 Ξέρομε δε όλοι πολύ καλά, ότι ο Θεός αμαρτωλούς 
δεν ακούει, αλλά αν κανείς είναι θεοσεβής και το 
θέλημα του Θεού πράττη, αυτόν ο Θεός ακούει.
32 Απο τότε δε που υπάρχει ο κόσμος έως σήμερα δεν 
έχει ακουσθή ποτέ ότι εθεράπευσε κάποιος άνθρωπος 
τους οφθαλμούς τυφλού εκ γενετής.
33 Εάν αυτός δεν ήτο σταλμένος απο τον Θεόν, δεν θα 
ημπορούσε να κάνη ούτε το παραμικρόν θαύμα».
34 Γεμάτοι αγανάκτησιν εκείνοι του απήντησαν· «Εκ 
γενετής συ είσαι ζυμωμένος ολόκληρος με τας 
αμαρτίας και συ τολμάς να διδάσκης ημάς;». Και το 
έβγαλαν έξω απο τον τόπον της συνεδριάσεώς των.
35 Ήκουσεν ο Ιησούς, ότι τον έβγαλαν έξω και όταν τον 
ευρήκε, του είπε· «Συ, παρ’ όλα όσα λέγουν οι άρχοντες 
των Εβραίων, πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού;».
36 Απήντησεν εκείνος και είπεν· «Και ποιός είναι, Κύριε, 
διά να πιστεύσω εις αυτόν;».
37 Του είπε δε ο Ιησούς· «Και τον είδες και αυτός που 
ομιλεί μαζή σου εκείνος είναι».
38 Αυτός δε, φωτισθείς απο χάριν Θεού, είπε· «Πιστεύω 
με όλην μου την ψυχήν, Κύριε»· και επροσκύνησε αυτόν 
ως απεσταλμένον πράγματι απο τον Θεόν.
39 Είπε τότε ο Ιησούς· «Εγώ ήλθα εις τον κόσμον αυτόν, 
διά να γίνη κρίσις και διάκρισις μεταξύ των ανθρώπων, 
να ξεχωρίσουν οι αγαθοί απο τους κακούς. Και έτσι 
αυτοί που θεωρούνται απο τους γραμματείς και 

Φαρισαίους ότι είναι βυθισμένοι εις το σκοτάδι της 
αγνοίας, ότι είναι τυφλοί και δεν βλέπουν, θα ίδουν το 
φώς της αληθείας. Και εκείνοι που θεωρούν τον εαυτόν 
των φωτισμένον, θα καταντήσουν ένεκα της 
υψηλοφροσύνης των τυφλοί πνευματικώς».
40 Και ήκουσαν αυτά μερικοί απο τους Φαρισαίους, που 
έτυχε να βρίσκωνται κοντά του, και του είπαν· «Μήπως 
είμεθα και ημείς τυφλοί πνευματικώς;».
41 Τους είπε δε ο Ιησούς· «Εάν ήσαστε τυφλοί και δεν 
εγνωρίζατε τας Γραφάς, δεν θα είχατε αμαρτίαν. Τώρα 
όμως λέγετε ότι: γνωρίζομεν τας Γραφάς και βλέπομεν. 
Διά τούτο η αμαρτία σας μένει ασυγχώρητος, επειδή 
γίνεται με επίγνωσιν».

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’

• Ο καλός ποιμήν, 1-21.
• Ο Ιησούς κατά την εορτήν των εγκαινίων και αι 
διδασκαλίαι του, 22-30.
• Απόπειρα λιθοβολισμού και συλλήψεώς του, 31-42.

1 «Σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που δεν εισέρχεται εις 
την μάνδραν των προβάτων απο την θύραν, αλλά 
ανεβαίνει και πηδά, διά να μη τον αντιληφθούν, απο 
άλλο μέρος, είναι κλέπτης και ληστής. (Εκείνος που 
γίνεται ποιμήν των λογικών προβάτων αναξίως και 
παρανόμως, είναι ιερόσυλος εκμεταλλευτής και των 
πιστών και της Εκκλησίας).
2 Εκείνος όμως, που εισέρχεται φανερά απο την θύραν, 
είναι ο πραγματικός ποιμήν των προβάτων.
3 Εις αυτόν ο θυρωρός ανοίγει την θύραν, και τα 
πρόβατα ακούουν και γνωρίζουν την φωνήν του, και 
αυτός καλεί τα πρόβατα το καθένα με το όνομά του, και 
τα βγάζει διά την βοσκήν.
4 Και όταν βγάλη τα πρόβατά του απο την μάνδραν, 
πηγαίνει εμπρός απο αυτά και τα πρόβατα τον 
ακολουθούν, διότι γνωρίζουν την φωνήν του.
5 Ξένον όμως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα 
φύγουν απο αυτόν, διότι δεν αναγνωρίζουν την φωνήν 
των ξένων. Εμέ, τον πραγματικόν και στοργικόν 
ποιμένα, με γνωρίζουν, με αναγνωρίζουν και με 
ακολουθούν τα πρόβατα». (Τους ψευδείς και ιδιοτελείς 
ποιμένας δεν έχουν την διάθεσιν και δεν θέλουν να 
τους ακολουθήσουν, διότι δεν τους αναγνωρίζουν 
ποιμένας των).
6 Αυτήν την παραβολήν τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι 
όμως δεν εκατάλαβαν, τι εσήμαιναν αυτά που τους 
έλεγε.
7 Διά τούτο και πάλιν είπε προς αυτούς ο Ιησούς· 
«αληθινά και ειλικρινά σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα, 
απο την οποίαν τα πρόβατα μπαίνουν εις την μάνδρα, 
διά να εύρουν ασφάλειαν και απο την οποίαν βγαίνουν 
διά την βοσκήν.
8 Όλοι όσοι ήλθαν πριν απο εμέ, χωρίς κανείς να τους 
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αναθέση την ποίμανσιν των προβάτων, αλλά 
αυθαιρέτως μόνοι των επήραν το αξίωμα, αυτοί ήσαν 
κλέπται και λησταί. Τα πρόβατα όμως δεν τους 
ήκουσαν και ούτε τους ακολούθησαν.
9 Εγώ είμαι η θύρα. Δι’ εμού εάν κανείς εισέλθη, θα 
σωθή. Και θα εισέλθη εις την μάνδραν, διά να εύρη 
ασφάλειαν και ανάπαυσιν, και θα βγή, όταν είναι 
καιρός βοσκής και θα εύρη τροφήν.
10 Ο κλέπτης δεν έρχεται, ει μη μόνον διά να κλέψη και 
να σφάξη και να καταστρέψη. Τέτοιοι ήσαν οι κακοί 
ποιμένες του Ισραήλ. Εγώ όμως ήλθα, διά να έχουν τα 
πρόβατα ζωήν, διά να έχουν με το παραπάνω την 
τροφήν των και κάθε τι καλόν και χρήσιμον.
11 Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και πονετικός. Ο ποιμήν 
ο καλός και την ζωήν του ακόμα θυσιάζει διά να 
προφυλάξη τα πρόβατα απο κάθε κίνδυνον.
12 Ο μισθωτός δε βοσκός, που δεν είναι ιδικά του τα 
πρόβατα και τα βόσκει μόνον και μόνον διά τον μισθόν 
του, βλέπει τον λύκον να έρχεται και αφίνει τα πρόβατα 
και φεύγει. Και τότε ανενόχλητος ο λύκος αρπάζει, 
κατασπαράσσει και διασκορπίζει τα πρόβατα. (Οι 
ανάξιοι πνευματικοί ποιμένες, που έχουν το έργον των 
μόνον και μόνον ως προσοδοφόρον επάγγελμα, δεν 
ενδιαφέρονται να προφυλάξουν τα λογικά πρόβατα 
απο τον διάβολον και τα όργανά του).
13 Ο μισθωτός βοσκός φεύγει, ακριβώς διότι είναι 
μισθωτός και δεν έχει καμμίαν διάθεσιν να εκθέση εις 
κίνδυνον την ζωήν του διά τα πρόβατα, διότι δεν 
ενδιαφέρεται δι’ αυτά, παρά μόνον διά τον μισθόν του.
14 Εγώ είμαι ο καλός ποιμήν και γνωρίζω τα ιδικά μου 
πρόβατα και γνωρίζομαι απο τα ιδικά μου.
15 Όπως με γνωρίζει και με αγαπά ο Πατήρ και εγώ 
επίσης γνωρίζω και αγαπώ τον Πατέρα, έτσι γνωρίζω 
και γνωρίζομαι απο τα πρόβατα, έτσι αγαπώ και 
αγαπώμαι απο τα πρόβατα, διά τούτο και παραδίδω την 
ψυχήν μου εις θάνατον χάριν των προβάτων.
16 Έχω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι απο 
αυτήν την μάνδραν, δεν ανήκουν εις το έθνος των 
Εβραίων. Και εκείνα πρέπει εγώ να τα οδηγήσω και να 
τα ποιμάνω μαζή με τα άλλα ως καλός ποιμήν. Και 
εκείνα θα με γνωρίσουν και όταν τα καλώ θα ακούσουν 
την φωνήν μου, όπως και τα άλλα· και θα γίνη έτσι μία 
ποίμνη, η Εκκλησία, και ένας ποιμήν, ο Χριστός.
17 Διά τούτο ο Πατήρ μου με αγαπά, διότι εγώ θυσιάζω 
την ζωήν μου προς χάριν των προβάτων, διά να την 
πάρω και πάλιν με την ανάστασίν μου και να είμαι ο 
αιώνιος ποιμήν και αρχιερεύς.
18 Κανείς δεν έχει την δύναμιν να μου αφαιρέση την 
ζωήν. Αλλά εγώ απο τον εαυτόν μου και με την θέλησίν 
μου θυσιάζω αυτήν. Έχω εξουσίαν να δώσω την ζωήν 
μου, και έχω εξουσίαν να την πάρω πάλιν. Αυτήν την 
εντολήν και την εξουσίαν έχω λάβει και ως άνθρωπος 
απο τον Πατέρα μου».
19 Ύστερα, λοιπόν, απο τους λόγους αυτούς του Κυρίου 
έγινεν αντιγνωμία και διαίρεσις μεταξύ των Ιουδαίων.

20 Πολλοί απο αυτούς έλεγαν· «Έχει δαιμόνιον, ένεκα 
του οποίου είναι εκτός του εαυτού του και 
παραλογίζεται. Τι τον ακούετε;».
21 Άλλοι έλεγον· «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια 
δαιμονιζομένου. Έπειτα ημείς τον βλέπομεν να κάνη 
και θαύματα· μήπως το δαιμόνιον ημπορεί να ανοίγη 
μάτια τυφλών;».
22 Έγινε δε αργότερα εις τα Ιεροσόλυμα η εορτή των 
εγκαινίων και ήτο χειμών, δηλαδή περί τα μέσα 
Δεκεμβρίου.
23 Και περιπατούσε ο Ιησούς μέσα εις την αυλήν του 
ναού, κάτω απο το υπόστεγον του Σολομώντος.
24 Τον περιεκύκλωσαν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι και έλεγαν 
εις αυτόν· «Έως πότε θα κρατής την ψυχήν μας 
μετέωρον; Έως πότε θα μας κρατής εις απορίαν και 
αγωνίαν; Εάν συ είσαι πράγματι ο Χριστός που 
περιμένομεν, πες μας το καθαρά και φανερά».
25 Απήντησε εις αυτούς ο Χριστός· «Σας το είπα και δεν 
πιστεύετε. Αλλά και τίποτε αν δεν σας είχα πη, τα έργα, 
τα οποία εγώ κάνω εν ονόματι του Πατρός μου, αυτά 
μαρτυρούν δι’ εμέ και αποδεικνύουν ότι είμαι ο Χριστός.
26 Αλλά σείς δεν πιστεύετε ούτε εις τα λόγια μου ούτε 
εις τα έργα μου. Και τούτο, διότι λόγω της κακής σας 
διαθέσεως και της αμαρτωλής καταστάσεώς σας, δεν 
ανήκετε εις τα πρόβατά μου όπως σας είχα πη.
27 Τα δικά μου πρόβατα ακούουν με χαράν και με 
υποταγήν την φωνήν μου και εγώ τα γνωρίζω ότι είναι 
δικά μου και με ακολουθούν.
28 Και εγώ ανταμείβων την υπακοήν των τους δίδω την 
αιωνίαν ζωήν και δεν θα χαθούν ποτέ και κανείς δεν θα 
τα αρπάξη απο τα χέρια μου.
29 Ο Πατήρ μου, ο οποίος μου έχει δώσει τα πρόβατα 
είναι ο ανώτερος και ισχυρότερος απο όλους, είναι ο 
παντοδύναμος Θεός. Και κανείς, ούτε αι λεγεώνες των 
πονηρών πνευμάτων, δεν ημπορούν να αρπάξουν τα 
πρόβατα απο το χέρι του.
30 Με την ιδίαν δύναμιν και εξουσίαν και αγάπην 
ποιμαίνω και εγώ και κρατώ τα πρόβατα, διότι εγώ και 
ο Πατήρ είμεθα ένα, έχομεν την αυτήν φύσιν και 
ουσίαν, τα ίδια άπειρα ιδιώματα».
31 Όταν οι Ιουδαίοι τον ήκουσαν να λέγη ότι είναι ένα 
με τον Θεόν, επήραν πάλιν λιθάρια, διά να τον 
λιθοβολήσουν.
32 Απήντησε τότε εις αυτούς ο Ιησούς· «Πολλά καλά 
έργα έδειξα και έκανα εις σας που προέρχονται απο τον 
Πατέρα. Διά ποίον απο όλα είσθε έτοιμοι να με 
λιθοβολήσετε;».
33 Απήντησαν εις αυτόν οι Ιουδαίοι, λέγοντες· «Δεν σε 
λιθοβολούμεν διά καλόν έργον, αλλά διά την φοβεράν 
βλασφημίαν που είπες, διότι ενώ συ είσαι άνθρωπος, 
κάνεις τον εαυτόν σου Θεόν και λέγεις ότι είσαι ένα με 
τον Θεόν».
34 Τους απήντησεν ο Ιησούς· «Εις τον νόμον σας, εκεί 
που ομιλεί ο Θεός προς τους δικαστάς, δεν είναι 
γραμμένον: εγώ είπα, είσθε θεοί;
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35 Εάν η Γραφή ωνόμασε θεούς τους δικαστάς εκείνους, 
τους οποίους εκάλεσε εις αυτό το έργον ο Θεός - και δεν 
είναι δυνατόν να καταλυθή η Γραφή - 
36 εις εκείνον, τον οποίον ο Πατήρ καθιέρωσε διά το 
μέγα έργον του Μεσσίου και τον έστειλε εις τον κόσμον, 
σείς λέγετε ότι βλασφημείς, επειδή είπα ότι είμαι Υιός 
του Θεού;
37 Εάν δεν κάνω τα υπερφυσικά έργα, τα οποία είναι 
έργα του Πατρός μου, τότε μη πιστεύετε εις εμέ.
38 Εφ’ όσον όμως κάνω τα έργα του Πατρός μου, 
πιστεύσατε εις αυτά τα έργα και τότε θα εννοήσετε 
καλά και θα πιστεύσετε εις εμέ και θα βεβαιωθήτε, ότι 
εγώ ζω και υπάρχω εν τω Πατρί, όπως και ο Πατήρ ζη 
και υπάρχει εν εμοί».
39 Εζητούσαν κα πάλιν οι Ιουδαίοι να τον πιάσουν, 
αλλά αυτός έφυγεν ανάμεσα απο τα χέρια των.
40 Και ανεχώρησε πάλιν πέρα απο τον Ιορδάνην, εις τον 
τόπον, όπου κατ’ αρχάς εβάπτιζεν ο Ιωάννης και 
έμεινεν εκεί.
41 Και πολλοί ήλθαν προς αυτόν και έλεγαν μεταξύ 
των ότι ο Ιωάννης δεν έκαμε κανένα θαύμα, όλα δε όσα 
ο Ιωάννης είπε δι’ αυτόν απεδείχθησαν αληθινά.
42 Και πολλοί επίστευσαν εις αυτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’

• Η ανάστασις του Λαζάρου, 1-44.
• Τα αποτελέσματα του θαύματος, 45-46.
• Η οργή του συνεδρίου, 47-57.

1 Ήτο δε κάποιος ασθενής, ονόματι Λάζαρος, απο την 
Βηθανίαν, απο το χωρίον της Μαρίας και Μάρθας της 
αδελφής της.
2 Η δε Μαρία ήτο εκείνη, που άλειψε τον Κύριον, ολίγας 
ημέρας προ της σταυρώσεως, με μύρον και εσπόγγισε 
τα πόδια του με τα μαλλιά της. Αυτής λοιπόν ο αδελφός 
Λάζαρος ήτο ασθενής.
3 Έστειλαν τότε αι δύο αδελφαί προς τον Ιησούν 
ανθρώπους να τον ειδοποιήσουν, οι οποίοι του είπαν εκ 
μέρους των· «Κύριε, ιδού αυτός, τον οποίον τόσον 
αγαπάς, είναι ασθενής».
4 Όταν όμως ήκουσεν ο Ιησούς τούτο, είπεν· «Αυτή η 
ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά διά να φανή η 
δόξα του Θεού και να δοξασθή ο Υιός του Θεού με την 
ασθένειαν αυτήν, διότι θα δοθή ευκαιρία άλλο μεγάλο 
θαύμα να πραγματοποιηθή».
5 Ο δε Ιησούς αγαπούσε πολύ ολόκληρον αυτήν την 
οικογένειαν, δηλαδή την Μάρθαν και την αδελφή της 
και τον Λάζαρον.
6 Όταν, λοιπόν, ήκουσεν ότι ο Λάζαρος ασθενεί, τότε 
μεν έμεινεν εις τον τόπον, όπου ευρίσκετο, δύο ακόμη 
ημέρας.
7 Έπειτα, αφού επέρασε και αυτό το χρονικόν διάστημα, 
λέγει εις τους μαθητάς του· «Ας πάμε πάλιν εις την 

