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ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού 

(Λκ. 3:23-38) 

1 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ (MT.) 1 

Η βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, του γιου του ∆αβίδ, γιου του 
Αβραάµ.  

2 Ο Αβραάµ γέννησε τον Ισαάκ, και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ 

γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του, 3 και ο Ιούδας γέννησε το Φάρες και 

το Ζάρα από τη Θαµάρ, και ο Φάρες γέννησε τον Εσρώµ, και ο Εσρώµ γέννησε 

τον Αράµ, 4 και ο Αράµ γέννησε τον Αµιναδάβ, και ο Αµιναδάβ  γέννησε  το  

Ναασσών,  και  ο  Ναασσών γέννησε  το  Σαλµών, 5 και ο Σαλµών γέννησε το 

Βόες από τη Ραχάβ, και ο Βόες γέννησε τον Ιωβήδ από τη Ρουθ, και ο Ιωβήδ 

γέννησε τον Ιεσσαί, 6 και ο Ιεσσαί γέννησε το ∆αβίδ το βασιλιά.  

Και ο ∆αβίδ γέννησε το Σολοµώντα από τη γυναίκα του Ουρία, 7 και ο 

Σολοµώντας γέννησε το Ροβοάµ, και ο Ροβοάµ γέννησε τον Αβιά, και ο Αβιά 

γέννησε τον Ασάφ, 8 και ο Ασάφ γέννησε τον Ιωσαφάτ, και ο Ιωσαφάτ γέννησε 

τον Ιωράµ, και ο Ιωράµ γέννησε τον Οζία, 9 και ο Οζίας γέννησε τον Ιωαθάµ, και 

ο Ιωαθάµ γέννησε τον Αχάζ, και ο Αχάζ γέννησε τον Εζεκία, 10 και ο Εζεκίας 

γέννησε το Μανασσή, και ο Μανασσής γέννησε τον Αµώς, και ο Αµώς γέννησε 

τον Ιωσία, 11 και ο Ιωσίας γέννησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς του κατά τη 
µετοικεσία στη Βαβυλώνα.  

12 Μετά λοιπόν τη µετοικεσία στη Βαβυλώνα ο Ιεχονίας γέννησε το Σαλαθιήλ, και 

ο Σαλαθιήλ γέννησε το Ζοροβαβέλ, 13 και ο Ζοροβαβέλ γέννησε τον Αβιούδ, και 

ο Αβιούδ γέννησε τον Ελιακίµ, και ο Ελιακίµ γέννησε τον Αζώρ, 14 και ο Αζώρ 

γέννησε το Σαδώκ, και ο Σαδώκ γέννησε τον Αχίµ, και ο Αχίµ γέννησε τον 

Ελιούδ, 15 και ο Ελιούδ γέννησε τον Ελεάζαρ, και ο Ελεάζαρ γέννησε το Ματθάν, 

και ο Ματθάν γέννησε τον Ιακώβ, 16 και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ τον άντρα 

της Μαρίας, από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς, ο λεγόµενος Χριστός.  

17 Όλες λοιπόν οι γενιές από τον Αβραάµ ως το ∆αβίδ είναι δεκατέσσερις 

γενιές, και από το ∆αβίδ ως τη µετοικεσία στη Βαβυλώνα είναι δεκατέσσερις 

γενιές, και από τη µετοικεσία στη Βαβυλώνα ως το Χριστό είναι δεκατέσσερις 
γενιές.  



Η γέννηση του Ιησού Χριστού  

(Λκ. 2:1-7) 

18 Και η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε κατ' αυτόν τον τρόπο: Όταν 

µνηστεύτηκε η µητέρα του η Μαρία µε τον Ιωσήφ, πριν αυτοί να συνευρεθούν, 

βρέθηκε να έχει παιδί στην κοιλιά της από το Άγιο Πνεύµα. 19 Και ο Ιωσήφ ο 
άντρας της, επειδή ήταν δίκαιος και δεν ήθελε να τη διαποµπεύσει, αποφάσισε να 
την αποδιώξει κρυφά. 20 Ενώ λοιπόν σκεφτόταν αυτά, ιδού, άγγελος Κυρίου 

φάνηκε σ' αυτόν στο όνειρό του, λέγοντας: «Ιωσήφ, γιε του ∆αβίδ, µη 

φοβηθείς να παραλάβεις τη Μαρία τη γυναίκα σου. Γιατί αυτό που µέσα της 
γεννήθηκε είναι από Πνεύµα Άγιο. 21 Και θα γεννήσει γιο, και θα καλέσεις το 
όνοµά του Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αµαρτίες τους». 22 
Και όλ' αυτά έχουν γίνει, για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε από τον Κύριο 
µέσω του προφήτη, όταν έλεγε:  

23 Ιδού, η παρθένος θα έχει παιδί στην κοιλιά 
  και θα γεννήσει γιο  
και θα καλέσουν το όνοµά του Εµµανουήλ,  
που όταν ερµηνεύεται σηµαίνει: Ο Θεός είναι µαζί µας. 24 Και όταν 
σηκώθηκε ο Ιωσήφ από τον ύπνο, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του 
Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκα του, 25 και δε γνώριζε αυτήν, ωσότου γέννησε 
γιο. Και κάλεσε το όνοµά του Ιησού.  

Η επίσκεψη των µάγων 

2 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ (MT.) 2 

Όταν λοιπόν ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέµ της Ιουδαίας κατά τις ηµέρες του 

βασιλιά Ηρώδη, ιδού µάγοι από τα ανατολικά παρουσιάστηκαν στα Ιεροσόλυµα, 
2 λέγοντας: «Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε; Γιατί είδαµε τον 

αστέρα του στην ανατολή και ήρθαµε να τον προσκυνήσουµε». 3 Όταν όµως το 

άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης, ταράχτηκε και όλα τα Ιεροσόλυµα µαζί του. 4 Και 

αφού σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραµµατείς του λαού, ζητούσε να 
µάθει από αυτούς πού γεννιέται ο Χριστός. 5 Αυτοί του είπαν: «Στη Βηθλεέµ της 
Ιουδαίας. Γιατί έτσι είναι γραµµένο µέσω του προφήτη:  

6  Κι εσύ Βηθλεέµ, γη του Ιούδα,  
  καθόλου ελάχιστη δεν είσαι  
   µεταξύ των ηγεµονικών πόλεων του Ιούδα.  
 Γιατί από σένα θα εξέλθει ηγέτης,  
  που θα ποιµάνει το λαό µου τον Ισραήλ».  



7 Τότε ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους µάγους και εξακρίβωσε από αυτούς το 
χρόνο που φαινόταν ο αστέρας. 8 Κατόπιν τους έστειλε στη Βηθλεέµ και είπε: 

«Πορευτείτε και εξετάστε ακριβώς για το παιδί. Και όταν το βρείτε, να µου το 
αναγγείλετε, για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». 9 Αυτοί, αφού άκουσαν το 
βασιλιά, έφυγαν. Και ιδού, ο αστέρας που είδαν στην ανατολή προχωρούσε 

µπροστά τους, ωσότου ήρθε και στάθηκε πάνω εκεί όπου ήταν το παιδί. 10 Όταν 
είδαν λοιπόν τον αστέρα, χάρηκαν µε πάρα πολύ µεγάλη χαρά. 11 Και ήρθαν 

στην οικία και είδαν το παιδί µαζί µε τη Μαρία, τη µητέρα του. Και αφού έπεσαν, 
το προσκύνησαν και άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα: 

χρυσό και λιβάνι και σµύρνα. 12 Και επειδή τους πρόσταξε ο Θεός κατά το 

όνειρο να µην επιστρέψουν προς τον Ηρώδη, αναχώρησαν από άλλη οδό για τη 
χώρα τους.  

Η φυγή στην Αίγυπτο 

13 Όταν λοιπόν αυτοί αναχώρησαν, ιδού, άγγελος Κυρίου φάνηκε κατά το όνειρο 
στον Ιωσήφ, λέγοντας: «Σήκω, παράλαβε το παιδί και τη µητέρα του και φεύγε 

για την Αίγυπτο. και να είσαι εκεί ωσότου σου πω. Γιατί µέλλει ο Ηρώδης να ζητά 
το παιδί, για να το σκοτώσει». 14 Εκείνος αφού σηκώθηκε, παράλαβε νύχτα το 

παιδί και τη µητέρα του και αναχώρησε για την Αίγυπτο. 15 Και ήταν εκεί ως το 

θάνατο του Ηρώδη - για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε από τον Κύριο µέσω 

του προφήτη, όταν έλεγε: Από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιό µου. 

Η σφαγή των νηπίων 

16 Τότε ο Ηρώδης, επειδή είδε ότι εµπαίχτηκε από τους µάγους, θύµωσε πολύ 

και απέστειλε και σκότωσε όλα τα αρσενικά παιδιά που ήταν στη Βηθλεέµ και 

σε όλα τα όριά της, όσα ήταν από δύο ετών και κάτω, σύµφωνα µε το χρόνο 
που εξακρίβωσε από τους µάγους. 17 Τότε εκπληρώθηκε αυτό που ειπώθηκε 

µέσω του Ιερεµία του προφήτη, όταν έλεγε: 

18  Φωνή στη Ραµά ακούστηκε,  
  κλάµα και οδυρµός πολύς.  
 Η Ραχήλ είναι που κλαίει τα τέκνα της,  
  και δεν ήθελε να παρηγορηθεί,  
   γιατί δεν υπάρχουν. 

Eπιστροφή από την Αίγυπτο 

19 Και όταν πέθανε ο Ηρώδης, ιδού, άγγελος Κυρίου φάνηκε κατά τη διάρκεια 
ενός ονείρου στον Ιωσήφ, 20 λέγοντας: «Σήκω9, παράλαβε το παιδί και τη 
µητέρα του και πήγαινε στη γη Ισραήλ. Γιατί έχουν πεθάνει αυτοί που ζητούν τη 
ζωή του παιδιού». 21 Εκείνος, αφού σηκώθηκε, παράλαβε το παιδί και τη µητέρα 



του και εισήλθε στη γη Ισραήλ. 22 Αλλά όταν άκουσε ότι ο Αρχέλαος βασιλεύει 

στην Ιουδαία αντί για τον πατέρα του τον Ηρώδη, φοβήθηκε να πάει εκεί. Και 

επειδή τον πρόσταξε ο Θεός κατά τη διάρκεια ενός ονείρου, αναχώρησε για 

τα µέρη της Γαλιλαίας, 23 και ήρθε και κατοίκησε σε µια πόλη που λέγεται 
Ναζαρέτ - για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε µέσω των προφητών, ότι θα 
κληθεί Ναζωραίος. 

Το κήρυγµα του Ιωάννη του Βαπτιστή 

(Μκ. 1:1-8, Λκ. 3:1-9, 15-17, Ιν. 1:19-28) 

3 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ (MT.) 3  

Τις ηµέρες λοιπόν εκείνες, παρουσιάζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύττοντας 
στην έρηµο της Ιουδαίας 2 και λέγοντας: «Μετανοείτε. γιατί έχει πλησιάσει η 

βασιλεία των ουρανών». 3 Γιατί γι' αυτόν είναι που ειπώθηκε µέσω του Ησαΐα 
του προφήτη, όταν έλεγε:  

 Φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρηµο:  
 «Ετοιµάστε την οδό του Κυρίου,  
  ίσια κάνετε τα µονοπάτια του».  
4 Αυτός λοιπόν ο Ιωάννης είχε το ένδυµά του από τρίχες καµήλας και ζώνη 
δερµάτινη γύρω από τη µέση του, ενώ η τροφή του ήταν ακρίδες και µέλι άγριο. 

5 Τότε πορεύονταν έξω προς αυτόν τα Ιεροσόλυµα και όλη η Ιουδαία και όλα τα 
περίχωρα του Ιορδάνη, 6 και βαφτίζονταν στον Ιορδάνη  ποταµό  από αυτόν,  
αφού  εξοµολογούνταν τις αµαρτίες τους.  

7 Και επειδή είδε πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκκκαίους να 
έρχονται για το βάφτισµά του, τους είπε: «Γεννήµατα εχιδνών, ποιος σας 
υπέδειξε, για να ξεφύγετε από τη µελλοντική οργή; 8 Κάντε λοιπόν καρπό άξιο 

της µετάνοιας 9 και µη νοµίσετε ότι µπορείτε να λέτε µέσα σας: “Πατέρα 
έχουµε τον Αβραάµ”. Γιατί σας λέω ότι δύναται ο Θεός από τους λίθους τούτους 
να εγείρει τέκνα στον Αβραάµ. 10 Ήδη, λοιπόν, το πελέκι βρίσκεται κοντά στη 
ρίζα των δέντρων. Εποµένως, κάθε δέντρο που  δεν  κάνει  καρπό καλό  κόβεται  
εντελώς  και ρίχνεται στη φωτιά. 11 Εγώ, βέβαια, σας βαφτίζω µέσα σε νερό για 
µετάνοια, αλλά αυτός που έρχεται ύστερα από εµένα είναι ισχυρότερός µου, του 
οποίου δεν είµαι ικανός να βαστάξω τα υποδήµατα. Αυτός θα σας βαφτίσει µέσα 

σε Πνεύµα Άγιο και σε φωτιά. 12 Αυτού το φτυάρι είναι στο χέρι του, για να 
λιχνίσει, και θα καθαρίσει εντελώς το αλώνι του και θα συνάξει το σιτάρι του 

στην αποθήκη, ενώ το άχυρο θα το κατακάψει µε φωτιά άσβεστη». 



Το βάπτισµα του Ιησού 

(Μκ. 1:9-11, Λκ. 3:21-22) 

13 Τότε παρουσιάζεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, 

για να βαφτιστεί από αυτόν. 14 Αλλά ο Ιωάννης τον εµπόδιζε επίµονα λέγοντας: 
«Εγώ έχω ανάγκη από σένα να βαφτιστώ, κι εσύ έρχεσαι προς εµένα;» 15 

Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Άφησε τώρα αυτά, γιατί έτσι 

πρέπει, για να εκπληρώσουµε όλη τη δικαιοσύνη». Τότε ο Ιωάννης τον αφήνει. 
16 Και µόλις βαφτίστηκε ο Ιησούς, ευθύς ανέβηκε από το νερό. Και ιδού, 
ανοίχτηκαν σ' αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύµα του Θεού να κατεβαίνει σαν 
περιστέρι και να έρχεται πάνω του. 17 Και ιδού, φωνή από τους ουρανούς που 
λέει: «Αυτός είναι ο Υιός µου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα». 

Oι πειρασµοί του Ιησού 

(Μκ. 1:12-13, Λκ. 4:1-13) 
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Τότε ο Ιησούς φέρθηκε πάνω στην έρηµο από το Πνεύµα, για να πειραχτεί από 
το ∆ιάβολο. 2 Και αφού νήστεψε σαράντα ηµέρες και σαράντα νύχτες, ύστερα 
πείνασε. 3 Τότε προσήλθε ο Πειραχτής και του είπε:  «Αν Υιός είσαι του Θεού, 
πες ώστε οι λίθοι αυτοί να γίνουν άρτοι». 4 Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: «Είναι 
γραµµένο:  

Με άρτο µόνο δε θα ζήσει ο άνθρωπος,  
αλλά µε κάθε λόγο που βγαίνει  

από το στόµα του Θεού».  
5 Τότε τον παραλαβαίνει ο ∆ιάβολος και τον µεταφέρει στην άγια πόλη και τον 
έστησε πάνω στο πτερύγιο του ναού 6 και του λέει: «Αν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε 

τον εαυτό σου κάτω. Γιατί είναι γραµµένο:  

 Στους αγγέλους του θα δώσει εντολή για σένα  
  και πάνω στα χέρια τους θα σε σηκώσουν,  
 µην τυχόν σκοντάψεις σε λίθο το πόδι σου». 
7 Του είπε ο Ιησούς: «Πάλι είναι γραµµένο:  

 ∆ε θα πειράξεις τον Κύριο το Θεό σου». 
8 Πάλι τον παραλαβαίνει ο ∆ιάβολος σε όρος πολύ ψηλό και του δείχνει όλες τις 

βασιλείες του κόσµου και τη δόξα τους, 9 και του είπε: «Αυτά όλα θα σου τα 
δώσω, αν πέσεις και µε προσκυνήσεις». 10 Τότε του λέει ο Ιησούς: «Πήγαινε 
Σατανά. Γιατί είναι γραµµένο:  

 Κύριο το Θεό σου να προσκυνήσεις  
  και αυτόν µόνο να λατρέψεις».  



11 Τότε τον αφήνει ο ∆ιάβολος, και ιδού άγγελοι πλησίασαν και τον 
υπηρετούσαν.  

Η αρχή της διακονίας στη Γαλιλαία 

(Μκ. 1:14-15, Λκ. 4:14-15) 

12 Όταν άκουσε λοιπόν ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παραδόθηκε στη φυλακή, 
αναχώρησε για τη Γαλιλαία. 13 Και αφού εγκατέλειψε τη Ναζαρέτ, ήρθε και 

κατοίκησε στην Καπερναούµ, την παραθαλάσσια, µέσα στα όρια της γης των 
φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλίµ. 14 Για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε µέσω 

του Ησαΐα του προφήτη, όταν έλεγε:  

15  Γη του Ζαβουλών και γη του Νεφθαλίµ,  
  η οδός δίπλα στη θάλασσα, πέρα από τον Ιορδάνη,  
   η Γαλιλαία των εθνικών -  
16  ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι,  
  είδε µεγάλο φως,  
 και σ' αυτούς που κάθονται σε χώρα  
  και σε σκιά θανάτου  
 φως ανάτειλε γι' αυτούς.  
17 Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει: «Μετανοείτε. γιατί έχει 
πλησιάσει η βασιλεία των ουρανών». 

Το κάλεσµα των τεσσάρων ψαράδων 

(Μκ. 1:16-20, Λκ. 5:1-11) 

18 Περπατώντας λοιπόν δίπλα στη λίµνη της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, το 

Σίµωνα, το λεγόµενο Πέτρο, και τον Ανδρέα τον αδελφό του να ρίχνουν το δίχτυ 
στη λίµνη. γιατί ήταν ψαράδες. 19 Και τους λέει: «Ελάτε πίσω µου, και θα σας 
κάνω ψαράδες ανθρώπων». 20 Εκείνοι αµέσως άφησαν τα δίχτυα και τον 

ακολούθησαν. 21 Και αφού προχώρησε από εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς, τον 

Ιάκωβο το γιο του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη τον αδελφό του, να διορθώνουν τα 

δίχτυα τους µέσα στο πλοίο µαζί µε το Ζεβεδαίο τον πατέρα τους, και τους 
κάλεσε. 22 Εκείνοι αµέσως άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τους, και τον 
ακολούθησαν. 

Η περιοδεία στη Γαλιλαία 

(Λκ. 6:17-19) 

23 Και περιόδευε σε όλη τη Γαλιλαία διδάσκοντας στις συναγωγές τους και 
κηρύττοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας και θεραπεύοντας κάθε νόσο και κάθε 



αδυναµία στο λαό. 24 Και ήρθε µακριά η φήµη του σε όλη τη Συρία. Και έφεραν 
προς αυτόν όλους όσοι ήταν σε κακή κατάσταση από ποικίλες νόσους και 
υπέφεραν από βασανιστικές ασθένειες και δαιµονισµένους και σεληνιασµένους και 
παράλυτους, και τους θεράπευσε. 25 Και τον ακολούθησαν πολλά πλήθη από τη 

Γαλιλαία και τη ∆εκάπολη και τα Ιεροσόλυµα και την Ιουδαία και πέρα από τον 
Ιορδάνη. 

Η επί του Όρους Οµιλία 

(Ματθαίος 5-7) 
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Και όταν είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος και, αφού κάθισε, τον πλησίασαν οι 

µαθητές του. 2 Και τότε άνοιξε το στόµα του και τους δίδασκε λέγοντας:  

Οι Μακαρισµοί 

(Λκ. 6:20-23) 

3  «Μακάριοι οι φτωχοί στο πνεύµα,  
  γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών.  
4  Μακάριοι όσοι πενθούν,  
  γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν.  
5  Μακάριοι οι πράοι,  
  γιατί αυτοί θα κληρονοµήσουν τη γη.  
6  Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη,  
  γιατί αυτοί θα χορταστούν.  
7  Μακάριοι οι ελεήµονες,  
  γιατί αυτοί θα ελεηθούν.  
8  Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά,  
  γιατί αυτοί θα δουν το Θεό.  
9  Μακάριοι οι ειρηνοποιοί,  
  γιατί αυτοί θα κληθούν γιοι Θεού. 
10  Μακάριοι οι καταδιωγµένοι εξαιτίας δικαιοσύνης,  
  γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών.  

11  Μακάριοι είστε, όταν σας βρίσουν και σας καταδιώξουν και πούνε κάθε 

κακό πράγµα  εναντίον   σας,  λέγοντας  ψέµατα  εξαιτίας µου. 12 Χαίρετε και 

αγαλλιάζετε, γιατί ο µισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς. Γιατί έτσι 

καταδίωξαν τους προφήτες που ήταν πριν από εσάς». 



Το αλάτι και το φως 

(Μκ. 9:50, Λκ. 14:34-35) 

13 «Εσείς είστε το αλάτι της γης. Αν όµως το αλάτι αλλοιωθεί, µε τι θα ξαναγίνει 

αλµυρό; Σε τίποτα δεν αξίζει πια παρά µόνο, αφού πεταχτεί έξω, να καταπατιέται 
από τους ανθρώπους. 14 Εσείς είστε το φως του κόσµου.  ∆ε  δύναται  πόλη  να 
κρυφτεί,  όταν βρίσκεται  πάνω σε όρος. 15 Ούτε ανάβουν λύχνο και τον θέτουν 
κάτω από το µόδι, αλλά πάνω στο λυχνοστάτη και έτσι λάµπει σε όλους όσοι 

είναι µέσα στην οικία. 16 Έτσι ας λάµψει το φως σας µπροστά στους 
ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που 

είναι στους ουρανούς». 

Ο Νόµος 

17 «Μη νοµίσετε ότι ήρθα να καταλύσω το νόµο ή τους προφήτες. ∆εν ήρθα να 
καταλύσω, αλλά να συµπληρώσω. 18 Γιατί αλήθεια σας λέω: ωσότου παρέλθει ο 
ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή µια κεραία δε θα παρέλθει από το νόµο, ωσότου 
όλα γίνουν. 19 Όποιος λοιπόν παραβεί µία από τις εντολές αυτές που είναι πάρα 
πολύ µικρές και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, πάρα πολύ µικρός θα κληθεί στη 

βασιλεία των ουρανών. Όποιος όµως τις εφαρµόσει και τις διδάξει, αυτός 
µεγάλος θα κληθεί στη βασιλεία των ουρανών. 20 Γιατί σας λέω ότι αν δεν 

περισσέψει η δικαιοσύνη σας περισσότερο εκείνης των γραµµατέων και των 
Φαρισαίων, δε θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών». 

Η οργή 

21 «Ακούσατε ότι ειπώθηκε στους αρχαίους: Μη φονεύσεις, και, “όποιος 
φονεύσει θα είναι ένοχος στο δικαστήριο”. 22 Εγώ όµως σας λέω ότι καθένας που 
οργίζεται µε τον αδελφό του [χωρίς λόγο] ένοχος θα είναι στο δικαστήριο. Και 
όποιος πει στον αδελφό του: “Ρακά”, ένοχος θα είναι στο συνέδριο. Όποιος όµως 
πει: “Μωρέ”, ένοχος θα είναι για τη γέεννα της φωτιάς. 23 Αν προσφέρεις, 
λοιπόν, το δώρο σου πάνω στο θυσιαστήριο κι εκεί θυµηθείς ότι ο αδελφός σου 
έχει κάτι εναντίον σου, 24 άφησε εκεί το δώρο σου µπροστά στο θυσιαστήριο και 
πήγαινε, πρώτα συµφιλιώσου µε τον αδελφό σου, και τότε έλα και πρόσφερε το 
δώρο σου. 25 Να είσαι ευνοϊκός µε τον αντίδικό σου γρήγορα, ωσότου είσαι µαζί 
του στο δρόµο, µην τυχόν σε παραδώσει ο αντίδικος στον κριτή  και  ο   κριτής  
στο  δεσµοφύλακα   και ριχτείς στη  φυλακή. 26 Αλήθεια σου λέω, δε θα εξέλθεις 
από εκεί, ωσότου αποδώσεις την τελευταία δραχµή». 

Η µοιχεία 

27 «Ακούσατε ότι ειπώθηκε: Μη µοιχέψεις. 28 Εγώ όµως σας λέω ότι 

καθένας που βλέπει γυναίκα, µε σκοπό να επιθυµήσει αυτήν, ήδη µοίχεψε µε 
αυτή µέσα στην καρδιά του. 29 Και αν ο οφθαλµός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζει, 



βγάλε τον και ρίξε τον µακριά από εσένα. Γιατί σε συµφέρει να χαθεί ένα από τα 
µέλη σου και να µη ριχτεί όλο το σώµα σου στη γέεννα. 30 Και αν το δεξί σου 

χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το εντελώς και ρίξε το µακριά από εσένα. Γιατί σε 
συµφέρει να χαθεί ένα από τα µέλη σου και να µην πάει όλο το σώµα σου στη 
γέεννα40». 

Το διαζύγιο 

(Μτ. 19:9, Μκ. 10:11-12, Λκ. 16:18) 

31 «Ειπώθηκε επίσης: Όποιος αποδιώξει τη γυναίκα του ας της δώσει έγγραφο 

διαζυγίου. 32 Κι εγώ σας λέω ότι καθένας που αποδιώχνει τη γυναίκα του εκτός 
από λόγο πορνείας/ την κάνει να µοιχευτεί. Και όποιος νυµφευτεί αποδιωγµένη, 
µοιχεύεται». 

Οι όρκοι 

33 «Πάλι ακούσατε ότι ειπώθηκε στους αρχαίους: Μην επιορκήσεις, αλλά 
να αποδώσεις στον Κύριο τους όρκους σου. 34 Εγώ όµως σας λέω 
να µην ορκιστείτε καθόλου. Μήτε στον ουρανό, γιατί είναι θρόνος του Θεού. 35 
µήτε στη γη, γιατί είναι υποπόδιο των ποδιών του. µήτε στα Ιεροσόλυµα, γιατί 
είναι πόλη του µεγάλου βασιλιά. 36 µήτε στο κεφάλι σου  να ορκιστείς, γιατί δε 
δύνασαι  µία τρίχα να κάνεις λευκή ή µαύρη. 37 Ας είναι λοιπόν ο λόγος σας, ναι 
και να εννοεί ναι, όχι και να εννοεί όχι. Ενώ ό,τι είναι περισσότερο από αυτά 
προέρχεται από τον Πονηρό». 

Τα αντίποινα 

(Λκ. 6:29-30) 

38 «Ακούσατε ότι ειπώθηκε: Οφθαλµός αντί για οφθαλµό και δόντι 
αντί για δόντι. 39 Εγώ όµως σας λέω να µην αντισταθείτε στον κακό 

άνθρωπο. αλλά σε όποιον σε χαστουκίζει στο δεξί µέρος του σαγονιού σου 
στρέψε του και το άλλο. 40 Και σ' αυτόν που θέλει να δικαστεί µ' εσένα και να 
πάρει το πουκάµισό σου άσε του και το πανωφόρι. 41 Και µε όποιον σε 
αγγαρέψει ένα µίλι, πήγαινε µαζί του δύο. 42 Σ' όποιον σου ζητάει δώσε, και 

αυτόν που θέλει από εσένα να δανειστεί µην τον αποστραφείς». 

Αγάπη για τους εχθρούς 

(Λκ. 6:27-28, 32-36) 

43 «Ακούσατε ότι ειπώθηκε: Να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να µισήσεις τον 
εχθρό σου. 44 Εγώ όµως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας και προσεύχεστε 

για όσους σας καταδιώκουν, 45 για να γίνετε γιοι του Πατέρα σας που είναι 



στους ουρανούς, γιατί τον ήλιο του τον ανατέλλει πάνω σε κακούς και καλούς και 
βρέχει πάνω σε δίκαιους και άδικους. 46 Γιατί αν αγαπήσετε όσους σας αγαπούν, 

ποιο µισθό θέλετε να έχετε; Και οι τελώνες το ίδιο δεν κάνουν; 47 Και αν 
χαιρετήσετε τους αδελφούς σας µόνο, τι περισσότερο κάνετε; Και οι εθνικοί το 
ίδιο δεν κάνουν; 48 Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι όπως ο Πατέρας σας ο ουράνιος 
είναι τέλειος». 

Η ελεηµοσύνη 
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«Προσέχετε µάλιστα τη δικαιοσύνη σας να µην την κάνετε µπροστά στους 

ανθρώπους, για να σας δουν µε θαυµασµό. Ειδεµή, βέβαια, µισθό δεν έχετε 

από τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς.  
2 Όταν λοιπόν κάνεις ελεηµοσύνη, µη σαλπίσεις µπροστά σου όπως ακριβώς 
κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στα δροµάκια, για να δοξαστούν από 
τους ανθρώπους. Αλήθεια σας λέω, έχουν πάρει πλήρως το µισθό τους. 3 Εσύ, 
όµως, όταν κάνεις ελεηµοσύνη, ας µη γνωρίζει το αριστερό σου τι κάνει το δεξί 

σου χέρι, 4 για να γίνεται η ελεηµοσύνη σου στα κρυφά. Και ο Πατέρας σου που 
βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει». 

Η προσευχή 

(Λκ. 11:2-4) 

5 «Και όταν προσεύχεστε, µην είστε όπως οι υποκριτές. Επειδή τους αρέσει να 

προσεύχονται στηµένοι όρθιοι στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατειών, για 
να φανούν στους ανθρώπους. Αλήθεια σας λέω, έχουν πάρει πλήρως το µισθό 
τους. 6 Εσύ όµως, όταν προσεύχεσαι, είσελθε στο απόµερό σου δωµάτιο και, 
αφού κλείσεις τη θύρα σου, προσευχήσου στον Πατέρα σου που είναι στα κρυφά. 
Και ο Πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει. 7 Και όταν 

προσεύχεστε, µην περιττολογήσετε όπως ακριβώς οι εθνικοί, γιατί αυτοί 
νοµίζουν ότι µε την πολυλογία τους θα εισακουστούν. 8 Μη λοιπόν οµοιωθείτε µε 
αυτούς. Γιατί ξέρει ο Πατέρας σας αυτά που έχετε ανάγκη, προτού εσείς τα 
ζητήσετε από αυτόν. 9 Έτσι, λοιπόν, εσείς να προσεύχεστε:  

Πατέρα µας που είσαι στους ουρανούς,  
 ας αγιαστεί το όνοµά σου.  
10  ας έρθει η βασιλεία σου,  
 ας γίνει το θέληµά σου,  

  όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στη γη.  
11  Τον άρτο µας για την ερχόµενη ηµέρα,  
  δώσε µας σήµερα.  
12  Και άφησε από εµάς τις οφειλές µας,  



  όπως κι εµείς αφήσαµε από τους οφειλέτες µας.  
13  Και µη µας φέρεις µέσα σε πειρασµό,  
  αλλά σώσε µας από τον Πονηρό.  
 [Γιατί δική σου είναι η βασιλεία και η δύναµη  
  και η δόξα στους αιώνες. Αµήν.] 

14 Γιατί αν αφήσετε στους ανθρώπους παραπτώµατα αυτών, θα τα αφήσει και σ' 

εσάς ο Πατέρας σας ο ουράνιος. 15 Αν όµως δεν τα αφήσετε στους ανθρώπους, 
ούτε ο Πατέρας σας θα αφήσει τα δικά σας παραπτώµατα». 

Η νηστεία 

16 «Και όταν νηστεύετε, µη γίνεστε όπως οι υποκριτές σκυθρωποί. γιατί αφήνουν 
άπλυτα τα πρόσωπά τους, για να φανούν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. 
Αλήθεια σας λέω, έχουν πάρει πλήρως το µισθό τους. 17 Εσύ, όµως, όταν 

νηστεύεις, άλειψε σαπουνίζοντας το κεφάλι σου και νίψε το πρόσωπό σου, 18 
για να µη φανείς στους ανθρώπους πως νηστεύεις, αλλά στον Πατέρα σου που 

είναι στα κρυφά. Και ο Πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει».  

Θησαυρός στον ουρανό 

(Λκ. 12:33-34) 

19 «Μη θησαυρίζετε για σας θησαυρούς πάνω στη γη, όπου σκόρος και σκουριά 

τους αφανίζουν και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν. 20 Αλλά 
θησαυρίζετε για σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουριά 

τους αφανίζουν και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε τους κλέβουν. 21 
Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου». 

Το φως του σώµατος 

(Λκ. 11:34-36) 

22 «Ο λύχνος του σώµατος είναι ο οφθαλµός. Αν λοιπόν είναι ο οφθαλµός σου 
είναι γενναιόδωρος, όλο το σώµα σου θα είναι φωτεινό. 23 Αν όµως ο οφθαλµός 
σου είναι φιλάργυρος, όλο το σώµα σου θα είναι σκοτεινό. Αν λοιπόν το φως που 

βρίσκεται µέσα σου είναι σκοτάδι, πόσο µεγάλο θα είναι το σκοτάδι!» 

Θεός και Μαµµωνάς 

(Λκ. 16:13) 

24 «Κανείς δε δύναται σε δύο κυρίους να υπηρετεί ως δούλος. Γιατί ή τον ένα θα 
µισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκολληθεί και τον άλλο θα 
καταφρονήσει. ∆ε δύναστε να υπηρετείτε ως δούλοι στο Θεό και στο Μαµµωνά». 



Μέριµνες και άγχος 

(Λκ. 12:22-34) 

25 «Γι' αυτό σας λέω: µη µεριµνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε ή τι θα πιείτε, 
µήτε για το σώµα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι πιο πολύ από την τροφή και 
το σώµα από το ένδυµα; 26 Παρατηρήστε τα πετεινά του ουρανού, γιατί δε 

σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε συνάγουν σε αποθήκες, και όµως ο Πατέρας σας ο 
ουράνιος τα τρέφει. Εσείς δε διαφέρετε περισσότερο από αυτά; 27 Και ποιος από 
εσάς µεριµνώντας δύναται να προσθέσει στο ανάστηµά του έναν πήχη; 28 Και για 
ένδυµα τι µεριµνάτε; Μάθετε ακριβώς πώς αυξάνουν τα κρίνα του αγρού: δεν 

κοπιάζουν ούτε γνέθουν. 29 Σας λέω όµως ότι ούτε ο Σολοµώντας µε όλη τη 
δόξα του δεν ντύθηκε όπως ένα από αυτά. 30 Αν λοιπόν το χορτάρι του αγρού, 

που σήµερα υπάρχει και αύριο ρίχνεται στο φούρνο, ο Θεός έτσι το ντύνει, δε 

θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς ολιγόπιστοι; 31 Μη λοιπόν µεριµνήσετε 
λέγοντας: “Τι θα φάµε”; ή “Τι θα πιούµε”; ή “Τι θα ντυθούµε”; 32 Γιατί όλα αυτά 

τα επιζητούν οι εθνικοί. Ξέρει βέβαια ο Πατέρας σας ο ουράνιος ότι χρειάζεστε 
όλα αυτά. 33 Αλλά ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και 
όλα αυτά θα σας προστεθούν. 34 Μη λοιπόν µεριµνήσετε για το αύριο, γιατί το 

αύριο θα µεριµνήσει για τον εαυτό του. αρκετή για την ηµέρα η κακοπάθειά 
της». 

Περί κατακρίσεως του πλησίον 

(Λκ. 6:37-38, 41-42) 
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«Μην κρίνετε, για να µην κριθείτε. 2 Γιατί µε όποια κρίση κρίνετε θα κριθείτε, και 
µε όποιο µέτρο µετράτε, θα µετρηθεί σ' εσάς. 3 Και γιατί βλέπεις την αγκίδα που 

είναι µέσα στο µάτι του αδελφού σου, ενώ το δοκάρι µέσα στο δικό σου µάτι 
δεν παρατηρείς; 4 Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου: “Άφησε να βγάλω την αγκίδα 

από το µάτι σου”, ενώ ιδού, το δοκάρι είναι µέσα στο µάτι το δικό σου; 5 
Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το µάτι το δικό σου το δοκάρι, και τότε θα δεις 
καθαρά, για να βγάλεις την αγκίδα από το µάτι του αδελφού σου. 6 Μη δώσετε 
το άγιο στα σκυλιά, µήτε να ρίξετε τα µαργαριτάρια σας µπροστά στους χοίρους, 

µην τυχόν τα καταπατήσουν µε τα πόδια τους και µετά στραφούν και σας 
ξεσκίσουν». 



Ζητάτε, ερευνάτε, χτυπάτε τη θύρα 

(Λκ. 11:9-13) 

7 «Ζητάτε και θα σας δοθεί, ερευνάτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχτεί. 
8 Γιατί καθένας που ζητά λαβαίνει και όποιος ερευνά βρίσκει και σ' όποιον κρούει 

θα του ανοιχτεί. 9 Ή ποιος άνθρωπος είναι από εσάς, που αν του ζητήσει ο γιος 

του άρτο, µήπως θα του δώσει ένα λίθο; 10 Ή και αν ζητήσει ψάρι, µήπως θα 
του δώσει ένα φίδι; 11 Αν λοιπόν εσείς που είστε κακοί ξέρετε δοσίµατα αγαθά να 

δίνετε στα παιδιά σας, πόσο µάλλον ο Πατέρας σας που είναι στους ουρανούς θα 
δώσει αγαθά σε όσους του ζητούν!» 

Ο χρυσός κανόνας 

12 «Όλα όσα θέλετε, λοιπόν,  να κάνουν σ' εσάς οι άνθρωποι, έτσι κι εσείς να 
κάνετε σ' αυτούς. γιατί αυτός είναι ο νόµος και οι προφήτες». 

Η στενή πύλη 

(Λκ. 13:24) 

13 «Εισέλθετε από τη στενή πύλη. γιατί πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που 

οδηγεί στην απώλεια και πολλοί είναι που εισέρχονται από αυτή. 14 Τι στενή που 
είναι η πύλη και θλιµµένη η οδός που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι είναι εκείνοι που 
τη βρίσκουν!» 

Το δέντρο αναγνωρίζεται από τους καρπούς του 

(Λκ. 6:43-44) 

15 «Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται προς εσάς µε 
ενδύµατα προβάτων, ενώ από µέσα είναι λύκοι άρπαγες. 16 Από τους καρπούς 
τους θα τους αναγνωρίσετε. Μήπως µαζεύουν από αγκάθια σταφύλια ή από 
τριβόλια σύκα; 17 Έτσι, κάθε δέντρο αγαθό κάνει καρπούς καλούς, ενώ το σάπιο 
δέντρο κάνει καρπούς κακούς. 18 ∆ε δύναται δέντρο αγαθό να κάνει καρπούς 
κακούς ούτε δέντρο σάπιο να κάνει καρπούς καλούς. 19 Κάθε δέντρο που δεν 
κάνει καλό καρπό κόβεται εντελώς και ρίχνεται στη φωτιά. 20 Άρα, βεβαίως, από 
τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε». 

«Ποτέ δε σας γνώρισα» 

(Λκ. 13:25-27) 

21 «Καθένας που µου λέει “Κύριε, Κύριε” δε θα εισέλθει στη βασιλεία των 

ουρανών, αλλά αυτός που κάνει το θέληµα του Πατέρα µου που είναι στους 
ουρανούς. 22 Πολλοί θα µου πουν εκείνη την ηµέρα: “Κύριε, Κύριε, στο δικό σου 



όνοµα δεν προφητέψαµε και στο δικό σου όνοµα δε βγάλαµε δαιµόνια και στο 

δικό σου όνοµα δεν κάναµε πολλές θαυµατουργικές δυνάµεις”; 23 Και τότε θα 
τους οµολογήσω: “Ποτέ δε σας γνώρισα. αποχωρείτε από εµένα οι εργαζόµενοι 
την ανοµία”». 

Τα δύο θεµέλια 

(Λκ. 6:47-49) 

24 «Καθένας λοιπόν που ακούει τούτους τους λόγους µου και τους εφαρµόζει θα 
οµοιωθεί µε φρόνιµο άνθρωπο, ο οποίος οικοδόµησε την οικία του πάνω στο 
βράχο. 25 Και κατέβηκε η βροχή και ήρθαν οι ποταµοί και έπνευσαν οι άνεµοι και 
έπεσαν πάνω στην οικία εκείνη, αλλά δεν έπεσε, γιατί είχε θεµελιωθεί πάνω στο 
βράχο. 26 Και καθένας που ακούει τους λόγους µου τούτους και δεν τους 
εφαρµόζει θα οµοιωθεί µε άνθρωπο µωρό, ο οποίος οικοδόµησε την οικία του 
πάνω στην άµµο. 27 Και κατέβηκε η βροχή και ήρθαν οι ποταµοί και έπνευσαν οι 
άνεµοι και χτύπησαν πάνω στην οικία εκείνη. και έπεσε, και η πτώση της ήταν 
µεγάλη».  
28 Και συνέβηκε, όταν τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους αυτούς, να εκπλήττονται 

τα πλήθη για τη διδαχή του. 29 Γιατί τους δίδασκε συνεχώς όπως ένας που έχει 
εξουσία, και όχι όπως οι γραµµατείς τους. 

Ο καθαρισµός του λεπρού 

(Μκ. 1:40-45, Λκ. 5:12-16) 
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Και όταν αυτός κατέβηκε από το όρος, τον ακολούθησαν πλήθη πολλά. 2 Και 

ιδού, ένας λεπρός πλησίασε και τον προσκυνούσε λέγοντας: «Κύριε, αν θέλεις 

δύνασαι να µε καθαρίσεις». 3 Και αυτός εξέτεινε το χέρι του και τον άγγιξε 

λέγοντας: «Θέλω, καθαρίσου». Και αµέσως καθαρίστηκε η λέπρα του. 4 Και τότε 

του λέει ο Ιησούς: «Κοίτα να µην το πεις σε κανέναν, αλλά πήγαινε, δείξε τον 

εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που πρόσταξε ο Μωυσής, ως 
µαρτυρία σ' αυτούς». 

Η θεραπεία του δούλου ενός εκατόνταρχου 

(Λκ. 7:1-10, Ιν. 4:43-54) 

5 Και όταν αυτός εισήλθε στην Καπερναούµ, πλησίασε σ' αυτόν ένας 
εκατόνταρχος παρακαλώντας τον 6 και λέγοντας: «Κύριε, ο δούλος µου έχει πέσει 

παράλυτος στην οικία µου και βασανίζεται φοβερά». 7 Τότε ο Ιησούς τού λέει: 



«Εγώ, αφού έρθω, θα τον θεραπεύσω». 8 Αλλά αποκρίθηκε ο εκατόνταρχος και 
είπε: «Κύριε, δεν είµαι ικανός να εισέλθεις κάτω από τη  στέγη µου. Αλλά πες το 
µόνο µε λόγια, και θα γιατρευτεί ο δούλος µου.  9 Γιατί κι εγώ είµαι άνθρωπος 

κάτω από εξουσία, έχοντας κάτω από τον εαυτό µου στρατιώτες, και λέω σε 
τούτον: “Πήγαινε”, και πηγαίνει. Και στον άλλο: “Έλα”, και έρχεται. Και στο δούλο 

µου: “Κάνε αυτό”, και το κάνει». 10 Όταν το άκουσε τότε ο Ιησούς, θαύµασε και 
είπε σ' όσους τον ακολουθούσαν: «Αλήθεια σας λέω, σε κανέναν δε βρήκα τόσο 

πολλή πίστη µέσα στο λαό Ισραήλ. 11 Σας λέω µάλιστα ότι πολλοί από ανατολικά 

και δυτικά θα έρθουν και θα καθίσουν, για να φάνε µαζί µε τον Αβραάµ και 

τον Ισαάκ και τον Ιακώβ µέσα στη βασιλεία των ουρανών, 12 ενώ οι γιοι της 
βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκότος το εξώτερο. Εκεί θα είναι το κλάµα και 

το τρίξιµο των δοντιών». 13 Και µετά είπε ο Ιησούς στον εκατόνταρχο: 
«Πήγαινε, ας γίνει σ' εσένα όπως πίστεψες». Και ο δούλος του γιατρεύτηκε εκείνη 
την ώρα. 

Θεραπεία πολλών ανθρώπων 

(Μκ. 1:29-34, Λκ. 4:38-41) 

14 Και όταν ο Ιησούς ήρθε στην οικία του Πέτρου, είδε την πεθερά του πεσµένη 

στο κρεβάτι και µε πυρετό. 15 Και τότε άγγιξε το χέρι της και την άφησε ο 
πυρετός, και σηκώθηκε και τον διακονούσε. 16 Όταν λοιπόν βράδιασε, έφεραν 

προς αυτόν πολλούς δαιµονισµένους. Και έβγαλε τα πνεύµατα µε το λόγο του 
και θεράπευσε όλους όσοι ήταν σε κακή κατάσταση, 17 για να εκπληρωθεί αυτό 
που ειπώθηκε µέσω του προφήτη Ησαΐα, όταν έλεγε:  

 Αυτός έλαβε τις ασθένειές µας 
  και βάσταξε τις νόσους µας. 

Προϋποθέσεις της µαθητείας 

(Λκ. 9:57-62) 

18 Όταν λοιπόν ο Ιησούς είδε πλήθος γύρω του, διέταξε να πάνε αντίπερα στη 
λίµνη. 19 Τότε πλησίασε ένας γραµµατέας και του είπε: «∆άσκαλε, θα σε 

ακολουθήσω όπου κι αν πηγαίνεις». 20 Και ο Ιησούς του λέει: «Οι αλεπούδες 
έχουν φωλιές και τα πετεινά του ουρανού προσωρινές κατοικίες, αλλά ο Υιός του 

ανθρώπου δεν έχει πού να γείρει το κεφάλι του». 21 Και άλλος από τους µαθητές 
του του είπε: «Κύριε, επίτρεψέ µου πρώτα να πάω και να θάψω τον πατέρα 
µου». 22 Αλλά ο Ιησούς του λέει: «Ακολούθα µε και άφησε τους νεκρούς να 
θάψουν τους δικούς τους νεκρούς». 



Η κατάπαυση της τρικυµίας 

(Μκ. 4:35-41, Λκ. 8:22-25) 

23 Και όταν αυτός µπήκε στο πλοίο, τον ακολούθησαν οι µαθητές του. 24 Και 
ιδού, έγινε µεγάλη τρικυµία στη λίµνη, ώστε το πλοίο να καλύπτεται από τα 

κύµατα. αυτός όµως κοιµότανε. 25 Και πλησίασαν και τον ξύπνησαν λέγοντας: 

«Κύριε, σώσε µας, χανόµαστε». 26 Και τους λέει: «Γιατί είστε δειλοί, 
ολιγόπιστοι;» Τότε, αφού σηκώθηκε, επιτίµησε τους ανέµους και τη θάλασσα, και 
έγινε γαλήνη µεγάλη. 27 Οι άνθρωποι τότε θαύµασαν λέγοντας: «Τι είδους είναι 
αυτός που και οι άνεµοι και η θάλασσα τον υπακούνε;» 

Η θεραπεία των δαιµονισµένων Γαδαρηνών 

(Μκ. 5:1-20, Λκ. 8:26-39) 

28 Και όταν αυτός ήρθε αντίπερα στη λίµνη, στη χώρα των Γαδαρηνών, τον 
συνάντησαν δύο δαιµονισµένοι που εξέρχονταν από τα µνήµατα, πολύ κακοί, 
ώστε να µην µπορεί κανείς να περάσει από εκείνη την οδό. 29 Και ιδού, έκραξαν 

λέγοντας: «Τι σχέση έχουµε εµείς κι εσύ, Υιέ του Θεού; Ήρθες εδώ πριν από 

τον καθορισµένο καιρό, για να µας βασανίσεις;» 30 Ήταν λοιπόν µακριά από 

αυτούς µια αγέλη πολλών χοίρων που έβοσκε. 31 Και οι δαίµονες τον 
παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν µας βγάλεις, απόστειλέ µας στην αγέλη των 
χοίρων». 32 Και τους είπε: «Πηγαίνετε». Εκείνοι, αφού εξήλθαν, πήγαν στους 
χοίρους. Και ιδού, όρµησε όλη η αγέλη κάτω στον γκρεµό, στη λίµνη, και 

πέθαναν µέσα στα νερά. 33 Και αυτοί που τους έβοσκαν έφυγαν και, όταν πήγαν 

στην πόλη, ανάγγειλαν όλα και όσα συνέβηκαν µε τους δαιµονισµένους. 34 Και 
ιδού, όλη η πόλη εξήλθε για να συναντήσει τον Ιησού και, όταν τον είδαν, τον 
παρακάλεσαν να φύγει από τα όριά τους. 

Η θεραπεία ενός παράλυτου 

(Μκ. 2:1-12, Λκ. 5:17-26) 
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Και αφού µπήκε σε πλοίο, διαπέρασε τη λίµνη και ήρθε στη δική του πόλη. 2 Και 

ιδού, έφεραν προς αυτόν έναν παράλυτο βαλµένο πάνω σ' ένα κρεβάτι. Και όταν 

είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Έχε θάρρος, τέκνο µου, σου 
αφήνονται οι αµαρτίες». 3 Και ιδού, µερικοί από τους γραµµατείς είπαν µέσα 
τους: «Αυτός βλαστηµά». 4 Και επειδή είδε ο Ιησούς τις σκέψεις τους, είπε: 
«Γιατί σκέφτεστε κακά µέσα στις καρδιές σας; 5 Γιατί, τι είναι ευκολότερο, να πω: 
“Σου αφήνονται73 οι αµαρτίες”, ή να πω: “Σήκω και περπάτα”; 6 Αλλά για να 



µάθετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου πάνω στη γη να αφήνει73 αµαρτίες» 
- τότε λέει στον παράλυτο: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στον οίκο 

σου». 7 Και εκείνος σηκώθηκε και έφυγε για τον οίκο του. 8 Και όταν το είδαν 
τα πλήθη, φοβήθηκαν και δόξασαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους 
ανθρώπους. 

Η κλήση του Ματθαίου 

(Μκ. 2:13-17, Λκ. 5:27-32) 

9 Και προχωρώντας ο Ιησούς εκεί κοντά, είδε έναν άνθρωπο να κάθεται στο 

τελωνείο, που τον έλεγαν Ματθαίο, και του λέει: «Ακολούθα µε». Και σηκώθηκε 
και τον ακολούθησε. 10 Και τότε ιδού, συνέβηκε, ενώ αυτός καθόταν, για να φάει 

µέσα στην οικία, να έρθουν πολλοί τελώνες και αµαρτωλοί και να καθίσουν, για 
να φάνε µαζί µε τον Ιησού και τους µαθητές του. 11 Και όταν το είδαν οι 

Φαρισαίοι, έλεγαν στους µαθητές του: «Γιατί µαζί µε τους τελώνες και τους 

αµαρτωλούς τρώει ο δάσκαλός σας;» 12 Εκείνος, επειδή το άκουσε, είπε: «∆εν 
έχουν ανάγκη οι υγιείς από γιατρό, αλλά οι ασθενείς. 13 Πηγαίνετε, λοιπόν, και 

µάθετε τι σηµαίνει: Έλεος θέλω και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω 
δίκαιους, αλλά αµαρτωλούς». 

Το θέµα της νηστείας 

(Μκ. 2:18-22, Λκ. 5:33-39) 

14 Τότε πλησιάζουν σ' αυτόν οι µαθητές του Ιωάννη λέγοντας: «Γιατί εµείς και οι 
Φαρισαίοι νηστεύουµε πολύ, ενώ οι µαθητές σου δε νηστεύουν;» 15 Και τους 
είπε ο Ιησούς: «Μήπως δύνανται οι καλεσµένοι στο γάµο να πενθούν, εφόσον 
µαζί τους είναι ο γαµπρός; Θα έρθουν όµως ηµέρες, όταν αφαιρεθεί από αυτούς ο 
γαµπρός, και τότε θα νηστέψουν. 16 Και κανείς δε βάζει µπάλωµα από 

ασυρρίκνωτο καινούργιο ύφασµα πάνω σε ρούχο παλιό. Γιατί τραβάει το 
συµπλήρωµά του το ρούχο, και χειρότερο σχίσιµο γίνεται. 17 Ούτε βάζουν κρασί 
νέο σε ασκιά παλιά. Ειδεµή, σπάζουν βέβαια τα ασκιά, και το κρασί χύνεται έξω 

και τα ασκιά χάνονται. Αλλά κρασί νέο βάζουν σε ασκιά καινούργια, και έτσι και 
τα δύο συντηρούνται». 

Η θυγατέρα του άρχοντα και η γυναίκα µε την αιµορραγία 

(Μκ. 5:21-43, Λκ. 8:40-56) 

18 Αυτά ενώ τους έλεγε, ιδού, ένας άρχοντας ήρθε και τον προσκυνούσε 
λέγοντας: «Η θυγατέρα µου πριν από λίγο πέθανε. Αλλά έλα και θέσε το χέρι σου 
πάνω της και θα ζήσει». 19 Τότε σηκώθηκε ο Ιησούς και τον ακολούθησε και 

µαζί οι µαθητές του.  



20 Και ιδού, µια γυναίκα που αιµορραγούσε δώδεκα έτη, αφού πλησίασε από 

πίσω του, άγγιξε το κράσπεδο του ρούχου του. 21 Γιατί έλεγε µέσα της: «Αν 
µόνο αγγίξω το ρούχο του, θα σωθώ». 22 Και ο Ιησούς, αφού στράφηκε και την 

είδε, είπε: «Έχε θάρρος θυγατέρα µου. η πίστη σου σε έχει σώσει». Και σώθηκε 
η γυναίκα από την ώρα εκείνη.  
23 Και ο Ιησούς ήρθε στην οικία του άρχοντα και, όταν είδε τους αυλητές και το 
πλήθος να θορυβεί, 24 έλεγε: «Αναχωρείτε, γιατί δεν πέθανε το κοριτσάκι αλλά 
κοιµάται». Και τον περιγελούσαν. 25 Όταν λοιπόν βγήκε έξω το πλήθος, εισήλθε 
και κράτησε το χέρι της, και σηκώθηκε το κοριτσάκι. 26 Και εξήλθε η φήµη αυτή 
σε όλη εκείνη την περιοχή. 

Η θεραπεία των δύο τυφλών 

27 Και καθώς περνούσε από εκεί ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί 

κράζοντας και λέγοντας: «Ελέησέ µας, γιε του ∆αβίδ». 28 Και όταν ήρθε στην 
οικία, πλησίασαν σε αυτόν οι τυφλοί και τους λέει ο Ιησούς: «Πιστεύετε ότι 

δύναµαι αυτό να το κάνω;» Του λένε: «Ναι, Κύριε». 29 Τότε άγγιξε τους 
οφθαλµούς τους λέγοντας: «Κατά την πίστη σας ας γίνει σ' εσάς». 30 Και 
ανοίχτηκαν οι οφθαλµοί τους. Τότε τους µίλησε αυστηρά ο Ιησούς λέγοντας: 

«Κοιτάτε κανείς να µην το µάθει». 31 Αυτοί, όταν εξήλθαν από την οικία, τον 
διαφήµισαν σε όλη την περιοχή εκείνη. 

Η θεραπεία του κωφάλαλου 

32 Και ενώ αυτοί εξέρχονταν, ιδού, έφεραν προς αυτόν έναν άνθρωπο 
κωφάλαλο δαιµονισµένο. 33 Και όταν βγήκε το δαιµόνιο, µίλησε ο κωφάλαλος. 

Και θαύµασαν τα πλήθη λέγοντας: «Ποτέ δε φάνηκε έτσι, στο λαό Ισραήλ!» 34 
Αλλά οι Φαρισαίοι έλεγαν: «Μέσω του άρχοντα των δαιµονίων βγάζει τα 
δαιµόνια».  

Η ευσπλαχνία του Ιησού 

35 Και ο Ιησούς περιήλθε όλες τις πόλεις και τα χωριά, διδάσκοντας στις 
συναγωγές τους και κηρύττοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας και θεραπεύοντας 
κάθε νόσο και κάθε αδυναµία. 36 Και όταν είδε τα πλήθη, σπλαχνίστηκε αυτά, 
γιατί ήταν τυραννισµένα και σκορπισµένα σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιµένα. 

37 Τότε λέει στους µαθητές του: «Αφενός ο θερισµός είναι πολύς, αφετέρου οι 
εργάτες λίγοι. 38 ∆εηθείτε, λοιπόν, στον Κύριο του θερισµού, για να βγάλει 
εργάτες στο θερισµό του». 



Οι δώδεκα απόστολοι 

(Μκ. 3:13-19, Λκ. 6:12-16) 
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Και αφού προσκάλεσε τους δώδεκα µαθητές του, τους έδωσε εξουσία στα 
ακάθαρτα πνεύµατα, ώστε να τα βγάζουν, και να θεραπεύουν κάθε νόσο και κάθε 

αδυναµία. 2 Τα ονόµατα, λοιπόν, των δώδεκα αποστόλων είναι αυτά: πρώτος ο 
Σίµωνας, ο λεγόµενος Πέτρος, και ο Ανδρέας ο αδελφός του, και ο Ιάκωβος ο 

γιος του Ζεβεδαίου και ο Ιωάννης ο αδελφός του, 3 ο Φίλιππος και ο 
Βαρθολοµαίος, ο Θωµάς και ο Ματθαίος ο τελώνης, ο Ιάκωβος ο γιος του 

Αλφαίου και ο Θαδδαίος, 4 ο Σίµωνας ο Καναναίος και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο 
οποίος και τον παράδωσε. 

Οδηγίες για την αποστολή 

(Μκ. 6:7-13, Λκ. 9:1-6) 

5 Τούτους τους δώδεκα απέστειλε ο Ιησούς και τους παράγγειλε λέγοντας: «Σε 
οδό εθνών µην πηγαίνετε και σε πόλη Σαµαρειτών µην εισέλθετε. 6 Αλλά 
πορεύεστε µάλλον προς τα πρόβατα τα χαµένα του οίκου Ισραήλ. 7 Και καθώς 
πορεύεστε, να κηρύττετε λέγοντας: “Έχει πλησιάσει η βασιλεία των ουρανών”. 8 

Ασθενείς θεραπεύετε, νεκρούς εγείρετε, λεπρούς καθαρίζετε, δαιµόνια βγάζετε. 
δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώστε. 9 Μην κατέχετε χρυσά νοµίσµατα µήτε αργυρά 

µήτε χάλκινα στις ζώνες σας. 10 µην έχετε σακίδιο στο δρόµο µήτε δυο 

πουκάµισα µήτε υποδήµατα µήτε ραβδί. Γιατί ο εργάτης είναι άξιος της τροφής 
του. 11 Σ' όποια λοιπόν πόλη ή χωριό εισέλθετε, εξετάστε ποιος µέσα σ' αυτήν 

είναι άξιος. κι εκεί µείνετε, ωσότου εξέλθετε για να φύγετε. 12 Και όταν 

εισέρχεστε σ' εκείνη την οικία, χαιρετήστε την. 13 Και αφενός, αν είναι άξια η 
οικία, ας έρθει η ειρήνη σας σ' αυτήν. αφετέρου, αν δεν είναι άξια, η ειρήνη σας 
προς εσάς ας επιστρέψει. 14 Και σε όποιον δε σας δεχτεί µήτε ακούσει τα λόγια 

σας, όταν βγαίνετε έξω από την οικία ή την πόλη εκείνη, τινάξτε του µακρυά τη 
σκόνη των ποδιών σας. 15 Αλήθεια σας λέω, περισσότερη ανεκτικότητα θα 

υπάρχει για τη χώρα των Σοδόµων και των Γοµόρρων κατά την ηµέρα της 
κρίσης παρά για την πόλη εκείνη». 

Οι επερχόµενοι διωγµοί 

(Μκ. 13:9-13, Λκ. 21:12-17) 

16 «Ιδού, εγώ σας αποστέλλω σαν πρόβατα στο µέσο λύκων. Να γίνεστε λοιπόν 
φρόνιµοι σαν τα φίδια και άκακοι σαν τα περιστέρια. 17 Προσέχετε µάλιστα από 



τους ανθρώπους. γιατί θα σας παραδώσουν σε συνέδρια, και θα σας µαστιγώσουν 
στις συναγωγές τους. 18 Αλλά και µπροστά σε ηγεµόνες και σε βασιλιάδες θα 

οδηγηθείτε εξαιτίας µου, για να δώσετε µαρτυρία σ' αυτούς και στα έθνη. 19 
Όταν λοιπόν σας παραδώσουν, µη µεριµνήσετε πώς ή τι θα µιλήσετε. Γιατί θα 

σας δοθεί εκείνη την ώρα τι να µιλήσετε. 20 Γιατί δεν είστε εσείς που θα µιλάτε, 

αλλά το Πνεύµα του Πατέρα σας, που θα µιλάει µέσα από εσάς. 21 Θα 

παραδώσει, λοιπόν, ο αδελφός τον αδελφό σε θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και 
θα επαναστατήσουν παιδιά ενάντια σε γονείς και θα τους θανατώσουν. 22 Και θα 

είστε µισούµενοι από όλους για το όνοµά µου. Αλλά όποιος υποµείνει ως το 
τέλος, αυτός θα σωθεί. 23 Και όταν σας καταδιώκουν στη µια πόλη, φεύγετε 
στην άλλη. Γιατί αλήθεια σας λέω, δε θα τελειώσετε τις πόλεις του Ισραήλ, 
ωσότου έρθει ο Υιός του ανθρώπου.  

24 ∆εν υπάρχει µαθητής πάνω από το δάσκαλό του ούτε δούλος πάνω από τον 

κύριό του. 25 Αρκετό είναι στο µαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και ο 
δούλος όπως ο κύριός του. Αν τον οικοδεσπότη αποκάλεσαν Βεελζεβούλ, πόσο 
µάλλον τους οικιακούς του!» 

«Ποιον να φοβάστε» 

(Λκ. 12:2-7) 

26 «Μη λοιπόν τους φοβηθείτε. γιατί τίποτα δεν υπάρχει καλυµµένο που δε θα 
αποκαλυφτεί και κρυφό που δε θα γνωριστεί. 27 Ό,τι σας λέω στο σκοτάδι πέστε 

το στο φως. και ό,τι ακούτε στο αυτί κηρύξτε το από τα δώµατα επάνω. 28 Και 
µη φοβάστε από εκείνους που σκοτώνουν το σώµα, ενώ την ψυχή δε δύνανται 
να σκοτώσουν. Αλλά να φοβάστε µάλλον εκείνον που δύναται και ψυχή και σώµα 

να καταστρέψει µέσα στη γέεννα. 29 ∆υο σπουργίτια δεν πουλιούνται για µια 

δραχµή; Και όµως ένα από αυτά δε θα πέσει στη γη χωρίς τη θέληση του 

Πατέρα σας. 30 Σ' εσάς, όµως, και οι τρίχες της κεφαλής σας όλες είναι 

αριθµηµένες. 31 Μη λοιπόν φοβάστε. από πολλά σπουργίτια διαφέρετε εσείς». 

Να οµολογούµε το Χριστό στους ανθρώπους 

(Λκ. 12:8-9) 

32 «Καθέναν, λοιπόν, που θα µε οµολογήσει ζώντας µέσα σ' εµένα µπροστά 

στους ανθρώπους, θα τον οµολογήσω κι εγώ ζώντας µέσα σ' αυτόν µπροστά 

στον Πατέρα µου που είναι στους ουρανούς. 33 Όποιον όµως µε αρνηθεί 
µπροστά στους ανθρώπους, θα αρνηθώ κι εγώ αυτόν µπροστά στον Πατέρα µου 

που είναι στους ουρανούς». 



Όχι ειρήνη, αλλά µάχαιρα 

(Λκ. 12:51-53, 14:26-27) 

34 «Μη νοµίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη πάνω στη γη. ∆εν ήρθα να βάλω 
ειρήνη αλλά µάχαιρα. 35 Γιατί ήρθα να διχάσω  

 άνθρωπο κατά του πατέρα του  
  και θυγατέρα κατά της µητέρας της  
 και νύφη κατά της πεθεράς της.  
36 Και εχθροί του ανθρώπου  
 θα είναι οι οικιακοί του.  
37 Όποιος αγαπάει πατέρα ή µητέρα περισσότερο από εµένα δεν µου είναι άξιος, 
και όποιος αγαπάει γιο ή θυγατέρα περισσότερο από εµένα δεν µου είναι άξιος. 38 

Και όποιος δε λαβαίνει το σταυρό του και δεν ακολουθεί πίσω µου δεν µου είναι 
άξιος. 39 Όποιος βρει τη ζωή του θα τη χάσει, και όποιος χάσει τη ζωή του για 
χάρη µου θα τη βρει». 

Ο µισθός 

(Μκ. 9:41) 

40 «Όποιος δέχεται εσάς δέχεται εµένα. και όποιος δέχεται εµένα, δέχεται αυτόν 

που µε απέστειλε. 41 Όποιος δέχεται προφήτη, γιατί είναι προφήτης, θα λάβει 

µισθό προφήτη. και όποιος δέχεται δίκαιο, γιατί είναι δίκαιος, θα λάβει µισθό 

δικαίου. 42 Και όποιος δώσει να πιει σε έναν από τους µικρούς αυτούς ένα ποτήρι 

κρύο νερό µόνο γιατί είναι µαθητής µου, αλήθεια σας λέω, δε θα χάσει το µισθό 
του». 
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Και όταν τελείωσε ο Ιησούς να διατάζει τους δώδεκα µαθητές του, συνέβηκε να 
φύγει από εκεί και πήγε για να διδάσκει και να κηρύττει στις πόλεις τους. 

Οι απεσταλµένοι του Ιωάννη του Βαπτιστή 

(Λκ. 7:18-35) 

2 Και ο Ιωάννης, όταν άκουσε στη φυλακή τα έργα του Χριστού, έστειλε 

µήνυµα µε τους µαθητές του 3 και του είπε: «Εσύ είσαι ο ερχόµενος ή άλλον να 
προσδοκούµε;» 4 Τότε αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε: «Πηγαίνετε και 
αναγγείλετε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε: 5 τυφλοί αποκτούν το 
φως τους και χωλοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, και νεκροί 

εγείρονται και φτωχοί ευαγγελίζονται. 6 Και µακάριος είναι αυτός που δε θα 



σκανδαλιστεί σ' εµένα». 7 Και ενώ αυτοί πήγαιναν, άρχισε ο Ιησούς να λέει στα 

πλήθη για τον Ιωάννη: «Τι εξήλθατε στην έρηµο να δείτε µε θαυµασµό; 
Καλάµι που σαλεύεται από άνεµο; 8 Όχι, βέβαια. Αλλά τι εξήλθατε να δείτε; 

Άνθρωπο µε µαλακά ρούχα ντυµένο; Ιδού, αυτοί που φορούν τα µαλακά είναι 
στους οίκους των βασιλιάδων. 9 Αλλά τι εξήλθατε να δείτε; Προφήτη; Ναι, σας 
λέω, και περισσότερο από προφήτη. 10 Αυτός είναι για τον οποίο έχει γραφτεί:  

 Ιδού, εγώ αποστέλλω τον αγγελιοφόρο µου  
  πριν από το πρόσωπό σου,  
 ο οποίος θα παρασκευάσει την οδό σου µπροστά σου.  
11 Αλήθεια σας λέω: δεν έχει εγερθεί µεταξύ των γεννηµένων από γυναίκες 

µεγαλύτερος από τον Ιωάννη το Βαπτιστή. Αλλά ο µικρότερος στη βασιλεία των 

ουρανών είναι µεγαλύτερος από αυτόν. 12 Και από τις ηµέρες του Ιωάννη του 
Βαπτιστή ως τώρα η βασιλεία των ουρανών παραβιάζεται και βίαιοι την αρπάζουν. 