Ιουδαίαν».
8 Οι μαθηταί όμως του είπαν· «Διδάσκαλε, τώρα προ 
ολίγου εζητούσαν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και 
συ πηγαίνεις πάλιν εκεί;».
9 Απήντησεν ο Ιησούς· «Δώδεκα δεν είναι αι ώραι της 
ημέρας; Όποιος περιπατεί κατά το διάστημα της 
ημέρας, δεν σκοντάπτει, διότι βλέπει με το φώς του 
κόσμου τούτου. (Η ημέρα της ζωής μου εξακολουθεί 
ακόμη και εγώ προχωρώ εις το έργον μου με βεβαιότητα 
και ασφάλειαν).
10 Εάν όμως κανείς περιπατή κατά την νύκτα, 
σκοντάπτει, διότι δεν υπάρχει εις αυτόν φώς να τον 
φωτίζη». (Εις το σκοτάδι της αγνοίας και της πλάνης 
βαδίσουν όλοι όσοι επιμένουν εις την απιστίαν των και 
δεν θέλουν να δεχθούν το φώς, που εγώ τους 
προσφέρω).
11 Αυτά είπε και έπειτα τους λέγει· «Ο Λάζαρος, ο φίλος 
μας, έχει κοιμηθή· αλλά εγώ πηγαίνω να τον 
εξυπνήσω».
12 Οι μαθηταί, επειδή ενόμισαν ότι πρόκειται περί 
φυσικού ύπνου, του είπαν· «Κύριε, εάν έχη κοιμηθή, 
αυτό είναι δείγμα ότι πηγαίνει καλύτερα και θα σωθή 
απο την ασθένειάν του».
13 Ο Ιησούς όμως ωμιλούσε διά τον θάνατον του 
Λαζάρου. Αλλ’ εκείνοι ενόμισαν ότι ομιλεί περί του 
φυσικού ύπνου.
14 Τότε, λοιπόν, τους είπε ο Ιησούς καθαρά· «Ο Λάζαρος 
απέθανε.
15 Και χαίρω για σας, διότι αυτό το γεγονός θα σας 
κάμη να πιστεύσετε περισσότερον. Χαίρω διότι δεν 
ήμουν εκεί κατά την διάρκειαν της ασθενείας του, διά 
να του δώσω την υγείαν, αλλά πηγαίνω τώρα που είναι 
νεκρός, διά να τον αναστήσω και να ίδετε έτσι και σείς 
ένα άλλο μεγάλο θαύμα. Αλλά ας πάμε προς αυτόν».
16 Τότε, λοιπόν, ο Θωμάς - ο οποίος εις την ελληνικήν 
λέγεται Δίδυμος - είπεν εις τους συμμαθητάς του· «Ας 
πάμε και ημείς εκεί όπου περιμένουν οι εχθροί του να 
τον φονεύσουν, διά να πεθάνωμε μαζή του».
17 Όταν, λοιπόν, ήλθεν ο Ιησούς, ευρήκε τον Λάζαρον 
να έχη τέσσαρες πλέον ημέρας μέσα εις τον τάφον.
18 Η δε Βηθανία ευρίσκετο κοντά εις τα Ιεροσόλυμα, 
τρία περίπου χιλιόμετρα.
19 Και πολλοί απο τους Ιουδαίους είχαν έλθει προς τας 
αδελφάς, Μάρθαν και Μαρίαν, που τας εσυντρόφευαν 
κατά τας ημέρας εκείνας και άλλοι, διά να τας 
παρηγορήσουν διά τον θάνατον του αδελφού των.
20 Η Μάρθα λοιπόν μόλις άκουσε, ότι έρχεται ο Ιησούς, 
έτρεξε αμέσως να τον συναντήση. Η δε Μαρία έμενεν 
εις το σπίτι.
21 Είπε, λοιπόν, η Μάρθα προς τον Ιησούν· «Κύριε, εάν 
ήσουνα εδώ, δεν θα επέθαινεν ο αδελφός μου.
22 Αλλά και τώρα ξέρω ότι όσα και αν ζητήσης απο τον 
Θεόν, θα σου τα δώση ο Θεός».
23 Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς· «Θα αναστηθή ο αδελφός 
σου».
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24 Είπε τότε εις αυτόν η Μάρθα· «Ξέρω ότι θα αναστηθή 
κατά την γενικήν ανάστασιν, κατά την μεγάλην 
εκείνην και επίσημον ημέραν».
25 Της είπεν ο Ιησούς· «Εγώ είμαι η ανάστασις και η 
ζωή.
26 Εκείνος που πιστεύει εις εμέ, και αν πεθάνη 
σωματικώς θα ζήση πνευματικώς εις την μακαρίαν 
ζωήν, θα λάβη δε αναστημένον, άφθαρτον και αιώνιον 
το σώμα του. Και καθένας που ζη εις την παρούσαν 
ζωήν και πιστεύει εις εμέ, δεν θα πεθάνη ποτέ, αλλά θα 
ζη πνευματικώς εις τον αιώνα, ο δε σωματικός του 
θάνατος θα είναι γέφυρα, που θα τον μεταφέρη εις την 
αιωνιότητα. Πιστεύεις τούτο;».
27 Είπε εις αυτόν η Μάρθα· «Ναι, Κύριε, εγώ έχω 
πιστεύσει ότι συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο 
οποίος σύμφωνα με τας προφητείας θα ήρχετο εις τον 
κόσμον, διά να σώση τον κόσμον. Δι’ αυτό και πιστεύω 
όλα όσα λέγεις».
28 Και αφού είπεν αυτά έφυγε, εκάλεσε την αδελφήν 
της και της είπε κρυφά· «Ο Διδάσκαλος είναι εδώ και σε 
φωνάζει».
29 Εκείνη μόλις ήκουσε, αμέσως σηκώνεται και έρχεται 
εις συνάντησίν του.
30 Ο δε Ιησούς δεν είχεν εισέλθει ακόμα εις το χωρίον, 
αλλά έμεινε εις τον τόπον, όπου τον είχε προϋπαντήσει 
η Μάρθα.
31 Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, που ήσαν μαζή της εις το σπίτι 
και την παρηγορούσαν, όταν είδαν την Μαρίαν ότι 
εσηκώθη γρήγορα και εβγήκε έξω, την ηκολούθησαν 
λέγοντες ότι πηγαίνει εις το μνημείον, διά να κλάψη 
εκεί τον αδελφόν της.
32 Η Μαρία όμως αμέσως μόλις ήρθε εις τον τόπον, 
όπου ευρίσκετο ο Ιησούς, όταν τον είδε, έπεσεν εις τα 
πόδια του και του έλεγε· «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα 
μου επέθαινε ο αδελφός».
33 Ο Ιησούς όταν είδε αυτήν να κλαίη και τους 
Ιουδαίους, που είχαν έλθει μαζή της, να κλαίουν επίσης, 
επεβλήθη με μεγάλην δύναμιν επί του εσωτερικού του, 
διά να κρατήση την συγκίνησιν, η οποία τον 
επλημμύριζε
34 και είπε με φωνήν ήρεμον· «Πού τον έχετε βάλει;».
35 Και εκείνοι του λέγουν· «Κύριε, έλα να ιδής». Και 
καθώς επήγαιναν, εδάκρυσεν ο Ιησούς απο συμπάθειαν 
διά τον βαθύν πόνον των δύο αδελφών.
36 Οι Ιουδαίοι, όταν είδαν τα δάκρυα αυτά, έλεγαν· «Για 
κύτταξε, πόσον πολύ τον αγαπούσε!».
37 Μερικοί δε απο αυτούς είπαν· «Αυτός που ήνοιξε τα 
μάτια του εκ γενετής τυφλού, δεν ημπορούσε να κάμη 
κάτι ενωρίτερα, διά να μη αποθάνη και αυτός; Διατί και 
εδώ δεν έκανε θαύμα, θεραπεύων την ασθένειαν του 
φίλου του; Εξαντλήθηκε η δύναμίς του;».
38 Ο Ιησούς, λοιπόν, επιβαλλόμενος συνεχώς επί του 
εαυτού του, διά να μη εκδηλωθή η συγκίνησίς του, 
έρχεται εις το μνημείον. Αυτό δε ήτο ένα σπήλαιον και 
εις την είσοδόν του είχε τοποθετηθή ένας βαρύς λίθος.

39 Λέγει ο Ιησούς· «Σηκώστε τον λίθον αυτόν». Του 
λέγει η αδελφή του νεκρού, η Μάρθα· «Κύριε, μυρίζει 
πλέον, διότι είναι τέσσαρες ημέρες αποθαμένος».
40 Της λέγει ο Ιησούς· «Δεν σου είπα ότι εάν πιστεύσης, 
θα ίδης την δόξαν και το μεγαλείον του Θεού, όπως 
αυτά φαίνονται εις τα μεγάλα θαύματα που κάνω;».
41 Επήραν, λοιπόν, τον λίθον απο την είσοδον του 
σπηλαίου, όπου είχε τεθή ο πεθαμένος. Ο δε Ιησούς 
εσήκωσε τα μάτια του επάνω και είπε· «Πάτερ μου, σ’ 
ευχαριστώ, διότι με ήκουσες και θα γίνη και τούτο το 
θαύμα.
42 Εγώ εγνώριζα πολύ καλά ότι πάντοτε με ακούεις, 
αλλά είπα αυτό, διά να ακούση ο λαός που στέκεται εδώ 
γύρω και να πιστέψουν ότι συ με έχεις στείλει».
43 Και αφού είπεν αυτά εφώναξε με μεγάλην φωνήν· 
«Λάζαρε έβγα έξω».
44 Και αμέσως εβγήκεν ο πεθαμένος. Είχε δε τα πόδια 
και τα χέρια τυλιγμένα με λωρίδες απο σεντόνι και το 
πρόσωπον τυλιγμένο με ένα είδος πετσέτας, όπως 
εσυνήθιζαν να σαβανώνουν τότε οι Εβραίοι τους 
νεκρούς των. Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· «Λύστε τον και 
αφήστε τον μόνον, χωρίς κανείς να τον βοηθήση, διά να 
υπάγη εις το σπίτι».
45 Πολλοί τότε απο τους Ιουδαίους, που είχαν έλθει να 
επισκεφθούν και παρηγορήσουν την Μαρίαν, όταν 
είδαν τα μεγάλα εκείνα θαύματα, που έκαμεν ο Ιησούς, 
επίστευσαν εις αυτόν.
46 Μερικοί όμως άλλοι απο αυτούς, μοχθηροί και 
άπιστοι, επήγαν εις τους Φαρισαίους και τους 
εγνωστοποίησαν όλα όσα έκαμεν εκεί ο Ιησούς.
47 Τότε, λοιπόν, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι εκάλεσαν 
εις συνεδρίασιν τα μέλη του συνεδρίου και έλεγαν· «Τι 
κάνομεν τώρα; Πολλοί θα πιστεύσουν εις αυτόν, διότι ο 
άνθρωπος αυτός κάνει πολλά θαύματα.
48 Εάν τον αφήσωμεν έτσι ελεύθερον, θα εξακολουθή 
να κάνη θαύματα και όλοι οι Ιουδαίοι θα πιστεύσουν ότι 
είναι ο Μεσσίας και ο βασιλεύς των. Είναι δε βέβαιον, 
ότι θα παρασυρθούν εις επανάστασιν και τότε οι 
Ρωμαίοι θα έλθουν εναντίον μας και θα καταλάβουν 
και την Ιεορυσαλήμ και όλον το έθνος μας και θα μας 
υποδουλώσουν πλήρως εις την εξουσίαν των».
49 Ένας δε απο αυτούς, Καϊάφας ονόματι, που ήτο 
αρχιερεύς κατά το ιστορικόν εκείνο έτος, τους είπε· 
«Σείς δεν ξέρετε τίποτε
50 ούτε και συλλογίζεσθε ότι μας συμφέρει να 
θανατωθή ένας άνθρωπος διά τον λαόν και να μη χαθή 
ολόκληρον το έθνος».
51 Και είπε τούτο, αυτήν την αλήθειαν, όχι απο τον 
εαυτόν του, αλλά, επειδή ήτο αρχιερεύς κατά το έτος 
εκείνο, επροφήτευσε, χωρίς να το καταλάβη, ότι έμμελε 
πράγματι ο Ιησούς, σύμφωνα με το σχέδιον του Θεού, 
να αποθάνη διά την σωτηρίαν του έθνους.
52 Και όχι μόνον διά την σωτηρίαν του ιουδαϊκού 
έθνους, αλλά και διά να συναθροίση εις μίαν ποίμνην 
όλους τους διασκορπισμένους εις την οικουμένην 

137



καλοπροαιρέτους εθνικούς, οι οποίοι με την πίστιν εις 
αυτόν θα εγίνοντο τέκνα του Θεού.
53 Ύστερα, λοιπόν, απο την ημέραν εκείνην, που είπε 
αυτά τα λόγια ο Καϊάφας, επήραν πλέον οριστικήν την 
απόφασιν τα μέλη του συνεδρίου να τον θανατώσουν.
54 Διά τούτο και ο Ιησούς δεν επεριπατούσε πλέον 
φανερά μεταξύ των Ιουδαίων, αλλά ανεχώρησε απο 
εκεί και ήλθεν εις μίαν περιοχήν πλησίον της ερήμου 
και συγκεκριμένα εις μίαν πόλιν, που ελέγετο Εφραίμ. 
Και εκεί έμενε με τους μαθητάς του.
55 Επλησίαζε δε το πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί απο 
τα διάφορα μέρη της Παλαιστίνης ανέβηκαν εις τα 
Ιεροσόλυμα, διά να εξαγνισθούν και καθαρισθούν απο 
τον μολυσμόν της αμαρτίας προ του πάσχα, με 
διαφόρους τελετάς και θυσίας, όπως εσυνήθιζαν.
56 Αναζητούσαν, λοιπόν, τον Ιησούν και έλεγαν μεταξύ 
των καθώς εσύχναζαν και εστέκοντο εις τας αυλάς του 
ναού· «Τι νομίζετε; Τάχα δεν θα έλθη εις την εορτήν;».
57 Είχαν δε δώσει εντολήν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, 
εάν κανείς μάθη που είναι ο Ιησούς, να το καταστήση 
γνωστόν εις αυτούς, διά να τον συλλάβουν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’

• Ο Ιησούς εις την Βηθανίαν, το μύρον της Μαρίας, 
1-11.
• Η θριαμβευτική είσοδος εις την Ιερουσαλήμ, 12-19.
• Η προσέλευσις των Ελλήνων, 20-23.
• Προαναγγελία περί του πάθους και της 
αναστάσεώς του, 24-36.
• Η απιστία του Ισραήλ, 37-50.

1 Ο δε Ιησούς, εξ ημέρας προ του πάσχα ήλθεν εις την 
Βηθανίαν, όπου ήτο ο Λάζαρος, ο οποίος είχε πεθάνει 
και τον οποίον είχε αναστήσει εκ νεκρών.
2 Παρέθεσαν, λοιπόν, εις αυτόν δείπνον εκεί και η 
Μάρθα υπηρετούσε. Ο δε Λάζαρος ήτο ένας απο τους 
συνδαιτυμόνας.
3 Εν τω μεταξύ η Μαρία επήρε μίαν λίτραν μύρου 
γνησίου και πολυτίμου, καμωμένου απο το αρωματικόν 
φυτόν που λέγεται νάρδος, και άλειψε τα πόδια του 
Ιησού, τα οποία και εσπόγγισε κατόπιν με τας τρίχας 
της κεφαλής της. (Τούτο δε έκαμε απο βαθείαν πίστιν 
προς τον Σωτήρα και απο θερμήν ευγνωμοσύνην προς 
αυτόν, που είχεν αναστήσει τον αδελφόν της). Όλο δε το 
σπίτι εγέμισε απο την ευωδίαν του μύρου.
4 Λέγει τότε ένας απο τους μαθητάς του Ιησού, ο Ιούδας, 
ο υιός του Σίμωνος ο Ισκαριώτης, ο οποίος μετ’ ολίγον 
έμελλε να τον παραδώση εις τους σταυρωτάς·
5 «Διατί το μύρον αυτό δεν επωλήθη αντί τριακοσίων 
δηναρίων, αντί εξήντα περίπου χρυσών λιρών και δεν 
εδόθη το αντίτιμόν του εις τους πτωχούς;».
6 Είπε αυτό, όχι διότι είχε κανένα ενδιαφέρον διά τους 
πτωχούς, αλλά διότι ήτο κλέπτης, και είχε το κουτί των 

εισφορών, και εκρατούσε διά τον εαυτόν του τα 
χρήματα, που έρριπταν εις αυτό.
7 Είπε τότε ο Ιησούς· «Αφήστε ήσυχην αυτήν την 
γυναίκα· εφύλαξε το μύρον αυτό σαν να προησθάνετο 
και το εχρησιμοποίησε δι’ εμέ τώρα, τας παραμονάς του 
ενταφιασμού μου.
8 Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζή σας, εμέ 
όμως δεν με έχετε πάντοτε. Μετ’ ολίγον θα παραδοθώ 
εις χείρας των σταυρωτών μου».
9 Επληροφορήθηκε τότε πολύς λαός απο τους Ιουδαίους 
ότι ο Ιησούς ευρίσκετο εις την Βηθανίαν και ήλθαν εκεί, 
όχι μόνον διά τον Ιησούν, αλλά διά να ίδουν και τον 
Λάζαρον, τον οποίον είχεν αναστήσει εκ νεκρών.
10 Οι αρχιερείς όταν επληροφορήθησαν αυτά, 
απεφάσισαν να φονεύσουν και τον Λάζαρον,
11 διότι πολλοί απο τους Ιουδαίους επήγαν δι’ αυτόν εις 
την Βηθανίαν και όταν τον έβλεπαν ζωντανόν και υγιή, 
αναστημένον εκ νεκρών, επίστευαν εις τον Ιησούν.
12 Την άλλην ημέραν πολύς λαός, που είχε έλθει διά 
την εορτήν, όταν ήκουσαν ότι ο Ιησούς έρχεται εις τα 
Ιεροσόλυμα,
13 επήραν εις τα χέρια των κλάδους απο φοίνικας και 
εβγήκαν να τον προϋπαντήσουν και εφώναζαν· «Δόξα 
και τιμή εις αυτόν· ευλογημένος και δοξασμένος ας 
είναι αυτός που έρχεται εκ μέρους του Κυρίου, αυτός 
που είναι ο ένδοξος και αληθινός βασιλεύς του Ισραήλ».
14 Ευρήκε δε ο Ιησούς ένα πουλάρι και εκάθισεν επάνω 
εις αυτό, σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένο εις τις 
προφητείες:
15 Μη φοβάσαι, Ιερουσαλήμ, κόρη της Σιών, ιδού ο 
βασιλεύς σου έρχεται ταπεινός, γλυκύς, γεμάτος 
αγάπην διά σε, καθισμένος επάνω εις πουλάρι όνου.
16 Τι εσήμαιναν τα λόγια και τα γεγονότα αυτά δεν 
είχαν εννοήσει οι μαθηταί του προηγουμένως, αλλ’ 
όταν ο Ιησούς με την θριαμβευτικήν ανάστασίν του και 
την ένδοξον ανάληψίν του εδοξάσθη, τότε εθυμήθηκαν, 
ότι αυτά όλα είχαν γραφή απο το Πνεύμα του Θεού δι’ 
αυτόν και εις την εκπλήρωσιν αυτών συνείργησαν αυτοί 
και ο λαός, χωρίς να το εννοούν.
17 Κατά τας ώρας της μεγάλης εκείνης υποδοχής ο 
λαός, που ήτο μαζή του όταν ο Ιησούς εφώναξε τον 
Λάζαρον απο το μνημείον και τον ανέστησε εκ νεκρών, 
εμαρτυρούσε και επεβεβαίωνε εις τα άλλα πλήθη το 
μεγάλο αυτό θαύμα.
18 Δι’ αυτό δε και τα πολλά πλήθη του λαού τον 
προϋπάντησαν, διότι είχαν πληροφορηθή απο 
αυτόπτας μάρτυρας, ότι αυτός είχε κάμει το μεγάλο 
τούτο θαύμα.
19 Οι Φαρισαίοι είπον τότε μεταξύ των· «Βλέπετε ότι δεν 
ωφελείσθε τίποτε με το αναβάλλετε την σύλληψίν του; 
Ιδού ότι όλος ο κόσμος τώρα επήγε κοντά του».
20 Ήσαν δε εκεί κατά τας ημέρας εκείνας μερικοί 
προσήλυτοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν ανεβή εις τα 
Ιεροσόλυμα, διά να προσκυνήσουν κατά την εορτήν του 
Πάσχα.
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21 Αυτοί, λοιπόν, ήλθαν εις τον Φίλιππον, που κατήγετο 
απο την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον 
παρακαλούσαν, λέγοντες· «Κύριε, θέλομεν να ίδωμεν 
τον Ιησούν και να ομιλήσωμεν μαζή του».
22 Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει τούτο εις τον Ανδρέαν, 
μαζή δε κατόπιν, διά λόγους σεβασμού, ο Ανδρέας και ο 
Φίλιππος λέγουν εις τον Ιησούν ότι οι Έλληνες θέλουν 
να τον ίδουν.
23 Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· «Έφθασε τώρα η 
ωρισμένη απο τον Θεόν ώρα, διά να δοξασθή με την 
σταύρωσιν και την ανάληψίν του ο υιός του ανθρώπου 
και να αναγνωρισθή ως Μεσσίας και Λυτρωτής απο 
τους Έλληνας, οι οποίοι αυτήν την στιγμήν 
αντιπροσωπεύουν και όλον τον εθνικόν κόσμον.
24 Σας διαβεβαιώνω, εάν ο κόκκος του σιταριού δεν 
πέση εις το χώμα και δεν αποθάνη, αυτός μένει μόνος. 
Εάν όμως σπαρή και ταφή εις την γην, τότε βλαστάνει 
και φέρει πολύν καρπόν. (Έτσι και εγώ θα αποθάνω επί 
του σταυρού, διά να φέρω με την μεγάλην αυτήν θυσίαν 
πολλήν καρποφορίαν).
25 Εκείνος, που την αγαπά την ζωήν του και αποφεύγει 
να την θυσιάση, όταν το καθήκον το επιβάλλη, αυτός 
θα την χάση εις την αιωνιότητα. Και εκείνος, που χάριν 
του καθήκοντός του δεν υπολογίζει την ζωήν του εις 
τον κόσμον αυτόν, θα την εξασφαλίση και θα 
απολαύση την αιώνιον ζωήν.
26 Όποιος με υπηρετεί με πίστιν, ας με ακολουθήση με 
αυταπάρνησιν. Και όπου είμαι εγώ, μετά την σταύρωσιν 
εις την αιωνίαν δόξαν, εκεί θα είναι και ο ιδικός μου 
διάκονος. Μάθετε δε και τούτο, ότι εκείνον που με 
υπηρετεί, θα τον δοξάση ο Πατήρ.
27 Τώρα που πλησιάζει η μεγάλη ώρα του σταυρικού 
μου θανάτου, η ψυχή μου έχει ταραχθή απο την τόσον 
φυσικήν οδύνην ένεκα του υψίστου αυτού μαρτυρίου. 
Και τι να είπω; Πάτερ, γλύτωσέ με απο την ώραν αυτήν. 
Αλλά διά τούτο ακριβώς έφθασα εις την ώραν αυτήν, 
διά να προσφέρω την μεγάλην λυτρωτικήν θυσίαν προς 
σωτηρίαν του κόσμου.
28 Πάτερ, με την θυσίαν και το όλον έργον μου, κάμε να 
δοξασθή το όνομά σου». Ήλθε, τότε φωνή απο τον 
ουρανόν και είπε· «Και εδόξασα το όνομά μου με όλην 
την μέχρι σήμερα αγιωτάτην ζωήν σου και δράσιν σου 
και πάλιν θα το δοξάσω με την λυτρωτικήν θυσία σου 
και την ένδοξον ανάστασίν σου».
29 Ο λαός, που εστέκετο εκεί και ήκουσε την φωνήν, 
έλεγεν ότι έγινε βροντή. Άλλοι έλεγαν ότι άγγελος 
ωμίλησεν εις αυτόν.
30 Απήντησεν ο Ιησούς και είπε· «Η φωνή δεν έγινε δι’ 
εμέ, αλλά έγινε για σας, διά να βεβαιωθήτε δηλαδή ότι 
πράγματι με έστειλε ο Θεός.
31 Τώρα, που εγώ θα σταυρωθώ, κρίνεται ο κόσμος και 
θα ξεχωρίσουν οι πιστοί απο τους απίστους. Τώρα ο 
άρχων του αμαρτωλού τούτου κόσμου θα κρημνισθή 
απο την εξουσίαν του, θα χάση τους υπηκόους του και 
θα ριφθή έξω.

32 Τουναντίον όμως εγώ, εάν υψωθώ επάνω εις τον 
σταυρόν και διά του σταυρού αναληφθώ εις τους 
ουρανούς, όλους τους καλοπροαιρέτους Ιουδαίους και 
Έλληνας θα ελκύσω προς τον εαυτόν μου».
33 Έλεγε δε τούτο, υποδηλώνων τον σταυρικόν 
θάνατον, με τον οποίον επρόκειτο να πεθάνη.
34 Απήντησεν εις αυτόν ο λαός· «Ημείς έχομεν 
πληροφορηθή απο τον νόμον ότι ο Χριστός μένει 
αθάνατος εις τον αιώνα· και πώς συ λέγεις ότι πρέπει 
να υψωθή επάνω εις τον σταυρόν ο υιός του ανθρώπου; 
Ποίος είναι αυτός ο υιός του ανθρώπου; Είναι ο Χριστός 
ή όχι;».
35 Είπε τότε εις αυτούς ο Ιησούς· «Ολίγον ακόμη χρόνον 
έχετε μαζή σας εμέ, που είμαι το φώς του κόσμου· 
βαδίζετε, έως ότου έχετε το φώς, διά να μη σας 
καταλάβη το σκοτάδι. Και εκείνος, που περιπατεί μέσα 
εις το σκοτάδι, δεν ξέρει που πηγαίνει.
36 Έως ότου έχετε μεταξύ σας το φώς, πιστεύετε εις το 
φώς, δηλαδή εις εμέ, που είμαι το φώς του κόσμου, διά 
να γίνετε και σείς παιδιά του φωτός, φωτισμένοι απο 
την διδασκαλίαν μου». Αυτά εδίδαξεν ο Ιησούς και 
εβγήκεν έξω απο την Ιερουσαλήμ και εκρύβη απο 
αυτούς, διά να μη εξερεθίζωνται περισσότερον οι εχθροί 
του.
37 Καίτοι δε τόσα πολλά θαύματα είχε κάμει ενώπιόν 
των, δεν επίστευαν ακόμη εις αυτόν.
38 Διά να πραγματοποιηθή η προφητεία του Ησαΐου, 
που είχεν είπει· «Κύριε, ποιός επίστευσεν εις το ιδικόν 
μας κήρυγμα, που τους εκάμαμε να ακούσουν, και η 
δύναμις του Κυρίου, με τα τόσα θαύματά της, εις ποίον 
εφανερώθη;».
39 Ένεκα δε αυτής της σκληροκαρδίας των, δεν 
ημπορούσαν να πιστεύσουν, διότι και πάλιν είπε 
προείπει ο Ησαΐας·
40 «Διά την κακίαν των παρεχώρησεν ο Θεός να 
τυφλωθούν τα μάτια της ψυχής των και να σκληρυνθή 
η καρδιά των, διά να μη ίδουν με τα μάτια της ψυχής 
των τα θαυμαστά έργα και να μη εννοήσουν με την 
ασύνετον καρδιά των και γυρίσουν μετανοημένοι εις 
εμέ, διά να τους θεραπεύσω».
41 Αυτά είπεν ο Ησαΐας, όταν εις ένα αποκαλυπτικόν 
όραμα είδε ένδοξον τον Χριστόν να κάθεται εις υψηλόν 
θρόνον και ωμίλησε έπειτα δι’ αυτόν.
42 Όμως και πολλοί απο τους άρχοντας επίστευσαν εις 
αυτόν, αλλά διά τον φόβον των Φαρισαίων δεν 
ωμολογούσαν την πίστιν των, διά να μη διωχθούν απο 
την συναγωγήν και γίνουν αποσυνάγωγοι.
43 Και τούτο, διότι είχαν αγαπήσει την δόξαν και την 
τιμήν εκ μέρους των ανθρώπων περισσότερον, παρά 
την δόξαν και την τιμήν, που θα τους έδιδεν ο Θεός.
44 Ο Ιησούς δε εφώναξε δυνατά και είπε· «Εκείνος που 
πιστεύει εις εμέ, δεν πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον Θεόν 
που με έστειλε.
45 Και εκείνος που βλέπει εμέ με το φώς της πίστεως, 
βλέπει εκείνον που με έστειλε.
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46 Εγώ φώς πνευματικό ήλθα εις τον κόσμον, διά να μη 
μείνη εις το σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας 
κανένας απο εκείνους που πιστεύουν εις εμέ.
47 Και εάν κανείς ακούση τους λόγους μου και δεν τους 
πιστεύση, εγώ δεν καταδικάζω αυτόν. Διότι δεν ήλθα 
τώρα διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον 
κόσμον.
48 Αυτός, που παρακούει εις εμέ και δεν δέχεται τα 
λόγια μου, έχει εκείνον, ο οποίος μέλλει να τον κρίνη· 
εκείνος δηλαδή που θα τον κρίνη θα τον δικάση κατά 
την μεγάλην ημέραν της κρίσεως, θα είναι ο λόγος τον 
οποίον εγώ εκήρυξα.
49 Διότι εγώ δεν εδίδαξα τίποτε απο τον εαυτόν μου, 
αλλά ο Πατήρ, ο οποίος με έστειλε εις τον κόσμον, 
εκείνος μου έδωσεν εντολήν τι να είπω και τι να διδάξω.
50 Και γνωρίζω ότι η εντολή του Θεού είναι ζωή 
αιώνιος, διότι οδηγεί τον άνθρωπον εις την αιώνιον 
ζωήν. Εκείνα, λοιπόν, τα οποία εγώ λαλώ, σας τα 
διδάσκω, όπως ακριβώς μου τα έχει είπει ο Πατήρ».

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’

• Ο Ιησούς νίπτει τους πόδας των μαθητών του, 1-17. 
• Η αποχώρησις του προδότου Ιούδα, 18-30.
• Αι τελευταίαι διδασκαλίαι του Κυρίου προς τους 
μαθητάς· απαραίτητος ο διά του Πάθους 
αποχωρισμός του απο τους δώδεκα, 31-38.

1 Προ της εορτής δε του Πάσχα, επειδή εγνώριζεν ο 
Ιησούς καθαρώτατα, ότι έφθασε η προσδιωρισμένη απο 
τον Θεόν ώρα, να προσφέρη την μεγάλην θυσίαν και να 
μεταβή απο τον κόσμον αυτόν προς τον Πατέρα, και 
τώρα με στοργικωτάτην και τελείαν αγάπην ηγάπησε 
τους μαθητάς του, τους οποίους καθό ιδικούς του 
ιδιαιτέρως είχε αγαπήσει εις τον κόσμον αυτόν.
2 Και όταν είχε ετοιμασθή το δείπνον, όταν πλέον και ο 
διάβολος είχε βάλει μέσα εις την καρδίαν του Ιούδα του 
Ισκαριώτου, υιού του Σίμωνος, την κακήν σκέψιν και 
απόφασιν, να τον παραδώση εις τους εχθρούς του,
3 ο Ιησούς, αν και εγνώριζε πολύ καλά ότι ο Πατήρ του 
είχε παραδώσει τα πάντα εις τα χέρια του και ότι απο 
τον Θεόν εξήλθε, διά να έλθη εις τον κόσμον και προς 
τον Θεόν τώρα επιστρέφει,
4 παρά το θείον και άπειρον μεγαλείον του, σηκώνεται 
απο το τραπέζι, διά να αναλάβη έργον δούλου και 
βγάζει τα εξωτερικά του ενδύματα και αφού επήρε μίαν 
ποδιάν, εζώσθη με αυτήν.
5 Έπειτα ρίπτει νερό εις την λεκάνην, όπου έπλυναν τα 
πόδια οι άνθρωποι του σπιτιού και ήρχισε να πλύνη τα 
πόδια των μαθητών και να τα σπογγίζη με την πετσέτα, 
με την οποία ήτο ζωσμένος.
6 Έρχεται, λοιπόν, και προς τον Σίμωνα Πέτρον και 
λέγει εις αυτόν εκείνος· «Κύριε, συ ο Διδάσκαλος και ο 
Κύριος θα μου πλύνης τα πόδια;».

7 Απήντησε ο Ιησούς και του είπε· «Τι σημαίνει αυτό, το 
οποίον εγώ κάμνω, δεν το καταλαβαίνεις τώρα, θα το 
γνωρίσης και θα το εννοήσης ύστερα απο αυτά».
8 Λέγει εις αυτόν ο Πέτρος· «Ποτέ εις τον αιώνα τον 
άπαντα δεν θα δεχθώ να μου πλύνης εσύ τα πόδια». 
Απήντησεν εις αυτόν ο Ιησούς· «Εάν δεν σου πλύνω 
τώρα τα πόδια, εάν με ταπεινοφροσύνην και 
εμπιστοσύνην εις εμέ δεν υπακούσης, δεν είναι δυνατόν 
να έχης πλέον μέρος μαζή μου».
9 Λέγει εις αυτόν ο Σίμων Πέτρος· «Κύριε, εάν η 
ανυπακοή μου αυτή πρόκειται να με χωρίση απο σε, 
τότε πλύνε μου όχι μόνον τα πόδια, αλλά και τα χέρια 
και το κεφάλι».
10 Του λέγει ο Ιησούς· «Εκείνος που είναι λουσμένος εις 
ολόκληρον το σώμα, δεν έχει ανάγκην παρά μόνον τα 
πόδια να πλύνη, που λερώνονται εύκολα καθώς βαδίζει 
εις τον δρόμον, διότι είναι καθαρός κατά το υπόλοιπον 
σώμα. Και σείς, παρά τα μικράς ατελείας που 
παρουσιάζετε, είσθε καθαροί πνευματικώς. Αλλά όχι 
όλοι».
11 Και είπεν ο Κύριος ότι δεν είσθε καθαροί όλοι, διότι 
εγνώριζε εκείνον ο οποίος έμελλε να τον παραδώση.
12 Όταν, λοιπόν, έπλυνε τα πόδια των και ξαναφόρεσε 
τα εξωτερικά του ενδύματα, εκάθισε πάλιν κοντά εις το 
τραπέζι και τους είπε· «Γνωρίζετε τι νόημα έχει αυτό, το 
οποίον έκαμα εις σας;
13 Θα σας το εξηγήσω. Σείς με ονομάζετε, ο Διδάσκαλος 
και ο Κύριος και καλά λέτε. Διότι πράγματι είμαι.
14 Εάν, λοιπόν, εγώ, ο Κύριος και ο Διδάσκαλος, έπλυνα 
τα πόδια σας, οφείλετε και σείς με ταπεινοφροσύνη και 
αγάπη να πλύνετε ο ένας του άλλου τα πόδια.
15 Διότι εγώ σας έδωσα ένα τέλειον παράδειγμα, να 
πράττετε και σείς όπως και εγώ έπραξα εις σας.
16 Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν υπάρχει δούλος ανώτερος 
απο τον κύριόν του ούτε απεσταλμένος μεγαλύτερος 
απο εκείνον, που τον έστειλε. Εγώ είμαι ο Κύριος και ο 
Διδάσκαλος, σείς δε οι δούλοι και οι Απόστολοί μου. Εάν 
εγώ τόσον εταπεινώθηκα απέναντί σας, ώστε να πλύνω 
τα πόδια σας και σείς, που είσθε συνδούλοι και 
συνάδελφοι μεταξύ σας, πρέπει να υπηρετήτε ο ένας 
τον άλλον με πρόθυμον ταπεινοφροσύνην και αγάπην.
17 Εάν καταλαβαίνετε καλά αυτά που σας είπα, θα 
είσθε μακάριοι, εάν τα εφαρμόζετε.
18 Και αυτά δεν τα λέγω δι’ όλους σας, διότι δεν είσθε 
όλοι πρόθυμοι να τα τηρήσετε. Εγώ ευθύς εξ αρχής 
ξέρω πολύ καλά ποίας ποιότητος άνθρωποι ήσαν αυτοί 
τους οποίους εξέλεξα ως στενούς μου μαθητάς. 
Εγνώριζα πολύ καλά ότι και ένας ανάξιος εισεχώρησε 
μεταξύ σας, διά να εκπληρωθή έτσι η προφητεία της 
Γραφής: Εκείνος που τρώγει συνεχώς μαζή μου ως 
φίλος το ψωμί εις το αυτό τραπέζι, εσήκωσε την 
πτέρναν του και με εκλώτσησε.
19 Σας αναγγέλλω αυτά απο τώρα, πριν 
πραγματοποιηθούν, ώστε όταν η προδοσία γίνη, να 
πιστεύσετε ότι εγώ είμαι ο Χριστός, διά τον οποίον όλα 
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αυτά είχαν προαναγγείλει οι προφήται.
20 Σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που δέχεται κάποιον 
που εγώ θα στείλω, δέχεται εμέ. Και εκείνος που 
δέχεται εμέ, δέχεται αυτόν που μ’ έστειλε. Επομένως 
εκείνος που δέχεται σας τους μαθητάς και Αποστόλους 
μου, είναι ωσάν να δέχεται εμέ και τον Πατέρα».
21 Αφού είπε αυτά ο Ιησούς, εταράχθη εσωτερικώς 
πολύ, διότι είδε με απέραντον λύπην το φρικτόν 
κατάντημα του προδότου μαθητού και καθαρά και 
ξάστερα εμαρτύρησε περί αυτού και είπε· «Σας 
αποκαλύπτω και σας διαβεβαιώνω κατά τον πλέον 
επίσημον τρόπον, ότι ένας απο σας θα με παραδώση».
22 Εκύτταζαν τότε με ανησυχίαν και φόβον ο ένας τον 
άλλον οι μαθηταί και ευρίσκοντο εις απορίαν διά ποίον 
τα έλεγε αυτά ο Κύριος.
23 Κατά την ώραν εκείνην είχε γείρει εις το στήθος του 
Ιησού ένας απο τους μαθητάς του - ο Ιωάννης - τον 
οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς.
24 Έκαμε, λοιπόν, νόημα εις αυτόν ο Σίμων Πέτρος, να 
ερωτήση ποιός άρα γε είναι αυτός, διά τον οποίον λέγει 
ο διδάσκαλος.
25 Αφού δε έπεσε με στοργήν και ευλάβειαν εκείνος εις 
το στήθος του Ιησού, τον ηρώτησε· «Κύριε, ποιός είναι 
εκείνος που θα σε παραδώση;».
26 Απεκρίθη ο Ιησούς· «Είναι εκείνος προς τον οποίον 
εγώ, εις απόδειξιν της αγάπης μου, θα του δώσω ψωμί, 
αφού προηγουμένως το βουτήξω εις τον ζωμόν». Και 
αφού πράγματι εβούτηξε εις το πιάτο ένα κομμάτι 
ψωμί, το έδωσεν εις τον Ιούδαν τον Ισκαριώτην, τον υιόν 
του Σίμωνος, διά να του δείξη με τον τρόπον αυτόν, ότι 
και αυτήν ακόμη την στιγμήν τον κατεδίωκε με την 
αγάπην και το έλεός του.
27 Και εις τον Ιούδαν, αφού επήρε το ψωμί απο τα χέρια 
του Διδασκάλου, εισήλθεν εις αυτόν ο σατανάς και τον 
εκυρίευσε εξ ολοκλήρου. Αδιόρθωτον καθώς τον είδε ο 
Κύριος, του είπε· «Αυτό που πρόκειται να κάμης, κάμε 
το το ταχύτερον».
28 Αυτόν τον τελευταίον λόγον κανείς απο τους 
μαθητάς, που εκάθηντο εις το τραπέζι, δεν εκατάλαβε, 
προς ποίον σκοπόν τον είπε ο Κύριος.
29 Επειδή δε ο Ιούδας είχε το κουτί του κοινού ταμείου, 
μερικοί ενόμισαν ότι του είπε ο Ιησούς: αγόρασε αυτά 
που μας χρειάζονται διά την εορτήν ή ότι του είπε να 
δώση κάτι εις τους πτωχούς.
30 Όταν, λοιπόν, εκείνος επήρε το ψωμί, εβγήκε αμέσως 
έξω απο το υπερώον. Είχε δε πέσει πλέον η νύχτα όταν 
η σκοτεινή και φρικτή νύχτα της αποστασίας και της 
προδοσίας είχε κυριεύσει τον Ιούδαν.
31 Όταν, λοιπόν, έφυγε ο Ιούδας, τότε είπε ο Ιησούς· 
«Τώρα, που το έργον της προδοσίας αρχίζει να 
πραγματοποιήται και η σταυρική λυτρωτική θυσία μου 
θα γίνη πραγματικότης, τώρα εδοξάσθη ο υιός του 
ανθρώπου. Με την μέχρι σταυρικού θανάτου δε 
υπακοήν του εδοξάσθη και ο Θεός.
32 Εάν δε ο Θεός εδοξάσθη δι’ αυτού και ο Θεός θα 