13 Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόµος ως τον Ιωάννη προφήτεψαν. 14 Και αν 

θέλετε, δεχτείτε το: αυτός είναι ο Ηλίας που µέλλει να έρχεται. 15 Όποιος έχει 
αυτιά ας ακούει.  
16 Με τι λοιπόν να παροµοιάσω τη γενιά αυτή; Είναι όµοια µε παιδιά που 

κάθονται στις αγορές, τα οποία παίζοντας φωνάζουν στα άλλα 17 και λένε:   
 “Σας παίξαµε αυλό και δε χορέψατε,  

  θρηνήσαµε και δε χτυπήσατε τα στήθη σας”.  

18 Γιατί ήρθε ο Ιωάννης που µήτε τρώει µήτε πίνει, και λένε: “∆αιµόνιο έχει”. 19 
Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει, και λένε: “Ιδού άνθρωπος φαγάς 
και οινοπότης, φίλος τελωνών και αµαρτωλών”. Και δικαιώθηκε η σοφία από τα 
έργα της». 

Αλίµονο στις αµετανόητες πόλεις 

(Λκ. 10:13-15) 

20 Τότε άρχισε να επιτιµά τις πόλεις στις οποίες έγιναν οι περισσότερες 

θαυµατουργικές δυνάµεις του, γιατί δε µετανόησαν: 21 «Αλίµονο σ' εσένα 
Χοραζίν. αλίµονο σ' εσένα Βηθσαϊδά. Γιατί αν µέσα στην Τύρο και στη Σιδώνα 

γίνονταν οι θαυµατουργικές δυνάµεις που έγιναν σ' εσάς, από καιρό θα είχαν 

µετανοήσει µε σάκο και στάχτη. 22 Όµως σας λέω: για την Τύρο και για τη 
Σιδώνα θα υπάρχει περισσότερη ανεκτικότητα κατά την ηµέρα της κρίσης παρά 
για σας. 23 Κι εσύ Καπερναούµ,  

 µήπως ως τον ουρανό θα υψωθείς;  

  Ως τον άδη θα κατεβείς!  

Γιατί αν στα Σόδοµα γίνονταν οι θαυµατουργικές δυνάµεις που έγιναν σ' εσένα, 

θα έµεναν µέχρι σήµερα. 24 Όµως σας λέω ότι για τη χώρα των Σοδόµων 



περισσότερη ανεκτικότητα θα υπάρχει κατά την ηµέρα της κρίσης παρά για 
σένα». 

«Ελάτε προς εµένα να βρείτε ανάπαυση» 

(Λκ. 10:21-22) 

25 Κατ' εκείνον τον καιρό έλαβε το λόγο ο Ιησούς και είπε: «Οµολογώ τη δόξα 
σου, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί έκρυψες αυτά από σοφούς και 
συνετούς και τα αποκάλυψες σε νήπια. 26 Ναι, Πατέρα, γιατί έτσι ευαρεστήθηκες. 
27 Όλα µου παραδόθηκαν από τον Πατέρα µου, και κανείς δε γνωρίζει καλά τον 

Υιό παρά µόνο ο Πατέρας, ούτε τον Πατέρα γνωρίζει κανείς καλά παρά µόνο ο 

Υιός και αυτός στον οποίο θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει. 28 Ελάτε προς εµένα 
όλοι όσοι κουράζεστε και είστε φορτωµένοι, κι εγώ θα σας αναπαύσω. 29 
Σηκώστε το ζυγό µου πάνω σας και µάθετε από εµένα, γιατί είµαι πράος και 
ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. 30 Γιατί ο ζυγός 
µου είναι ευεργετικός και το φορτίο µου ελαφρό». 

Η τήρηση του Σαββάτου 

(Μκ. 2:23-28, Λκ. 6:1-5) 
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Κατ' εκείνον τον καιρό πορεύτηκε ο Ιησούς το Σάββατο µέσα από τα σπαρτά. Οι 

µαθητές του, λοιπόν, πείνασαν και άρχισαν να µαδούν στάχυα και να τα τρώνε. 2 

Αλλά οι Φαρισαίοι, όταν τους είδαν, του είπαν: «Ιδού, οι µαθητές σου κάνουν 

αυτό που δεν επιτρέπεται να κάνουν το Σάββατο». 3 Εκείνος τους είπε: «∆ε 

διαβάσατε τι έκανε ο ∆αβίδ, όταν πείνασε αυτός και όσοι ήταν µαζί του; 4 Πώς 
εισήλθε στον οίκο του Θεού και τους άρτους της προθέσεως έφαγαν, που δεν 

επιτρεπόταν σ' αυτόν να φάει ούτε σ' όσους ήταν µαζί του παρά µόνο στους 
ιερείς; 5 Ή δε διαβάσατε µέσα στο νόµο ότι τα Σάββατα οι ιερείς µέσα στο ναό 

βεβηλώνουν το Σάββατο και είναι αθώοι; 6 Σας λέω, λοιπόν, ότι κάτι µεγαλύτερο 

από το ναό είναι εδώ. 7 Και αν είχατε γνωρίσει τι σηµαίνει: Έλεος θέλω και 
όχι θυσία, δε θα καταδικάζατε τους αθώους. 8 Γιατί ο Υιός του ανθρώπου είναι 
Κύριος του Σαββάτου».  

Ο άνθρωπος µε το ξερό χέρι 

(Μκ. 3:1-6, Λκ. 6:6-11) 

9 Και αφού έφυγε από εκεί, ήρθε στη συναγωγή τους. 10 Και ιδού ένας 
άνθρωπος που είχε ξερό χέρι. Τότε τον επερώτησαν λέγοντας: «Άραγε 



επιτρέπεται να θεραπεύσει κανείς τα Σάββατα;» - για να τον κατηγορήσουν. 11 
Εκείνος είπε σ' αυτούς: «Ποιος άνθρωπος είναι από εσάς που θα έχει ένα πρόβατο 

και, αν αυτό πέσει το Σάββατο µέσα σε βόθρο, δε θα το κρατήσει και δε θα το 

σηκώσει; 12 Πόσο λοιπόν διαφέρει ο άνθρωπος από το πρόβατο! Ώστε 

επιτρέπεται το Σάββατο να κάνει κανείς καλό». 13 Τότε λέει στον άνθρωπο: 

«Έκτεινε το χέρι σου». Και το εξέτεινε και αποκαταστάθηκε υγιές όπως το άλλο. 

14 Και όταν εξήλθαν οι Φαρισαίοι, έκαναν συµβούλιο αποφασίζοντας εναντίον 
του, για να τον σκοτώσουν. 

Ο εκλεκτός δούλος 

15 Ο Ιησούς, λοιπόν, επειδή το γνώρισε, αναχώρησε από εκεί. Και τον 
ακολούθησαν πλήθη πολλά, και τους θεράπευσε όλους, 16 αλλά τους επιτίµησε 

να µην τον κάνουν φανερό, 17 για να εκπληρωθεί εκείνο που ειπώθηκε µέσω του 
Ησαΐα του προφήτη, όταν έλεγε:  

18  Ιδού ο δούλος µου που διάλεξα,  
  ο αγαπητός µου  
   στον οποίο ευαρεστήθηκε η ψυχή µου.  
 Θα θέσω το Πνεύµα µου πάνω του  
  και δίκαιη κρίση στα έθνη θ' αναγγείλει.  
19  ∆ε θα φιλονικήσει ούτε θα κραυγάσει,  
  ούτε θ' ακούσει κανείς στους πλατιούς δρόµους τη 
φωνή του.  
20  Καλάµι συντριµµένο δε θα σπάσει  
  και φιτίλι που καπνίζει δε θα σβήσει,  
 ωσότου κάνει τη δίκαιη κρίση να νικήσει.  
21   Και στο όνοµά του έθνη θα ελπίζουν. 

Ο Ιησούς και ο Βεελζεβούλ 

(Μκ. 3:20-30, Λκ. 11:14-23, 12:10) 

22 Τότε έφεραν προς αυτόν ένα δαιµονισµένο τυφλό και κωφάλαλο. Και τον 
θεράπευσε, ώστε ο κωφάλαλος να µιλάει και να βλέπει. 23 Και έµεναν εκστατικά 

όλα τα πλήθη και έλεγαν: «Μήπως αυτός είναι ο γιος του ∆αβίδ;» 24 Αλλά οι 

Φαρισαίοι, όταν το άκουσαν, είπαν: «Αυτός δε βγάζει τα δαιµόνια παρά µόνο 

µέσω του Βεελζεβούλ, του άρχοντα των δαιµονίων». 25 Και ο Ιησούς, επειδή 
ήξερε τις σκέψεις τους, τους είπε: «Κάθε βασιλεία, όταν χωριστεί κατά του 

εαυτού της, ερηµώνεται. και κάθε πόλη ή οικία, όταν χωριστεί κατά του εαυτού 

της, δε θα σταθεί. 26 Και αν ο Σατανάς βγάζει το Σατανά, χωρίστηκε κατά του 

εαυτού του. Πώς λοιπόν θα σταθεί η βασιλεία του; 27 Και αν εγώ µέσω του 



Βεελζεβούλ βγάζω τα δαιµόνια, οι πνευµατικοί γιοι σας µέσω ποιανού τα 
βγάζουν; Γι' αυτό, αυτοί θα είναι κριτές σας. 28 Αν όµως µε Πνεύµα Θεού εγώ 
βγάζω τα δαιµόνια, άρα έφτασε σ' εσάς η βασιλεία του Θεού. 29 Ή πώς δύναται 
κάποιος να εισέλθει στην οικία του ισχυρού και να αρπάξει τα σκεύη του, αν δε 
δέσει πρώτα τον ισχυρό; Και τότε την οικία του θα λεηλατήσει. 30 Όποιος δεν 
είναι µαζί µου είναι εναντίον µου, και όποιος δε συνάζει µαζί µου σκορπίζει. 31 Γι' 
αυτό σας λέω, κάθε αµαρτία και βλαστήµια θα αφεθεί στους ανθρώπους, αλλά η 
βλαστήµια στο Πνεύµα δε θα αφεθεί. 32 Και σ' όποιον πει λόγια κατά του Υιού 
του ανθρώπου θα του αφεθεί. Σ' όποιον όµως πει κατά του Πνεύµατος του Αγίου, 
δεν θα του αφεθεί ούτε σε τούτον τον αιώνα ούτε στο µελλοντικό». 

Το δέντρο και οι καρποί του 

(Λκ. 6:43-45) 

33 «Ή κάµετε το δέντρο καλό και τον καρπό του καλό, ή κάµετε το δέντρο σάπιο 
και τον καρπό του σάπιο. Γιατί το δέντρο γνωρίζεται από τον καρπό. 34 
Γεννήµατα εχιδνών, πώς δύναστε να µιλάτε καλά, ενώ είστε κακοί; Γιατί το στόµα 
µιλά από το περίσσευµα της καρδιάς. 35 Ο αγαθός άνθρωπος βγάζει αγαθά από 

τον αγαθό θησαυρό του, και ο κακός άνθρωπος βγάζει κακά από τον κακό 

θησαυρό του. 36 Σας λέω, λοιπόν, ότι για κάθε αστήρικτο λόγο κρίσης που θα 

µιλήσουν οι άνθρωποι θα αποδώσουν λόγο γι' αυτόν κατά την ηµέρα της κρίσης. 
37 Γιατί από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς». 

Ζητούν σηµείο 

(Μκ. 8:11-12, Λκ. 11:29-32) 

38 Τότε έλαβαν το λόγο µερικοί από τους γραµµατείς και από τους Φαρισαίους, 

λέγοντας: «∆άσκαλε, θέλουµε κάποιο σηµείο να δούµε από εσένα». 29 Εκείνος 
αποκρίθηκε και τους είπε: «Μια γενιά κακή και µοιχαλίδα επιζητά σηµείο, αλλά 

σηµείο δε θα της δοθεί παρά µόνο το σηµείο του Ιωνά του προφήτη. 40 Γιατί 

όπως ακριβώς ήταν ο Ιωνάς µέσα στην κοιλιά του κήτους τρεις 
ηµέρες και τρεις νύχτες, έτσι θα είναι ο Υιός του ανθρώπου µέσα στην 
καρδιά της γης τρεις ηµέρες και τρεις νύχτες. 41 Άντρες Νινευίτες θα αναστηθούν 
κατά την κρίση µαζί µε αυτήν τη γενιά και θα την κατακρίνουν, γιατί µετανόησαν 

στο κήρυγµα του Ιωνά, και ιδού, περισσότερο του Ιωνά είναι εδώ. 42 Η 

βασίλισσα του νότου θα εγερθεί κατά την κρίση µαζί µε αυτήν τη γενιά και θα 

την κατακρίνει, γιατί ήρθε από τα πέρατα της γης, για να ακούσει τη σοφία του 

Σολοµώντα, και ιδού, περισσότερο του Σολοµώντα είναι εδώ». 



Η επιστροφή του ακάθαρτου πνεύµατος 

(Λκ. 11:24-26) 

43 «Όταν λοιπόν το ακάθαρτο πνεύµα εξέλθει από τον άνθρωπο, περνά µέσα από 
άνυδρους τόπους ζητώντας ανάπαυση, αλλά δε βρίσκει. 44 Τότε λέει: “θα 

επιστρέψω Στον οίκο µου απ' όπου εξήλθα”. Και όταν έρθει, τον βρίσκει αδειανό, 
σκουπισµένο και κοσµηµένο. 45 Τότε πορεύεται και παραλαβαίνει µαζί του εφτά 

άλλα πνεύµατα χειρότερα από τον εαυτό του και, αφού εισέλθουν, κατοικούν 

εκεί. Και γίνεται η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου χειρότερη από 
την πρώτη. Έτσι θα συµβεί και στη γενιά αυτήν την κακή». 

Η µητέρα και οι αδελφοί του Ιησού 

(Μκ. 3:31-35, Λκ. 8:19-211) 

46 Ενώ ακόµη αυτός µιλούσε στα πλήθη, ιδού, η µητέρα και οι αδελφοί του είχαν 
σταθεί έξω, ζητώντας να του µιλήσουν. 47 Είπε τότε κάποιος σ' αυτόν: «Ιδού, η 
µητέρα σου και οι αδελφοί σου έξω έχουν σταθεί ζητώντας να σου µιλήσουν». 48 

Εκείνος αποκρίθηκε και είπε σ' αυτόν που του το έλεγε: «Ποια είναι η µητέρα µου 
και ποιοι είναι οι αδελφοί µου;» 49 Και αφού εξέτεινε το χέρι του πάνω στους 

µαθητές του, είπε: «Ιδού η µητέρα µου και οι αδελφοί µου. 50 Γιατί όποιος κι αν 

κάνει το θέληµα του Πατέρα µου που είναι στους ουρανούς, αυτός µου είναι 
αδελφός και αδελφή και µητέρα». 

Η παραβολή του σπορέα 

(Μκ. 4:1-9, Λκ. 8:4-8) 
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Εκείνη την ηµέρα εξήλθε ο Ιησούς από την οικία και καθόταν δίπλα στη λίµνη. 2 
Τότε συνάχτηκαν κοντά του πλήθη πολλά, ώστε αυτός αναγκάστηκε να µπει σε 
πλοίο και να καθίσει, και όλο το πλήθος είχε σταθεί στο γιαλό. 3 Και τους µίλησε 
πολλά µε παραβολές, λέγοντας: «Ιδού, εξήλθε ο σπορέας για να σπείρει. 4 Και 

ενώ έσπερνε, µερικοί σπόροι έπεσαν δίπλα στην οδό και, αφού ήρθαν τα 

πετεινά, τους κατάφαγαν. 5 Άλλοι όµως έπεσαν πάνω στα πετρώδη εδάφη όπου 

δεν είχε γη πολλή, και αµέσως φύτρωσαν επειδή δεν είχε βάθος η γη. 6 Και όταν 

ο ήλιος ανάτειλε κάηκαν και, επειδή δεν είχαν ρίζα, ξεράθηκαν. 7 Και άλλοι 
έπεσαν στα αγκάθια, και µεγάλωσαν τα αγκάθια και τους έπνιξαν. 8 Άλλοι όµως 

έπεσαν στη γη την καλή και έδιναν καρπό, ο ένας εκατό, ο άλλος εξήντα και ο 
άλλος τριάντα. 9 Όποιος έχει αυτιά ας ακούει». 



Ο σκοπός των παραβολών 

(Μκ. 4:10-12, Λκ. 8:9-10) 

10 Και τότε πλησίασαν οι µαθητές και του είπαν: «Γιατί τους µιλάς µε 
παραβολές;» 11 Εκείνος αποκρίθηκε και τους είπε: «Γιατί σ' εσάς έχει δοθεί να 
γνωρίσετε τα µυστήρια της βασιλείας των ουρανών, αλλά σ' εκείνους δεν έχει 

δοθεί. 12 Γιατί σ' όποιον έχει θα του δοθεί και θα του περισσέψει. σ' όποιον όµως 
δεν έχει, και αυτό που έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. 13 Γι' αυτό µε παραβολές 
τους µιλάω, γιατί ενώ βλέπουν, δε βλέπουν, και ενώ ακούν, δεν ακούν ούτε 

καταλαβαίνουν. 14 Και έτσι εκπληρώνεται σ' αυτούς η προφητεία του Ησαΐα που 
λέει:  

 Με την ακοή θ' ακούτε αλλά δε θα καταλάβετε,  
  και βλέποντας θα βλέπετε αλλά δε θα δείτε.  
15  Γιατί πάχυνε η καρδιά του λαού τούτου  
  και µε τ' αυτιά τους βαριάκουσαν  
   και τους οφθαλµούς τους έκλεισαν,  
   µην τυχόν δουν µε τους οφθαλµούς  
  καί µε τ' αυτιά ακούσουν,  
 και µε την καρδιά καταλάβουν  
  και επιστρέψουν και τους γιατρέψω.  
16 Όµως οι δικοί σας οφθαλµοί είναι µακάριοι γιατί βλέπουν και τα αυτιά σας 
γιατί ακούνε. 17 Γιατί αλήθεια σας λέω ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι 

επιθύµησαν να δουν αυτά που βλέπετε, αλλά δεν τα είδαν. και να ακούσουν αυτά 

που ακούτε, αλλά δεν τα άκουσαν». 

Η εξήγηση της παραβολής του σπορέα 

(Μκ. 4:13-20, Λκ. 8:11-15) 

18 «Εσείς λοιπόν ακούστε την παραβολή εκείνου που έσπειρε: 19 Σε καθέναν που 
ακούει το λόγο της βασιλείας και δεν καταλαβαίνει έρχεται ο Πονηρός και αρπάζει 
το σπαρµένο µέσα στην καρδιά του: αυτός είναι που σπάρθηκε δίπλα στην οδό. 

20 Εκείνος που σπάρθηκε στα πετρώδη εδάφη, αυτός είναι που ακούει το λόγο 
και ευθύς τον λαβαίνει µε χαρά. 21 ∆εν έχει όµως ρίζα µέσα του αλλά είναι 
πρόσκαιρος και, όταν γίνει θλίψη ή διωγµός εξαιτίας του λόγου, ευθύς 
σκανδαλίζεται. 22 Εκείνος που σπάρθηκε στα αγκάθια, είναι αυτός που ακούει το 
λόγο, αλλά η µέριµνα του αιώνα και η απάτη του πλούτου συµπνίγουν το λόγο 
και γίνεται άκαρπος. 23 Εκείνος που σπάρθηκε στην καλή γη, είναι αυτός που 

ακούει το λόγο και τον καταλαβαίνει, ο οποίος πράγµατι καρποφορεί και κάνει ο 

ένας εκατό, ο άλλος εξήντα και ο άλλος τριάντα». 



Η παραβολή των ζιζανίων 

24 Άλλη παραβολή τους παρέθεσε λέγοντας: «Η βασιλεία των ουρανών 
οµοιώθηκε µε άνθρωπο που έσπειρε καλό σπόρο στον αγρό του. 25 Ενώ όµως οι 
άνθρωποι κοιµούνταν, ήρθε ο εχθρός του και έσπειρε από πάνω ζιζάνια ανάµεσα 
στο σιτάρι και έφυγε. 26 Όταν λοιπόν βλάστησαν τα φυτά και έκαναν καρπό, 
τότε φάνηκαν και τα ζιζάνια. 27 Πλησίασαν τότε οι δούλοι του οικοδεσπότη και 
του είπαν: “Κύριε, δεν έσπειρες καλό σπόρο στον αγρό σου; Από πού λοιπόν έχει 

ζιζάνια”; 28 Εκείνος τους είπε: “Κάποιος άνθρωπος εχθρός το έκανε αυτό”. Και οι 
δούλοι τού λένε: “Θέλεις λοιπόν να πάµε και να τα µαζέψουµε”; 29 Εκείνος τους 
λέει: “Όχι, µην τυχόν µαζεύοντας τα ζιζάνια ξεριζώσετε συγχρόνως µαζί µε αυτά 
και το σιτάρι. 30 Αφήστε να αυξάνουν µαζί και τα δύο ως το θερισµό, και κατά 
τον καιρό του θερισµού θα πω στους θεριστές: 'Μαζέψτε πρώτα τα ζιζάνια και 
δέστε τα σε δέσµες, για να τα κατακάψετε, αλλά το σιτάρι να το συνάξετε στη 
αποθήκη µου' ”».  

Oι παραβολές του κόκκου του σιναπιού και του προζυµιού 

(Μκ. 4:30-32, Λκ. 15:18-21) 

31 Άλλη παραβολή τους παρέθεσε, λέγοντας: «Η βασιλεία των ουρανών είναι 

όµοια µε κόκκο σιναπιού, που έλαβε ένας άνθρωπος και τον έσπειρε στον αγρό 
του. 32 Ο οποίος, βέβαια, είναι µικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όµως 

αυξηθεί, είναι το µεγαλύτερο από τα λάχανα και γίνεται δέντρο, ώστε έρχονται 
τα πετεινά του ουρανού και φωλιάζουν στα κλαδιά του».  
33 Τους είπε και άλλη παραβολή: «Η βασιλεία των ουρανών είναι όµοια µε 

προζύµι, που έλαβε µια γυναίκα και το έκρυψε µέσα σε είκοσι πέντε κιλά αλεύρι, 
ωσότου ζυµώθηκε όλο». 

Η χρήση των παραβολών 

(Μκ. 4:33-34) 

34 Όλα αυτά τα µίλησε ο Ιησούς µε παραβολές στα πλήθη και χωρίς παραβολή 
δεν τους µιλούσε τίποτα. 35 Για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε µέσω του 
προφήτη, όταν έλεγε:  

 Θα ανοίξω µε παραβολές το στόµα µου,  
  θα µιλήσω δυνατά για πράγµατα κρυµµένα  
 από τη δηµιουργία του κόσµου. 

Η εξήγηση της παραβολής των ζιζανίων 

36 Τότε άφησε τα πλήθη και ήρθε στην οικία. Και τον πλησίασαν οι µαθητές του 
λέγοντας: «∆ιασαφήνισέ µας την παραβολή των ζιζανίων του αγρού». 37 Εκείνος 
αποκρίθηκε και είπε: «Αυτός που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του 



ανθρώπου, 38 και ο αγρός είναι ο κόσµος, και ο καλός σπόρος, αυτοί είναι οι γιοι 
της βασιλείας. Ενώ τα ζιζάνια είναι οι γιοι του Πονηρού, 39 και ο εχθρός που τα 

έσπειρε είναι ο ∆ιάβολος, και ο θερισµός είναι η συντέλεια του αιώνα και οι 
θεριστές είναι άγγελοι. 40 Όπως ακριβώς, λοιπόν, µαζεύονται τα ζιζάνια και 
κατακαίγονται σε φωτιά, έτσι θα είναι κατά τη συντέλεια του αιώνα. 41 Θα 
αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του, και θα µαζέψουν από τη 
βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα  και όσους πράττουν την ανοµία 42 και θα τους 
ρίξουν στο καµίνι της φωτιάς. Εκεί θα είναι το κλάµα και το τρίξιµο των δοντιών. 
43 Τότε οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο µέσα στη βασιλεία του 
Πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά ας ακούει». 

Ο θησαυρός, το µαργαριτάρι και το δίχτυ 

44 «Η βασιλεία των ουρανών είναι όµοια µε θησαυρό κρυµµένο µέσα στον αγρό, 

που τον βρήκε ένας άνθρωπος και τον έκρυψε, και από τη χαρά του πηγαίνει και 
πουλά όλα όσα έχει και αγοράζει εκείνο τον αγρό.  

45 Πάλι, η βασιλεία των ουρανών είναι όµοια µ' έναν άνθρωπο έµπορο που ζητά 
καλά µαργαριτάρια. 46 Και όταν βρήκε ένα πολύτιµο µαργαριτάρι, έφυγε και 
πούλησε όλα όσα είχε και το αγόρασε.  
47 Πάλι, η βασιλεία των ουρανών είναι όµοια µε δίχτυ που ρίχτηκε στη θάλασσα 

και σύναξε ψάρια από κάθε γένος. 48 Το οποίο, όταν γέµισε, το ανέβασαν στο 

γιαλό και, αφού κάθισαν, µάζεψαν τα καλά σε αγγεία, ενώ τα άχρηστα τα έριξαν 
έξω. 49 Έτσι θα γίνει κατά τη συντέλεια του αιώνα: θα εξέλθουν οι άγγελοι και θα 
ξεχωρίσουν τους κακούς µέσα από τους δίκαιους 50 και θα τους ρίξουν στο καµίνι 
της φωτιάς. Εκεί θα είναι το κλάµα και το τρίξιµο των δοντιών». 

Παλιοί και νέοι θησαυροί 

51 «Έχετε καταλάβει όλα αυτά;» Του λένε: «Ναι». 52 Εκείνος τους είπε: «Γι' 
αυτό κάθε γραµµατέας που µαθήτεψε στη βασιλεία των ουρανών είναι όµοιος µε 
άνθρωπο οικοδεσπότη, ο οποίος βγάζει από το θησαυρό του καινούργια και 
παλιά». 

Η απόρριψη του Ιησού στη Ναζαρέτ 

(Μκ. 6:1-6, Λκ. 4:16-30) 

53 Και συνέβηκε, όταν τέλειωσε ο Ιησούς αυτές τις παραβολές, να αναχωρήσει 
από εκεί. 54 Και αφού ήρθε στην πατρίδα του, τους δίδασκε στη συναγωγή τους, 

ώστε αυτοί εκπλήσσονταν και έλεγαν: «Από πού έρχονται σε τούτον αυτή η 

σοφία και οι θαυµατουργικές δυνάµεις; 55 ∆εν είναι αυτός ο γιος του 
ξυλουργού; ∆ε λέγεται η µητέρα του Μαριάµ και οι αδελφοί του Ιάκωβος και 
Ιωσήφ και Σίµωνας και Ιούδας; 56 Και οι αδελφές του δεν είναι όλες κοντά µας; 

Από πού λοιπόν ήρθαν σε τούτον όλα αυτά;» 57 Και σκανδαλίζονταν µε αυτόν. 

Τότε ο Ιησούς τους είπε: «∆εν υπάρχει προφήτης ατίµητος παρά µόνο στην 



πατρίδα του και στην οικία του». 58 Και δεν έκανε εκεί πολλές 

θαυµατουργικές δυνάµεις εξαιτίας της απιστίας τους. 

Ο θάνατος του Ιωάννη του Βαπτιστή 

(Μκ. 6:14-29, Λκ. 9:7-9) 
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Εκείνον τον καιρό άκουσε ο Ηρώδης ο τετράρχης τη φήµη του Ιησού 2 και είπε 

στους δούλους του: «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτός αναστήθηκε από 

τους νεκρούς, και γι' αυτό οι θαυµατουργικές δυνάµεις ενεργούν µέσω αυτού». 

3 Γιατί ο Ηρώδης, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έβαλε µέσα στη 

φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του Φιλίππου του αδελφού του. 4 
Γιατί ο Ιωάννης του έλεγε: «∆εν σου επιτρέπεται να την έχεις». 5 Και ενώ ήθελε 
να τον σκοτώσει, φοβήθηκε το πλήθος, επειδή τον θεωρούσαν προφήτη. 6 Όταν 

λοιπόν έγιναν τα γενέθλια του Ηρώδη, χόρεψε η θυγατέρα της Ηρωδιάδας στο 
µέσο και άρεσε στον Ηρώδη. 7 Γι' αυτό της υποσχέθηκε µε όρκο να της δώσει 

ό,τι κι αν ζητήσει. 8 Εκείνη, αφού καθοδηγήθηκε από τη µητέρα της, είπε: «∆ώσε 

µου εδώ, πάνω σε ένα πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». 9 Και 

παρόλο που λυπήθηκε ο βασιλιάς, όµως εξαιτίας των όρκων και γι' αυτούς που 

κάθονταν µαζί στο τραπέζι, διέταξε να της δοθεί. 10 Και έστειλε και 
αποκεφάλισε τον Ιωάννη µέσα στη φυλακή. 11 Και έφεραν το κεφάλι του πάνω 

σε ένα πιάτο και δόθηκε στο κορίτσι, και το έφερε στη µητέρα της. 12 Και αφού 

πλησίασαν οι µαθητές του, σήκωσαν το πτώµα και το έθαψαν, και µετά ήρθαν 

και το ανάγγειλαν στον Ιησού. 

Ο χορτασµός των πέντε χιλιάδων 

(Μκ. 6:30-44, Λκ. 9:10-17, Ιν. 6:1-14) 

13 Όταν λοιπόν το άκουσε ο Ιησούς, αναχώρησε από εκεί µε πλοίο σε έρηµο 

τόπο ιδιαιτέρως. Και µόλις το άκουσαν τα πλήθη, τον ακολούθησαν πεζή από τις 
πόλεις. 14 Και όταν εξήλθε, είδε πολύ πλήθος και τους σπλαχνίστηκε και 
θεράπευσε τους αρρώστους τους. 15 Όταν λοιπόν βράδιασε, τον πλησίασαν οι 
µαθητές λέγοντας: « Ο τόπος είναι έρηµος και η ώρα ήδη πέρασε. Απόλυσε τα 

πλήθη, για να πάνε στα χωριά και να αγοράσουν τρόφιµα για τους εαυτούς 

τους». 16 Ο Ιησούς όµως τους είπε: «∆εν έχουν ανάγκη να φύγουν. δώστε τους 

εσείς να φάνε». 17 Εκείνοι του λένε: «∆εν έχουµε εδώ παρά µόνο πέντε άρτους 
και δύο ψάρια». 18 Αυτός είπε: «Φέρτε µου εδώ αυτά». 19 Και διέταξε τα πλήθη 
να καθίσουν πάνω στο χορτάρι, έλαβε τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, 



σήκωσε πάνω το βλέµµα στον ουρανό και ευλόγησε το Θεό και, αφού τα έκοψε 

µε τα χέρια, έδωσε στους µαθητές τούς άρτους και οι µαθητές στα πλήθη. 20 
Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν, και σήκωσαν το περίσσευµα των κοµµατιών, 
δώδεκα κοφίνια γεµάτα. 21 Και αυτοί που έτρωγαν ήταν περίπου πέντε χιλιάδες 

άντρες, χωρίς να µετρηθούν γυναίκες και παιδιά. 

Ο Ιησούς περπατά στα νερά 

(Μκ. 6:45-52, Ιν. 6:15-21) 

22 Και αµέσως ανάγκασε τους µαθητές να µπουν στο πλοίο και να πάνε πριν από 

αυτόν στην όχθη αντίπερα, ωσότου να απολύσει τα πλήθη. 23 Και αφού 
απόλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος ιδιαιτέρως για να προσευχηθεί. Και όταν 
βράδιασε, ήταν µόνος εκεί. 24 Και το πλοίο ήδη απείχε πολλά χιλιόµετρα από την 
ξηρά καί βασανιζόταν από κύµατα, γιατί ο άνεµος ήταν αντίθετος. 25 Κατά τα 
ξηµερώµατα, λοιπόν, ήρθε προς αυτούς περπατώντας πάνω στη λίµνη. 26 Και οι 
µαθητές, επειδή τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίµνη, ταράχτηκαν λέγοντας 
ότι είναι φάντασµα, και έκραξαν από το φόβο. 27 Ευθύς όµως τους µίλησε ο 

Ιησούς λέγοντας: «Έχετε θάρρος, εγώ είµαι. µη φοβάστε». 28 Του αποκρίθηκε 
τότε ο Πέτρος και είπε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, διάταξέ µε να έρθω προς εσένα 
πάνω στα νερά». 29 Εκείνος είπε: «Έλα». Και αφού ο Πέτρος κατέβηκε από το 
πλοίο, περπάτησε πάνω στα νερά και ήρθε προς τον Ιησού. 30 Βλέποντας όµως 
τον άνεµο ισχυρό, φοβήθηκε και, επειδή άρχισε να καταποντίζεται, φώναξε 
λέγοντας: «Κύριε, σώσε µε». 31 Αµέσως τότε ο Ιησούς, αφού έκτεινε το χέρι, τον 
έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες;» 32 Και µόλις αυτοί ανέβηκαν 
στο πλοίο, κόπασε ο άνεµος. 33 Εκείνοι µέσα στο πλοίο τον προσκύνησαν 
λέγοντας: «Αληθινά είσαι Υιός Θεού». 

Η θεραπεία των ασθενών στη Γεννησαρέτ 

(Μκ. 6:53-56) 

34 Και αφού διαπέρασαν τη λίµνη, ήρθαν στην ξηρά, στη Γεννησαρέτ. 35 Και 

µόλις τον αναγνώρισαν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, απέστειλαν µηνυτές σ' 
όλα εκείνα τα περίχωρα, και έφεραν προς αυτόν όλους όσοι ήταν σε κακή 
κατάσταση 36 και τον παρακαλούσαν µόνο να αγγίξουν το κράσπεδο του ρούχου 
του. Και όσοι άγγιξαν διασώθηκαν. 

Η παράδοση των πρεσβυτέρων 

(Μκ. 7:1-23) 
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Τότε πλησιάζουν στον Ιησού Φαρισαίοι και γραµµατείς από τα Ιεροσόλυµα, 
λέγοντας: 2 «Γιατί οι µαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των 
πρεσβυτέρων; Επειδή δε νίβουν τα χέρια τους όταν τρώνε άρτο». 3 Εκείνος 
αποκρίθηκε και τους είπε: «Γιατί κι εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού για τη 

δική σας παράδοση; 4 Γιατί ο Θεός είπε: Τίµα τον πατέρα σου και τη 
µητέρα σου, και: Όποιος κακολογεί πατέρα ή µητέρα 
οπωσδήποτε να θανατώνεται. 5 Εσείς όµως λέτε: “Όποιος πει στον 

πατέρα του ή στη µητέρα του: ∆ίνω δώρο στο ναό ό,τι είχες να ωφεληθείς 

από εµένα, 6 µπορεί να µην τιµήσει τον πατέρα του”. Και έτσι ακυρώσατε το 
λόγο του Θεού για τη δική σας παράδοση. 7 Υποκριτές, καλά προφήτεψε για σας 

ο Ησαΐας όταν έλεγε:  

8  Ο λαός αυτός µε τα χείλη µε τιµά,  
  αλλά η καρδιά τους µακριά απέχει από µένα.  
9  Και µάταια µε σέβονται,  
  διδάσκοντας διδασκαλίες,  
   που είναι εντολές ανθρώπων».  
10 Και αφού προσκάλεσε το πλήθος, τους είπε: «Ακούτε και να καταλαβαίνετε: 
11 αυτό που εισέρχεται στο στόµα δεν κάνει ακάθαρτο τον άνθρωπο, αλλά αυτό 
που βγαίνει από το στόµα, τούτο κάνει ακάθαρτο τον άνθρωπο». 12 Τότε 
πλησίασαν οι µαθητές και του λένε: «Ξέρεις ότι οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν, 

όταν άκουσαν αυτόν το λόγο;» 13 Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: «Κάθε φυτεία 

που δε φύτεψε ο Πατέρας µου ο ουράνιος θα ξεριζωθεί. 14 Αφήστε τους. είναι 
τυφλοί, οδηγοί τυφλών. Και αν τυφλός οδηγεί τυφλό, και οι δύο θα πέσουν σε 
λάκκο». 15 Αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και του είπε: «Εξήγησέ µας αυτήν την 
παραβολή». 16 Εκείνος είπε: «Ακόµα τώρα κι εσείς είστε ασύνετοι; 17 ∆ε νοείτε 
ότι καθετί που µπαίνει στο στόµα προχωρεί στην κοιλιά και ρίχνεται έξω στο 
αποχωρητήριο; 18 Αλλά εκείνα που βγαίνουν από το στόµα εξέρχονται από την 
καρδιά, και εκείνα κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. 19 Γιατί από την καρδιά 
εξέρχονται διαλογισµοί κακοί, φόνοι, µοιχείες, πορνείες, κλοπές, ψευδοµαρτυρίες, 
βλαστήµιες. 20 Αυτά είναι που κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο, αλλά το να φάει 

κανείς µε άνιφτα χέρια δεν κάνει ακάθαρτο τον άνθρωπο». 

Η πίστη της Χαναναίας 

(Μκ. 7:24-30) 

21 Και αφού ο Ιησούς εξήλθε από εκεί, αναχώρησε για τα µέρη της Τύρου και 

της Σιδώνας. 22 Και ιδού, µια γυναίκα Χαναναία από τα όρια εκείνα εξήλθε και 

έκραζε λέγοντας: «Ελέησέ µε, Κύριε, γιε του ∆αβίδ. Η θυγατέρα µου υποφέρει 
βαριά από δαιµόνιο». 23 Εκείνος δεν της αποκρίθηκε λέξη. Τότε πλησίασαν οι 
µαθητές του και τον παρακαλούσαν λέγοντας: «∆ιώξε την, γιατί κράζει από πίσω 

µας». 24 Αυτός αποκρίθηκε και είπε: «∆εν αποστάλθηκα παρά µόνο στα πρόβατα 



τα χαµένα του οίκου Ισραήλ». 25 Εκείνη ήρθε και τον προσκυνούσε λέγοντας: 
«Κύριε, βοήθα µε». 26 Αυτός αποκρίθηκε και είπε: «∆εν είναι καλό να λάβει 

κανείς τον άρτο των παιδιών και να τον ρίξει στα σκυλάκια». 27 Εκείνη είπε: 
«Ναι, Κύριε, γιατί και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το 
τραπέζι των κυρίων τους». 28 Τότε ο Ιησούς αποκρίθηκε και της είπε: «Ω 

γυναίκα, µεγάλη η πίστη σου. ας γίνει σ' εσένα όπως θέλεις». Και γιατρεύτηκε η 
θυγατέρα της από την ώρα εκείνη. 

Ο Ιησούς θεραπεύει πολύ κόσµο 

29 Και όταν ο Ιησούς έφυγε από εκεί, ήρθε δίπλα στη λίµνη της Γαλιλαίας και, 
αφού ανέβηκε στο όρος, καθόταν εκεί. 30 Τότε τον πλησίασαν πλήθη πολλά, 
έχοντας µαζί τους χωλούς, τυφλούς, κουλούς, κωφάλαλους και άλλους πολλούς, 
και τους έριξαν κοντά στα πόδια του και τους θεράπευσε. 31 Ώστε το πλήθος 
θαύµασε, βλέποντας κωφάλαλους να µιλούν, κουλούς υγιείς και χωλούς να 

περπατούν και τυφλούς να βλέπουν. Και δόξασαν το Θεό του Ισραήλ. 

Ο χορτασµός των τεσσάρων χιλιάδων 

(Μκ. 8:1-10) 

32 Τότε ο Ιησούς προσκάλεσε τους µαθητές του και είπε: «Σπλαχνίζοµαι το 
πλήθος, γιατί ήδη τρεις ηµέρες µένουν κοντά µου και δεν έχουν τι να φάνε. Και 
δε θέλω να τους απολύσω νηστικούς, µήπως εξαντληθούν στο δρόµο». 33 Και 

του λένε οι µαθητές: «Από πού να βρεθούν στην ερηµιά άρτοι τόσο πολλοί για 
µας, ώστε να χορτάσει τόσο πολύ πλήθος;» 34 Και λέει σ' αυτούς ο Ιησούς: 
«Πόσους άρτους έχετε;» Εκείνοι είπαν: «Εφτά, και λίγα ψαράκια». 35 Τότε 
παράγγειλε στο πλήθος να ξαπλώσει πάνω στη γη 36 και έλαβε τους εφτά άρτους 

και τα ψάρια και, αφού ευχαρίστησε το Θεό, τους έκοψε µε τα χέρια και έδινε 
στους µαθητές, και οι µαθητές στα πλήθη. 37 Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και 
σήκωσαν το περίσσευµα των κοµµατιών, εφτά µεγάλα καλάθια γεµάτα. 38 Και 

εκείνοι που έτρωγαν ήταν τέσσερις χιλιάδες άντρες, χωρίς να µετρηθούν 
γυναίκες και παιδιά. 39 Και αφού απόλυσε τα πλήθη, µπήκε στο πλοίο και ήρθε 

στα όρια της περιοχής Μαγαδάν. 

Ζητούν σηµείο 

(Μκ. 8:11-13, Λκ. 12:54-56) 
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Και τότε πλησίασαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκκκαίοι, για να τον πειράξουν, και 

του ζήτησαν να τους επιδείξει κάποιο σηµείο από τον ουρανό. 2 Εκείνος 



αποκρίθηκε και τους είπε: «Όταν βραδιάζει λέτε: “Ο καιρός θα είναι καλός, γιατί ο 

ουρανός είναι φλογοκόκκινος”. 3 Και το πρωί λέτε: “Σήµερα θα έχουµε 
κακοκαιρία, γιατί ο ουρανός είναι φλογοκόκκινος και συννεφιασµένος”. Πράγµατι, 

την όψη του ουρανού γνωρίζετε να τη διακρίνετε, τα σηµεία όµως των καιρών δε 
δύναστε; 4 Μια γενιά κακή και µοιχαλίδα επιζητά σηµείο, αλλά δε θα της δοθεί 

σηµείο παρά µόνο το σηµείο του Ιωνά». Και αφού τους εγκατέλειψε, έφυγε. 

Το προζύµι των Φαρισαίων και των Σαδουκκαίων 

(Μκ. 8:14-21) 

5 Και όταν ήρθαν οι µαθητές στην αντίπερα όχθη, ξέχασαν να λάβουν άρτους. 6 
Και ο Ιησούς τους είπε: «Κοιτάτε και προσέχετε από το προζύµι των Φαρισαίων 

και των Σαδουκκαίων». 7 Εκείνοι διαλογίζονταν µέσα τους λέγοντας: «Άρτους δε 

λάβαµε». 8 Επειδή το κατάλαβε τότε ο Ιησούς, είπε: «Τι διαλογίζεστε µέσα σας, 
ολιγόπιστοι, ότι άρτους δεν έχετε; 9 Ακόµα δε νοείτε ούτε θυµάστε τους πέντε 
άρτους των πέντε χιλιάδων και πόσα κοφίνια λάβατε; 10 Ούτε τους εφτά άρτους 
των τεσσάρων χιλιάδων και πόσα µεγάλα καλάθια λάβατε; 11 Πώς δε νοείτε ότι 
δε σας είπα για άρτους; Αλλά να προσέχετε από το προζύµι των Φαρισαίων και 

των Σαδουκκαίων». 12 Τότε αντιλήφτηκαν ότι δεν είπε να προσέχουν από το 

προζύµι των άρτων, αλλά από τη διδαχή των Φαρισαίων και των Σαδουκκαίων. 

Η διακήρυξη του Πέτρου για τον Ιησού 

(Μκ. 8:27-30, Λκ. 9:18-21) 

13 Και όταν ήρθε ο Ιησούς στα µέρη της Καισάρειας του Φιλίππου, ρωτούσε 
τους µαθητές του λέγοντας: «Ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του 

ανθρώπου;» 14 Εκείνοι είπαν: «Μερικοί λένε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και άλλοι ο 

Ηλίας, άλλοι πάλι ο Ιερεµίας ή ένας από τους προφήτες». 15 Τους λέει: «Κι εσείς 

ποιος λέτε πως είµαι;» 16 Αποκρίθηκε λοιπόν ο Σίµωνας Πέτρος και είπε: «Εσύ 
είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζωντανού». 17 Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς 

και του είπε: «Μακάριος είσαι, Σίµωνα Βαριωνά, γιατί σάρκα και αίµα δεν σου το 

αποκάλυψε, αλλά ο Πατέρας µου που είναι στους ουρανούς. 18 Κι εγώ λοιπόν 
σου λέω ότι εσύ είσαι Πέτρος, και πάνω σ' αυτήν την πέτρα θα οικοδοµήσω την 

Εκκλησία µου και οι πύλες του άδη δε θα υπερισχύσουν εναντίον της. 19 Θα σου 
δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι δέσεις πάνω στη γη θα είναι 
δεµένο στους ουρανούς και ό,τι λύσεις πάνω στη γη θα είναι λυµένο στους 
ουρανούς». 20 Τότε διέταξε αυστηρά στους µαθητές να µην πουν σε κανέναν ότι 
αυτός είναι ο Χριστός.  



Ο Ιησούς προλέγει το θάνατο και την ανάστασή του 

(Μκ. 8:31-9:1, Λκ. 9:22-27) 

21 Από τότε άρχισε ο Ιησούς να δείχνει στους µαθητές του ότι πρέπει αυτός να 

πάει στα Ιεροσόλυµα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και από τους 

αρχιερείς και από τους γραµµατείς, και να σκοτωθεί και την τρίτη ηµέρα να 
εγερθεί. 22 Και αφού τον πήρε κατά µέρος ο Πέτρος, άρχισε να τον επιτιµά 

λέγοντας: «Ευµένεια σ' εσένα, Κύριε. καθόλου να µη σου γίνει αυτό». 23 
Εκείνος, αφού στράφηκε, είπε στον Πέτρο: «Πήγαινε πίσω µου, Σατανά. 

Σκάνδαλο είσαι για µένα, γιατί δε φρονείς τα πράγµατα του Θεού, αλλά τα 

πράγµατα των ανθρώπων». 24 Τότε ο Ιησούς είπε στους µαθητές του: «Αν 

κάποιος θέλει πίσω µου να έρθει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το 
σταυρό του και ας µε ακολουθεί. 25 Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη 
χάσει. Όποιος όµως χάσει τη ζωή του εξαιτίας µου θα τη βρει. 26 Γιατί τι θα 
ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλο τον κόσµο κερδίσει, αλλά την ψυχή του ζηµιωθεί; 
Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγµα για την ψυχή του; 27 Γιατί µέλλει ο Υιός 
του ανθρώπου να έρχεται µέσα στη δόξα του Πατέρα του µαζί µε τους αγγέλους 
του, και τότε θα αποδώσει σε καθέναν κατά τις πράξεις του. 28 Αλήθεια σας λέω 
ότι είναι µερικοί από αυτούς που έχουν σταθεί εδώ οι οποίοι δε θα γευτούν 
θάνατο, ωσότου δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται µέσα στη βασιλεία του».  

Η µεταµόρφωση του Ιησού 

(Μκ. 9:2-13, Λκ. 9:28-36) 
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Και µετά έξι ηµέρες παραλαβαίνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον 

Ιωάννη τον αδελφό του και τους φέρνει πάνω σ' ένα όρος ψηλό ιδιαιτέρως. 2 Και 
µεταµορφώθηκε µπροστά τους, και έλαµψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος, και τα 

ρούχα του έγιναν λευκά όπως το φως. 3 Και ιδού, φανερώθηκαν σ' αυτούς ο 

Μωυσής και ο Ηλίας συνοµιλώντας µαζί του. 4 Έλαβε τότε το λόγο ο Πέτρος και 
είπε στον Ιησού: «Κύριε, είναι καλό για µας εδώ να είµαστε. Αν θέλεις, θα κάνω 

εδώ τρεις σκηνές, µία για σένα και µία για το Μωυσή και µία για τον Ηλία». 5 
Ενώ ακόµα αυτός µιλούσε, ιδού, νεφέλη φωτεινή τους επισκίασε, και ιδού φωνή 
από τη νεφέλη που έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός µου ο αγαπητός, στον οποίο 

ευαρεστήθηκα. ακούτε αυτόν». 6 Και όταν το άκουσαν οι µαθητές, έπεσαν µε το 

πρόσωπό τους στη γη και φοβήθηκαν πάρα πολύ. 7 Τότε πλησίασε ο Ιησούς και, 
αφού τους άγγιξε, είπε: «Σηκωθείτε και µη φοβάστε». 8 Όταν λοιπόν σήκωσαν 

πάνω τα µάτια τους, δεν είδαν κανέναν παρά µόνο τον ίδιο τον Ιησού.  



9 Και ενώ αυτοί κατέβαιναν από το όρος, τους έδωσε εντολή ο Ιησούς λέγοντας: 
«Σε κανέναν να µην πείτε το όραµα, ωσότου ο Υιός του ανθρώπου να εγερθεί 

από τους νεκρούς». 10 Και τον ρώτησαν οι µαθητές: «Γιατί λοιπόν οι γραµµατείς 

λένε ότι ο Ηλίας πρέπει να έρθει πρώτα;» 11 Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: «Ο 

Ηλίας βέβαια έρχεται και θα τα αποκαταστήσει όλα. 12 Σας λέω, όµως, ότι ο 
Ηλίας ήδη ήρθε και δεν τον αναγνώρισαν, αλλά έκαναν σ' αυτόν όσα θέλησαν. 
Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου µέλλει να πάσχει από αυτούς». 13 Τότε κατάλαβαν 

οι µαθητές ότι τους µίλησε για τον Ιωάννη το Βαπτιστή. 

Η θεραπεία του δαιµονισµένου παιδιού 

(Μκ. 9:14-29, Λκ. 9:37-43α) 

14 Και όταν ήρθαν προς το πλήθος, πλησίασε σ' αυτόν ένας άνθρωπος 

γονατίζοντας µπροστά του 15 και λέγοντας: «Κύριε, ελέησέ µου το γιο, γιατί 
σεληνιάζεται και υποφέρει άσχηµα. Γιατί πολλές φορές πέφτει στη φωτιά και 
πολλές φορές στο νερό. 16 Και τον έφερα προς τους µαθητές σου, αλλά δεν 
µπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. 17 Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και είπε: «Ω γενιά 
άπιστη και διεστραµµένη, ως πότε µαζί σας θα είµαι; Ως πότε θα σας ανέχοµαι; 
Φέρτε µου αυτόν εδώ». 18 Και επιτίµησε αυτό ο Ιησούς και εξήλθε από αυτόν το 
δαιµόνιο και θεραπεύτηκε το παιδί από την ώρα εκείνη. 19 Τότε πλησίασαν οι 

µαθητές στον Ιησού ιδιαιτέρως και του είπαν: «Γιατί εµείς δεν µπορέσαµε να το 
βγάλουµε;» 20 Εκείνος λέει σ' αυτούς: «Εξαιτίας της ολιγοπιστίας σας. Γιατί 
αλήθεια σας λέω, αν έχετε πίστη σαν κόκκο σιναπιού, θα πείτε στο όρος ετούτο: 

“Μετακινήσου από εδώ εκεί”, και θα µετακινηθεί. και τίποτε δε θα σας είναι 
αδύνατο. [21 Αλλά τούτο το γένος δε βγαίνει παρά µόνο µε προσευχή και 
νηστεία]». 

Ο Ιησούς προλέγει ξανά το θάνατο και την ανάστασή του 

(Μκ. 9:30-32, Λκ. 9:43β-45) 

22 Όταν λοιπόν αυτοί συγκεντρώθηκαν στη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός 
του ανθρώπου µέλλει να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων, 23 και θα τον 

σκοτώσουν, και την τρίτη ηµέρα θα εγερθεί». Και οι µαθητές λυπήθηκαν πάρα 
πολύ. 

Η πληρωµή του φόρου για το ναό 

24 Όταν λοιπόν ήρθαν στην Καπερναούµ, πλησίασαν αυτοί που λαβαίνουν τα 
δίδραχµα στον Πέτρο και τον ρώτησαν: «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει φόρο τα 

δίδραχµα;» 25 Εκείνος λέει: «Ναι». Και όταν ήρθε στην οικία, τον πρόφτασε ο 
Ιησούς λέγοντας: «Τι νοµίζεις Σίµωνα; Οι βασιλιάδες της γης από ποιους 
λαβαίνουν τέλη ή φόρο; Από τους γιους τους ή από τους ξένους;» 26 Και όταν 



απάντησε: «Από τους ξένους», του είπε ο Ιησούς: «Άρα, βεβαίως, ελεύθεροι είναι 
οι γιοι. 27 Για να µην τους σκανδαλίσουµε, όµως, πήγαινε στη θάλασσα, ρίξε 

αγκίστρι, και σήκωσε το πρώτο ψάρι που θα ανεβεί και, αφού ανοίξεις το στόµα 

του, θα βρεις ένα τετράδραχµο. Εκείνο λάβε το και δώσε το σ' αυτούς για µένα 
και για σένα». 

Ο µεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών 

(Μκ. 9:33-37, Λκ. 9:46-48) 
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Εκείνη την ώρα πλησίασαν οι µαθητές στον Ιησού λέγοντας: «Ποιος είναι άραγε 

µεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών;» 2 Και αυτός, αφού προσκάλεσε ένα 
παιδί, το έστησε στο µέσο τους 3 και είπε: «Αλήθεια σας λέω, αν δε στραφείτε 

και δε γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. 4 

Όποιος, λοιπόν, ταπεινώσει τον εαυτό του σαν τούτο το παιδί, αυτός είναι ο 
µεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. 5 Και όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο 
όνοµά µου δέχεται εµένα». 

Τα σκάνδαλα 

(Μκ. 9:42-48, Λκ. 17:1-2) 

6 «Όποιος όµως σκανδαλίσει έναν από τους µικρούς αυτούς που πιστεύουν σ' 
εµένα, τον συµφέρει να κρεµαστεί µυλόπετρα γύρω από τον τράχηλό του και να 
καταποντιστεί στο πέλαγος της θάλασσας. 7 Αλίµονο στον κόσµο από τα 

σκάνδαλα. Γιατί είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα, όµως αλίµονο στον 
άνθρωπο µέσω του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. 8 Και αν το χέρι σου ή το πόδι 

σου σε σκανδαλίζει, κόψε το εντελώς και ρίξε το µακριά από εσένα. Είναι καλό 
για σένα να εισέλθεις στη ζωή κουλός ή χωλός, παρά να έχεις δύο χέρια ή δύο 
πόδια και να ριχτείς στη φωτιά την αιώνια. 9 Και αν ο οφθαλµός σου σε 

σκανδαλίζει, βγάλε τον και ρίξε τον µακριά από εσένα. Είναι καλό για σένα να 
εισέλθεις µονόφθαλµος στη ζωή παρά να έχεις δύο οφθαλµούς και να ριχτείς στη 
γέεννα της φωτιάς». 

Η παραβολή του χαµένου προβάτου 

(Λκ. 15:3-7) 

10 «Κοιτάτε να µην καταφρονήσετε έναν από τους µικρούς αυτούς. Γιατί σας λέω 
ότι οι άγγελοί τους στους ουρανούς διαπαντός βλέπουν το πρόσωπο του Πατέρα 

µου που είναι στους ουρανούς. [11 Γιατί ήρθε ο Υιός του ανθρώπου να σώσει το 



χαµένο.] 12 Τι νοµίζετε; Αν κάποιος άνθρωπος έχει εκατό πρόβατα και πλανηθεί 

ένα από αυτά, δε θα αφήσει τα ενενήντα εννέα πάνω στα όρη και δε θα πάει να 
ζητά το πλανεµένο; 13 Και αν συµβεί να το βρει, αλήθεια σας λέω ότι χαίρει γι' 
αυτό περισσότερο παρά για τα ενενήντα εννέα που δεν έχουν πλανηθεί. 14 Έτσι 

δεν είναι θέληµα του Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς να χαθεί ένα από τα 
µικρά αυτά». 

Ο αδελφός που αµαρτάνει 

(Λκ. 17:3) 

15 «Και αν αµαρτήσει [σ' εσένα] ο αδελφός σου, πήγαινε και έλεγξέ τον όταν θα 
είστε µεταξύ σας εσύ και αυτός µόνοι. Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου. 

16 Και αν δεν ακούσει, παράλαβε µαζί σου ακόµα έναν ή δύο, για να σταθεί 
κάθε λόγος από το στόµα δύο ή τριών µαρτύρων. 17 Αν όµως τους 

παρακούσει, πες το στην εκκλησία. αν τότε και την εκκλησία παρακούσει, ας είναι 
για σένα όπως ακριβώς ο εθνικός και ο τελώνης.  
18 Αλήθεια σας λέω: όσα δέσετε πάνω στη γη θα είναι δεµένα στον ουρανό, και 
όσα λύσετε πάνω στη γη θα είναι λυµένα στον ουρανό. 19 Πάλι αλήθεια σας λέω 
ότι, αν δύο από εσάς συµφωνήσουν πάνω στη γη για κάθε πράγµα που θα 

ζητήσουν, θα τους γίνει από τον Πατέρα µου που είναι στους ουρανούς. 20 Γιατί 
όπου είναι δύο ή τρεις συναγµένοι στο δικό µου όνοµα, εκεί είµαι, στο µέσο 
αυτών». 

Η παραβολή του δούλου που δε συγχωρούσε 

21 Τότε τον πλησίασε ο Πέτρος και του είπε: «Κύριε, πόσες φορές θα αµαρτήσει 
σ' εµένα ο αδελφός µου και θα του αφήσω; Ως εφτά φορές;» 22 Του λέει ο 
Ιησούς: «∆ε σου λέω ως εφτά φορές, αλλά ως εβδοµήντα φορές εφτά. 23 Γι' 
αυτό οµοιώθηκε η βασιλεία των ουρανών µε έναν άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος 

θέλησε να λογαριαστεί µε τους δούλους του. 24 Και όταν αυτός άρχισε να το 
κάνει, έφεραν προς αυτόν έναν οφειλέτη δέκα χιλιάδων ταλάντων. 25 Μην 
έχοντας όµως αυτός να τα αποδώσει, διέταξε ο κύριος να πουληθεί αυτός και η 

γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα έχει, και να αποδοθούν τα χρήµατα. 
26 Έπεσε λοιπόν ο δούλος και τον προσκυνούσε λέγοντας: “Μακροθύµησε προς 

εµένα, και όλα θα σου τα αποδώσω”. 27 Τον σπλαχνίστηκε τότε ο κύριος 
εκείνου του δούλου και τον απόλυσε και του άφησε το δάνειο. 28 Όταν όµως 
εξήλθε εκείνος ο δούλος, βρήκε έναν από τους σύνδουλούς του που του όφειλε 

εκατό δηνάρια και, αφού τον κράτησε, τον έπνιγε λέγοντας: “Απόδωσε ό,τι µου 

οφείλεις”. 29 Έπεσε, λοιπόν, στα πόδια του ο σύνδουλός του και τον 

παρακαλούσε λέγοντας: “Μακροθύµησε προς εµένα, και θα σου τα αποδώσω”. 
30 Εκείνος δεν ήθελε, αλλά πήγε και τον έριξε στη φυλακή, ωσότου αποδώσει το 
οφειλόµενο. 31 Όταν είδαν λοιπόν οι σύνδουλοί του αυτά που έγιναν, λυπήθηκαν 



πάρα πολύ και ήρθαν και εξήγησαν λεπτοµερώς στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. 
32 Τότε, τον προσκάλεσε ο κύριός του και του λέει: “∆ούλε κακέ, όλη την οφειλή 
εκείνη σου άφησα, επειδή µε παρακάλεσες. 33 ∆εν έπρεπε κι εσύ να ελεήσεις το 
σύνδουλό σου όπως κι εγώ σε ελέησα”; 34 Και οργίστηκε ο κύριός του και τον 

παράδωσε στους βασανιστές, ωσότου αποδώσει όλο το οφειλόµενο χρέος. 35 

Έτσι και ο Πατέρας µου ο ουράνιος θα κάνει σ' εσάς, αν δεν αφήσετε τις 
αµαρτίες καθένας σας στον αδελφό του µέσα από τις καρδιές σας». 

Περί διαζυγίου 

(Μκ. 10:1-12) 
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Και όταν τέλειωσε ο Ιησούς αυτά τα λόγια, αναχώρησε από τη Γαλιλαία και ήρθε 
στα όρια της Ιουδαίας πέρα από τον Ιορδάνη. 2 Και τον ακολούθησαν πολλά 
πλήθη και τους θεράπευσε εκεί.  

3 Και τότε τον πλησίασαν Φαρισαίοι, για να τον πειράξουν, και έλεγαν: «Άραγε 

επιτρέπεται σ' έναν άνθρωπο να αποδιώξει τη γυναίκα του για οποιαδήποτε 

αιτία;» 4 Εκείνος αποκρίθηκε και τους είπε: «∆ε διαβάσατε ότι ο Κτίστης από την 

αρχή τούς έκανε αρσενικό και θηλυκό; 5 Και είπε: Γι' αυτό θα 
εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη µητέρα του 
και θα κολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο µία 
σάρκα. 6 Ώστε δεν είναι πια δύο, αλλά µία σάρκα. Αυτό λοιπόν που ο Θεός 

συνέζευξε ο άνθρωπος ας µην το χωρίζει». 7 Του λένε: «Γιατί τότε ο Μωυσής 

έδωσε εντολή να δώσει έγγραφο διαζυγίου και να την 
αποδιώξει;» 8 Τους απαντά: «Ο Μωυσής εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας σας 

επέτρεψε να αποδιώξετε τις γυναίκες σας. από την αρχή όµως δεν έχει γίνει έτσι. 
9 Σας λέω µάλιστα ότι όποιος αποδιώξει τη γυναίκα του, όχι εξαιτίας πορνείας, και 
νυµφευτεί άλλη µοιχεύεται». 10 Του λένε οι µαθητές του: «Αν είναι έτσι η αιτία 

διαζυγίου τού άντρα µε τη γυναίκα, δε συµφέρει σε κάποιον να νυµφευτεί». 11 

Εκείνος τους είπε: «Σε όλους δε χωρά αυτός ο λόγος, αλλά µόνο σ' αυτούς στους 

οποίους έχει δοθεί. 12 Γιατί είναι ευνούχοι που από την κοιλιά της µητέρας τους 
γεννήθηκαν έτσι, και είναι ευνούχοι που ευνουχίστηκαν από τους ανθρώπους, και 

είναι ευνούχοι που ευνούχισαν τους εαυτούς τους για τη βασιλεία των ουρανών. 

Σ' όποιον δύναται να χωρά ο λόγος, ας χωρά». 



Ο Ιησούς ευλογεί τα µικρά παιδιά 

(Μκ. 10:13-16, Λκ. 18:15-17) 

13 Τότε προσφέρθηκαν σ' αυτόν παιδιά, για να επιθέσει σ' αυτά τα χέρια και να 

προσευχηθεί. αλλά οι µαθητές τούς επιτίµησαν. 14 Ο Ιησούς όµως είπε: «Αφήστε 
τα παιδιά και µην τα εµποδίζετε να έρθουν προς εµένα, γιατί για τέτοιους είναι η 
βασιλεία των ουρανών». 15 Και αφού επέθεσε τα χέρια σ' αυτά, έφυγε από εκεί.  

Ο πλούσιος νεαρός 

(Μκ. 10:17-31, Λκ. 18:18-30) 

16 Και ιδού, ένας τον πλησίασε και του είπε: «∆άσκαλε, τι αγαθό να κάνω, για να 
έχω ζωή αιώνια;» 17 Εκείνος του είπε: «Τι µε ρωτάς για το αγαθό; Ένας είναι ο 
Αγαθός. Αν όµως θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές». 18 Του λέει: 

«Ποιες;» Και ο Ιησούς είπε: «Το µη φονεύσεις, µη µοιχέψεις, µην 
κλέψεις, µην ψευδοµαρτυρήσεις, 19 τίµα τον πατέρα σου και 
τη µητέρα σου, και να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον 
εαυτό σου». 20 Του λέει ο νεαρός: «Όλα αυτά τα φύλαξα. Σε τι ακόµα 
υστερώ;» 21 Του είπε ο Ιησούς: «Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα 

υπάρχοντά σου και δώσε τα στους φτωχούς, και θα έχεις θησαυρό στους 

ουρανούς, και έλα ακολούθα µε». 22 Όταν άκουσε όµως ο νεαρός αυτόν το 

λόγο, έφυγε λυπηµένος. γιατί είχε αποκτήµατα πολλά.  
23 Ο Ιησούς, τότε, είπε στους µαθητές του: «Αλήθεια σας λέω ότι πλούσιος θα 
εισέλθει δύσκολα στη βασιλεία των ουρανών. 24 Και πάλι σας λέω, ευκολότερο 

είναι µια καµήλα να περάσει από τρύπα βελόνας παρά πλούσιος να εισέλθει στη 
βασιλεία του Θεού». 25 Και όταν το άκουσαν οι µαθητές, εκπλήττονταν πάρα 
πολύ, λέγοντας: «Ποιος άραγε δύναται να σωθεί;» 26 Αφού τους κοίταξε τότε 

µέσα στα µάτια ο Ιησούς, τους είπε: «Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, 
αλλά για το Θεό όλα είναι δυνατά». 27 Τότε έλαβε το λόγο ο Πέτρος και του είπε: 

«Ιδού, εµείς τα αφήσαµε όλα και σε ακολουθήσαµε. τι άραγε θα συµβεί σ' εµάς;» 
28 Και ο Ιησούς τους είπε: «Αλήθεια σας λέω ότι εσείς που µε ακολουθήσατε, 

κατά την παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου πάνω στο θρόνο της 
δόξας του, θα καθίσετε κι εσείς πάνω σε δώδεκα θρόνους κρίνοντας τις δώδεκα 
φυλές του Ισραήλ. 29 Και καθένας που άφησε οικίες ή αδελφούς ή αδελφές ή 
πατέρα ή µητέρα ή παιδιά ή αγρούς, εξαιτίας του ονόµατός µου, εκατονταπλάσια 
θα λάβει και θα κληρονοµήσει ζωή αιώνια. 30 Πολλοί όµως πρώτοι θα είναι 
τελευταίοι και τελευταίοι πρώτοι». 



Η παραβολή των εργατών του αµπελώνα 
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«Γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι όµοια µε άνθρωπο οικοδεσπότη, που εξήλθε 

µόλις ήρθε το πρωί, για να µισθώσει εργάτες για τον αµπελώνα του. 2 Και αφού 

συµφώνησε µε τους εργάτες από ένα δηνάριο την ηµέρα, τους απέστειλε στον 

αµπελώνα του. 3 Και όταν εξήλθε γύρω στις εννιά η ώρα το πρωί, είδε άλλους 
να έχουν σταθεί στην αγορά αργοί 4 και σ' εκείνους είπε: “Πηγαίνετε κι εσείς στον 
αµπελώνα, και ό,τι είναι δίκαιο θα σας δώσω”. 5 Εκείνοι έφυγαν. Πάλι, λοιπόν, 

όταν εξήλθε γύρω στις δώδεκα, και κατά τις τρεις η ώρα, έκανε οµοίως. 6 Και 
κατά τις πέντε, όταν εξήλθε, βρήκε άλλους να έχουν σταθεί και τους λέει: “Γιατί 
έχετε σταθεί εδώ όλη την ηµέρα αργοί”; 7 Του λένε: “Γιατί κανείς δε µας 
µίσθωσε”. Τους λέει: “Πηγαίνετε κι εσείς στον αµπελώνα”. 8 Και όταν έγινε 
βράδυ, λέει ο κύριος του αµπελώνα στον επίτροπό του: “Κάλεσε τους εργάτες και 
απόδωσε σ' αυτούς το µισθό, αφού αρχίσεις από τους τελευταίους έως τους 

πρώτους”. 9 Τότε ήρθαν οι εργαζόµενοι γύρω στις πέντε η ώρα και έλαβαν από 

ένα δηνάριο. 10 Και όταν ήρθαν οι πρώτοι, νόµισαν ότι θα λάβουν περισσότερο. 