δοξάση αυτόν κατ’ ευθείαν διά του εαυτού του και εις 
τον εαυτόν του με την άπειρον θείαν του δύναμιν και 
μεγαλειότητα, διότι θα τον αναστήση και θα τον 
ανυψώση ενδόξως και ως άνθρωπον εις την 
μακαριότητα και την λαμπρότητα του ουρανού. Και θα 
τον δοξάση εντός ολίγου.
33 Παιδιά μου, αγαπημένα μου παιδιά, ολίγον ακόμη θα 
είμαι μαζή σας. Και όπως είπα εις τους Ιουδαίους, ότι 
εκεί που πηγαίνω εγώ, δεν ημπορείτε σείς να έλθετε, το 
ίδιο λέγω και εις σας τώρα, ότι δηλαδή θα με 
αναζητήσετε, αλλά δεν θα με εύρετε, διότι εγώ θα είμαι 
εις τους ουρανούς, ενώ σείς θα ευρίσκεσθε επί αρκετόν 
ακόμη χρονικόν διάστημα εις την γην, διά να κηρύξετε 
ως απόστολοί μου την σωτηρίαν εις τους ανθρώπους.
34 Σας δίδω μίαν νέαν εντολήν· να αγαπάτε με όλην 
σας την δύναμιν ο ένας τον άλλον· όπως εγώ σας 
ηγάπησα με πλήρη και τελείαν αγάπην, έτσι και σείς με 
την ίδια αγάπη πρέπει να συνδέεσθε μεταξύ σας.
35 Με αυτό θα μάθουν και θα πεισθούν όλοι ότι είσθε 
μαθηταί μου, εάν έχετε αγάπην μεταξύ σας».
36 Λέγει εις αυτόν ο Σίμων Πέτρος· «Κύριε, που 
πηγαίνεις;». Του απήντησεν ο Ιησούς· «Όπου εγώ 
πηγαίνω, συ δεν ημπορείς τώρα να με ακολουθήσης. 
Ύστερα δε, αφού τελειώσης την αποστολήν σου, θα με 
ακολουθήσης».
37 Του λέγει ο Πέτρος· «Κύριε, διατί δεν ημπορώ τώρα 
να σε ακολουθήσω; Είμαι έτοιμος και την μεγαλυτέραν 
θυσίαν να προσφέρω και την ζωήν μου να θυσιάσω 
προς χάριν σου, εάν έτσι δεν θα χωρισθώ ποτέ απο σε».
38 Του απήντησεν ο Ιησούς· «Την ζωήν σου θα θυσιάσης 
προς χάριν μου! Σε διαβεβαιώνω ότι αυτήν την νύκτα 
δεν θα λαλήση ο πετεινός, μέχρις ότου συ με 
απαρνηθής τρείς φορές».

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’

• Ερωτήσεις μαθητών, 1-10.
• Διδασκαλίαι, παρηγορίαι και υποσχέσεις του 
Κυρίου, 11-19.
• Η αποστολή του Αγίου Πνεύματος, 20-31.

1 Ας μη ταράσσεται η καρδία σας με αυτά που απόψε 
σας είπα, τόσον διά την προδοσίαν του Ιούδα, όσον και 
διά την άρνησιν του Πέτρου. Να έχετε πίστιν εις τον 
Θεόν, τον Παντοδύναμον προνοητήν και κυβερνήτην· 
να έχετε πίστιν και εις εμέ τον Μεσσίαν, ο οποίος και 
μετά την σταυρικήν μου θυσίαν θα εξακολουθώ απο 
τον ουρανόν να συμπαρίσταμαι εις το έργον σας όλας 
τας ημέρας.
2 Εκεί εις τον ουρανόν, εις το απέραντον ανάκτορον του 
Πατρός μου, υπάρχουν πολλά πλούσια διαμερίσματα 
να δεχθούν σας και όλους τους πιστούς. Εάν δεν 
υπήρχον, θα σας το έλεγα· αλλά υπάρχουν και πηγαίνω 
εγώ τώρα εις τον ουρανόν, διά να ανοίξω ως 
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πρωτοπόρος τας κλεισμένας πύλας της βασιλείας του 
Θεού και διά να ετοιμάσω διά σας τόπον.
3 Και εάν υπάγω εκεί και ετοιμάσω διά σας τόπον, 
πάλιν θα έλθω απο τους ουρανούς και κατά την ώραν 
της εκδημίας σας και κατά την μεγάλην ημέραν της 
δευτέρας παρουσίας και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε 
να είσθε και σείς εκεί, όπου και εγώ θα είμαι.
4 Και τον τόπον όπου εγώ πηγαίνω και τον δρόμον που 
οδηγεί εις αυτόν, τα γνωρίζετε, ύστερα απ’ όσα σας έχω 
είπει».
5 Λέγει εις αυτόν ο Θωμάς· «Κύριε, δεν ξέρομε που 
πηγαίνεις. Και εφ’ όσον δεν γνωρίζομεν τον τόπον, εις 
τον οποίον κατευθύνεσαι, πώς είναι δυνατόν να 
γνωρίζωμεν και τον δρόμον που οδηγεί εις αυτόν;».
6 Του λέγει ο Ιησούς· «Εγώ είμαι ο ασφαλής δρόμος, που 
οδηγεί εις τον ουρανόν, εγώ είμαι η απόλυτος και 
καθαρά αλήθεια, που φωτίζει τον άνθρωπον διά την 
σωτηρίαν, εγώ είμαι η ζωή και ο χορηγός της αιωνίου 
ζωής δι’ όλους τους πιστούς. Κανείς δε δεν ημπορεί να 
έλθη προς τον Πατέρα, διά να απολαύση την αιώνιον 
ζωήν, παρά μόνον διά μέσου εμού.
7 Εάν είχατε γνωρίσει καλά εμέ, θα είχατε γνωρίσει και 
τον Πατέρα. Αλλά απο εδώ και πέρα, αφού σας στείλω 
το Πνεύμα το Άγιον, θα γνωρίσετε τον Πατέρα και θα 
τον ίδετε με τα μάτια της ψυχής σας».
8 Λέγει εις αυτόν ο Φίλιππος· «Κύριε, δείξε μας τον 
Πατέρα, φανέρωσέ μας την μεγαλοπρεπή δόξαν του, 
και αυτό μας φθάνει».
9 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς· «Τόσον καιρόν είμαι μαζή 
σας, Φίλιππε, και δεν με εγνώρισες ακόμη, ότι δηλαδή 
είμαι ο Υιός του Θεού, Θεός όπως ο Πατήρ; Εκείνος που 
είδε εμέ και εισεχώρησε εις το μυστήριον της 
ενανθρωπήσεώς μου, είδε τον Πατέρα. Και πώς συ 
λέγεις: δείξε μας τον Πατέρα;
10 Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι αχώριστα ενωμένος με 
τον Πατέρα, ότι είμαι και μένω μέσα εις τον Πατέρα και 
ότι ο Πατήρ είναι και μένει εις εμέ; Ακριβώς διότι είμαι 
ενωμένος με τον Πατέρα, τα λόγια, τα οποία εγώ σας 
διδάσκω, δεν τα λέγω απο τον εαυτόν μου, αλλά ο 
Πατήρ, ο οποίος μένει μέσα εις εμέ, ενεργεί δι’ εμού όλα 
αυτά τα θαυμαστά έργα, που βλέπετε και ακούετε.
11 Να παραδεχθήτε, λοιπόν, χωρίς καμμίαν 
επιφύλαξιν, και να το κάμετε σταθερόν φρόνημα, ότι 
εγώ μένω εις τον Πατέρα και ο Πατήρ μένει εις εμέ. Εάν 
δε τυχόν και κάποια αμφιβολία σας έλθη δι’ αυτά που 
εγώ λέγω, πιστέψατε τουλάχισον απο τα πολυάριθμα 
μεγάλα και θαυμαστά έργα μου.
12 Σας διαβεβαιώνω ότι εκείνος που πιστεύει εις εμέ θα 
κάμη, χάρις εις αυτήν την πίστιν του, τα μεγάλα και 
θαυμαστά έργα, τα οποία εγώ κάνω και ακόμη 
μεγαλύτερα απο αυτά, (όπως είναι η θεραπεία της 
ψυχής απο την νόσον της αμαρτίας και η ανάστασις της 
εις ζωήν αιώνιον). Όλα δε αυτά με την χάριν που θα 
πηγάζη απο την σταυρικήν μου θυσίαν, διότι εγώ 
πηγαίνω τώρα προς τον Πατέρα μου, αφού ετελείωσα 

το έργον μου επί της γης.
13 Και κάθε τι που με πίστιν θα ζητήσετε εν τω ονόματί 
μου, θα το κάμω, διά να δοξασθή έτσι ο Πατήρ διά του 
Υιού.
14 Εάν, λοιπόν, ζητήσετε κάτι, επικαλούμενοι με πίστιν 
φωτισμένην και ζωντανήν το όνομά μου, εγώ θα το 
κάμω.
15 Εάν με αγαπάτε, τηρήσατε τας εντολάς μου, διότι 
αυτό είναι απόδειξις και καρπός της αγάπης σας προς 
εμέ.
16 Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας 
δώση εκείνος άλλον οδηγόν και Παράκλητον, διά να 
μένη μαζή σας αιωνίως.
17 Θα σας δώση το Άγιον Πνεύμα, το οποίον είναι η 
καθαρά και απόλυτος αλήθεια και φανερώνει την 
αλήθειαν εις τους καλοπροαιρέτους. Αυτό όμως ο 
κόσμος ο αμαρτωλός δεν ημπορεί να το πάρη, διότι δεν 
έχει ανοικτά τα μάτια της ψυχής και ένεκα τούτου δεν 
το βλέπει ούτε και το γνωρίζει. Σείς όμως το γνωρίζετε, 
διότι εγώ σας το εφανέρωσα και μένει πλησίον σας· 
έπειτα δε απο την επιφοίτησίν του θα κατοική και μέσα 
εις τας ψυχάς σας.
18 Δεν θα σας αφήσω εγώ ορφανούς και 
απροστατεύτους. Έρχομαι και πάλιν κοντά σας διά του 
Αγίου Πνεύματος.
19 Ολίγον ακόμη καιρόν και ο κόσμος δεν θα με βλέπη, 
διότι δεν θα ζω εις την γην σωματικώς, όπως τώρα. Σείς 
όμως με τα φωτισμένα απο το Άγιον Πνεύμα μάτια της 
ψυχής σας θα με βλέπετε, διότι εγώ, καίτοι εντός ολίγου 
θα αποθάνω επί του σταυρού, ζω και θα ζω αιωνίως. 
Και σείς θα ζήσετε την αιωνίαν ζωήν, που θα πάρετε 
απο εμέ.
20 Κατά την ημέραν εκείνην της επιφοιτήσεως του 
Αγίου Πνεύματος θα γνωρίσετε σείς καλά, ότι εγώ 
υπάρχω ολόκληρος μέσα εις τον Πατέρα ως Υιός και 
Θεός και σείς θα είσθε ενωμένοι με εμέ και εγώ με σας, 
ώστε να αποτελούμεν ένα αδιάσπαστον πνευματικόν 
σώμα.
21 Αυτό θα γίνη πραγματικότης, εφ’ όσον θα με 
αγαπάτε και θα με υπακούετε, διότι εκείνος που 
γνωρίζει και κατέχει τας εντολάς μου και τας τηρεί, 
εκείνος πράγματι με αγαπά. Όποιος δε με αγαπά θα 
αγαπηθή απο τον Πατέρα μου, και εγώ θα αγαπήσω 
αυτόν και με ένα τρόπον πνευματικόν και πειστικόν θα 
φανερώσω τον εαυτόν μου εις εκείνον».
22 Λέγει εις αυτόν ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης· «Κύριε, 
πώς εξηγείται, ότι τον εαυτόν σου θα φανερώνης εις 
ημάς και όχι εις τον κόσμον;».
23 Του απήντησε ο Ιησούς και του είπεν· «Η εμφάνισίς 
μου εξαρτάται απο την αγάπην, που θα έχουν οι 
άνθρωποι εις εμέ. Εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήση εις 
την ζωήν του τας εντολάς μου, και ο Πατήρ μου θα τον 
αγαπήση και θα έλθωμεν εις αυτόν και θα 
μεταβάλωμεν την καρδίαν του εις μόνιμον κατοικίαν 
μας, ώστε αυτός να είναι ο έμψυχος ναός του ζώντος 
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Θεού.
24 Εξ αντιθέτου εκείνος που δεν με αγαπά, δεν τηρεί 
τους λόγους μου· μολονότι ο λόγος μου, τον οποίον 
ακούετε, δεν είναι ιδικός μου, αλλά του Πατρός που με 
έστειλε.
25 Αυτά σας τα είπα τώρα, καθ’ ον χρόνον μένω ακόμη 
μαζή σας.
26 Αλλά ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα, το οποίον ο 
Πατήρ θα στείλη εν τω ονόματί μου (διά να επεκτείνη 
το έργον μου εις την οικουμένην και μεταδώση την 
σωτηρίαν εις τας ψυχάς των καλοπροαιρέτων) αυτός θα 
σας διδάξη όλα και θα σας υπενθυμίση όλα όσα σας 
είπα.
27 Εγώ φεύγω και σας αφίνω την ειρήνην, σας δίδω την 
αληθινήν και αναφαίρετον ειρήνην, την οποίαν εγώ 
έχω απο τον εαυτόν μου εις άπειρον βαθμόν. Δεν σας 
δίδω εγώ ψευδή ειρήνην, όπως δίδει ο κόσμος. Λοιπόν ας 
μη ταράσσεται απο εσωτερικάς ανησυχίας η καρδία σας 
και ας μη δειλιάζη εμπρός εις τους εξωτερικούς 
κινδύνους, αφού θα έχετε εμέ και την ειρήνην μου μέσα 
εις τας ψυχάς σας.
28 Ηκούσατε ότι σας είπα, πηγαίνω προς τον Πατέρα 
και πάλιν έρχομαι κοντά σας. Εάν είχατε πλουσίαν και 
σταθεράν αγάπην προς εμέ, θα εδοκιμάζατε μεγάλην 
χαράν, διότι σας είπα: πηγαίνω προς τον Πατέρα. Διότι 
ο Πατήρ μου είναι ανώτερος απο εμέ, επειδή εγώ τώρα 
έχω λάβει την ανθρωπίνην φύσιν και την μορφήν 
δούλου και συνεπώς ως άνθρωπος είμαι κατώτερος του 
Πατρός. Έπειτα όμως απο ολίγον θα αποκτήσω και ως 
άνθρωπος την θείαν δόξαν και μεγαλειότητα.
29 Και τώρα σας τα έχω πει αυτά, πριν ακόμα γίνουν, 
ώστε, όταν πραγματοποιηθούν, να πεισθήτε απο τα 
πράγματα και να πιστεύσετε σταθερά εις εμέ.
30 Δεν θα είπω πλέον πολλά μαζή σας. Δεν έχω τον 
καιρόν. Διότι τώρα ο διάβολος, που κυριαρχεί εις τον 
αμαρτωλόν κόσμον, έρχεται με μανίαν και λύσσαν 
εναντίον μου, διά να εξαπολύση τον μεγαλύτερον 
πειρασμόν και πόλεμον. Αλλά εις εμέ δεν έχει καμμίαν 
απολύτως εξουσίαν, κανένα απολύτως δικαίωμα.
31 Θα με παραδώση κατά παραχώρησιν του Πατρός εις 
τον σταυρικόν θάνατον και θα γίνη αφορμή, χωρίς να 
το θέλη, να μάθη ο κόσμος ότι εγώ αγαπώ τον Πατέρα 
και ότι πράττω ακριβώς σύμφωνα με την εντολήν του 
Πατρός, ο οποίος θέλει την σταυρικήν μου θυσίαν διά 
την σωτηρίαν των ανθρώπων. Σηκωθήτε, ας 
αναχωρήσωμεν απο εδώ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ’

• Η άμπελος και τα κλήματα, 1-17.
• Το μίσος του κόσμου εναντίον αυτού και των 
μαθητών, 18-27.

1 Εγώ είμαι η αληθινή κληματαριά (και όχι η παλαιά 

και άκαρπος άμπελος της εβραϊκής συναγωγής, την 
οποίαν ο Πατήρ μετέφερε απο την Αίγυπτον και 
εφύτευσεν εδώ, όπως λέγει και ο ψαλμωδός). Εγώ είμαι 
η αληθινή άμπελος, και ο Πατήρ μου είναι ο 
αμπελουργός.
2 Κάθε κλήμα, που είναι ενωμένο με εμέ, αλλά δεν 
φέρει καρπόν, το κόβει και το αφαιρεί ο Πατήρ. Και 
κάθε κλήμα, το οποίον φέρει καρπόν, το καθαρίζει και 
το περιποιείται, διά να φέρη περισσότερον καρπόν. 
(Κάθε άνθρωπον, που λέγει ότι πιστεύει εις εμέ, αλλά 
δεν έχει ως καρπόν της πίστεώς του την αρετήν, τον 
αποκόπτει και τον αποχωρίζει απο εμένα ο Πατήρ. Εξ 
αντιθέτου, τον πιστόν, που έχει έργα αρετής, τον 
φωτίζει, τον ενισχύει, τον καθαρίζει, ώστε να κάμη 
περισσότερα ενάρετα έργα).
3 Και σείς χάρις εις την διδασκαλίαν που σας έχω 
διδάξει, είσθε καθαροί, είσθε σαν πνευματικά κλήματα 
περιποιημένα και καρποφόρα.
4 Μείνετε, λοιπόν, ενωμένοι με εμέ και εγώ με σας. 
Όπως το κλήμα δεν ημπορεί απο τον εαυτόν του να 
φέρη καρπόν, εάν δεν μείνη ενωμένον με την 
κληματαριά, έτσι και σείς δεν ημπορείτε να πράττετε 
έργα αρετής, εάν δεν μείνετε ενωμένοι με εμέ.
5 Εγώ είμαι η κληματαριά και σείς είσθε τα κλήματα. 
Εκείνος που μένει ενσωματωμένος εις εμέ και εγώ εις 
αυτόν, αυτός και μόνον φέρει πολύν καρπόν. Διότι 
χωρίς εμέ, χωρίς την σωήριον χάριν μου και την ζωτικήν 
ενέργειάν μου, δεν ημπορείτε να κάνετε τίποτε το 
αγαθόν.
6 Όποιος δεν μείνει ενωμένος μαζή μου έχει ήδη 
πεταχθή έξω, όπως το άχρηστο κλήμα και θα ξηραθή 
και όπως οι άνθρωποι μαζεύουν τα κομμένα κλήματα, 
τα ρίπτουν εις το πυρ και τα καίουν, έτσι και εκείνοι, 
που χωρισμένοι απο εμέ μένουν άκαρποι και άχρηστοι, 
θα ριφθούν απο τους αγγέλους εις το πυρ της αιωνίου 
κολάσεως.
7 Εάν μείνετε ενωμένοι μαζή μου και τα λόγια μου 
μείνουν ως θησαυρός της καρδιάς σας και κατεύθυνσις 
εις την ζωήν σας, κάθε τι αγαθόν που θέλετε ζητήσατέ 
το και θα γίνη προς χάριν σας.
8 Αυτή είναι η δόξα του Πατρός μου, να φέρετε σείς 
πολλούς καρπούς αρετής και να γίνετε άξιοι μαθηταί 
μου.
9 Όπως με έχει αγαπήσει ο Πατήρ, έτσι και εγώ σας 
ηγάπησα. Μείνετε, λοιπόν, εις την αγάπην μου αυτήν, 
να φανήτε άξιοι αυτής.
10 Θα μείνετε δε εις την αγάπην μου, εάν φυλάξετε και 
εφαρμόσετε εις την ζωήν σας τας εντολάς μου, όπως 
εγώ έχω τηρήσει τας εντολάς του Πατρός μου και μένω 
πάντοτε εις την άπειρον αγάπην του.
11 Αυτά σας τα είπα, διά να μεταδοθή και μείνη εις σας 
η ιδική μου χαρά και να γίνη έτσι πλήρης και τελεία η 
χαρά σας.
12 Επαναλαμβάνω και τονίζω· αυτή είναι η ιδική μου 
εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως και εγώ 
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σας ηγάπησα.
13 Μεγαλυτέραν αγάπην απο αυτήν κανείς δεν έχει, 
ώστε την ζωήν του να δώση χάριν των φίλων του.
14 Σείς δε, διά τους οποίους εγώ θυσιάζομαι, είσθε φίλοι 
μου και θα είσθε πάντοτε φίλοι μου, εάν πράττετε όσα 
εγώ σας παραγγέλω.
15 Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν 
γνωρίζει τι πράττει ο κύριός του. Σας ωνόμασα δε και 
σας ονομάζω φίλους μου, διότι κατέστησα εις σας 
γνωστά όλα όσα ήκουσα απο τον Πατέρα μου και 
επομένως έχετε πολλήν γνώσιν του τι πράττω και προς 
ποίον σκοπόν πράττω εγώ.
16 Δεν με εξελέξατε σείς, αλλ’ εγώ σας εξέλεξα 
ανάμεσα απ’ όλους τους άλλους και σας έθεσα εις το 
υψηλόν έργον του Αποστόλου, διά να υπάγετε και 
κηρύξετε το Ευαγγέλιον και να κάμετε έτσι καρπόν σαν 
τα καλά κλήματα της αμπέλου. Και ο καρπός σας 
αυτός, η σωτηρία αθανάτων ψυχών, θα μένη αιώνιος. 
Σας έδωσα το μέγα προνόμιον, ώστε ό,τι ζητήσετε απο 
τον Πατέρα εν τω ονόματί μου να σας το δίδη.
17 Αυτάς τας εντολάς σας δίδω, να αγαπάτε ο ένας τον 
άλλον και να μένετε ενωμένοι και ισχυροί με την 
αγάπην αυτήν.
18 Εάν ο πονηρός και κακός κόσμος σας μισή, μάθετε 
ότι εμέ πρώτα απο σας έχει μισήσει.
19 Εάν σείς ήσαστε απο τον αμαρτωλόν κόσμον και 
είχατε την αμαρτωλήν ζωήν του κόσμου, τότε ο κόσμος 
θα σας αγαπούσε, διότι θα σας εθεωρούσε ως ιδικούς 
του. Επειδή όμως δεν είσθε απο τον κόσμον, αλλ’ εγώ 
σας εδιάλεξα απο τον κόσμον, διά τούτο ο πονηρός και 
αμετανόητος κόσμος σας μισεί.
20 Να ενθυμήσθε δε τον λόγον, τον οποίον εγώ σας 
είπα· δεν υπάρχει δούλος ανώτερος απο τον κύριόν του. 
Εάν εμέ κατεδίωξαν οι άνθρωποι του κόσμου, θα 
καταδιώξουν και σας· εάν εφύλαξαν τον λόγον μου, θα 
φυλάξουν και τον ιδικόν σας.
21 Αλλά όλα αυτά θα κάμουν εις σας οι άνθρωποι διά 
την πίστιν, που έχετε εις εμέ να ομολογήτε και να 
κηρύσσετε το όνομά μου, διότι αυτοί δεν γνωρίζουν - 
διότι δεν θέλουν να γνωρίσουν - εκείνον που με έστειλε.
22 Εάν δεν είχα έλθει εις την γην και δεν τους είχα 
διδάξει την αλήθειαν, δεν θα είχαν αμαρτίαν διά την 
άγνοιαν και απιστίαν των αυτήν. Τώρα όμως δεν έχουν 
καμμίαν πρόφασιν, που να δικαιολογή την αμαρτίαν 
των. Διά τούτο και είναι υπεύθυνοι τιμωρίας εκ μέρους 
του Θεού.
23 Διότι εκείνος που μισεί εμένα, μισεί και τον Πατέρα 
μου.
24 Εάν δεν είχα κάμει εμπρός εις τα μάτια των τόσα και 
τέτοια υπερφυσικά έργα, τα οποία κανείς άλλος ποτέ 
δεν έκαμε, τότε δεν θα είχαν αμαρτίαν και ενοχήν. 
Τώρα όμως έχουν αμαρτίαν, διότι και είδαν τα έργα μου 
και εμίσησαν εμέ και τον Πατέρα μου, που με έστειλε 
εις την γην.
25 Αυτό όμως συνέβη, διά να πραγματοποιηθή και ο 

προφητικός λόγος, που είναι γραμμένος εις τον νόμον 
των, ότι με εμίσησαν δωρεάν.
26 Όταν δε έλθη ο Παράκλητος τον οποίον εγώ θα 
στείλω εις σας εκ μέρους του Πατρός, το Άγιον Πνεύμα, 
που είναι η αλήθεια και η πηγή της αληθείας και το 
οποίον εκπορεύεται απο τον Πατέρα, εκείνος θα 
μαρτυρήση δι’ εμέ.
27 Και σείς επίσης θα δώσετε την καλήν μαρτυρίαν, 
διότι είσθε απο την αρχήν μαζή μου και είδατε και 
ακούσατε όσα εγώ έπραξα και είπα και τα οποία με τον 
φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος θα εννοήσετε 
βαθύτερα και θα τα κηρύσσετε με παρρησίαν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ’

• Η μαρτυρία και το έργον του Παρακλήτου, 1-15.
• Ο τελευταίος αποχαιρετισμός, 16-19.
• Η λύπη των θα μεταστραφή εις χαράν, 20-33.

1 Αυτά σας τα είπα, διά να μη κλονισθήτε εις την πίστιν 
σας, όταν θα αντικρύσετε το μίσος, που ο κόσμος 
αισθάνεται και εκδηλώνει εναντίον μου.
2 Θα σας αποκόψουν και θα σας αποκλείσουν απο τας 
συναγωγάς των οι Εβραίοι. Και ακόμη περισσότερον, 
έρχεται ώρα, κατά την οποίαν καθένας που θα σας 
φονεύση θα νομίση ότι προσφέρει λατρείαν εις τον 
Θεόν. (Τυφλωμένοι οι άνθρωποι απο την κακότητά των 
θα θεωρούν ευάρεστον εις τον Θεόν και αξιέπαινον 
έργον τον φόνον σας).
3 Και θα κάμουν όλα αυτά εναντίον σας, διότι, ένεκα 
της αμετανοήτου σκληροκαρδίας των, δεν εγνώρισαν 
τον Πατέρα ούτε εμέ, μολονότι τόσα και τόσα ήκουσαν.
4 Αυτά όμως σας τα είπα, ώστε όταν έλθη η ώρα, που 
θα τα βλέπετε να πραγματοποιούνται, να ενθυμήσθε 
τα λόγια μου, ότι δηλαδή εγώ σας τα προείπα, διά να 
μένετε σταθεροί και άκαμπτοι εις την πίστιν και το 
έργον σας. Δεν σας τα είπα δε ευθύς εξ αρχής, που σας 
εκάλεσα ως μαθητάς μου, διότι ήμουνα κατά το 
διάστημα αυτό και μέχρι σήμερα μαζή σας.
5 Τώρα δε πηγαίνω προς Εκείνον, που με έστειλε. Και 
διότι σείς είσθε βαρυμένοι απο την λύπην του χωρισμού 
μας και απο τας δυσκολίας και τους διωγμούς, που σας 
προανήγγειλα, κανένας απο σας δεν με ερωτά, που 
πηγαίνεις!
6 Αλλά, διότι σας είπα αυτά, η λύπη εγέμισε την 
καρδίαν σας.
7 Εγώ όμως σας λέγω την αλήθειαν και προσέξατέ την· 
είναι συμφέρον σας να φύγω εγώ, διά του σταυρικού 
θανάτου, απο τον κόσμον αυτόν. Διότι εάν εγώ δεν 
φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έλθη εις σας. Εάν όμως 
προσφέρω την μεγάλην θυσίαν και πορευθώ προς τον 
Πατέρα, θα στείλω τον Παράκλητον εις σας.
8 Και όταν έλθη εκείνος θα ελέγξη τον αμαρτωλόν και 
αμετανόητον κόσμον περί μιάς μεγάλης αμαρτίας, την 
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οποίαν ο κόσμος διαπράττει τώρα και περί δικαιοσύνης, 
την οποίαν καταπατούν αυτοί που ετοιμάζουν την 
σταύρωσίν μου και περί κατακρίσεως και καταδίκης του 
διαβόλου.
9 Περί αμαρτίας μεν θα καταδικάση τους ανθρώπους 
του κόσμου, διότι μολονότι τόσα είδον και ήκουσαν δεν 
πιστεύουν εις εμέ.
10 Περί δικαιοσύνης δε, διότι αντίθετα προς όσα 
εναντίον εμού, ως εάν ήμουν εγκληματίας, 
αποφασίζουν και πράττουν οι σταυρωταί μου, θα 
αποδώση δικαιοσύνην ο Παράκλητος και θα αποδείξη 
ότι είμαι δίκαιος και ότι πηγαίνω προς τον Πατέρα μου, 
διότι ετήρησα κατά πάντα το θέλημά του και έτσι σείς 
δεν θα με βλέπετε πλέον με τα μάτια του σώματός σας.
11 Περί δε της κρίσεως θα αποδείξη ο Παράκλητος ότι ο 
άρχων του κόσμου τούτου έχει κριθή, καταδικασθή και 
χάσει πλέον την εξουσίαν του επάνω εις την 
ανθρωπότητα.
12 Έχω πολλά ακόμη να σας είπω, αλλά δεν ημπορείτε 
τώρα να τα κρατήσετε και να τα εννοήσετε.
13 Όταν όμως έλθη εκείνος, δηλαδή το Πνεύμα της 
αληθείας, θα σας οδηγήση εις κάθε αλήθειαν, που 
αναφέρεται εις το έργον της σωτηρίας. Διότι δεν θα 
ομιλήση και εκείνος απο τον εαυτόν του, άσχετα απο 
τον Πατέρα και εμέ, αλλά θα είπη όσα ακούσει απο τον 
Πατέρα και θα σας αναγγείλη όσα πρόκειται να 
συμβούν.
14 Εκείνος θα δοξάση εμέ, διότι απο τον ιδικόν μου 
απεριόριστον πλούτον θα λάβη και θα τα αναγγείλη εις 
σας.
15 Όλα δε όσα έχει ο Πατήρ είναι ιδικά μου, διά τούτο 
και σας είπα ότι ο Παράκλητος θα λάβη απο τους 
ιδικούς μου θησαυρούς της σοφίας, οι οποίοι είναι και 
του Πατρός και θα αναγγείλη αυτά εις σας.
16 Ακόμη ολίγον χρόνον και δεν θα με βλέπετε πλέον 
με τα μάτια του σώματος· αλλά και πάλιν έπειτα απο 
μικρόν χρόνον θα με ίδετε, αμέσως δηλαδή μετά την 
ανάστασίν μου, και θα με ίδετε επί πλέον με τα μάτια 
της ψυχής σας, διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα, τον 
οποίον και θα παρακαλέσω να σας στείλη το Πνεύμα το 
Άγιον».
17 Είπαν τότε μερικοί απο τους μαθητάς του μεταξύ 
των· «Τι σημαίνει αυτό που μας λέγει, ολίγον χρόνον 
και δεν θα με βλέπετε, και πάλιν έπειτα απο ολίγον θα 
με ίδετε και ότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα;».
18 Έλεγαν λοιπόν· «Τι σημαίνει αυτό το, μικρόν, που 
λέγει; Δεν εννοούμεν τι λέγει».
19 Ο Ιησούς με την θείαν αυτού γνώσιν αντελήφθη ότι 
ήθελαν οι μαθηταί να τον ερωτήσουν και τους είπε· 
«Συζητείτε μεταξύ σας περί αυτού που σας είπα, ότι 
δηλαδή ολίγον χρόνον και δεν θα με βλέπετε με τα 
μάτια του σώματος, και πάλιν ολίγον χρόνον και θα με 
ίδετε;
20 Σας πληροφορώ και σας διαβεβαιώνω, ότι σείς θα 
κλάψετε και θα θρηνήσετε διά τον σταυρικόν μου 

θάνατον, ο δε αμαρτωλός και αμετανόητος κόσμος θα 
χαρή. Σείς θα λυπηθήτε βέβαια, αλλά πολύ σύντομα η 
λύπη σας θα γίνη χαρά.
21 Η γυναίκα όταν γεννά, έχει πόνους και λύπην, διότι 
ήλθε η ώρα της. Όταν όμως γεννήση το παιδί, τότε δεν 
ενθυμείται πλέον την θλίψιν και τους πόνους, ένεκα της 
χαράς που δοκιμάζει, διότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον 
κόσμον.
22 Και σείς, λοιπόν, τώρα μεν έχετε λύπην, πάλιν όμως 
θα σας ίδω μετά την ανάστασίν μου και θα γεμίση η 
καρδιά σας απο χαράν, και την χαράν σας αυτήν κανείς 
δεν ημπορεί να σας την αφαιρέση.
23 Κατά την ημέραν εκείνην που θα κατέλθη εις σας το 
Πνεύμα το Άγιον, δεν θα με ερωτήσετε τίποτε, διότι θα 
σας έχη φωτίσει Εκείνο. Αληθώς σας λέγω, ότι όσα 
ζητήσετε απο τον Πατέρα μου εν τω ονόματί μου, θα 
σας τα δώση.
24 Έως τώρα δεν έχετε ζητήσει τίποτε, επικαλούμενοι το 
όνομα εμού, που είμαι ο αιώνιος αρχιερεύς και μεσίτης 
ιδικός σας πλησίον του Πατρός. Απο εδώ όμως και πέρα 
να ζητήτε πάντοτε και θα λαμβάνετε, διά να είναι έτσι 
πλήρης και τελεία η χαρά σας εκ του γεγονότος ότι ο 
Πατήρ θα ακούη τας προσευχάς σας.
25 Αυτά σας τα είπα με παραβολάς και αλληγορίας, 
κάπως συνεσκιασμένα και ασαφή, επειδή όσον καθαρά 
και αν σας τα είπω, δεν είσθε ακόμη εις θέσιν να τα 
εννοήσετε. Έρχεται όμως ώρα, οπότε δεν θα σας 
ομιλήσω πλέον με παραβολάς και αλληγορίες, αλλά θα 
σας αναγγείλω καθαρά και ξάστερα τα περί του Πατρός 
και τα οποία με τον φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος θα 
τα εννοήσετε εντελώς.
26 Κατά τον καιρόν εκείνον θα ζητήσετε, εν τω ονόματί 
μου, ό,τι θέλετε απο τον Πατέρα. Και τότε δεν σας λέγω 
ότι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για σας.
27 Και τούτο διότι αυτός ο ίδιος ο Πατήρ μου σας αγαπά, 
επειδή και σείς έχετε αγαπήσει εμέ και έχετε πιστεύσει 
ότι εγώ εγεννήθην απο τον Θεόν και απο αυτόν έχω 
σταλή εις τον κόσμον.
28 Μονογενής εγώ Υιός του Πατρός, εβγήκα απο τον 
Πατέρα με την ενανθρώπησίν μου και ήλθα εις τον 
κόσμον. Πάλιν αφίνω τον κόσμον και πηγαίνω προς τον 
Πατέρα».
29 Λέγουν προς αυτόν οι μαθηταί του· «Ιδού τώρα 
ομιλείς καθαρά, και δεν λέγεις καμμίαν δυσκολονόητον 
παραβολήν.
30 Τώρα, που χωρίς να σου είπωμεν τίποτε, είδες τας 
απορίας μας, επείσθημεν ότι γνωρίζεις τα πάντα και 
δεν έχεις ανάγκην να σου διατυπώση κανείς την 
ερώτησίν του, διά να γνωρίσης τι σκέπτεται. Ακριβώς 
λόγω της παγγνωσίας σου αυτής πιστεύομεν ότι 
κατάγεσαι απο τον Θεόν και απο αυτόν έχεις σταλή εις 
τον κόσμον».
31 Απήντησεν εις αυτούς ο Ιησούς· «Τώρα πιστεύετε· και 
όμως θα κλονισθή η πίστις σας.
32 Ιδού έρχεται ώρα, και έχει έλθει τώρα η ώρα, να 
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διασκορπισθήτε και να γυρίσετε ο καθένας εις τα σπίτια 
σας και να με αφήσετε μόνον. Και όμως εγώ δεν είμαι 
μόνος· διότι ο Πατήρ είναι μαζή μου.
33 Αυτά σας τα είπα, διά να έχετε ειρήνην, καρπόν της 
πνευματικής επικοινωνίας και ενώσεώς σας με εμέ. Εις 
τον κόσμον τούτον θα έχετε θλίψιν, αλλά να έχετε 
θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμον. Και σείς με την 
ιδικήν μου δύναμιν θα νικήσετε τον κόσμον και θα 
αναδειχθήτε ένδοξοι θριαμβευταί».

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ’

• Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου υπέρ του 
εαυτού του, υπέρ των Αποστόλων, υπέρ όλων όσοι θα 
πιστεύσουν, 1-26.