αλλά έλαβαν από ένα δηνάριο και αυτοί. 11 Και όταν το έλαβαν, γόγγυζαν κατά 
του οικοδεσπότη, 12 λέγοντας: “Αυτοί οι τελευταίοι µια ώρα έκαναν, και τους 
έκανες ίσους µ' εµάς, που βαστάξαµε το βάρος της ηµέρας και τον καύσωνα”. 13 
Εκείνος αποκρίθηκε σ' έναν από αυτούς και είπε: “Σύντροφε, δε σε αδικώ. ∆ε 

συµφώνησες µ' εµένα για ένα δηνάριο; 14 Πάρε το δικό σου και πήγαινε. Θέλω 
όµως σ' αυτόν τον τελευταίο να δώσω όπως και σ' εσένα. 15 Ή δε µου 
επιτρέπεται να κάνω ό,τι θέλω µε τα δικά µου χρήµατα;  Ή ο οφθαλµός σου είναι 
κακός, επειδή εγώ είµαι αγαθός”; 16 Έτσι θα γίνουν οι τελευταίοι πρώτοι και οι 
πρώτοι τελευταίοι». 

Τρίτη πρόρρηση του θανάτου και της ανάστασής του 

(Μκ. 10:32-34, Λκ. 18:31-34) 

17 Και ανεβαίνοντας ο Ιησούς στα Ιεροσόλυµα, παράλαβε τους δώδεκα µαθητές 
ιδιαιτέρως και κατά το δρόµο τούς είπε: 18 «Ιδού, ανεβαίνουµε στα Ιεροσόλυµα 
και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραµµατείς, και 
θα τον καταδικάσουν σε θάνατο 19 και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς, για 

να τον εµπαίξουν και να τον µαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. και την 
τρίτη ηµέρα θα εγερθεί». 



Το αίτηµα της µητέρας των γιων του Ζεβεδαίου 

(Μκ. 10:35-45) 

20 Τότε τον πλησίασε η µητέρα των γιων του Ζεβεδαίου µαζί µε τους γιους της, 
προσκυνώντας και ζητώντας κάτι από αυτόν. 21 Εκείνος της είπε: «Τι θέλεις;» 

Του λέει: «Πες ώστε να καθίσουν αυτοί οι δύο γιοι µου ένας από τα δεξιά σου και 

ένας από τα αριστερά σου κατά τη βασιλεία σου». 22 Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς 
και είπε: «∆εν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ µέλλω να 

πιω;» Του λένε: «Μπορούµε». 23 Τους λέει: «Το ποτήρι µου βέβαια θα το πιείτε, 

αλλά το να καθίσετε από τα δεξιά µου και από τα αριστερά µου δεν ανήκει σ' 

εµένα να δώσω αυτό, αλλά θα δοθεί σ' αυτούς που έχει ετοιµαστεί από τον 

Πατέρα µου». 24 Και όταν το άκουσαν οι δέκα, αγανάκτησαν για τους δύο 
αδελφούς. 25 Αλλά ο Ιησούς τους προσκάλεσε και είπε: «Ξέρετε ότι οι άρχοντες 
των εθνών κατακυριαρχούν σ' αυτά και οι µεγάλοι τα κατεξουσιάζουν. 26 ∆εν θα 
είναι έτσι µεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει µεταξύ σας να γίνει µεγάλος θα είναι 
διάκονός σας, 27 και όποιος θέλει µεταξύ σας να είναι πρώτος θα είναι δούλος 
σας. 28 Όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, αλλά 
για να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο στη θέση πολλών». 

Η θεραπεία των δύο τυφλών 

(Μκ. 10:46-52, Λκ. 18:35-43) 

29 Και ενώ αυτοί έβγαιναν από την Ιεριχώ, τον ακολούθησε πλήθος πολύ. 30 Και 
ιδού, δύο τυφλοί που κάθονταν δίπλα στην οδό, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς 

περνάει από εκεί, έκραξαν λέγοντας: «Ελέησέ µας, Κύριε, γιε του ∆αβίδ». 31 Το 
πλήθος τότε τους επιτίµησε για να σωπάσουν. Εκείνοι περισσότερο έκραξαν 

λέγοντας: «Ελέησέ µας, Κύριε, γιε του ∆αβίδ». 32 Και στάθηκε ο Ιησούς, τους 
φώναξε και είπε: «Τι θέλετε να σας κάνω;» 33 Του λένε: «Κύριε, να ανοιχτούν οι 

οφθαλµοί µας». 34 Τους σπλαχνίστηκε τότε ο Ιησούς και άγγιξε τα µάτια τους, 
και αµέσως ξαναείδαν και τον ακολούθησαν. 

Η θριαµβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήµ 

(Μκ. 11:1-11, Λκ. 19:28-38, Ιν. 12:12-19) 
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Και όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυµα και ήρθαν στη Βηθφαγή, στο Όρος των 

Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο µαθητές, 2 λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε στο 

χωριό που είναι απέναντί σας, και αµέσως θα βρείτε µια όνο δεµένη και ένα 



πουλάρι µαζί της. αφού τα λύσετε, να µου τα φέρετε. 3 Και αν κάποιος σας πει 
κάτι, θα πείτε: “Ο Κύριος έχει ανάγκη αυτά”. Και ευθύς θα τα αποστείλει». 4 Και 
αυτό έχει γίνει, για να εκπληρωθεί εκείνο που ειπώθηκε µέσω του προφήτη, όταν 
έλεγε:  

5  Πέστε στη θυγατέρα Σιών,  
 Ιδού, ο βασιλιάς σου έρχεται σ' εσένα  
  πράος και ανεβασµένος πάνω σε όνο  
   και πάνω σε πουλάρι γέννηµα υποζυγίου.  
6 Αφού πήγαν, λοιπόν, οι µαθητές και έκαναν καθώς τους διέταξε ο Ιησούς, 7 

έφεραν την όνο και το πουλάρι, και έθεσαν πάνω τους τα ρούχα και εκείνος 

κάθισε πάνω τους. 8 Και το µεγαλύτερο µέρος του πλήθους έστρωσαν τα δικά 

τους ρούχα στην οδό, ενώ άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστρωναν 

στην οδό. 9 Και τα πλήθη που προπορεύονταν από αυτόν και αυτά που τον 
ακολουθούσαν φώναζαν λέγοντας:  

 «Ωσαννά στο γιο του ∆αβίδ.  

  Ευλογηµένος ο ερχόµενος στο όνοµα του Κυρίου.  

 Ωσαννά στους ύψιστους ουρανούς».  
10 Και όταν αυτός εισήλθε στα Ιεροσόλυµα, σείστηκε όλη η πόλη λέγοντας: 
«Ποιος είναι αυτός;» 11 Και τα πλήθη έλεγαν: «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς 

που κατάγεται από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας».  

Ο καθαρισµός του ναού 

(Μκ. 11:15-19, Λκ. 19:45-48, Ιν. 2:13-22) 

12 Και εισήλθε ο Ιησούς στο ναό και έβγαλε όλους όσοι πουλούσαν και αγόραζαν 

µέσα στο ναό, και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραµοιβών όπως και τα 
καθίσµατα αυτών που πουλούσαν τα περιστέρια, 13 και τους λέει: «Είναι 
γραµµένο:  

 Ο οίκος µου θα κληθεί οίκος προσευχής,  
  εσείς όµως τον κάνετε σπήλαιο ληστών».  
14 Τότε τον πλησίασαν τυφλοί και χωλοί µέσα στο ναό, και τους θεράπευσε. 15 
Και όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραµµατείς τα θαυµάσια που έκανε και τα παιδιά 

που φώναζαν µέσα στο ναό και έλεγαν: «Ωσαννά στο γιο του ∆αβίδ», 
αγανάκτησαν 16 και του είπαν: «Ακούς τι λένε αυτοί;» Και ο Ιησούς τους λέει: 

«Ναι. Ποτέ δε διαβάσατε ότι από στόµα νηπίων και βρεφών που 
θηλάζουν κατάρτισες αίνο;» 17 Και αφού τους εγκατέλειψε, βγήκε έξω 
από την πόλη, στη Βηθανία, και διανυχτέρευε εκεί. 



Η άκαρπη συκιά 

(Μκ. 11:12-14, 20-24) 

18 Και το πρωί, επιστρέφοντας στην πόλη, πείνασε. 19 Και όταν είδε µια συκιά 
στο δρόµο, ήρθε κοντά της, αλλά τίποτα δε βρήκε σ' αυτήν παρά φύλλα µόνο, 
και της λέει: «Ποτέ πια από εσένα καρπός να µη γίνει στον αιώνα». Και ξεράθηκε 

αµέσως η συκιά. 20 Και όταν το είδαν οι µαθητές, θαύµασαν λέγοντας: «Πώς 
αµέσως ξεράθηκε η συκιά;» 21 Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και τους είπε: «Αλήθεια 

σας λέω, αν έχετε πίστη και δεν αµφιβάλλετε, όχι µόνο το θαύµα της συκιάς θα 
κάνετε, αλλά και αν στο όρος ετούτο πείτε: “Σήκω και πέσε στη θάλασσα”, θα 

γίνει. 22 Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή πιστεύοντας, θα τα λάβετε». 

Η εξουσία του Ιησού αµφισβητείται 

(Μκ. 11:27-33, Λκ. 20:1-8) 

23 Και όταν ήρθε αυτός στο ναό, τον πλησίασαν, ενώ δίδασκε, οι αρχιερείς και οι 

πρεσβύτεροι του λαού, λέγοντας: «Με ποια εξουσία αυτά τα κάνεις; Και ποιος 
σου έδωσε την εξουσία αυτή;» 24 Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και τους είπε: «Θα 
σας ρωτήσω κι εγώ ένα λόγο, που αν µου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ µε ποια 

εξουσία αυτά τα κάνω: 25 Το βάφτισµα του Ιωάννη από πού ήταν; Από τον 

ουρανό ή από τους ανθρώπους;» Εκείνοι διαλογίζονταν µέσα τους και έλεγαν: 

«Αν πούµε: “Από τον ουρανό”, θα µας πει: “Γιατί λοιπόν δεν πιστέψατε σ' 

αυτόν”; 26 Αν όµως πούµε: “Από τους ανθρώπους”, φοβόµαστε το πλήθος, γιατί 

όλοι ως προφήτη έχουν τον Ιωάννη». 27 Και αποκρίθηκαν στον Ιησού και του 
είπαν: «∆εν ξέρουµε». Και αυτός τους είπε: «Ούτε εγώ σας λέω µε ποια εξουσία 

αυτά τα κάνω». 

Η παραβολή των δύο γιων 

28 «Τι λοιπόν νοµίζετε; Ένας άνθρωπος είχε δύο παιδιά. Και πλησίασε στο πρώτο 

και είπε: “Παιδί µου, πήγαινε σήµερα, εργάζου στον αµπελώνα”. 29 Εκείνος 
αποκρίθηκε και είπε: “∆ε θέλω”. Ύστερα, όµως, µεταµελήθηκε και πήγε. 30 
Πλησίασε τότε στον άλλο και του είπε όµοια. Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: “Εγώ 

θα πάω, κύριε”. Αλλά δεν πήγε. 31 Ποιος από τους δύο έκανε το θέληµα του 
πατέρα;» Του λένε: «Ο πρώτος». Τους λέει ο Ιησούς: «Αλήθεια σας λέω ότι οι 
τελώνες και οι πόρνες προηγούνται από εσάς στη βασιλεία του Θεού. 32 Γιατί 

ήρθε ο Ιωάννης προς εσάς βαδίζοντας σε οδό δικαιοσύνης και δεν τον 

πιστέψατε. αλλά οι τελώνες και οι πόρνες πίστεψαν σ' αυτόν. Εσείς, όµως, 

παρόλο που το είδατε, ούτε ύστερα µεταµεληθήκατε, για να πιστέψετε σ' 
αυτόν». 



Η παραβολή του αµπελώνα και των γεωργών 

(Μκ. 12:1-12, Λκ. 20:9-19) 

33 «Άλλη παραβολή ακούστε: Ήταν ένας άνθρωπος οικοδεσπότης, ο οποίος 

φύτεψε αµπελώνα και τον περιέβαλε µε φράχτη και έσκαψε σ' αυτόν πατητήρι 
και οικοδόµησε πύργο και τον νοίκιασε σε γεωργούς και αποδήµησε. 34 Όταν 
λοιπόν πλησίασε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους του προς τους 
γεωργούς να λάβουν τους καρπούς του. 35 Και αφού έπιασαν οι γεωργοί τους 
δούλους του, έναν έδειραν, άλλον σκότωσαν, άλλον λιθοβόλησαν. 36 Πάλι 
απέστειλε άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους και έκαναν σ' 
αυτούς οµοίως. 37 Ύστερα, λοιπόν, απέστειλε προς αυτούς το γιο του λέγοντας: 
“Θα ντραπούν το γιο µου”. 38 Οι γεωργοί, όµως, όταν είδαν το γιο, είπαν µεταξύ 
τους: “Αυτός είναι ο κληρονόµος. Ελάτε να τον σκοτώσουµε και να έχουµε την 
κληρονοµιά του”. 39 Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τον αµπελώνα 

και τον σκότωσαν. 40 Όταν λοιπόν έρθει ο κύριος του αµπελώνα, τι θα κάνει 

στους γεωργούς εκείνους;» 41 Του λένε: «Τους κακούς, κακώς θα τους 

εξολοθρέψει και τον αµπελώνα θα τον νοικιάσει σε άλλους γεωργούς, που θα του 
αποδώσουν τους καρπούς στους καιρούς τους». 42 Τους λέει ο Ιησούς: «Ποτέ δε 
διαβάσατε στις Γραφές,  

 Λίθο που αποδοκίµασαν οι οικοδόµοι,  
  αυτός έγινε κορωνίδα.  
 Από τον Κύριο έγινε αυτός  
  και είναι θαυµαστός στα µάτια µας;  
43 Γι' αυτό σας λέω ότι θα αφαιρεθεί από εσάς η βασιλεία του Θεού και θα δοθεί 

σε έθνος που θα κάνει τους καρπούς της. 44 Και όποιος πέσει πάνω στο λίθο 

αυτό θα συντριφτεί. ενώ πάνω σ' όποιον πέσει θα τον θρυµµατίσει».  
45 Και όταν άκουσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τις παραβολές του, κατάλαβαν 

ότι γι' αυτούς τις λέει. 46 Και ενώ ζητούσαν να τον συλλάβουν, φοβήθηκαν τα 
πλήθη, επειδή τον είχαν για προφήτη. 

Η παραβολή των γάµων 

(Λκ. 14:15-24) 
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Τότε έλαβε πάλι το λόγο ο Ιησούς και τους είπε µε παραβολές λέγοντας: 2 «Η 

βασιλεία των ουρανών οµοιώθηκε µ' έναν άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος έκανε 
γάµους στο γιο του. 3 Και απέστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους 
καλεσµένους στους γάµους, αλλά δεν ήθελαν να έρθουν. 4 Πάλι απέστειλε 
άλλους δούλους λέγοντας: “Πείτε στους καλεσµένους: Ιδού, έχω ετοιµάσει το 



γεύµα µου, οι ταύροι µου και τα θρεφτάρια είναι σφαγµένα και είναι όλα έτοιµα. 

ελάτε στους γάµους”. 5 Εκείνοι αµέλησαν και έφυγαν, ο ένας στο δικό του αγρό, 

ο άλλος στο εµπόριό του. 6 Και οι υπόλοιποι, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, 

τους κακοµεταχειρίστηκαν και τους σκότωσαν. 7 Τότε ο βασιλιάς οργίστηκε και, 
αφού έστειλε τα στρατεύµατά του, εξολόθρεψε τους φονιάδες εκείνους και την 
πόλη τους έκαψε. 8 Τότε λέει στους δούλους του: “Ο γάµος βέβαια είναι έτοιµος, 
αλλά οι καλεσµένοι δεν ήταν άξιοι. 9 Πηγαίνετε, λοιπόν, στις διακλαδώσεις των 

οδών και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάµους”. 10 Και αφού εξήλθαν οι 
δούλοι εκείνοι στους δρόµους, σύναξαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς. 

Και γέµισε ο γάµος από εκείνους που κάθονταν, για να φάνε. 11 Όταν εισήλθε 

όµως ο βασιλιάς, για να δει εκείνους που κάθονταν, για να φάνε, είδε εκεί έναν 

άνθρωπο που δεν ήταν ντυµένος µε ένδυµα γάµου, 12 και του λέει: “Σύντροφε, 
πώς εισήλθες εδώ µην έχοντας ένδυµα γάµου”; Εκείνος αποστοµώθηκε. 13 Τότε 
ο βασιλιάς είπε στους διακόνους: “∆έστε του πόδια και χέρια και πετάξτε τον έξω 
στο σκότος το εξώτερο” - εκεί θα είναι το κλάµα και το τρίξιµο των δοντιών. 14 
Γιατί πολλοί είναι κλητοί, αλλά λίγοι εκλεκτοί». 

Η πληρωµή των φόρων στον Καίσαρα 

(Μκ. 12:13-17, Λκ. 20:20-26) 

15 Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν συµβούλιο, για να τον παγιδέψουν µε 
λόγια. 16 Και αποστέλλουν σ' αυτόν τους µαθητές τους µαζί µε τους Ηρωδιανούς, 
λέγοντας: «∆άσκαλε, ξέρουµε ότι είσαι ειλικρινής και διδάσκεις την οδό του Θεού 

µε αλήθεια και δε σε µέλει για κανέναν. γιατί δε βλέπεις σε πρόσωπο ανθρώπων. 

17 Πες µας, λοιπόν, τι νοµίζεις; επιτρέπεται να δώσει κανείς φόρο στον Καίσαρα 
ή όχι»; 18 Επειδή όµως ο Ιησούς κατάλαβε την κακία τους, είπε: «Τι µε 
πειράζετε, υποκριτές; 19 Επιδείξτε µου το νόµισµα του φόρου». Εκείνοι έφεραν 

προς αυτόν ένα δηνάριο. 20 Και τους λέει: «Ποιανού είναι η εικόνα αυτή και η 

επιγραφή;» 21 Του λένε: «Του Καίσαρα». Τότε τους λέει: «Αποδώστε λοιπόν τα 

πράγµατα του Καίσαρα στον Καίσαρα, και τα πράγµατα του Θεού στο Θεό». 

22 Και όταν άκουσαν αυτό, θαύµασαν και, αφού τον άφησαν, έφυγαν. 

Το θέµα της ανάστασης 

(Μκ. 12:18-27, Λκ. 20:27-40) 

23 Εκείνη την ηµέρα τον πλησίασαν Σαδουκκαίοι, που λένε πως δεν υπάρχει 

ανάσταση, και τον επερώτησαν: 24 «∆άσκαλε, ο Μωυσής είπε: Αν κάποιος 
πεθάνει µην έχοντας παιδιά, να νυµφευτεί ο αδελφός του τη 
γυναίκα του και να φέρει απογόνους στον αδελφό του. 25 Ήταν 
λοιπόν µεταξύ µας εφτά αδελφοί. Και ο πρώτος, αφού νυµφεύτηκε, πέθανε, και 



µην έχοντας απογόνους άφησε τη γυναίκα του στον αδελφό του. 26 Όµοια και ο 
δεύτερος και ο τρίτος, ως τους εφτά. 27 Και ύστερα απ' όλους πέθανε η γυναίκα. 
28 Κατά την ανάσταση, λοιπόν, ποιανού από τους εφτά θα είναι γυναίκα; Γιατί 
όλοι την είχαν». 29 Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και τους είπε: «Πλανάστε, επειδή 
δεν ξέρετε τις Γραφές µήτε τη δύναµη του Θεού. 30 Γιατί κατά την ανάσταση 
ούτε παντρεύουν ούτε νυµφεύονται, αλλά είναι σαν άγγελοι στον ουρανό. 31 
Όσον αφορά όµως την ανάσταση των νεκρών, δε διαβάσατε αυτό που ειπώθηκε 

σ' εσάς από το Θεό, όταν έλεγε: 32 Εγώ είµαι ο Θεός του Αβραάµ και ο 
Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ; ∆εν είναι Θεός νεκρών, αλλά 
ζωντανών». 33 Και όταν άκουσαν τα πλήθη, εκπλήσσονταν για τη διδαχή του. 

Η µεγάλη εντολή 

(Μκ. 12:28-34, Λκ. 10:25-28) 

34 Όταν λοιπόν οι Φαρισαίοι άκουσαν ότι αποστόµωσε τους Σαδουκκαίους, 

συνάχτηκαν στο ίδιο µέρος, 35 και τον επερώτησε ένας από αυτούς, νοµικός, 

για να τον πειράξει: 36 «∆άσκαλε, ποια εντολή είναι µεγάλη µέσα στο νόµο;» 37 

Εκείνος του είπε: «Να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου µε όλη την 
καρδιά σου και µε όλη την ψυχή σου και µε όλη τη διάνοιά σου. 38 

Αυτή είναι η µεγάλη και πρώτη εντολή. 39 Και δεύτερη, όµοια µε αυτή: Να 
αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. 40 Σε αυτές τις 
δύο εντολές κρέµεται όλος ο νόµος και οι προφήτες». 

Το θέµα αν ο Χριστός είναι γιος του ∆αβίδ 

(Μκ. 12:35-37, Λκ. 20:41-44) 

41 Και ενώ ήταν συναγµένοι οι Φαρισαίοι, τους επερώτησε ο Ιησούς: 42 «Τι 
νοµίζετε για το Χριστό; Ποιανού είναι γιος;» Του απαντούν: «Του ∆αβίδ». 43 

Τους λέει: «Πώς λοιπόν ο ∆αβίδ µέσω του Πνεύµατος τον καλεί Κύριο, λέγοντας:  

44 Είπε ο Κύριος στον Κύριό µου:  
 “Κάθου από τα δεξιά µου,  
  ωσότου θέσω τους εχθρούς σου  
   κάτω από τα πόδια σου”;  

45 Αν λοιπόν ο ∆αβίδ τον καλεί “Κύριο”, πώς είναι γιος του;» 46 Και κανείς δεν 
µπορούσε να του αποκριθεί λόγο, ούτε τόλµησε κανείς από εκείνη την ηµέρα να 
τον επερωτήσει πια. 



O Ιησούς κατακρίνει τους γραµµατείς και τους Φαρισαίους 

(Μκ. 12:38-40, Λκ. 11:37-52, 20:45-47) 
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Τότε ο Ιησούς µίλησε στα πλήθη και στους µαθητές του, 2 λέγοντας: «Πάνω 
στην καθέδρα του Μωυσή κάθισαν οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι. 3 Όλα όσα σας 

πουν, λοιπόν, κάντε και τηρείτε, αλλά κατά τα έργα τους µην κάνετε. γιατί λένε 

και δεν κάνουν. 4 ∆ένουν, µάλιστα, βαριά και δυσβάστακτα φορτία, και τα 
θέτουν πάνω στους ώµους των ανθρώπων, αλλά αυτοί µε το δάχτυλό τους δε 

θέλουν να τα κουνήσουν. 5 Και όλα τα έργα τους τα κάνουν, για να τους δουν 

µε θαυµασµό οι άνθρωποι. Γιατί πλαταίνουν τα φυλαχτά τους και µεγαλώνουν 
τα κράσπεδα, 6 και αγαπούν το πρώτο κάθισµα στα δείπνα και τις πρωτο-
καθεδρίες στις συναγωγές 7 και τους χαιρετισµούς στις αγορές και να καλούνται 
από τους ανθρώπους: “Ραβί”. 8 Εσείς όµως µην κληθείτε “Ραβί” - γιατί ένας είναι 
ο δικός σας δάσκαλος, ενώ εσείς όλοι είστε αδελφοί. 9 Και “πατέρα” σας µην 

καλέσετε κάποιον πάνω στη γη, γιατί ένας είναι ο δικός σας ο Πατέρας, ο 
ουράνιος. 10 Μήτε κληθείτε “καθοδηγητές”, γιατί καθοδηγητής σας είναι ένας, ο 
Χριστός. 11 Αλλά ο µεγαλύτερός σας να είναι διάκονός σας. 12 Όποιος, λοιπόν, 

υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα 
υψωθεί.  
[13 Αλίµονο όµως σ' εσάς, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε 

τις οικίες των χηρών και για πρόφαση κάνετε µακριές προσευχές. γι' αυτό θα 
λάβετε περισσότερη καταδίκη.]  
14 Και αλίµονο σ' εσάς, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε τη 
βασιλεία των ουρανών µπροστά στους ανθρώπους. Γιατί εσείς δεν εισέρχεστε 

ούτε εκείνους που θέλουν να εισέλθουν τους αφήνετε να εισέλθουν.  
15 Αλίµονο σ' εσάς, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί γυρνάτε τη 
θάλασσα και την ξηρά για να κάνετε έναν προσήλυτο και, όταν γίνει, τον κάνετε 

γιο της γέεννας διπλά από εσάς.  
16 Αλίµονο σ' εσάς, οδηγοί τυφλοί, που λέτε: “Όποιος ορκιστεί στο ναό δεν είναι 

τίποτα. Όποιος όµως ορκιστεί στον χρυσό του ναού οφείλει να πράξει”. 17 
Μωροί και τυφλοί, γιατί ποιος είναι µεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός που αγίασε 

τον χρυσό; 18 Και λέτε επίσης: “Όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο δεν είναι 

τίποτα. Όποιος όµως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω σ' αυτό οφείλει να 
πράξει”. 19 Τυφλοί, γιατί ποιο είναι µεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που 
αγιάζει το δώρο; 20 Όποιος λοιπόν ορκίστηκε στο θυσιαστήριο ορκίζεται σ' αυτό 

και σε όλα όσα είναι πάνω του. 21 Και όποιος ορκίστηκε στο ναό ορκίζεται σ' 
αυτόν και σ' Εκείνον που τον κατοικεί. 22 Και όποιος ορκίστηκε στον ουρανό 
ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σ' Εκείνον που κάθεται πάνω του.  



23 Αλίµονο σ' εσάς, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί αποδεκατίζετε το 
δυόσµο και τον άνηθο και το κύµινο και αφήσατε τα σπουδαιότερα του νόµου: τη 

δίκαιη κρίση και το έλεος και την πίστη. Αυτά λοιπόν έπρεπε να κάνετε, κι εκείνα 
να µην αφήνετε. 24 Οδηγοί τυφλοί, που διυλίζετε το κουνούπι, αλλά καταπίνετε 
την καµήλα.  
25 Αλίµονο σ' εσάς, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το 
απέξω του ποτηριού και του πιάτου, ενώ από µέσα είναι γεµάτα από αρπαγή και 
ακράτεια. 26 Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εντός του ποτηριού, για να 
γίνει και το έξω του καθαρό.  
27 Αλίµονο σ' εσάς, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί µοιάζετε µε τάφους 
ασβεστωµένους, οι οποίοι απέξω βέβαια φαίνονται ωραίοι, αλλά από µέσα είναι 
γεµάτοι από οστά νεκρών και από κάθε ακαθαρσία. 28 Έτσι κι εσείς απέξω βέβαια 
φαίνεστε στους ανθρώπους δίκαιοι, αλλά από µέσα είστε γεµάτοι υποκρισία και 
ανοµία.  
29 Αλίµονο σ' εσάς, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί οικοδοµείτε τους 
τάφους των προφητών και κοσµείτε τα µνήµατα των δικαίων, 30 και λέτε: “Αν 
ήµασταν στις ηµέρες των πατέρων µας, δε θα ήµασταν µε αυτούς συµµέτοχοι 

στο αίµα των προφητών που έχυσαν”. 31 Ώστε µαρτυρείτε για τους εαυτούς 
σας ότι είστε γιοι εκείνων που φόνευσαν τους προφήτες. 32 Και εσείς 

συµπληρώστε το µέτρο της ανοµίας των πατέρων σας. 33 Φίδια, γεννήµατα 
εχιδνών, πώς θα αποφύγετε την κρίση της γέεννας; 34 Γι' αυτό, ιδού, εγώ 

αποστέλλω προς εσάς προφήτες και σοφούς και γραµµατείς. Από αυτούς άλλους 

θα σκοτώσετε και θα σταυρώσετε, και από αυτούς άλλους θα µαστιγώσετε στις 

συναγωγές σας και θα καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. 35 για να έρθει πάνω σας 

κάθε αίµα δίκαιο που χύνεται πάνω στη γη, από το αίµα του Άβελ του δίκαιου ως 

το αίµα του Ζαχαρία, του γιου του Βαραχία, που φονεύσατε µεταξύ του ναού 
και του θυσιαστηρίου. 36 Αλήθεια σας λέω, θα έρθουν όλα αυτά πάνω στη γενιά 
αυτή». 

Θρήνος για την Ιερουσαλήµ 

(Λκ. 13:34-35) 

37 «Ιερουσαλήµ Ιερουσαλήµ - που σκοτώνει τους προφήτες και λιθοβολεί τους 
απεσταλµένους προς αυτήν - πόσες φορές θέλησα να συνάξω στο ίδιο µέρος τα 

τέκνα σου µε τον τρόπο που η όρνιθα συνάζει στο ίδιο µέρος τους νεοσσούς της 

κάτω από τις φτερούγες της, αλλά δεν το θελήσατε. 38 Ιδού, αφήνεται σ' εσάς ο 
οίκος σας έρηµος. 39 Γιατί σας λέω, δε θα µε δείτε από τώρα, ωσότου πείτε: 

Ευλογηµένος ο ερχόµενος στο όνοµα του Κυρίου». 



Προλέγεται η καταστροφή του ναού 

(Μκ. 13:1-2, Λκ. 21:5-6) 
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Και όταν εξήλθε ο Ιησούς από το ναό, πορευόταν, και πλησίασαν οι µαθητές του, 
για να του επιδείξουν τα οικοδοµήµατα του ναού. 2 Εκείνος αποκρίθηκε και τους 
είπε: «∆ε βλέπετε όλα αυτά; Αλήθεια σας λέω, δε θα αφεθεί εδώ λίθος πάνω σε 
λίθο που δε θα καταστραφεί». 

Αρχή ωδίνων 

(Μκ. 13:3-13, Λκ. 21:7-19) 

3 Ενώ, λοιπόν, αυτός καθόταν πάνω στο Όρος των Ελαιών, τον πλησίασαν οι 
µαθητές ιδιαιτέρως, λέγοντας: «Πες µας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο το σηµείο 

της δικής σου παρουσίας και της συντέλειας του αιώνα;» 4 Τότε αποκρίθηκε ο 
Ιησούς και τους είπε: «Προσέχετε µη σας πλανήσει κανείς. 5 Γιατί πολλοί θα 
έρθουν µε το όνοµά µου, λέγοντας: “Εγώ είµαι ο Χριστός”, και πολλούς θα 
πλανήσουν. 6 Θα µέλλετε, λοιπόν, να ακούτε πολέµους και φήµες πολέµων. 

Κοιτάτε, µη θορυβείστε. γιατί πρέπει να γίνουν, αλλά ακόµα δεν είναι το τέλος. 7 
Γιατί θα εγερθεί έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας, και θα 

γίνουν πείνες και σεισµοί κατά τόπους. 8 Αλλά όλα αυτά είναι αρχή ωδίνων. 9 
Τότε θα σας παραδώσουν σε θλίψη και θα σας σκοτώσουν, και θα είστε 
µισούµενοι από όλα τα έθνη για το όνοµά µου. 10 Και τότε θα σκανδαλιστούν 
πολλοί, και θα προδώσουν ο ένας τον άλλο, και θα µισήσουν ο ένας τον άλλο. 11 
Και πολλοί ψευδοπροφήτες θα εγερθούν και θα πλανήσουν πολλούς. 12 Και 
επειδή θα πληθυνθεί η ανοµία, θα ψυχραθεί η αγάπη των πολλών. 13 Αλλά 

εκείνος που θα υποµείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. 14 Και θα κηρυχτεί αυτό 
το ευαγγέλιο της βασιλείας σε όλη την οικουµένη για µαρτυρία σε όλα τα έθνη, 
και τότε θα έρθει το τέλος». 

Η µεγάλη θλίψη 

(Μκ. 13:14-23, Λκ. 21:20-24) 

15 «Όταν λοιπόν δείτε το βδέλυγµα της ερηµώσεως, που ειπώθηκε µέσω του 
∆ανιήλ του προφήτη, να έχει σταθεί σε τόπο άγιο - ο αναγνώστης ας εννοήσει - 

16 τότε όσοι είναι στην Ιουδαία ας φεύγουν στα όρη, 17 όποιος είναι πάνω στο 

δώµα ας µην κατεβεί, για να πάρει τα πράγµατα από την οικία του. 18 Και 

όποιος είναι στον αγρό ας µην επιστρέψει πίσω, για να πάρει το πανωφόρι του. 

19 Αλίµονο όµως σε όσες έχουν παιδιά στην κοιλιά και σε όσες θηλάζουν εκείνες 



τις ηµέρες. 20 Προσεύχεστε µάλιστα να µη γίνει η φυγή σας το χειµώνα µήτε το 
Σάββατο. 21 Γιατί θα γίνει τότε θλίψη µεγάλη, τέτοια που δεν έχει γίνει από την 

αρχή του κόσµου ως τώρα, ούτε θα γίνει ξανά. 22 Και αν δε συντοµεύονταν οι 
ηµέρες εκείνες, δε θα σωζόταν καµιά σάρκα. Για τους εκλεκτούς, όµως, θα 
συντοµευτούν οι ηµέρες εκείνες. 23 Τότε, αν κάποιος σας πει: “Ιδού, εδώ ο 
Χριστός” ή “εδώ”, µην το πιστέψετε. 24 Γιατί θα εγερθούν ψευδόχριστοι και 
ψευδοπροφήτες και θα δώσουν σηµεία µεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν, 

αν είναι δυνατό, και τους εκλεκτούς. 25 Ιδού, σας τα έχω προειπεί. 26 Αν λοιπόν 
σας πουν: “Ιδού, στην έρηµο είναι”, µην εξέλθετε. “Ιδού, στα απόµερα δωµάτια”, 

µην το πιστέψετε. 27 Γιατί όπως ακριβώς η αστραπή εξέρχεται από τα ανατολικά 

και φαίνεται ως τα δυτικά, έτσι θα είναι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. 28 
Όπου είναι το πτώµα, εκεί θα συναχτούν οι αετοί». 

Ο ερχοµός του Υιού του ανθρώπου 

(Μκ. 13:24-27, Λκ. 21:25-28) 

29 «Και αµέσως µετά τη θλίψη των ηµερών εκείνων  
 ο ήλιος θα σκοτεινιάσει  
  και η σελήνη δε θα δώσει το φεγγοβόληµά της,  
 και οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό  
  και οι δυνάµεις των ουρανών θα σαλευτούν.  
30 Και τότε θα φανεί το σηµείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό, και τότε θα 

θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης του Ισραήλ και θα δουν τον Υιό του 
ανθρώπου ερχόµενο πάνω στις νεφέλες του ουρανού µε δύναµη 
και δόξα πολλή. 31 Και θα αποστείλει τους αγγέλους του µε σάλπιγγα µεγάλη, και 
θα συνάξουν στο ίδιο µέρος τους εκλεκτούς του από τους τέσσερις ανέµους, από 

τα άκρα των ουρανών ως τα άλλα άκρα αυτών». 

Μάθηµα από τη συκιά 

(Μκ. 13:28-31, Λκ. 21:29-33) 

32 «Από τη συκιά, λοιπόν, µάθετε την παραβολή. Όταν ήδη το κλαδί της γίνει 

απαλό και τα φύλλα ξεφυτρώνουν, γνωρίζετε ότι είναι κοντά το θέρος. 33 Έτσι 
κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να γνωρίζετε ότι είναι κοντά, στις θύρες. 34 
Αλήθεια σας λέω ότι δε θα παρέλθει η γενιά αυτή, ωσότου γίνουν όλα αυτά. 35 Ο 
ουρανός οι η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι µου όµως δε θα παρέλθουν». 

Άγνωστη η ηµέρα και η ώρα 

(Μκ. 13:32-37, Λκ. 17:26-30, 34-36) 

36 «Όσον αφορά όµως εκείνη την ηµέρα και την ώρα κανείς δεν τις ξέρει, ούτε 
οι άγγελοι των ουρανών ούτε ο Υιός παρά ο Πατέρας µόνος. 37 Γιατί όπως 



ακριβώς ήταν οι ηµέρες του Νώε, έτσι θα είναι η παρουσία του Υιού του 
ανθρώπου. 38 Γιατί όπως ήταν κατά τις ηµέρες εκείνες πριν από τον κατακλυσµό, 

που έτρωγαν και έπιναν, που νυµφεύονταν και πάντρευαν, µέχρι την ηµέρα που 

εισήλθε ο Νώε στην κιβωτό, 39 και δεν κατάλαβαν, ωσότου ήρθε ο κατακλυσµός 
και τους πήρε όλους, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. 40 
Τότε δύο άντρες θα είναι στον αγρό, ένας παραλαµβάνεται και ένας αφήνεται. 41 

∆ύο γυναίκες που θα αλέθουν στο µύλο, µία παραλαµβάνεται και µία αφήνεται. 
42 Αγρυπνείτε, λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια ηµέρα ο Κύριός σας έρχεται. 43 Και 
εκείνο ας γνωρίζετε: ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης ποια ώρα της νύχτας έρχεται ο 
κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δε θα άφηνε να διαρρήξουν την οικία του. 44 Γι' 

αυτό κι εσείς να είστε έτοιµοι, γιατί την ώρα που δε νοµίζετε έρχεται ο Υιός του 
ανθρώπου». 

Ο πιστός και ο κακός δούλος 

(Λκ. 12:41-48) 

45 «Ποιος είναι άραγε ο πιστός και φρόνιµος δούλος, τον οποίο κατάστησε ο 

κύριος επιστάτη πάνω στο υπηρετικό προσωπικό του, για να δώσει σ' αυτούς 

την τροφή στον κατάλληλο καιρό; 46 Μακάριος εκείνος ο δούλος που, όταν 

έρθει ο κύριός του, θα τον βρει να κάνει έτσι. 47 Αλήθεια σας λέω ότι πάνω σε 

όλα τα υπάρχοντά του θα τον καταστήσει επιστάτη. 48 Αν όµως πει εκείνος ο 
κακός δούλος µέσα στην καρδιά του: “Αργεί ο κύριός µου”, 49 και αρχίσει να 
χτυπάει τους σύνδουλούς του, και να τρώει και να πίνει µαζί µ' εκείνους που 

µεθούν, 50 θα έρθει ο κύριος εκείνου του δούλου την ηµέρα που δεν προσδοκά 

και την ώρα που δε γνωρίζει, 51 και θα τον κόψει στα δύο και το µερίδιό του θα 

το θέσει µαζί µε τους υποκριτές. Εκεί θα είναι το κλάµα και το τρίξιµο των 
δοντιών». 

Η παραβολή των δέκα παρθένων 

25 
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«Τότε θα οµοιωθεί η βασιλεία των ουρανών µε δέκα παρθένες που, αφού έλαβαν 
τις δικές τους λαµπάδες, εξήλθαν σε προϋπάντηση του νυµφίου. 2 Πέντε λοιπόν 
από αυτές ήταν µωρές και πέντε φρόνιµες. 3 Γιατί οι µωρές, ενώ έλαβαν τις 
λαµπάδες τους, δεν έλαβαν µαζί τους λάδι. 4 Οι φρόνιµες, όµως, έλαβαν λάδι 
µέσα στα αγγεία µαζί µε τις δικές τους λαµπάδες. 5 Επειδή λοιπόν αργούσε ο 

νυµφίος, νύσταξαν όλες και κοιµούνταν. 6 Αλλά στο µέσο της νύχτας έγινε µια 
κραυγή: “Ιδού ο νυµφίος, εξέρχεστε προς συνάντησή του”. 7 Τότε σηκώθηκαν 
όλες οι παρθένες εκείνες και κόσµησαν τις δικές τους λαµπάδες. 8 Και οι µωρές 
είπαν στις φρόνιµες: “∆ώστε σ' εµάς από το λάδι σας, γιατί οι λαµπάδες µας 



σβήνουν”. 9 Αποκρίθηκαν τότε οι φρόνιµες λέγοντας: “Όχι, µήπως δεν αρκέσει 
για µας και για σας. Πηγαίνετε µάλλον προς αυτούς που πουλούν και αγοράστε 

για τους εαυτούς σας”. 10 Ενώ όµως αυτές έφευγαν, για να αγοράσουν, ήρθε ο 
νυµφίος, και οι έτοιµες εισήλθαν µαζί του στους γάµους και κλείστηκε η θύρα. 11 
Ύστερα, λοιπόν, έρχονται και οι υπόλοιπες παρθένες λέγοντας: “Κύριε, κύριε, 
άνοιξέ µας”. 12 Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: “Αλήθεια σας λέω, δεν σας ξέρω”. 13 
Αγρυπνείτε, λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε την ηµέρα ούτε την ώρα». 

Η παραβολή των ταλάντων 

(Λκ. 19:11-27) 

14 «Γιατί θα συµβεί όπως ακριβώς σ' έναν άνθρωπο που αποδηµούσε και 
κάλεσε τους δικούς του δούλους και τους παράδωσε τα υπάρχοντά του. 15 Και 
στον έναν έδωσε πέντε τάλαντα και στον άλλο δύο και στον άλλο ένα, σε 

καθέναν κατά τη δική του ικανότητα, και µετά αποδήµησε. Αµέσως 16 πήγε 
αυτός που έλαβε τα πέντε τάλαντα, εργάστηκε µε αυτά και κέρδισε άλλα πέντε. 

17 Οµοίως αυτός που έλαβε τα δύο κέρδισε άλλα δύο. 18 Αλλά εκείνος που 
έλαβε το ένα, πήγε, έσκαψε στη γη και έκρυψε το χρήµα του κυρίου του. 19 
Μετά λοιπόν από πολύ χρόνο, έρχεται ο κύριος εκείνων των δούλων και κάνει 
λογαριασµό µαζί τους. 20 Τότε πλησίασε αυτός που έλαβε τα πέντε τάλαντα και 
πρόσφερε άλλα πέντε τάλαντα, λέγοντας: “Κύριε, πέντε τάλαντα µου παράδωσες. 
∆ες, άλλα πέντε τάλαντα κέρδισα”. 21 Του είπε ο Κύριός του: “Εύγε, δούλε αγαθέ 

και πιστέ. σε λίγα ήσουν πιστός, πάνω σε πολλά θα σε καταστήσω. Είσελθε στη 

χαρά του Κυρίου σου”. 22 Πλησίασε τότε και αυτός που έλαβε τα δύο τάλαντα 
και είπε: “Κύριε, δύο τάλαντα µου παράδωσες. ∆ες, άλλα δύο τάλαντα κέρδισα”. 

23 Του είπε ο κύριός του: “Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ. σε λίγα ήσουν πιστός, 
πάνω σε πολλά θα σε καταστήσω. Είσελθε στη χαρά του Κυρίου σου”. 24 
Πλησίασε τότε κι εκείνος που είχε λάβει το ένα τάλαντο και είπε: “Κύριε, σε 
γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, που θερίζεις όπου δεν έσπειρες και συνάζεις 
απ' όπου δε σκόρπισες. 25 Και επειδή φοβήθηκα, πήγα και έκρυψα το τάλαντό 
σου στη γη. ∆ες, έχεις το δικό σου”. 26 Αποκρίθηκε τότε ο κύριός του και του 
είπε: “Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξερες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάζω 
απ' όπου δε σκόρπισα; 27 Έπρεπε λοιπόν να βάλεις τα χρήµατά µου στους 

τραπεζίτες και, όταν θα ερχόµουν, εγώ θα έπαιρνα το δικό µου χρήµα µαζί µε 

τόκο. 28 Πάρτε λοιπόν από αυτόν το τάλαντο και δώστε το σ' εκείνον που έχει τα 

δέκα τάλαντα. 29 Γιατί σε καθέναν που έχει θα του δοθεί και θα του περισσέψει. 
Αλλά σε όποιον δεν έχει, και αυτό που έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. 30 Και τον 
άχρηστο δούλο πετάξτε τον έξω στο σκότος το εξώτερο. Εκεί θα είναι το κλάµα 
και το τρίξιµο των δοντιών”». 



Η κρίση των εθνών 

31 «Όταν λοιπόν έρθει ο Υιός του ανθρώπου µέσα στη δόξα του και όλοι οι 

άγγελοι µαζί του, τότε θα καθίσει πάνω στο θρόνο της δόξας του. 32 Και όλα τα 
έθνη θα συναχτούν µπροστά του, και θα τους ξεχωρίσει µεταξύ τους όπως 
ακριβώς ο ποιµένας ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. 33 Και θα στήσει 

αφενός τα πρόβατα από τα δεξιά του, αφετέρου τα κατσικάκια από τα αριστερά 

του. 34 Τότε θα πει ο βασιλιάς σ' αυτούς που είναι από τα δεξιά του: “Ελάτε οι 
ευλογηµένοι του Πατέρα µου, κληρονοµήστε την ετοιµασµένη για σας βασιλεία 

από την αρχή της δηµιουργίας του κόσµου. 35 Γιατί πείνασα και µου δώσατε 
να φάω, δίψασα και µου δώσατε να πιω, ήµουν ξένος και µε περιµαζέψατε, 36 
γυµνός και µε ντύσατε, ασθένησα και µε επισκεφτήκατε, ήµουν σε φυλακή και 
ήρθατε προς εµένα”. 37 Τότε θα του αποκριθούν οι δίκαιοι λέγοντας: “Κύριε, πότε 

σε είδαµε να πεινάς και σε θρέψαµε, ή να διψάς και σου δώσαµε να πιεις; 38 Και 

πότε σε είδαµε ξένο και σε περιµαζέψαµε, ή γυµνό και σε ντύσαµε; 39 Και πότε 
σε είδαµε να είσαι ασθενής ή σε φυλακή και ήρθαµε προς εσένα”; 40 Και αφού 

αποκριθεί ο βασιλιάς, θα τους πει: “Αλήθεια σας λέω, εφόσον το κάνατε σ' έναν 
από αυτούς τους αδελφούς µου τους ασήµαντους, σ' εµένα το κάνατε”.  

41 Τότε θα πει και σ' αυτούς που θα είναι από τα αριστερά του: “Φύγετε από 
εµένα οι καταραµένοι, στη φωτιά την αιώνια, την ετοιµασµένη για το ∆ιάβολο και 
τους αγγέλους του. 42 Γιατί πείνασα και δε µου δώσατε να φάω, δίψασα και δε 
µου δώσατε να πιω, 43 ήµουν ξένος και δε µε περιµαζέψατε, γυµνός και δε µε 
ντύσατε, ασθενής και σε φυλακή και δε µ' επισκεφτήκατε”. 44 Τότε θα 
αποκριθούν και αυτοί λέγοντας: “Κύριε, πότε σε είδαµε να πεινάς ή να διψάς ή 
ξένο ή γυµνό ή ασθενή ή σε φυλακή και δε σε διακονήσαµε”; 45 Τότε θα 

αποκριθεί σ' αυτούς λέγοντας: “Αλήθεια σας λέω, εφόσον δεν το κάνατε σ' έναν 

από αυτούς τους ασήµαντους, ούτε σ' εµένα το κάνατε”. 46 Και θα πάνε αυτοί σε 
κόλαση αιώνια, ενώ οι δίκαιοι σε ζωή αιώνια».  

Συνωµοσία για να σκοτώσουν τον Ιησού 

(Μκ. 14:1-2, Λκ. 22:1-2, Ιν. 11:45-53) 

26 
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Και όταν τελείωσε ο Ιησούς όλα τα λόγια αυτά, είπε στους µαθητές του: 2 
«Ξέρετε ότι µετά δύο ηµέρες είναι το Πάσχα, και ο Υιός του ανθρώπου 
παραδίνεται για να σταυρωθεί». 3 Τότε συγκεντρώθηκαν οι αρχιερείς και οι 
πρεσβύτεροι του λαού στην αυλή του αρχιερέα του λεγόµενου Καϊάφα 4 και 

έκαναν συµβούλιο, για να συλλάβουν τον Ιησού µε δόλο και να τον σκοτώσουν. 
5 Και έλεγαν: «Όχι κατά την εορτή, για να µη γίνει θόρυβος στο λαό».  



Το µύρωµα στη Βηθανία 

(Μκ. 14:3-9, Ιν. 12:1-8) 

6 Και όταν ο Ιησούς ήταν στη Βηθανία, στην οικία του Σίµωνα του λεπρού, 7 τον 

πλησίασε µια γυναίκα έχοντας αλαβάστρινο δοχείο µε µύρο πολύτιµο και το 

κατάχυσε πάνω στο κεφάλι του, ενώ αυτός καθόταν, για να φάει. 8 Όταν το 
είδαν όµως οι µαθητές, αγανάκτησαν λέγοντας: «Γιατί αυτή η σπατάλη; 9 Επειδή 

µπορούσε τούτο το µύρο να πουληθεί για πολλά χρήµατα και να δοθούν στους 

φτωχούς». 10 Αλλά επειδή το κατάλαβε ο Ιησούς, τους είπε: «Τι ενοχλείτε τη 
γυναίκα; ∆ιότι έκανε σ' εµένα ένα καλό έργο. 11 Γιατί πάντοτε τους φτωχούς 

τους έχετε µαζί σας, εµένα όµως δε µε έχετε πάντοτε. 12 Επειδή, όταν αυτή 

έβαλε το µύρο τούτο πάνω στο σώµα µου, το έκανε για τον ενταφιασµό µου. 13 
Αλήθεια σας λέω, όπου κι αν κηρυχτεί το ευαγγέλιο αυτό, σε όλο τον κόσµο, θα 
διαλαληθεί στη µνήµη της και ό,τι έκανε αυτή». 

Ο Ιούδας συµφωνεί να προδώσει τον Ιησού 

(Μκ. 14:10-11, Λκ. 22:3-6) 

14 Τότε πήγε ένας από τους δώδεκα προς τους αρχιερείς, ο λεγόµενος Ιούδας 
Ισκαριώτης, 15 και είπε: «Τι θέλετε να µου δώσετε, κι εγώ θα σας τον 
παραδώσω;» Εκείνοι του ζύγισαν τριάντα αργύρια. 16 Και από τότε ζητούσε 
ευκαιρία για να τον παραδώσει. 

Το Πάσχα µε τους µαθητές 

(Μκ. 14:12-21, Λκ. 22:7-14, 21-23, Ιν. 13:21-30) 

17 Και την πρώτη ηµέρα της εορτής των Αζύµων πλησίασαν οι µαθητές τον 
Ιησού, λέγοντας: «Πού θέλεις να σου ετοιµάσουµε να φας το Πάσχα;» 18 Εκείνος 
είπε: «Πηγαίνετε στην πόλη προς τον δείνα και πείτε του: “Ο δάσκαλος λέει: Ο 
καιρός µου είναι κοντά. σ' εσένα θα κάνω το Πάσχα µαζί µε τους µαθητές µου”». 
19 Και έκαναν οι µαθητές όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς και ετοίµασαν το Πάσχα. 

20 Και όταν βράδιασε, καθόταν, για να φάει µαζί µε τους δώδεκα. 21 Και ενώ 
αυτοί έτρωγαν, είπε: «Αλήθεια σας λέω ότι ένας από εσάς θα µε προδώσει». 22 
Τότε λυπήθηκαν πάρα πολύ και άρχισαν να του λένε καθένας ξεχωριστά: «Μήπως 
εγώ είµαι, Κύριε;» 23 Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: «Αυτός που βούτηξε µαζί µου 
το χέρι στο βαθύ πιάτο, αυτός θα µε προδώσει. 24 Ο Υιός του ανθρώπου, βέβαια, 
πηγαίνει καθώς είναι γραµµένο γι' αυτόν, αλίµονο όµως στον άνθρωπο εκείνο 

µέσω του οποίου ο Υιός του ανθρώπου προδίνεται. Θα ήταν καλό γι' αυτόν αν ο 
εκείνος άνθρωπος δεν είχε γεννηθεί». 25 Έλαβε τότε το λόγο ο Ιούδας, που τον 

πρόδωσε, και είπε: «Μήπως εγώ είµαι, ραβί;» Του λέει: «Εσύ το είπες». 



Η καθιέρωση της Θείας Ευχαριστίας 

(Μκ. 14:22-26, Λκ. 22:15-20, Α΄ Κορ. 11:23-25) 

26 Ενώ λοιπόν αυτοί έτρωγαν, έλαβε ο Ιησούς άρτο και ευλόγησε το Θεό, τον 

έκοψε µε τα χέρια και, αφού τον έδωσε στους µαθητές, είπε: «Λάβετε, φάτε, 

τούτο είναι το σώµα µου». 27 Και αφού έλαβε ποτήρι και ευχαρίστησε το Θεό, 

τους το έδωσε λέγοντας: «Πιείτε όλοι από αυτό, 28 γιατί τούτο είναι το αίµα µου 
της διαθήκης, που χύνεται χάρη πολλών για άφεση αµαρτιών. 29 Και σας λέω: δε 
θα πιω από τώρα από τούτο το γέννηµα της αµπέλου ως την ηµέρα εκείνη, όταν 

θα το πίνω µαζί σας καινούργιο µέσα στη βασιλεία του Πατέρα µου». 30 Και 
αφού ύµνησαν, εξήλθαν στο Όρος των Ελαιών. 

Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου 

(Μκ. 14:27-31, Λκ. 22:31-34, Ιν. 13:36-38) 

31 Τότε τους λέει ο Ιησούς: «Όλοι εσείς θα σκανδαλιστείτε σ' εµένα τη νύχτα 
αυτή, γιατί είναι γραµµένο:  

 Θα χτυπήσω τον ποιµένα  
  και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα του ποιµνίου.  
32 Αλλά µετά την έγερσή µου θα πάω πριν από εσάς στη Γαλιλαία». 33 Έλαβε το 
λόγο τότε ο Πέτρος και του είπε: «Ακόµα κι αν όλοι σκανδαλιστούν σ' εσένα, εγώ 
ποτέ δε θα σκανδαλιστώ». 34 Του είπε ο Ιησούς: «Αλήθεια σου λέω ότι αυτήν τη 

νύχτα, πριν ο πετεινός λαλήσει, τρεις φορές θα µε απαρνηθείς». 35 Του λέει ο 
Πέτρος: «Κι αν χρειαστεί µαζί σου να πεθάνω, δε θα σε απαρνηθώ». Όµοια είπαν 
και όλοι οι µαθητές. 

Η προσευχή στη Γεθσηµανή 

(Μκ. 14:32-42, Λκ. 22:39-46) 

36 Τότε έρχεται µαζί τους ο Ιησούς σε µια περιοχή που λέγεται Γεθσηµανή και 
λέει στους µαθητές: «Καθίστε εδώ, ωσότου πάω εκεί και προσευχηθώ». 37 Και 

αφού παράλαβε τον Πέτρο και τους δυο γιους του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται 

και να αδηµονεί. 38 Τότε τους λέει: «Περίλυπη είναι η ψυχή µου, ως το θάνατο. 

Μείνετε εδώ και αγρυπνείτε µαζί µου». 39 Και αφού προχώρησε σε µικρή 

απόσταση, έπεσε µε το πρόσωπό του προσεχόµενος και λέγοντας: «Πατέρα 
µου, αν είναι δυνατό, ας παρέλθει από αυτό εµένα το ποτήρι. Όµως, όχι όπως 
εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ». 40 Και έρχεται προς τους µαθητές και τους βρίσκει 
να κοιµούνται, και λέει στον Πέτρο: «Έτσι, δεν µπορέσατε µία ώρα να 
αγρυπνήσετε µαζί µου; 41 Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να µην εισέλθετε σε 

πειρασµό. Το πνεύµα είναι βεβαίως πρόθυµο, αλλά η σάρκα ασθενής». 42 Πάλι 
για δεύτερη φορά έφυγε και προσευχήθηκε λέγοντας: «Πατέρα µου, αν δε 



δύναται αυτό να παρέλθει αν δεν το πιω, ας γίνει το θέληµά σου». 43 Και ήρθε 

πάλι και τους βρήκε να κοιµούνται, γιατί ήταν τα µάτια τους βαριά από τη 
νύστα. 44 Και αφού τους άφησε, πάλι έφυγε και προσευχήθηκε για τρίτη φορά 
και είπε πάλι τα ίδια λόγια. 45 Τότε έρχεται προς τους µαθητές και τους λέει: 
«Κοιµάστε λοιπόν και αναπαύεστε! Ιδού, έχει πλησιάσει η ώρα και ο Υιός του 
ανθρώπου παραδίνεται σε χέρια αµαρτωλών. 46 Σηκώνεστε, ας πηγαίνουµε. 
Ιδού, έχει πλησιάσει αυτός που µε παραδίνει». 

Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού 

(Μκ. 14:43-50, Λκ. 22:47-53, Ιν. 18:3-12) 

47 &&&Και ενώ αυτός ακόµα µιλούσε, ιδού, ήρθε ο Ιούδας, ένας από τους 

δώδεκα, και µαζί του όχλος πολύς µε µάχαιρες και ξύλα από µέρους των 

αρχιερέων και των πρεσβυτέρων του λαού. 48 Εκείνος µάλιστα που θα τον 

παράδινε τους έδωσε σηµείο λέγοντας: «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. κρατήστε 
τον». 49 Και αµέσως πλησίασε τον Ιησού και είπε: «Χαίρε, ραβί», και τον 
καταφίλησε. 50 Ο Ιησούς τότε του είπε: «Σύντροφε, γι' αυτό παρευρίσκεσαι;» 
Τότε πλησίασαν και έβαλαν τα χέρια πάνω στον Ιησού και τον συνέλαβαν. 51 Και 

ιδού, ένας από αυτούς που ήταν µαζί µε τον Ιησού έκτεινε το χέρι και τράβηξε 
τη µάχαιρά του και, αφού χτύπησε το δούλο τού αρχιερέα, του αφαίρεσε το αυτί. 

52 Τότε του λέει ο Ιησούς: «Γύρισε πίσω τη µάχαιρά σου στο µέρος της. γιατί 
όλοι όσοι έλαβαν µάχαιρα θα χαθούν µε µάχαιρα. 53 Ή νοµίζεις ότι δε δύναµαι να 
παρακαλέσω τον Πατέρα µου και θα µου παρατάξει τώρα περισσότερες από 
δώδεκα λεγεώνες αγγέλων; 54 Πώς λοιπόν θα εκπληρωθούν οι Γραφές ότι έτσι 
πρέπει να γίνει;» 55 Εκείνη την ώρα είπε ο Ιησούς στους όχλους: «Σαν ενάντια σε 
ληστή εξήλθατε µε µάχαιρες και ξύλα για να µε συλλάβετε; Κάθε ηµέρα µέσα στο 
ναό καθόµουν διδάσκοντας, και δε µε κρατήσατε. 56 Αλλά όλα αυτά έχουν γίνει, 
για να εκπληρωθούν οι Γραφές των προφητών». Τότε όλοι οι µαθητές τον 
άφησαν και έφυγαν. 

Ο Ιησούς µπροστά στο µεγάλο συνέδριο 

(Μκ. 14:53-65, Λκ. 22:54-55, 63-71, Ιν. 18:13-14, 19-24) 

57 Εκείνοι, αφού κράτησαν τον Ιησού, τον οδήγησαν προς τον Καϊάφα τον 
αρχιερέα όπου συνάχτηκαν οι γραµµατείς και οι πρεσβύτεροι. 58 Και ο Πέτρος 
τον ακολουθούσε από µακριά ως την αυλή του αρχιερέα και, αφού εισήλθε µέσα, 
καθόταν µαζί µε τους υπηρέτες, για να δει το τέλος. 59 Οι αρχιερείς, λοιπόν, και 
όλο το συνέδριο ζητούσαν ψευδοµαρτυρία κατά του Ιησού, για να τον 
θανατώσουν. 60 Αλλά δε βρήκαν, αν και προσήλθαν πολλοί ψευδοµάρτυρες. 
Ύστερα, λοιπόν, προσήλθαν δύο 61 και είπαν: «Αυτός είπε: “∆ύναµαι να 
καταστρέψω το ναό του Θεού και µέσα σε τρεις ηµέρες να τον οικοδοµήσω”». 62 

Και τότε σηκώθηκε ο αρχιερέας και του είπε: «Τίποτα δεν αποκρίνεσαι; Τι 



µαρτυρούν αυτοί εναντίον σου;» 63 Αλλά ο Ιησούς σιωπούσε. Και ο αρχιερέας 
είπε σ' αυτόν: «Σ' εξορκίζω απέναντι στο Θεό το ζωντανό, για να µας πεις αν εσύ 

είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». 64 Του λέει ο Ιησούς: «Εσύ το είπες. Όµως 
σας λέω:  

 από τώρα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου  
  να κάθεται από τα δεξιά της ∆ύναµης  
   και να έρχεται πάνω στις νεφέλες του 
ουρανού».  

65 Τότε ο αρχιερέας ξέσχισε τα ρούχα του λέγοντας: «Βλαστήµησε. τι ανάγκη 

έχουµε ακόµη από µάρτυρες; Να, τώρα ακούσατε τη βλαστήµια. 66 τι νοµίζετε;» 
Εκείνοι αποκρίθηκαν και είπαν: « Είναι ένοχος θανάτου ». 67 Τότε έφτυσαν στο 

πρόσωπό του και τον κολάφισαν, άλλοι τον ράπισαν 68 λέγοντας: «Προφήτεψέ 
µας, Χριστέ, ποιος είναι αυτός που σε χτύπησε;» 

Ο Πέτρος απαρνείται τον Ιησού 

(Μκ. 14:66-72, Λκ. 22:56-62, Ιν. 18:15-18, 25-27) 

69 Και ο Πέτρος καθόταν έξω στην αυλή. Και τον πλησίασε µία µικρή δούλη 

λέγοντας: «Και εσύ ήσουν µαζί µε τον Ιησού το Γαλιλαίο». 70 Εκείνος το 
αρνήθηκε µπροστά σε όλους λέγοντας: «∆εν ξέρω τι λες». 71 Και όταν εξήλθε 

στο προαύλιο, τον είδε µια άλλη και λέει σ' εκείνους που ήταν εκεί: «Αυτός ήταν 

µαζί µε τον Ιησού το Ναζωραίο». 72 Και πάλι αρνήθηκε µε όρκο: «∆εν ξέρω τον 

άνθρωπο». 73 Μετά από λίγο, λοιπόν, πλησίασαν εκείνοι που είχαν σταθεί εκεί 
και είπαν στον Πέτρο: «Αλήθεια, κι εσύ είσαι από αυτούς, γιατί και η λαλιά σου σε 
φανερώνει». 74 Τότε άρχισε να αναθεµατίζει και να ορκίζεται: «∆εν ξέρω τον 

άνθρωπο». Και αµέσως ένας πετεινός λάλησε. 75 Και τότε θυµήθηκε ο Πέτρος το 

λόγο του Ιησού, που του είχε πει: «Πριν ο πετεινός λαλήσει, τρεις φορές θα µε 
απαρνηθείς». Και αφού βγήκε έξω, έκλαψε πικρά. 

Ο Ιησούς µπροστά στον Πιλάτο 

(Μκ. 15:1, Λκ. 23:1-2, Ιν. 18:28-32) 
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Και όταν έγινε πρωί, έκαναν συµβούλιο αποφασίζοντας όλοι οι αρχιερείς και οι 
πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε να τον θανατώσουν. 2 Και αφού 

τον έδεσαν, τον οδήγησαν και τον παράδωσαν στον Πιλάτο, τον ηγεµόνα. 



Ο θάνατος του Ιούδα 

(Πρ. 1:18-19) 

3 Τότε, όταν είδε ο Ιούδας, που τον παράδωσε, ότι καταδικάστηκε, 

µεταµελήθηκε και επέστρεψε τα τριάντα αργύρια στους αρχιερείς και στους 
πρεσβυτέρους, 4 λέγοντας: «Αµάρτησα, γιατί παράδωσα αίµα αθώο». Εκείνοι 

του είπαν: «Τι σχέση έχει αυτό µ' εµάς; Εσένα θα αφορά». 5 Και αφού έριξε 
τα αργύρια στο ναό, αναχώρησε και πήγε και κρεµάστηκε. 6 Οι αρχιερείς, τότε, 
έλαβαν τα αργύρια και είπαν: «∆εν επιτρέπεται να τα βάλουµε στο 

θησαυροφυλάκιο του ναού, επειδή είναι τιµή αίµατος». 7 Και αφού έκαναν 

συµβούλιο, αποφάσισαν και αγόρασαν από αυτά τον αγρό του κεραµέα για 
ταφή των ξένων. 8 Γι' αυτό καλέστηκε ο αγρός εκείνος, “Αγρός Αίµατος”, ως τη 

σηµερινή ηµέρα. 9 Τότε εκπληρώθηκε εκείνο που ειπώθηκε µέσω του Ιερεµία 

του προφήτη, όταν έλεγε: Και έλαβαν τα τριάντα αργύρια, την τιµή 
εκείνου που είχαν εκτιµήσει, του οποίου την τιµή καθόρισαν 
µερικοί από τους γιους Ισραήλ, 10 και τα έδωσαν στον αγρό του 
κεραµέα, καθώς µε πρόσταξε ο Κύριος. 

Ο Ιησούς µπροστά στον Πιλάτο 

(Μκ. 15:2-5, Λκ. 23:3-5, Ιν. 18:33-38) 

11 Τότε ο Ιησούς στάθηκε µπροστά στον ηγεµόνα. Και τον επερώτησε ο 
ηγεµόνας λέγοντας: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων;» Και ο Ιησούς είπε: 

«Εσύ το λες». 12 Και ενώ τον κατηγορούσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, 
τίποτα δεν αποκρίθηκε. 13 Τότε του λέει ο Πιλάτος: «∆εν ακούς πόσα µαρτυρούν 
εναντίον σου;» 14 Και δεν του αποκρίθηκε ούτε σε ένα λόγο, ώστε θαύµαζε ο 
ηγεµόνας πολύ. 

Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο 

(Μκ. 15:6-15, Λκ. 23:13-25, Ιν. 18:39-19:16) 

15 Κατά την εορτή, λοιπόν, συνήθιζε ο ηγεµόνας να απολύει ένα φυλακισµένο 

για το πλήθος, όποιον ήθελαν. 16 Και είχαν τότε ένα διαβόητο φυλακισµένο, που 
τον έλεγαν [Ιησού] Βαραβά. 17 Ενώ, λοιπόν, αυτοί ήταν συναγµένοι, τους είπε ο 

Πιλάτος: «Ποιον θέλετε να σας απολύσω, τον [Ιησού το] Βαραβά ή τον Ιησού 
το λεγόµενο Χριστό;» 18 Γιατί ήξερε ότι τον παράδωσαν από φθόνο. 19 Και ενώ 

αυτός καθόταν πάνω στο βήµα, απέστειλε µήνυµα προς αυτόν η γυναίκα του 

λέγοντας: «Τίποτε να µην υπάρχει ανάµεσα σ' εσένα και στον δίκαιο εκείνο. 

γιατί πολλά έπαθα σήµερα στο όνειρό µου εξαιτίας του». 20 Αλλά οι αρχιερείς και 
οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσουν το Βαραβά, ενώ τον Ιησού να 



τον θανατώσουν. 21 Έλαβε τότε το λόγο ο ηγεµόνας και τους είπε: «Ποιον από 
τους δύο θέλετε να σας απολύσω;» Εκείνοι είπαν: «Το Βαραβά». 22 Τους λέει ο 

Πιλάτος: «Τι λοιπόν να κάνω τον Ιησού, το λεγόµενο Χριστό;» Λένε όλοι: «Να 
σταυρωθεί». 23 Εκείνος είπε: «Γιατί, τι κακό έκανε;» Εκείνοι περισσότερο έκραζαν 
λέγοντας: «Να σταυρωθεί». 24 Όταν είδε λοιπόν ο Πιλάτος ότι τίποτα δεν 

ωφελεί, αλλά µάλλον θόρυβος γίνεται, αφού έλαβε νερό, ένιψε τα χέρια του 

απέναντι στον όχλο λέγοντας: «Αθώος είµαι από το αίµα τούτου. εσάς θα 
αφορά». 25 Και αποκρίθηκε όλος ο λαός και είπε: «Το αίµα αυτού πάνω σ' εµάς 
και πάνω στα παιδιά µας». 26 Τότε τους απόλυσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού, 

αφού τον µαστίγωσε, τον παράδωσε για να σταυρωθεί. 

Οι στρατιώτες εµπαίζουν τον Ιησού 

(Μκ. 15:16-20, Ιν. 19:2-3) 

27 Τότε οι στρατιώτες του ηγεµόνα παραλάβανε τον Ιησού στο πραιτόριο και 
σύναξαν γύρω του όλη τη στρατιωτική µονάδα. 28 Και αφού τον έγδυσαν, τον 

περιέβαλαν µε κόκκινη χλαµύδα. 29 Και έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια και το 

έθεσαν πάνω στο κεφάλι του και του έδωσαν καλάµι στο δεξί του χέρι. Και 
γονάτισαν µπροστά του και τον ενέπαιξαν λέγοντας: «Χαίρε, βασιλιά των 
Ιουδαίων». 30 Και αφού έφτυσαν σ' αυτόν, έλαβαν το καλάµι και χτυπούσαν στο 
κεφάλι του. 31 Και όταν τον ενέπαιξαν, τον έγδυσαν από τη χλαµύδα και τον 

έντυσαν τα ρούχα του και τον οδήγησαν για να τον σταυρώσουν. 

Η σταύρωση του Ιησού 

(Μκ. 15:21-32, Λκ. 23:26-43, Ιν. 19:17-27) 

32 Καθώς εξέρχονταν, τότε, βρήκαν έναν άνθρωπο Κυρηναίο µε το όνοµα 
Σίµωνας. Τούτον αγγάρεψαν, για να σηκώσει το σταυρό του. 33 Και όταν ήρθαν 
σ' έναν τόπο λεγόµενο Γολγοθά, που σηµαίνει “Κρανίου Τόπος”, 34 του έδωσαν 
να πιει κρασί ανακατεµένο µε χολή. Και όταν γεύτηκε, δε θέλησε να πιει. 35 Τον 
σταύρωσαν, τότε, και διαµοιράστηκαν τα ιµάτιά του ρίχνοντας κλήρο, 36 και 
καθισµένοι τον φύλαγαν εκεί. 37 Και έθεσαν πάνω από το κεφάλι του την αιτία 

της καταδίκης του γραµµένη: “Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων”. 

38 Τότε σταυρώνονται µαζί του δύο ληστές, ένας από τα δεξιά και ένας από τα 

αριστερά του. 39 Εκείνοι που πορεύονταν δίπλα του τον βλαστηµούσαν 
κουνώντας τα κεφάλια τους 40 και λέγοντας: «Εσύ που καταστρέφεις το ναό και 

σε τρεις ηµέρες τον οικοδοµείς, σώσε τον εαυτό σου, αν είσαι Υιός του Θεού, 

και κατέβα από το σταυρό». 41 Όµοια και οι αρχιερείς τον ενέπαιζαν µαζί µε τους 

γραµµατείς και τους πρεσβυτέρους και έλεγαν: 42 «Άλλους έσωσε, τον εαυτό 

του δε δύναται να σώσει. Είναι βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατεβεί τώρα από το 



σταυρό και θα πιστέψουµε σ' αυτόν. 43 Έχει πεποίθηση στο Θεό. ας τον σώσει 

τώρα αν τον θέλει. Γιατί είπε: “Είµαι Υιός του Θεού”». 44 Το ίδιο µάλιστα τον 
έβριζαν και οι ληστές που σταυρώθηκαν µαζί του. 

Ο θάνατος του Ιησού 

(Μκ. 15:33-41, Λκ. 23:44-49, Ιν. 19:28-30) 

45 Από τις δώδεκα η ώρα το µεσηµέρι έγινε λοιπόν σκοτάδι πάνω σε όλη τη γη 

ως τις τρεις η ώρα το απόγευµα. 46 Και γύρω στις τρεις η ώρα αναβόησε ο 

Ιησούς µε φωνή µεγάλη λέγοντας: «Ηλι Ηλι λεµα σαβαχθανι;», τουτέστι: 

«Θεέ µου, Θεέ µου, γιατί µε εγκατέλειψες;» 47 Τότε µερικοί από 

εκείνους που είχαν σταθεί εκεί, όταν άκουσαν, έλεγαν: «Αυτός φωνάζει τον 

Ηλία». 48 Και αµέσως έτρεξε ένας από αυτούς και έλαβε ένα σφουγγάρι και το 

γέµισε µε ξίδι και το έθεσε γύρω από ένα καλάµι και του έδινε να πιει. 49 Αλλά οι 

υπόλοιποι έλεγαν: «Άφησε, ας δούµε αν έρχεται ο Ηλίας να τον σώσει». 50 Και ο 
Ιησούς, αφού πάλι έκραξε µε φωνή µεγάλη, άφησε το πνεύµα. 51 Και ιδού, το 
καταπέτασµα του ναού σχίστηκε από πάνω ως κάτω στα δύο, και η γη σείστηκε 
και οι βράχοι σχίστηκαν, 52 και τα µνήµατα ανοίχτηκαν και πολλά σώµατα 
κοιµισµένων αγίων εγέρθηκαν 53 και, αφού εξήλθαν από τα µνήµατα, µετά την 
έγερσή του εισήλθαν στην άγια πόλη και εµφανίστηκαν σε πολλούς. 54 Ο 
εκατόνταρχος τότε και αυτοί που φύλαγαν µαζί του τον Ιησού, όταν είδαν το 
σεισµό και όσα έγιναν, φοβήθηκαν πάρα πολύ, λέγοντας: «Αλήθεια, Υιός Θεού 
ήταν αυτός». 55 Και ήταν εκεί πολλές γυναίκες από µακριά που έβλεπαν, οι 
οποίες ακολούθησαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον διακονούσαν. 56 Μεταξύ 

των οποίων ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία, η µητέρα του Ιακώβου και 

του Ιωσήφ, και η µητέρα των γιων του Ζεβεδαίου. 

Ο ενταφιασµός του Ιησού 

(Μτ. 15:42-47, Λκ. 23:50-56, Ιν. 19:38-42) 

57 Όταν λοιπόν βράδιασε, ήρθε ένας άνθρωπος πλούσιος από την Αριµαθαία µε 
το όνοµα Ιωσήφ, που και αυτός µαθήτεψε στον Ιησού. 58 Αυτός πλησίασε τον 

Πιλάτο και του ζήτησε το σώµα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος διέταξε να του 

αποδοθεί. 59 Και όταν έλαβε το σώµα ο Ιωσήφ, το τύλιξε µέσα σ' ένα σεντόνι 
καθαρό 60 και το έθεσε µέσα στο καινούργιο µνήµα του που λατόµησε στο 

βράχο. Και αφού κύλησε ένα λίθο µεγάλο στη θύρα του µνήµατος, έφυγε. 61 

Ήταν τότε εκεί η Μαριάµ η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθισµένες απέναντι 
στον τάφο. 



Η φρούρηση του τάφου 

62 Και την επόµενη ηµέρα, που είναι µετά την ηµέρα της παρασκευής, 

συνάχτηκαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι µπροστά στον Πιλάτο 63 λέγοντας: 
«Κύριε, θυµηθήκαµε ότι εκείνος ο πλάνος είπε, ενώ ακόµα ζούσε: “Θα εγερθώ 
µετά τρεις ηµέρες”. 64 ∆ιάταξε λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος ως την τρίτη 
ηµέρα, µην τυχόν έρθουν οι µαθητές του και τον κλέψουν και πουν στο λαό: 
“Εγέρθηκε από τους νεκρούς” - και θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη από την 

πρώτη». 65 Τους είπε ο Πιλάτος: «Έχετε φρουρά. πηγαίνετε, ασφαλίστε όπως 
ξέρετε». 66 Εκείνοι πορεύτηκαν και ασφάλισαν τον τάφο, αφού σφράγισαν το 
λίθο µαζί µε τη φρουρά. 

Η ανάσταση του Ιησού 

(Μκ. 16:1-8, Λκ. 24:1-12, Ιν. 20:1-10) 
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Και αργά τη νύχτα το Σάββατο, ενώ φώτιζε η πρώτη ηµέρα µετά το Σάββατο, 

ήρθε η Μαριάµ η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, για να δουν τον τάφο. 2 Και 

ιδού, έγινε σεισµός µεγάλος. Γιατί άγγελος Κυρίου, αφού κατέβηκε από τον 
ουρανό και πλησίασε, κύλησε µακριά το λίθο και καθόταν πάνω του. 3 Και ήταν η 
όψη του σαν αστραπή και το ένδυµά του λευκό σαν χιόνι. 4 Και από το φόβο του 
ταράχτηκαν οι φύλακες και έγιναν σαν νεκροί. 5 Έλαβε το λόγο τότε ο άγγελος 

και είπε στις γυναίκες: «Μη φοβάστε εσείς, γιατί ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησού το 
σταυρωµένο. 6 ∆εν είναι εδώ, γιατί εγέρθηκε καθώς είπε. Ελάτε, δείτε τον τόπο 
όπου βρισκόταν ξαπλωµένος. 7 Και γρήγορα πηγαίνετε και πείτε στους µαθητές 
του ότι εγέρθηκε από τους νεκρούς. Και ιδού, πηγαίνει πριν από εσάς στη 

Γαλιλαία. εκεί θα τον δείτε. Ιδού, σας το είπα». 8 Τότε έφυγαν γρήγορα από το 

µνήµα µε φόβο και χαρά µεγάλη και έτρεξαν να το αναγγείλουν στους µαθητές 

του. 9 Και ιδού, ο Ιησούς τις προϋπάντησε λέγοντας: «Χαίρετε». Εκείνες 
πλησίασαν και του κράτησαν τα πόδια και τον προσκύνησαν. 10 Τότε ο Ιησούς 

τους λέει: «Μη φοβάστε. πηγαίνετε, αναγγείλετε στους αδελφούς µου να φύγουν 
για τη Γαλιλαία, κι εκεί θα µε δουν». 

Η αναφορά των φρουρών 

11 Και ενώ αυτές πορεύονταν, ιδού, µερικοί στρατιώτες της φρουράς ήρθαν 
στην πόλη και ανάγγειλαν στους αρχιερείς όλα όσα έγιναν. 12 Και αφού 
συνάχτηκαν µαζί µε τους πρεσβυτέρους και έκαναν συµβούλιο, έλαβαν αργύρια 

αρκετά και τα έδωσαν στους στρατιώτες, 13 λέγοντας: «Πείτε: “Οι µαθητές του 
ήρθαν νύχτα και τον έκλεψαν, ενώ εµείς κοιµόµασταν”. 14 Και αν ακουστεί αυτό 



µπροστά στον ηγεµόνα, εµείς θα τον καθησυχάσουµε και εσάς θα κάνουµε 
αµέριµνους». 15 Εκείνοι, αφού έλαβαν τα αργύρια, έκαναν όπως τους 

δασκάλεψαν. Και διαδόθηκε η φήµη αυτού του λόγου µεταξύ των Ιουδαίων 
µέχρι τη σηµερινή ηµέρα. 

Η αποστολή των µαθητών 

(Μκ. 26:14-18, Λκ. 24:36-49, Ιν. 20:19-23, Πρ. 1:6-8) 

16 Και οι έντεκα µαθητές πορεύτηκαν στη Γαλιλαία, στο όρος που τους διέταξε ο 

Ιησούς 17 και, όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν. άλλοι δίστασαν. 18 Τότε 
πλησίασε ο Ιησούς και τους µίλησε, λέγοντας: «Μου δόθηκε κάθε εξουσία στον 
ουρανό και πάνω στη γη. 19 Πορευτείτε, λοιπόν, και µαθητέψτε όλα τα έθνη, 
βαφτίζοντας αυτούς στο όνοµα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύµατος, 20 διδάσκοντας αυτούς να τηρούν όλα όσα σας έδωσα εντολή. Και 
ιδού, εγώ είµαι µαζί σας όλες τις ηµέρες ως τη συντέλεια του αιώνα».  



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

Το κήρυγµα του Ιωάννη του Βαπτιστή 

(Μτ. 3:1-12, Λκ. 3:1-9, 15-17, Ιν. 1:19-28) 
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Αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. 2 Καθώς είναι 
γραµµένο στον Ησαΐα τον προφήτη:  

 Ιδού, αποστέλλω τον αγγελιοφόρο µου  
   πριν από το πρόσωπό σου  

  ο οποίος θα παρασκευάσει την οδό σου.  

3  Φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρηµο:  
  «Ετοιµάστε την οδό του Κυρίου,  
   ίσια κάνετε τα µονοπάτια του»,  

4 παρουσιάστηκε ο Ιωάννης που βάφτιζε στην έρηµο και κήρυττε βάφτισµα 

µετάνοιας σε άφεση αµαρτιών. 5 Και πορευόταν έξω προς αυτόν όλη η χώρα της 
Ιουδαίας και οι Ιεροσολυµίτες όλοι, και βαφτίζονταν από αυτόν στον Ιορδάνη 
ποταµό, αφού εξοµολογούνταν τις αµαρτίες τους. 6 Και ήταν ο Ιωάννης ντυµένος 

µε ρούχο από τρίχες καµήλας και µε ζώνη δερµάτινη γύρω από τη µέση του και 
έτρωγε ακρίδες και µέλι από αγριοµέλισσες. 7 Και κήρυττε λέγοντας: «Έρχεται ο 
ισχυρότερός µου ύστερα από εµένα, του οποίου δεν είµαι ικανός να σκύψω και να 
λύσω το λουρί των υποδηµάτων του. 8 Εγώ σας βάφτισα σε νερό, αυτός όµως θα 
σας βαφτίσει µέσα σε Πνεύµα Άγιο». 

Η βάπτιση του Ιησού 

(Μτ. 3:13-17, Λκ. 3:21-22) 

9 Και κατ' εκείνες τις ηµέρες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και 

βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. 10 Και ευθύς, ανεβαίνοντας από το 
νερό, είδε να σχίζονται οι ουρανοί και το Πνεύµα σαν περιστέρι να κατεβαίνει σ' 
αυτόν. 11 Και µια φωνή έγινε από τους ουρανούς: «Εσύ είσαι ο Υιός µου ο 
αγαπητός, σ' εσένα ευαρεστήθηκα». 



Οι πειρασµοί του Ιησού 

(Μτ. 4:1-11, Λκ. 4:1-13) 

12 Και ευθύς το Πνεύµα τον βγάζει στην έρηµο. 13 Και πειραζόταν συνεχώς στην 
έρηµο σαράντα ηµέρες από το Σατανά. Και ήταν µαζί µε τα θηρία και οι άγγελοι 
τον διακονούσαν. 

Η αρχή της διακονίας στη Γαλιλαία 

(Μτ. 4:12-17, Λκ. 4:14-15) 

14 Μετά λοιπόν την παράδοση του Ιωάννη στη φυλακή, ήρθε ο Ιησούς στη 
Γαλιλαία κηρύττοντας το ευαγγέλιο του Θεού 15 και λέγοντας: «Έχει 
συµπληρωθεί ο καιρός και έχει πλησιάσει η βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και 
πιστεύετε στο ευαγγέλιο».  

Το κάλεσµα των τεσσάρων ψαράδων 

(Μτ. 4:18-22, Λκ. 5:1-11) 

16 Και βαδίζοντας δίπλα στη λίµνη της Γαλιλαίας, είδε το Σίµωνα και τον Ανδρέα, 

τον αδελφό του Σίµωνα, να ρίχνουν δίχτυα µέσα στη λίµνη. γιατί ήταν ψαράδες. 
17 Και τους είπε ο Ιησούς: «Ελάτε πίσω µου, και θα σας κάνω να γίνετε ψαράδες 
ανθρώπων». 18 Και ευθύς άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. 19 Και αφού 

προχώρησε λίγο, είδε τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη τον 
αδελφό του, και αυτούς µέσα στο πλοίο να διορθώνουν τα δίχτυα, 20 και ευθύς 

τους κάλεσε. Και άφησαν τον πατέρα τους το Ζεβεδαίο µέσα στο πλοίο µαζί µε 
τους µισθωτούς και έφυγαν ακολουθώντας πίσω του.  

Ο άνθρωπος µε το ακάθαρτο πνεύµα 

(Λκ. 4:31-37) 

21 Και µπαίνουν στην Καπερναούµ. Και ευθύς το Σάββατο εισήλθε στη συναγωγή 

και δίδασκε. 22 Και εκπλήττονταν για τη διδαχή του. γιατί τους δίδασκε συνεχώς 
όπως ένας που έχει εξουσία, και όχι όπως οι γραµµατείς. 23 Και ευθύς ήταν στη 

συναγωγή τους ένας άνθρωπος µε πνεύµα ακάθαρτο και έκραξε δυνατά 24 

λέγοντας: «Τι σχέση έχουµε εµείς κι εσύ, Ιησού Ναζαρηνέ; Ήρθες για να µας 
καταστρέψεις; Σε ξέρω ποιος είσαι: ο Άγιος του Θεού». 25 Και επιτίµησε αυτό ο 
Ιησούς λέγοντας: «Φιµώσου και έξελθε από αυτόν». 26 Και αφού τον σπάραξε το 
πνεύµα το ακάθαρτο και φώναξε µε φωνή µεγάλη, εξήλθε από αυτόν. 27 Και 

θαµπώθηκαν από θαυµασµό όλοι, ώστε συζητούσαν µεταξύ τους λέγοντας: «Τι 
είναι αυτό; ∆ιδαχή καινούργια µε εξουσία! Και τα πνεύµατα τα ακάθαρτα διατάζει, 



και τον υπακούν». 28 Και εξήλθε η φήµη του ευθύς παντού σε όλα τα περίχωρα 
της Γαλιλαίας.  

Θεραπεία πολλών αρρώστων 

(Μτ. 8:14-17, Λκ. 4:38-41) 

29 Και ευθύς από τη συναγωγή µόλις εξήλθαν, ήρθαν στην οικία του Σίµωνα και 

του Ανδρέα, µαζί µε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. 30 Η πεθερά, όµως, του 
Σίµωνα ήταν κατάκοιτη µε πυρετό. και ευθύς του λένε γι' αυτήν. 31 Και πλησίασε 

και τη σήκωσε, αφού την κράτησε από το χέρι. και την άφησε ο πυρετός και 
τους διακονούσε. 32 Όταν λοιπόν βράδιασε, όταν έδυσε ο ήλιος, έφεραν προς 
αυτόν όλους όσοι ήταν σε κακή κατάσταση και τους δαιµονισµένους. 33 Και ήταν 
όλη η πόλη συναγµένη στο ίδιο µέρος µπροστά στη θύρα. 34 Και θεράπευσε 
πολλούς που ήταν σε κακή κατάσταση από ποικίλες νόσους, και έβγαλε πολλά 
δαιµόνια, και δεν άφηνε να µιλούν τα δαιµόνια, γιατί τον ήξεραν. 

Ο Ιησούς περιοδεύει κηρύττοντας 

(Λκ. 4:42-44) 

35 Και το πρωί, µέσα σε πολύ βαθιά νύχτα, αφού σηκώθηκε, εξήλθε και πήγε σε 

έρηµο τόπο, κι εκεί προσευχόταν. 36 Και έτρεξε πίσω του ο Σίµωνας και όσοι 

ήταν µαζί του, 37 και τον βρήκαν και του λένε: «Όλοι σε ζητούν». 38 Και τους 

λέει: «Ας πηγαίνουµε αλλού, στις γειτονικές κωµοπόλεις, για να κηρύξω και εκεί. 
γιατί γι' αυτό εξήλθα». 39 Και ήρθε κηρύττοντας στις συναγωγές τους σε όλη τη 
Γαλιλαία και βγάζοντας τα δαιµόνια. 

Ο καθαρισµός ενός λεπρού 

( Μτ. 8:1-4, Λκ. 5:12-16) 

40 Και έρχεται προς αυτόν ένας λεπρός, παρακαλώντας τον γονατιστός και 

λέγοντάς του: «Αν θέλεις, δύνασαι να µε καθαρίσεις». 41 Και επειδή τον 

σπλαχνίστηκε, εξέτεινε το χέρι του, τον άγγιξε και του λέει: «Θέλω, καθαρίσου». 

42 Και ευθύς έφυγε από αυτόν η λέπρα και καθαρίστηκε. 43 Και τότε του µίλησε 
αυστηρά και ευθύς τον έβγαλε έξω 44 και του λέει: «Κοίτα να µην πεις τίποτα σε 

κανέναν, αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον 

καθαρισµό σου αυτά που πρόσταξε ο Μωυσής, ως µαρτυρία σ' αυτούς». 45 
Εκείνος, όταν εξήλθε, άρχισε να διακηρύττει πολλά και να διαφηµίζει το γεγονός, 
ώστε αυτός να µη δύναται πια να εισέλθει σε καµιά πόλη φανερά, αλλά ήταν έξω 

σε έρηµους τόπους. και έρχονταν προς αυτόν από παντού. 



Η θεραπεία ενός παράλυτου 

(Μτ. 9:1-8, Λκ. 5:17-26) 
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Και όταν εισήλθε πάλι στην Καπερναούµ ύστερα από µερικές ηµέρες, ακούστηκε 

ότι είναι µέσα σ' έναν οίκο. 2 Και συνάχτηκαν πολλοί, ώστε να µη χωρούν πια 

µήτε στα µέρη µπροστά στη θύρα. και τους µιλούσε το λόγο του Θεού. 3 Και 

έρχονται φέρνοντας προς αυτόν έναν παράλυτο που τον σήκωναν τέσσερις. 4 

Και επειδή δεν µπορούσαν να τον φέρουν προς αυτόν εξαιτίας του πλήθους, 

αφαίρεσαν τη στέγη της οικίας όπου ήταν και, αφού έκαναν άνοιγµα, 
κατεβάζουν το κρεβάτι όπου ο παράλυτος ήταν κατάκοιτος. 5 Και όταν είδε ο 

Ιησούς την πίστη τους, λέει στον παράλυτο: «Τέκνο µου, σου αφήνονται οι 
αµαρτίες». 6 Ήταν τότε µερικοί από τους γραµµατείς εκεί, που κάθονταν και 
διαλογίζονταν µέσα στις καρδιές τους: 7 «Γιατί αυτός έτσι µιλάει; Βλαστηµά. 

Ποιος δύναται να αφήνει αµαρτίες παρά µόνο ένας, ο Θεός;» 8 Και ευθύς, επειδή 
κατάλαβε καλά ο Ιησούς στο πνεύµα του ότι έτσι διαλογίζονται µέσα τους, τους 
λέει: «Γιατί διαλογίζεστε αυτά µέσα στις καρδιές σας; 9 Τι είναι ευκολότερο, να 
πω στον παράλυτο: “Σου αφήνονται οι αµαρτίες”, ή να πω: “Σήκω και πάρε το 
κρεβάτι σου και περπάτα”; 10 Αλλά για να µάθετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του 
ανθρώπου να αφήνει αµαρτίες πάνω στη γη» - λέει στον παράλυτο: 11 «Σου λέω, 

σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στον οίκο σου». 12 Και εκείνος 

σηκώθηκε και ευθύς πήρε το κρεβάτι του και εξήλθε από την οικία µπροστά σε 
όλους, ώστε να µένουν εκστατικοί όλοι και να δοξάζουν το Θεό λέγοντας: «Έτσι 
δεν είδαµε ποτέ!»  

Η κλήση του Λευί 

(Μτ. 9:9-13, Λκ. 5:27-32) 

13 Και εξήλθε πάλι δίπλα στη λίµνη. Και όλο το πλήθος ερχόταν προς αυτόν και 

τους δίδασκε. 14 Και προχωρώντας εκεί κοντά είδε το Λευί, το γιο του Αλφαίου, 
να κάθεται στο τελωνείο και του λέει: «Ακολούθα µε». Και σηκώθηκε και τον 

ακολούθησε. 15 Και αυτός κάθεται, για να φάει µέσα στην οικία του, και πολλοί 

τελώνες και αµαρτωλοί κάθισαν, για να φάνε µαζί µε τον Ιησού και τους 
µαθητές του. Ήταν πράγµατι πολλοί και τον ακολουθούσαν. 16 Και οι γραµµατείς 

των Φαρισαίων, όταν είδαν ότι τρώει µαζί µε τους αµαρτωλούς και τους τελώνες, 

έλεγαν στους µαθητές του: «Τρώει µαζί µε τους τελώνες και τους αµαρτωλούς;» 

17 Και επειδή το άκουσε ο Ιησούς, τους λέει: «∆εν έχουν ανάγκη οι υγιείς από 
γιατρό, αλλά οι ασθενείς. ∆εν ήρθα να καλέσω δίκαιους, αλλά αµαρτωλούς». 



Το θέµα της νηστείας 

(Μτ. 9:14-17, Λκ. 5:33-39) 

18 Και οι µαθητές του Ιωάννη και οι Φαρισαίοι νήστευαν. Και έρχονται και του 

λένε: «Γιατί οι µαθητές του Ιωάννη και οι µαθητές των Φαρισαίων νηστεύουν, 
ενώ οι δικοί σου µαθητές δε νηστεύουν;» 19 Και τους είπε ο Ιησούς: «Μήπως 
δύνανται οι καλεσµένοι στο γάµο, ενώ ο γαµπρός είναι µαζί τους, να νηστεύουν; 
Όσο χρόνο έχουν το γαµπρό µαζί τους δε δύνανται να νηστεύουν. 20 Θα έρθουν 
όµως ηµέρες, όταν αφαιρεθεί από αυτούς ο γαµπρός, και τότε θα νηστέψουν κατ' 
εκείνη την ηµέρα.  

21 Κανείς δε ράβει µπάλωµα από ασυρρίκνωτο καινούργιο ύφασµα πάνω σε 
ρούχο παλιό. Ειδεµή, τραβάει το συµπλήρωµα από αυτό, το καινούργιο από το 
παλιό, και γίνεται χειρότερο σχίσιµο. 22 Και κανείς δε βάζει κρασί νέο σε ασκιά 
παλιά. Ειδεµή, το κρασί θα σπάσει τα ασκιά, και χάνεται το κρασί και τα ασκιά. 

Αλλά κρασί νέο βάζουν σε ασκιά καινούργια».  

Η τήρηση του Σαββάτου 

(Μτ. 12:1-8, Λκ. 6:1-5) 

23 Και το Σάββατο αυτός προχωρούσε µέσα από τα σπαρτά, και οι µαθητές του 
άρχισαν να κάνουν δρόµο µαδώντας τα στάχυα. 24 Και οι Φαρισαίοι του έλεγαν: 

«∆ες τι κάνουν το Σάββατο, πράγµα που δεν επιτρέπεται!» 25 Και τους λέει: 

«Ποτέ δε διαβάσατε τι έκανε ο ∆αβίδ, όταν είχε ανάγκη και πείνασε αυτός και 

όσοι ήταν µαζί του; 26 Πώς εισήλθε στον οίκο του Θεού επί Αβιάθαρ του 
αρχιερέα και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν επιτρέπεται να 

φάνε παρά µόνο οι ιερείς, και έδωσε και σ' όσους ήταν µαζί του;» 27 Και τους 
έλεγε: «Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. 
28 Ώστε Κύριος είναι ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου». 

Ο άνθρωπος µε το ξερό χέρι 

(Μτ. 12:9-14, Λκ. 6:6-11) 
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Και εισήλθε πάλι στη συναγωγή. Και ήταν εκεί ένας άνθρωπος έχοντας ξεραµένο 
το χέρι. 2 Και τον παρατηρούσαν αν θα τον θεραπεύσει το Σάββατο, για να τον 
κατηγορήσουν. 3 Και λέει στον άνθρωπο που είχε το ξερό χέρι: «Σήκω στο 

µέσο». 4 Και τους ρωτά: «Επιτρέπεται κανείς το Σάββατο να κάνει αγαθό ή να 
κακοποιήσει, να σώσει ζωή ή να σκοτώσει;» Εκείνοι σιωπούσαν. 5 Και αφού τους 
κοίταξε γύρω µε οργή, λυπηµένος συγχρόνως για την πώρωση της καρδιάς τους, 



λέει στον άνθρωπο: «Έκτεινε το χέρι σου». Και το εξέτεινε και αποκαταστάθηκε 
το χέρι του. 6 Και όταν εξήλθαν οι Φαρισαίοι, ευθύς έκαναν συµβούλιο µαζί µε 

τους Ηρωδιανούς αποφασίζοντας εναντίον του, για να τον σκοτώσουν.  

Ένα µεγάλο πλήθος στην ακρογιαλιά  

7 Και ο Ιησούς αναχώρησε προς τη λίµνη µαζί µε τους µαθητές του, και πολύ 

πλήθος τους ακολούθησε από τη Γαλιλαία και από την Ιουδαία 8 και από τα 
Ιεροσόλυµα και από την Ιδουµαία και πέρα από τον Ιορδάνη, και πολύ πλήθος 

που κατοικούσε γύρω από την Τύρο και τη Σιδώνα ήρθε προς αυτόν, επειδή 

άκουγαν όσα έκανε. 9 Και είπε στους µαθητές του να παραµένει κοντά του ένα 
πλοιάριο, εξαιτίας του πλήθους, για να µην τον συνθλίβουν. 10 Γιατί πολλούς 
θεράπευσε, ώστε έπεφταν πάνω του για να τον αγγίξουν όσοι είχαν µάστιγες. 11 
Και τα πνεύµατα τα ακάθαρτα, όταν τον έβλεπαν, έπεφταν µπροστά του και 
έκραζαν λέγοντας: «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». 12 Και πολύ τα επιτιµούσε, για 
να µην τον κάνουν φανερό.  

Η εκλογή των δώδεκα µαθητών 

(Μτ. 10:1-4, Λκ. 6:12-16) 

13 Και ανεβαίνει στο όρος και προσκαλεί όσους ήθελε αυτός, και πήγαν προς 
αυτόν. 14 Και διόρισε δώδεκα, τους οποίους και ονόµασε “αποστόλους”, για να 
είναι µαζί του και για να τους αποστέλλει να κηρύττουν 15 και να έχουν εξουσία 

να βγάζουν τα δαιµόνια. 16 Και διόρισε τους δώδεκα, και επέθεσε στο Σίµωνα το 

όνοµα Πέτρος, 17 και στον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου, και στον Ιωάννη τον 

αδελφό του Ιακώβου τους επέθεσε τότε τα ονόµατα Βοανηργές, που σηµαίνει 

“Γιοι Βροντής”. 18 Και διάλεξε επίσης τον Ανδρέα και το Φίλιππο και το 

Βαρθολοµαίο και το Ματθαίο και το Θωµά και τον Ιάκωβο, το γιο του Αλφαίου, 

και το Θαδδαίο και το Σίµωνα τον Καναναίο και τον Ιούδα Ισκαριώτη, ο οποίος 
και τον παράδωσε.  

Ο Ιησούς και ο Βεελζεβούλ 

(Μτ. 12:22-32, Λκ. 11:14-23, 12:10) 

20 Και έρχεται σ' έναν οίκο. και συνέρχεται πάλι το πλήθος, ώστε αυτοί να µη 
δύνανται µήτε άρτο να φάνε. 21 Και όταν το άκουσαν οι δικοί του, εξήλθαν για 

να τον κρατήσουν. γιατί έλεγαν ότι ήταν εκτός εαυτού. 22 Και οι γραµµατείς που 

κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυµα έλεγαν ότι έχει το Βεελζεβούλ, και ότι µέσω του 
άρχοντα των δαιµονίων βγάζει τα δαιµόνια. 23 Και τους προσκάλεσε και τους 

έλεγε µε παραβολές: «Πώς δύναται Σατανάς να βγάζει Σατανά; 24 Και αν µια 

βασιλεία χωριστεί κατά του εαυτού της, εκείνη η βασιλεία δε δύναται να σταθεί. 



25 Και αν µια οικία χωριστεί κατά του εαυτού της, εκείνη η οικία δε θα δυνηθεί 

να σταθεί. 26 Και αν ο Σατανάς σηκώθηκε κατά του εαυτού του και χωρίστηκε, 
δε δύναται να σταθεί, αλλά έχει τέλος. 27 Αλλά δε δύναται κανείς να εισέλθει 
στην οικία του ισχυρού και να λεηλατήσει τα σκεύη του, αν πρώτα δε δέσει τον 

ισχυρό, και τότε την οικία του θα τη λεηλατήσει. 28 Αλήθεια σας λέω ότι όλα τα 

αµαρτήµατα και οι βλαστήµιες θα αφεθούν στους γιους των ανθρώπων, όσα κι 
αν βλαστηµήσουν. 29 Όποιος όµως βλαστηµήσει ενάντια στο Πνεύµα το Άγιο, 
δεν έχει άφεση στον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιώνιου αµαρτήµατος». 30 Γιατί 
έλεγαν: «Έχει πνεύµα ακάθαρτο». 

Η µητέρα και οι αδελφοί του Ιησού 

(Μτ. 12:46-50, Λκ. 8:19-21) 

31 Και έρχεται η µητέρα του και οι αδελφοί του και, αφού στάθηκαν έξω, 

απέστειλαν µήνυµα προς αυτόν καλώντας τον. 32 Και γύρω του καθόταν 
πλήθος, και του λένε: «Ιδού, η µητέρα σου και οι αδελφοί σου και οι αδελφές 

σου σε ζητούν έξω». 33 Και τότε αποκρίθηκε και τους λέει: «Ποια είναι η µητέρα 

µου και ποιοι οι αδελφοί µου;» 34 Και αφού κοίταξε ολόγυρα προς αυτούς που 
κάθονταν γύρω του κυκλικά, λέει: «Να η µητέρα µου και οι αδελφοί µου. 35 Γιατί 

όποιος κι αν κάνει το θέληµα του Θεού, αυτός είναι αδελφός µου και αδελφή και 
µητέρα». 

Η παραβολή του σπορέα 

(Μτ. 13:1-9, Λκ. 8:4-8) 
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Και άρχισε πάλι να διδάσκει δίπλα στη λίµνη. Και συνάζεται κοντά του πλήθος 
πάρα πολύ, ώστε αυτός αναγκάστηκε να µπει σ' ένα πλοίο και να καθίσει στη 
λίµνη, και όλο το πλήθος ήταν κοντά στη λίµνη, στην ξηρά. 2 Και τους δίδασκε 
πολλά µε παραβολές και τους έλεγε στη διδαχή του: 3 «Ακούτε: ιδού, εξήλθε ο 

σπορέας για να σπείρει. 4 Και συνέβηκε, ενώ έσπερνε, ένας σπόρος να πέσει 
δίπλα στην οδό και ήρθαν τα πετεινά και τον κατάφαγαν. 5 Και άλλος έπεσε πάνω 

στο πετρώδες έδαφος όπου δεν είχε γη πολλή και ευθύς φύτρωσε, επειδή δεν 

είχε βάθος η γη. 6 Και όταν ανάτειλε ο ήλιος, κάηκε και, επειδή δεν είχε ρίζα, 
ξεράθηκε. 7 Και άλλος έπεσε στα αγκάθια, και µεγάλωσαν τα αγκάθια και τον 
συνέπνιξαν, και δεν έδωσε καρπό. 8 Και άλλοι έπεσαν στη γη την καλή και έδιναν 

καρπό που µεγάλωνε, και οι σπόροι αυξάνονταν και έφερε ο ένας τριάντα και ο 

άλλος εξήντα και ο άλλος εκατό». 9 Και έλεγε: «Αυτός που έχει αυτιά για να 
ακούει ας ακούει». 



Ο σκοπός των παραβολών 

(Μτ. 13:10-17, Λκ. 8:9-10) 

10 Και όταν έµεινε µόνος, τον ρωτούσαν εκείνοι που ήταν γύρω του µαζί µε τους 

δώδεκα για τις παραβολές. 11 Και τους έλεγε: «Σ' εσάς έχει δοθεί το µυστήριο 
της βασιλείας του Θεού. Αλλά σ' εκείνους, τους έξω, τα πάντα γίνονται µε 
παραβολές, 12 για να  

 βλέπουν συνεχώς αλλά να µη δουν,  
  και ν' ακούν συνεχώς αλλά να µην καταλαβαίνουν,  
 µην τυχόν επιστρέψουν στο Θεό  

  και αφεθεί σ' αυτούς η αµαρτία». 

Η εξήγηση της παραβολής του σπορέα 

(Μτ. 13:18-23, Λκ. 8:11-15) 

13 Και τους λέει: «∆εν καταλαβαίνετε την παραβολή αυτή, και τότε πώς όλες τις 
παραβολές θα καταλάβετε; 14 Ο σπορέας σπέρνει το λόγο. 15 Και αυτοί είναι 

όσοι έπεσαν δίπλα στην οδό: είναι οι άνθρωποι όπου σπέρνεται ο λόγος, αλλά 
όταν τον ακούσουν, ευθύς έρχεται ο Σατανάς και αφαιρεί το λόγο τον σπαρµένο 

σ' αυτούς. 16 Και όσοι σπέρνονται στα πετρώδη εδάφη είναι αυτοί που, όταν 
ακούσουν το λόγο, ευθύς µε χαρά τον λαβαίνουν, 17 όµως δεν έχουν ρίζα µέσα 
τους αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα, όταν γίνει θλίψη ή διωγµός εξαιτίας του 
λόγου, ευθύς σκανδαλίζονται. 18 Και άλλοι είναι που σπέρνονται στα αγκάθια: 

αυτοί είναι όσοι το λόγο τον άκουσαν, 19 αλλά οι µέριµνες του αιώνα και η 

απάτη του πλούτου και οι επιθυµίες που µπαίνουν µέσα τους για τα λοιπά 
πράγµατα συµπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. 20 Και όσοι σπάρθηκαν στη 

γη την καλή είναι εκείνοι οι οποίοι ακούνε το λόγο και τον παραδέχονται και 

καρποφορούν, ο ένας τριάντα και ο άλλος εξήντα και ο άλλος εκατό».  

Το φως κάτω από το µόδι 

(Μτ. 5:15, Λκ. 8:16-18) 

21 Και τους έλεγε: «Μήπως ετοιµάζεται ο λύχνος για να τεθεί κάτω από το µόδι ή 

κάτω από το κρεβάτι; ∆εν ετοιµάζεται για να τεθεί πάνω στο λυχνοστάτη; 22 
Γιατί δεν υπάρχει κρυφό που να µη φανερωθεί, ούτε έγινε απόκρυφο παρά για να 
έρθει στο φανερό. 23 Αν κάποιος έχει αυτιά για να ακούει ας ακούει».  
24 Και τους έλεγε: «Προσέχετε τι ακούτε. Με όποιο µέτρο µετράτε θα µετρηθεί σ' 

εσάς και θα σας προστεθεί. 25 Γιατί σ' όποιον έχει θα του δοθεί. αλλά σ' όποιον 
δεν έχει, και αυτό που έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν». 



Η παραβολή του σπόρου που αυξάνεται  

26 Και έλεγε: «Έτσι είναι η βασιλεία του Θεού: όπως ένας άνθρωπος που έριξε 
το σπόρο στη γη 27 και κοιµάται και σηκώνεται νύχτα και ηµέρα, και ο σπόρος 
βλασταίνει και µεγαλώνει µε τρόπο που αυτός δεν ξέρει. 28 Αυτόµατα η γη 
καρποφορεί, πρώτα χορτάρι, έπειτα στάχυ, έπειτα πλήρες σιτάρι µέσα στο στάχυ. 

29 Όταν λοιπόν παραδοθεί ώριµος ο καρπός, ευθύς αποστέλλει το δρεπάνι, γιατί 
έχει έρθει ο θερισµός». 

Η παραβολή του κόκκου του σιναπιού 

(Μτ. 13:31-32, Λκ. 13:18-19) 

30 Και έλεγε: «Πώς να παροµοιάσουµε τη βασιλεία του Θεού ή µε ποια παραβολή 

να την παραθέσουµε; 31 Είναι σαν κόκκος σιναπιού που, όταν σπαρθεί στη γη, 

είναι µικρότερος από όλους τους σπόρους που βρίσκονται στη γη. 32 Και όταν 
σπαρθεί, αυξάνει και γίνεται το µεγαλύτερο από όλα τα λάχανα, και κάνει µεγάλα 
κλαδιά, ώστε τα πετεινά του ουρανού να δύνανται να φωλιάζουν κάτω από τη 
σκιά του». 

Ο τρόπος χρήσεως των παραβολών 

(Μτ. 13:34-35) 

33 Και µε τέτοιες πολλές παραβολές τους µιλούσε το λόγο του Θεού, καθώς 
µπορούσαν να ακούνε. 34 Και χωρίς παραβολή δεν τους µιλούσε, αλλά ιδιαιτέρως 

στους δικούς του µαθητές τα επέλυε όλα. 

Η κατάπαυση της τρικυµίας 

(Μτ. 8:23, Λκ. 8:22-25) 

35 Και τους λέει εκείνη την ηµέρα, όταν βράδιασε: «Ας περάσουµε αντίπερα στη 
λίµνη». 36 Και αφού άφησαν το πλήθος, παραλαβαίνουν αυτόν όπως ήταν µέσα 

στο πλοίο. και άλλα πλοία ήταν µαζί του. 37 Και γίνεται λαίλαπα µεγάλη από 
άνεµο και τα κύµατα ρίχνονταν πάνω στο πλοίο, ώστε ήδη το πλοίο να γεµίζει 

νερά. 38 Αλλά αυτός ήταν στην πρύµη πάνω στο προσκεφάλι και κοιµόταν. Και 
τον ξυπνούν και του λένε: «∆άσκαλε, δε σε µέλει που χανόµαστε;» 39 Και αφού 
σηκώθηκε, επιτίµησε τον άνεµο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φιµώσου». Και 
κόπασε ο άνεµος και έγινε µεγάλη γαλήνη. 40 Και τους είπε: «Γιατί είστε δειλοί; 
Ακόµα δεν έχετε πίστη;» 41 Και φοβήθηκαν µε φόβο µεγάλο και έλεγαν ο ένας 
προς τον άλλο: «Ποιος άραγε είναι αυτός που και ο άνεµος και η θάλασσα τον 
υπακούνε;» 



Η θεραπεία του δαιµονισµένου Γερασηνού 

(Μτ. 8:28-34, Λκ. 8:26-39) 
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Και ήρθαν αντίπερα στη λίµνη, στη χώρα των Γερασηνών. 2 Και όταν αυτός 

εξήλθε από το πλοίο, ευθύς ένας άνθρωπος µε πνεύµα ακάθαρτο τον συνάντησε 

από τα µνήµατα, 3 που την κατοίκησή του την είχε στα µνήµατα. Και εκτός από 
αυτό, κανείς δεν µπορούσε να τον δέσει ούτε µε αλυσίδα, 4 γιατί πολλές φορές 
τον είχαν δέσει µε ποδόδεσµα και µε αλυσίδες, αλλά οι αλυσίδες διασπάστηκαν 
από αυτόν και τα ποδόδεσµα είχαν συντριφτεί, και κανείς δεν µπορούσε να τον 

δαµάσει. 5 Και διαπαντός, νύχτα και ηµέρα έκραζε συνεχώς στα µνήµατα και 

στα όρη, και κατάκοβε τον εαυτό του µε λίθους. 6 Και όταν είδε τον Ιησού από 

µακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε 7 και, αφού έκραξε µε φωνή µεγάλη, του 

λέει: «Τι σχέση έχουµε εγώ κι εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού του ύψιστου; Σε 
ορκίζω στο Θεό, µη µε βασανίσεις». 8 Γιατί ο Ιησούς του έλεγε: « Πνεύµα 
ακάθαρτο, έξελθε από τον άνθρωπο». 9 Και τον επερωτούσε: «Τι όνοµα έχεις;» 

Και του λέει: «Λεγεώνα είναι το όνοµά µου, γιατί είµαστε πολλοί». 10 Και τον 
παρακαλούσε πολύ να µην τα αποστείλει έξω από τη χώρα.  

11 Ήταν λοιπόν εκεί κοντά στο όρος µια µεγάλη αγέλη χοίρων που έβοσκε. 12 
Και τον παρακάλεσαν λέγοντας: «Στείλε µας στους χοίρους, για να εισέλθουµε σ' 

αυτούς». 13 Και τους το επέτρεψε. Και αφού εξήλθαν τα πνεύµατα τα ακάθαρτα, 

εισήλθαν στους χοίρους και όρµησε η αγέλη κάτω στον γκρεµό, στη λίµνη, ήταν 
περίπου δύο χιλιάδες, και πνίγονταν µέσα στη λίµνη. 14 Και αυτοί που τους 

έβοσκαν έφυγαν και το ανάγγειλαν στην πόλη και στους αγρούς. Και ήρθαν, για 
να δουν τι είναι το γεγονός, 15 και έρχονται προς τον Ιησού και βλέπουν τον 
δαιµονισµένο να κάθεται ντυµένος και σώφρονας, αυτός που είχε τον Λεγεώνα, 

και φοβήθηκαν. 16 Και εκείνοι που το είδαν τους διηγήθηκαν πώς έγινε στο 
δαιµονισµένο και αναφορικά µε τους χοίρους. 17 Και άρχισαν να τον παρακαλούν 
να φύγει από τα όριά τους. 18 Και καθώς αυτός έµπαινε στο πλοίο, τον 

παρακαλούσε ο πρώην δαιµονισµένος να µένει µαζί του. 19 Όµως δεν τον 
άφησε, αλλά του λέει: «Πήγαινε στον οίκο σου, προς τους δικούς σου, και 

ανάγγειλέ τους όσα ο Κύριος σου έχει κάνει και πώς σε ελέησε». 20 Και εκείνος 
έφυγε και άρχισε να κηρύττει στη ∆εκάπολη όσα του έκανε ο Ιησούς, και όλοι 
θαύµαζαν. 



Η θυγατέρα του Ιάιρου και η γυναίκα µε την αιµορραγία 

(Μτ. 9:18-26, Λκ. 8:40-56) 

21 Και αφού διαπέρασε ο Ιησούς τη λίµνη αντίπερα µε το πλοίο πάλι, συνάχτηκε 
πλήθος πολύ κοντά του, και ήταν δίπλα στη λίµνη. 22 Και έρχεται ένας από τους 

αρχισυνάγωγους µε το όνοµα Ιάιρος και, όταν τον είδε, πέφτει µπροστά στα 
πόδια του 23 και τον παρακαλεί πολύ λέγοντας: «Η µικρή θυγατέρα µου είναι στα 

τελευταία της. να έρθεις και να επιθέσεις σε αυτήν τα χέρια, για να σωθεί και να 

ζήσει» 24 Και ο Ιησούς έφυγε µαζί του.  

Και τον ακολουθούσε πλήθος πολύ και τον συνέθλιβαν. 25 Και µια γυναίκα που 
είχε ροή αίµατος δώδεκα έτη 26 και που έπαθε πολλά από πολλούς γιατρούς, και 
που δαπάνησε όλα τα υπάρχοντά της και που τίποτα δεν ωφελήθηκε αλλά µάλλον 
ήρθε στο χειρότερο, 27 όταν άκουσε για τον Ιησού, ήρθε µέσα στο πλήθος από 

πίσω του και άγγιξε το ρούχο του. 28 Γιατί έλεγε: «Αν αγγίξω και µόνο τα ρούχα 
του, θα σωθώ». 29 Και ευθύς ξεράθηκε η πηγή του αίµατός της και κατάλαβε στο 

σώµα της ότι έχει γιατρευτεί από τη µάστιγά της. 30 Και ευθύς ο Ιησούς, επειδή 
κατανόησε µέσα του τη δύναµη που εξήλθε από αυτόν, στράφηκε πίσω στο 
πλήθος και έλεγε: «Ποιος µου άγγιξε τα ρούχα;» 31 Και του έλεγαν οι µαθητές 
του: «Βλέπεις το πλήθος να σε συνθλίβει και λες: “Ποιος µε άγγιξε”;» 32 Και 
έβλεπε γύρω, για να δει εκείνη που έκανε αυτό. 33 Τότε η γυναίκα, που 
φοβήθηκε και έτρεµε, επειδή ήξερε αυτό που είχε γίνει σ' αυτήν, ήρθε και έπεσε 

µπροστά στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. 34 Εκείνος της είπε: 

«Θυγατέρα µου, η πίστη σου σε έχει σώσει. πήγαινε µε ειρήνη και να είσαι υγιής 
από τη µάστιγά σου».  

35 Ενώ αυτός µιλούσε ακόµη, έρχονται από την οικία του αρχισυνάγωγου 

λέγοντας: «Η θυγατέρα σου πέθανε. τι ενοχλείς ακόµα το δάσκαλο;» 36 Αλλά ο 
Ιησούς παραµέλησε τα λόγια που λέγονταν και λέει στον αρχισυνάγωγο: «Μη 
φοβάσαι, µόνο πίστευε». 37 Και δεν άφησε κανέναν να ακολουθήσει µαζί του 

παρά µόνο τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του 

Ιακώβου. 38 Και έρχονται στον οίκο του αρχισυνάγωγου, και βλέπει το θόρυβο 
και αυτούς που έκλαιγαν και αλάλαζαν πολύ 39 και, όταν εισήλθε, τους λέει: «Τι 
θορυβείστε και κλαίτε; Το παιδί δεν πέθανε αλλά κοιµάται». 40 Και τον 

περιγελούσαν. Αυτός, όµως, αφού τους έβγαλε όλους, παραλαβαίνει τον πατέρα 

του παιδιού και τη µητέρα κι εκείνους που ήταν µαζί του, και µπαίνει εκεί όπου 
ήταν το παιδί. 41 Και αφού κράτησε το χέρι του παιδιού, της λέει: «Ταλιθα 
κουµ», που όταν ερµηνεύεται σηµαίνει: «Κοριτσάκι, σου λέω, σήκω». 42 Και 

ευθύς σηκώθηκε το κοριτσάκι και περπατούσε. γιατί ήταν δώδεκα ετών. Και 
έµειναν εκστατικοί ευθύς από µεγάλη κατάπληξη. 43 Και τους διέταξε αυστηρά να 
µη µάθει κανείς αυτό, και είπε να της δώσουν να φάει. 



Η απόρριψη του Ιησού στη Ναζαρέτ 

(Μτ. 13:53-58, Λκ. 4:16-30) 
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Και εξήλθε από εκεί και έρχεται στην πατρίδα του, και τον ακολουθούν οι µαθητές 
του. 2 Και όταν ήρθε το Σάββατο, άρχισε να διδάσκει στη συναγωγή. Και πολλοί, 

καθώς άκουγαν, εκπλήσσονταν και έλεγαν: «Από πού έρχονται σε τούτον αυτά, 

και τι σοφία είναι αυτή που δόθηκε σε τούτον, και από πού έρχονται οι δυνάµεις 
τέτοιου είδους που γίνονται µε τα χέρια του; 3 ∆εν είναι αυτός ο ξυλουργός, ο 

γιος της Μαρίας και ο αδελφός του Ιακώβου και του Ιωσή και του Ιούδα και 

του Σίµωνα; Και δεν είναι οι αδελφές του εδώ κοντά µας;» Και σκανδαλίζονταν σ' 

αυτόν. 4 Και τους έλεγε ο Ιησούς: «∆εν υπάρχει προφήτης ατίµητος παρά µόνο 
στην πατρίδα του και στους συγγενείς του και στην οικία του». 5 Και δεν 

µπορούσε εκεί να κάνει καµιά θαυµατουργική δύναµη παρά µόνο επέθεσε τα 

χέρια σε λίγους αρρώστους και τους θεράπευσε. 6 Και θαύµαζε για την απιστία 
τους. 

Η αποστολή των δώδεκα 

(Μτ. 10:1,5-15, Λκ. 9:1-6) 

Και περιήλθε γύρω τα χωριά διδάσκοντας. 7 Και προσκαλεί τους δώδεκα και 
άρχισε να τους αποστέλλει δύο-δύο, και τους έδινε εξουσία στα πνεύµατα τα 
ακάθαρτα 8 και τους παράγγειλε να µην παίρνουν τίποτα στο δρόµο παρά µόνο 
ραβδί, µήτε άρτο, µήτε σακίδιο, µήτε χαλκό στη ζώνη, 9 «αλλά να έχετε δεµένα 

κάτω από τα πόδια σας σανδάλια και να µην ντυθείτε δύο πουκάµισα». 10 Και 

τους έλεγε: «Όπου εισέλθετε σε οικία, εκεί µένετε, ωσότου εξέλθετε για να 
φύγετε από εκεί. 11 Και όποιος τόπος δε σας δεχτεί µήτε σας ακούσουν, όταν 

βγαίνετε από εκεί, τινάξτε µακρυά το χώµα που είναι κάτω από τα πόδια σας ως 

µαρτυρία σ' αυτούς». 12 Και εκείνοι, όταν εξήλθαν, κήρυξαν να µετανοούν, 13 

και έβγαζαν πολλά δαιµόνια, και άλειφαν µε λάδι πολλούς αρρώστους και τους 
θεράπευαν.  

Ο θάνατος του Ιωάννη του Βαπτιστή 

(Μτ. 14:1-12, Λκ. 9:7-9) 

14 Και άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης, γιατί έγινε φανερό το όνοµά του. Και έλεγαν 

ότι ο Ιωάννης που βαφτίζει έχει εγερθεί από τους νεκρούς και γι' αυτό ενεργούν 

οι θαυµατουργικές δυνάµεις µέσω αυτού. 15 Άλλοι όµως έλεγαν ότι είναι ο 



Ηλίας. Και άλλοι έλεγαν ότι είναι προφήτης όπως ένας από τους προφήτες. 16 

Όταν το άκουσε λοιπόν ο Ηρώδης έλεγε: «Αυτός που εγώ αποκεφάλισα, ο 
Ιωάννης, αυτός εγέρθηκε». 17 Γιατί ο ίδιος ο Ηρώδης, αφού απέστειλε 

στρατιώτες, κράτησε τον Ιωάννη και τον έδεσε µέσα στη φυλακή εξαιτίας της 

Ηρωδιάδας, της γυναίκας του Φιλίππου του αδελφού του, επειδή την 
νυµφεύτηκε. 18 Γιατί έλεγε ο Ιωάννης στον Ηρώδη: «∆εν σου επιτρέπεται να 

έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». 19 Και η Ηρωδιάδα το κρατούσε µέσα της 

εναντίον του και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν µπορούσε. 20 Γιατί ο 

Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη, επειδή ήξερε πως αυτός είναι άντρας δίκαιος και 

άγιος, και τον συντηρούσε. και όταν κάποτε τον άκουσε, απορούσε πολύ, αλλά 

τον άκουγε ευχάριστα. 21 Και ήρθε η κατάλληλη ηµέρα για την Ηρωδιάδα όταν ο 
Ηρώδης στα γενέθλιά του έκανε δείπνο στους µεγιστάνες του και στους 
χιλίαρχους και στους πρώτους της Γαλιλαίας. 22 Και αφού εισήλθε η θυγατέρα 
αυτής της Ηρωδιάδας και χόρεψε, άρεσε στον Ηρώδη και σ' αυτούς που κάθονταν 

µαζί, για να φάνε. Είπε τότε ο βασιλιάς στο κορίτσι: «Ζήτησέ µου ό,τι κι αν 

θέλεις και θα σου το δώσω». 23 Και της ορκίστηκε πολλά: «Ό,τι κι αν µου 

ζητήσεις θα σου το δώσω, έως το µισό του βασιλείου µου». 24 Και αυτή εξήλθε 

και είπε στη µητέρα της: «Τι να ζητήσω;» Εκείνη απάντησε: «Το κεφάλι του 

Ιωάννη που βαφτίζει». 25 Και το κορίτσι εισήλθε ευθύς βιαστικά προς το 

βασιλιά και ζήτησε λέγοντας: «Θέλω τώρα αµέσως να µου δώσεις πάνω σε ένα 

πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». 26 Και παρόλο που έγινε περίλυπος 

ο βασιλιάς, εξαιτίας των όρκων και γι' αυτούς που κάθονταν, για να φάνε, δε 

θέλησε να αθετήσει το λόγο του σ' αυτήν. 27 Και ευθύς απέστειλε ο βασιλιάς 

ένα δήµιο και διέταξε να φέρουν το κεφάλι του. Και εκείνος πήγε και τον 

αποκεφάλισε µέσα στη φυλακή 28 και έφερε το κεφάλι του πάνω σε ένα πιάτο 
και το έδωσε στο κορίτσι, και το κορίτσι το έδωσε στη µητέρα της. 29 Και όταν 
το άκουσαν οι µαθητές του, ήρθαν και σήκωσαν το πτώµα του και το έθεσαν σ' 

ένα µνήµα. 

Ο χορτασµός των πέντε χιλιάδων 

(Μτ. 14:13-21, Λκ. 9:10-17, Ιν. 6:1-14) 

30 Και συνάζονται οι απόστολοι κοντά στον Ιησού και του ανάγγειλαν όλα όσα 
έκαναν και όσα δίδαξαν. 31 Και τους λέει: «Ελάτε εσείς οι ίδιοι ιδιαιτέρως σε 
έρηµο τόπο και αναπαυτείτε λίγο». Γιατί ήταν πολλοί αυτοί που πηγαινοέρχονταν, 
και ούτε να φάνε δεν ευκαιρούσαν. 32 Και έφυγαν µε το πλοίο σε έρηµο τόπο 
ιδιαιτέρως. 33 Και τους είδαν να πηγαίνουν και τους αναγνώρισαν πολλοί, και µαζί 
έτρεξαν εκεί πεζή από όλες τις πόλεις, και ήρθαν πριν από αυτούς. 34 Και όταν 
εξήλθε, είδε πολύ πλήθος και τους σπλαχνίστηκε, γιατί ήταν σαν πρόβατα που 
δεν έχουν ποιµένα, και άρχισε να τους διδάσκει πολλά. 35 Και όταν ήδη είχε 



περάσει πολλή ώρα, αφού τον πλησίασαν οι µαθητές του, έλεγαν: «Ο τόπος είναι 

έρηµος και ήδη πολλή ώρα έχει περάσει. 36 Απόλυσέ τους, για να πάνε στους 

γύρω αγρούς και στα χωριά και να αγοράσουν για τους εαυτούς τους κάτι να 
φάνε». 37 Εκείνος αποκρίθηκε και τους είπε: «∆ώστε τους εσείς να φάνε». Και 
του λένε: «Να φύγουµε και να αγοράσουµε άρτους αξίας διακοσίων δηναρίων και 
να τους δώσουµε να φάνε;» 38 Εκείνος τους απαντάει: «Πόσους άρτους έχετε; 

Πηγαίνετε να δείτε». Και αφού το έµαθαν, του λένε: «Πέντε, και δύο ψάρια». 39 
Και τους διέταξε να ξαπλώσουν όλοι οµάδες οµάδες πάνω στο χλωρό χορτάρι. 40 

Και ξάπλωσαν παρέες παρέες από εκατό και από πενήντα άτοµα. 41 Και αφού 
έλαβε τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, σήκωσε πάνω το βλέµµα στον 

ουρανό, ευλόγησε το Θεό και κατέκοψε τους άρτους µε τα χέρια και τα έδινε 

στους µαθητές του, για να τα παραθέσουν σ' αυτούς. και τα δύο ψάρια τα 
µοίρασε σε όλους. 42 Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν, 43 και σήκωσαν δώδεκα 
κοφίνια γεµάτα από κοµµάτια, και από τα ψάρια. 44 Και αυτοί που έφαγαν τους 
άρτους ήταν πέντε χιλιάδες άντρες.  

Ο Ιησούς περπατά στο νερό 

(Μτ. 14:22-33, Ιν. 6:15-21) 

45 Και ευθύς ανάγκασε τους µαθητές του να µπουν στο πλοίο και να πάνε πριν 

από αυτόν στην όχθη αντίπερα, στη Βηθσαϊδά, ωσότου αυτός να απολύσει το 
πλήθος. 46 Και αφού τους αποχαιρέτησε, έφυγε στο όρος για να προσευχηθεί. 47 

Και όταν βράδιασε, ήταν το πλοίο στο µέσο της λίµνης και αυτός µόνος του στην 
ξηρά. 48 Και όταν τους είδε να βασανίζονται, ενώ κωπηλατούσαν, γιατί ήταν ο 
άνεµος ενάντιος σε αυτούς, έρχεται προς αυτούς κατά τα ξηµερώµατα 
περπατώντας πάνω στη λίµνη και ήθελε να τους προσπεράσει. 49 Εκείνοι, επειδή 
τον είδαν πάνω στη λίµνη να περπατάει, νόµισαν ότι είναι φάντασµα και έκραξαν 
δυνατά. 50 Γιατί όλοι τον είδαν και ταράχτηκαν. Εκείνος ευθύς µίλησε µαζί τους 

και τους λέει: «Έχετε θάρρος, εγώ είµαι. µη φοβάστε». 51 Και ανέβηκε κοντά 

τους στο πλοίο και κόπασε ο άνεµος. και πολύ περισσότερο µέσα τους έµεναν 

εκστατικοί. 52 Γιατί δεν είχαν καταλάβει ό,τι έγινε µε τους άρτους, αλλά ήταν η 
καρδιά τους πωρωµένη. 

Η θεραπεία των αρρώστων στη Γεννησαρέτ 

(Μτ. 14:34-36) 

53 Και αφού διαπέρασαν τη λίµνη, ήρθαν στην ξηρά, στη Γεννησαρέτ, και 

προσορµίστηκαν. 54 Και όταν αυτοί εξήλθαν από το πλοίο, µόλις οι άνθρωποι 
τον αναγνώρισαν, 55 ευθύς έτρεξαν γύρω σ' όλη την περιοχή εκείνη και άρχισαν 

να µεταφέρουν πάνω στα κρεβάτια εκείνους που ήταν σε κακή κατάσταση, εκεί 
όπου άκουγαν ότι βρίσκεται. 56 Και όπου και αν έµπαινε, σε χωριά ή σε πόλεις ή 



σε αγρούς, έθεταν στις αγορές τούς ασθενείς και τον παρακαλούσαν να αγγίξουν 
έστω και το κράσπεδο του ρούχου του. Και όσοι τον άγγιξαν σώζονταν. 

Η παράδοση των πατέρων 

(Μτ. 15:1-20) 

7 
ΜΑΡΚΟΣ (MK.) 7  

Και συνάζονται κοντά του οι Φαρισαίοι και µερικοί από τους γραµµατείς που 

ήρθαν από τα Ιεροσόλυµα. 2 Και όταν είδαν µερικούς από τους µαθητές του ότι 
µε ακάθαρτα χέρια, τουτέστι άνιφτα, τρώνε τους άρτους 3 - γιατί οι Φαρισαίοι και 
όλοι οι Ιουδαίοι αν δε νίψουν τα χέρια µε πυγµή, δεν τρώνε, κρατώντας την 

παράδοση των πρεσβυτέρων. 4 και γυρνώντας από την αγορά, αν δε 
λουστούν, δεν τρώνε. Και άλλα πολλά είναι που παράλαβαν να κρατούν, πλύσεις 

ποτηριών και σκευών και χάλκινων αντικειµένων και κρεβατιών - 5 τότε τον 
ρωτούν οι Φαρισαίοι και οι γραµµατείς: «Γιατί δεν περπατούν οι µαθητές σου 
κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά µε ακάθαρτα χέρια τρώνε τον 
άρτο;» 6 Εκείνος τους είπε: «Καλά προφήτεψε ο Ησαΐας για σας τους υποκριτές, 
όπως είναι γραµµένο:  

 Αυτός ο λαός µε τα χείλη µε τιµά,  
  αλλά η καρδιά τους απέχει µακριά από εµένα.  
7  Και µάταια µε σέβονται,  
  διδάσκοντας διδασκαλίες,  
   που είναι εντολές ανθρώπων.  
8 Αφήσατε την εντολή του Θεού και κρατάτε την παράδοση των ανθρώπων». 9 
Και τους έλεγε: «Καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού, για να στήσετε την 

παράδοσή σας. 10 Γιατί ο Μωυσής είπε: Τίµα τον πατέρα σου και τη 
µητέρα σου, και, Όποιος κακολογεί πατέρα ή µητέρα 
οπωσδήποτε να θανατώνεται. 11 Εσείς όµως λέτε: “Αν ένας άνθρωπος 

πει στον πατέρα του ή στη µητέρα του: 'Κορβάν' - που σηµαίνει δώρο - 'στο 

ναό δίνω ό,τι είχες από εµένα να ωφεληθείς' ”, 12 δεν τον αφήνετε πια τίποτα 

να κάνει στον πατέρα του ή στη µητέρα του, 13 ακυρώνοντας το λόγο του Θεού 
για τη δική σας παράδοση που παραδώσατε. Και παρόµοια τέτοια πολλά κάνετε».  
14 Και αφού προσκάλεσε πάλι το πλήθος, τους έλεγε: «Ακούστε µε όλοι και 
καταλάβετε: 15 Τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον άνθρωπο που µπαίνει σ' αυτόν, 
το οποίο δύναται να τον κάνει ακάθαρτο. Αλλά εκείνα που βγαίνουν από τον 
άνθρωπο είναι που κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. [16 Αν κάποιος έχει αυτιά για 

να ακούει, ας ακούει.]» 17 Και όταν εισήλθε σ' έναν οίκο µακριά από το πλήθος, 

τον ρωτούσαν οι µαθητές του για την παραβολή. 18 Και τους λέει, δηλώνοντας 
καθαρά όλα τα φαγητά: «Έτσι κι εσείς είστε ασύνετοι; ∆ε νοείτε ότι καθετί που 



απέξω µπαίνει στον άνθρωπο δε δύναται να τον κάνει ακάθαρτο, 19 γιατί δεν 
µπαίνει στην καρδιά του αλλά στην κοιλιά, και βγαίνει στο αποχωρητήριο;» 20 
Έλεγε µάλιστα: «Ό,τι βγαίνει από τον άνθρωπο, εκείνο κάνει ακάθαρτο τον 
άνθρωπο. 21 Γιατί µέσα από την καρδιά των ανθρώπων βγαίνουν οι διαλογισµοί 
οι κακοί, πορνείες, κλοπές, φόνοι, 22 µοιχείες, πλεονεξίες, κακίες, δόλος, 
ασέλγεια, οφθαλµός κακός, βλαστήµια, υπερηφάνεια, αφροσύνη. 23 Όλα αυτά τα 
κακά βγαίνουν από µέσα και κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο». 