1 Αυτά είπεν ο Ιησούς προς τους μαθητάς του και 
έπειτα εσήκωσε τα μάτια του εις τον ουρανόν και είπε· 
«Πάτερ έφθασεν η ώρα, την οποίαν η αγαθότης και η 
σοφία σου ώρισε. Δόξασε και ως άνθρωπον τον Υιόν 
σου, ο οποίος βαδίζει προς την θυσίαν, διά να σε δοξάση 
και ο Υιός σου με τα αναρίθμητα πλήθη των 
ανθρώπων, τα οποία διά της λυτρωτικής του θυσίας θα 
πιστεύσουν εις σε και θα σωθούν.
2 Δόξασέ τον, όπως άλλωστε και τον εδόξασες έως 
τώρα, διότι του έδωκες εξουσίαν επί όλης της 
ανθρωπότητος, διά να δώση εις όλους αυτούς, που του 
έδωκες, ζωήν αιώνιον.
3 Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωή, να γνωρίζουν οι 
άνθρωποι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν, να 
απολαμβάνουν τας απείρους τελειότητάς σου με την 
στενήν επικοινωνίαν και αγάπην προς σε, να γνωρίζουν 
δε επίσης και τον Ιησούν Χριστόν, που έστειλες εις τον 
κόσμον.
4 Εγώ με την ζωήν και το έργον μου σε εδόξασα εις την 
γην. Έκαμα γνωστόν το όνομά σου εις τους ανθρώπους 
και με την σταυρικήν μου θυσίαν την οποίαν μετ’ 
ολίγον προσφέρω, ετελείωσα το έργον, το οποίον μου 
έδωκες να πραγματοποιήσω.
5 Και τώρα, δόξασέ με και συ, Πάτερ, πλησίον σου και 
με την δόξαν την οποίαν είχα κοντά σου, πριν ακόμα 
λάβη ύπαρξιν απο σε ο κόσμος.
6 Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους 
οποίους συ επήρες απο τον κόσμον και μου τους έδωκες 
ως μαθητάς μου. Ήσαν ιδικοί σου, σύμφωνα με την 
αγαθήν διάθεσιν που είχαν, και συ τους έδωκες εις εμέ, 
και αυτοί εφύλαξαν την εντολήν σου.
7 Τώρα έμαθαν καλύτερα ότι όλα όσα μου έχεις δώσει 
προέρχονται απο σε.
8 Την γνώσιν των και πεποίθησιν αυτήν μαρτυρεί και το 
γεγονός ότι τους λόγους που μου έδωκες, τους έδωσα εις 
αυτούς και αυτοί τους εδέχθησαν και εσχημάτισαν την 
βεβαίαν γνώσιν και πεποίθησιν, ότι πράγματι εγώ 
εγεννήθηκα και εβγήκα εις τον κόσμον απο σε και 

επίστευσαν ότι συ με έστειλες.
9 Εγώ ειδικώς δι’ αυτούς σε παρακαλώ τώρα ως μέγας 
αρχιερεύς και μεσίτης· δεν σε παρακαλώ διά τον κόσμον 
τον αμαρτωλόν και άπιστον, αλλά δι’ αυτούς που μου 
έδωκες, διότι εξακολουθούν να είναι και θα είναι ιδικοί 
σου.
10 Άλλωστε όλα τα ιδικά μου είναι ιδικά σου και τα 
ιδικά σου είναι ιδικά μου. Και αυτοί οι μαθηταί μου 
ήσαν ιδικοί σου και έγιναν ιδικοί μου και εξακολουθούν 
να είναι ιδικοί σου. Και εγώ έχω δοξασθή εν μέσω 
αυτών, οι οποίοι με εγνώρισαν ως Υιόν σου και Θεόν.
11 Και δεν είμαι πλέον εις τον κόσμον αυτόν αισθητώς 
μεταξύ των με το σώμα μου, και αυτοί είναι εις τον 
κόσμον, διά να εκπληρώσουν την υψηλήν αποστολήν 
των. Και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ άγιε, φύλαξέ τους 
με την θείαν σου δύναμιν και αγάπην, αυτούς τους 
οποίους συ μου έδωκες, ώστε να είναι ενωμένοι μεταξύ 
των εις ένα πνευματικόν σώμα, όπως είμεθα ημείς.
12 Όταν ήμουν μαζή των εις τον κόσμον, εγώ τους 
επροφύλασσα με την ιδικήν σου ακαταγώνιστον 
δύναμιν και προστασίαν. Εφύλαξα αυτούς που μου 
έδωκες και κανένας απο αυτούς δεν εχάθηκε, παρά 
μόνον ο υιός της απωλείας, ο προδότης, διά να 
εκπληρωθούν έτσι και αι προφητείαι της Γραφής.
13 Τώρα όμως έρχομαι προς σε και ενώ ευρίσκομαι 
ακόμη εις τον κόσμον, λέγω αυτά, διά να τα ακούσουν 
και οι ίδιοι, ώστε να έχουν την ιδικήν μου τελείαν χαράν 
ολόκληρον και πλήρη εντός αυτών.
14 Εγώ έδωκα εις αυτούς τον λόγον σου. Και ο κόσμος 
της αμαρτίας τους εμίσησε, διότι δεν ανήκουν πλέον εις 
τον κόσμον αυτόν.
15 Δεν σε παρακαλώ να τους πάρης τώρα απο τον 
κόσμον αυτόν εις τους ουρανούς, αλλά να τους 
προφυλάξης απο τον πονηρόν, ο οποίος εμπνέει και 
εξουσιάζει τον κόσμον.
16 Δεν προέρχονται πλέον εκ του κόσμου και δεν 
ανήκουν εις τον κόσμον, όπως και εγώ δεν είμαι απο 
τον κόσμον αυτόν.
17 Με τον φωτισμόν και την αναγέννησιν που δίδει η 
αλήθειά σου, αγίασέ τους και καθιέρωσέ τους μονίμως 
πλέον εις το έργον σου. Ο λόγος ο ιδικός σου είναι 
πάντοτε η απόλυτος και καθαρά αλήθεια.
18 Αγίασέ τους, Πάτερ, διότι όπως συ έστειλες εμέ εις 
τον κόσμον, έτσι και εγώ έστειλα αυτούς ως εργάτας 
του Ευαγγελίου εις τον κόσμον· και δι’ αυτό πρέπει να 
είναι άγιοι.
19 Και εγώ χάριν αυτών αφιέρωσα τον εαυτόν μου εις 
σε και τον προσφέρω θυσίαν, διά να είναι και αυτοί 
αγιασμένοι με την αλήθειαν, που έχουν δεχθή, και με 
την θυσίαν μου, εις την οποίαν θα συμμετέχουν.
20 Δεν σε παρακαλώ δε δι’ αυτούς μόνον, αλλά και δι’ 
εκείνους οι οποίοι, χάρις εις την διδασκαλίαν των, θα 
πιστεύουν εις εμέ.
21 Σε παρακαλώ δι’ όλους αυτούς, να είναι ένα 
πνευματικόν σώμα με την αγάπην και την 
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ομοφροσύνην των. Όπως συ, Πάτερ, είσαι ενωμένος με 
εμέ και εγώ με σε, διότι έχομεν την αυτήν ουσίαν, έτσι 
σε παρακαλώ, να είναι και αυτοί ένα διά της ενώσεως 
και επικοινωνίας που θα έχουν με ημάς, διά να 
πιστεύση ο κόσμος, βλέπων το θαύμα αυτό της 
ενότητος, ότι συ με έστειλες.
22 Και εγώ την απεριόριστον δόξαν, την οποίαν μου 
έδωκες ως προς άνθρωπον, την έδωκα εις αυτούς, διά να 
είναι ένα, όπως και ημείς είμεθα ένα.
23 Εγώ να ζω μέσα εις ένα έκαστον απο αυτούς, όπως 
και συ ζης εντός εμού, διά να έχουν τελειοποιηθή εις 
ένα πνευματικόν σώμα και να γνωρίζη ο κόσμος, 
βλέπων αυτό το θαύμα της ενότητος, και πιστεύη ότι συ 
με έστειλες εις τον κόσμον και ότι ηγάπησες αυτούς, 
όπως ηγάπησες εμέ.
24 Πάτερ, θέλω εκείνοι τους οποίους μου έχεις δώσει, να 
είναι μαζή μου όπου είμαι εγώ, διά να βλέπουν και 
απολαμβάνουν την δόξαν μου την οποίαν προαιωνίως 
μου έχεις δώσει, διότι με έχεις αγαπήσει προ πάντων 
των αιώνων, πριν να τεθούν τα θεμέλια του κόσμου.
25 Πάτερ δίκαιε, μολονότι ο κόσμος, εξ αιτίας της 
κακότητός του, δεν σε εγνώρισε, εγώ όμως και ως 
άνθρωπος σε εγνώρισα σαφώς εις βαθμόν, εις τον 
οποίον κανένας άλλος άνθρωπος ούτε σε εγνώρισε ούτε 
θα σε γνωρίση. Και αυτοί ακούοντες την διδασκαλίαν 
μου και βλέποντες τα έργα μου επληροφορήθησαν 
πλέον σαφώς και επίστευσαν, ότι συ με απέστειλες εις 
τον κόσμον και διά τούτο είναι άξιοι της πατρικής σου 
στοργής και προστασίας.
26 Και εγώ εγνωστοποίησα εις αυτούς το όνομά σου και 
διά του Αγίου Πνεύματος θα τους το κάμω ακόμη 
περισσότερον γνωστόν, ώστε η άπειρος αγάπη, με την 
οποίαν με έχεις αγαπήσει, να είναι μέσα εις τας ψυχάς 
των και να αισθάνωνται καθαρώτατα, ότι εγώ είμαι 
μέσα εις τον καθένα απο αυτούς και εις όλους μαζή, 
ώστε να αποτελούν ένα πνευματικόν σώμα με εμέ».

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ’

• Η σύλληψις του Ιησού εις την Γεθσημανή, 1-12. 
• Ο Ιησούς ενώπιον του Άννα, 13-18.
• Ενώπιον του Καϊάφα και των συνέδρων, 19-24.
• Αι αρνήσεις του Πέτρου, 25-27.
• Ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου, η πρώτη 
ανάκρισις, 28-32.

1 Αφού είπεν αυτά ο Ιησούς, εβγήκε μαζή με τους 
μαθητάς του πέραν απο τον χείμαρρον των Κέδρων, 
όπου υπήρχε κήπος, εις τον οποίον εισήλθαν αυτός και 
οι μαθηταί του.
2 Εγνώριζε δε και ο Ιούδας, ο προδότης, αυτόν τον 
τόπον, διότι πολλές φορές μαζή με τους μαθητάς του ο 
Ιησούς είχεν έλθει εκεί.
3 Ο Ιούδας, λοιπόν, αφού επήρε μαζή του το ρωμαϊκόν 

στρατιωτικόν απόσπασμα και υπηρέτας απο τους 
αρχιερείς και Φαρισαίους, ήλθε εκεί με φανάρια και 
λαμπάδες και όπλα.
4 Ο Ιησούς, λοιπόν, γνωρίζων όλα εκείνα, που έμελλαν 
να συμβούν εις αυτόν, εβγήκεν έξω απο τον κήπον και 
είπεν εις αυτούς· «Ποίον ζητείτε;».
5 Του απήντησαν εκείνοι· «Ιησούν τον Ναζωραίον». 
Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· «Εγώ είμαι». Μαζή δε με 
αυτούς εστέκετο και ο Ιούδας, ο προδότης.
6 Όταν, λοιπόν, είπεν εις αυτούς, ότι εγώ είμαι, εκείνοι 
καταπτοημένοι ωπισθοχώρησαν και έπεσαν κάτω.
7 Πάλιν, λοιπόν, τους ηρώτησε· «Ποίον ζητείτε;». Εκείνοι 
είπον· «Ιησούν τον Ναζωραίον».
8 Απεκρίθη ο Ιησούς· «Σας είπα ότι εγώ είμαι· εάν, 
λοιπόν, ζητήτε εμέ, αφήσατε αυτούς να φύγουν».
9 Και είπε τούτο, διά να εξασφαλίση τους μαθητάς του, 
και να εκπληρωθή ακόμη ο λόγος, τον οποίον προ 
ολίγου είχεν είπει εις τον Πατέρα του, ότι εκείνους τους 
οποίους μου έδωκες τους επροφύλαξα και δεν εχάθηκε 
κανένας απο αυτούς.
10 Όταν, λοιπόν, οι στρατιώται συνήλθον κάπως απο 
τον φόβον των και επροχώρησαν, διά να συλλάβουν τον 
Κύριον, ο Σίμων Πέτρος, που είχε κατά την ώραν 
εκείνην μάχαιραν, την έσυρε και εκτύπησε τον δούλον 
του αρχιερέως και του έκοψε το δεξί αυτί. Το όνομα δε 
του δούλου εκείνου ήτο Μάλχος. (Ο ζήλος του Πέτρου 
τον παρέσυρε εις άκριτον και εγκληματικήν πράξιν. 
Άκριτον, διότι εξέθεσε έτσι ενώπιον των Ρωμαίων, τον 
εαυτόν του, τους μαθητάς και τον Κύριον ως 
στασιαστάς. Εγκληματικήν, διότι εστρέφετο κατά της 
ζωής του πλησίον, έστω και εχθρού).
11 Είπε αμέσως τότε ο Ιησούς εις τον Πέτρον· «Βάλε την 
μάχαιραν εις την θήκην· το ποτήριον, το οποίον μου 
έδωκε ο Πατήρ, θέλεις συ να μη το πίω;».
12 Τότε, λοιπόν, το στρατιωτικόν απόσπασμα και ο 
χιλίαρχος και οι υπηρέται των Ιουδαίων έπιασαν τον 
Ιησούν και τον έδεσαν.
13 Και τον επήγαν δεμένον πρώτον προς τον Άνναν, τον 
καθηρημένον αρχιερέα, αλλά πάρα πολύ ισχυρόν, διότι 
ήτο και πενθερός του Καϊάφα, ο οποίος ήτο αρχιερεύς 
κατά το ιστορικόν εκείνο έτος.
14 Ο δε Καϊάφας ήτο εκείνος που είχε συμβουλεύσει 
τους Ιουδαίους, ότι συμφέρει προς χάριν του λαού να 
θανατωθή και χαθή ένας άνθρωπος, και ως τέτοιον 
εννοούσε τον Χριστόν, του οποίου τον φόνον, ένεκα της 
μοχθηρίας και του φθόνου του, είχεν ήδη αποφασίσει.
15 Ακολουθούσε δε τον Ιησούν ο Σίμων Πέτρος και ο 
άλλος μαθητής, δηλαδή ο Ιωάννης. Ο δε μαθητής 
εκείνος ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα και δι’ αυτό 
εμπήκε μαζή με τον Ιησούν ελεύθερα εις την αυλήν του 
αρχιερέως.
16 Ο Πέτρος όμως, άγνωστος καθώς ήτο, εστέκετο έξω, 
κοντά εις την θύραν, διότι δεν επετρέπετο η είσοδος. 
Εβγήκε τότε έξω εις την πόρτα ο άλλος μαθητής, ο 
οποίος ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα, ωμίλησε εις την 
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θυρωρόν και επέτρεψε εκείνη την είσοδον εις τον 
Πέτρον.
17 Αλλά η μικρά δούλη, που ήτο θυρωρός, καθώς είδε 
τον Πέτρον, του λέγει· «Μήπως και συ είσαι απο τους 
μαθητάς του ανθρώπου αυτού;». Απήντησε εκείνος· 
«Δεν είμαι».
18 Εστέκοντο δε οι δούλοι και οι υπηρέται, που είχαν 
ετοιμάσει ανθρακιάν, σωρόν αναμμένα κάρβουνα, διότι 
έκανε κρύο και εζεσταίνοντο. Έστεκε δε μαζή τους και ο 
Πέτρος και εζεσταίνετο.
19 Εν τω μεταξύ ο αρχιερεύς ηρώτησε τον Ιησούν διά 
τους μαθητάς του, ποίοι ήσαν και διατί τον 
ακολουθούσαν, και διά την διδασκαλίαν του.
20 Απήντησε εις αυτόν ο Ιησούς· «Εγώ φανερά ωμίλησα 
εις τους ανθρώπους· εγώ πάντοτε εδίδαξα εις τας 
συναγωγάς και εις τας αυλάς του ναού, όπου πάντοτε, 
πλήθη Ιουδαίων συγκεντρώνονται, και κρυφά δεν είπα 
τίποτε.
21 Διατί ερωτάς εμέ; Ρώτησε εκείνους, που με άκουσαν 
να σου είπουν, τι τους εδίδαξα. Ιδού αυτοί γνωρίζουν 
εκείνα τα οποία είπα εγώ».
22 Όταν δε ο Ιησούς είπεν αυτά, ένας απο τους 
υπηρέτας, που εστέκετο κοντά του, κατέφερε ράπισμα 
εναντίον του Ιησού λέγων· «Με αυτόν το ασεβή τρόπον 
απαντάς εις τον αρχιερέα;».
23 Του απήντησεν ο Ιησούς· «Εάν κακώς ωμίλησα, 
μαρτύρησε εδώ ενώπιον του δικαστηρίου διά το κακόν 
αυτό. Εάν όμως καλά και σωστά απήντησα, διατί με 
δέρνεις;».
24 Μη τολμών να συνεχίση την ανάκρισιν ο Άννας, 
έστειλε τον Ιησούν δεμένον προς τον Καϊάφαν τον 
αρχιερέα.
25 Ο δε Σίμων Πέτρος εξακολουθούσε να στέκεται 
κοντά εις την φωτιά και να ζεσταίνεται. Του είπαν τότε 
μερικοί απο εκείνους που ήσαν εκεί· «Μήπως και συ 
είσαι απο τους μαθητάς εκείνου;».
26 Ηρνήθη τότε ο Πέτρος και είπε· «Δεν είμαι». Του 
λέγει τότε ένας απο τους δούλους του αρχιερέως, 
συγγενής εκείνου του οποίου ο Πέτρος έκοψε το αυτί· 
«Τι μας λες; Εγώ δεν σε είδα εις τον κήπον μαζή του;».
27 Πάλιν λοιπόν αρνήθηκε ο Πέτρος και αμέσως ένας 
πετεινός ελάλησε.
28 Αφού, λοιπόν, οι αρχιερείς κατά την νύκτα, και το 
συνέδριον αμέσως με την ανατολήν του ηλίου, 
κατεδίκασαν τον Χριστόν εις θάνατον, τον έφεραν 
δεμένον εις το πραιτώριον, όπου έμενε και εδίκαζεν ο 
Ρωμαίος ηγεμών. Ήτο δε πρωΐ . Και αυτοί δεν εμπήκαν 
εις το πραιτώριον (εις τον τόπον που τον θεωρούσαν 
μολυσμένον, διότι εκεί έμπαιναν ειδωλολάτραι και 
εδικάζοντο εγκληματίαι) διά να μη μολυνθούν, αλλά να 
μείνουν και να είναι καθαροί, ώστε να φάγουν κατά το 
βράδυ αυτό της Παρασκευής το πασχάλιον δείπνον.
29 Συγκαταβαίνων, λοιπόν, εις τας προλήψεις των ο 
Πιλάτος, εβγήκε προς αυτούς και τους είπε· «Ποίαν 
κατηγορίαν φέρνετε εναντίον αυτού του ανθρώπου;».

30 Απήντησαν εκείνοι αορίστως και είπαν· «Εαν αυτός 
δεν ήτο κακοποιός, δεν θα σου τον είχαμε παραδώσει».
31 Είπε τότε εις αυτούς ο Πιλάτος· «Εφ’ όσον δεν 
καταθέτετε συγκεκριμένην κατηγορίαν και ισχυρίζεσθε 
κατά τρόπον αόριστον, ότι είναι κακοποιός, πάρετέ τον 
σείς και σύμφωνα με τον νόμον σας δικάστε τον». Του 
είπαν τότε οι Ιουδαίοι· «Ημείς τον κρίνομεν άξιον 
θανάτου, αλλά δεν έχομεν το δικαίωμα να 
θανατώσωμεν διά σταυρού κανένα, χωρίς την άδειαν 
του Ρωμαίου ηγεμόνος».
32 Τα είπαν δε αυτά, διά να επαληθεύση πλήρως ο 
λόγος, τον οποίον ο Ιησούς είχεν είπει, φανερώνων εκ 
των προτέρων με ποίον είδος θανάτου έμελλε να 
αποθάνη. (Διότι οι Ρωμαίοι κατεδίκαζαν εις σταυρικόν 
θάνατον, ενώ οι Εβραίοι, σύμφωνα με τους νόμους των, 
και όταν ήσαν ελεύθερος λαός, κατεδίκαζαν εις τον διά 
λιθοβολισμού θάνατον).
33 Εισήλθε πάλιν εις το πραιτώριον ο Πιλάτος και 
εκάλεσεν ιδιαιτέρως τον Ιησούν και του είπε· «Συ είσαι ο 
βασιλεύς των Ιουδαίων;».
34 Του απήντησεν ο Ιησούς· «Απο τον εαυτόν σου, απο 
ιδικήν σου διαπίστωσιν το λέγεις αυτό ή άλλοι σου το 
είπαν, ως κατηγορίαν εναντίον μου;».
35 Απήντησεν ο Πιλάτος· «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος, 
διά να ανακατεύωμαι εις τα ζητήματα των Εβραίων; Το 
έθνος σου και οι αρχιερείς σε παρέδωκαν εις εμέ ως 
ένοχον. Τι έκαμες;».
36 Απήντησεν ο Ιησούς· «Η βασιλεία μου δεν 
προέρχεται απο τον κόσμον αυτόν. Εάν ήτο απο τον 
κόσμον τούτον η βασιλεία μου, οι στρατιώται μου θα 
ανελάμβαναν αγώνα, διά να μη παραδοθώ εις τους 
Ιουδαίους. Αλλά η ιδική μου βασιλική εξουσία δεν 
προέρχεται απο τούτον εδώ τον κόσμον ούτε στηρίζεται 
εις την δύναμιν των όπλων».
37 Είπε τότε εις αυτόν ο Πιλάτος· «Λοιπόν είσαι 
βασιλεύς;». Απήντησεν ο Ιησούς· «Όπως και συ το 
λέγεις, είμαι βασιλεύς. Εγώ δι’ αυτό εγεννήθηκα και δι’ 
αυτό έχω έλθει εις τον κόσμον να κηρύξω την αλήθειαν. 
Και κάθε ένας ο οποίος αισθάνεται μέσα του διάθεσιν 
και πόθον διά την αλήθειαν, ακούει, δέχεται και 
εφαρμόζει την διδασκαλίαν μου και έτσι γίνεται 
πολίτης της ουρανίου βασιλείας μου».
38 Λέγει εις αυτόν ο Πιλάτος· «Τι είναι αλήθεια; Και 
ποιός μπορεί να την βρη;». Και αφού είπεν αυτό, εβγήκε 
πάλιν απο το πραιτώριον προς τους Εβραίους και τους 
είπε· «Παρ’ όλα όσα λέγετε σείς, εγώ δεν ευρίσκω 
καμμίαν ενοχήν εις αυτόν.
39 Υπάρχει όμως ένα έθιμον εις σας, να απολύω κάθε 
πάσχα ένα κατάδικον προς χάριν σας. Θέλετε, λοιπόν, 
εφέτος να απολύσω προς χάριν σας τον βασιλέα των 
Ιουδαίων;».
40 Εκραύγασαν τότε πάλιν όλοι λέγοντες· «Μη 
απολύσης αυτόν, αλλά τον Βαραββάν». Ήτο δε ο 
Βαραββάς, τον οποίον επροτίμησαν απο τον απολύτως 
αθώον και ευεργέτην των Ιησούν, ληστής 
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καταδικασμένος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ’

• Φραγγέλωσις και εξευτελισμοί εκ μέρους των 
στρατιωτών, 1-3.
• Ασθενείς απόπειραι του Πιλάτου διά να τον 
απολύση, 4-8.
• Νέα ανάκρισις, η καταδίκη, 9-16.
• Η σταύρωσις, η μήτηρ του και ο ηγαπημένος 
μαθητής, 17-30.
• Η ταφή του Ιησού, 31-42.

1 Τότε, λοιπόν, ο Πιλάτος επήρε τον Ιησούν απ’ εκεί που 
εστέκετο, τον παρέδωκε εις τους στρατιώτας του και 
διέταξε και τον εμαστίγωσαν.
2 Και μετά το φρικτόν μαστίγωμα οι στρατιώται, διά να 
τον γελοιοποιήσουν και εξευτελίσουν, ως βασιλέα των 
Ιουδαίων, έπλεξαν απο αγκάθια στεφάνι και το έβαλαν 
εις το κεφάλι του, ως βασιλικόν τάχα στέμμα, και του 
εφόρεσαν ένα κόκκινο μανδύαν, απο εκείνον που 
φορούσαν οι στρατιώται, ως βασιλικήν τάχα πορφύραν.
3 Και έλεγαν ειρωνικώς· «Χαίρε, ο βασιλεύς των 
Ιουδαίων». Και του κατέφεραν ραπίσματα.
4 Μετά την μαστίγωσιν και τον εμπαιγμόν εβγήκε 
πάλιν έξω ο Πιλάτος απο το πραιτώριον και λέγει εις 
τους Εβραίους· «Ιδού, σας τον φέρνω έξω. Τον ανέκρινα 
με βασανιστήρια, τον ετιμώρησα προς χάριν σας. Δεν 
ευρήκα τίποτε το ένοχον. Σας το δηλώνω επισήμως, διά 
να πεισθήτε και σείς, ότι εγώ δεν ευρίσκω εις αυτόν 
κανένα έγκλημα και μάλιστα άξιον θανάτου».
5 Εβγήκε, λοιπόν, ο Ιησούς έξω, φορών τον ακάνθινον 
στέφανον και τον κόκκινον μανδύαν.
6 Και λέγει εις αυτούς ο Πιλάτος· «Ιδού, ο άνθρωπος. 
Ίδετε εις ποίαν τραγικήν κατάστασιν τον έφερα προς 
χάριν σας με το μαστίγωμα και τους εμπαιγμούς των 
στρατιωτών». Όταν όμως τον είδαν οι αρχιερείς και οι 
υπηρέται του συνεδρίου, ασυγκίνητοι απο το θέαμα του 
πάσχοντος αθώου, εφώναξαν δυνατά με μανίαν 
λέγοντες· «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Τους 
απήντησε ο Πιλάτος· «Πάρτε τον σείς και σταυρώστε 
τον, διότι εγώ δεν ευρίσκω καμμίαν ενοχήν, ώστε να τον 
καταδικάσω εις σταυρικόν θάνατον».
7 Του απήντησαν οι Ιουδαίοι· «Ημείς έχομεν νόμον, τον 
οποίον και αυτό το ρωμαϊκόν κράτος σέβεται, και 
σύμφωνα με τον νόμον μας πρέπει αυτός να πεθάνη, 
διότι έκαμε τον εαυτόν του Υιόν Θεού και έδειξε έτσι 
θανάσιμον ασέβειαν κατά του Θεού».
8 Ο Πιλάτος, ειδωλολάτρης καθώς ήτο και επίστευεν εις 
πολλούς θεούς και τέκνα θεών, όταν ήκουσε τα λόγια 
αυτά των Εβραίων, εφοβήθη ακόμη περισσότερον.
9 Και εισήλθε πάλιν εις το πραιτώριον και λέγει εις τον 
Ιησούν· «Απο πού είσαι συ; Είσαι πράγματι παιδί θεού;». 
Ο Ιησούς όμως δεν του έδωσε απάντησιν.

10 Λέγει τότε εις αυτόν ο Πιλάτος· «Εις εμέ δεν ομιλείς; 
Δεν ξεύρεις ότι έχω εξουσίαν να σε σταυρώσω και 
εξουσίαν έχω να σε αφήσω ελεύθερον;».
11 Απήντησε ο Ιησούς· «Δεν θα είχες καμμίαν εξουσίαν 
εναντίον μου, εάν το δικαστικόν αξίωμα που κατέχεις 
σήμερα, δεν σου ήτο δοσμένο απο τον Θεόν. Η ανοχή 
του Θεού σε αφίνει δικαστήν κατά τας ημέρας αυτάς 
και είσαι υποχρεωμένος να με δικάσης, αφού με έφεραν 
εμπρός σου ως κατηγορούμενον οι Ιουδαίοι. Δι’ αυτό ο 
Καϊάφας και το συνέδριον των Εβραίων, που απο 
φθόνον με παρέδωκαν εις τα χέρια σου, έχουν 
μεγαλυτέραν ενοχήν απο σε, ο οποίος δεν τολμάς να 
αποδώσης δικαιοσύνην».
12 Εκ της απαντήσεως αυτής εταράχθη ακόμη 
περισσότερον ο Πιλάτος και εζητούσε με κάθε τρόπον 
να τον απολύση. Οι Ιουδαίοι όμως εφώναζαν δυνατά 
λέγοντες· «Εάν απολύσης αυτόν, δεν είσαι φίλος του 
Καίσαρος. Κάθε ένας που κάνει τον εαυτόν του βασιλέα 
αντιτίθεται κατά του Καίσαρος».
13 Ο Πιλάτος τότε, όταν ήκουσε τα λόγια αυτά των 
Ιουδαίων, που αποτελούσαν έμμεσον απειλήν εναντίον 
του, έφερε πάλιν έξω τον Ιησούν και αυτός εκάθισεν εις 
την δικαστικήν έδραν, που είχε τοποθετηθή την ώραν 
εκείνην εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον και εις την 
εβραϊκήν γλώσσαν Γαββαθά, δηλαδή ύψωμα.
14 Η ημέρα δε εκείνη ήτο παραμονή διά την 
προπαρασκευήν και προετοιμασίαν του πάσχα. Η ώρα 
ήτο εξ περίπου απο την ανατολήν του ηλίου, δηλαδή 
μεσημέρι. Και λέγει ο Πιλάτος εις τους Ιουδαίους· «Ιδού, 
πως κατήντησεν ο βασιλεύς σας».
15 Αυτοί δε, σκληροκάρδιοι και με φονικόν μίσος εις την 
καρδίαν των, εκραύγασαν· «Πάρε τον απο εδώ! Πάρε 
τον απο τα μάτια μας, να μη τον βλέπωμε, σταύρωσέ 
τον, σταύρωσέ τον». Λέγει εις αυτούς ο Πιλάτος· «Τον 
βασιλέα σας να σταυρώσω;». Απήντησαν οι αρχιερείς 
καταπατούντες την θρησκευτικήν των πίστιν και την 
εθνικήν των αξιοπρέπειαν· «Δεν έχομεν άλλον βασιλέα, 
παρά μόνον τον Καίσαρα».
16 Τότε ο Πιλάτος υπεχώρησε εις το τυφλόν μίσος 
εκείνων και παρέδωκεν εις αυτούς τον Ιησούν, διά να 
σταυρωθή.
17 Επήραν οι στρατιώται τον Ιησούν και τον ωδήγησαν 
εις τον τόπον της σταυρώσεως· και αυτός βαστάζων εις 
τον ώμον του τον σταυρόν του εβγήκεν έξω απο την 
πόλιν και ήλθε εις τοποθεσίαν, που λέγεται Κρανίου 
τόπος, Εβραϊκά δε Γολγοθά.
18 Εκεί εσταύρωσαν αυτόν και μαζή του εσταύρωσαν 
δύο άλλους, ένα απο το ένα μέρος και τον άλλον απο το 
άλλο, εις το μέσον δε των δύο κακούργων έβαλαν τον 
Ιησούν, διά να τον εξευτελίσουν περισσότερον.
19 Έγραψε δε ο Πιλάτος και επιγραφήν και την έβαλε 
εις το επάνω μέρος του σταυρού. Ήτο δε γραμμένον εις 
αυτήν· «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων».
20 Αυτήν, λοιπόν, την επιγραφήν πολλοί απο τους 
Εβραίους την εδιάβασαν, διότι ήτο κοντά εις την πόλιν ο 
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τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο αυτή 
γραμμένη εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά.
21 Οι αρχιερείς, επειδή εθεώρησαν βαρείαν προσβολήν 
των να διακηρύσσεται με την επιγραφήν αυτήν 
βασιλεύς των ένας σταυρωμένος, είπαν εις τον 
Πιλάτον· «Μη γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλ’ 
ότι εκείνος είπεν, βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων».
22 Ο Πιλάτος απεκρίθη με οργήν και περιφρόνησιν· «Ό, 
τι έγραψα, έγραψα».
23 Οι στρατιώται, λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν 
επήραν τα ενδύματά του και τα έκαμαν τέσσερα 
μερίδια, ένα μερίδιον διά κάθε στρατιώτην, και το 
εσωτερικόν του ένδυμα, το έκαμαν ιδιαίτερον μερίδιον. 
Ήτο δε ο χιτών αυτός χωρίς καμμίαν ραφήν, υφαντός 
ολόκληρος απο επάνω έως κάτω.
24 Είπαν, λοιπόν, μεταξύ τους· «Ας μη τον σχίσωμεν, 
αλλά ας βάλωμεν δι’ αυτόν κλήρον εις ποιόν θα πέση». 
Και έγιναν έτσι τα γεγονότα αυτά, διά να εκπληρωθή η 
προφητεία της Γραφής που λέγει: εμοιράσθηκαν μεταξύ 
των τα ενδύματά μου και διά το εσωτερικόν μου 
ένδυμα, τον χιτώνα, έβαλαν κλήρον.
25 Οι μεν στρατιώται αυτά έκαμαν. Εστάθηκαν δε 
πλησίον εις τον σταυρόν του Ιησού η μητέρα του και η 
αδελφή της μητέρας του, η Μαρία η γυναίκα του Κλωπά 
και η Μαρία η Μαγδαληνή.
26 Ο Ιησούς τότε, όταν είδε την μητέρα του και τον 
μαθητήν, τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε, να στέκη 
εκεί κοντά, είπεν εις την μητέρα του· «Γυναίκα, αυτός 
θα είναι ο υιός σου απ’ εδώ και πέρα».
27 Έπειτα λέγει εις τον μαθητήν· «Ιδού η μητέρα σου». 
Και απο εκείνην την ώραν επήρεν αυτήν ο μαθητής εις 
το σπίτι του.
28 Έπειτα απο το συμβάν αυτό ο Ιησούς, αφού εγνώρισε 
καθαρώτατα ότι όλα όσα είχαν προείπει οι προφήται 
και όσα άλλα είχε προαποφασίσει η αγαθότης και η 
δικαιοσύνη του Θεού εξεπληρώθησαν τελείως, διά να 
επαληθεύση η Γραφή εξ ολοκλήρου, μέχρι και της 
τελευταίας λεπτομερείας είπε· «Διψώ».
29 Ευρίσκετο κάτω εκεί ένα δοχείον γεμάτο ξύδι. Αυτοί 
δε που ήκουσαν τον λόγον του Ιησού, εβούτηξαν ένα 
σφουγγάρι εις το δοχείον αυτό, το εγέμισαν ξύδι και 
αφού το έβαλαν ανάμεσα εις ένα κλωνάρι υσσώπου, το 
έφεραν κοντά εις το στόμα του.
30 Όταν, λοιπόν, ο Ιησούς επήρε το ξύδι, είπε· «Όλα 
έχουν πλέον τελειώσει· το άγιον σχέδιον του Θεού και 
όλαι αι προφητείαι έχουν εκπληρωθή. Η σωτηρία των 
ανθρώπων είναι πλέον γεγονός βεβαιότατον». Και 
αφού έκλινεν την κεφαλήν, παρέδωσε μόνος του, με την 
εξουσίαν που είχε, το πνεύμα εις τον Πατέρα.
31 Οι Ιουδαίοι, εφρόντισαν εν τω μεταξύ να μη μείνουν 
επάνω εις τον σταυρόν τα σώματα των κρεμασθέντων 
κατά την διάρκειαν του Σαββάτου. Διότι η ημέρα αυτή 
της σταυρώσεως ήτο ημέρα προπαρασκευής διά το 
αυριανόν Πάσχα. Ήτο δε μεγάλη και επίσημος η ημέρα 
εκείνη του Σαββάτου, που θα ήρχιζεν αμέσως μόλις 

εβασίλευεν ο ήλιος, διότι συνέπιπτε με την πρώτην 
ημέραν του πάσχα. Παρεκάλεσαν, λοιπόν, τον Πιλάτον 
να σπάσουν οι στρατιώται τα σκέλη των 
σταυρωθέντων, διά να συντομευθή έτσι ο θάνατός των, 
και να τους πάρουν απ' εκεί πριν δύση ο ήλιος, διά να 
μη βεβηλωθή η εορτή του πάσχα.
32 Ήλθαν πράγματι οι στρατιώται εις τον Γολγοθάν 
κατά διαταγήν του Πιλάτου και του μεν πρώτου ληστού 
έσπασαν τα σκέλη, όπως επίσης και του άλλου, που είχε 
σταυρωθή μαζή με τον Ιησούν.
33 Όταν όμως ήλθαν εις τον Ιησούν, επειδή είδαν, ότι 
αυτός είχεν ήδη πεθάνει, δεν του έσπασαν τα σκέλη,
34 αλλά ένας στρατιώτης, διά κάθε ενδεχόμενον, του 
ετρύπησε την πλευράν με την λόγχην· και αμέσως 
έτρεξε απο εκεί αίμα και νερό καθαρόν, πράγμα 
παράδοξον και πρωτοφανές διά νεκρόν.
35 Αυτό το μέγα και συμβολικόν γεγονός, εκείνος που 
το είδε με τα ίδια του τα μάτια (δηλαδή ο Ιωάννης ο 
Ευαγγελιστής) το εβεβαίωσε κατά τον πλέον επίσημον 
τρόπον και η μαρτυρία του αυτή είναι απολύτως 
αληθινή. Και εκείνος γνωρίζει πολύ καλά ότι λέγει την 
αλήθειαν διά το θαυμαστόν αυτό γεγονός, ώστε και 
σείς να πιστεύσετε.
36 Διότι έγιναν όλα αυτά, διά να εκπληρωθή η 
προφητεία της Γραφής: δεν θα συντριβή κανένα απο τα 
οστά του.
37 Και πάλιν άλλη προφητεία της Γραφής λέγει: θα 
ίδουν εκείνον, τον οποίον ελόγχισαν.
38 Μετά ταύτα ο Ιωσήφ, που κατήγετο απο την 
Αριμαθαίαν και ήτο μαθητής του Ιησού, αλλά έμενε 
κρυμμένος και δεν εφανερώνετο ως μαθητής διά τον 
φόβον των Ιουδαίων, παρεκάλεσε τον Πιλάτον να του 
επιτρέψη να πάρη το σώμα του Ιησού. Και ο Πιλάτος 
έδωσε την άδειαν. Ήλθε, λοιπόν, και επήρε το σώμα του 
Ιησού.
39 Μαζή δε με αυτόν ήλθε και ο Νικόδημος, ο οποίος 
την πρώτην φοράν είχεν έλθει εις τον Ιησούν νύκτα. Ο 
Νικόδημος έφερε πολυτιμότατον άρωμα, μίγμα απο 
σμύρναν και αλόην, εκατό περίπου λίτρας, τριάντα 
δηλαδή και πλέον κιλά.
40 Επήραν, λοιπόν, το σώμα του Ιησού και αφού το 
έπλυναν και το άλειψαν με τα πολύτιμα αρώματα το 
περιτύλιξαν με λωρίδες απο σινδόνια, όπως ήτο η 
συνήθεια εις τους Εβραίους να ενταφιάζουν τους 
νεκρούς.
41 Εις τον τόπον δε όπου είχε σταυρωθή ο Ιησούς 
υπήρχε κήπος και εις τον κήπον καινούργιο και 
αχρησιμοποίητο μνημείον, εις το οποίον κανείς ακόμη 
δεν είχε ταφή.
42 Επειδή, λοιπόν, το μνημείον αυτό ήτο κοντά εις τον 
τόπον της σταυρώσεως και εβιάζοντο να τελειώσουν 
την ταφήν, πριν περάση η ημέρα αυτή της 
προπαρασκευής των Ιουδαίων διά το πάσχα, εκεί 
έθεσαν τον Ιησούν.
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Κ’

• Η Ανάστασις, 1-2.
• Η Μαρία, ο Πέτρος και ο Ιωάννης εις τον τάφον, 3-
10.
• Η εμφάνισις του Κυρίου εις την Μαρίαν, 11-18.
• Η εμφάνισις εις τους μαθητάς, 19-25.
• Η εμφάνισις μετά οκτώ ημέρας, 26-31.