Η πίστη της Συροφοινίκισσας 

(Μτ. 15:21-28) 

24 Και αφού σηκώθηκε από εκεί, πήγε στα όρια της Τύρου. Και όταν εισήλθε σε 

µια οικία, δεν ήθελε να γνωρίσει κανέναν, όµως δεν µπόρεσε να διαφύγει την 

προσοχή. 25 Αλλά ευθύς µόλις άκουσε µια γυναίκα γι' αυτόν, της οποίας η µικρή 
θυγατέρα της είχε πνεύµα ακάθαρτο, ήρθε και έπεσε µπροστά στα πόδια του. 26 
Και η γυναίκα ήταν Ελληνίδα, Συροφοινίκισσα στο γένος. Και τον παρακαλούσε να 

βγάλει το δαιµόνιο από τη θυγατέρα της. 27 Και εκείνος της έλεγε: «Άφησε 

πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι καλό να λάβει κανείς τον άρτο 

των παιδιών και να τον ρίξει στα σκυλάκια». 28 Εκείνη αποκρίθηκε και του λέει: 
«Κύριε, και τα σκυλάκια κάτω από το τραπέζι τρώνε από τα ψίχουλα των 

παιδιών». 29 Και τότε της είπε: «Γι' αυτόν το λόγο που είπες, πήγαινε. το 

δαιµόνιο έχει εξέλθει από τη θυγατέρα σου». 30 Και εκείνη έφυγε για τον οίκο 
της και βρήκε το παιδί ξαπλωµένο στο κρεβάτι και το δαιµόνιο να έχει εξέλθει.  

Η θεραπεία του κωφάλαλου  

31 Και πάλι εξήλθε από τα όρια της Τύρου και ήρθε διαµέσου της Σιδώνας στη 

λίµνη της Γαλιλαίας, περνώντας µέσα από τα όρια της ∆εκάπολης. 32 Και του 

φέρνουν έναν κουφό και που µόλις µιλούσε και τον παρακαλούν να επιθέσει σ' 

αυτόν το χέρι. 33 Και τον πήρε κατά µέρος, µακριά από το πλήθος ιδιαιτέρως, 
έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και, αφού έφτυσε, άγγιξε τη γλώσσα του. 
34 Και αφού σήκωσε το βλέµµα στον ουρανό, στέναξε και του λέει: «Εφφαθα», 
που σηµαίνει: “Ανοίξου εντελώς”. 35 Και αµέσως ανοίχτηκαν τα αυτιά του και 
λύθηκε το δέσιµο της γλώσσας του και µιλούσε ορθά. 36 Και τους παράγγειλε να 

µην το λένε σε κανέναν. Αλλά όσο τους το παράγγελλε, τόσο αυτοί το 
διακήρυτταν περισσότερο. 37 Και εκπλήττονταν υπερβολικά, λέγοντας: «Όλα 

καλά τα έχει κάνει. και τους κουφούς τους κάνει να ακούν και τους άλαλους να 
λαλούν». 



Ο χορτασµός των τεσσάρων χιλιάδων 

(Μτ. 15:32-39) 
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Εκείνες τις ηµέρες, επειδή πάλι ήταν πολύ πλήθος και δεν είχαν τι να φάνε, 
προσκάλεσε τους µαθητές και τους λέει: 2 «Σπλαχνίζοµαι το πλήθος, γιατί ήδη 
τρεις ηµέρες µένουν κοντά µου και δεν έχουν τι να φάνε. 3 Και αν τους απολύσω 

νηστικούς για τον οίκο τους, θα εξαντληθούν κατά το δρόµο. Και µάλιστα 
µερικοί από αυτούς έχουν έρθει από µακριά». 4 Και του αποκρίθηκαν οι µαθητές 
του: «Από πού θα δυνηθεί κανείς να χορτάσει µε άρτους τούτους εδώ στην 
ερηµιά;» 5 Και τους ρωτούσε: «Πόσους άρτους έχετε;» Εκείνοι είπαν: «Εφτά». 6 
Και παραγγέλλει στο πλήθος να ξαπλώσει πάνω στη γη. Και αφού έλαβε τους 

εφτά άρτους και ευχαρίστησε το Θεό, τους έκοψε µε τα χέρια και έδινε στους 

µαθητές του για να τους παραθέτουν, και τους παράθεσαν στο πλήθος. 7 Και 
είχαν λίγα ψαράκια. Και αφού τα ευλόγησε, είπε και αυτά να παραθέσουν. 8 Και 
έφαγαν και χόρτασαν, και σήκωσαν περισσεύµατα κοµµατιών, εφτά µεγάλα 

καλάθια. 9 Και ήταν περίπου τέσσερις χιλιάδες. Και µετά τους απόλυσε. 10 Και 
ευθύς µπήκε στο πλοίο µαζί µε τους µαθητές του και ήρθε στα µέρη ∆αλµανουθά.  

Ζητούν σηµείο 

(Μτ. 16:1-4) 

11 Και εξήλθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν µε αυτόν, ζητώντας από 

αυτόν κάποιο σηµείο από τον ουρανό, για να τον πειράξουν. 12 Και αφού 
αναστέναξε µε το πνεύµα του, λέει: «Γιατί η γενιά αυτή ζητά σηµείο; Αλήθεια σας 

λέω, δε θα δοθεί στη γενιά αυτή σηµείο». 13 Και τους άφησε, πάλι µπήκε στο 
πλοίο και έφυγε στην αντίπερα όχθη. 

Το προζύµι των Φαρισαίων και του Ηρώδη 

(Μτ. 16:5-12) 

14 Και ξέχασαν να λάβουν άρτους, και δεν είχαν µαζί τους παρά µόνο έναν άρτο 
στο πλοίο. 15 Και τους παράγγελλε λέγοντας: «Κοιτάτε, προσέχετε από το 

προζύµι των Φαρισαίων και από το προζύµι του Ηρώδη». 16 Και αυτοί 
διαλογίζονταν µεταξύ τους ότι δεν έχουν άρτους. 17 Και επειδή το κατάλαβε, 
τους λέει: «Τι διαλογίζεστε ότι δεν έχετε άρτους; Ακόµα δε νοείτε ούτε 
καταλαβαίνετε; Πωρωµένη έχετε την καρδιά σας; 18 Οφθαλµούς αν και έχετε δε 
βλέπετε, και αυτιά αν και έχετε δεν ακούτε; Και δε θυµάστε, 19 όταν τους πέντε 

άρτους έκοψα µε τα χέρια στους πέντε χιλιάδες, πόσα κοφίνια σηκώσατε 



γεµάτα µε κοµµάτια;» Του λένε: «∆ώδεκα». 20 «Όταν έκοψα τους εφτά 

άρτους στους τέσσερις χιλιάδες, πόσα µεγάλα καλάθια σηκώσατε γεµάτα 
κοµµάτια;» Και του λένε: «Εφτά». 21 Και τους έλεγε: «Ακόµα δεν 
καταλαβαίνετε;»  

Η θεραπεία του τυφλού στη Βηθσαϊδά  

22 Και έρχονται στη Βηθσαϊδά. Και του φέρνουν έναν τυφλό και τον παρακαλούν 
να τον αγγίξει. 23 Και έπιασε το χέρι του τυφλού και τον έφερε έξω από το χωριό 
και, αφού έφτυσε στα µάτια του, επέθεσε τα χέρια σ' αυτόν και τον ρωτούσε: 

«Βλέπεις τίποτα;» 24 Κι εκείνος είδε προς τα πάνω και έλεγε: «Βλέπω τους 

ανθρώπους. σαν δέντρα τους βλέπω να περπατούν». 25 Έπειτα πάλι έθεσε τα 

χέρια του πάνω στους οφθαλµούς του, και είδε καθαρά και η όρασή του 
αποκαταστάθηκε και τα έβλεπε όλα µε ευκρίνεια µακριά. 26 Και τον απέστειλε 
στον οίκο του λέγοντας: «Μήτε στο χωριό να µην εισέλθεις». 

Η διακήρυξη του Πέτρου για τον Ιησού 

(Μτ. 16:13-20, Λκ. 9:18-21) 

27 Και εξήλθαν ο Ιησούς και οι µαθητές του στα χωριά της Καισάρειας του 
Φιλίππου. Και στο δρόµο ρωτούσε τους µαθητές του και τους έλεγε: «Ποιος λένε 

οι άνθρωποι πως είµαι;» 28 Εκείνοι του απάντησαν: «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και 

άλλοι ο Ηλίας, άλλοι πάλι ότι είσαι ένας από τους προφήτες». 29 Και αυτός τους 
ρωτούσε: «Κι εσείς ποιος λέτε πως είµαι;» Αποκρίθηκε ο Πέτρος και του λέει: 

«Εσύ είσαι ο Χριστός». 30 Και τότε τους επιτίµησε, για να µη λένε σε κανέναν γι' 
αυτόν. 

Ο Ιησούς προλέγει το θάνατο και την ανάστασή του 

(Μτ. 16:21-28, Λκ. 9:22-27) 

31 Και άρχισε να τους διδάσκει ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να πάθει πολλά 
και να αποδοκιµαστεί από τους πρεσβυτέρους και από τους αρχιερείς και από 
τους γραµµατείς, και να σκοτωθεί και µετά τρεις ηµέρες να αναστηθεί. 32 Και µε 
παρρησία µιλούσε το λόγο. Και αφού ο Πέτρος τον πήρε κατά µέρος, άρχισε να 
τον επιτιµά. 33 Εκείνος, αφού στράφηκε πίσω και είδε τους µαθητές του, 
επιτίµησε τον Πέτρο και λέει: «Πήγαινε πίσω µου, Σατανά, γιατί δε φρονείς τα 

πράγµατα του Θεού, αλλά τα πράγµατα των ανθρώπων». 34 Και τότε 
προσκάλεσε το πλήθος µαζί µε τους µαθητές του και τους είπε: «Αν κάποιος θέλει 

να µε ακολουθεί πίσω µου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το 
σταυρό του και ας µε ακολουθεί. 35 Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη 

χάσει. Όποιος όµως χάσει τη ζωή του εξαιτίας µου και εξαιτίας του ευαγγελίου 

θα τη σώσει. 36 Γιατί τι ωφελεί τον άνθρωπο να κερδίσει όλο τον κόσµο αλλά να 



ζηµιωθεί την ψυχή του; 37 Γιατί τι µπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγµα για 
την ψυχή του; 38 Γιατί όποιος ντραπεί εµένα και τους δικούς µου λόγους µέσα σ' 
αυτήν τη γενιά τη µοιχαλίδα και αµαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα 
αισθανθεί ντροπή γι' αυτόν, όταν θα έρθει µέσα στη δόξα του Πατέρα του µαζί µε 
τους άγιους αγγέλους».  
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Και τους έλεγε: «Αλήθεια σας λέω ότι υπάρχουν µερικοί εδώ από αυτούς που 
έχουν σταθεί οι οποίοι δε θα γευτούν θάνατο, ωσότου δουν τη βασιλεία του Θεού 
να έχει έρθει µε δύναµη». 

Η µεταµόρφωση του Ιησού 

(Μτ. 17:1-13, Λκ. 9:28-36) 

2 Και µετά έξι ηµέρες παραλαβαίνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον 

Ιωάννη, και τους φέρνει µόνους ιδιαιτέρως πάνω σ' ένα όρος ψηλό. Και 
µεταµορφώθηκε µπροστά τους, 3 και τα ρούχα του έγιναν αστραφτερά, πάρα 

πολύ λευκά, τέτοια που βαφέας πάνω στη γη δε δύναται να τα λευκάνει έτσι. 4 

Και φανερώθηκε σ' αυτούς ο Ηλίας µαζί µε το Μωυσή και συνοµιλούσαν µε τον 
Ιησού. 5 Και έλαβε το λόγο ο Πέτρος και λέει στον Ιησού: «Ραβί, είναι καλό για 

µας να είµαστε εδώ.  ας κάνουµε λοιπόν τρεις σκηνές, µία για σένα και µία για το 

Μωυσή και µία για τον Ηλία». 6 Γιατί δεν ήξερε τι να µιλήσει, επειδή ήταν 
καταφοβισµένοι. 7 Τότε ήρθε µια νεφέλη που τους επισκίαζε, και ήρθε µια φωνή 
από τη νεφέλη: «Αυτός είναι ο Υιός µου ο αγαπητός, ακούτε αυτόν». 8 Και 
ξαφνικά, όταν είδαν τριγύρω, δεν είδαν πια κανέναν, αλλά µόνο τον Ιησού µαζί 
τους.  
9 Και ενώ αυτοί κατέβαιναν από το όρος, τους διέταξε να µη διηγηθούν σε 

κανέναν όσα είδαν, παρά µόνο όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους 

νεκρούς. 10 Και αυτόν το λόγο τον κράτησαν µεταξύ τους, συζητώντας τι 

σηµαίνει το να αναστηθεί κανείς από τους νεκρούς. 11 Και τον επερωτούσαν 

λέγοντας: «Γιατί λένε οι γραµµατείς ότι ο Ηλίας πρέπει να έρθει πρώτα;» 12 

Εκείνος τους είπε: «Ο Ηλίας, βέβαια, αφού έρθει πρώτα, θα τα αποκαταστήσει 

όλα. Και πώς είναι γραµµένο για τον Υιό του ανθρώπου ότι πολλά πρέπει να 

πάθει και να εξουθενωθεί; 13 Αλλά σας λέω ότι και ο Ηλίας έχει έρθει και του 
έκαναν όσα ήθελαν, καθώς είναι γραµµένο γι' αυτόν». 



Η θεραπεία του παιδιού µε το ακάθαρτο πνεύµα 

(Μτ. 17:14-20, Λκ. 9:37-43α) 

14 Και όταν ήρθαν προς τους άλλους µαθητές, είδαν πολύ πλήθος γύρω τους και 
γραµµατείς να συζητούν µε αυτούς. 15 Και ευθύς όλο το πλήθος, όταν τον είδαν, 
έµειναν έκθαµβοι και τον χαιρετούσαν τρέχοντας προς αυτόν. 16 Και τους 
ρώτησε: «Τι συζητάτε µε αυτούς;» 17 Και του αποκρίθηκε ένας από το πλήθος: 
«∆άσκαλε, έφερα το γιο µου προς εσένα, που έχει πνεύµα άλαλο. 18 Και όπου 

τον κατακυριέψει τον ρίχνει κάτω, και αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και 
ξεραίνεται. Και είπα στους µαθητές σου να το βγάλουν, αλλά δεν µπόρεσαν». 19 
Εκείνος τους αποκρίθηκε και λέει: «Ω γενιά άπιστη, ως πότε θα είµαι µαζί σας; Ως 
πότε θα σας ανέχοµαι; Φέρτε τον προς εµένα». 20 Και τον έφεραν προς αυτόν. 
Και όταν τον είδε το πνεύµα, ευθύς τον σπάραξε δυνατά και, αφού έπεσε στη γη, 

κυλιόταν αφρίζοντας. 21 Και ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του: «Πόσος χρόνος 

είναι που αυτό του έχει γίνει;» Εκείνος απάντησε: «Από την παιδική ηλικία. 22 
Και πολλές φορές τον έριξε και στη φωτιά και στα νερά, για να τον σκοτώσει. 
Αλλά αν κάτι δύνασαι, βοήθησέ µας και σπλαχνίσου µας». 23 Τότε ο Ιησούς του 

είπε: «Λες το “αν δύνασαι”! Όλα είναι δυνατά σ' αυτόν που πιστεύει». 24 Ευθύς 

έκραξε ο πατέρας του παιδιού [µε δάκρυα] και έλεγε: «Πιστεύω. βοήθα µε στην 
απιστία». 25 Όταν είδε τότε ο Ιησούς ότι εκεί έτρεχε και µαζευόταν πλήθος, 
επιτίµησε το πνεύµα το ακάθαρτο λέγοντάς του: «Άλαλο και κουφό πνεύµα, εγώ 
σε διατάζω, έξελθε από αυτόν και µην εισέλθεις πια σ' αυτόν». 26 Και αφού 
έκραξε και σπάραξε πολύ, εξήλθε. Και έγινε σαν νεκρός, ώστε οι περισσότεροι να 
λένε ότι πέθανε. 27 Αλλά ο Ιησούς, αφού κράτησε το χέρι του, τον σήκωσε και 

στάθηκε όρθιος. 28 Και όταν εισήλθε σ' έναν οίκο, οι µαθητές του τον 
επερωτούσαν ιδιαιτέρως: «Γιατί εµείς δε δυνηθήκαµε να το βγάλουµε;» 29 Και 

τους είπε: «Αυτό το γένος δε δύναται να εξέλθει µε τίποτα παρά µόνο µε 
προσευχή [και νηστεία]». 

Ο Ιησούς προλέγει ξανά το θάνατο και την ανάστασή του 

(Μτ. 17:22-23, Λκ. 9:43β-45) 

30 Και αφού εξήλθαν από εκεί, πορεύονταν διαµέσου της Γαλιλαίας, και δεν ήθελε 

να το γνωρίσει κανείς. 31 Γιατί δίδασκε τους µαθητές του και τους έλεγε: «Ο Υιός 
του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων και θα τον σκοτώσουν και, 
αφού σκοτωθεί, µετά τρεις ηµέρες θα αναστηθεί». 32 Εκείνοι δεν καταλάβαιναν 

αυτόν το λόγο και φοβούνταν να τον επερωτήσουν. 



Ποιος είναι ο µεγαλύτερος 

(Μτ. 18:1-5, Λκ. 9:46-48) 

33 Και ήρθαν στην Καπερναούµ. Και όταν ήταν στην οικία, τους ρωτούσε: «Τι 

συνδιαλεγόσασταν στο δρόµο;» 34 Εκείνοι σιωπούσαν. γιατί συνδιαλέχτηκαν στο 

δρόµο µεταξύ τους ποιος είναι µεγαλύτερος. 35 Και αφού κάθισε, φώναξε τους 
δώδεκα και τους λέει: «Αν κάποιος θέλει να είναι πρώτος, θα είναι τελευταίος 

όλων και διάκονος όλων». 36 Και αφού έλαβε ένα παιδί, το έστησε στο µέσο 
τους και το αγκάλιασε και τους είπε: 37 «Όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο 
όνοµά µου δέχεται εµένα. Και όποιος δέχεται εµένα, δε δέχεται εµένα, αλλά 
αυτόν που µε απέστειλε.  

Όποιος δεν είναι εναντίον µας είναι µε το µέρος µας 

(Λκ. 9:49-50) 

38 Του είπε ο Ιωάννης: «∆άσκαλε, είδαµε κάποιον στο όνοµά σου να βγάζει 
δαιµόνια και τον εµποδίζαµε, γιατί δε µας ακολουθούσε». 39 Ο Ιησούς όµως είπε: 

«Μην τον εµποδίζετε. Γιατί δεν υπάρχει κανείς που θα κάνει µια 
θαυµατουργική δύναµη στο όνοµά µου και θα δυνηθεί γρήγορα να µε 

κακολογήσει. 40 επειδή όποιος δεν είναι εναντίον µας είναι µε το µέρος µας. 41 

Γιατί, όποιος σας δώσει να πιείτε ένα ποτήρι νερό στο όνοµά µου, επειδή είστε 

του Χριστού, αλήθεια σας λέω ότι δε θα χάσει το µισθό του». 

Τα σκάνδαλα 

(Μτ. 18:6-9, Λκ. 17:1-2) 

42 «Και όποιος σκανδαλίσει έναν από τους µικρούς αυτούς που πιστεύουν σ' 
εµένα, είναι πιο καλό γι' αυτόν αν τοποθετηθεί µια µυλόπετρα γύρω από τον 
τράχηλό του και ριχτεί στη θάλασσα. 43 Και αν σε σκανδαλίζει το χέρι σου, 
απόκοψέ το. Είναι καλό για σένα να εισέλθεις κουλός στη ζωή παρά να έχεις τα 
δύο χέρια και να πας στη γέεννα, στη φωτιά την άσβεστη, [44 όπου το σκουλήκι 
τους δεν πεθαίνει και η φωτιά δε σβήνει]. 45 Και αν το πόδι σου σε σκανδαλίζει, 
απόκοψέ το. Είναι καλό για σένα να εισέλθεις χωλός στη ζωή παρά να έχεις τα 
δύο πόδια και να ριχτείς στη γέεννα, [στη φωτιά την άσβεστη, 46 όπου το 
σκουλήκι τους δεν πεθαίνει και η φωτιά δε σβήνει]. 47 Και αν ο οφθαλµός σου σε 
σκανδαλίζει, βγάλε τον. Είναι καλό για σένα να εισέλθεις µονόφθαλµος στη 
βασιλεία του Θεού παρά να έχεις δύο οφθαλµούς και να ριχτείς στη γέεννα, 48 
όπου το σκουλήκι τους δεν πεθαίνει και η φωτιά δε σβήνει. 49 Γιατί καθένας µε 

φωτιά θα αλατιστεί. 50 Είναι καλό το αλάτι. αν όµως το αλάτι γίνει ανάλατο, µε 
τι θα το αρτύσετε; Να έχετε µέσα σας αλάτι και να ειρηνεύετε µεταξύ σας». 



Περί διαζυγίου 

(Μτ. 19:1-12) 
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Και αφού σηκώθηκε από εκεί, έρχεται στα όρια της Ιουδαίας και πέρα από τον 
Ιορδάνη, και συµπορεύονται πάλι πλήθη προς αυτόν και, καθώς συνήθιζε, πάλι 
τους δίδασκε. 2 Και πλησίασαν Φαρισαίοι και τον επερωτούσαν αν επιτρέπεται σ' 

έναν άντρα να αποδιώξει τη γυναίκα του, για να τον πειράξουν. 3 Εκείνος 

αποκρίθηκε και τους είπε: «Τι εντολή σας έδωσε ο Μωυσής;» 4 Εκείνοι είπαν: « 
Ο Μωυσής επέτρεψε να γράψει κανείς έγγραφο διαζυγίου και να 

την αποδιώξει». 5 Ο Ιησούς όµως τους είπε: «Για τη σκληροκαρδία σας 

έγραψε σ' εσάς αυτήν την εντολή. 6 Αλλά από την αρχή της κτίσης ο Θεός τούς 
έκανε αρσενικό και θηλυκό. 7 Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο 

άνθρωπος τον πατέρα του και τη µητέρα του και θα 
προσκολληθεί στη γυναίκα του, 8 και οι δύο θα είναι µία 
σάρκα. Ώστε δεν είναι πια δύο, αλλά µία σάρκα. 9 Αυτό λοιπόν που ο Θεός 

συνέζευξε ο άνθρωπος ας µην το χωρίζει». 10 Και στην οικία πάλι οι µαθητές τον 
επερωτούσαν γι' αυτό. 11 Και τους λέει: «Όποιος αποδιώξει τη γυναίκα του και 
νυµφευτεί άλλη µοιχεύεται πάνω σ' αυτήν. 12 Και αν αυτή αποδιώξει τον άντρα 
της και παντρευτεί άλλον µοιχεύεται». 

Ο Ιησούς ευλογεί τα µικρά παιδιά 

(Μτ. 19:13-15, Λκ. 18:15-17) 

13 Και προσέφεραν σ' αυτόν παιδιά, για να τα αγγίξει. αλλά οι µαθητές τούς 

επιτίµησαν. 14 Όταν όµως το είδε ο Ιησούς, αγανάκτησε και τους είπε: «Αφήστε 
τα παιδιά να έρχονται προς εµένα, µην τα εµποδίζετε, γιατί για τέτοιους είναι η 
βασιλεία του Θεού. 15 Αλήθεια σας λέω, όποιος δε δεχτεί τη βασιλεία του Θεού 
σαν παιδί, δε θα εισέλθει σ' αυτήν». 16 Και αφού τα αγκάλιασε, τα ευλογούσε 
πολύ, θέτοντας τα χέρια πάνω τους.  

Ο πλούσιος 

(Μτ. 19:16-30, Λκ. 18:18-30) 

17 Και ενώ έβγαινε στο δρόµο, ένας άνθρωπος έτρεξε προς αυτόν και γονάτισε 

µπροστά του και τον ρωτούσε: «∆άσκαλε αγαθέ, τι να κάνω, για να 
κληρονοµήσω ζωή αιώνια;» 18 Ο Ιησούς τότε του είπε: «Τι µε λες αγαθό; Κανείς 

δεν είναι αγαθός παρά µόνο ένας, ο Θεός. 19 Τις εντολές τις ξέρεις: Μη 



φονεύσεις, µη µοιχέψεις, µην κλέψεις, µην 
ψευδοµαρτυρήσεις, µη στερήσεις, τίµα τον πατέρα σου και τη 
µητέρα σου». 20 Εκείνος του είπε: «∆άσκαλε, αυτά όλα τα φύλαξα από τη 

νεότητά µου». 21 Ο Ιησούς τότε, αφού τον κοίταξε µέσα στα µάτια, τον 

αγάπησε και του είπε: «Σε ένα υστερείς: πήγαινε, όσα έχεις πούλησε και δώσε τα 
στους φτωχούς, και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό, και έλα ακολούθα µε». 22 

Εκείνος σκυθρώπιασε γι' αυτόν το λόγο και έφυγε λυπηµένος. γιατί είχε 
αποκτήµατα πολλά.  
23 Και αφού κοίταξε γύρω ο Ιησούς, λέει στους µαθητές του: «Πόσο δύσκολα 
εκείνοι που έχουν τα χρήµατα θα εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού!» 24 Οι 

µαθητές τότε θαµπώνονταν από κατάπληξη για τα λόγια του. Αλλά ο Ιησούς 

πάλι αποκρίθηκε και τους λέει: «Τέκνα µου, πόσο είναι δύσκολο να εισέλθει 

κανείς στη βασιλεία του Θεού! 25 Είναι ευκολότερο µια καµήλα να περάσει από 
την τρύπα της βελόνας παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού». 26 
Εκείνοι περισσότερο εκπλήττονταν λέγοντας µεταξύ τους: «Και ποιος δύναται να 

σωθεί;» 27 Αφού τους κοίταξε µέσα στα µάτια ο Ιησούς, τους λέει: «Για τους 

ανθρώπους είναι αδύνατο, αλλά όχι για το Θεό. γιατί όλα είναι δυνατά για το 

Θεό». 28 Άρχισε να του λέει ο Πέτρος: «Ιδού, εµείς τα αφήσαµε όλα και σε 
έχουµε ακολουθήσει». 29 Είπε ο Ιησούς: «Αλήθεια σας λέω, κανείς δεν υπάρχει 

που να άφησε οικία ή αδελφούς ή αδελφές ή µητέρα ή πατέρα ή παιδιά ή 

αγρούς, εξαιτίας µου και εξαιτίας του ευαγγελίου, 30 που να µη λάβει εκατό 
φορές περισσότερα τώρα, σε τούτο τον καιρό, οικίες και αδελφούς και αδελφές 
και µητέρες και παιδιά και αγρούς µαζί µε διωγµούς, και στον αιώνα τον ερχόµενο 
ζωή αιώνια. 31 Πολλοί όµως πρώτοι θα είναι τελευταίοι και οι τελευταίοι πρώτοι».  

Τρίτη πρόρρηση του θανάτου και της ανάστασής του 

(Μτ. 20:17-19, Λκ. 18:31-34) 

32 Ανέβαιναν λοιπόν το δρόµο προς τα Ιεροσόλυµα, και προχωρούσε συνεχώς 

µπροστά τους ο Ιησούς, και θαµπώνονταν από κατάπληξη, ενώ όσοι 
ακολουθούσαν φοβούνταν. Και αφού παράλαβε πάλι τους δώδεκα, άρχισε να 
τους λέει όσα έµελλαν να του συµβαίνουν: 33 «Ιδού, ανεβαίνουµε στα 
Ιεροσόλυµα, και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους 
γραµµατείς, και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους 
εθνικούς 34 και θα τον εµπαίξουν και θα τον φτύσουν και θα τον µαστιγώσουν 
και θα τον σκοτώσουν, και µετά τρεις ηµέρες θα αναστηθεί». 



Το αίτηµα του Ιακώβου και του Ιωάννη 

(Μτ. 20:20-28) 

35 Και πηγαίνουν προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοι του Ζεβεδαίου, και 

του λένε: «∆άσκαλε, θέλουµε αυτό που θα σου ζητήσουµε να µας το κάνεις». 36 
Εκείνος τους είπε: «Τι θέλετε εγώ να σας κάνω;» 37 Εκείνοι του είπαν: «∆ώσε 

µας ώστε να καθίσουµε ένας από τα δεξιά σου και ένας από τα αριστερά σου 
κατά τη δόξα σου». 38 Ο Ιησούς τότε τους είπε: «∆εν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε 
να πιείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω ή το βάφτισµα που εγώ θα βαφτιστώ να 
βαφτιστείτε;» 39 Εκείνοι του απάντησαν: «Μπορούµε». Ο Ιησούς τότε τους είπε: 
«Το ποτήρι που εγώ θα πιω θα πιείτε και το βάφτισµα που εγώ θα βαφτιστώ θα 

βαφτιστείτε, 40 αλλά το να καθίσετε από τα δεξιά µου ή από τα αριστερά µου 

δεν ανήκει σ' εµένα να το δώσω, αλλά θα δοθεί σ' αυτούς που έχει ετοιµαστεί». 

41 Και όταν το άκουσαν οι δέκα, άρχισαν να αγανακτούν για τον Ιάκωβο και τον 
Ιωάννη. 42 Και αφού τους προσκάλεσε ο Ιησούς, τους λέει: «Ξέρετε ότι εκείνοι 
που φαίνονται να κυβερνούν τα έθνη κατακυριαρχούν σ' αυτά και οι µεγάλοι τους 

τα κατεξουσιάζουν. 43 ∆εν θα γίνεται έτσι όµως µεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει 
να γίνει µεγάλος µεταξύ σας θα είναι διάκονός σας, 44 και όποιος θέλει να είναι 
πρώτος µεταξύ σας θα είναι δούλος όλων. 45 Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν 
ήρθε για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο 
στη θέση πολλών». 

Η θεραπεία του τυφλού Βαρτιµαίου 

(Μτ. 20:29-34, Λκ. 18:35-43) 

46 Και έρχονται στην Ιεριχώ. Και ενώ έβγαινε από την Ιεριχώ αυτός και οι 

µαθητές του και αρκετό πλήθος, ο γιος του Τιµαίου, ο Βαρτίµαιος, ένας τυφλός 

ζητιάνος, καθόταν δίπλα στο δρόµο. 47 Και όταν άκουσε ότι ο Ιησούς ο 

Ναζαρηνός είναι, άρχισε να κράζει και να λέει: «Γιε του ∆αβίδ, Ιησού, ελέησέ 
µε». 48 Και πολλοί τον επιτιµούσαν για να σωπάσει. Εκείνος όµως πολύ 

περισσότερο έκραζε: «Γιε του ∆αβίδ, ελέησέ µε». 49 Και τότε στάθηκε ο Ιησούς 
και είπε: «Φωνάξτε τον». Και φωνάζουν τον τυφλό λέγοντάς του: «Έχε θάρρος, 
σήκω, σε φωνάζει». 50 Εκείνος, αφού πέταξε το πανωφόρι του, αναπήδησε και 

ήρθε προς τον Ιησού. 51 Και του απεύθυνε το λόγο ο Ιησούς και του είπε: «Τι 
θέλεις να σου κάνω;» Ο τυφλός τότε του απάντησε: «Ραβουνί, να ξαναδώ». 52 
Και ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε, η πίστη σου σε έχει σώσει». Και ευθύς ξαναείδε 
και τον ακολουθούσε στο δρόµο. 



Η θριαµβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήµ 

(Μτ. 21:1-11, Λκ. 19:28-40, Ιν. 12:12-19) 
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Και όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυµα, στη Βηθφαγή και στη Βηθανία, προς το 
Όρος των Ελαιών, αποστέλλει δύο από τους µαθητές του 2 και τους λέει: 

«Πηγαίνετε στο χωριό που είναι απέναντί σας, και ευθύς µπαίνοντας σ' αυτό θα 

βρείτε ένα πουλάρι δεµένο πάνω στο οποίο κανείς ακόµα από τους ανθρώπους 

δεν κάθισε. Λύστε το και φέρτε το. 3 Και αν κάποιος σας πει: “Γιατί κάνετε αυτό”; 
Πέστε: “Ο Κύριος έχει ανάγκη αυτό”, και ευθύς θα το αποστείλει πάλι εδώ». 4 Και 

έφυγαν και βρήκαν ένα πουλάρι δεµένο κοντά σε µια θύρα έξω στο σταυροδρόµι 
και το λύνουν. 5 Και µερικοί από αυτούς που είχαν σταθεί εκεί, τους έλεγαν: «Τι 
κάνετε, που λύνετε το πουλάρι;» 6 Εκείνοι τους απάντησαν καθώς είπε ο Ιησούς, 
και τους άφησαν. 7 Και φέρνουν το πουλάρι προς τον Ιησού και βάζουν πάνω 

του τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω του. 8 Και πολλοί τα ρούχα τους 

έστρωσαν στην οδό, και άλλοι στιβάδες χόρτων, αφού τα έκοψαν από τους 
αγρούς. 9 Και αυτοί που προπορεύονταν και εκείνοι που ακολουθούσαν φώναζαν:  

 «Ωσαννά.  
  Ευλογηµένος ο ερχόµενος στο όνοµα του Κυρίου.  
10   Ευλογηµένη η ερχόµενη βασιλεία  
   του πατέρα µας ∆αβίδ.  

 Ωσαννά στους ύψιστους ουρανούς».  
11 Και εισήλθε στα Ιεροσόλυµα στο ναό και, αφού κοίταξε τριγύρω όλα, επειδή 
ήδη είχε γίνει βράδυ, εξήλθε στη Βηθανία µαζί µε τους δώδεκα. 

Η άκαρπη συκιά 

(Μτ. 21:18-19) 

12 Και την επόµενη ηµέρα, αφού εξήλθαν αυτοί από τη Βηθανία, πείνασε. 13 Και 

όταν είδε µια συκιά από µακριά που είχε φύλλα, ήρθε κοντά της µήπως κάτι 

βρει σ' αυτήν, αλλά όταν ήρθε σ' αυτήν, τίποτα δε βρήκε παρά µόνο φύλλα. 

Γιατί δεν ήταν ο καιρός των σύκων. 14 Και απευθύνθηκε σ' αυτήν και της είπε: 
«Ποτέ πια στον αιώνα από εσένα κανείς να µη φάει καρπό». Και άκουγαν οι 
µαθητές του. 



Ο καθαρισµός του ναού 

(Μτ. 21:12-17, Λκ. 19:45-48, Ιν. 2:13-22) 

15 Και έρχονται στα Ιεροσόλυµα. Και αφού εισήλθε στο ναό, άρχισε να βγάζει 
εκείνους που πουλούσαν και εκείνους που αγόραζαν µέσα στο ναό, και τα 
τραπέζια των αργυραµοιβών και τα καθίσµατα αυτών που πουλούσαν τα 

περιστέρια τα αναποδογύρισε, 16 και δεν άφηνε να µεταφέρει κανείς σκεύος 
διαµέσου του ναού. 17 Και δίδασκε και τους έλεγε: «∆εν είναι γραµµένο ότι  

 ο οίκος µου θα κληθεί οίκος προσευχής  
  για όλα τα έθνη.  
Εσείς όµως τον έχετε κάνει σπήλαιο ληστών».  

18 Και το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραµµατείς και ζητούσαν πώς να τον 
σκοτώσουν. Γιατί τον φοβούνταν, επειδή όλο το πλήθος έµενε έκπληκτο από τη 
διδαχή του. 19 Και όταν έγινε βράδυ, έβγαιναν έξω από την πόλη. 

Μάθηµα από την ξεραµένη συκιά 

(Μτ. 21:20-22) 

20 Και καθώς περνούσαν πρωί εκεί κοντά, είδαν τη συκιά ξεραµένη από τις ρίζες. 
21 Και θυµήθηκε ο Πέτρος και του λέει: «Ραβί, δες, η συκιά που καταράστηκες 
έχει ξεραθεί». 22 Και αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους λέει: «Έχετε πίστη Θεού. 23 
Αλήθεια σας λέω ότι όποιος πει στο όρος τούτο: “Σήκω και πέσε στη θάλασσα”, 
και δεν αµφιβάλει µέσα στην καρδιά του, αλλά πιστεύει ότι αυτό που λαλεί 
γίνεται, θα του γίνει. 24 Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα προσεύχεστε και ζητάτε, 

πιστεύετε ότι τα λάβατε, και θα σας γίνουν. 25 Και όταν στέκεστε 
προσευχόµενοι, ας αφήνετε αν κάτι έχετε εναντίον κάποιου, για να αφήσει σ' 

εσάς και ο Πατέρας σας που είναι στους ουρανούς τα δικά σας παραπτώµατα. 
[26 Αν όµως εσείς δεν αφήνετε, ούτε ο Πατέρας σας που είναι στους ουρανούς 
θα αφήσει τα δικά σας παραπτώµατα]». 

Η εξουσία του Ιησού αµφισβητείται 

(Μτ. 21:23-27, Λκ. 20:1-8) 

27 Και έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυµα. Και ενώ αυτός περπατούσε στο ναό, 
έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραµµατείς και οι πρεσβύτεροι 28 και του 

έλεγαν: «Με ποια εξουσία αυτά τα κάνεις; Ή ποιος σου έδωσε την εξουσία αυτή, 
για να κάνεις αυτά;» 29 Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Θα σας επερωτήσω ένα λόγο, 

και αποκριθείτε µου και θα σας πω µε ποια εξουσία αυτά τα κάνω: 30 Το 

βάφτισµα του Ιωάννη από τον ουρανό ήταν ή από τους ανθρώπους; 
Αποκριθείτε µου». 31 Και διαλογίζονταν µέσα τους λέγοντας: «Αν πούµε: “Από 
τον ουρανό”, θα πει: “Γιατί λοιπόν δεν πιστέψατε σ' αυτόν”; 32 Αλλά να πούµε: 



“Από τους ανθρώπους”; - φοβούνταν το πλήθος. γιατί όλοι θεωρούσαν τον 

Ιωάννη ότι ήταν πράγµατι προφήτης. 33 Και αποκρίθηκαν στον Ιησού και του 
λένε: «∆εν ξέρουµε». Και ο Ιησούς τους λέει: «Ούτε εγώ σας λέω µε ποια εξουσία 

αυτά τα κάνω». 

Η παραβολή του αµπελώνα και των γεωργών 

(Μτ. 21:33-46, Λκ. 20:9-19) 
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Και άρχισε µε παραβολές να τους µιλά: «Ένας άνθρωπος φύτεψε αµπελώνα και 

τον περιέβαλε µε φράχτη και έσκαψε δεξαµενή κάτω από το πατητήρι και 
οικοδόµησε πύργο και τον νοίκιασε σε γεωργούς και αποδήµησε. 2 Και απέστειλε 

προς τους γεωργούς ένα δούλο στον κατάλληλο καιρό, για να λάβει από τους 

γεωργούς µέρος από τους καρπούς του αµπελώνα. 3 Και εκείνοι, αφού τον 

έπιασαν, τον έδειραν και τον απέστειλαν µε άδεια χέρια. 4 Και πάλι απέστειλε 

προς αυτούς άλλο δούλο. κι εκείνον τον χτύπησαν στο κεφάλι και τον ατίµασαν. 

5 Και άλλον απέστειλε. κι εκείνον σκότωσαν, και πολλούς άλλους, που άλλους 

τους έδερναν και άλλους τους σκότωναν. 6 Ακόµη είχε ένα γιο αγαπητό. Τον 
απέστειλε τελευταίο προς αυτούς, λέγοντας: “Θα ντραπούν το γιο µου”. 7 Εκείνοι 
όµως οι γεωργοί είπαν µεταξύ τους: “Αυτός είναι ο κληρονόµος. Ελάτε να τον 
σκοτώσουµε, και δική µας θα είναι η κληρονοµιά”. 8 Και αφού τον έπιασαν, τον 
σκότωσαν και τον έβγαλαν έξω από τον αµπελώνα. 9 Τι λοιπόν θα κάνει ο Κύριος 
του αµπελώνα; Θα έρθει και θα εξολοθρέψει τους γεωργούς και θα δώσει τον 
αµπελώνα σε άλλους. 10 Ούτε τη Γραφή αυτή διαβάσατε:  

 Λίθο που αποδοκίµασαν οι οικοδόµοι,  
  αυτός έγινε κορωνίδα.  
11  Από τον Κύριο έγινε αυτός  
  και είναι θαυµαστός στα µάτια µας;»  
12 Και ζητούσαν να τον κρατήσουν, αλλά φοβήθηκαν το πλήθος, γιατί κατάλαβαν 
ότι γι' αυτούς είπε την παραβολή. Και αφού τον άφησαν, έφυγαν. 

Η πληρωµή των φόρων στον Καίσαρα 

(Μτ. 22:15-22, Λκ. 20:20-26) 

13 Και αποστέλλουν προς αυτόν µερικούς από τους Φαρισαίους και τους 
Ηρωδιανούς, για να τον παγιδεύσουν από ένα λόγο του. 14 Και αφού ήρθαν, του 

λένε: «∆άσκαλε, ξέρουµε ότι είσαι αληθινός και δε σε µέλει για κανέναν. γιατί δε 
βλέπεις σε πρόσωπο ανθρώπων, αλλά διδάσκεις αληθινά την οδό του Θεού. 



Επιτρέπεται να δώσει κανείς φόρο στον Καίσαρα ή όχι; Να δώσουµε ή να µη 
δώσουµε;» 15 Εκείνος, επειδή κατάλαβε την υποκρισία τους, τους είπε: «Τι µε 

πειράζετε; Φέρτε µου ένα δηνάριο για να το δω». 16 Εκείνοι έφεραν. Και τους 

λέει: «Ποιανού είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή;» Εκείνοι του είπαν: «Του 

Καίσαρα». 17 Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Τα πράγµατα του Καίσαρα αποδώστε 

στον Καίσαρα και τα πράγµατα του Θεού στο Θεό». Και εκείνοι θαύµαζαν πολύ 
µε αυτόν. 

Το θέµα της ανάστασης 

(Μτ. 22:23-33, Λκ. 20:27-40) 

18 Και έρχονται Σαδουκκκαίοι προς αυτόν, οι οποίοι λένε πως δεν υπάρχει 

ανάσταση, και τον επερωτούσαν: 19 «∆άσκαλε, ο Μωυσής µάς έγραψε ότι αν ο 
αδελφός κάποιου πεθάνει και εγκαταλείψει γυναίκα και δεν αφήσει 
τέκνο, να λάβει ο αδελφός του τη γυναίκα του και να φέρει 
απογόνους στον αδελφό του. 20 Ήταν εφτά αδελφοί. Και ο πρώτος 
έλαβε γυναίκα και πεθαίνοντας δεν άφησε απογόνους. 21 Και ο δεύτερος έλαβε 

αυτήν και πέθανε, χωρίς να αφήσει απογόνους. και ο τρίτος οµοίως. 22 και οι 
εφτά δεν άφησαν απογόνους. Τελευταία απ' όλους πέθανε και η γυναίκα. 23 Κατά 

την ανάσταση, όταν αναστηθούν, ποιανού από αυτούς θα είναι γυναίκα; Γιατί και 
οι εφτά την είχαν γυναίκα». 24 Τους είπε ο Ιησούς: «Γι' αυτό δεν πλανάστε, 
επειδή δεν ξέρετε τις Γραφές µήτε τη δύναµη του Θεού; 25 Γιατί όταν 

αναστηθούν από τους νεκρούς, ούτε παντρεύουν ούτε νυµφεύονται, αλλά είναι 
σαν άγγελοι στους ουρανούς. 26 Όσον αφορά όµως τους νεκρούς ότι εγείρονται, 

δε διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή, εκεί όπου µιλάει για τη βάτο, πώς του 

είπε ο Θεός λέγοντας Εγώ είµαι ο Θεός του Αβραάµ και ο Θεός του 

Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ; 27 ∆εν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. 
πολύ πλανάστε». 

Η µεγαλύτερη εντολή 

(Μτ. 22:34-40, Λκ. 10:25-28) 

28 Και αφού πλησίασε ένας από τους γραµµατείς που τους άκουσε να συζητούν, 
επειδή είδε ότι καλά τους αποκρίθηκε, τον επερώτησε: «Ποια εντολή είναι πρώτη 

απ' όλες;» 29 Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Πρώτη είναι: Άκου Ισραήλ, Κύριος ο 
Θεός µας είναι ένας Κύριος. 30 Και να αγαπήσεις Κύριο το Θεό 
σου µε όλη την καρδιά σου και µε όλη την ψυχή σου και µε όλη 

τη διάνοιά σου και µε όλη την ισχύ σου. 31 ∆εύτερη είναι αυτή: Να 
αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Άλλη εντολή 
µεγαλύτερη από αυτές δεν υπάρχει». 32 Και του είπε ο γραµµατέας: «Καλά, 



δάσκαλε, αληθινά είπες ότι ένας είναι ο Θεός και δεν είναι άλλος 
εκτός από αυτόν. 33 Και το να αγαπάει κανείς αυτόν µε όλη την 
καρδιά του και µε όλη τη σύνεση και µε όλη την ισχύ του, και το 

να αγαπάει κανείς τον πλησίον του σαν τον εαυτό του περισσότερο είναι 

απ' όλα τα ολοκαυτώµατα και τις θυσίες». 34 Και ο Ιησούς, επειδή είδε ότι 
συνετά αποκρίθηκε, του είπε: «∆εν είσαι µακριά από τη βασιλεία του Θεού». Και 
κανείς πια δεν τολµούσε να τον επερωτήσει. 

Το θέµα αν ο Χριστός είναι γιος του ∆αβίδ 

(Μτ. 22:41-46, Λκ. 20:41-44) 

35 Και έλαβε το λόγο ο Ιησούς και έλεγε διδάσκοντας στο ναό: «Πώς λένε οι 

γραµµατείς ότι ο Χριστός είναι γιος του ∆αβίδ; 36 Αυτός ο ∆αβίδ είπε µέσω του 
Πνεύµατος του Αγίου:  

 Είπε ο Κύριος στον Κύριό µου:  
 “Κάθου από τα δεξιά µου,  
  ωσότου θέσω τους εχθρούς σου  
   κάτω από τα πόδια σου”.  
37 Αυτός ο ∆αβίδ τον λέει “Κύριο”319. Και από πού είναι γιος του;» Και το πολύ 
πλήθος τον άκουγε ευχάριστα. 

Ο Ιησούς κατακρίνει τους γραµµατείς 

(Μτ. 23:1-36, Λκ. 20:45-47) 

38 Και στη διδαχή του έλεγε: «Προσέχετε από τους γραµµατείς που θέλουν να 

περπατούν µε στολές και θέλουν χαιρετισµούς στις αγορές 39 και 

πρωτοκαθεδρίες στις συναγωγές και τα πρώτα καθίσµατα στα δείπνα, 40 οι 
οποίοι κατατρώνε τις οικίες των χηρών και για πρόφαση κάνουν µακριές 
προσευχές. Αυτοί θα λάβουν περισσότερη καταδίκη». 

Το δίλεπτο της χήρας 

(Λκ. 21:1-4) 

41 Και αφού κάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκιο, κοιτούσε πώς το πλήθος 

ρίχνει χάλκινα νοµίσµατα στο θησαυροφυλάκιο. Και πολλοί πλούσιοι έριχναν 

πολλά. 42 Και ήρθε µια χήρα φτωχή και έριξε δύο λεπτά, που είναι ένας 

κοδράντης. 43 Και τότε προσκάλεσε τους µαθητές του και τους είπε: «Αλήθεια 
σας λέω ότι αυτή η φτωχή η χήρα έριξε περισσότερο απ' όλους όσοι ρίχνουν 

χρήµατα στο θησαυροφυλάκιο. 44 Γιατί όλοι έριξαν από το περίσσευµά τους, 
αυτή όµως από το υστέρηµά της, όλα όσα είχε έριξε, όλη την περιουσία της». 



Προλέγεται η καταστροφή του ναού 

(Μτ. 24:1-2, Λκ. 22:5-6) 
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Και ενώ έβγαινε έξω από το ναό, του λέει ένας από τους µαθητές του: «∆άσκαλε, 
δες τι είδους λίθοι και τι είδους οικοδοµές!» 2 Και ο Ιησούς του είπε: «Βλέπεις 
αυτές τις µεγάλες οικοδοµές; ∆ε θα αφεθεί εδώ λίθος πάνω σε λίθο που δε θα 
καταστραφεί».  

Αρχή ωδίνων 

(Μτ. 24:3-14, Λκ. 21:7-19) 

3 Και ενώ καθόταν αυτός στο Όρος των Ελαιών απέναντι από το ναό, τον 

επερωτούσαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας: 4 
«Πες µας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο το σηµείο όταν µέλλουν όλα αυτά να 
συντελεστούν;» 5 Ο Ιησούς τότε άρχισε να τους λέει: «Προσέχετε µη σας 
πλανήσει κανείς. 6 Πολλοί θα έρθουν µε το όνοµά µου λέγοντας ότι εγώ είµαι και 
πολλούς θα πλανήσουν. 7 Όταν λοιπόν ακούσετε πολέµους και φήµες πολέµων, 

µη θορυβείστε. πρέπει να γίνουν, αλλά ακόµα δεν είναι το τέλος. 8 Γιατί θα 
εγερθεί έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας, θα γίνουν σεισµοί 

κατά τόπους, θα γίνουν πείνες. αρχή ωδίνων θα είναι αυτά. 9 Και να προσέχετε 

εσείς τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν σε συνέδρια, και θα δαρθείτε σε 
συναγωγές, και θα σταθείτε µπροστά σε ηγεµόνες και σε βασιλιάδες εξαιτίας µου, 

για να δώσετε µαρτυρία σ' αυτούς. 10 Και το ευαγγέλιο πρέπει πρώτα να 
κηρυχτεί σε όλα τα έθνη. 11 Και όταν σας οδηγούν για να σας παραδώσουν, µη 
µεριµνάτε από πριν τι θα µιλήσετε, αλλά ό,τι σας δοθεί εκείνη την ώρα, αυτό να 

µιλάτε. γιατί δεν είστε εσείς που θα µιλάτε, αλλά το Πνεύµα το Άγιο. 12 Και θα 

παραδώσει ο αδελφός τον αδελφό σε θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα 
επαναστατήσουν παιδιά ενάντια σε γονείς και θα τους θανατώσουν. 13 Και θα 

είστε µισούµενοι από όλους για το όνοµά µου. Αλλά εκείνος που θα υποµείνει ως 

το τέλος, αυτός θα σωθεί». 

Η µεγάλη θλίψη 

(Μτ. 24:15-28, Λκ. 21:20-24) 

14 «Όταν όµως δείτε το βδέλυγµα της ερηµώσεως να έχει σταθεί εκεί όπου δεν 

πρέπει - ο αναγνώστης ας εννοήσει - τότε όσοι είναι στην Ιουδαία ας φεύγουν 

στα όρη, 15 και όποιος είναι πάνω στο δώµα ας µην κατεβεί µήτε να εισέλθει, για 



να πάρει κάτι από την οικία του. 16 Και όποιος είναι στον αγρό ας µην επιστρέψει 
προς τα πίσω, για να πάρει το πανωφόρι του. 17 Αλίµονο όµως σε όσες έχουν 

παιδιά στην κοιλιά και σε όσες θηλάζουν εκείνες τις ηµέρες. 18 Προσεύχεστε 
µάλιστα να µη γίνει το χειµώνα. 19 Γιατί εκείνες τις ηµέρες θα γίνει τέτοια θλίψη 

που δεν έχει γίνει τέτοιου είδους από την αρχή της κτίσης που έκτισε ο Θεός ως 

τώρα, και δε θα γίνει ξανά. 20 Και αν δε συντόµευε ο Κύριος τις ηµέρες, δε θα 
σωζόταν καµιά σάρκα. Αλλά για τους εκλεκτούς που εξέλεξε συντόµεψε τις 
ηµέρες. 21 Και τότε αν κάποιος σας πει: “Να, εδώ ο Χριστός”, “Να, εκεί”, µην 
πιστεύετε. 22 Γιατί θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δώσουν 

σηµεία και τέρατα µε σκοπό να αποπλανούν, αν είναι δυνατό, τους εκλεκτούς. 23 
Εσείς λοιπόν προσέχετε. Σας τα έχω προειπεί όλα». 

Ο ερχοµός του Υιού του ανθρώπου 

(Μτ. 24:29-31, Λκ. 21:25-28) 

24  «Αλλά εκείνες τις ηµέρες, µετά τη θλίψη εκείνη,  
  ο ήλιος θα σκοτεινιάσει  
   και η σελήνη δε θα δώσει το φεγγοβόληµά της  

25  και οι αστέρες θα πέφτουν συνεχώς από τον ουρανό  

   και οι δυνάµεις που είναι στους ουρανούς  
    θα σαλευτούν.  

26 Και τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου ερχόµενο µέσα σε 
νεφέλες µε δύναµη πολλή και δόξα. 27 Και τότε θα αποστείλει τους αγγέλους 
και θα συνάξει στο ίδιο µέρος τους εκλεκτούς του από τους τέσσερις ανέµους, 

από το άκρο της γης µέχρι το άκρο του ουρανού». 

Μάθηµα από τη συκιά 

(Μτ. 24:32-35, Λκ. 21:29-33) 

28 «Από τη συκιά, λοιπόν, µάθετε την παραβολή. Όταν ήδη το κλαδί της απαλό 
γίνει και ξεφυτρώνουν τα φύλλα, γνωρίζετε ότι είναι κοντά το θέρος. 29 Έτσι κι 
εσείς, όταν δείτε αυτά να γίνονται, να γνωρίζετε ότι είναι κοντά, στις θύρες. 30 
Αλήθεια σας λέω ότι δε θα παρέλθει η γενιά αυτή, µέχρις ότου γίνουν όλα αυτά. 
31 Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι µου όµως δε θα παρέλθουν». 

Άγνωστη η ηµέρα και η ώρα 

(Μτ. 24:36-44) 

32 «Όσον αφορά όµως την ηµέρα εκείνη ή την ώρα κανείς δεν τις ξέρει, ούτε οι 

άγγελοι στον ουρανό ούτε ο Υιός παρά µόνο ο Πατέρας. 33 Προσέχετε, 

αγρυπνείτε. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα είναι ο καιρός. 34 Θα συµβεί όπως σ' έναν 



άνθρωπο απόδηµο, που άφησε την οικία του και έδωσε στους δούλους του την 
εξουσία, σε καθέναν το έργο του, και στο θυρωρό έδωσε εντολή να αγρυπνεί. 35 

Αγρυπνείτε, λοιπόν. γιατί δεν ξέρετε πότε έρχεται ο κύριος της οικίας, ή βράδυ ή 
µεσάνυχτα ή µε του πετεινού το λάληµα ή πρωί, 36 µήπως, όταν έρθει ξαφνικά, 

σας βρει να κοιµάστε. 37 Και ό,τι λέω σ' εσάς, το λέω σε όλους: αγρυπνείτε». 

Συνωµοσία για να σκοτώσουν τον Ιησού 

(Μτ. 26:1-5, Λκ. 22:1-2, Ιν. 11:45-53) 
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Ήταν τότε το Πάσχα και η εορτή των Αζύµων, µετά δύο ηµέρες. Και ζητούσαν οι 

αρχιερείς και οι γραµµατείς πώς να τον κρατήσουν και να τον σκοτώσουν µε 
δόλο. 2 Γιατί έλεγαν: «Όχι κατά την εορτή, µήπως γίνει θόρυβος από το λαό». 

Το µύρωµα στη Βηθανία 

(Μτ. 26:6-13, Ιν. 12:1-8) 

3 Και όταν αυτός ήταν στη Βηθανία, στην οικία του Σίµωνα του λεπρού, ενώ 

καθόταν, για να φάει, ήρθε µια γυναίκα έχοντας αλαβάστρινο δοχείο µε µύρο 

από υγρό πολυτελές νάρδο. Αφού σύντριψε το αλαβάστρινο δοχείο, το 
κατάχυσε στο κεφάλι του. 4 Ήταν όµως µερικοί που αγανακτούσαν µέσα τους, 

λέγοντας: «Γιατί έχει γίνει αυτή η απώλεια του µύρου; 5 Επειδή αυτό το µύρο 
µπορούσε να πουληθεί πάνω από τριακόσια δηνάρια και να δοθεί στους 
φτωχούς». Και την επέπλητταν µε θυµό. 6 Αλλά ο Ιησούς είπε: «Αφήστε την. Τι 
την ενοχλείτε; Έκανε σ' εµένα ένα καλό έργο. 7 Γιατί πάντοτε τους φτωχούς 

τούς έχετε µαζί σας και, όταν θέλετε, δύναστε να τους κάνετε καλό, εµένα όµως 

δε µε έχετε πάντοτε. 8 Ό,τι είχε έκανε. Πρόλαβε να µυρώσει το σώµα µου για 

τον ενταφιασµό µου. 9 Και αλήθεια σας λέω, όπου κι αν κηρυχτεί το ευαγγέλιο 
σε όλο τον κόσµο, και ό,τι έκανε αυτή θα διαλαληθεί στη µνήµη της». 

Ο Ιούδας συµφωνεί να προδώσει τον Ιησού 

(Μτ. 26:14-16, Λκ. 22:3-6) 

10 Και ο Ιούδας Ισκαριώτης, ο ένας από τους δώδεκα, πήγε προς τους αρχιερείς, 

για να τους τον παραδώσει. 11 Εκείνοι, όταν το άκουσαν, χάρηκαν, και του 

υποσχέθηκαν να του δώσουν αργυρά νοµίσµατα. Και ζητούσε ευκαιρία πώς να 
τον παραδώσει. 



Το Πάσχα µε τους µαθητές 

(Μτ. 26:17-25, Λκ. 22:7-14, 21-23, Ιν. 13:21-30) 

12 Και την πρώτη ηµέρα της εορτής των Αζύµων, όταν θυσίαζαν το Πάσχα, του 
λένε οι µαθητές του: «Πού θέλεις να πάµε και να ετοιµάσουµε, για να φας το 
Πάσχα;» 13 Και αποστέλλει δύο από τους µαθητές του και τους λέει: «Πηγαίνετε 

στην πόλη και θα σας συναντήσει ένας άνθρωπος, βαστάζοντας στάµνα µε νερό. 
Ακολουθήστε τον 14 και, όπου εισέλθει, πείτε στον οικοδεσπότη ότι ο δάσκαλος 

λέει: “Πού είναι το κατάλυµά µου όπου το Πάσχα θα φάω µαζί µε τους µαθητές 

µου”; 15 Και αυτός θα σας δείξει ανώγι µεγάλο, στρωµένο έτοιµο. και εκεί 
ετοιµάστε για µας». 16 Και εξήλθαν οι µαθητές και ήρθαν στην πόλη και βρήκαν 
καθώς τους είπε και ετοίµασαν το Πάσχα. 17 Και όταν βράδιασε, έρχεται µαζί µε 

τους δώδεκα. 18 Και ενώ αυτοί κάθονταν ξαπλωµένοι και έτρωγαν, ο Ιησούς 

είπε: «Αλήθεια σας λέω ότι ένας από εσάς θα µε προδώσει. εκείνος που τρώει 

µαζί µου». 19 Αυτοί άρχισαν να λυπούνται και να του λένε ένας-ένας: «Μήπως 

εγώ;» 20 Εκείνος τους είπε: «Είναι ένας από τους δώδεκα, αυτός που βουτά µαζί 
µου στο βαθύ πιάτο. 21 Γιατί ο Υιός του ανθρώπου, βέβαια, πηγαίνει καθώς είναι 
γραµµένο γι' αυτόν, αλίµονο όµως στον άνθρωπο εκείνο µέσω του οποίου ο Υιός 

του ανθρώπου προδίδεται. θα ήταν καλό γι' αυτόν αν εκείνος ο άνθρωπος δεν 
είχε γεννηθεί». 

Η καθιέρωση της Θείας Ευχαριστίας 

(Μτ. 26:26-30, Λκ. 22:15-20, Α΄ Κορ. 11:13-25) 

22 Και ενώ αυτοί έτρωγαν, έλαβε άρτο, αφού ευλόγησε το Θεό, τον έκοψε µε 
τα χέρια και τους τον έδωσε και είπε: «Λάβετε, τούτο είναι το σώµα µου». 23 

Και αφού έλαβε ποτήρι, ευχαρίστησε το Θεό, τους το έδωσε και ήπιαν όλοι από 
αυτό. 24 Και τους είπε: «Τούτο είναι το αίµα µου, της διαθήκης, που χύνεται 
υπέρ πολλών. 25 Αλήθεια σας λέω ότι δε θα πιω πια από το γέννηµα της αµπέλου 

ως την ηµέρα εκείνη, όταν θα το πίνω καινούργιο µέσα στη βασιλεία του Θεού». 
26 Και αφού ύµνησαν, εξήλθαν στο Όρος των Ελαιών. 

Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου 

(Μτ. 26:31-35, Λκ. 22:31-34, Ιν. 13:36-38) 

27 Και τους λέει ο Ιησούς: «Όλοι θα σκανδαλιστείτε, γιατί είναι γραµµένο:  Θα 
χτυπήσω τον ποιµένα  
  και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν.  
28 Αλλά µετά την έγερσή µου θα πάω πριν από εσάς στη Γαλιλαία». 29 Ο Πέτρος 

όµως του είπε: «Αν και όλοι µπορεί να σκανδαλιστούν αλλά όχι εγώ». 30 Και 



του λέει ο Ιησούς: «Αλήθεια σου λέω ότι εσύ σήµερα, αυτήν τη νύχτα, πριν ο 
πετεινός λαλήσει δύο φορές, τρεις θα µε απαρνηθείς». 31 Εκείνος ακόµη 

περισσότερο έλεγε: «Κι αν χρειαστεί να πεθάνω µαζί σου, δε θα σε απαρνηθώ». 
Οµοίως µάλιστα και όλοι έλεγαν. 

Η προσευχή στη Γεθσηµανή 

(Μτ. 26:36-46, Λκ. 22:39-46) 

32 Και έρχονται σε µια περιοχή που έχει το όνοµα Γεθσηµανή και λέει στους 
µαθητές του: «Καθίστε εδώ, ωσότου προσευχηθώ». 33 Και παραλαβαίνει µαζί του 
τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και άρχισε να µένει έκθαµβος και να 

αδηµονεί. 34 Και τους λέει: «Περίλυπη είναι η ψυχή µου, ως το θάνατο. Μείνετε 

εδώ και αγρυπνείτε». 35 Και αφού προχώρησε σε µικρή απόσταση, έπεφτε στη 

γη και προσευχόταν για να παρέλθει από αυτόν, αν ήταν δυνατό, εκείνη η ώρα. 

36 Και έλεγε: «Αββά, Πατέρα, όλα είναι δυνατά σ' εσένα. Αποµάκρυνε αυτό το 

ποτήρι από εµένα. αλλά όχι ό,τι εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ». 37 Και έρχεται και 
τους βρίσκει να κοιµούνται, και λέει στον Πέτρο: «Σίµωνα, κοιµάσαι; ∆εν 
µπόρεσες µια ώρα να αγρυπνήσεις; 38 Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να µην 

έρθετε σε πειρασµό. Το πνεύµα είναι βεβαίως πρόθυµο, αλλά η σάρκα ασθενής». 
39 Και πάλι έφυγε και προσευχήθηκε και είπε τα ίδια λόγια. 40 Και πάλι ήρθε και 

τους βρήκε να κοιµούνται, γιατί τα µάτια τους ήταν πολύ βαριά από τη νύστα 
και δεν ήξεραν τι να του αποκριθούν. 41 Και έρχεται για τρίτη φορά και τους λέει: 

«Κοιµάστε λοιπόν και αναπαύεστε. φτάνει. Ήρθε η ώρα, ιδού, παραδίνεται ο Υιός 
του ανθρώπου στα χέρια των αµαρτωλών. 42 Σηκώνεστε, ας πηγαίνουµε. Ιδού, 
αυτός που θα µε παραδώσει έχει πλησιάσει». 

Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού 

(Μτ. 26:47-56, Λκ. 22:47-53, Ιν. 18:3-12) 

43 Και ευθύς, ενώ αυτός µιλούσε ακόµα, παρουσιάζεται ο Ιούδας, ένας από τους 

δώδεκα, και µαζί του όχλος µε µάχαιρες και ξύλα από µέρους των αρχιερέων και 

των γραµµατέων και των πρεσβυτέρων. 44 Αυτός που θα τον παράδινε είχε 

δώσει µάλιστα σύνθηµα σ' αυτούς λέγοντας: «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. 

κρατήστε τον και οδηγήστε τον στο δικαστήριο µε ασφάλεια». 45 Και αφού 
ήρθε, ευθύς πλησίασε σε αυτόν και του λέει: «Ραβί», και τον καταφίλησε. 46 
Εκείνοι έβαλαν τα χέρια πάνω του και τον κράτησαν. 47 Ένας τότε, κάποιος από 

αυτούς που είχαν σταθεί εκεί κοντά, αφού τράβηξε τη µάχαιρα, χτύπησε το 
δούλο του αρχιερέα και του αφαίρεσε το αυτί. 48 Και έλαβε το λόγο ο Ιησούς και 
τους είπε: «Σαν ενάντια σε ληστή εξήλθατε µε µάχαιρες και ξύλα, για να µε 
συλλάβετε; 49 Κάθε ηµέρα ήµουν κοντά σας, διδάσκοντας µέσα στο ναό, και δε 



µε κρατήσατε. Αλλά αυτό έγινε, για να εκπληρωθούν οι Γραφές». 50 Και τότε 
τον άφησαν και έφυγαν όλοι. 

Ο νεαρός που διέφυγε 

51 Και κάποιος νεαρός ακολουθούσε µαζί του περιτυλιγµένος µε σεντόνι πάνω 

στο γυµνό του σώµα. και τον κρατούν. 52 Εκείνος εγκατέλειψε το σεντόνι και 
έφυγε γυµνός. 

Ο Ιησούς µπροστά στο µεγάλο συνέδριο 

(Μτ. 26:57-68, Λκ. 22:54-55, 63-71, Ιν. 18:13-14, 19-24) 

53 Και οδήγησαν τον Ιησού προς τον αρχιερέα, και συνέρχονται όλοι οι αρχιερείς 
και οι πρεσβύτεροι και οι γραµµατείς. 54 Και ο Πέτρος από µακριά τον 
ακολούθησε ως µέσα στην αυλή του αρχιερέα, και καθόταν µαζί µε τους 

υπηρέτες και θερµαινόταν κοντά στο φως της φωτιάς. 55 Οι αρχιερείς, λοιπόν, 
και όλο το συνέδριο ζητούσαν µαρτυρία κατά του Ιησού, για να τον θανατώσουν, 
και δεν εύρισκαν. 56 Γιατί πολλοί ψευδοµαρτυρούσαν εναντίον του, αλλά οι 
µαρτυρίες δεν ήταν σύµφωνες. 57 Και µερικοί, αφού σηκώθηκαν, 
ψευδοµαρτυρούσαν εναντίον του λέγοντας: 58 «Εµείς τον ακούσαµε να λέει: 
“Εγώ θα καταστρέψω το ναό τούτο το χειροποίητο και µέσα σε τρεις ηµέρες άλλο 
αχειροποίητο θα οικοδοµήσω”». 59 Αλλά ούτε έτσι δεν ήταν σύµφωνη η 

µαρτυρία τους. 60 Και τότε σηκώθηκε ο αρχιερέας στο µέσο και επερώτησε τον 
Ιησού λέγοντας: «∆εν αποκρίνεσαι τίποτα; Τι µαρτυρούν αυτοί εναντίον σου;» 61 
Εκείνος σιωπούσε και δεν αποκρίθηκε τίποτα. Πάλι ο αρχιερέας τον επερωτούσε 
και λέει σ' αυτόν: «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού;» 62 Ο Ιησούς 
τότε είπε: «Εγώ είµαι,  

 και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου  
  από τα δεξιά να κάθεται της ∆ύναµης  
   και να έρχεται µαζί µε τις νεφέλες του 
ουρανού».  
63 Ο αρχιερέας τότε, αφού ξέσχισε τους χιτώνες του, λέει: «Τι ανάγκη έχουµε 
ακόµα από µάρτυρες; 64 Ακούσατε τη βλαστήµια. Τι σας φαίνεται;» Εκείνοι όλοι 
τον κατάκριναν πως είναι ένοχος θανάτου. 65 Και άρχισαν µερικοί να τον 
φτύνουν και να περικαλύπτουν το πρόσωπό του και να τον χαστουκίζουν και να 
του λένε: «Προφήτεψε». Και οι υπηρέτες τον πήραν στα χαστούκια. 

Ο Πέτρος απαρνείται τον Ιησού 

(Μτ. 26:69-75, Λκ. 22:56-62, Ιν. 18:15-18, 25-27) 

66 Και ενώ ο Πέτρος ήταν κάτω στην αυλή, έρχεται µία από τις µικρές δούλες του 

αρχιερέα 67 και, όταν είδε τον Πέτρο να θερµαίνεται, τον κοίταξε µέσα στα 



µάτια και του λέει: «Κι εσύ µαζί µε το Ναζαρηνό ήσουν, τον Ιησού». 68 Εκείνος 

το αρνήθηκε λέγοντας: «Ούτε ξέρω ούτε καταλαβαίνω εσύ τι λες». Και βγήκε 

έξω στο προαύλιο. Και λάλησε ένας πετεινός. 69 Και η µικρή δούλη, όταν τον 
είδε, άρχισε πάλι να λέει σ' όσους είχαν σταθεί εκεί: «Αυτός είναι από αυτούς». 
70 Εκείνος πάλι αρνιόταν. Και µετά από λίγο, πάλι όσοι είχαν σταθεί εκεί, έλεγαν 
στον Πέτρο: «Αλήθεια, από αυτούς είσαι, γιατί είσαι και Γαλιλαίος». 71 Εκείνος 
άρχισε να αναθεµατίζει και να ορκίζεται: «∆εν ξέρω τον άνθρωπο τούτον που 

λέτε». 72 Και ευθύς για δεύτερη φορά ένας πετεινός λάλησε. Και θυµήθηκε ο 
Πέτρος το λόγο καθώς του είπε ο Ιησούς: «Πριν ο πετεινός λαλήσει δύο φορές, 

τρεις θα µε απαρνηθείς» - και αφού έπεσε πάνω στη γη, έκλαιγε. 

Ο Ιησούς µπροστά στον Πιλάτο 

(Μτ. 27:1-2, 11-14, Λκ. 23:1-5, Ιν. 18:28-38) 
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Και ευθύς το πρωί έκαναν συµβούλιο οι αρχιερείς µαζί µε τους πρεσβυτέρους και 

τους γραµµατείς και όλο το συνέδριο και, αφού έδεσαν τον Ιησού, τον έφεραν 

και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο. 2 Και τον επερώτησε ο Πιλάτος: «Εσύ είσαι ο 

βασιλιάς των Ιουδαίων;» Εκείνος του αποκρίθηκε και λέει: «Εσύ το λες». 3 Και οι 
αρχιερείς τον κατηγορούσαν πολλά. 4 Ο Πιλάτος λοιπόν πάλι τον επερωτούσε 
λέγοντας: «∆εν αποκρίνεσαι τίποτα; ∆ες πόσα σε κατηγορούν». 5 Αλλά ο Ιησούς 
τίποτα πια δεν αποκρίθηκε, ώστε θαύµαζε ο Πιλάτος. 

Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο 

(Μτ. 27:15-26, Λκ. 23:13-25, Ιν. 18:39-19:16) 

6 Κατά την  εορτή, λοιπόν, τους απέλυε ένα φυλακισµένο, όποιον ζητούσαν. 7 
Ήταν τότε φυλακισµένος ο λεγόµενος Βαραβάς µαζί µε τους στασιαστές, οι οποίοι 

κατά τη στάση είχαν κάνει φόνο. 8 Και όταν ανέβηκε το πλήθος, άρχισε να του 
ζητά καθώς τους έκανε. 9 Ο Πιλάτος τότε τους αποκρίθηκε λέγοντας: «Θέλετε να 
σας απολύσω το βασιλιά των Ιουδαίων;» 10 Γιατί γνώριζε ότι από φθόνο τον 
είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. 11 Αλλά οι αρχιερείς ξεσήκωσαν το πλήθος, για να 
τους απολύσει µάλλον το Βαραβά. 12 Ο Πιλάτος τότε, πάλι έλαβε το λόγο και 
τους έλεγε: «Τι θέλετε λοιπόν να κάνω αυτόν που λέτε “βασιλιά των Ιουδαίων”;» 
13 Εκείνοι πάλι έκραξαν: «Σταύρωσέ τον». 14 Ο Πιλάτος όµως τους έλεγε: «Γιατί, 
τι κακό έκανε;» Εκείνοι περισσότερο έκραξαν: «Σταύρωσέ τον». 15 Ο Πιλάτος, 
λοιπόν, θέλοντας να ικανοποιήσει τον όχλο, τους απόλυσε το Βαραβά και 
παράδωσε τον Ιησού, αφού τον µαστίγωσε, για να σταυρωθεί. 



Οι στρατιώτες εµπαίζουν τον Ιησού 

(Μτ. 27:27-31, Ιν. 19:2-3) 

16 Οι στρατιώτες τότε τον οδήγησαν µέσα στην εσωτερική αυλή, που είναι το 
πραιτόριο, και συγκαλούν όλη τη στρατιωτική µονάδα. 17 Και τον ντύνουν µε 

πορφύρα και του θέτουν γύρω από το κεφάλι ένα αγκάθινο στεφάνι που 
έπλεξαν. 18 Και άρχισαν να τον χαιρετούν: «Χαίρε, βασιλιά των Ιουδαίων». 19 
Και χτυπούσαν το κεφάλι του µε καλάµι και τον έφτυναν και, αφού έπεσαν στα 
γόνατα, τον προσκυνούσαν. 20 Και όταν τον ενέπαιξαν, τον έγδυσαν από την 
πορφύρα και τον έντυσαν µε τα ρούχα του. Και τον οδηγούν έξω για να τον 
σταυρώσουν. 

Η σταύρωση του Ιησού 

(Μτ. 27:32-44, Λκ. 23:26-43, Ιν. 19:17-27) 

21 Και αγγαρεύουν κάποιον που περνούσε από εκεί κοντά, το Σίµωνα τον 

Κυρηναίο, που ερχόταν από την εξοχή, τον πατέρα του Αλέξανδρου και του 
Ρούφου, για να σηκώσει το σταυρό του. 22 Και τον φέρνουν πάνω στον τόπο 

του Γολγοθά, που ερµηνεύεται, “Κρανίου Τόπος”. 23 Και του έδιναν κρασί µε 

σµύρνα. αλλά αυτός δεν το έλαβε. 24 Και τον σταυρώνουν  
 και διαµοιράζονται τα ιµάτιά του,  
  ρίχνοντας κλήρο γι' αυτά τι κανείς θα πάρει.  

25 Ήταν τότε εννιά η ώρα το πρωί, και τον σταύρωσαν. 26 Και ήταν η επιγραφή 

της αιτίας της καταδίκης του γραµµένη από πάνω του: “Ο βασιλιάς των 

Ιουδαίων”. 27 Και µαζί του σταυρώνουν δύο ληστές, έναν από τα δεξιά και έναν 

από τα αριστερά του. [28 Και εκπληρώθηκε η Γραφή που λέει: Και µαζί µε 
άνοµους λογαριάστηκε.] 29 Και εκείνοι που πορεύονταν δίπλα του τον 
βλαστηµούσαν κουνώντας τα κεφάλια τους και λέγοντας: «Α, εσύ που 

καταστρέφεις το ναό και τον οικοδοµείς σε τρεις ηµέρες, 30 σώσε τον εαυτό 

σου και κατέβα από το σταυρό». 31 Όµοια και οι αρχιερείς τον ενέπαιζαν µεταξύ 

τους µαζί µε τους γραµµατείς και έλεγαν: «Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δε 
δύναται να σώσει. 32 Ο Χριστός, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει τώρα από το 
σταυρό, για να δούµε και να πιστέψουµε». Και αυτοί που ήταν σταυρωµένοι µαζί 
του τον έβριζαν. 

Ο θάνατος του Ιησού 

(Μτ. 27:45-56, Λκ. 23:44-49, Ιν. 19-28-30) 

33 Και όταν έγινε δώδεκα η ώρα το µεσηµέρι, έγινε σκοτάδι πάνω σε όλη τη γη 

ως τις τρεις η ώρα το απόγευµα. 34 Και στις τρεις η ώρα βόησε ο Ιησούς µε 



φωνή µεγάλη: «Ελωι ελωι λεµα σαβαχθανι;», που όταν ερµηνεύεται 

σηµαίνει: «Θεέ µου, Θεέ µου, γιατί µε εγκατέλειψες;» 35 Και µερικοί 

από αυτούς που είχαν σταθεί εκεί κοντά, όταν άκουσαν, έλεγαν: «∆ες, τον Ηλία 

φωνάζει». 36 Έτρεξε τότε κάποιος και, αφού γέµισε ένα σφουγγάρι µε ξίδι, το 

έθεσε γύρω από ένα καλάµι και του έδινε να πιει λέγοντας: «Αφήστε, ας δούµε 

αν έρχεται ο Ηλίας να τον κατεβάσει». 37 Και ο Ιησούς, αφού άφησε να βγει 
φωνή µεγάλη, εξέπνευσε. 38 Και το καταπέτασµα του ναού σχίστηκε στα δύο 
από πάνω ως κάτω. 39 Όταν είδε τότε ο εκατόνταρχος, που είχε σταθεί απέναντί 
του, ότι έτσι εξέπνευσε, είπε: «Αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός Θεού». 40 

Και ήταν και γυναίκες από µακριά που κοιτούσαν, µεταξύ των οποίων και η Μαρία 

η Μαγδαληνή και η Μαρία, η µητέρα του Ιακώβου του µικρού και του Ιωσή, 

και η Σαλώµη, 41 οι οποίες, όταν ο Ιησούς ήταν στη Γαλιλαία, τον 

ακολουθούσαν και τον διακονούσαν. Ήταν επίσης και πολλές άλλες που 
ανέβηκαν µαζί του στα Ιεροσόλυµα. 

Ο ενταφιασµός του Ιησού 

(Μτ. 27:57-61, Λκ. 23:50-56, Ιν. 19:38-42) 

42 Και όταν ήδη έγινε βράδυ, επειδή ήταν Παρασκευή, που είναι η προηγούµενη 

ηµέρα του Σαββάτου, 43 ήρθε ο Ιωσήφ, που καταγόταν από την Αριµαθαία, 
σεβαστό µέλος του Συνεδρίου, που κι αυτός περίµενε τη βασιλεία του Θεού, ο 

οποίος τόλµησε, εισήλθε και παρουσιάστηκε µπροστά στον Πιλάτο και ζήτησε 

το σώµα του Ιησού. 44 Αλλά ο Πιλάτος θαύµασε απορώντας αν είχε ήδη 
πεθάνει και, αφού προσκάλεσε τον εκατόνταρχο, τον ρώτησε αν πέθανε από 

ώρα. 45 Και όταν το έµαθε από τον εκατόνταρχο, δώρισε το πτώµα στον Ιωσήφ. 

46 Και εκείνος αφού αγόρασε ένα σεντόνι, τον κατέβασε από το σταυρό, τον 
τύλιξε στο σεντόνι και τον έθεσε µέσα σε µνήµα που ήταν λατοµηµένο στο 

βράχο. Και µετά κύλησε ένα λίθο πάνω στη θύρα του µνήµατος. 47 Τότε η 

Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η µητέρα του Ιωσή κοιτούσαν πού έχει τεθεί. 

Η ανάσταση του Ιησού 

(Μτ. 28:1-8, Λκ. 24:1-12, Ιν. 20:1-10) 
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Και όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η µητέρα του 

Ιακώβου και η Σαλώµη αγόρασαν αρώµατα, για να έρθουν και να τον αλείψουν. 2 

Και πολύ πρωί, την πρώτη ηµέρα µετά το Σάββατο έρχονται στο µνήµα, όταν 
ανάτειλε ο ήλιος. 3 Και έλεγαν µεταξύ τους: «Ποιος θα µας κυλήσει µακριά το 



λίθο από τη θύρα του µνήµατος;» 4 Και όταν σήκωσαν το βλέµµα τους, κοιτούν 

ότι έχει κυλήσει µακριά ο λίθος. ήταν πράγµατι πάρα πολύ µεγάλος. 5 Και αφού 

εισήλθαν στο µνήµα, είδαν ένα νεαρό να κάθεται στα δεξιά ντυµένο µε στολή 

λευκή και έµειναν έκθαµβες. 6 Εκείνος τους λέει: «Μη µένετε έκθαµβες. Τον 
Ιησού ζητάτε, το Ναζαρηνό, το σταυρωµένο. Εγέρθηκε, δεν είναι εδώ. Να ο 
τόπος όπου τον έθεσαν. 7 Αλλά πηγαίνετε, πείτε στους µαθητές του και στον 

Πέτρο ότι πηγαίνει πριν από εσάς στη Γαλιλαία. εκεί θα τον δείτε καθώς σας 

είπε». 8 Και εκείνες εξήλθαν και έφυγαν από το µνήµα, γιατί τις κατείχε τρόµος 

και έκσταση. Και σε κανέναν δεν είπαν τίποτα. γιατί φοβούνταν. 
[8α Όλα λοιπόν όσα τους είχαν παραγγελθεί ανάγγειλαν σύντοµα σ' εκείνους που 
βρίσκονταν γύρω από τον Πέτρο. Και ύστερα από αυτά και ο ίδιος ο Ιησούς από 
την ανατολή µέχρι τη δύση απέστειλε έξω µέσω αυτών το ιερό και άφθαρτο 
κήρυγµα της αιώνιας σωτηρίας. Αµήν.] 

Η εµφάνιση του Ιησού στη Μαρία τη Μαγδαληνή 

(Μτ. 28:9-10, Ιν 20:11-18) 

[9 Και αφού αναστήθηκε πρωί την πρώτη ηµέρα µετά το Σάββατο, φάνηκε 
πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, από την οποία είχε βγάλει εφτά δαιµόνια. 10 

Εκείνη πορεύτηκε και το ανάγγειλε σ' αυτούς που ήταν µαζί του, οι οποίοι 

πενθούσαν και έκλαιγαν. 11 Κι εκείνοι, όταν άκουσαν ότι ζει και ότι αυτή τον 
είδε, απίστησαν. 

Η εµφάνιση σε δύο µαθητές 

(Λκ. 24:13-35) 

12 Και µετά από αυτά, φανερώθηκε µε άλλη µορφή σε δύο από αυτούς που 

περπατούσαν, ενώ πορεύονταν σε ένα χωριό. 13 Κι εκείνοι έφυγαν και το 

ανάγγειλαν στους υπόλοιπους. ούτε σ' εκείνους πίστεψαν. 

Η αποστολή των µαθητών 

(Μτ. 28:16-20, Λκ. 24:36-49, Ιν. 20:10-23, Πρ. 1:6-8) 

14 Και ύστερα, ενώ κάθονταν, για να φάνε, φανερώθηκε σ' αυτούς τους έντεκα 

και επιτίµησε την απιστία τους και τη σκληροκαρδία τους, γιατί δεν πίστεψαν σ' 
εκείνους που τον είδαν εγερµένο. 15 Και τους είπε: «Πορευτείτε σε όλο τον 
κόσµο και κηρύξετε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση. 16 Όποιος πιστέψει και 

βαφτιστεί θα σωθεί, όποιος όµως απιστήσει θα κατακριθεί. 17 Και αυτά τα 
θαυµατουργικά σηµεία θα συνοδέψουν εκείνους που θα πιστέψουν: θα 
βγάλουν δαιµόνια στο όνοµά µου, θα µιλήσουν καινούργιες γλώσσες 18 και θα 



σηκώσουν στα χέρια τους φίδια, και αν πιουν κάτι θανάσιµο, δε θα τους βλάψει. 

θα θέσουν τα χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνουν καλά». 

Η ανάληψη του Ιησού 

(Λκ. 24:50-53, Πρ. 1:9-11) 

19 Αφενός λοιπόν, µετά την οµιλία του σ' αυτούς, ο Κύριος Ιησούς αναλήφτηκε 

στον ουρανό και κάθισε από τα δεξιά του Θεού. 20 Αφετέρου εκείνοι εξήλθαν και 
κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύριος συνεργούσε και επιβεβαίωνε το λόγο µέσω των 

θαυµατουργικών σηµείων που επακολουθούσαν.] 
 
 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

Αφιέρωση στο Θεόφιλο 

1 
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Επειδή, πράγµατι, πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν µια διήγηση για τα πράγµατα 

που συνέβηκαν µεταξύ µας µε απόλυτη βεβαιότητα, 2 καθώς µας τα 

παράδωσαν όσοι από την αρχή έγιναν αυτόπτες µάρτυρες και υπηρέτες του 

θείου λόγου, 3 γι' αυτό φάνηκε καλό και σ' εµένα, που τα παρακολούθησα όλα 

από την αρχή ακριβώς, να σου τα γράψω µε τη σειρά, εξοχότατε Θεόφιλε, 4 για 

να γνωρίσεις καλά µε ασφάλεια την αλήθεια για όσα λόγια κατηχήθηκες.  

Προαγγελία της γέννησης του Ιωάννη του Βαπτιστή. 

5 Υπήρξε κατά τις ηµέρες του Ηρώδη, του βασιλιά της Ιουδαίας, κάποιος ιερέας 

µε το όνοµα Ζαχαρίας από την ιερατική τάξη του Αβιά, και είχε γυναίκα από τις 

θυγατέρες του Ααρών και το όνοµά της ήταν Ελισάβετ. 6 Ήταν µάλιστα δίκαιοι 
και οι δύο απέναντι στο Θεό, και πορεύονταν άµεµπτοι σε όλες τις εντολές και τις 
δίκαιες διατάξεις του Κυρίου. 7 Αλλά δεν είχαν παιδί, καθότι η Ελισάβετ ήταν 
στείρα, και οι δυο τους ήταν προχωρηµένοι στην ηλικία. 8 Συνέβηκε τότε, ενώ 

αυτός ιεράτευε απέναντι στο Θεό κατά τη χρονική σειρά της ιερατικής τάξης 

του, 9 να του λάχει µε κλήρο να θυµιάσει σύµφωνα µε τη συνήθεια του 
ιερατείου, αφού εισέλθει στο ναό του Κυρίου. 10 Και όλο το πλήθος του λαού 

προσευχόταν συνέχεια έξω την ώρα του θυµιάµατος. 11 Του φανερώθηκε τότε 

άγγελος Κυρίου, έχοντας σταθεί από τα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυµιάµατος. 

12 Και ταράχτηκε ο Ζαχαρίας, όταν τον είδε, και φόβος έπεσε πάνω του. 13 Είπε 
τότε ο άγγελος προς αυτόν: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί εισακούστηκε η δέησή 

σου, και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο και θα καλέσεις το όνοµά 
του Ιωάννη. 14 Και θα είναι για σένα χαρά και αγαλλίαση, και πολλοί θα χαρούν 
για τη γέννησή του. 15 Γιατί θα είναι µεγάλος µπροστά στον Κύριο, και κρασί και 

σίκερα δε θα πιει, και µε Πνεύµα Άγιο θα γεµίσει από την κοιλιά της µητέρας του 

ακόµη, 16 και πολλούς από τους γιους Ισραήλ θα τους κάνει να επιστρέψουν 
στον Κύριο το Θεό τους. 17 Και αυτός θα έρθει προηγουµένως, µπροστά από 

Αυτόν, µε το πνεύµα και µε τη δύναµη του Ηλία, για να στρέψει πίσω τις 

καρδιές των πατέρων στα παιδιά τους και τους απειθείς στη φρόνηση των 
δικαίων, για να ετοιµάσει στον Κύριο λαό προπαρασκευασµένο». 18 Και είπε ο 
Ζαχαρίας προς τον άγγελο: «Από τι θα γνωρίσω αυτό; Γιατί εγώ είµαι ηλικιωµένος 

και η γυναίκα µου προχωρηµένη στην ηλικία». 19 Και τότε αποκρίθηκε ο άγγελος 

και του είπε: «Εγώ είµαι ο Γαβριήλ που έχω σταθεί µπροστά στο Θεό και 



αποστάλθηκα να µιλήσω προς εσένα και να σου ευαγγελίσω αυτά. 20 Και ιδού, 

θα είσαι σιωπηλός και δε θα µπορείς να µιλήσεις µέχρι την ηµέρα που θα γίνουν 
αυτά, επειδή δεν πίστεψες στους λόγους µου, οι οποίοι θα εκπληρωθούν στον 
καιρό τους».  

21 Και ο λαός προσδοκούσε το Ζαχαρία και θαύµαζαν απορώντας για το χρόνο 

που αυτός καθυστερούσε µέσα στο ναό. 22 Όταν λοιπόν εξήλθε, δεν 

µπορούσε να τους µιλήσει, και κατάλαβαν ότι µια οπτασία είχε δει µέσα στο ναό. 
Και αυτός τους έκανε νεύµατα και παράµενε µουγκός. 23 Και συνέβηκε, µόλις 
συµπληρώθηκαν οι ηµέρες της λειτουργίας του, να φύγει για τον οίκο του. 24 

Μετά λοιπόν από αυτές τις ηµέρες, συνέλαβε η Ελισάβετ η γυναίκα του και 

έκρυβε γύρω της επιµελώς τον εαυτό της για πέντε µήνες, λέγοντας: 25 «Έτσι 

µου έχει κάνει ο Κύριος κατά τις ηµέρες που έριξε το βλέµµα του πάνω µου, για 

να αφαιρέσει την ντροπή µου µεταξύ των ανθρώπων». 

Ο ευαγγελισµός της παρθένου Μαρίας 

26 Και στο µήνα της τον έκτο, αποστάλθηκε ο άγγελος Γαβριήλ από το Θεό σε 

µια πόλη της Γαλιλαίας, που έχει όνοµα Ναζαρέτ, 27 σε µια παρθένα 

µνηστευµένη µε άντρα, που είχε το όνοµα Ιωσήφ, από τον οίκο ∆αβίδ. και το 

όνοµα της παρθένας ήταν Μαριάµ. 28 Και αφού εισήλθε και παρουσιάστηκε 

προς αυτήν, είπε: «Χαίρε, κεχαριτωµένη, ο Κύριος είναι µαζί σου. [Ευλογηµένη 

εσύ µεταξύ των γυναικών]». 29 Εκείνη ταράχτηκε πολύ από τα λόγια αυτά και 

διαλογιζόταν τι είδους µπορεί να είναι αυτός ο χαιρετισµός. 30 Και ο άγγελος της 
είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάµ, γιατί βρήκες χάρη µπροστά στο Θεό. 31 Και ιδού, θα 
συλλάβεις στην κοιλιά και θα γεννήσεις γιο και θα καλέσεις το όνοµά του Ιησού. 

32 Αυτός θα είναι µεγάλος και θα κληθεί Υιός του Υψίστου και θα του δώσει ο 

Κύριος ο Θεός το θρόνο του ∆αβίδ του πατέρα του, 93 και θα βασιλέψει πάνω 
στον οίκο Ιακώβ στους αιώνες και δε θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του». 34 

Είπε τότε η Μαριάµ προς τον άγγελο: «Πώς θα γίνει αυτό, αφού δε γνωρίζω 
άντρα;» 35 Και αποκρίθηκε ο άγγελος και της είπε: «Πνεύµα Άγιο θα έρθει πάνω 

σου και δύναµη Υψίστου θα σε επισκιάσει. γι' αυτό και το άγιο που θα γεννηθεί 

θα κληθεί Υιός Θεού. 36 Και ιδού, η Ελισάβετ η συγγενής σου έχει συλλάβει και 

αυτή γιο στα γηρατειά της, και αυτός είναι ο έκτος µήνας της εγκυµοσύνης 
αυτής που την αποκαλούν στείρα. 37 Γιατί δε θα είναι αδύνατος κανένας λόγος 

που προέρχεται από το Θεό». 38 Είπε τότε η Μαριάµ: «Ιδού η δούλη του 

Κυρίου. είθε να µου γίνει κατά το λόγο σου». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. 

Η Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ 

39 Σηκώθηκε τότε η Μαριάµ κατά τις ηµέρες αυτές και πορεύτηκε στην ορεινή 

περιοχή βιαστικά σε µια πόλη της φυλής του Ιούδα, 40 και εισήλθε στον οίκο 



του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. 41 Και συνέβηκε, µόλις άκουσε το 
χαιρετισµό της Μαρίας η Ελισάβετ, να σκιρτήσει το βρέφος µέσα στην κοιλιά της, 
και η Ελισάβετ γέµισε Πνεύµα Άγιο. 42 Και φώναξε µε κραυγή µεγάλη και είπε: 

«Ευλογηµένη εσύ µεταξύ των γυναικών και ευλογηµένος ο καρπός της κοιλιάς 

σου. 43 Και πώς µου έγινε αυτό, να έρθει η µητέρα του Κυρίου µου προς εµένα; 
44 Γιατί ιδού, µόλις ήρθε η φωνή του χαιρετισµού σου στα αυτιά µου, σκίρτησε 
µε αγαλλίαση το βρέφος µέσα στην κοιλιά µου. 45 Και µακάρια αυτή που πίστεψε 

ότι θα υπάρξει τέλεια πραγµατοποίηση σε όσα της έχουν ειπωθεί από τον Κύριο». 

Ο ύµνος της Μαρίας 

46 Και είπε η Μαριάµ:  
47  «Μεγαλύνει η ψυχή µου τον Κύριο,  
  και αγαλλίασε το πνεύµα µου στο Θεό  
   το σωτήρα µου  
48  γιατί επέβλεψε στην ταπείνωση της δούλης του.  
  Γιατί ιδού, από τώρα θα µε µακαρίζουν  
   όλες οι γενιές,  

49  επειδή µου έκανε µεγάλα πράγµατα ο ∆υνατός.  

  Και άγιο είναι το όνοµά του,  

50  και το έλεός του διαρκεί σε γενεές και γενεές  
  σ' εκείνους που τον φοβούνται.  

51  Έκανε έργα κραταιά µε το βραχίονά του:  
  ∆ιασκόρπισε όσους ήταν περήφανοι  

   στη διάνοια της καρδιάς τους.  
52  Καθαίρεσε δυνάστες από θρόνους  
  και ύψωσε ταπεινούς,  
53  πεινασµένους γέµισε µε αγαθά  
  και πλούσιους εξαπέστειλε κενούς.  

54  Βοήθησε τον Ισραήλ το δούλο του,  

  δείχνοντας πως θυµήθηκε το έλεος,  
55  καθώς µίλησε προς τους πατέρες µας,  
  στον Αβραάµ  
  και στο σπέρµα του στον αιώνα».  

56 Έµεινε λοιπόν η Μαριάµ µαζί της περίπου τρεις µήνες, και κατόπιν επέστρεψε 
στον οίκο της. 

Η γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή 

57 Και για την Ελισάβετ συµπληρώθηκε ο χρόνος του τοκετού της και γέννησε 

γιο. 58 Και οι γείτονες και οι συγγενείς της άκουσαν ότι µεγάλυνε ο Κύριος το 
έλεός του σ' αυτήν και τη συνέχαιραν. 59 Και συνέβηκε την ηµέρα την όγδοη να 

έρθουν να κάνουν περιτοµή στο παιδί και ήθελαν να το καλέσουν µε το όνοµα 



του πατέρα του, Ζαχαρία. 60 Και τότε αποκρίθηκε η µητέρα του και είπε: «Όχι, 
αλλά θα κληθεί Ιωάννης». 61 Και είπαν προς αυτήν: «Κανείς δεν είναι από τους 
συγγενείς σου που καλείται µε το όνοµα τούτο». 62 Έγνεφαν τότε στον πατέρα 

του για το πώς θα ήθελε να το καλέσουν. 63 Και εκείνος, αφού ζήτησε πινακίδιο, 

έγραψε λέγοντας: «Ιωάννης είναι το όνοµά του». Και θαύµασαν όλοι. 64 
Ανοίχτηκε τότε αµέσως το στόµα του και η γλώσσα του, και µιλούσε ευλογώντας 
το Θεό. 65 Και έπεσε φόβος πάνω σε όλους τους γείτονές τους, και σε όλη την 

ορεινή περιοχή της Ιουδαίας διαλαλούνταν όλα τα λόγια αυτά, 66 και τα έθεσαν 

όλοι όσοι τα άκουσαν µέσα στην καρδιά τους, λέγοντας: «Τι άραγε θα γίνει 

τούτο το παιδί;» Και πράγµατι, το χέρι του Κυρίου ήταν µαζί του. 

Η προφητεία του Ζαχαρία 

67 Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, γέµισε Πνεύµα Άγιο και προφήτεψε λέγοντας:  

68  «Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ,  
  γιατί επισκέφτηκε και έκανε λύτρωση  
   στο λαό του,  
69  και ύψωσε κέρατο σωτηρίας για µας  

  µέσα στον οίκο του ∆αβίδ του δούλου του,  

70  καθώς µίλησε µέσω του στόµατος  

  των άγιων προφητών του πριν από αιώνες,  

71  για να µας δώσει σωτηρία από τους εχθρούς µας  

  και από το χέρι  
   όλων αυτών που µας µισούν.  
72  Για να κάνει έλεος στους πατέρες µας  

  και να θυµηθεί την άγιά του διαθήκη,  

73  όρκο που έδωσε προς τον Αβραάµ τον πατέρα µας,  

  να µας δώσει εξουσία,  

74  αφού σωθούµε από το χέρι των εχθρών,  
  άφοβα να τον λατρεύουµε  

75  µε οσιότητα και µε δικαιοσύνη, 

  όλες τις ηµέρες της ζωής µας µπροστά του.  

76  Κι εσύ λοιπόν, παιδί, προφήτης του Υψίστου θα κληθείς.  

  γιατί θα προπορευτείς µπροστά από τον Κύριο,  

   για να ετοιµάσεις τις οδούς του,  
77  για να δώσεις γνώση σωτηρίας στο λαό του  

  µε άφεση των αµαρτιών τους,  

78  χάρη στα γεµάτα έλεος σπλάχνα του Θεού µας,  
  µε τα οποία θα µας επισκεφτεί  
   ανατολή από ψηλά,  
79  για να φωτίσει αυτούς που κάθονται  



  µέσα στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου,  
 για να κατευθύνει τα πόδια µας  

  στην οδό της ειρήνης».  
80 Και το παιδί µεγάλωνε και δυνάµωνε στο πνεύµα, και ήταν στις ερήµους ως 

την ηµέρα της ανάδειξής του µπροστά στο λαό Ισραήλ. 

Η γέννηση του Ιησού Χριστού 

(Μτ. 1:18-25) 

2 
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Συνέβηκε λοιπόν κατά τις ηµέρες εκείνες να εξέλθει διάταγµα από τον Καίσαρα 

Αύγουστο, για να απογραφεί όλη η οικουµένη. 2 Αυτή ήταν η πρώτη απογραφή, 

όταν ηγεµόνευε στη Συρία ο Κυρήνιος. 3 Και πήγαιναν όλοι να απογραφούν, 

καθένας στη δική του πόλη. 4 Ανέβηκε τότε και ο Ιωσήφ από τη Γαλιλαία, από 

την πόλη Ναζαρέτ, στην Ιουδαία, στην πόλη του ∆αβίδ, που καλείται Βηθλεέµ, 

επειδή αυτός ήταν από τον οίκο και την πατριά του ∆αβίδ, 5 για να απογραφεί 

µαζί µε τη Μαριάµ που ήταν µνηστευµένη µε αυτόν, η οποία ήταν έγκυος. 6 
Συνέβηκε τότε, ενώ αυτοί ήταν εκεί, να συµπληρωθούν οι ηµέρες του τοκετού 
της, 7 και γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο, και τον σπαργάνωσε και τον 

ξάπλωσε µέσα σε µια φάτνη, γιατί δεν υπήρχε γι' αυτούς τόπος µέσα στο 
κατάλυµα. 

Οι ποιµένες και οι άγγελο 

8 Και ήταν κάποιοι ποιµένες στην περιοχή αυτή, που έµεναν στους αγρούς και 

φύλαγαν σκοπιές τη νύχτα για το ποίµνιό τους. 9 Και τότε άγγελος Κυρίου 

στάθηκε ξαφνικά µπροστά τους και δόξα Κυρίου έλαµψε γύρω τους, και 
φοβήθηκαν µε µεγάλο φόβο. 10 Και ο άγγελος είπε σ' αυτούς: «Μη φοβάστε, 
γιατί ιδού, ευαγγελίζοµαι σ' εσάς χαρά µεγάλη, που θα είναι για όλο το λαό, 11 
γιατί γεννήθηκε για σας σήµερα Σωτήρας, που είναι Χριστός Κύριος, στην πόλη 

του ∆αβίδ. 12 Και αυτό θα είναι το σηµείο για σας: θα βρείτε βρέφος 
σπαργανωµένο και ξαπλωµένο σε φάτνη». 13 Και ξαφνικά φάνηκε µαζί µε τον 

άγγελο ένα πλήθος ουράνιας στρατιάς, αινώντας το Θεό και λέγοντας:  
14  «∆όξα στο Θεό στους ύψιστους ουρανούς  
  και πάνω στη γη ειρήνη  

   στους ανθρώπους της ευαρέσκειάς του».  
15 Και µόλις οι άγγελοι έφυγαν από αυτούς στον ουρανό, οι ποιµένες είπαν 

µεταξύ τους: «Ας περάσουµε, λοιπόν, ως τη Βηθλεέµ και ας δούµε το πράγµα 
τούτο που έχει γίνει, τον οποίο ο Κύριος µας γνώρισε». 16 Και αφού έσπευσαν, 



ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάµ και τον Ιωσήφ, και το βρέφος ξαπλωµένο µέσα στη 

φάτνη. 17 Και όταν το είδαν, έκαναν γνωστό το λόγο που τους ειπώθηκε για το 
παιδί τούτο. 18 Και όλοι όσοι άκουσαν θαύµασαν γι' αυτά που ειπώθηκαν από 
τους ποιµένες προς αυτούς. 19 Και η Μαριάµ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια, 
βάζοντάς τα µαζί µέσα στην καρδιά της. 20 Και επέστρεψαν οι ποιµένες 
δοξάζοντας και αινώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν καθώς ειπώθηκαν 
προς αυτούς.  

21 Και όταν συµπληρώθηκαν οχτώ ηµέρες από τη γέννηση, για να τον 
περιτέµνουν, τότε καλέστηκε το όνοµά του Ιησούς, αυτό που ονοµάστηκε από 
τον άγγελο προτού συλληφθεί αυτός µέσα στην κοιλιά. 

Η παρουσίαση του Ιησού στο ναό 

22 Και όταν συµπληρώθηκαν οι ηµέρες του καθαρισµού τους κατά το νόµο του 
Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυµα, για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο 23 

- καθώς είναι γραµµένο στο νόµο του Κυρίου: Κάθε αρσενικό που 
διανοίγει µήτρα, θα ονοµαστεί άγιο για τον Κύριο - 24 και να 

δώσουν θυσία σύµφωνα µε αυτό που έχει ειπωθεί στο νόµο του Κυρίου, ένα 

ζευγάρι τρυγόνια ή δύο νεοσσούς περιστεριών.  

25 Και ιδού ένας άνθρωπος ήταν στην Ιερουσαλήµ που είχε όνοµα Συµεών, και 

ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής και περίµενε την παρηγοριά του 

λαού Ισραήλ, και ήταν επάνω του Πνεύµα Άγιο. 26 Και του ήταν φανερωµένο 

από το Πνεύµα το Άγιο ότι δε θα δει το θάνατο πριν δει τον Χριστό του Κυρίου. 

27 Και ήρθε µε έµπνευση του Πνεύµατος στο ναό. Και ενώ οι γονείς εισήγαγαν 

το παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν αυτοί σύµφωνα µε ό,τι στο νόµο είναι 
συνηθισµένο γι' αυτό, 28 τότε αυτός το δέχτηκε στην αγκαλιά του και ευλόγησε 
το Θεό και είπε:  
29  «Τώρα απολύεις το δούλο σου, ∆εσπότη,  

  κατά το λόγο σου µε ειρήνη.  
30  γιατί είδαν τα µάτια µου τη σωτηρία σου,  
31  που ετοίµασες  
  απέναντι στο πρόσωπο όλων των λαών,  
32  φως για αποκάλυψη στα έθνη  

  και δόξα του λαού σου Ισραήλ».  
33 Και ο πατέρας του και η µητέρα του θαύµαζαν για όσα λέγονταν γι' αυτό. 34 

Και τους ευλόγησε ο Συµεών και είπε προς τη Μαριάµ τη µητέρα του: «Ιδού, 

αυτός είναι τοποθετηµένος για πτώση και ανόρθωση πολλών µέσα στο λαό 
Ισραήλ και για σηµείο αντιλεγόµενο 35 - και σ' εσένα µάλιστα την ίδια, ροµφαία 

θα διαπεράσει την ψυχή σου - για να αποκαλυφτούν διαλογισµοί από πολλές 
καρδιές».  



36 Και ήταν κάποια Άννα, προφήτισσα, θυγατέρα του Φανουήλ, από τη φυλή 

Ασήρ. Αυτή ήταν πολύ προχωρηµένη στην ηλικία, η οποία έζησε µε τον άντρα 

της εφτά έτη από τον καιρό της παρθενίας της, 37 και αυτή έµεινε µετά χήρα 
έως ογδόντα τεσσάρων ετών. Αυτή δεν αποµακρυνόταν από το ναό, και µε 

νηστείες και µε δεήσεις λάτρευε το Θεό νύχτα και ηµέρα. 38 Και αυτήν την ώρα 

πλησίασε και οµολογούσε τη δόξα του Θεού και µιλούσε γι' αυτό το παιδί σε 

όλους όσοι περίµεναν τη λύτρωση της Ιερουσαλήµ. 

Τα παιδικά χρόνια του Ιησού 

39 Και µόλις αυτοί τέλεσαν όλα τα πράγµατα κατά το νόµο του Κυρίου, 

επέστρεψαν στη Γαλιλαία, στη δική τους πόλη, τη Ναζαρέτ. 40 Και το παιδί 
µεγάλωνε και δυνάµωνε, γεµίζοντας σοφία, και ήταν πάνω του η χάρη του Θεού. 

Ο Ιησούς δωδεκαετής στο ναό 

41 Και πορεύονταν οι γονείς του κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήµ, στην  εορτή του 
Πάσχα. 42 Και όταν έγινε δώδεκα ετών, αυτοί ανέβηκαν κατά το έθιµο της εορτής 

43 και, όταν τελείωσαν οι ηµέρες, ενώ αυτοί επέστρεφαν, παράµεινε το παιδί ο 
Ιησούς στην Ιερουσαλήµ, και δεν το κατάλαβαν οι γονείς του. 44 Επειδή 

νόµισαν, λοιπόν, ότι αυτός είναι στην συνοδεία, βάδισαν απόσταση δρόµου µιας 
ηµέρας και τον αναζητούσαν µεταξύ των συγγενών και των γνωστών 45 και, 

επειδή δεν τον βρήκαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήµ αναζητώντας τον. 46 Και 
συνέβηκε µετά τρεις ηµέρες να τον βρουν στο ναό να κάθεται στο µέσο των 
δασκάλων και να τους ακούει και να τους επερωτά. 47 Και έµεναν εκστατικοί όλοι 

όσοι τον άκουγαν για τη σύνεση και τις αποκρίσεις του. 48 Και όταν τον είδαν οι 
γονείς του, έµειναν έκπληκτοι, και είπε προς αυτόν η µητέρα του: «Παιδί µου, 
γιατί µας έκανες έτσι; Ιδού, ο πατέρας σου κι εγώ µε µεγάλο πόνο σε 
ζητούσαµε». 49 Και είπε προς αυτούς: «Γιατί µε ζητούσατε; ∆εν ξέρατε ότι πρέπει 

να είµαι στα πράγµατα του Πατέρα µου;» 50 Αλλά αυτοί δεν κατάλαβαν το λόγο 
που τους µίλησε. 51 Και κατέβηκε µαζί τους και ήρθε στη Ναζαρέτ και 

υποτασσόταν συνεχώς σ' αυτούς. Και η µητέρα του διατηρούσε όλα τα 

λόγιααυτά µέσα στην καρδιά της. 52 Και ο Ιησούς πρόκοβε στη σοφία και στη 
σωµατική ανάπτυξη και στη χάρη µπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. 

Το κήρυγµα του Ιωάννη του Βαπτιστή 

(Μτ. 3:1, Μκ. 1:1, Ιν. 1:19-28) 
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Στο δέκατο πέµπτο έτος, λοιπόν, της ηγεµονίας του Καίσαρα Τιβέριου, όταν 

ηγεµόνευε ο Πόντιος Πιλάτος στην Ιουδαία, και ήταν τετράρχης της Γαλιλαίας ο 

Ηρώδης, και ο Φίλιππος ο αδελφός του ήταν τετράρχης της Ιτουραίας και της 

χώρας της Τραχωνίτιδας, και ο Λυσανίας ήταν τετράρχης της Αβιληνής, 2 επί 

αρχιερέα Άννα και Καϊάφα, ήρθε λόγος Θεού στον Ιωάννη το γιο του Ζαχαρία 

στην έρηµο. 3 Και ο Ιωάννης ήρθε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη, 
κηρύττοντας βάφτισµα µετάνοιας σε άφεση αµαρτιών, 4 όπως είναι γραµµένο 

στο βιβλίο των λόγων του Ησαΐα του προφήτη:  

 Φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρηµο:  
 «Ετοιµάστε την οδό του Κυρίου,  
  ίσια κάνετε τα µονοπάτια του.  
5  Κάθε φαράγγι θα γεµίσει  
  και κάθε όρος και λόφος θα ταπεινωθεί,  
 και τα στραβά θα γίνουν ίσια  
  και οι τραχιές οδοί λείες.  
6  Και κάθε σάρκα θα δει τη σωτηρία του Θεού».  
7 Έλεγε λοιπόν στα πλήθη που έβγαιναν, για να βαφτιστούν από αυτόν: 
«Γεννήµατα εχιδνών, ποιος σας υπέδειξε, για να ξεφύγετε από τη µελλοντική 
οργή; 8 Κάντε λοιπόν καρπούς άξιους της µετάνοιας και µην αρχίσετε να λέτε 
µέσα σας: “Πατέρα έχουµε τον Αβραάµ”. Γιατί σας λέω ότι ο Θεός δύναται από 
τους λίθους τούτους να εγείρει τέκνα στον Αβραάµ. 9 Ήδη, λοιπόν, και το πελέκι 
βρίσκεται κοντά στη ρίζα των δέντρων. Εποµένως, κάθε δέντρο που δεν κάνει 
καλό καρπό κόβεται εντελώς και ρίχνεται στη φωτιά». 10 Και τα πλήθη τον 
επερωτούσαν λέγοντας: «Τι λοιπόν να κάνουµε;» 11 Αφού αποκρίθηκε, τότε, 
τους έλεγε: «Όποιος έχει δύο χιτώνες ας δώσει σ' αυτόν που δεν έχει, και όποιος 
έχει τροφές ας κάνει οµοίως». 12 Ήρθαν τότε και τελώνες να βαφτιστούν και 
είπαν προς αυτόν: «∆άσκαλε, τι να κάνουµε;» 13 Εκείνος είπε προς αυτούς: 
«Τίποτα περισσότερο να µην εισπράττετε παρά ό,τι σας έχουν διατάξει». 14 Τον 
επερωτούσαν τότε και οι στρατευόµενοι λέγοντας: «Τι να κάνουµε κι εµείς;» Και 
είπε σ' αυτούς: «Κανέναν να µην φορολογήσετε βίαια µήτε να φορολογήσετε 
παράνοµα, αλλά να αρκείστε στο µισθό σας».  
15 Ενώ ο λαός προσδοκούσε, λοιπόν, και διαλογίζονταν όλοι µέσα στις καρδιές 
τους για τον Ιωάννη µήπως αυτός είναι ο Χριστός, 16 αποκρίθηκε λέγοντας σ' 
όλους ο Ιωάννης: «Εγώ, βέβαια, σας βαφτίζω σε νερό. Έρχεται όµως ο 
ισχυρότερός µου, του οποίου δεν είµαι ικανός να λύσω το λουρί των υποδηµάτων 

του. αυτός θα σας βαφτίσει µέσα σε Πνεύµα Άγιο και σε φωτιά. 17 Αυτού το 

φτυάρι είναι στο χέρι του, για να λιχνίσει και να καθαρίσει εντελώς το αλώνι 

του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του, ενώ το άχυρο θα το κατακάψει 
µε φωτιά άσβεστη». 18 Πράγµατι, λοιπόν, µε πολλά και διάφορα πρότρεπε και 
ευαγγέλιζε το λαό. 19 Αλλά ο Ηρώδης ο τετράρχης, επειδή ελεγχόταν από αυτόν 

για την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του, και για όλα όσα κακά έκανε ο 



Ηρώδης, 20 πρόσθεσε και αυτό πάνω σε όλα και κατέκλεισε τον Ιωάννη στη 
φυλακή. 

Η βάπτιση του Ιησού 

(Μτ. 3:13-17, Μκ. 1:9-11) 

21 Συνέβηκε, λοιπόν, όταν βαφτίστηκε όλος ο λαός, και µόλις ο Ιησούς 
βαφτίστηκε και προσευχόταν, να ανοιχτεί ο ουρανός 22 και να κατεβεί το Πνεύµα 

το Άγιο µε σωµατική µορφή σαν περιστέρι πάνω του, και να γίνει φωνή από τον 
ουρανό: «Εσύ είσαι ο Υιός µου ο αγαπητός, σ' εσένα ευαρεστήθηκα». 

Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού 

(Μτ. 1:1-17) 

23 Και αυτός ήταν ο Ιησούς, που άρχιζε περίπου τριάντα ετών, όντας γιος, όπως 

νόµιζαν, του Ιωσήφ, του Ηλί, 24 του Μαθθάτ, του Λευί, του Μελχί, του Ιανναί, 
του Ιωσήφ, 25 του Ματταθία, του Αµώς, του Ναούµ, του Εσλί, του Ναγγαί, 26 
του Μάαθ, του Ματταθία, του Σεµεΐν, του Ιωσήχ, του Ιωδά, 27 του Ιωανάν, του 
Ρησά, του Ζοροβαβέλ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί, 28 του Μελχί, του Αδδί, του 
Κωσάµ, του Ελµαδάµ, του Ηρ, 29 του Ιησού, του Ελιέζερ, του Ιωρίµ, του 
Μαθθάτ, του Λευί, 30 του Συµεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάµ, του 
Ελιακίµ, 31 του Μελεά, του Μεννά, του Ματταθά, του Ναθάµ, του ∆αβίδ, 32 του 
Ιεσσαί, του Ιωβήδ, του Βοόζ, του Σαλά, του Ναασσών, 33 του Αµιναδάβ, του 
Αδµίν, του Αρνί, του Εσρώµ, του Φάρες, του Ιούδα, 34 του Ιακώβ, του Ισαάκ, 
του Αβραάµ, του Θάρα, του Ναχώρ, 35 του Σερούχ, του Ραγαύ, του Φάλεκ, του 
Έβερ, του Σαλά, 36 του Καϊνάµ, του Αρφαξάδ, του Σηµ, του Νώε, του Λάµεχ, 37 
του Μαθουσάλα, του Ενώχ, του Ιάρετ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάµ, 38 του Ενώς, 
του Σηθ, του Αδάµ, του Θεού. 

Οι πειρασµοί του Ιησού 

(Μτ. 4:1-11, Μκ. 1:12-13) 
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Ο Ιησούς, λοιπόν, επέστρεψε πλήρης Πνεύµατος Αγίου από τον Ιορδάνη και 
φερόταν µε το Πνεύµα στην έρηµο, 2 και για σαράντα ηµέρες πειραζόταν από το 
∆ιάβολο. Και εκείνες τις ηµέρες δεν έφαγε τίποτε, αλλά πείνασε όταν αυτές 
συντελέστηκαν. 3 Του είπε τότε ο ∆ιάβολος: «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες στο 
λίθο τούτο να γίνει άρτος». 4 Και ο Ιησούς αποκρίθηκε προς αυτόν: «Είναι 

γραµµένο: Με άρτο µόνο δε θα ζήσει ο άνθρωπος». 5 Και αφού τον 

έφερε πάνω, του έδειξε όλες τις βασιλείες της οικουµένης σε µια στιγµή του 



χρόνου, 6 και ο ∆ιάβολος του είπε: «Σ' εσένα θα δώσω όλη αυτήν την εξουσία και 
τη δόξα τους, γιατί έχει παραδοθεί σ' εµένα και τη δίνω σ' όποιον θέλω. 7 Αν 

λοιπόν εσύ προσκυνήσεις µπροστά µου, θα είναι όλη δική σου». 8 Και τότε 
αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Είναι γραµµένο:  

 Κύριο το Θεό σου να προσκυνήσεις  
  και αυτόν µόνο να λατρέψεις».  
9 Τον έφερε τότε στην Ιερουσαλήµ και τον έστησε πάνω στο πτερύγιο του ναού 

και του είπε: «Αν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου από εδώ κάτω. 10 
γιατί είναι γραµµένο:  

 Στους αγγέλους του θα δώσει εντολή για σένα,  
  να σε διαφυλάξουν,  
11 καί:  

 πάνω στα χέρια τους θα σε σηκώσουν,  
  µην τυχόν σκοντάψεις σε λίθο το πόδι σου».  
12 Και ο Ιησούς αποκρίθηκε και είπε σ' αυτόν: «Έχει ειπωθεί: ∆ε θα 
πειράξεις Κύριο το Θεό σου». 13 Και αφού τέλειωσε κάθε πειρασµό, ο 

∆ιάβολος αποµακρύνθηκε από αυτόν µέχρι τον κατάλληλο καιρό. 

Η αρχή της διακονίας στη Γαλιλαία 

(Μτ. 4:12-17, Μκ. 1:14-15) 

14 Και µετά, ο Ιησούς επέστρεψε µε τη δύναµη του Πνεύµατος στη Γαλιλαία. Και 
φήµη εξήλθε γι' αυτόν σε όλα τα περίχωρα. 15 Και αυτός δίδασκε µέσα στις 
συναγωγές τους και δοξαζόταν από όλους. 

Η απόρριψη του Ιησού στη Ναζαρέτ 

(Μτ. 13:53-58, Μκ. 6:1-6) 

16 Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου ήταν αναθρεµµένος, και εισήλθε κατά τη 
συνήθειά του την ηµέρα του Σαββάτου στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει. 

17 Και του δόθηκε το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα και, αφού ξετύλιξε το βιβλίο, 
βρήκε το µέρος όπου ήταν γραµµένο:  

18  Πνεύµα Κυρίου είναι πάνω µου.  
  Γι' αυτό µε έχρισε,  
   για να ευαγγελίσω φτωχούς.  
 Με έχει αποστείλει,  
  για να κηρύξω σε αιχµαλώτους άφεση,  
 και σε τυφλούς ανάβλεψη,  
  να αποστείλω συντριµµένους µε άφεση,  
19  να κηρύξω έτος Κυρίου ευπρόσδεκτο.  



20 Και αφού τύλιξε το βιβλίο, το απόδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. και όλων τα 

µάτια µέσα στη συναγωγή τον ατένιζαν συνεχώς. 21 Άρχισε τότε να λέει προς 
αυτούς: «Σήµερα αυτή η γραφή έχει εκπληρωθεί στα αυτιά σας». 22 Και όλοι 

µαρτυρούσαν καλά γι' αυτόν και θαύµαζαν απορώντας για τα λόγια της χάρης 

που έβγαιναν από το στόµα του και έλεγαν: « Αυτός δεν είναι γιος του Ιωσήφ;» 
23 Και είπε προς αυτούς: «Πάντως θα µου πείτε αυτήν την παροιµία: “Γιατρέ, 

θεράπευσε τον εαυτό σου”. “Όσα ακούσαµε ότι έγιναν στην Καπερναούµ κάνε κι 
εδώ στην πατρίδα σου”». 24 Είπε τότε: «Αλήθεια σας λέω ότι κανείς προφήτης 
δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του. 25 Αλήθεια σας λέω, επίσης, πολλές χήρες 

ήταν κατά τις ηµέρες του Ηλία µέσα στο λαό Ισραήλ, όταν κλείστηκε ο ουρανός 
για τρία έτη και έξι µήνες, µόλις έγινε µεγάλος λιµός σε όλη τη χώρα, 26 και σε 

καµιά από αυτές δε στάλθηκε ο Ηλίας παρά µόνο στα Σάρεπτα της Σιδωνίας σε 

µια γυναίκα χήρα. 27 Και πολλοί λεπροί ήταν στο λαό Ισραήλ επί Ελισαίου του 

προφήτη, αλλά κανείς από αυτούς δεν καθαρίστηκε παρά µόνο ο Νεεµάν ο 
Σύρος». 28 Και γέµισαν όλοι µε θυµό µέσα στη συναγωγή όταν άκουσαν αυτά 29 

και, αφού σηκώθηκαν, τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έφεραν ως την 
κορυφογραµµή του όρους πάνω στο οποίο η πόλη τους οικοδοµήθηκε, ώστε να 
τον γκρεµίσουν κάτω. 30 Αυτός, όµως, πέρασε διαµέσου αυτών και πορευόταν. 

Ο άνθρωπος µε το ακάθαρτο πνεύµα 

(Μκ. 1:21-28) 

31 Και µετά κατέβηκε στην Καπερναούµ, µια πόλη της Γαλιλαίας. και τους 

δίδασκε συνεχώς τα Σάββατα. 32 Και εκπλήττονταν για τη διδαχή του, γιατί ο 

λόγος του ήταν µε εξουσία. 33 Και στη συναγωγή ήταν ένας άνθρωπος που είχε 
ακάθαρτο δαιµονικό πνεύµα και έκραξε δυνατά µε µεγάλη φωνή: 34 «Ε, τι 

σχέση έχουµε εµείς κι εσύ, Ιησού Ναζαρηνέ;  Ήρθες, για να µας καταστρέψεις; 
Σε ξέρω ποιος είσαι: ο Άγιος του Θεού». 35 Και ο Ιησούς το επιτίµησε, λέγοντας: 

«Φιµώσου και έξελθε από αυτόν». Και τότε, αφού το δαιµόνιο τον έριξε στο 
µέσο, εξήλθε από αυτόν, χωρίς καθόλου να τον βλάψει. 36 Και όλοι θαµπώθηκαν 

από θαυµασµό και συνοµιλούσαν µεταξύ τους, λέγοντας: «Τι λόγος είναι 
αυτός που µε εξουσία και δύναµη διατάζει τα ακάθαρτα πνεύµατα και 
εξέρχονται;» 37 Και έβγαινε φήµη γι' αυτόν σε κάθε τόπο των περιχώρων. 

Θεραπεία πολλών αρρώστων 

(Μτ. 8:14-17, Μκ. 11:29-34) 

38 Σηκώθηκε τότε από τη συναγωγή και εισήλθε στην οικία του Σίµωνα. Η 
πεθερά όµως του Σίµωνα υπόφερε από µεγάλο πυρετό, και τον παρακάλεσαν γι' 

αυτή. 39 Και αφού στάθηκε από πάνω της, επιτίµησε τον πυρετό και την άφησε. 



εκείνη, τότε, αµέσως σηκώθηκε και τους διακονούσε. 40 Όταν λοιπόν έδυε ο 
ήλιος, όλοι όσοι είχαν ασθενείς µε ποικίλες νόσους τους έφεραν προς αυτόν. 
Εκείνος έθεσε τα χέρια πάνω σε καθέναν από αυτούς ξεχωριστά, και τους 
θεράπευε. 41 Επιπλέον, και δαιµόνια εξέρχονταν από πολλούς, κραυγάζοντας και 

λέγοντας: «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Και εκείνος τα επιτιµούσε και δεν τα 
άφηνε να µιλούν, γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. 

Ο Ιησούς περιοδεύει κηρύττοντας 

(Μκ. 1:35-39) 

42 Όταν λοιπόν ξηµέρωσε, εξήλθε και πορεύτηκε σε έρηµο τόπο. Και τα πλήθη 

τον επιζητούσαν και ήρθαν ως αυτού που βρισκόταν και ήθελαν να τον 

κρατήσουν, για να µη φύγει µακριά τους. 43 Εκείνος είπε προς αυτούς: «Πρέπει 
να ευαγγελίσω τη βασιλεία του Θεού και στις άλλες πόλεις, επειδή γι' αυτό 

αποστάλθηκα». 44 Και κήρυττε συνεχώς στις συναγωγές της Ιουδαίας. 

Το κάλεσµα των πρώτων µαθητών 

(Μτ. 4:18-22, Μκ. 1:16-20) 
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Συνέβηκε, λοιπόν, ενώ το πλήθος έπεφτε πάνω του και άκουγε το λόγο του Θεού, 
και αυτός είχε σταθεί κοντά στη λίµνη Γεννησαρέτ, 2 τότε να δει  δύο πλοία να 
έχουν σταθεί κοντά στη λίµνη. Και οι ψαράδες, αφού αποβιβάστηκαν από αυτά, 

έπλεναν τα δίχτυα. 3 Μπήκε τότε σ' ένα από τα πλοία, αυτό που ήταν του 

Σίµωνα, και τον παρακάλεσε να αποµακρυνθεί λίγο από την ξηρά. και αφού 
κάθισε, δίδασκε τα πλήθη από το πλοίο. 4 Και µόλις έπαψε να µιλά, είπε προς το 

Σίµωνα: «Ξαναφέρε το πλοίο στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεµα». 5 

Και αποκρίθηκε ο Σίµωνας και είπε: «Επιστάτη, όλη τη νύχτα κοπιάσαµε και δεν 

πιάσαµε τίποτα. αλλά για το λόγο σου θα ρίξω τα δίχτυα». 6 Και αφού έκαναν 

αυτό, συνέκλεισαν στα δίχτυα πολύ πλήθος ψαριών, έσπαγαν µάλιστα τα δίχτυα 

τους. 7 Και τότε έκαναν νεύµατα στους συνεταίρους τους στο άλλο πλοίο, για 

να έρθουν να λάβουν µέρος στην εργασία µαζί τους. Και εκείνοι ήρθαν και 

γέµισαν και τα δύο πλοία, ώστε σχεδόν να βυθίζονται αυτά. 8 Όταν το είδε τότε 

ο Σίµωνας Πέτρος, έπεσε µπροστά στα γόνατα του Ιησού λέγοντας: «Έξελθε 
από το πλοίο και φύγε από εµένα, γιατί είµαι άντρας αµαρτωλός, Κύριε». 9 Γιατί 

τον κυρίεψε κατάπληξη, όπως και όλους εκείνους που ήταν µαζί του, για το 

ψάρεµα των ψαριών που έπιασαν, 10 και όµοια και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, 

τους γιους του Ζεβεδαίου, που ήταν συµµέτοχοι µε το Σίµωνα. Και είπε προς το 



Σίµωνα ο Ιησούς: «Μη φοβάσαι. από τώρα ανθρώπους θα ψαρεύεις συνεχώς». 

11 Και αφού κατέβασαν τα πλοία στη στεριά, τα άφησαν όλα και τον 
ακολούθησαν. 

Ο καθαρισµός του λεπρού 

(Μτ. 8:1-4, Μκ. 1:40-45) 

12 Και συνέβηκε, ενώ αυτός ήταν σε µια από τις πόλεις, τότε ιδού, ένας άντρας 

να είναι γεµάτος λέπρα. Όταν είδε λοιπόν τον Ιησού, έπεσε µε το πρόσωπο 

κάτω και τον παρακάλεσε λέγοντας: «Κύριε, αν θέλεις, δύνασαι να µε 

καθαρίσεις». 13 Και εκείνος εξέτεινε το χέρι του και τον άγγιξε λέγοντας: «Θέλω, 
καθαρίσου» - και αµέσως η λέπρα έφυγε από αυτόν. 14 Και αυτός του παράγγειλε 

να µην το πει σε κανέναν, αλλά του είπε: «Φύγε και δείξε τον εαυτό σου στον 

ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισµό σου καθώς πρόσταξε ο Μωυσής, ως 
µαρτυρία σ' αυτούς». 15 Και η φήµη γι' αυτόν διαδιδόταν περισσότερο και 
µαζεύονταν πλήθη πολλά, για να τον ακούνε και να θεραπεύονται από τις 

ασθένειές τους. 16 Αυτός όµως αποσυρόταν συνεχώς στις ερήµους και 

προσευχόταν συνεχώς. 

Η θεραπεία ενός παράλυτου 

(Μτ. 9:1-8, Μκ. 2:1-12) 

17 Και συνέβηκε σε µια από εκείνες τις ηµέρες: τότε αυτός δίδασκε συνεχώς, 
και κάθονταν Φαρισαίοι και νοµοδιδάσκαλοι που είχαν έρθει από κάθε χωριό της 

Γαλιλαίας και της Ιουδαίας και από την Ιερουσαλήµ. Και δύναµη Κυρίου ήταν 

µαζί του, ώστε να γιατρεύει. 18 Και ιδού άντρες που έφεραν πάνω στο κρεβάτι 

έναν άνθρωπο που ήταν παράλυτος, και ζητούσαν να τον φέρουν µέσα και να 

τον θέσουν µπροστά του. 19 Και επειδή δε βρήκαν από ποια είσοδο να τον 
φέρουν µέσα εξαιτίας του πλήθους, αφού ανέβηκαν στο δώµα, τον κατέβασαν 

διαµέσου των κεραµιδιών µαζί µε το κρεβατάκι του στο µέσο, µπροστά στον 

Ιησού. 20 Και αυτός, όταν είδε την πίστη τους, είπε: «Άνθρωπε, σου έχουν 
αφεθεί οι αµαρτίες σου». 21 Και οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι άρχισαν να 
διαλογίζονται, λέγοντας: «Ποιος είναι αυτός που λαλεί βλαστήµιες; Ποιος δύναται 
να αφήσει αµαρτίες παρά µόνο ο Θεός;» 22 Επειδή όµως ο Ιησούς κατάλαβε καλά 
τους διαλογισµούς τους, αποκρίθηκε και είπε προς αυτούς: «Τι διαλογίζεστε µέσα 
στις καρδιές σας; 23 Τι είναι ευκολότερο, να πω: “Σου έχουν αφεθεί οι αµαρτίες 
σου”, ή να πω: “Σήκω και περπάτα”; 24 Αλλά για να µάθετε ότι ο Υιός του 
ανθρώπου έχει εξουσία να αφήνει αµαρτίες πάνω στη γη» - είπε στον παράλυτο: 
«Σου λέω, σήκω και, αφού πάρεις το κρεβατάκι σου, πήγαινε στον οίκο σου». 25 

Και αµέσως σηκώθηκε µπροστά τους, πήρε αυτό πάνω στο οποίο ήταν 



κατάκοιτος και έφυγε για τον οίκο του δοξάζοντας το Θεό. 26 Και τότε έκπληξη 
τους κατέλαβε όλους και δόξαζαν το Θεό και γέµισαν µε φόβο λέγοντας: «Είδαµε 
παράδοξα πράγµατα σήµερα». 

Η κλήση του Λευί 

(Μτ. 9:9-13, Μκ. 2:13-17) 

27 Και µετά από αυτά εξήλθε από την οικία και είδε έναν τελώνη µε το όνοµα 

Λευίς να κάθεται στο τελωνείο, και του είπε: «Ακολούθα µε». 28 Και αυτός, 

αφού τα εγκατέλειψε όλα, σηκώθηκε και τον ακολουθούσε. 29 Και ο Λευίς τού 
έκανε µεγάλη υποδοχή µέσα στην οικία του, και ήταν πολύ πλήθος τελωνών και 

άλλων που ήταν µαζί τους καθισµένοι, για να φάνε. 30 Και οι Φαρισαίοι και οι 
γραµµατείς τους γόγγυζαν προς τους µαθητές του, λέγοντας: «Γιατί τρώτε και 

πίνετε µαζί µε τους τελώνες και τους αµαρτωλούς;» 31 Και αποκρίθηκε ο Ιησούς 
και είπε προς αυτούς: «∆εν έχουν ανάγκη οι υγιείς από γιατρό, αλλά οι ασθενείς. 
32 ∆εν έχω έρθει να καλέσω δίκαιους, αλλά αµαρτωλούς σε µετάνοια». 

Το θέµα της νηστείας 

(Μτ. 9:14-17, Μκ. 2:18-22) 

33 Εκείνοι είπαν προς αυτόν: «Οι µαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και 
κάνουν δεήσεις, όµοια κι εκείνοι των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και 
πίνουν». 34 Ο Ιησούς τότε είπε προς αυτούς: «Μήπως µπορείτε να κάνετε να 
νηστέψουν τους καλεσµένους στο γάµο, ενώ ο γαµπρός είναι µαζί τους; 35 Θα 
έρθουν όµως ηµέρες και, όταν ο γαµπρός αφαιρεθεί από αυτούς, τότε θα 
νηστέψουν εκείνες τις ηµέρες». 36 Έλεγε µάλιστα και παραβολή προς αυτούς: 

«Κανείς µπάλωµα από καινούργιο ρούχο, αφού το σχίσει, δεν το βάζει πάνω σε 

ρούχο παλιό. Ειδεµή, βέβαια, και το καινούργιο θα σχίσει το παλιό και στο παλιό 

δε θα ταιριάξει το µπάλωµα που προέρχεται από το καινούργιο. 37 Και κανείς δε 
βάζει κρασί νέο σε ασκιά παλιά. Ειδεµή, θα σπάσει βέβαια το κρασί το νέο τα 
ασκιά, και αυτό θα χυθεί έξω και τα ασκιά θα πάνε χαµένα. 38 Αλλά κρασί νέο 
πρέπει να βάζουν σε ασκιά καινούργια. 39 Και κανείς, όταν πιει παλιό, δε θέλει 
νέο. Γιατί λέει: “Το παλιό είναι καλό”». 

Η τήρηση του Σαββάτου 

(Μτ. 12:1-8, Μκ. 2:23-28) 
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Συνέβηκε λοιπόν ένα Σάββατο να πορεύεται µέσα από τα σπαρτά και µαδούσαν 

οι µαθητές του και έτρωγαν τα στάχυα, αφού τα έτριβαν µε τα χέρια. 2 Μερικοί 
τότε από τους Φαρισαίους είπαν: «Γιατί κάνετε αυτό που δεν επιτρέπεται το 
Σάββατο;» 3 Και ο Ιησούς αποκρίθηκε προς αυτούς και είπε: «∆ε διαβάσατε ούτε 

αυτό που έκανε ο ∆αβίδ, όταν πείνασε αυτός και όσοι ήταν µαζί του; 4 Πώς 
εισήλθε στον οίκο του Θεού και έλαβε και έφαγε τους άρτους της προθέσεως και 

έδωσε σ' αυτούς που ήταν µαζί του, τους οποίους δεν επιτρέπεται να φάνε παρά 
µόνο οι ιερείς;» 5 Και τους έλεγε: «Κύριος είναι του Σαββάτου ο Υιός του 
ανθρώπου». 

Ο άνθρωπος µε το ξερό χέρι 

(Μτ. 12:9-14, Μκ. 3:1-6) 

6 Συνέβηκε µάλιστα άλλο Σάββατο να εισέλθει αυτός στη συναγωγή και να 

διδάσκει. Και ήταν ένας άνθρωπος εκεί, και το χέρι του το δεξί ήταν ξερό. 7 Τον 

παρατηρούσαν λοιπόν οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι, για να δουν αν θεραπεύει 
το Σάββατο, ώστε να βρουν κάτι να τον κατηγορούν. 8 Αλλά αυτός ήξερε τους 
διαλογισµούς τους, και είπε στον άντρα που είχε ξερό το χέρι: «Σήκω και στάσου 

στο µέσο». Και αυτός σηκώθηκε και στάθηκε. 9 Είπε τότε ο Ιησούς προς αυτούς: 

«Σας ρωτώ αν επιτρέπεται κανείς το Σάββατο να αγαθοποιήσει ή να κακοποιήσει, 
να σώσει ζωή ή να καταστρέψει;» 10 Και αφού κοίταξε γύρω όλους αυτούς, του 

είπε: «Έκτεινε το χέρι σου». Εκείνος το έκανε και αποκαταστάθηκε το χέρι του. 
11 Αυτοί όµως έγιναν έξω φρενών και συζητούσαν µεταξύ τους τι θα µπορούσαν 
να κάνουν στον Ιησού. 