1 Κατά την πρώτην ημέραν του Σαββάτου, δηλαδή την 
Κυριακήν, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωΐ εις το 
μνημείον, ενώ ακόμη ήτο σκοτάδι, και βλέπει ότι ο 
λίθος, που έκλειε την θύραν του μνημείου, ήτο 
σηκωμένος απο εκεί.
2 Τρέχει, λοιπόν, και έρχεται εις τον Σίμωνα Πέτρον και 
εις τον άλλον μαθητήν, τον οποίον ιδιαιτέρως 
αγαπούσε ο Ιησούς, και λέγει εις αυτούς· «Επήραν τον 
Κύριον απο το μνημείον και δεν ξέρομε που τον έχουν 
βάλει».
3 Εβγήκε τότε ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής απο το 
σπίτι και ήρχοντο εις το μνημείον.
4 Έτρεχαν δε και οι δύο μαζή. Ο άλλος όμως μαθητής, 
σαν νεώτερος, έτρεξε ταχύτερα εμπρός απο τον Πέτρον 
και ήλθε πρώτος εις το μνημείον.
5 Και αφού έσκυψε απ’ έξω, είδε τις λωρίδες απο τα 
σινδόνια, με τα οποία είχαν σαβανώσει το σώμα, να 
είναι κατά γης. Απο σεβασμόν όμως προς τον τάφον 
δεν εισήλθεν εις το μνημείον.
6 Έρχεται, λοιπόν, ύστερα απο αυτόν ο Σίμων Πέτρος 
και εμπήκεν εις το μνημείον και είδε ότι αι λωρίδες του 
σαβάνου ήσαν καταγής.
7 Και η πετσέτα, με την οποίαν είχαν σκεπάσει την 
κεφαλήν του Ιησού, δεν ήτο μαζή με τας λωρίδας, αλλά 
χωριστά, κάπου εκεί τυλιγμένη με προσοχήν.
8 Τότε, λοιπόν, εμπήκε και ο άλλος μαθητής, ο οποίος 
είχεν έλθει πρώτος εις το μνημείον και είδε απο κοντά 
αυτά τα παράδοξα και επίστευσεν, ότι δεν είχε κλαπή 
το σώμα, αλλ’ ότι είχεν αναστηθή ο Ιησούς.
9 Διότι έως τότε δεν είχαν ακόμη γνωρίσει και καλά 
εννοήσει την Αγία Γραφήν, η οποία είχε προφητεύσει 
ότι πρέπει ο Χριστός να αναστηθή εκ νεκρών.
10 Έφυγαν, λοιπόν, πάλιν οι μαθηταί και εγύρισαν εις 
το κατάλυμά των.
11 Η Μαρία όμως εστέκετο κοντά εις το μνημείον και 
έκλαιεν έξω, διότι επίστευσεν ότι είχαν κλέψει το σώμα 
του Ιησού.
12 Καθώς, λοιπόν, έκλαιε, έσκυψε εις το μνημείον και 
βλέπει αίφνης δύο αγγέλους με ολόλευκη στολή να 
κάθωνται ο ένας προς το μέρος της κεφαλής και ο 
άλλος προς το μέρος των ποδών, όπου πρωτύτερα 
έκειτο το σώμα του Ιησού.
13 Και λέγουν εκείνοι εις αυτήν· «Γύναι, διατί κλαίεις;». 
Λέγει εις αυτούς· «Κλαίω, διότι επήραν τον Κύριόν μου 
απο τον τάφον και δεν ξέρω που τον έβαλαν».
14 Και αφού είπεν αυτά εγύρισε πίσω και βλέπει τον 

Ιησούν να στέκεται όρθιος και, διότι ίσως τα μάτια της 
ήσαν βουρκωμένα απο τα δάκρυα, δεν αντελήφθη ότι 
αυτός είναι ο Ιησούς.
15 Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς· «Γύναι, διατί κλαίεις; Ποιόν 
ζητείς;». Εκείνη, νομίζουσα ότι αυτός που της ομιλεί 
είναι ο κηπουρός, του λέγει· «Κύριε, εάν συ επήρες 
αυτόν, πες μου που τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω και 
θα τον ξαναφέρω εις τον τάφον».
16 Λέγει τότε εις αυτήν ο Ιησούς· «Μαρία». Εκείνη 
ανεγνώρισε αμέσως την φωνήν, εστράφη προς αυτόν 
και του είπε· «Ραββουνί», που σημαίνει εις την 
ελληνικήν, διδάσκαλε.
17 Και επειδή η Μαρία έσπευσε να αγκαλιάση με 
σεβασμόν τα πόδια του, ο Ιησούς της είπε· «Μη με 
εγγίζεις· διότι δεν ανέβηκα ακόμη εις τον Πατέρα μου 
και δεν ήρχισεν ακόμη η νέα περίοδος της λατρείας και 
της τιμής, που θα μου προσφέρουν απ’ εδώ και πέρα οι 
άνθρωποι. Αλλά πήγαινε εις τους αδελφούς μου και πες 
τους· ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου, ο οποίος χάρις εις 
την λυτρωτικήν μου θυσίαν έγινε και ιδικός σας 
Πατέρας, και έγινε δι’ εμέ απο την ημέραν που πήρα 
την ανθρωπίνην σάρκα Θεός μου, όπως επίσης είναι και 
Θεός ιδικός σας».
18 Έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει εις 
τους μαθητάς, ότι είδε τον Κύριον, και ότι ο Κύριος της 
είπε να αναγγείλη εις αυτούς την ανάστασίν του.
19 Κατά την ημέραν εκείνην, την πρώτην της 
εβδομάδος, ενώ πλέον είχε βραδυάσει και αι θύραι του 
σπιτιού, όπου ευρίσκοντο συγκεντρωμένοι οι μαθηταί, 
ήσαν κλεισμέναι διά τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν 
έξαφνα ο Ιησούς, εστάθη εις το μέσον και τους λέγει· 
«Ειρήνη ας είναι εις σας».
20 Και αφού είπε τούτο, έδειξεν εις αυτούς τα χέρια και 
την πλευράν του, διά να ίδουν τα σημάδια των πληγών 
και πιστεύσουν ότι αυτός είναι ο διδάσκαλός των. Και 
τότε οι μαθηταί, όταν είδαν τον Κύριον αναστημένον, 
εχάρησαν.
21 Είπε, λοιπόν, τότε εις αυτούς ο Ιησούς· «Ειρήνη εις 
σας. Όπως έστειλεν εμέ ο Πατήρ, διά να τελειώσω το 
έργον της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι και εγώ 
στέλνω σας, να μεταφέρετε εις τους ανθρώπους την 
σωτηρίαν».
22 Και αφού είπε τούτο, εφύσησε εις τα πρόσωπά των 
την ζωογόνον πνοήν της νέας ζωής και τους είπε· 
«Λάβετε Πνεύμα Άγιον.
23 Εις όποιους συγχωρείτε τις αμαρτίες, θα είναι 
συγχωρημένες και απο τον Θεόν. Εις όποιους όμως τις 
κρατείτε άλυτες και ασυγχώρητες, θα μείνουν αιωνίως 
ασυγχώρητες».
24 Ο Θωμάς όμως, ένας απο τους δώδεκα, ο οποίος 
ελέγετο εις την ελληνικήν Δίδυμος, δεν ήτο μαζή τους, 
όταν ήλθε ο Ιησούς.
25 Έλεγαν, λοιπόν, εις αυτόν οι άλλοι μαθηταί· «Είδαμε 
τον Κύριον». Εκείνος όμως τους είπε· «Εάν δεν ίδω εις τα 
χέρια του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το 
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δάκτυλό μου εις το σημάδι των καρφιών, και εάν δεν 
βάλω το χέρι μου εις την πλευράν, που την ετρύπησε η 
λόγχη, δεν θα πιστεύσω».
26 Και έπειτα απο οκτώ ημέρας ήσαν πάλιν οι μαθηταί 
μέσα εις το σπίτι και ο Θωμάς μαζή με αυτούς. Έρχεται, 
λοιπόν, ο Ιησούς έξαφνα, ενώ οι πόρτες ήσαν 
κλεισμένες, εστάθηκε εις το μέσον και είπε· «Ειρήνη 
ημίν».
27 Έπειτα λέγει εις τον Θωμάν· «Φέρε το δάκτυλό σου 
εδώ, ιδέ και με τα μάτια σου τα χέρια μου και φέρε το 
χέρι σου και βάλε το εις την πλευράν μου, ψηλάφησε 
και ιδέ τα σημάδια των καρφιών και της λόγχης, και μη 
γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός».
28 Απήντησε τότε ο Θωμάς και είπε εις αυτόν· 
«Πιστεύω, Κύριε, ότι συ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός 
μου».
29 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς· «Επίστευσες, διότι με 
είδες·μακάριοι θα είναι απ’ εδώ και πέρα εις τους 
αιώνας των αιώνων, εκείνοι οι οποίοι καίτοι δεν με 
είδαν, επίστευσαν».
30 Εκτός απο το θαύμα αυτό της αναστάσεως και απο 
όσα άλλα θαύματα είχε κάμει προηγουμένως ο Ιησούς, 
έκαμε και πολλά άλλα, εμπρός εις τους μαθητάς του, τα 
οποία απεδείκνυαν την θεότητά του και το έργον του, 
και τα οποία δεν είναι γραμμένα εις το ιερόν τούτο 
βιβλίον.
31 Αυτά δε, που εξιστορήσαμεν, εγράφησαν, διά να 
πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού 
και ίνα πιστεύοντες αυτόν με φωτισμένην και ενεργόν 
πίστιν, έχετε, ως παντοτεινόν κτήμα σας, εν τω ονόματι 
αυτού, την αιωνίαν ζωήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ’

• Οι μαθηταί πάλιν προς αλιείαν, 1-3.
• Η εμφάνισις του Κυρίου παρά την Τιβεριάδα, 4-14.
• Η αποκατάστασις του Πέτρου, 15-19.
• Λόγοι περί Ιωάννου, 20-25.

1 Έπειτα απο αυτά, εφανέρωσε τον εαυτόν του πάλιν ο 
Ιησούς κοντά εις την λίμνην της Τιβεριάδος· 
εφανερώθηκε δε ως εξής:
2 Ήσαν μαζή ο Σίμων Πέτρος και ο Θωμάς, που ελέγετο 
Δίδυμος, και ο Ναθαναήλ, που κατήγετο απο την Κανά 
της Γαλιλαίας, και οι υιοί του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο 
απο τους μαθητάς του.
3 Λέγει εις αυτούς ο Σίμων Πέτρος· «Πηγαίνω να 
ψαρέψω». Λέγουν εις αυτόν και εκείνοι· «Ερχόμαστε και 
ημείς μαζή σου». Εβγήκαν, λοιπόν, προς την θάλασσαν, 
εμπήκαν αμέσως εις το πλοίον και ήρχισαν να ρίπτουν 
τα δίκτυα. Εκείνην όμως την νύκτα δεν έπιασαν τίποτε.
4 Όταν δε πλέον έγινε πρωΐ, εστάθηκεν ο Ιησούς εις την 
παραλίαν. Οι μαθηταί όμως δεν αντελήφθησαν ότι 
αυτός είναι ο Ιησούς.

5 Λέγει, λοιπόν, εις αυτούς ο Ιησούς σαν άγνωστος 
διαβάτης και με την συνηθισμένην τότε οικειότητα 
μεταξύ των ανθρώπων, «Παιδιά, μήπως έχετε κανένα 
ψάρι για προσφάγι;». Του απήντησαν· «Όχι· δεν έχομεν 
τίποτε».
6 Εκείνος τότε τους είπε· «Ρίξτε το δίκτυ εις τα δεξιά 
μέρη του πλοίου και θα βρήτε ψάρια». Έρριξαν τότε το 
δίκτυ και έπιασαν τόσον πολλά, ώστε δεν ημπόρεσαν 
πλέον να σηκώσουν το δίκτυον και να το τραβήξουν 
επάνω εις το πλοίον απο το πλήθος των ψαριών.
7 Ο μαθητής εκείνος, τον οποίον αγαπούσε ιδιαιτέρως ο 
Ιησούς, εθυμήθηκε τότε και άλλην, προ τριών ετών, 
θαυμαστήν αλιείαν πλήθους ψαριών και λέγει εις τον 
Πέτρον· «Αυτός είναι ο Κύριος». Όταν, λοιπόν, ο Σίμων 
Πέτρος ήκουσε ότι αυτός που στέκεται εκεί είναι ο 
Κύριος, έρριξε επάνω του και εζώστηκε τον επενδύτην· 
διότι ήτο σχεδόν γυμνός κατά τας ώρας του ψαρέματος· 
ερρίφθη εις την θάλασσαν, διά να έλθη όσον 
ημπορούσε συντομώτερα προς τον Κύριον.
8 Οι άλλοι όμως μαθηταί ήλθαν με το πλοιάριον, διότι 
δεν απείχαν πολύ απο την ξηράν, αλλά περίπου 
διακόσιες πήχες, δηλαδή εκατό περίπου μέτρα. Και 
ήλθαν σύροντες το δίκτυ που ήτο γεμάτο ψάρια.
9 Αμέσως δε μόλις εβγήκαν εις την ξηράν, βρεγμένοι 
και πεινασμένοι, βλέπουν αναμμένα κάρβουνα σωρόν 
και επάνω εις αυτά ψάρι και κοντά εις την φωτιά ψωμί.
10 Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· «Φέρτε και απο τα ψάρια, 
που επιάσατε τώρα».
11 Ανέβηκε ο Σίμων Πέτρος εις το πλοιάριον και 
ετράβηξε εις την ξηράν το δίκτυ, γεμάτο απο εκατόν 
πεντήντα τρία μεγάλα ψάρια. Και ενώ τόσον πολλά και 
μεγάλα ήσαν τα ψάρια, δεν εσχίσθηκε το δίκτυον.
12 Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς· «Ελάτε τώρα να φάτε το 
πρωϊνό σας φαγητό». Κανείς δε απο τους μαθητάς δεν 
ετολμούσε να τον εξετάση και να τον ερωτήση, ποιός 
είσαι συ, διότι όλοι εγνώριζαν πολύ καλά ότι αυτός 
είναι ο Κύριος.
13 Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και παίρνει το ψωμί εις τα 
χέρια του και τους το εμοίρασε, επίσης δε και το ψάρι.
14 Αυτή ήτο η τρίτη φορά, που εφανερώθηκε ο Ιησούς 
εις συγκεντρωμένους μαθητάς του, απο την ημέραν που 
ανεστήθη εκ νεκρών.
15 Αφού, λοιπόν, επήραν το πρωινό τους φαγητό, λέγει 
εις τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς· «Σίμων, παιδί του 
Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο απο αυτούς, όπως είχες 
ισχυρισθή κατά την νύκτα της συλλήψεώς μου;». Ο 
Πέτρος, χωρίς τώρα να υποτιμήση την αγάπην των 
άλλων μαθητών, με ταπεινοφροσύνην πολλήν λέγει· 
«Ναι, Κύριε, συ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει ο 
Ιησούς· «Βόσκε τα λογικά αρνιά μου της πνευματικής 
μου ποίμνης». (Δίδαξε την αλήθειαν εις τους 
καλοπροαιρέτους ανθρώπους, που θα γίνουν μέλη της 
Εκκλησίας μου· θρέψε τους και ανάθρεψέ τους με την 
χάριν των μυστηρίων).
16 Λέγει εις αυτόν πάλιν δευτέραν φοράν ο Κύριος· 
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«Σίμων, παιδί του Ιωνά, με αγαπάς;». Λέγει εις αυτόν ο 
Πέτρος· «Ναι, Κύριε, συ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Του 
λέγει· «Ποίμενε τα λογικά μου πρόβατα».
17 Λέγει εις αυτόν τρίτην φοράν ο Κύριος· «Σίμων, υιέ 
του Ιωνά, με αγαπάς;». Ο Πέτρος ελυπήθηκε διότι τρείς 
φορές του είπε ο Ιησούς, «Αγαπάς με;» επειδή ενόμισε 
ότι αμφέβαλλεν ο Κύριος διά την αγάπην του, και του 
είπε· «Κύριε, συ γνωρίζεις τα πάντα, συ γνωρίζεις ότι σε 
αγαπώ». Και έπειτα απο την τριπλήν αυτήν ομολογίαν 
(που έσβησε οριστικά πλέον την τριπλήν του άρνησιν 
και τον αποκατέστησε εις το αποστολικόν αξίωμα), ο 
Κύριος του λέγει· «Βόσκε τα πρόβατά μου».
18 Και πληροφορών αυτόν ο Κύριος, ότι θα μείνη πλέον 
πιστός μέχρι θανάτου, του λέγει· «Σε διαβεβαιώνω και 
σε πληροφορώ, ότι όταν ήσουν νεώτερος έζωνες τον 
εαυτόν σου και επήγαινες, όπου ήθελες. Όταν όμως 
γηράσης θα απλώσης τα χέρια σου και άλλος θα σε 
ζώση και θα σε φέρη εκεί, όπου δεν θέλεις». (Θα σε 
οδηγήση δηλαδή εις σκληρόν μαρτύριον, το οποίον θα 
δεχθής, παρά την φυσικήν αποστροφήν προς τον 
θάνατον).
19 Είπε δε αυτά τα λόγια ο Κύριος δηλώνων, με ποίον 
θάνατον έμελλε να δοξάση ο Πέτρος τον Θεόν. Και 
αφού είπε τούτο ο Κύριος του λέγει· «Ακολούθησέ με».
20 Καθώς δε επροχωρούσαν, εγύρισε ο Πέτρος πίσω την 
κεφαλήν και βλέπει τον μαθητήν, που αγαπούσε ο 
Ιησούς, να τους ακολουθή. Ο μαθητής αυτός ήτο 
εκείνος, που είχε πέσει κατά τον μυστικόν δείπνον εις 
το στήθος του Ιησού και είπε· «Κύριε, ποιός είναι αυτός 
που θα σε παραδώση;».
21 Αυτόν όταν τον είδε ο Πέτρος, λέγει εις τον Ιησούν· 
«Κύριε, αυτός τι θα γίνη; Τι θα του συμβή εις το 
μέλλον;».
22 Λέγει ο Ιησούς εις τον Πέτρον· «Εάν εγώ θέλω να 
μένη αυτός εις την ζωήν, έως ότου θα έλθω πάλιν κατά 
την δευτέραν παρουσίαν, τι σε ενδιαφέρει αυτό; Τι έχεις 
να ωφεληθής απο απόψεως πνευματικής, εάν μάθης τι 
θα γίνη με τον μαθητήν αυτόν; Συ ακολούθησέ με και 
φρόντισε διά τον εαυτόν σου, δι’ αυτά που σου λέγω εγώ 
και που αφορούν εσέ».
23 Διαδόθηκε λοιπόν η φήμη αυτή μεταξύ των 
αδελφών, ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Και δεν 
είπεν εις τον Πέτρον ο Ιησούς ότι ο μαθητής αυτός δεν 
πεθαίνει, αλλά εάν υποθέσωμεν, ότι θέλω να μένη 
αυτός εις την ζωήν, μέχρις ότου έλθω, αυτό τι 
ενδιαφέρει εσένα;
24 Αυτός είναι ο μαθητής εκείνος, που δίδει την 
μαρτυρίαν δι’ όλα αυτά και που τα έγραψεν εις το 
Ευαγγέλιόν του. Και γνωρίζομεν καλά ότι είναι αληθινή 
η μαρτυρία του.
25 Υπάρχουν δε και πολλά άλλα, όσα έκαμεν ο Ιησούς, 
τα οποία εάν ήθελαν γραφή ένα προς ένα, νομίζω ότι 
ολόκληρος ο κόσμος με τας βιβλιοθήκας του δεν θα 
εχωρούσε τα βιβλία, που θα εγράφοντο. Πράγματι».
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