Η εκλογή των δώδεκα 

(Μτ. 10:1-4, Μκ. 3:13-19) 

12 Συνέβηκε λοιπόν κατά τις ηµέρες αυτές να εξέλθει στο όρος, για να 
προσευχηθεί, και διανυχτέρευε στην προσευχή του Θεού. 13 Και όταν ξηµέρωσε, 
φώναξε τους µαθητές του κοντά του, και εξέλεξε από αυτούς δώδεκα, τους 

οποίους και ονόµασε αποστόλους: 14 το Σίµωνα, τον οποίο και ονόµασε Πέτρο, 

και τον Ανδρέα τον αδελφό του, και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και το Φίλιππο 

και το Βαρθολοµαίο 15 και το Ματθαίο και το Θωµά και τον Ιάκωβο το γιο του 

Αλφαίου και το Σίµωνα, που καλείται Ζηλωτής, 16 και τον Ιούδα το γιο του 

Ιακώβου και τον Ιούδα Ισκαριώτη, ο οποίος έγινε προδότης. 



Θεραπείες σ' ένα µεγάλο πλήθος 

(Μτ. 4:23-25) 

17 Και όταν κατέβηκε µαζί τους, στάθηκε σε τόπο πεδινό και µαζί πολύ πλήθος 

µαθητών του, και πολύ πλήθος του λαού από όλη την Ιουδαία και την 

Ιερουσαλήµ και την παραλιακή χώρα της Τύρου και της Σιδώνας, 18 οι οποίοι 
ήρθαν να τον ακούσουν και να γιατρευτούν από τις νόσους τους. Και εκείνοι που 
ενοχλούνταν από πνεύµατα ακάθαρτα θεραπεύονταν. 19 Και όλο το πλήθος 
ζητούσε να τον αγγίζει, γιατί δύναµη εξερχόταν από αυτόν και τους γιάτρευε 
όλους. 

Μακαρισµοί και αλίµονο 

(Μτ. 5:1-12) 

20 Και αυτός, αφού σήκωσε τους οφθαλµούς του στους µαθητές του, έλεγε:  
 Μακάριοι οι φτωχοί,  
  γιατί δική σας είναι η βασιλεία του Θεού.  
21  Μακάριοι όσοι πεινάτε τώρα,  
  γιατί θα χορτάσετε.  
 Μακάριοι όσοι κλαίτε τώρα,  
  γιατί θα γελάσετε.  
22 Μακάριοι είστε, όταν σας µισήσουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορίσουν και 

σας βρίσουν και βγάλουν το όνοµά σας ως κακό εξαιτίας του Υιού του 
ανθρώπου. 23 Χαρείτε εκείνη την ηµέρα και σκιρτήσετε, γιατί ιδού, ο µισθός σας 

είναι πολύς στον ουρανό. Γιατί κατά τον ίδιο τρόπο έκαναν στους προφήτες οι 
πατέρες τους.  
24  Όµως αλίµονο σ' εσάς τους πλούσιους,  
  γιατί έχετε πάρει πλήρως την παρηγοριά σας.  
25  Αλίµονο σ' εσάς τους χορτασµένους τώρα,  
  γιατί θα πεινάσετε.  
 Αλίµονο, όσοι γελάτε τώρα,  
  γιατί θα πενθήσετε και θα κλάψετε.  

26 Αλίµονο όταν πουν καλά λόγια για σας όλοι οι άνθρωποι. γιατί κατά τα ίδια 
έκαναν στους ψευδοπροφήτες οι πατέρες τους». 

Αγάπη για τους εχθρούς 

(Μτ. 5:38-48, 7:12α) 

27 «Αλλά σ' εσάς λέω που ακούτε: αγαπάτε τους εχθρούς σας, κάνετε καλό σ' 
αυτούς που σας µισούν, 28 ευλογείτε αυτούς που σας καταριούνται, προσεύχεστε 
γι' αυτούς που σας βλάπτουν. 29 Σ' όποιον σε χτυπά στη µια πλευρά του 
σαγονιού σου πάρεχε και την άλλη, και από αυτόν που σου παίρνει το πανωφόρι 



µην τον εµποδίσεις να πάρει και το πουκάµισο. 30 Σε καθέναν που σου ζητάει 

δίνε, και από όποιον παίρνει τα δικά σου, πίσω µην τα ζητάς. 31 Και καθώς 
θέλετε να κάνουν σ' εσάς οι άνθρωποι, κάνετε σ' αυτούς οµοίως. 32 Και αν 
αγαπάτε όσους σας αγαπούν, ποια χάρη έχετε; Γιατί και οι αµαρτωλοί αγαπούν 
όσους τους αγαπούν. 33 Και βέβαια, αν αγαθοποιείτε όσους σας αγαθοποιούν, 

ποια χάρη έχετε; Και οι αµαρτωλοί το ίδιο κάνουν. 34 Και αν δανείσετε σ' 
εκείνους από τους οποίους ελπίζετε να τα λάβετε, ποια χάρη έχετε; Και 
αµαρτωλοί σε αµαρτωλούς δανείζουν, για να λάβουν πίσω τα ίσα. 35 Αλλά όµως 
αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε µην ελπίζοντας πίσω 

τίποτα. και θα είναι ο µισθός σας πολύς, και θα είστε γιοι του Υψίστου, γιατί 
αυτός είναι ευεργετικός στους αχάριστους και κακούς. 36 Γίνεστε οικτίρµονες 
καθώς και ο Πατέρας σας είναι οικτίρµονας». 

Περί κατακρίσεως του πλησίον 

(Μτ. 7:1-5) 

37 «Και µην κρίνετε, και δε θα κριθείτε. και µην καταδικάζετε, και δε θα 

καταδικαστείτε. Συγχωρείτε και θα συγχωρεθείτε. 38 ∆ίνετε και θα σας δοθεί. 
µέτρο καλό, πιεσµένο, κουνηµένο, που να ξεχύνεται θα δώσουν στην αγκαλιά 
σας. Γιατί µε όποιο µέτρο µετράτε θα µετρηθεί αντίστοιχα σ' εσάς». 39 Είπε 

µάλιστα και µια παραβολή σ' αυτούς: «Μήπως δύναται τυφλός να οδηγεί τυφλό; 
∆ε θα πέσουν και οι δύο σε βόθρο; 40 ∆εν υπάρχει µαθητής πάνω από το 

δάσκαλό του. και κάθε καταρτισµένος θα είναι όπως ο δάσκαλός του. 41 Και γιατί 

βλέπεις την αγκίδα που είναι µέσα στο µάτι του αδελφού σου, ενώ το δοκάρι 

που είναι µέσα στο δικό σου µάτι δεν παρατηρείς; 42 Πώς δύνασαι να λες στον 

αδελφό σου: “Αδελφέ, άφησε να βγάλω την αγκίδα που είναι µέσα στο µάτι 
σου”, ενώ ο ίδιος το δοκάρι µέσα στο µάτι σου δεν βλέπεις; Υποκριτή, βγάλε 

πρώτα το δοκάρι από το µάτι σου, και τότε θα δεις καθαρά την αγκίδα που είναι 
µέσα στο µάτι του αδελφού σου, για να τη βγάλεις». 

Το δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς του 

(Μτ. 7:17-20, 12:34β-35) 

43 «Γιατί δεν υπάρχει δέντρο καλό που να κάνει καρπό σάπιο, ούτε πάλι δέντρο 
σάπιο που να κάνει καρπό καλό. 44 Γιατί κάθε δέντρο γνωρίζεται από το δικό του 
καρπό. Γιατί από αγκάθια δε µαζεύουν σύκα ούτε από βάτο τρυγούν σταφύλια. 

45 Ο αγαθός άνθρωπος από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του προφέρει το 

αγαθό, και ο κακός από τον κακό προφέρει το κακό. Γιατί από το περίσσευµα της 
καρδιάς µιλά το στόµα του». 



Τα δύο θεµέλια 

(Μτ. 7:24-27) 

46 «Και τι µε καλείτε: “Κύριε, Κύριε”, και δεν κάνετε όσα λέω; 47 Καθένας που 
έρχεται προς εµένα και ακούει τα λόγια µου και τα εφαρµόζει θα σας υποδείξω µε 
ποιον είναι όµοιος: 48 όµοιος είναι µε άνθρωπο που οικοδοµεί οικία, ο οποίος 
έσκαψε και βάθυνε και έθεσε θεµέλιο πάνω στο βράχο. Και όταν έγινε πληµµύρα, 
όρµησε ο ποταµός πάνω στην οικία εκείνη, αλλά δεν µπόρεσε να τη σαλέψει, 
γιατί οικοδοµήθηκε καλά. 49 Αλλά εκείνος που άκουσε και δεν εφάρµοσε είναι 
όµοιος µε άνθρωπο που οικοδόµησε οικία πάνω στη γη χωρίς θεµέλια. Σ' αυτήν 

την οικία όρµησε πάνω ο ποταµός και ευθύς κατάπεσε, και το ρήγµα της οικίας 
εκείνης έγινε µεγάλο». 

Η θεραπεία του δούλου ενός εκατόνταρχου 

(Μτ. 8:5-13, Ιν. 4:43-54) 
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Επειδή συµπλήρωσε όλα τα λόγια του που έπρεπε να πει στα αυτιά του λαού, 

εισήλθε στην Καπερναούµ. 2 Και ο δούλος κάποιου εκατόνταρχου, που ήταν σε 
κακή κατάσταση, έµελλε να πεθάνει, ο οποίος του ήταν πολύτιµος. 3 Όταν 
άκουσε λοιπόν για τον Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των 
Ιουδαίων, παρακαλώντας τον για να έρθει να διασώσει το δούλο του. 4 Εκείνοι, 
αφού παρουσιάστηκαν στον Ιησού, τον παρακαλούσαν επιµόνως λέγοντας: 

«Άξιος είναι αυτός στον οποίο θα παράσχεις τούτο. 5 Γιατί αγαπά το έθνος µας 

και τη συναγωγή αυτός την οικοδόµησε σ' εµάς». 6 Ο Ιησούς τότε προχωρούσε 

µαζί τους. Αλλά ενώ ήδη δεν απείχε µακριά από την οικία του, έστειλε φίλους ο 
εκατόνταρχος, λέγοντάς του: «Κύριε, µην ενοχλείσαι, γιατί δεν είµαι ικανός να 

εισέλθεις κάτω από τη στέγη µου. 7 Γι' αυτό ούτε τον εαυτό µου δε θεώρησα 

άξιο να έρθει προς εσένα. αλλά πες ένα λόγο και ας γιατρευτεί ο δούλος µου. 8 

Γιατί κι εγώ είµαι άνθρωπος υποτασσόµενος σε εξουσία, έχοντας κάτω από τον 
εαυτό µου στρατιώτες, και λέω σε τούτον: “Πήγαινε”, και πηγαίνει. Και στον 

άλλο: “Έλα”; και έρχεται. Και στο δούλο µου: “Κάνε αυτό”, και το κάνει». 9 Όταν 
άκουσε τότε αυτά ο Ιησούς, τον θαύµασε και στράφηκε στο πλήθος που τον 

ακολουθούσε και είπε: «Σας λέω, ούτε µέσα στο λαό Ισραήλ δε βρήκα τόσο 
πολλή πίστη». 10 Και όταν επέστρεψαν στον οίκο αυτοί που στάλθηκαν, βρήκαν 
το δούλο να είναι υγιής. 



Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναΐν 

11 Και συνέβηκε αµέσως µετά ο Ιησούς να πάει σε µια πόλη που καλείται Ναΐν 
και πήγαιναν µαζί του οι µαθητές του και πλήθος πολύ. 12 Μόλις λοιπόν πλησίασε 

στην πύλη της πόλης, τότε ιδού, έφερναν έξω έναν πεθαµένο, µονογενή γιο της 
µητέρας του, και αυτή ήταν χήρα. Και αρκετό πλήθος της πόλης ήταν µαζί της. 13 
Και όταν την είδε ο Κύριος, τη σπλαχνίστηκε και τής είπε: «Μην κλαις». 14 Και 

αφού πλησίασε, άγγιξε τη σορό, και εκείνοι που τη βάσταζαν στάθηκαν. και είπε: 
«Νεαρέ, σου λέω, σήκω». 15 Και ανακάθισε ο νεκρός και άρχισε να µιλά, και τον 
έδωσε στη µητέρα του. 16 Κατέλαβε τότε φόβος όλους και δόξαζαν το Θεό, 
λέγοντας: «Προφήτης µεγάλος εγέρθηκε µεταξύ µας», και: «Επισκέφτηκε ο Θεός 
το λαό του». 17 Και εξήλθε αυτή η φήµη σε όλη την Ιουδαία γι' αυτόν και σε όλα 
τα περίχωρα. 

Οι απεσταλµένοι του Ιωάννη του Βαπτιστή 

(Μτ. 11:2-19) 

18 Και ανάγγειλαν στον Ιωάννη οι µαθητές του για όλα αυτά. Και αφού 
προσκάλεσε κάποιους, δύο από τους µαθητές του, ο Ιωάννης τούς 19 έστειλε 
προς τον Κύριο, λέγοντας: «Εσύ είσαι ο ερχόµενος ή άλλον να προσδοκούµε;» 20 
Παρουσιάστηκαν λοιπόν προς αυτόν οι άντρες και είπαν: «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής 
µάς απέστειλε προς εσένα λέγοντας: “Εσύ είσαι ο ερχόµενος ή άλλον να 
προσδοκούµε”;» 21 Εκείνη την ώρα θεράπευσε πολλούς από νόσους και µάστιγες 

και πνεύµατα κακά και χάρισε το φως σε πολλούς τυφλούς, ώστε να βλέπουν. 

22 Και τότε αποκρίθηκε και τους είπε: «Πάτε και αναγγείλτε στον Ιωάννη αυτά 
που είδατε και ακούσατε: τυφλοί αποκτούν το φως τους, χωλοί περπατούν, 
λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί εγείρονται, φτωχοί ευαγγελίζονται. 

23 Και µακάριος είναι αυτός που δε θα σκανδαλιστεί σ' εµένα». 24 Και όταν 

έφυγαν οι αγγελιοφόροι του Ιωάννη, άρχισε να λέει προς τα πλήθη για τον 

Ιωάννη: «Τι εξήλθατε στην έρηµο να δείτε µε θαυµασµό; Καλάµι που 

σαλεύεται από τον άνεµο; 25 Όχι, βέβαια. Αλλά τι εξήλθατε να δείτε; Άνθρωπο 
µε µαλακά ρούχα ντυµένο; Ιδού, αυτοί που ζουν µε λαµπρά ρούχα και µε 

τρυφηλή ζωή είναι στους βασιλικούς οίκους. 26 Αλλά τι εξήλθατε να δείτε; 
Προφήτη; Ναι, σας λέω, και περισσότερο από προφήτη. 27 Αυτός είναι για τον 
οποίο έχει γραφτεί:  

 Ιδού, αποστέλλω τον αγγελιοφόρο µου  
  πριν από το πρόσωπό σου,  
 ο οποίος θα παρασκευάσει την οδό σου µπροστά σου.  
28 Σας λέω: δεν είναι κανένας µεγαλύτερος από τον Ιωάννη µεταξύ των 
γεννηµένων από γυναίκες. Αλλά ο µικρότερος στη βασιλεία του Θεού είναι 

µεγαλύτερος από αυτόν». 29 Και όταν το άκουσε όλος ο λαός και οι τελώνες, 

δικαίωσαν το Θεό, αφού βαφτίστηκαν το βάφτισµα του Ιωάννη. 30 Ενώ οι 



Φαρισαίοι και οι νοµικοί απορρίψανε τη βουλή του Θεού για τους εαυτούς τους, 
αφού δε βαφτίστηκαν από αυτόν.  
31 «Με τι λοιπόν να παροµοιάσω τους ανθρώπους της γενιάς αυτής και µε τι είναι 
όµοιοι; 32 Είναι όµοιοι µε παιδιά που κάθονται στην αγορά και φωνάζουν το ένα 

προς το άλλο παίζοντας, τα οποία λένε:  
 “Σας παίξαµε αυλό και δε χορέψατε,  
  θρηνήσαµε και δεν κλάψατε”.  

33 Γιατί έχει έρθει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που δεν τρώει άρτο µήτε πίνει κρασί, 
και λέτε: “∆αιµόνιο έχει”. 34 Έχει έρθει ο Υιός του ανθρώπου, που τρώει και πίνει, 
και λέτε: “Ιδού άνθρωπος φαγάς και οινοπότης, φίλος τελωνών και αµαρτωλών”. 
35 Και δικαιώθηκε η σοφία από όλα τα τέκνα της». 

Ο Ιησούς συγχωρεί µια αµαρτωλή γυναίκα  

36 Τον παρακαλούσε τότε κάποιος από τους Φαρισαίους να φάει µαζί του. Και 

αφού εισήλθε στον οίκο του Φαρισαίου, κάθισε, για να φάει. 37 Και ιδού µια 
γυναίκα που ήταν αµαρτωλή µέσα στην πόλη, και που έµαθε ότι γευµατίζει στην 

οικία του Φαρισαίου, αφού έφερε αλαβάστρινο δοχείο µε µύρο 38 και στάθηκε 

πίσω, κλαίγοντας κοντά στα πόδια του, µε τα δάκρυά της άρχισε να βρέχει τα 

πόδια του και µε τις τρίχες της κεφαλής της τα σκούπιζε, και καταφιλούσε τα 

πόδια του και τα άλειφε µε το µύρο. 39 Όταν είδε τότε αυτά ο Φαρισαίος που 
τον κάλεσε, είπε µέσα του: «Αυτός, αν ήταν προφήτης, θα γνώριζε ποια και τι 
είδους είναι η γυναίκα που τον αγγίζει, γιατί είναι αµαρτωλή». 40 Και αποκρίθηκε 
ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Σίµωνα, έχω κάτι να σου πω». Εκείνος του λέει: 

«∆άσκαλε, πες το». 41 «Κάποιος δανειστής είχε δύο χρεοφειλέτες: ο ένας όφειλε 

πεντακόσια δηνάρια, και ο άλλος πενήντα. 42 Επειδή δεν είχαν να αποδώσουν το 

χρέος, το χάρισε και στους δύο. Ποιος λοιπόν από αυτούς θα τον αγαπήσει 

περισσότερο;» 43 Αποκρίθηκε ο Σίµωνας και είπε: «Υποθέτω, αυτός στον οποίο 
χάρισε τα περισσότερα». Εκείνος είπε σ' αυτόν: «Ορθά έκρινες». 44 Και αφού 
στράφηκε προς τη γυναίκα, είπε στο Σίµωνα: «Βλέπεις αυτήν τη γυναίκα; Εισήλθα 

στην οικία σου, νερό δε µου έδωσες για τα πόδια. Αυτή, όµως, µε τα δάκρυά της 

µου έβρεξε τα πόδια και µε τα µαλλιά της τα σκούπισε. 45 Φίληµα δε µου 

έδωσες. Αυτή, όµως, από τη στιγµή που εισήλθα δε σταµάτησε να µου 

καταφιλά τα πόδια. 46 Με λάδι το κεφάλι µου δεν το άλειψες. Αυτή, όµως, µε 
µύρο άλειψε τα πόδια µου. 47 Γι' αυτό, σου λέω, έχουν αφεθεί οι αµαρτίες της οι 

πολλές, γιατί αγάπησε πολύ.  σ' όποιον όµως λίγο αφήνεται, λίγο αγαπά». 48 Είπε 
τότε σ' αυτήν: «Σου έχουν αφεθεί οι αµαρτίες». 49 Και εκείνοι που κάθονταν µαζί 

του για να φάνε άρχισαν να λένε µεταξύ τους: «Ποιος είναι αυτός που αφήνει 

και αµαρτίες;» 50 Είπε τότε προς τη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έχει σώσει. 
πήγαινε µε ειρήνη». 



Οι γυναίκες που συνόδευαν τον Ιησού. 
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Και τότε, συνέβηκε στη συνέχεια αυτός να περιοδεύει κατά πόλεις και χωριά, 

κηρύττοντας και ευαγγελιζόµενος τη βασιλεία του Θεού. Και ήταν οι δώδεκα µαζί 

του, 2 και µερικές γυναίκες που ήταν θεραπευµένες από πνεύµατα κακά και από 

ασθένειες, η Μαρία, που καλείται Μαγδαληνή, από την οποία είχαν εξέλθει εφτά 

δαιµόνια, 3 και η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, του επιτρόπου του Ηρώδη, και 

η Σουσάνα και άλλες πολλές, οι οποίες τους διακονούσαν από τα υπάρχοντά 
τους. 

Η παραβολή του σπορέα 

(Μτ. 13:1-9, Μκ. 4:1-9) 

4 Και όταν µαζεύτηκε πολύ πλήθος και πήγαιναν προς αυτόν από διάφορες 

πόλεις, τους είπε µε παραβολή τα εξής: 5 «Εξήλθε ο σπορέας για να σπείρει το 

σπόρο του. Και ενώ αυτός έσπερνε, ένας σπόρος έπεσε δίπλα στην οδό και 
καταπατήθηκε, και τον κατάφαγαν τα πετεινά του ουρανού. 6 Και άλλος 
κατάπεσε πάνω στην πέτρα και, όταν φύτρωσε, ξεράθηκε, επειδή δεν είχε 
υγρασία. 7 Και άλλος έπεσε στο µέσο των αγκαθιών και, όταν τα αγκάθια 
φύτρωσαν µαζί του, τον απόπνιξαν. 8 Και άλλος έπεσε στη γη την αγαθή και, 
όταν φύτρωσε, έκανε καρπό εκατονταπλάσιο». Λέγοντας αυτά, φώναζε: «Όποιος 
έχει αυτιά για να ακούει ας ακούει». 

Ο σκοπός των παραβολών 

(Μτ. 13:10-17, Μκ. 4:10-12) 

9 Τον ρωτούσαν λοιπόν οι µαθητές του τι µπορεί να σηµαίνει αυτή η παραβολή. 
10 Εκείνος είπε: «Σ' εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα µυστήρια της βασιλείας του 

Θεού, αλλά στους λοιπούς λέγονται µε παραβολές, για να  

 µη βλέπουν βλέποντας  
  και να µην καταλαβαίνουν ακούγοντας». 

Η εξήγηση της παραβολής του σπορέα 

(Μτ. 13:18-23, Μκ. 4:13-20) 

11 «Αυτή λοιπόν είναι η ερµηνεία της παραβολής: Ο σπόρος είναι ο λόγος του 

Θεού. 12 Οι σπόροι δίπλα στην οδό είναι εκείνοι που άκουσαν. Έπειτα έρχεται ο 
∆ιάβολος και αφαιρεί το λόγο από την καρδιά τους, για να µην πιστέψουν και 



σωθούν. 13 Εκείνοι που έπεσαν πάνω στην πέτρα είναι αυτοί που, όταν 
ακούσουν, µε χαρά δέχονται το λόγο, αλλά αυτοί δεν έχουν ρίζα, οι οποίοι 
πιστεύουν πρόσκαιρα και αποµακρύνονται σε καιρό πειρασµού. 14 Εκείνο όµως 
που έπεσε στα αγκάθια, αυτοί είναι όσοι άκουσαν, αλλά επειδή πορεύονται κάτω 

από τις µέριµνες και τον πλούτο και τις ηδονές του βίου, συµπνίγονται και δε 

φέρουν καρπό σε πλήρη ωριµότητα. 15 Εκείνο που έπεσε στην καλή γη είναι 

αυτοί οι οποίοι µε καρδιά καλή και αγαθή, όταν ακούσουν το λόγο, τον κατέχουν 
και καρποφορούν µε υποµονή». 

Το φως κάτω από το σκεύος 

(Μκ. 4:21-25) 

16 «Κανείς, λοιπόν, όταν ανάψει λύχνο, δεν τον καλύπτει µε σκεύος ή τον θέτει 

κάτω από το κρεβάτι, αλλά τον θέτει πάνω στο λυχνοστάτη, για να βλέπουν το 

φως όσοι µπαίνουν µέσα. 17 Γιατί δεν υπάρχει κρυφό που δε θα γίνει φανερό 

ούτε απόκρυφο που να µη γνωριστεί και να µην έρθει στο φανερό. 18 

Προσέχετε λοιπόν πώς ακούτε. Γιατί σ' όποιον έχει θα του δοθεί. αλλά σ' όποιον 
δεν έχει, και αυτό που νοµίζει ότι έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν». 

Η µητέρα και οι αδελφοί του Ιησού 

(Μτ. 12:46-50, Μκ. 3:31-35) 

19 Παρουσιάστηκαν τότε προς αυτόν η µητέρα του και οι αδελφοί του, αλλά δεν 
µπορούσαν να πάνε κοντά του εξαιτίας του πλήθους. 20 Του αναγγέλθηκε 
λοιπόν: «Η µητέρα σου και οι αδελφοί σου έχουν σταθεί έξω θέλοντας να σε 
δουν». 21 Εκείνος αποκρίθηκε και είπε προς αυτούς: «Μητέρα µου και αδελφοί 
µου είναι αυτοί: όσοι ακούν και εφαρµόζουν το λόγο του Θεού». 

Η κατάπαυση της τρικυµίας 

(Μτ. 8:23-27, Μκ. 4:35-41) 

22 Συνέβηκε, λοιπόν, σε µια από τις ηµέρες εκείνες, τότε αυτός να µπει σε πλοίο 

όπως και οι µαθητές του και είπε προς αυτούς: «Ας περάσουµε αντίπερα στη 

λίµνη». Και ανοίχτηκαν στο πέλαγος. 23 Ενώ λοιπόν αυτοί έπλεαν, 
αποκοιµήθηκε. Και κατέβηκε λαίλαπα ανέµου στη λίµνη και συνέχιζαν να γεµίζουν 

µε νερά και κινδύνευαν. 24 Πλησίασαν τότε και τον ξύπνησαν λέγοντας: 
«Επιστάτη, επιστάτη, χανόµαστε». Εκείνος, αφού σηκώθηκε, επιτίµησε τον άνεµο 

και την ταραχή του νερού. και έπαψαν και έγινε γαλήνη. 25 Τους είπε τότε: «Πού 

είναι η πίστη σας;» Φοβήθηκαν λοιπόν και θαύµασαν, λέγοντας ο ένας προς τον 



άλλο: «Ποιος άραγε είναι αυτός που και τους ανέµους διατάζει και το νερό, και 

αυτά τον υπακούνε;» 

Η θεραπεία του δαιµονισµένου Γερασηνού 

(Μτ. 8:28-34, Μκ. 5:1-20) 

26 Και εισέπλευσαν στη χώρα των Γερασηνών, που είναι αντίπερα από τη 
Γαλιλαία. 27 Όταν λοιπόν αυτός εξήλθε στη ξηρά, τον συνάντησε κάποιος άντρας 
από την πόλη που είχε δαιµόνια. Και για αρκετό χρόνο δεν ντύθηκε ρούχο και δεν 
έµενε σε οικία αλλά στα µνήµατα. 28 Όταν είδε λοιπόν τον Ιησού, έκραξε δυνατά 

και έπεσε µπροστά του και είπε µε φωνή µεγάλη: «Τι σχέση έχουµε εγώ κι εσύ, 
Ιησού, Υιέ του Θεού του ύψιστου; Σε παρακαλώ, µη µε βασανίσεις» 29 - γιατί 
παράγγειλε στο πνεύµα το ακάθαρτο να εξέλθει από τον άνθρωπο. Γιατί από 
πολλά χρόνια το δαιµόνιο τον είχε αφαρπάξει, και τον έδεναν µε αλυσίδες και τον 

φύλαγαν µε ποδόδεσµα, και αυτός σπάζοντας τα δεσµά φερόταν από το 
δαιµόνιο στις ερήµους. 30 Τον επερώτησε τότε ο Ιησούς: «Τι όνοµα έχεις;» 
Εκείνος είπε: «Λεγεώνα», γιατί πολλά δαιµόνια εισήλθαν σ' αυτόν. 31 Και τον 
παρακαλούσαν να µην τα διατάζει να πάνε στην άβυσσο.  

32 Ήταν τότε εκεί µια αγέλη αρκετών χοίρων που έβοσκε στο όρος. Και τον 

παρακάλεσαν να τα επιτρέψει να εισέλθουν σ' εκείνους. και το επέτρεψε σ' αυτά. 
33 Αφού, λοιπόν, τα δαιµόνια εξήλθαν από τον άνθρωπο, εισήλθαν στους 
χοίρους, και όρµησε η αγέλη κάτω στο γκρεµό, στη λίµνη, και πνίγηκε. 34 Και 

όταν αυτοί που τους έβοσκαν είδαν το γεγονός, έφυγαν και το ανάγγειλαν στην 
πόλη και στους αγρούς. 35 Εξήλθαν, τότε, για να δουν το γεγονός, και ήρθαν 
προς τον Ιησού. Και βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο εξήλθαν τα δαιµόνια να 
κάθεται ντυµένος και σώφρονας δίπλα στα πόδια του Ιησού, και φοβήθηκαν. 36 

Εκείνοι που το είδαν ανάγγειλαν τότε σ' αυτούς πώς σώθηκε ο δαιµονισµένος. 37 

Και τότε τον παρακάλεσε όλο το πλήθος της περιοχής των Γερασηνών να φύγει 
από αυτούς, γιατί τους κατείχε µεγάλος φόβος. Και αυτός, αφού µπήκε σ' ένα 
πλοίο, επέστρεψε. 38 Τον παρακαλούσε όµως ο άντρας από τον οποίο είχαν 
εξέλθει τα δαιµόνια να µένει µαζί του. Αλλά ο Ιησούς του είπε να φύγει, 
λέγοντας: 39 «Επέστρεφε στον οίκο σου και να διηγείσαι όσα σου έκανε ο Θεός». 

Και εκείνος έφυγε και πήγε σε όλη την πόλη, διακηρύττοντας όσα του έκανε ο 
Ιησούς. 

Η θυγατέρα του Ιάιρου και η γυναίκα µε την αιµορραγία 

(Μτ. 9:18-26, Μκ. 5:21-43) 

40 Ενώ λοιπόν επέστρεφε ο Ιησούς, τον υποδέχτηκε το πλήθος. γιατί όλοι τον 

προσδοκούσαν συνεχώς. 41 Και ιδού, ήρθε ένας άντρας που είχε το όνοµα 
Ιάϊρος, και αυτός ήταν άρχοντας της συναγωγής. Και αφού έπεσε δίπλα στα πόδια 



του Ιησού, τον παρακαλούσε να εισέλθει στον οίκο του, 42 γιατί είχε µια 
θυγατέρα µονογενή, περίπου δώδεκα ετών, και αυτή πέθαινε.  

Ενώ λοιπόν αυτός πήγαινε, τα πλήθη τον συνέπνιγαν. 43 Και µια γυναίκα που 
είχε ροή αίµατος από δώδεκα έτη, η οποία σε γιατρούς κατανάλωσε όλη την 

περιουσία της και δεν µπόρεσε από κανέναν να θεραπευτεί, 44 αφού πλησίασε 

από πίσω του, άγγιξε το κράσπεδο του ρούχου του και αµέσως σταµάτησε η ροή 

του αίµατός της. 45 Και είπε ο Ιησούς: «Ποιος είναι αυτός που µε άγγιξε;» Ενώ 
λοιπόν όλοι αρνούνταν, είπε ο Πέτρος: «Επιστάτη, τα πλήθη σε συµπιέζουν και σε 
συνθλίβουν». 46 Ο Ιησούς όµως είπε: «Με άγγιξε κάποιος, γιατί εγώ κατάλαβα ότι 
δύναµη έχει εξέλθει από εµένα». 47 Όταν είδε λοιπόν η γυναίκα ότι δε διέφυγε 
την προσοχή, τρέµοντας ήρθε και έπεσε µπροστά του και διηγήθηκε µπροστά σε 
όλο το λαό για ποια αιτία τον άγγιξε και πώς γιατρεύτηκε αµέσως. 48 Εκείνος της 

είπε: «Θυγατέρα µου, η πίστη σου σε έχει σώσει. πήγαινε µε ειρήνη».  

49 Ενώ αυτός µιλούσε ακόµη, έρχεται κάποιος από την οικία του 

αρχισυνάγωγου λέγοντας: «Η θυγατέρα σου έχει πεθάνει. µην ενοχλείς πια το 
δάσκαλο». 50 Αλλά ο Ιησούς, όταν άκουσε, του αποκρίθηκε: «Μη φοβάσαι, µόνο 
πίστεψε, και θα σωθεί». 51 Όταν ήρθε λοιπόν στην οικία, δεν άφησε κανέναν να 

εισέλθει µαζί του παρά µόνο τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και τον 

πατέρα του παιδιού και την µητέρα του. 52 Και όλοι έκλαιγαν και τη θρηνούσαν. 
Αυτός είπε: «Μην κλαίτε, γιατί δεν πέθανε αλλά κοιµάται». 53 Και τον 
περιγελούσαν, γιατί ήξεραν ότι πέθανε. 54 Αυτός, όµως, αφού κράτησε το χέρι 
της, φώναξε λέγοντας: «Κορίτσι, σήκω». 55 Και επέστρεψε το πνεύµα της και 

σηκώθηκε αµέσως, και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάει. 56 Και έµειναν 
εκστατικοί οι γονείς της. Εκείνος τους παράγγειλε να µην πουν σε κανέναν το 
γεγονός. 

Η αποστολή των δώδεκα 

(Μτ. 10:5-15, Μκ. 6:7-13) 
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Αφού συγκάλεσε τότε τους δώδεκα, τους έδωσε δύναµη και εξουσία πάνω σ' όλα 

τα δαιµόνια, και να θεραπεύουν τις νόσους, 2 και τους απέστειλε να κηρύττουν 
τη βασιλεία του Θεού και να γιατρεύουν τους ασθενείς, 3 και είπε προς αυτούς: 
«Τίποτα µην παίρνετε στην οδό, µήτε ράβδο µήτε σακίδιο µήτε άρτο µήτε 
χρήµατα µήτε να έχετε από δύο πουκάµισα. 4 Και σ' όποια οικία εισέλθετε, εκεί 
µένετε και από εκεί να εξέρχεστε. 5 Και σε όσους δε σας δέχονται, όταν 
εξέρχεστε από εκείνη την πόλη, αποτινάζετε τη σκόνη από τα πόδια σας ως 
µαρτυρία εναντίον τους». 6 Όταν εξέρχονταν, λοιπόν, περνούσαν από χωριό σε 
χωριό ευαγγελιζόµενοι και θεραπεύοντας παντού. 



Η απορία του Ηρώδη 

(Μτ. 14:1-12, Μκ. 6:14-29) 

7 Άκουσε τότε ο Ηρώδης ο τετράρχης όλα αυτά που γίνονταν και απορούσε 

πολύ, επειδή µερικοί έλεγαν ότι ο Ιωάννης εγέρθηκε από τους νεκρούς 8 και 

µερικοί ότι φάνηκε ο Ηλίας, άλλοι πάλι ότι αναστήθηκε κάποιος προφήτης από 

τους αρχαίους. 9 Είπε τότε ο Ηρώδης: «Τον Ιωάννη εγώ τον αποκεφάλισα. 

Ποιος είναι λοιπόν αυτός για τον οποίο ακούω τέτοια πράγµατα;» Και ζητούσε 
να τον δει. 

Ο χορτασµός των πέντε χιλιάδων 

(Μτ. 14:13-21, Μκ. 6:30-44, Ιν. 6:1-14) 

10 Και όταν επέστρεψαν οι απόστολοι, του διηγήθηκαν όσα έκαναν. Και ο 
Ιησούς, αφού τους παράλαβε, αναχώρησε ιδιαιτέρως σε µια πόλη που καλείται 
Βηθσαϊδά. 11 Αλλά τα πλήθη, όταν το έµαθαν, τον ακολούθησαν. Και τους 
δέχτηκε και τους µιλούσε για τη βασιλεία του Θεού, και γιάτρευε όσους είχαν 

ανάγκη θεραπείας. 12 Η ηµέρα όµως άρχισε να γέρνει. τον πλησίασαν τότε οι 
δώδεκα και του είπαν: «Απόλυσε το πλήθος, για να πορευτούν στα γύρω χωριά 
και στους αγρούς και να έχουν κατάλυµα και να βρουν τρόφιµα, γιατί εδώ 
είµαστε σε έρηµο τόπο». 13 Είπε τότε προς αυτούς: «∆ώστε τους εσείς να 
φάνε». Εκείνοι είπαν: «∆εν υπάρχουν σ' εµάς περισσότερο από πέντε άρτους και 

δύο ψάρια, εκτός κι αν εµείς πορευτούµε να αγοράσουµε για όλο το λαό τούτο 
τροφές». 14 Γιατί ήταν περίπου πέντε χιλιάδες άντρες. Είπε τότε προς τους 

µαθητές του: «Βάλτε τους να κατακλιθούν σε οµάδες περίπου ανά πενήντα». 

15 Και έκαναν έτσι και τους έβαλαν να κατακλιθούν όλους. 16 Αφού έλαβε τότε 
τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, σήκωσε πάνω το βλέµµα του στον ουρανό 

και τα ευλόγησε και τα κατάκοψε µε τα χέρια και έδινε στους µαθητές να τα 

παραθέσουν στο πλήθος. 17 Και έφαγαν και χόρτασαν όλοι, και σήκωσαν σε 

δώδεκα κοφίνια ό,τι περίσσεψε σ' αυτούς από τα κοµµάτια. 

Η διακήρυξη του Πέτρου για τον Ιησού 

(Μτ. 16:13-19, Μκ. 8:27-29) 

18 Και συνέβηκε να είναι µαζί του και οι µαθητές, ενώ αυτός ήταν µόνος του και 
προσευχόταν. Και τους ρώτησε λέγοντας: «Ποιος µε λένε τα πλήθη πως είµαι;» 

19 Εκείνοι αποκρίθηκαν και είπαν: «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και άλλοι ο Ηλίας, 
άλλοι πάλι ότι αναστήθηκε κάποιος προφήτης από τους αρχαίους». 20 Είπε τότε 

σ' αυτούς: «Κι εσείς ποιος λέτε πως είµαι;» Ο Πέτρος, λοιπόν, αποκρίθηκε και 
είπε: «Ο Χριστός του Θεού». 



Ο Ιησούς προλέγει το θάνατο και την ανάστασή του 

(Μτ. 16:20-28, Μκ. 8:30-9:1) 

21 Εκείνος, αφού τους επιτίµησε, παράγγειλε σε κανέναν να µη λένε αυτό 22 και 
είπε ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να αποδοκιµαστεί από 

τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραµµατείς και να σκοτωθεί, και 
την τρίτη ηµέρα να εγερθεί. 23 Έλεγε λοιπόν προς όλους: «Αν κάποιος θέλει να 
έρχεται πίσω µου, ας αρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του κάθε 
ηµέρα και ας µε ακολουθεί. 24 Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη 
χάσει. Όποιος όµως χάσει τη ζωή του εξαιτίας µου, αυτός θα τη σώσει. 25 Γιατί τι 

ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσµο, αλλά χάσει ή ζηµιωθεί τον 
εαυτό του; 26 Γιατί όποιος ντραπεί εµένα και τους δικούς µου λόγους, γι' αυτόν 

θα αισθανθεί ντροπή ο Υιός του ανθρώπου, όταν έρθει µέσα στη δόξα τη δική 

του και του Πατέρα του και των άγιων αγγέλων. 27 Σας λέω όµως αληθινά: είναι 
µερικοί που έχουν σταθεί εδώ οι οποίοι δε θα γευτούν θάνατο, ωσότου δουν τη 
βασιλεία του Θεού». 

Η µεταµόρφωση του Ιησού 

(Μτ. 17:1-8, Μκ. 9:2-8) 

28 Και συνέβηκε µετά τα λόγια αυτά να περάσουν περίπου οχτώ ηµέρες, και 

τότε παράλαβε τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο όρος 
για να προσευχηθεί. 29 Και ενώ αυτός προσευχόταν, έγινε η όψη του προσώπου 

του διαφορετική και ο ιµατισµός του έγινε λευκός και αστραφτερός. 30 Και ιδού, 

δύο άντρες συνοµιλούσαν µε αυτόν, οι οποίοι ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, 31 

που εµφανίστηκαν µε δόξα και µιλούσαν για την έξοδό του από τον κόσµο, την 

οποία έµελλε να εκπληρώνει στην Ιερουσαλήµ. 32 Αλλά ο Πέτρος και όσοι ήταν 
µαζί του, κοιµούνταν µε βαρύ ύπνο. Όταν όµως ξύπνησαν εντελώς, είδαν τη δόξα 
του και τους δύο άντρες που είχαν σταθεί µαζί του. 33 Και συνέβηκε, καθώς 
αυτοί χωρίζονταν από αυτόν, να πει ο Πέτρος προς τον Ιησού: «Επιστάτη, είναι 
καλό για µας εδώ να είµαστε. ας κάνουµε λοιπόν τρεις σκηνές, µία για σένα και 

µία για το Μωυσή και µία για τον Ηλία» - µην ξέροντας τι λέει. 34 Ενώ λοιπόν 
έλεγε αυτά, έγινε νεφέλη και τους επισκίαζε. Φοβήθηκαν, τότε, καθώς εισήλθαν 

στη νεφέλη. 35 Και µια φωνή έγινε από τη νεφέλη που έλεγε: αυτός είναι ο Υιός 

µου ο εκλεγµένος, αυτόν να ακούτε». 36 Και καθώς έγινε η φωνή, βρέθηκε ο 
Ιησούς µόνος. Και αυτοί σώπασαν και σε κανέναν δεν ανάγγειλαν εκείνες τις 
ηµέρες τίποτα απ' όσα είχαν δει. 



Η θεραπεία του παιδιού µε το ακάθαρτο πνεύµα 

(Μτ. 17:14-18, Μκ. 9:14-27) 

37 Συνέβηκε, τότε, την επόµενη ηµέρα, όταν αυτοί κατέβηκαν από το όρος, να 

τον συναντήσει πολύ πλήθος. 38 Και ιδού, ένας άντρας από το πλήθος φώναξε 
λέγοντας: «∆άσκαλε, σε παρακαλώ να επιβλέψεις στο γιο µου, γιατί µού είναι 

µονογενής. 39 Και ιδού, ένα πνεύµα τον καταλαµβάνει και ξαφνικά κράζει και τον 
σπαράζει µε αφρό και αποχωρεί µε δυσκολία από αυτόν, αφού τον συντρίβει. 40 
Και παρακάλεσα τους µαθητές σου να το βγάλουν, αλλά δεν µπόρεσαν». 41 Ο 
Ιησούς, τότε, αποκρίθηκε και είπε: «Ω γενιά άπιστη και διεστραµµένη, ως πότε θα 

είµαι κοντά σας και θα σας ανέχοµαι; Οδήγησε προς τα εδώ το γιο σου». 42 Και 

ενώ αυτός πλησίαζε ακόµη, τον έριξε κάτω το δαιµόνιο και τον σπάραξε δυνατά. 
Επιτίµησε τότε ο Ιησούς το πνεύµα το ακάθαρτο και γιάτρεψε το παιδί και το 
απόδωσε στον πατέρα του. 43 Και εκπλήσσονταν όλοι για τη µεγαλειότητα του 
Θεού. 

Ο Ιησούς προλέγει ξανά το θάνατο και την ανάστασή του 

(Μτ. 17:22-23, Μκ. 9:30-32) 

Ενώ λοιπόν όλοι θαύµαζαν για όλα όσα έκανε, είπε προς τους µαθητές του: 44 
«Βάλτε εσείς στ' αυτιά σας τα λόγια αυτά: πράγµατι, ο Υιός του ανθρώπου µέλλει 
να παραδίνεται σε χέρια ανθρώπων». 45 Εκείνοι δεν καταλάβαιναν αυτόν το λόγο 
και ήταν καλυµµένος γι' αυτούς, για να µην τον κατανοήσουν. Και φοβούνταν να 
τον ρωτήσουν για το λόγο αυτό. 

Ποιος είναι ο µεγαλύτερος 

(Μτ. 18:1-5, Μκ. 9:33-37) 

46 Εισήλθε κάποτε µια σκέψη σ' αυτούς, για το ποιος από αυτούς µπορεί να είναι 
µεγαλύτερος. 47 Ο Ιησούς, τότε, επειδή ήξερε το διαλογισµό της καρδιάς τους, 

αφού πήρε ένα παιδί, το έστησε δίπλα του 48 και τους είπε: «Όποιος δεχτεί 
τούτο το παιδί στο όνοµά µου δέχεται εµένα. Και όποιος δεχτεί εµένα δέχεται 
αυτόν που µε απέστειλε. Γιατί όποιος είναι µικρότερος µεταξύ όλων σας, αυτός 
είναι µεγάλος».  

«Όποιος δεν είναι εναντίον σας είναι µε το µέρος σας» 

(Μκ. 9:38-40) 

49 Αποκρίθηκε τότε ο Ιωάννης και του είπε: «Επιστάτη, είδαµε κάποιον να βγάζει 
δαιµόνια στο όνοµά σου και τον εµποδίζαµε, γιατί δεν ακολουθεί µαζί µας». 50 



Είπε όµως προς αυτόν ο Ιησούς: «Μην τον εµποδίζετε. επειδή όποιος δεν είναι 
εναντίον σας είναι µε το µέρος σας». 

Οι αφιλόξενοι Σαµαρείτες 

51 Συνέβηκε λοιπόν, ενώ συµπληρώνονταν οι ηµέρες της αναλήψεώς του, τότε 
αυτός να πάρει τη σταθερή απόφαση να πορευτεί στην Ιερουσαλήµ. 52 Και 

απέστειλε αγγελιοφόρους πριν από το πρόσωπό του. Και αυτοί πορεύτηκαν και 

εισήλθαν σ' ένα χωριό Σαµαρειτών, ώστε να του ετοιµάσουν κατάλυµα. 53 Αλλά 
δεν τον δέχτηκαν, γιατί το πρόσωπό του πορευόταν στην Ιερουσαλήµ. 54 Όταν 

το είδαν τότε οι µαθητές Ιάκωβος και Ιωάννης, είπαν: «Κύριε, θέλεις να πούµε να 

κατεβεί φωτιά από τον ουρανό και να τους αφανίσει [όπως και ο Ηλίας έκανε];» 
55 Στράφηκε τότε και τους επιτίµησε [και είπε: «∆εν ξέρετε ποιανού πνεύµατος 
είστε εσείς. 56 Γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε, για να καταστρέψει ψυχές 
ανθρώπων, αλλά για να σώσει»]. Και πορεύτηκαν σε άλλο χωριό. 

Προϋποθέσεις της µαθητείας 

(Μτ. 8:19-22) 

57 Και ενώ αυτοί βάδιζαν στο δρόµο, είπε κάποιος προς αυτόν: «Θα σε 

ακολουθήσω όπου κι αν πηγαίνεις». 58 Και ο Ιησούς του είπε: «Οι αλεπούδες 
έχουν φωλιές και τα πετεινά του ουρανού προσωρινές κατοικίες, αλλά ο Υιός του 

ανθρώπου δεν έχει πού να γείρει το κεφάλι του». 59 Είπε πάλι προς άλλον: 
«Ακολούθα µε». Εκείνος απάντησε: «Κύριε, επίτρεψέ µου να πάω πρώτα να 
θάψω τον πατέρα µου». 60 Του είπε τότε: «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους 
δικούς τους νεκρούς, εσύ όµως να πας και να αναγγέλλεις τη βασιλεία του Θεού». 

61 Είπε πάλι και άλλος: «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε. αλλά πρώτα επίτρεψέ µου να 

αποχαιρετήσω αυτούς που είναι στον οίκο µου». 62 Είπε όµως προς αυτόν ο 
Ιησούς: «Κανείς που έβαλε το χέρι πάνω σε άροτρο και βλέπει προς τα πίσω δεν 
είναι κατάλληλος για τη βασιλεία του Θεού». 

Η αποστολή των εβδοµήντα [δύο] 
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Μετά λοιπόν από αυτά, ο Κύριος ανάδειξε άλλους εβδοµήντα [δύο], και τους 

απέστειλε ανά δύο-δύο µπροστά από το πρόσωπό του σε κάθε πόλη και τόπο 
όπου έµελλε αυτός να έρχεται. 2 Έλεγε τότε προς αυτούς: «Αφενός ο θερισµός 

είναι πολύς, αφετέρου οι εργάτες λίγοι. ∆εηθείτε, λοιπόν, στον Κύριο του 

θερισµού, για να βγάλει εργάτες στο θερισµό του. 3 Πηγαίνετε. ιδού, σας 
αποστέλλω σαν αρνιά στο µέσο λύκων. 4 Μη βαστάτε πορτοφόλι, µήτε σακίδιο, 
µήτε υποδήµατα, και κανέναν µη χαιρετήσετε στο δρόµο. 5 Και σ' όποια οικία 



εισέλθετε, πρώτα λέτε: “Ειρήνη στον οίκο τούτο”. 6 Και αν εκεί είναι γιος ειρήνης, 
θα επαναπαυτεί πάνω του η ειρήνη σας. Ειδεµή, βέβαια, πάνω σας θα 
ξαναγυρίσει. 7 Σ' αυτή λοιπόν την οικία µένετε τρώγοντας και πίνοντας τα 

φαγητά από αυτούς. γιατί ο εργάτης είναι άξιος του µισθού του. Μην πηγαίνετε 
από οικία σε οικία. 8 Και σ' όποια πόλη εισέρχεστε και σας δέχονται, τρώτε αυτά 
που σας παραθέτουν 9 και θεραπεύετε τους ασθενείς µέσα σ' αυτήν και να τους 
λέτε: “Έχει πλησιάσει σ' εσάς η βασιλεία του Θεού”. 10 Αλλά σ' όποια πόλη 
εισέλθετε και δε σας δέχονται, αφού εξέλθετε στις πλατείες της, πείτε: 11 “Και τη 
σκόνη που µας κολλήθηκε από την πόλη σας στα πόδια την τινάζουµε σ' εσάς. 
Όµως αυτό να γνωρίζετε: ότι έχει πλησιάσει η βασιλεία του Θεού”. 12 Σας λέω ότι 

για τα Σόδοµα κατά την ηµέρα εκείνη της κρίσης θα υπάρχει περισσότερη 
ανεκτικότητα παρά για την πόλη εκείνη». 

Αλίµονο στις αµετανόητες πόλεις 

(Μτ. 11:20-24) 

13 «Αλίµονο σ' εσένα, Χοραζίν. αλίµονο σ' εσένα, Βηθσαϊδά. Γιατί αν µέσα στην 

Τύρο και στη Σιδώνα γίνονταν οι θαυµατουργικές δυνάµεις που έγιναν σ' εσάς, 
θα είχαν µετανοήσει από πολύ καιρό καθισµένοι µε σάκο και στάχτη. 14 Όµως για 

την Τύρο και για τη Σιδώνα θα υπάρχει περισσότερη ανεκτικότητα κατά την 
κρίση παρά για σας. 15 Κι εσύ Καπερναούµ,  

 µήπως ως τον ουρανό θα υψωθείς;  
  Ως τον άδη θα κατεβείς!  

16 Όποιος ακούει εσάς ακούει εµένα. και όποιος απορρίπτει εσάς απορρίπτει 
εµένα. Και όποιος απορρίπτει εµένα, απορρίπτει αυτόν που µε απέστειλε». 

Η επιστροφή των εβδοµήντα [δύο] 

17 Επέστρεψαν, λοιπόν, οι εβδοµήντα [δύο] µε χαρά, λέγοντας: «Κύριε, και τα 
δαιµόνια υποτάσσονται σ' εµάς στο όνοµά σου». 18 Είπε τότε σ' αυτούς: 
«Έβλεπα το Σατανά που έπεσε σαν αστραπή από τον ουρανό. 19 Ιδού, σας έχω 
δώσει την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς, και πάνω σε όλη 
τη δύναµη του εχθρού, και τίποτα δε θα σας βλάψει. 20 Όµως γι' αυτό να µη 
χαίρετε, επειδή τα πνεύµατα σας υποτάσσονται, αλλά να χαίρετε επειδή τα 
ονόµατά σας έχουν εγγραφεί στους ουρανούς». 

Η αγαλλίαση του Ιησού 

(Μτ. 11:25-27, 13:16-17) 

21 Αυτήν την ώρα ο Ιησούς αγαλλίασε στο Πνεύµα το Άγιο και είπε: «Οµολογώ 

τη δόξα σου, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί απέκρυψες αυτά από 
σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες σε νήπια. Ναι, Πατέρα, γιατί έτσι 



ευαρεστήθηκες. 22 Όλα µου παραδόθηκαν από τον Πατέρα µου, και κανείς δε 

γνωρίζει ποιος είναι ο Υιός παρά µόνο ο Πατέρας, και ποιος είναι ο Πατέρας παρά 

µόνο ο Υιός και αυτός στον οποίο θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει». 23 Και αφού 

στράφηκε προς τους µαθητές του ιδιαιτέρως, είπε: «Μακάριοι οι οφθαλµοί που 
βλέπουν αυτά που βλέπετε. 24 Γιατί σας λέω ότι πολλοί προφήτες και βασιλιάδες 

θέλησαν να δουν αυτά που εσείς βλέπετε, αλλά δεν τα είδαν. και να ακούσουν 

αυτά που ακούτε, αλλά δεν τα άκουσαν». 

Ο καλός Σαµαρείτης 

25 Και ιδού, κάποιος νοµικός σηκώθηκε, για να τον πειράζει, λέγοντας: «∆άσκαλε, 
τι να κάνω για να κληρονοµήσω αιώνια ζωή;» 26 Εκείνος είπε προς αυτόν: «Μέσα 
στο νόµο τι είναι γραµµένο; Πώς διαβάζεις;» 27 Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: 

«Να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου µε όλη την καρδιά σου και 
µε όλη την ψυχή σου και µε όλη την ισχύ σου και µε όλη τη διάνοιά 

σου, και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». 28 Του είπε τότε: 

«Ορθά αποκρίθηκες. αυτό κάνε και θα ζήσεις». 29 Εκείνος, θέλοντας να δικαιώσει 

τον εαυτό του, είπε προς τον Ιησού: «Και ποιος είναι πλησίον µου;» 30 Έλαβε το 

λόγο ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος κατέβαινε από την Ιερουσαλήµ στην 

Ιεριχώ και περιέπεσε σε ληστές, οι οποίοι και τον έγδυσαν και τον πλήγωσαν και 

έφυγαν, αφού τον άφησαν µισοπεθαµένο. 31 Κατά σύµπτωση, τότε, κάποιος 
ιερέας κατέβαινε στην οδό εκείνη, αλλά, όταν τον είδε, πέρασε απέναντι. 32 

Όµοια τότε κι ένας Λευίτης, όταν ήρθε στον τόπο εκείνο και είδε, πέρασε 
απέναντι. 33 Κάποιος όµως Σαµαρείτης που οδοιπορούσε ήρθε προς αυτόν και, 

όταν τον είδε, τον σπλαχνίστηκε. 34 Και αφού τον πλησίασε, περιέδεσε τα 

τραύµατά του, χύνοντας πάνω τους λάδι και κρασί και, αφού τον ανέβασε πάνω 
στο δικό του ζώο, τον έφερε σε πανδοχείο και τον φρόντισε. 35 Και την αυριανή 

ηµέρα έβγαλε και έδωσε δύο δηνάρια στον πανδοχέα και του είπε: “Φρόντισέ 

τον, και ό,τι δαπανήσεις επιπλέον, εγώ, µόλις ξανάρθω, θα σου το αποδώσω”. 36 
Ποιος από αυτούς τους τρεις νοµίζεις ότι έχει γίνει πλησίον σ' αυτόν που έπεσε 
µέσα στους ληστές;» 37 Αυτός είπε: «Εκείνος που έκανε το έλεος σ' αυτόν». Του 
είπε τότε ο Ιησούς: «Πήγαινε και κάνε κι εσύ οµοίως». 

Επίσκεψη στην οικία της Μάρθας και της Μαρίας 

38 Καθώς λοιπόν αυτοί προχωρούσαν, αυτός εισήλθε σε κάποιο χωριό. Κάποια 

γυναίκα, τότε, µε το όνοµα Μάρθα, τον υποδέχτηκε. 39 Και αυτή είχε µια 
αδελφή που την καλούσαν Μαριάµ, η οποία και κάθισε κοντά στα πόδια του 
Κυρίου και άκουγε το λόγο του. 40 Αλλά η Μάρθα ήταν απασχοληµένη µε πολλή 
διακονία. Στάθηκε τότε από πάνω και είπε: «Κύριε, δε σε µέλει που η αδελφή µου 
µε εγκατέλειψε µόνη να διακονώ; Πες της λοιπόν να µε βοηθήσει». 41 
Αποκρίθηκε τότε ο Κύριος και της είπε: «Μάρθα, Μάρθα, µεριµνάς και θορυβείσαι 



για πολλά, 42 ενώ για ένα πράγµα υπάρχει ανάγκη. Η Μαριάµ, πράγµατι, διάλεξε 
την αγαθή µερίδα, που δε θα της αφαιρεθεί». 

∆ιδασκαλία για την προσευχή 

(Μτ. 6:9-15, 7:7-11) 
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Και συνέβηκε, ενώ προσευχόταν σε κάποιον τόπο, µόλις έπαψε, να πει  κάποιος 
από τους µαθητές του προς αυτόν: «Κύριε, δίδαξέ µας να προσευχόµαστε, καθώς 

και ο Ιωάννης δίδαξε στους µαθητές του». 2 Τους είπε τότε: «Όταν 
προσεύχεστε, λέγετε:  

 “Πατέρα, ας αγιαστεί το όνοµά σου.  
  ας έρθει η βασιλεία σου.  
3  Τον άρτο µας της ερχόµενης ηµέρας  
  δίνε µας κάθε ηµέρα.  
4  Και άφησε από εµάς τις αµαρτίες µας,  

  γιατί και εµείς οι ίδιοι αφήνουµε  
 από καθέναν που µας οφείλει.  
  Και µη µας φέρεις µέσα σε πειρασµό”».  

5 Και είπε προς αυτούς: «Ποιος από εσάς θα έχει ένα φίλο και αν θα πορευτεί 
προς αυτόν µεσάνυχτα και του πει: “Φίλε, δάνεισέ µου τρεις άρτους, 6 επειδή 

ένας φίλος µου παρουσιάστηκε από το δρόµο προς εµένα και δεν έχω τι να του 

παραθέσω για φαγητό”, 7 τότε εκείνος από µέσα θα αποκριθεί και θα του πει: 
“Μη µε ενοχλείς. Ήδη η θύρα είναι κλεισµένη και τα παιδιά µου µαζί µου είναι στο 
κρεβάτι. ∆ε δύναµαι να σηκωθώ και να σου δώσω”. 8 Σας λέω, αν και δεν του 

δώσει, αφού σηκωθεί, επειδή είναι φίλος του, βεβαίως όµως για την αναίδειά του 

θα σηκωθεί και θα του δώσει όσα χρειάζεται. 9 Κι εγώ σας λέω: ζητάτε και θα 
σας δοθεί, ερευνάτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχτεί. 10 Γιατί καθένας 

που ζητά λαβαίνει και όποιος ερευνά βρίσκει και σ' όποιον κρούει θα του ανοιχτεί. 

11 Και σε ποιον από εσάς ο γιος θα ζητήσει από τον πατέρα του ψάρι, και αντί 

για ψάρι θα του δώσει φίδι; 12 Ή και αν ζητήσει αυγό, θα του δώσει σκορπιό; 13 
Αν λοιπόν εσείς που είστε κακοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας δοσίµατα αγαθά, 

πόσο µάλλον ο Πατέρας που είναι από τον ουρανό θα δώσει Πνεύµα Άγιο σε 
όσους του ζητούν!» 



Ο Ιησούς και ο Βεελζεβούλ 

(Μτ. 12:22-30, Μκ. 3:20-27) 

14 Και κάποτε έβγαζε ένα δαιµόνιο. και αυτό ήταν κωφάλαλο. Συνέβηκε, λοιπόν, 
όταν εξήλθε το δαιµόνιο, να µιλήσει ο κωφάλαλος και θαύµασαν τα πλήθη. 15 

Αλλά µερικοί από αυτούς είπαν: «Μέσω του Βεελζεβούλ, του άρχοντα των 

δαιµονίων, βγάζει τα δαιµόνια». 16 Και άλλοι, για να τον πειράζουν, ζητούσαν 

από αυτόν κάποιο σηµείο από τον ουρανό. 17 Αυτός, όµως, επειδή ήξερε τα 

διανοήµατά τους, τους είπε: «Κάθε βασιλεία, όταν διαµεριστεί κατά του εαυτού 

της, ερηµώνεται. και πέφτει ο οίκος που στρέφεται κατά του εαυτού του. 18 Αν 

λοιπόν και ο Σατανάς διαµερίστηκε κατά του εαυτού του, πώς θα σταθεί ή 

βασιλεία του; Γιατί λέτε ότι µέσω του Βεελζεβούλ βγάζω τα δαιµόνια. 19 Και αν 

εγώ µέσω του Βεελζεβούλ βγάζω τα δαιµόνια, οι πνευµατικοί γιοι σας µέσω 

ποιανού τα βγάζουν; Γι' αυτό, αυτοί θα είναι κριτές σας. 20 Αν όµως µε δάχτυλο 
Θεού εγώ βγάζω τα δαιµόνια, άρα έφτασε σ' εσάς η βασιλεία του Θεού. 21 Όταν 
ο ισχυρός άντρας φυλάει τη δική του αυλή πλήρως οπλισµένος, είναι σε ειρήνη τα 

υπάρχοντά του. 22 Όταν όµως ένας ισχυρότερος από αυτόν επέλθει και τον 
νικήσει, αφαιρεί την πανοπλία του πάνω στην οποία είχε πεποίθηση και 
διαµοιράζει τα λάφυρά του. 23 Όποιος δεν είναι µαζί µου είναι εναντίον µου, και 
όποιος δε συνάζει µαζί µου σκορπίζει». 

Η επιστροφή του ακάθαρτου πνεύµατος 

(Μτ. 12:43-45) 

24 «Όταν το ακάθαρτο πνεύµα εξέλθει από τον άνθρωπο, περνά µέσα από 
άνυδρους τόπους ζητώντας ανάπαυση, αλλά δε βρίσκει. Τότε λέει: “Θα 

επιστρέψω στον οίκο µου απ' όπου εξήλθα”. 25 Και όταν έρθει, τον βρίσκει 
σκουπισµένο και κοσµηµένο. 26 Τότε πορεύεται και παραλαβαίνει άλλα εφτά 

πνεύµατα χειρότερα από τον εαυτό του και, αφού εισέλθουν, κατοικούν εκεί. Και 

γίνεται η τελευταία κατάσταση εκείνου του ανθρώπου χειρότερη από την 
πρώτη». 

Η αληθινή µακαριότητα 

27 Συνέβηκε, λοιπόν, ενώ αυτός έλεγε αυτά, να υψώσει τη φωνή της κάποια 

γυναίκα από το πλήθος και του είπε: «Μακάρια η κοιλιά που σε βάσταξε και οι 
µαστοί που θήλασες». 28 Και αυτός είπε: «Βεβαίως, αλλά µάλλον είναι µακάριοι 
εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού και τον φυλάγουν». 



Ζητούν σηµείο 

(Μτ. 12:38-42, Μκ. 8:12) 

29 Και όταν τα πλήθη συναθροίζονταν, άρχισε να λέει: «Η γενιά αυτή είναι γενιά 

κακή. σηµείο ζητά, αλλά σηµείο δε θα της δοθεί παρά µόνο το σηµείο του Ιωνά. 

30 Γιατί καθώς ο Ιωνάς έγινε σηµείο για τους Νινευίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός 

του ανθρώπου για τη γενιά αυτή. 31 Η βασίλισσα του νότου θα εγερθεί κατά την 
κρίση µαζί µε τους άντρες αυτής της γενιάς και θα τους κατακρίνει, γιατί ήρθε 

από τα πέρατα της γης, για να ακούσει τη σοφία του Σολοµώντα, και ιδού, 

περισσότερο του Σολοµώντα είναι εδώ. 32 Άντρες Νινευίτες θα αναστηθούν 
κατά την κρίση µαζί µε αυτήν τη γενιά και θα την κατακρίνουν. Γιατί µετανόησαν 

στο κήρυγµα του Ιωνά, και ιδού, περισσότερο του Ιωνά είναι εδώ». 

Το φως του σώµατος 

(Μτ. 5:15, 6:22-23, Μκ. 4:21) 

33 «Κανείς, όταν ανάψει λύχνο, δεν τον θέτει σε κρύπτη ούτε κάτω από το µόδι, 
αλλά πάνω στο λυχνοστάτη, για να βλέπουν το φως εκείνοι που µπαίνουν. 34 Ο 
λύχνος του σώµατος είναι ο οφθαλµός σου. Όταν ο οφθαλµός σου είναι 

γενναιόδωρος, τότε όλο το σώµα σου είναι φωτεινό. όταν όµως είναι φιλάργυρος, 

τότε το σώµα σου είναι σκοτεινό. 35 Πρόσεχε, λοιπόν, να µην είναι σκοτάδι το 

φως που βρίσκεται µέσα σου. 36 Αν λοιπόν το σώµα σου είναι όλο φωτεινό, µην 
έχοντας κάποιο µέρος σκοτεινό, θα είναι φωτεινό όλο όπως όταν σε φωτίζει ο 

λύχνος µε τη λάµψη του». 

Ο Ιησούς κατακρίνει τους Φαρισαίους και τους νοµικούς 

(Μτ. 23:1-36, Μκ. 12:38-40, Λκ. 20:45-47) 

37 Μόλις τότε µίλησε, τον παρακαλεί ένας Φαρισαίος να γευµατίσει µαζί  του. Και 

όταν εισήλθε, κάθισε, για να φάει. 38 Ο Φαρισαίος, τότε, όταν το είδε, 
θαύµασε, γιατί πρώτα δεν πλύθηκε πριν από το γεύµα. 39 Είπε λοιπόν ο Κύριος 
προς αυτόν: «Τώρα εσείς οι Φαρισαίοι καθαρίζετε το απέξω του ποτηριού και του 
πιάτου, αλλά το από µέσα σας είναι γεµάτο αρπαγή και κακία. 40 Άφρονες, 
εκείνος που έκανε το απέξω δεν έκανε και το από µέσα; 41 Όµως, όσα είναι µέσα 

δώστε τα ελεηµοσύνη, και ιδού, όλα θα είναι καθαρά σ' εσάς. 42 Αλλά αλίµονο σ' 
εσάς τους Φαρισαίους, γιατί αποδεκατίζετε το δυόσµο και το πήγανο και κάθε 

λάχανο, και παρέρχεστε τη δίκαιη κρίση και την αγάπη του Θεού. Αυτά λοιπόν 

έπρεπε να κάνετε, κι εκείνα να µην τα παραµελείτε. 43 Αλίµονο σ' εσάς τους 
Φαρισαίους, γιατί αγαπάτε την πρωτοκαθεδρία στις συναγωγές και τους 



χαιρετισµούς στις αγορές. 44 Αλίµονο σ' εσάς, γιατί είστε σαν τα µνήµατα τα 

αφανέρωτα, και οι άνθρωποι που περπατούν επάνω τους δεν το ξέρουν».  
45 Αποκρίθηκε τότε κάποιος από τους νοµικούς και του λέει: «∆άσκαλε, λέγοντας 
αυτά, βρίζεις κι εµάς». 46 Εκείνος είπε: «Και σ' εσάς τους νοµικούς αλίµονο, γιατί 
φορτώνετε τους ανθρώπους µε φορτία δυσβάστακτα, και οι ίδιοι ούτε µε ένα από 
τα δάχτυλά σας δεν αγγίζετε τα φορτία. 47 Αλίµονο σ' εσάς, γιατί οικοδοµείτε τα 
µνήµατα των προφητών, ενώ οι πατέρες σας τους σκότωσαν. 48 Άρα είστε 
µάρτυρες και συµφωνείτε µε τα έργα των πατέρων σας, γιατί αφενός αυτοί τους 
σκότωσαν, αφετέρου εσείς οικοδοµείτε. 49 Γι' αυτό και η σοφία του Θεού είπε: 
“Θα αποστείλω σ' αυτούς προφήτες και αποστόλους, και από αυτούς µερικούς θα 
σκοτώσουν και θα καταδιώξουν”, 50 για να ζητηθεί το αίµα όλων των προφητών 

που έχει χυθεί από την αρχή της δηµιουργίας του κόσµου, από τη γενιά αυτή: 

51 από το αίµα του Άβελ ως το αίµα του Ζαχαρία, που σκοτώθηκε µεταξύ του 

θυσιαστηρίου και του οίκου του Θεού. Ναι, σας λέω, θα ζητηθεί από τη γενιά 
αυτή. 52 Αλίµονο σ' εσάς τους νοµικούς, γιατί αφαιρέσατε το κλειδί της γνώσης. 

Οι ίδιοι δεν εισήλθατε και εκείνους που θέλουν να εισέλθουν τους εµποδίσατε». 
53 Και όταν αυτός εξήλθε από εκεί, άρχισαν οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι να τον 

πιέζουν φοβερά και να του ζητούν να απαντήσει πρόχειρα για πολλά πράγµατα, 
54 ενεδρεύοντάς τον, για να αρπάξουν κάτι από το στόµα του. 

Προειδοποίηση εναντίον της υποκρισίας 
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Στο µεταξύ, αφού συνάχτηκαν στο ίδιο µέρος οι µυριάδες του πλήθους, ώστε να 
καταπατούν ο ένας τον άλλο, άρχισε να λέει πρώτα προς τους µαθητές του: 

«Προσέχετε τους εαυτούς σας από το προζύµι των Φαρισαίων, που είναι 
υποκρισία. 2 Κανένα λοιπόν συγκαλυµµένο δεν υπάρχει που δε θα αποκαλυφτεί 
και κρυφό που δε θα γνωριστεί. 3 Συνεπώς, όσα είπατε στο σκοτάδι θα 
ακουστούν στο φως, και ό,τι µιλήσατε στο αυτί µέσα στα απόµερα δωµάτια θα 
κηρυχτεί επάνω από τα δώµατα». 

«Ποιον να φοβάστε» 

(Μτ. 10:28-31) 

4 «Λέω λοιπόν σ' εσάς τους φίλους µου: µη φοβηθείτε από αυτούς που 
σκοτώνουν το σώµα και µετά από αυτά δεν έχουν κάτι περισσότερο να κάνουν. 5 
Αλλά θα σας υποδείξω ποιον να φοβηθείτε: να φοβηθείτε αυτόν που µετά τη 

θανάτωση έχει εξουσία να σας ρίξει στη γέεννα. Ναι, σας λέω, αυτόν να 

φοβηθείτε. 6 Πέντε σπουργίτια δεν πουλιούνται για δύο δραχµές; Και όµως ένα 
από αυτά δεν είναι λησµονηµένο µπροστά στο Θεό. 7 Αλλά και οι τρίχες της 



κεφαλής σας έχουν όλες αριθµηθεί. Μη φοβάστε. από πολλά σπουργίτια 
διαφέρετε». 

Να οµολογούµε το Χριστό στους ανθρώπους 

(Μτ. 10:32-33, 12:32, 10:19-20) 

8 «Λέω λοιπόν σ' εσάς: καθέναν που µε οµολογήσει ζώντας µέσα σ' εµένα 

µπροστά στους ανθρώπους, και ο Υιός του ανθρώπου θα τον οµολογήσει 

ζώντας µέσα σ' αυτόν µπροστά στους αγγέλους του Θεού. 9 Αυτόν όµως που µε 
αρνηθεί µπροστά στους ανθρώπους θα τον απαρνηθώ µπροστά στους αγγέλους 

του Θεού. 10 Και σε καθέναν που θα πει λόγο ενάντια στον Υιό του ανθρώπου 

θα του αφεθεί. Σ' εκείνον όµως που βλαστήµησε ενάντια στο Άγιο Πνεύµα δεν 

θα του αφεθεί. 11 Όταν λοιπόν σας φέρουν µέσα στις συναγωγές και απέναντι 
στις αρχές και στις εξουσίες, µη µεριµνήσετε πώς ή τι θα απολογηθείτε ή τι θα 
πείτε. 12 Γιατί το Άγιο Πνεύµα θα σας διδάξει αυτήν την ώρα όσα πρέπει να 
πείτε». 

Η παραβολή του άφρονα πλουσίου 

13 Είπε τότε κάποιος από το πλήθος σ' αυτόν: «∆άσκαλε, πες στον αδελφό µου 
να µοιράσει µαζί µου την κληρονοµιά». 14 Εκείνος του είπε: «Άνθρωπε, ποιος µε 
κατάστησε κριτή ή διαµεριστή επάνω σας;» 15 Και είπε προς αυτούς: «Προσέχετε 
και φυλάγεστε από κάθε πλεονεξία, γιατί, όταν έχει κάποιος περίσσια, η ζωή του 

δεν προέρχεται από τα υπάρχοντά του». 16 Είπε µάλιστα µια παραβολή προς 
αυτούς, λέγοντας: «Κάποιου πλούσιου ανθρώπου κάρπισαν τα χωράφια µε 
ευφορία. 17 Και διαλογιζόταν µέσα του, λέγοντας: “Τι να κάνω, επειδή δεν έχω 
πού να συνάξω τους καρπούς µου”; 18 Και είπε: “Αυτό θα κάνω: θα γκρεµίσω τις 
αποθήκες µου και θα οικοδοµήσω µεγαλύτερες και θα συνάξω εκεί όλο το σιτάρι 
και τα αγαθά µου, 19 και θα πω στην ψυχή µου: ' Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά που 

κείτονται για έτη πολλά. αναπαύου, φάγε, πιες, ευφραίνου'.” 20 Είπε τότε σ' 

αυτόν ο Θεός: “Άφρονα, αυτήν τη νύκτα απαιτούν την ψυχή σου από εσένα. και 

αυτά που ετοίµασες ποιανού θα είναι”; 21 Έτσι γίνεται σ' όποιον θησαυρίζει για 

τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για το Θεό».  

Μέριµνες και άγχος 

(Μτ. 6:25-34, 19-21) 

22 Είπε λοιπόν προς τους µαθητές του: «Γι' αυτό σας λέω: µη µεριµνάτε για τη 

ζωή σας τι θα φάτε, µήτε για το σώµα σας τι θα ντυθείτε. 23 Γιατί η ζωή είναι 
πιο πολύ από την τροφή και το σώµα από το ένδυµα. 24 Παρατηρήστε τους 
κόρακες, γιατί δε σπέρνουν ούτε θερίζουν, οι οποίοι δεν έχουν κελάρι ούτε 

αποθήκη, και όµως ο Θεός τούς τρέφει. Πόσο περισσότερο εσείς διαφέρετε από 



τα πετεινά! 25 Και ποιος από εσάς µεριµνώντας δύναται στο ανάστηµά του να 

προσθέσει έναν πήχη; 26 Αν λοιπόν ούτε το ελάχιστο δε δύναστε, για τα 
υπόλοιπα τι µεριµνάτε; 27 Παρατηρήστε τα κρίνα πώς αυξάνουν: δεν κοπιάζουν 

ούτε γνέθουν. Σας λέω, όµως, ούτε ο Σολοµώντας µε όλη τη δόξα του δεν 
ντύθηκε όπως ένα από αυτά. 28 Αν λοιπόν το χορτάρι, που είναι σήµερα στον 

αγρό και αύριο ρίχνεται στο φούρνο, ο Θεός έτσι το ντύνει, πόσο περισσότερο 
θα ντύσει εσάς ολιγόπιστοι! 29 Και εσείς µη ζητάτε τι θα φάτε και τι θα πιείτε και 

µην είστε µετέωροι από ανησυχία. 30 Γιατί όλα αυτά, τα επιζητούν τα έθνη του 

κόσµου. αλλά ο δικός σας Πατέρας ξέρει ότι έχετε ανάγκη από αυτά. 31 Όµως, 
ζητάτε τη βασιλεία του και αυτά θα προστεθούν σ' εσάς. 32 Μη φοβάσαι, µικρό 
ποίµνιο, γιατί ευαρεστήθηκε ο Πατέρας σας να δώσει σ' εσάς τη βασιλεία. 33 

Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε τα ελεηµοσύνη. Κάντε στους εαυτούς 
σας πορτοφόλια που δεν παλιώνουν, θησαυρό ανεξάντλητο στους ουρανούς, 

όπου κλέφτης δεν τον πλησιάζει ούτε σκόρος τον φθείρει. 34 Γιατί όπου είναι ο 
θησαυρός σας, εκεί και θα είναι η καρδιά σας». 

Άγρυπνοι υπηρέτες 

(Μτ. 24:45-51) 

35 «Ας είναι η µέση σας περιζωσµένη και οι λύχνοι σας να καίνε. 36 Και εσείς να 
είστε όµοιοι µε ανθρώπους που περιµένουν το δικό τους κύριο πότε αυτός  θα 
γυρίσει από τους γάµους, ώστε, όταν έρθει και κρούσει, αµέσως να του ανοίξουν. 

37 Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους, όταν έρθει ο κύριος, θα τους βρει 

να αγρυπνούν. Αλήθεια σας λέω ότι θα περιζωστεί την ποδιά του και θα τους 

καθίσει στο τραπέζι και, αφού έρθει κοντά τους, θα τους διακονήσει. 38 Κι αν 

στη δεύτερη κι αν στην τρίτη φρουρά της νύχτας έρθει και τους βρει έτσι, 
εκείνοι είναι µακάριοι. 39 Και ας γνωρίζετε αυτό: ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης 
ποια ώρα έρχεται ο κλέφτης, δε θα άφηνε να διαρρήξουν τον οίκο του. 40 Κι 
εσείς να είστε έτοιµοι, γιατί την ώρα που δε νοµίζετε έρχεται ο Υιός του 
ανθρώπου».  
41 Είπε τότε ο Πέτρος: «Κύριε, προς εµάς λες αυτήν την παραβολή ή και προς 
όλους;» 42 Και είπε ο Κύριος: «Ποιος άραγε είναι ο πιστός οικονόµος, ο φρόνιµος, 

τον οποίο θα καταστήσει ο κύριος επιστάτη πάνω στο υπηρετικό προσωπικό 

του, για να τους δίνει στον κατάλληλο καιρό το καθορισµένο ποσό της τροφής 

τους; 43 Μακάριος ο δούλος εκείνος που ο κύριός του θα τον βρει να κάνει έτσι, 

όταν έρθει. 44 Αλήθεια σας λέω ότι θα τον καταστήσει επιστάτη πάνω σε όλα τα 
υπάρχοντά του. 45 Αν όµως ο δούλος εκείνος πει µέσα στην καρδιά του: “Αργεί 
να έρχεται ο κύριός µου”, και αρχίσει να χτυπά τους δούλους και τις δούλες, και 

να τρώει και να πίνει και να µεθάει, 46 θα έρθει ο κύριος του δούλου εκείνου την 

ηµέρα που δεν προσδοκά και την ώρα που δε γνωρίζει, και θα τον κόψει στα δύο 



και το µερίδιό του θα το θέσει µαζί µε τους άπιστους. 47 Εκείνος ο δούλος, 

λοιπόν, που γνώρισε το θέληµα του κυρίου του και δεν ετοίµασε ή δεν έκανε 

σύµφωνα µε το θέληµά του θα δαρθεί µε πολλά χτυπήµατα. 48 Όποιος όµως 

δεν το γνώρισε, αλλά έκανε άξια χτυπηµάτων, θα δαρθεί µε λίγα. Και σε καθέναν 
που δόθηκε πολύ, πολύ θα ζητηθεί από αυτόν, και σ' όποιον παράθεσαν πολύ, 
περισσότερο θα του ζητήσουν». 

Η φωτιά του Ιησού Χριστού 

(Μτ. 10:34-36) 

49  «Φωτιά ήρθα να βάλω πάνω στη γη,  
  και τι άλλο να θέλω αν ήδη άναψε!  
50  Και βάφτισµα έχω να βαφτιστώ,  
  και πώς πιέζοµαι ωσότου τελεστεί!  
51  Νοµίζετε ότι παρουσιάστηκα,  
  για να δώσω ειρήνη στη γη;  
   Όχι, σας λέω, αλλά µόνο διχασµό.  
52  Γιατί θα είναι από τώρα  
  πέντε µέσα σ' έναν οίκο διχασµένοι,  
   τρεις εναντίον δύο, και δύο εναντίον τριών:  
53  Θα διχαστούν πατέρας ενάντια σε γιο  
  και γιος ενάντια σε πατέρα,  
 µητέρα ενάντια στη θυγατέρα  
  και θυγατέρα ενάντια στη µητέρα,  
 πεθερά ενάντια στη νύφη της  
  και νύφη ενάντια στην πεθερά». 

Τα σηµεία των καιρών 

(Μτ. 16:2-3) 

54 Έλεγε τότε και στα πλήθη: «Όταν δείτε τη νεφέλη να ανεβαίνει από τα 
δυτικά, αµέσως λέτε ότι έρχεται βροχή, και γίνεται έτσι. 55 Και όταν πνέει νοτιάς, 
λέτε ότι θα είναι καύσωνας, και γίνεται. 56 Υποκριτές, την όψη της γης και του 
ουρανού ξέρετε να δοκιµάζετε, τον καιρό όµως τούτο πώς δεν ξέρετε να 
δοκιµάζετε;» 

Συµβιβασµός µε τον αντίδικο 

(Μτ. 5:25-26) 

57 «Γιατί λοιπόν και από µόνοι σας δεν κρίνετε το δίκαιο; 58 Καθώς δηλαδή 
πηγαίνεις στον άρχοντα µαζί µε τον αντίδικό σου, προσπάθησε να απαλλαχτείς 
από αυτόν ενώ είσαι στο δρόµο, µην τυχόν σε σύρει βίαια προς τον κριτή, και ο 



κριτής σε παραδώσει στο δεσµοφύλακα, και ο δεσµοφύλακας σε ρίξει στη 
φυλακή. 59 Σου λέω, δε θα εξέλθεις από εκεί, ωσότου αποδώσεις και το 
τελευταίο λεπτό». 

Μετανοείτε ή θα χαθείτε. 
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Παρουσιάστηκαν τότε µερικοί κατ' αυτόν τον καιρό, αναγγέλλοντάς του για τους 
Γαλιλαίους των οποίων το αίµα ο Πιλάτος ανάµειξε µαζί µε τις θυσίες τους. 2 Και 

εκείνος αποκρίθηκε και τους είπε: «Νοµίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι έγιναν 

αµαρτωλοί περισσότερο από όλους τους Γαλιλαίους, επειδή έχουν πάθει αυτά; 3 
Όχι, σας λέω, αλλά αν δε µετανοείτε, όλοι όµοια θα χαθείτε. 4 Ή εκείνοι οι 
δεκαοχτώ, πάνω στους οποίους έπεσε ο πύργος στο Σιλωάµ και τους σκότωσε, 

νοµίζετε ότι αυτοί έγιναν οφειλέτες από αµαρτίες περισσότερο από όλους 
τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιερουσαλήµ; 5 Όχι, σας λέω, αλλά αν δε 
µετανοείτε, όλοι παρόµοια θα χαθείτε». 

Η παραβολή της άκαρπης συκιάς 

6 Έλεγε µάλιστα αυτήν την παραβολή: «Κάποιος είχε φυτεµένη µια συκιά στον 
αµπελώνα του, και ήρθε ζητώντας καρπό από αυτήν, αλλά δε βρήκε. 7 Είπε τότε 

προς τον αµπελουργό: “Ιδού, τρία έτη είναι αφότου έρχοµαι, ζητώντας καρπό 

από αυτήν τη συκιά, και δε βρίσκω. Κόψε την εντελώς, λοιπόν. γιατί και τη γη να 
αχρηστεύει”; 8 Εκείνος αποκρίθηκε και του λέει: “Κύριε, άφησέ την και τούτο το 
έτος, ωσότου σκάψω γύρω της και βάλω κοπριά, 9 κι αν βέβαια κάνει καρπό στο 

µέλλον, καλώς . ειδεµή, βεβαίως, να την κόψεις εντελώς”». 

Η θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας 

10 Και δίδασκε συνεχώς σε µια από τις συναγωγές το Σάββατο. 11 Και ιδού µια 
γυναίκα που είχε πνεύµα ασθένειας για δεκαοχτώ έτη και ήταν σκυµµένη και δεν 
µπορούσε να σηκωθεί καθόλου. 12 Όταν την είδε λοιπόν ο Ιησούς, φώναξε προς 

αυτήν και της είπε: «Γυναίκα, έχεις ελευθερωθεί από την ασθένειά σου» 13 - και 
επέθεσε σ' αυτήν τα χέρια. Και αµέσως ανορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. 14 
Αποκρίθηκε τότε ο αρχισυνάγωγος, αγανακτώντας επειδή το Σάββατο θεράπευσε 
ο Ιησούς, και έλεγε στο πλήθος: «Έξι ηµέρες είναι κατά τις οποίες πρέπει να 

εργάζεται κανείς. Σ' αυτές λοιπόν να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι την 
ηµέρα του Σαββάτου». 15 Του αποκρίθηκε τότε ο Κύριος και είπε: «Υποκριτές, 

καθένας σας το Σάββατο δε λύνει το βόδι του ή τον όνο από τη φάτνη και δεν 
το οδηγεί και το ποτίζει; 16 Και αυτή που είναι θυγατέρα του Αβραάµ, την οποία 
έδεσε ο Σατανάς, ιδού, δεκαοχτώ έτη, δεν έπρεπε να λυθεί από τούτο το δεσµό 
την ηµέρα του Σαββάτου;» 17 Και όταν αυτός έλεγε αυτά, καταντροπιάζονταν 



όλοι οι αντίθετοί του, και όλο το πλήθος έχαιρε για όλα τα ένδοξα που γίνονταν 
από αυτόν. 

Οι παραβολές του κόκκου του σιναπιού και του προζυµιού 

(Μτ. 13:31-33, Μκ. 4:30-32) 

18 Έλεγε λοιπόν: «Με τι είναι όµοια η βασιλεία του Θεού και µε τι να την 

παροµοιάσω; 19 Είναι όµοια µε κόκκο σιναπιού, που έλαβε ένας άνθρωπος και 

τον έριξε στον κήπο του, και αυξήθηκε και έγινε δέντρο, και τα πετεινά του 
ουρανού φώλιασαν µέσα στα κλαδιά του».  
20 Και πάλι είπε: «Με τι να παροµοιάσω τη βασιλεία του Θεού; 21 Είναι όµοια µε 

προζύµι, που έλαβε µια γυναίκα και το έκρυψε µέσα σε είκοσι πέντε κιλά αλεύρι, 
ωσότου ζυµώθηκε όλο». 

Η στενή θύρα 

(Μτ. 7:13-14, 21-23) 

22 Και πορευόταν διαµέσου πόλεων και χωριών, διδάσκοντας και κάνοντας πορεία 

προς τα Ιεροσόλυµα. 23 Του είπε τότε κάποιος: «Κύριε, είναι άραγε λίγοι αυτοί 
που σώζονται;» Εκείνος είπε προς αυτούς: 24 «Αγωνίζεστε να εισέλθετε από τη 
στενή θύρα, γιατί πολλοί, σας λέω, θα ζητήσουν να εισέλθουν και δε θα 
µπορέσουν. 25 Αφότου εγερθεί ο οικοδεσπότης και κλείσει τη θύρα και αρχίσετε 
να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα, λέγοντας: “Κύριε, άνοιξέ µας”, τότε θα 
αποκριθεί και θα σας πει: “∆εν σας ξέρω από πού είστε”. 26 Τότε θα αρχίσετε να 
λέτε: “Φάγαµε µπροστά σου και ήπιαµε και δίδαξες στις πλατείες µας”. 27 Αλλά 

θα σας πει: “∆εν σας ξέρω από πού είστε. σταθείτε µακριά από εµένα όλοι οι 
εργάτες της αδικίας”. 28 Εκεί θα είναι το κλάµα και το τρίξιµο των δοντιών, όταν 

δείτε τον Αβραάµ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες µέσα 

στη βασιλεία του Θεού, ενώ εσάς να σας βγάζουν έξω. 29 Και θα έρθουν από 

ανατολικά και δυτικά και από βορρά και νότο και θα καθίσουν, για να φάνε 
µέσα στη βασιλεία του Θεού. 30 Και ιδού, είναι τελευταίοι που θα είναι πρώτοι, 
και είναι πρώτοι που θα είναι τελευταίοι». 

Θρήνος για την Ιερουσαλήµ 

(Μτ. 23:37-39) 

31 Αυτήν την ώρα πλησίασαν µερικοί Φαρισαίοι, λέγοντάς του: «Βγες και πήγαινε 

µακριά από εδώ, γιατί ο Ηρώδης θέλει να σε σκοτώσει». 32 Και είπε σ' αυτούς: 
«Πηγαίνετε και πείτε σ' αυτήν την αλεπού: “Ιδού, βγάζω δαιµόνια και 
αποπερατώνω γιατρειές σήµερα και αύριο, και την τρίτη τελειώνω”. 33 Όµως εγώ 

πρέπει να πορεύοµαι σήµερα και αύριο και την ερχόµενη ηµέρα, γιατί δεν είναι 



ενδεχόµενο να σκοτωθεί προφήτης έξω από την Ιερουσαλήµ. 34 Ιερουσαλήµ, 
Ιερουσαλήµ - που σκοτώνει τους προφήτες και λιθοβολεί τους απεσταλµένους 
προς αυτήν - πόσες φορές θέλησα να συνάξω στο ίδιο µέρος τα τέκνα σου µε 

τον τρόπο που η όρνιθα συνάζει τους δικούς της νεοσσούς κάτω από τις 

φτερούγες της, αλλά δεν το θελήσατε. 35 Ιδού, αφήνεται σ' εσάς ο οίκος σας 

έρηµος. Και σας λέω, δε θα µε δείτε, ωσότου θα έχει έρθει η ώρα που θα 

πείτε: Ευλογηµένος ο ερχόµενος στο όνοµα του Κυρίου». 

Η θεραπεία του υδρωπικού 
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Και όταν αυτός ήρθε στον οίκο κάποιου από τους άρχοντες των Φαρισαίων το 

Σάββατο, για να φάει άρτο, τότε αυτοί τον παρατηρούσαν συνεχώς. 2 Και ιδού, 
κάποιος άνθρωπος ήταν υδρωπικός µπροστά του. 3 Και έλαβε το λόγο ο Ιησούς 

και είπε προς τους νοµικούς και τους Φαρισαίους: «Επιτρέπεται το Σάββατο να 

θεραπεύσει κανείς ή όχι;» 4 Εκείνοι σώπασαν. Και τότε, αφού τον έπιασε, τον 

γιάτρεψε και τον άφησε να φύγει. 5 Και είπε προς αυτούς: «Ποιανού από εσάς ο 

γιος ή το βόδι θα πέσει σε πηγάδι, και αµέσως δε θα τον ανασύρει την ηµέρα 
του Σαββάτου;» 6 Και δεν µπόρεσαν να αποκριθούν ενάντια προς αυτά. 

Μαθήµατα στον οικοδεσπότη και στους καλεσµένους 

7 Έλεγε µάλιστα προς τους καλεσµένους µια παραβολή, επειδή πρόσεχε πώς 
διάλεγαν τα πρώτα καθίσµατα, λέγοντας προς αυτούς: 8 «Όταν κληθείς από 
κάποιον σε γάµους, µην καθίσεις στο πρώτο κάθισµα, µην τυχόν είναι καλεσµένος 

από αυτόν κάποιος πιο επίσηµος από εσένα, 9 και έρθει αυτός που κάλεσε εσένα 
και αυτόν και σου πει: “∆ώσε τόπο σε τούτον”. Και τότε θα αρχίσεις να κατέχεις 
µε ντροπή την τελευταία θέση. 10 Αλλά όταν κληθείς, πήγαινε και κάθισε στην 
τελευταία θέση, ώστε, όταν έρθει αυτός που σε έχει καλέσει, να σου πει: “Φίλε, 
ανέβα παραπάνω”. Τότε θα δοξαστείς µπροστά σε όλους αυτούς που κάθονται, 
για να φάνε µαζί σου. 11 Γιατί καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα 

ταπεινωθεί, και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». 12 Έλεγε ακόµα 
και σ' αυτόν που τον είχε καλέσει: «Όταν κάνεις γεύµα ή δείπνο, µη φωνάζεις 
τους φίλους σου µήτε τους αδελφούς σου µήτε τους συγγενείς σου µήτε 
πλούσιους γείτονες, µην τυχόν και αυτοί σε καλέσουν αντίστοιχα και σου γίνει 
ανταπόδοση. 13 Αλλά όταν κάνεις υποδοχή, να καλείς φτωχούς, ανάπηρους, 
χωλούς, τυφλούς. 14 Και θα είσαι µακάριος, επειδή δεν έχουν να σου 
ανταποδώσουν, γιατί θα σου ανταποδοθεί κατά την ανάσταση των δικαίων». 



Η παραβολή του µεγάλου δείπνου 

(Μτ. 22:1-10) 

15 Όταν, λοιπόν, κάποιος από αυτούς που κάθονταν µαζί του για να φάνε 
άκουσε αυτά, του είπε: «Μακάριος όποιος φάει άρτο µέσα στη βασιλεία του 
Θεού». 16 Εκείνος του είπε: «Κάποιος άνθρωπος έκανε µεγάλο δείπνο, και κάλεσε 
πολλούς 17 και απέστειλε το δούλο του την ώρα του δείπνου να πει στους 
καλεσµένους: “Ελάτε, γιατί ήδη είναι [όλα] έτοιµα”. 18 Και άρχισαν µε µια γνώµη 
όλοι να αποποιούνται την πρόσκληση µε δικαιολογίες. Ο πρώτος τού είπε: 

“Αγόρασα ένα αγρό και έχω ανάγκη να εξέλθω να τον δω. σε παρακαλώ, 
θεώρησέ µε δικαιολογηµένο που θ' απουσιάσω”. 19 Και άλλος είπε: “Αγόρασα 

πέντε ζεύγη βοδιών και πηγαίνω να τα δοκιµάσω. σε παρακαλώ, θεώρησέ µε  
δικαιολογηµένο που θ' απουσιάσω”. 20 Και άλλος είπε: “Γυναίκα νυµφεύτηκα και 
γι' αυτό δε δύναµαι να έρθω”. 21 Και παρουσιάστηκε ο δούλος και ανάγγειλε 
αυτά στον κύριό του. Τότε οργίστηκε ο οικοδεσπότης και είπε στο δούλο του: 
“Έξελθε γρήγορα στις πλατείες και στα δροµάκια της πόλης και εισάγαγε εδώ 

τους φτωχούς και τους ανάπηρους και τους τυφλούς και τους χωλούς”. 22 Και 
είπε ο δούλος: “Κύριε, έχει γίνει αυτό που διέταξες, και ακόµα υπάρχει τόπος 

αδειανός”. 23 Και ο Κύριος είπε προς το δούλο: “Έξελθε στις οδούς και στους 

φράχτες και ανάγκασέ τους να εισέλθουν, για να γεµίσει ο οίκος µου. 24 Γιατί 
σας λέω ότι κανείς από εκείνους τους άντρες που ήταν καλεσµένοι δε θα γευτεί 
το δείπνο µου”». 

Το κόστος της µαθητείας 

(Μτ. 10:37-38) 

25 Πορεύονταν µαζί του λοιπόν πλήθη πολλά και, αφού στράφηκε, είπε προς 

αυτούς: 26 «Αν κάποιος έρχεται προς εµένα και δε µισεί το δικό του τον πατέρα 
και τη µητέρα και τη γυναίκα και τα παιδιά και τους αδελφούς και τις αδελφές και 
ακόµα και τη δική του την ψυχή, δεν δύναται να είναι µαθητής µου. 27 Όποιος δε 

βαστάζει το δικό του το σταυρό και δεν έρχεται πίσω µου δεν δύναται να είναι 
µαθητής µου. 28 Γιατί, ποιος από εσάς, όταν θέλει να οικοδοµήσει έναν πύργο, 
αφού καθίσει, δε λογαριάζει πρώτα τη δαπάνη, για να δει αν έχει χρήµατα για την 
αποτελείωση του έργου; 29 Μην τυχόν συµβεί, αν αυτός θέσει θεµέλιο και αν 

δεν µπορεί να εκτελέσει το έργο, όλοι όσοι τον βλέπουν να αρχίσουν να τον 
εµπαίζουν, 30 λέγοντας ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να οικοδοµεί και δεν 

µπόρεσε να το εκτελέσει. 31 Ή ποιος βασιλιάς, όταν θέλει να πάει, για να 
συγκρουστεί σε πόλεµο µε άλλο βασιλιά, αφού καθίσει, δε θα σκεφτεί πρώτα αν 
έχει τη δύναµη µε δέκα χιλιάδες στρατιώτες να αντιµετωπίσει αυτόν που έρχεται 
µε είκοσι χιλιάδες εναντίον του; 32 Ειδεµή, βέβαια, ενώ αυτός είναι ακόµα µακριά, 
αφού αποστείλει πρεσβεία, ρωτά τους όρους προς ειρήνη. 33 Έτσι, λοιπόν, 



καθένας από εσάς που δεν απαρνιέται όλα τα δικά του υπάρχοντα δε δύναται να 
είναι µαθητής µου». 

Άνοστο αλάτι 

(Μτ. 5:13, Μκ. 9:50) 

34 «Καλό λοιπόν είναι το αλάτι. αν όµως και το αλάτι αλλοιωθεί, µε τι θα 

αρτυστεί; 35 Ούτε για τη γη ούτε για την κοπριά είναι κατάλληλο, έξω το 
πετούν. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει ας ακούει». 

Η παραβολή του χαµένου προβάτου 

(Μτ. 18:12-14) 

15 
ΛΟΥΚΑΣ (LK.) 15  

Τον πλησίαζαν λοιπόν συνεχώς όλοι οι τελώνες και οι αµαρτωλοί, για να τον 
ακούνε. 2 Και οι Φαρισαίοι και οι γραµµατείς γόγγυζαν πολύ, λέγοντας ότι αυτός 

δέχεται κοντά του αµαρτωλούς και τρώει µαζί τους. 3 Είπε τότε προς αυτούς 
αυτήν την παραβολή: 4 «Ποιος άνθρωπος από εσάς, που έχει εκατό πρόβατα και 

χάσει ένα από αυτά, δεν εγκαταλείπει τα ενενήντα εννιά στην έρηµο και δεν 
πηγαίνει προς το χαµένο, ωσότου να το βρει; 5 Και όταν το βρει, το θέτει πάνω 

στους ώµους του χαίροντας 6 και, αφού έρθει στον οίκο του, συγκαλεί τους 
φίλους και τους γείτονες, λέγοντάς τους: “Συγχαρείτε µε, γιατί βρήκα το πρόβατό 
µου το χαµένο”. 7 Σας λέω ότι έτσι θα γίνει χαρά στον ουρανό για έναν 
αµαρτωλό που µετανοεί παρά για ενενήντα εννιά δίκαιους οι οποίοι δεν έχουν 
ανάγκη µετάνοιας». 

Η παραβολή της χαµένης δραχµής 

8 «Ή ποια γυναίκα που έχει δέκα δραχµές, αν χάσει µία δραχµή, δεν ανάβει λύχνο 

και δε σαρώνει την οικία της και δεν τη ζητά επιµελώς, ωσότου να τη βρει; 9 

Και όταν τη βρει, συγκαλεί τις φίλες και τις γειτόνισσες, λέγοντας: “Συγχαρείτε 
µε, γιατί βρήκα τη δραχµή που έχασα”. 10 Έτσι, σας λέω, γίνεται χαρά µεταξύ 
των αγγέλων του Θεού για έναν αµαρτωλό που µετανοεί». 

Η παραβολή του άσωτου γιου 

11 Είπε τότε: «Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. 12 Και ο νεότερος από αυτούς 

είπε στον πατέρα του: “Πατέρα, δώσε µου το µέρος της περιουσίας που µου 
ανήκει”. Εκείνος διαίρεσε σ' αυτούς την περιουσία. 13 Και µετά από λίγες ηµέρες, 

αφού τα σύναξε όλα ο νεότερος γιος, αποδήµησε σε χώρα µακρινή και εκεί 

διασκόρπισε την περιουσία του ζώντας άσωτα. 14 Και όταν αυτός τα δαπάνησε 



όλα, έγινε ισχυρός λιµός στη χώρα εκείνη, και αυτός άρχισε να στερείται. 15 Και 

τότε πήγε και προσκολλήθηκε σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, και 

τον έστειλε στους αγρούς του να βόσκει χοίρους. 16 Και αυτός επιθυµούσε να 
χορτάσει από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χοίροι, και κανείς δεν του έδινε. 17 
Τότε συνήλθε και είπε: “Σε πόσους µισθωτούς του πατέρα µου περισσεύουν 
άρτοι, ενώ εδώ εγώ χάνοµαι από λιµό. 18 Αφού σηκωθώ, θα πορευτώ προς τον 
πατέρα µου και θα του πω: Πατέρα, αµάρτησα στον ουρανό και µπροστά σου, 19 

δεν είµαι άξιος πια να ονοµαστώ γιος σου. κάνε µε όπως έναν από τους 
µισθωτούς σου”. 20 Και σηκώθηκε και ήρθε προς τον δικό του πατέρα. Ενώ 

λοιπόν αυτός απείχε ακόµα µακριά, τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαχνίστηκε 
και, αφού έτρεξε, έπεσε πάνω στον τράχηλό του και τον καταφίλησε. 21 Του είπε 
τότε ο γιος: “Πατέρα, αµάρτησα στον ουρανό και µπροστά σου, δεν είµαι άξιος 
πια να ονοµαστώ γιος σου”. 22 Είπε όµως ο πατέρας προς τους δούλους του: 
“Γρήγορα, φέρτε έξω την πρώτη στολή και ντύστε τον, και δώστε δαχτυλίδι στο 
χέρι του και υποδήµατα στα πόδια, 23 και φέρτε το καλοθρεµµένο µοσχάρι, 

σφάξτε το, και να φάµε να ευφρανθούµε, 24 γιατί αυτός ο γιος µου ήταν νεκρός 
και ξανάζησε, ήταν χαµένος και βρέθηκε”. Και άρχισαν να ευφραίνονται.  
25 Ο γιος του ο πρεσβύτερος ήταν τότε στον αγρό. Και καθώς ερχόταν και 

πλησίασε στην οικία, άκουσε συµφωνίες οργάνων και χορούς 26 και, αφού 
προσκάλεσε έναν από τους δούλους, ζητούσε να µάθει τι σήµαιναν αυτά. 27 
Εκείνος του είπε: “Ο αδελφός σου έχει έρθει, και έσφαξε ο πατέρας σου το 
µοσχάρι το καλοθρεµµένο, γιατί τον έλαβε πίσω υγιή”. 26 Αυτός τότε οργίστηκε 
και δεν ήθελε να εισέλθει, αλλά ο πατέρας του εξήλθε και τον παρακαλούσε να 
µπει µέσα. 29 Εκείνος αποκρίθηκε και είπε στον πατέρα του: “Ιδού, τόσα έτη σε 
υπηρετώ σαν δούλος και ποτέ δεν παράβηκα εντολή σου, αλλά σ' εµένα ποτέ δεν 

έδωσες ένα κατσίκι, για να ευφρανθώ µαζί µε τους φίλους µου. 30 Όταν όµως 
αυτός ο γιος σου ήρθε, που σου κατάφαγε το βιος µαζί µε πόρνες, έσφαξες γι' 

αυτόν το καλοθρεµµένο µοσχάρι”! 31 Εκείνος του είπε: “Παιδί µου, εσύ πάντοτε 
είσαι µαζί µου, και όλα τα δικά µου είναι δικά σου. 32 Έπρεπε όµως να 
ευφρανθούµε και να χαρούµε, γιατί αυτός ο αδελφός σου ήταν νεκρός και έζησε, 
και χαµένος και βρέθηκε”». 

Η παραβολή του άδικου οικονόµου 
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Έλεγε µάλιστα και προς τους µαθητές: «Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, που 
είχε οικονόµο, και αυτός κατηγορήθηκε σε αυτόν πως διασκορπίζει τα υπάρχοντά 
του. 2 Και αφού τον φώναξε, του είπε: “Γιατί ακούω αυτό για σένα; Απόδωσε το 
λογαριασµό της οικονοµίας σου, γιατί δε δύνασαι πια να είσαι οικονόµος”. 3 Είπε 
τότε µέσα του ο οικονόµος: “Τι να κάνω, επειδή ο κύριός µου αφαιρεί την 
οικονοµία από εµένα; Να σκάβω δεν µπορώ, να ζητιανεύω ντρέποµαι. 4 



Κατάλαβα τι θα κάνω, για να µε δεχτούν στους οίκους τους, όταν µετατεθώ από 
την οικονοµία”. 6 Και αφού προσκάλεσε καθέναν ξεχωριστά τους χρεοφειλέτες 
του δικού του κυρίου, έλεγε στον πρώτο: “Πόσο οφείλεις στον κύριό µου”; 6 
Αυτός είπε: “Εκατό βάτους λάδι”. Εκείνος του είπε: “∆έξου τα γραµµάτιά σου και 

κάθισε γρήγορα και γράψε πενήντα”. 7 Έπειτα σ' έναν άλλο είπε: “Κι εσύ πόσο 
οφείλεις”; Αυτός είπε: “Εκατό κόρους σιτάρι”. Λέει σ' αυτόν: “∆έξου τα γραµµάτιά 
σου και γράψε ογδόντα”. 8 Και επαίνεσε ο κύριος τον άδικο οικονόµο, γιατί έκανε 
φρόνιµα. Γιατί οι γιοι του αιώνα τούτου είναι φρονιµότεροι από τους γιους του 

φωτός στη δική τους γενιά. 9 Και εγώ σας λέω: κάντε φίλους για τους εαυτούς 
σας από το Μαµµωνά της αδικίας, για να σας δεχτούν στις αιώνιες σκηνές όταν 
αυτός εκλείψει. 10 Ο πιστός στο ελάχιστο είναι πιστός και στο πολύ, και ο άδικος 
στο ελάχιστο είναι άδικος και στο πολύ. 11 Αν λοιπόν δε γίνατε πιστοί στον άδικο 

Μαµµωνά, το αληθινό καλό ποιος θα σας το εµπιστευτεί; 12 Και αν στο ξένο δε 

γίνατε πιστοί, το δικό σας ποιος θα σας το δώσει; 13 Κανείς υπηρέτης δε δύναται 
να υπηρετεί ως δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον ένα θα µισήσει και τον άλλο 
θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκολληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. ∆ε 
δύναστε να υπηρετείτε ως δούλοι στο Θεό και στο Μαµωνά». 

Ο νόµος και η βασιλεία του Θεού 

(Μτ. 11:12-13) 

14 Άκουγαν τότε όλα αυτά οι Φαρισαίοι, που ήταν φιλάργυροι, και τον 

περιγελούσαν. 15 Και είπε σ' αυτούς: «Εσείς είστε που δικαιώνετε τους εαυτούς 
σας µπροστά στους ανθρώπους, αλλά ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές σας. Γιατί το 

υψηλό µεταξύ των ανθρώπων είναι βδέλυγµα µπροστά στο Θεό. 16 Ο νόµος και 

οι προφήτες ήταν µέχρι τον Ιωάννη. από τότε η βασιλεία του Θεού 

ευαγγελίζεται και καθένας θέλει να µπει σ' αυτή µε τη βία. 17 Ευκολότερο 
όµως είναι να παρέλθουν ο ουρανός και η γη παρά να πέσει µια κεραία του 
νόµου. 18 Καθένας που αποδιώχνει τη γυναίκα του και νυµφεύεται άλλη µοιχεύει, 
και αυτός που νυµφεύεται αποδιωγµένη από άντρα µοιχεύει». 

Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος 

19 «Κάποιος άνθρωπος, λοιπόν, ήταν πλούσιος, και ντυνόταν µε πορφύρα και 

εκλεκτό λινό και ευφραινόταν κάθε ηµέρα λαµπρά. 20 Ενώ κάποιος φτωχός µε το 
όνοµα Λάζαρος ήταν ριγµένος µπροστά στην πύλη του, έχοντας έλκη, 21 και 
επιθυµούσε να χορτάσει από αυτά που έπεφταν από το τραπέζι του πλούσιου. 
Αλλά και τα σκυλιά έρχονταν και έγλειφαν πάνω στα έλκη του. 22 Συνέβηκε 
λοιπόν να πεθάνει ο φτωχός και να µεταφερθεί από τους αγγέλους στην αγκαλιά 

του Αβραάµ. Πέθανε κατόπιν και ο πλούσιος και τάφηκε. 23 Και µέσα στον άδη 

σήκωσε τα µάτια του, ενώ βρισκόταν σε βάσανα, και βλέπει τον Αβραάµ από 

µακριά και το Λάζαρο µέσα στην αγκαλιά του. 24 Και τότε αυτός φώναξε και 



είπε: “Πατέρα Αβραάµ, ελέησέ µε και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του 

δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα µου, γιατί πονώ υπερβολικά 

µέσα στη φλόγα αυτή”. 25 Είπε τότε ο Αβραάµ: “Τέκνο µου, θυµήσου ότι 

απόλαυσες τα αγαθά σου στη ζωή σου, και ο Λάζαρος οµοίως τα κακά. τώρα 

όµως εδώ παρηγοριέται, ενώ εσύ πονάς υπερβολικά. 26 Και επιπλέον σε όλα 
αυτά, ανάµεσα σ' εµάς και σ' εσάς είναι στηριγµένο µεγάλο χάσµα, ώστε εκείνοι 
που θέλουν να διαβούν από εδώ προς εσάς να µη δύνανται να το κάνουν, µήτε 
από εκεί προς εµάς να διαπερνούν”. 27 Είπε τότε: “Σε παρακαλώ, λοιπόν, πατέρα, 
να τον στείλεις στον οίκο του πατέρα µου, 28 γιατί έχω πέντε αδελφούς, για να 

τα διαβεβαιώνει σ' αυτούς, ώστε να µην έρθουν και αυτοί στον τόπο τούτο του 

βασάνου”. 29 Λέει λοιπόν ο Αβραάµ: “Έχουν το Μωυσή και τους προφήτες. ας 
ακούσουν αυτούς”. 30 Εκείνος είπε: “ Όχι, πατέρα Αβραάµ, αλλά αν κάποιος από 

τους νεκρούς πορευτεί προς αυτούς, θα µετανοήσουν”. 31 Είπε όµως σ' αυτόν: 

“Αν δεν ακούν το Μωυσή και τους προφήτες, ούτε αν κάποιος από τους νεκρούς 
αναστηθεί θα πειστούν”». 

Λόγοι του Ιησού 

(Μτ. 18:6-7, 21-22, Μκ. 9:42) 
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Είπε µάλιστα προς τους µαθητές του: «Αδύνατο είναι το να µην έρθουν τα 

σκάνδαλα, όµως αλίµονο σ' αυτόν µέσω του οποίου έρχεται. 2 Είναι 
προτιµότερο γι' αυτόν αν µυλόπετρα τοποθετηθεί γύρω από τον τράχηλό του και 
ριχτεί στη θάλασσα παρά να σκανδαλίσει έναν από τους µικρούς αυτούς. 3 

Προσέχετε τους εαυτούς σας. Αν αµαρτήσει ο αδελφός σου, επιτίµησέ τον, και 
αν µετανοήσει, άφησέ του. 4 Και αν εφτά φορές την ηµέρα αµαρτήσει σ' εσένα 
και εφτά φορές επιστρέψει προς εσένα, λέγοντας: “Μετανοώ”, να του αφήσεις».  

5 Και τότε είπαν οι απόστολοι στον Κύριο: «Πρόσθεσέ µας πίστη». 6 Είπε όµως ο 
Κύριος: «Αν έχετε πίστη σαν κόκκο σιναπιού, θα λέγατε στη συκαµινιά αυτή: “ 
Ξεριζώσου και φυτέψου µέσα στη θάλασσα” - και θα σας υπάκουε».  
7 «Ποιος λοιπόν από εσάς, αν έχει δούλο που οργώνει ή βόσκει, όταν αυτός 

εισέλθει στην οικία από τον αγρό, θα του πει: “Αµέσως πέρασε και κάθισε, για 
να φας”; 8 Αλλά αντίθετα δε θα του πει: “Ετοίµασε τι να δειπνήσω και ζώσου 

γύρω την ποδιά να µε διακονείς, ωσότου φάω και πιω, και µετά από αυτά θα 
φας και θα πιεις εσύ”; 9 Μήπως έχει χάρη στο δούλο, επειδή έκανε αυτά που τον 
διέταξε; 10 Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα αυτά που σας διέταξαν, να λέτε: 

“∆ούλοι άχρηστοι είµαστε. αυτό που οφείλαµε να κάνουµε έχουµε κάνει”». 



Ο καθαρισµός των δέκα λεπρών 

11 Και καθώς πορευόταν στην Ιερουσαλήµ, συνέβηκε αυτός να περνά τότε 

διαµέσου της Σαµάρειας και της Γαλιλαίας. 12 Και ενώ αυτός εισερχόταν σε 
κάποιο χωριό, τον συνάντησαν δέκα λεπροί άντρες, οι οποίοι στάθηκαν από 

µακριά. 13 Και αυτοί ύψωσαν τη φωνή τους, λέγοντας: «Ιησού επιστάτη, ελέησέ 

µας». 14 Και όταν είδε, τους είπε: «Πάτε και επιδείξτε τους εαυτούς σας στους 
ιερείς». Και ενώ αυτοί πήγαιναν, συνέβηκε να καθαριστούν. 15 Ένας τότε από 
αυτούς, όταν είδε ότι γιατρεύτηκε, επέστρεψε δοξάζοντας το Θεό µε φωνή 

µεγάλη, 16 και έπεσε µε το πρόσωπο δίπλα στα πόδια του ευχαριστώντας τον. 

και αυτός ήταν Σαµαρείτης. 17 Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και είπε: «∆εν 

καθαρίστηκαν οι δέκα; Αλλά οι εννιά πού είναι; 18 ∆ε βρέθηκαν να επιστρέψουν, 

για να δώσουν δόξα στο Θεό, παρά µόνο ο αλλοεθνής αυτός;» 19 Και είπε σ' 

αυτόν: «Σήκω και πήγαινε. η πίστη σου σε έχει σώσει». 

Ο ερχοµός της Βασιλείας του Θεού 

(Μτ. 24:23-28, 37-41) 

20 Και όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, 
τους αποκρίθηκε και είπε: «∆εν έρχεται η βασιλεία του Θεού µε παρατήρηση, 21 
ούτε θα πουν: “Ιδού εδώ” ή “εκεί”, γιατί ιδού, η βασιλεία του Θεού είναι µέσα 
σας». 22 Είπε τότε προς τους µαθητές: «Θα έρθουν ηµέρες που θα επιθυµήσετε 
να δείτε µια από τις ηµέρες του Υιού του ανθρώπου, και δε θα δείτε. 23 Και θα 

σας πουν: “Ιδού εκεί”, ή “ιδού εδώ” - µη φύγετε µήτε να τους ακολουθήσετε. 24 

Γιατί όπως ακριβώς η αστραπή αστράφτει και λάµπει από το ένα µέρος κάτω 

από τον ουρανό στο άλλο µέρος κάτω από τον ουρανό, έτσι θα είναι ο Υιός του 
ανθρώπου κατά την Ηµέρα του. 25 Πρώτα, όµως, πρέπει αυτός πολλά να πάθει 

και να αποδοκιµαστεί από τη γενιά αυτή. 26 Και καθώς έγινε κατά τις ηµέρες του 
Νώε, έτσι θα είναι και κατά τις ηµέρες του Υιού του ανθρώπου: 27 έτρωγαν, 

έπιναν, πάντρευαν, νυµφεύονταν, µέχρι την ηµέρα που εισήλθε ο Νώε στην 

κιβωτό και ήρθε ο κατακλυσµός και τους εξολόθρεψε όλους. 28 Όµοια επίσης θα 

είναι καθώς έγινε κατά τις ηµέρες του Λωτ: έτρωγαν, έπιναν, αγόραζαν, 

πουλούσαν, φύτευαν, οικοδοµούσαν. 29 Αλλά την ηµέρα που εξήλθε ο Λωτ από 

τα Σόδοµα έβρεξε φωτιά και θειάφι από τον ουρανό και τους εξολόθρεψε 

όλους. 30 Κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι την ηµέρα που ο Υιός του ανθρώπου θα 
αποκαλυφτεί. 31 Εκείνη την ηµέρα αυτός που θα είναι πάνω στο δώµα και τα 

σκεύη του βρίσκονται µέσα στην οικία του ας µην κατεβεί να τα πάρει, και όµοια 

όποιος είναι στον αγρό ας µην επιστρέψει προς τα πίσω. 32 Να θυµάστε τη 

γυναίκα του Λωτ. 33 Όποιος ζητήσει να περισώσει τη ζωή του θα τη χάσει, και 
όποιος τη χάσει θα τη ζωογονήσει. 34 Σας λέω, αυτήν τη νύχτα θα είναι δύο 
πάνω σ' ένα κρεβάτι, ο ένας θα παραληφτεί και ο άλλος θα αφεθεί. 35 Θα είναι 



δύο γυναίκες που θα αλέθουν στο ίδιο µέρος, η µία θα παραληφτεί ενώ η άλλη 

θα αφεθεί. [36 ∆ύο άντρες θα είναι στον αγρό. ένας θα παραληφτεί και ο άλλος 

θα αφεθεί]». 37 Και αυτοί αποκρίθηκαν και του λένε: «Πού, Κύριε;» Εκείνος 

τους είπε: «Όπου είναι το σώµα, εκεί στο ίδιο µέρος και οι αετοί θα 
συναχτούν». 

Η παραβολή της χήρας και του άδικου κριτή 
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Έλεγε µάλιστα µια παραβολή σ' αυτούς για το ότι πρέπει πάντοτε να 
προσεύχονται και να µην κουράζονται, 2 λέγοντας: «Κάποιος κριτής ήταν σε 

κάποια πόλη, που το Θεό δε φοβόταν και που άνθρωπο δεν ντρεπόταν. 3 Και µια 
χήρα ήταν στην πόλη εκείνη και ερχόταν προς αυτόν λέγοντας: “∆ώσε µου το 

δίκιο µου από τον αντίδικό µου”. 4 Αλλά δεν ήθελε να το κάνει για ένα χρονικό 

διάστηµα. Μετά όµως από αυτά είπε µέσα του: “Αν και το Θεό δε φοβάµαι ούτε 
άνθρωπο ντρέποµαι, 5 επειδή όµως µε κουράζει αυτή η χήρα, θα της δώσω το 

δίκιο της, για να µην έρχεται και µε καταπιέζει ως το τέλος της υπόθεσής 
της”. 6 Είπε λοιπόν ο Κύριος: «Ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής. 7 Και ο Θεός δε 
θα αποδώσει τη δικαιοσύνη για τους εκλεκτούς του, που φωνάζουν σ' αυτόν 
ηµέρα και νύχτα, και θα βραδύνει γι' αυτούς; 8 Σας λέω ότι θα αποδώσει τη 
δικαιοσύνη γι' αυτούς γρήγορα. Όµως ο Υιός του ανθρώπου, όταν έρθει, άραγε 
θα βρει την πίστη πάνω στη γη;» 

Η παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου 

9 Και αυτήν την παραβολή είπε τότε προς µερικούς, που είχαν πεποίθηση για 

τους εαυτούς τους ότι είναι δίκαιοι και που εξουθένωναν τους υπόλοιπους: 10 
«∆ύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό να προσευχηθούν: ο ένας Φαρισαίος και ο 
άλλος τελώνης. 11 Ο Φαρισαίος στάθηκε και προσευχόταν ως προς τον εαυτό του 
αυτά: “Θεέ, σ' ευχαριστώ, γιατί δεν είµαι όπως ακριβώς οι υπόλοιποι άνθρωποι, 
άρπαγες, άδικοι, µοιχοί, ή και όπως αυτός ο τελώνης. 12 Νηστεύω δύο φορές την 
εβδοµάδα, αποδεκατίζω όλα όσα αποχτώ”. 13 Ο τελώνης, όµως, είχε σταθεί από 
µακριά και δεν ήθελε ούτε τα µάτια του να σηκώσει πάνω στον ουρανό, αλλά 
χτυπούσε το στήθος του, λέγοντας: «Θεέ, ας είσαι ευµενής σ' εµένα τον 
αµαρτωλό». 14 Σας λέω, αυτός ο τελευταίος κατέβηκε δικαιωµένος στον οίκο του 

παρά εκείνος. Γιατί καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, όποιος 

όµως ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». 



Ο Ιησούς ευλογεί τα µικρά παιδιά 

(Μτ. 19:13-15, Μκ. 10:13-16) 

15 Του πρόσφεραν τότε και τα βρέφη, για να τα αγγίζει. αλλά όταν το είδαν οι 
µαθητές τούς επιτιµούσαν. 16 Ο Ιησούς όµως τα προσκάλεσε, λέγοντας: 
«Αφήστε τα παιδιά να έρχονται προς εµένα και µην τα εµποδίζετε, γιατί για 
τέτοιους είναι η βασιλεία του Θεού. 17 Αλήθεια σας λέω, όποιος δε δεχτεί τη 
βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δε θα εισέλθει σ' αυτή». 

Ο πλούσιος άρχοντας 

(Μτ. 19:16-30, Μκ. 10:17-31) 

18 Και κάποιος άρχοντας τον επερώτησε λέγοντας: «∆άσκαλε αγαθέ, τι να κάνω, 
για να κληρονοµήσω ζωή αιώνια;» 19 Του είπε τότε ο Ιησούς: «Τι µε λες αγαθό; 

Κανείς δεν είναι αγαθός παρά µόνο ένας, ο Θεός. 20 Τις εντολές τις ξέρεις: Μη 
µοιχέψεις, µη φονεύσεις, µην κλέψεις, µην 
ψευδοµαρτυρήσεις, τίµα τον πατέρα σου και τη µητέρα σου». 

21 Εκείνος είπε: «Αυτά όλα τα φύλαξα από τη νεότητά µου». 22 Όταν το 
άκουσε τότε ο Ιησούς, του είπε: «Ακόµα ένα σου λείπει: πούλησε όλα όσα έχεις 

και διαµοίρασέ τα σε φτωχούς, και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς, και έλα 

ακολούθα µε». 23 Εκείνος, όταν άκουσε αυτά, έγινε περίλυπος. γιατί ήταν πάρα 
πολύ πλούσιος.  
24 Όταν ο Ιησούς τότε τον είδε, που έγινε περίλυπος, είπε: «Πόσο δύσκολα 
εκείνοι που έχουν τα χρήµατα µπαίνουν στη βασιλεία του Θεού! 25 Γιατί είναι 

ευκολότερο µια καµήλα να εισέλθει από τρύπα βελόνας παρά πλούσιος να 
εισέλθει στη βασιλεία του Θεού». 26 Είπαν τότε όσοι άκουσαν: «Και ποιος 

δύναται να σωθεί;» 27 Εκείνος είπε: «Τα αδύνατα για τους ανθρώπους είναι 
δυνατά  για το Θεό». 28 Είπε τότε ο Πέτρος: «Ιδού, εµείς αφήσαµε τα δικά µας 

πράγµατα και σε ακολουθήσαµε». 29 Εκείνος τους είπε: «Αλήθεια σας λέω ότι 
κανείς δεν υπάρχει που να άφησε οικία, ή γυναίκα ή αδελφούς ή γονείς ή παιδιά, 
εξαιτίας της βασιλείας του Θεού, 30 που να µην απολάβει πολλαπλάσια σε τούτο 
τον καιρό και στον αιώνα τον ερχόµενο ζωή αιώνια». 

Τρίτη πρόρρηση ταυ θανάτου και της ανάστασής του 

(Μτ. 20:17-19, Μκ. 10:32-34) 

31 Τότε παράλαβε τους δώδεκα και είπε προς αυτούς: «Ιδού, ανεβαίνουµε στην 
Ιερουσαλήµ, και θα τελεστούν όλα τα γραµµένα µέσω των προφητών για τον Υιό 
του ανθρώπου. 32 Γιατί θα παραδοθεί στους εθνικούς και θα εµπαιχτεί και θα τον 

κακοµεταχειριστούν και θα φτυστεί 33 και, αφού τον µαστιγώσουν, θα τον 
σκοτώσουν, και την ηµέρα την τρίτη θα αναστηθεί». 34 Και αυτοί δεν κατάλαβαν 



τίποτα από αυτά, και αυτός ο λόγος ήταν συνεχώς κρυµµένος από αυτούς και 
δεν καταλάβαιναν τα λεγόµενα. 

Η θεραπεία του τυφλού ζητιάνου 

(Μτ. 20:29-34, Μκ. 10:46-52) 

35 Συνέβηκε τότε, ενώ αυτός πλησίαζε στην Ιεριχώ, κάποιος τυφλός να κάθεται 
ζητιανεύοντας δίπλα στο δρόµο. 36 Και όταν άκουσε το πλήθος να περνά, 

ζητούσε να µάθει τι σηµαίνει αυτό. 37 Του ανάγγειλαν, λοιπόν, ότι ο Ιησούς ο 

Ναζωραίος περνάει από εκεί. 38 Και τότε φώναξε δυνατά, λέγοντας: «Ιησού, γιε 

του ∆αβίδ, ελέησέ µε». 39 Και εκείνοι που προηγούνταν τον επιτιµούσαν για να 

σωπάσει, αυτός όµως πολύ περισσότερο έκραζε: «Γιε του ∆αβίδ, ελέησέ µε». 40 
Στάθηκε τότε ο Ιησούς και διέταξε να τον φέρουν προς αυτόν. Και όταν αυτός 
πλησίασε, τον ρώτησε: 41 «Τι θέλεις να σου κάνω;» Εκείνος απάντησε: «Κύριε, 

να ξαναδώ». 42 Και ο Ιησούς του είπε: «Ξαναδές. η πίστη σου σε έχει σώσει». 43 
Και αµέσως ξαναείδε και τον ακολουθούσε δοξάζοντας το Θεό. Και όλος ο λαός, 

όταν το είδε, έδωσε αίνο στο Θεό. 

Ο Ιησούς και ο Ζακχαίος 
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Και αφού εισήλθε στην πόλη, ο Ιησούς περνούσε από την Ιεριχώ. 2 Και ιδού 

ένας άντρας που τον καλούσαν µε το όνοµα Ζακχαίος. και αυτός ήταν 

αρχιτελώνης και αυτός ήταν πλούσιος. 3 Και ζητούσε να δει τον Ιησού, ποιος 
είναι, αλλά δεν µπορούσε από το πλήθος, γιατί στο ανάστηµα ήταν µικρός. 4 Και 

αφού έτρεξε µπροστά, ανέβηκε πάνω σε µια συκοµουριά για να τον δει, επειδή 

έµελλε να περνά από εκείνη. 5 Και µόλις ήρθε στον τόπο εκείνο, ο Ιησούς 
σήκωσε το βλέµµα και είπε προς αυτόν: «Ζακχαίε, σπεύσε και κατέβα, γιατί 
σήµερα πρέπει να µείνω στον οίκο σου». 6 Και έσπευσε και κατέβηκε και τον 

υποδέχτηκε χαίροντας. 7 Και όταν το είδαν, όλοι γόγγυζαν πολύ, λέγοντας: 

«Στην οικία αµαρτωλού άντρα εισήλθε, για να έχει κατάλυµα». 8 Στάθηκε τότε ο 
Ζακχαίος και είπε προς τον Κύριο: «Ιδού, τα µισά των υπαρχόντων µου, Κύριε, 

τα δίνω στους φτωχούς, και αν κάποιον φορολόγησα κάτι παράνοµα, το αποδίδω 
τετραπλάσια». 9 Ο Ιησούς είπε τότε προς αυτόν: «Σήµερα έγινε σωτηρία στον 

οίκο τούτο, καθότι και αυτός είναι γιος του Αβραάµ. 10 γιατί ο Υιός του 
ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαµένο». 



Η παραβολή των δέκα µνων 

(Μτ. 25:14-30) 

11 Ενώ λοιπόν άκουγαν αυτά, πρόσθεσε και είπε µια παραβολή, επειδή ήταν 
κοντά στην Ιερουσαλήµ και αυτοί νόµιζαν ότι αµέσως µέλλει να αναφαίνεται η 
βασιλεία του Θεού. 12 Είπε λοιπόν: «Κάποιος άνθρωπος ευγενής πορεύτηκε σε 

χώρα µακρινή να λάβει για τον εαυτό του βασιλεία και να επιστρέψει. 13 Κάλεσε 
τότε δέκα δούλους δικούς του και τους έδωσε δέκα µνες και είπε προς αυτούς: 
“Πραγµατευτείτε καθόσο χρόνο πηγαίνω και έρχοµαι”. 14 Αλλά οι συµπολίτες του 
τον µισούσαν και απέστειλαν πρεσβεία πίσω του, λέγοντας: “∆ε θέλουµε αυτός να 
βασιλέψει πάνω µας”. 15 Και µόλις αυτός επανήλθε, όταν έλαβε τη βασιλεία, τότε 
είπε να του φωνάξουν τους δούλους αυτούς στους οποίους είχε δώσει το χρήµα, 
για να γνωρίσει τι διαπραγµατεύτηκαν. 16 Παρουσιάστηκε τότε ο πρώτος, 
λέγοντας: “Κύριε, η µνα σου κέρδισε δέκα µνες”. 17 Και είπε σ' αυτόν: “Εύγε, 

αγαθέ δούλε, επειδή στο ελάχιστο έγινες πιστός, έχε συνεχώς εξουσία πάνω σε 
δέκα πόλεις”. 18 Και ήρθε ο δεύτερος, λέγοντας: “Η µνα σου, Κύριε, έκανε πέντε 

µνες”. 19 Είπε λοιπόν και σ' αυτόν: “Κι εσύ γίνε εξουσιαστής πάνω σε πέντε 
πόλεις”. 20 Και ο άλλος ήρθε, λέγοντας: “Κύριε, ιδού η µνα σου που είχα 
τοποθετηµένη χωριστά σε µαντίλι. 21 Γιατί σε φοβόµουνα, επειδή είσαι άνθρωπος 
αυστηρός, παίρνεις αυτό που δεν έθεσες και θερίζεις αυτό που δεν έσπειρες”. 22 
Λέει σ' αυτόν: “Από το στόµα σου θα σε κρίνω, κακέ δούλε. Ήξερες ότι εγώ είµαι 
άνθρωπος αυστηρός, που παίρνω αυτό που δεν έθεσα και που θερίζω αυτό που 
δεν έσπειρα; 23 Και γιατί δεν έδωσες το χρήµα µου σε τράπεζα; Κι εγώ, όταν θα 
ερχόµουν, θα το εισέπραττα µε τόκο”. 24 Και σ' αυτούς που είχαν παρευρεθεί, 

είπε: “Πάρτε από αυτόν τη µνα και δώστε τη σ' εκείνον που έχει τις δέκα µνες”. 
25 - Και του είπαν: “Κύριε, έχει δέκα µνες” - 26 “Σας λέω ότι σε καθέναν που έχει 

θα του δοθεί, αλλά από όποιον δεν έχει και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί. 27 
Όµως, τους εχθρούς µου αυτούς που δε θέλησαν να βασιλέψω πάνω τους 

οδηγήστε τους εδώ και κατασφάξτε τους µπροστά µου”». 

Η θριαµβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήµ 

(Μτ. 21:1-11, Μκ. 11:1-11, Ιν. 12:12-19) 

28 Και αφού είπε αυτά, πορευόταν µπροστά, ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυµα. 29 

Και συνέβηκε, µόλις πλησίασε στη Βηθφαγή και τη Βηθανία προς το όρος το 

καλούµενο των Ελαιών, να αποστείλει δύο από τους µαθητές του, 30 λέγοντας: 

«Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό, στο οποίο µπαίνοντας θα βρείτε ένα πουλάρι 

δεµένο, πάνω στο οποίο δεν κάθισε κανείς ποτέ µέχρι τώρα από τους ανθρώπους 

και, αφού το λύσετε, φέρτε το. 31 Και αν κάποιος σας ρωτά: “Γιατί το λύνετε”; 
έτσι θα πείτε: “Ο Κύριος έχει ανάγκη αυτό”». 32 Έφυγαν τότε οι αποσταλµένοι 
και βρήκαν καθώς τους είπε. 33 Όταν έλυναν λοιπόν αυτοί το πουλάρι, είπαν οι 



κύριοί του προς αυτούς: «Τι λύνετε το πουλάρι;» 34 Εκείνοι είπαν: «Ο Κύριος έχει 
ανάγκη αυτό». 35 Και το οδήγησαν προς τον Ιησού και, αφού έριξαν τα ρούχα 
τους πάνω στο πουλάρι, ανέβασαν τον Ιησού. 36 Και ενώ αυτός πορευόταν, 
έστρωναν κάτω τα ρούχα τους στην οδό.  
37 Και όταν αυτός πλησίαζε ήδη προς το µέρος του κατήφορου του Όρους των 
Ελαιών, άρχισαν όλο το πλήθος των µαθητών του, χαίροντας, να αινούν το Θεό 
µε φωνή µεγάλη για όλες όσες είδαν θαυµατουργικές δυνάµεις, 38 λέγοντας:  

 «Ευλογηµένος ο ερχόµενος,  

  ο βασιλιάς, στο όνοµα του Κυρίου
.
  

 στον ουρανό ειρήνη  
  και δόξα στους ύψιστους ουρανούς».  
39 Και µερικοί Φαρισαίοι από το πλήθος, είπαν προς αυτόν: «∆άσκαλε, επιτίµησε 
τους µαθητές σου». 40 Και αποκρίθηκε και είπε: «Σας λέω, αν σωπάσουν αυτοί, 
οι λίθοι θα κράξουν».  
41 Και µόλις πλησίασε, όταν είδε την πόλη, έκλαψε γι' αυτή, 42 λέγοντας: «Αν 

γνώριζες κι εσύ αυτήν την ηµέρα, αυτά που αφορούν την ειρήνη! Τώρα όµως 

κρύφτηκαν από τους οφθαλµούς σου. 43 Γιατί θα έρθουν ηµέρες για σένα που 
θα σου παρεµβάλουν οι εχθροί σου χαρακώµατα και θα σε περικυκλώσουν και θα 

σε πιέσουν από παντού 44 και θα σε κατεδαφίσουν, καθώς και τα τέκνα σου 
µέσα σ' εσένα, και δε θα αφήσουν µέσα σου λίθο πάνω σε λίθο, επειδή δε 
γνώρισες τον καιρό της επίσκεψής σου». 

Ο καθαρισµός του ναού 

(Μτ. 21:12-17, Μκ. 11:15-19, Ιν 2:13-22) 

45 Και αφού εισήλθε στο ναό, άρχισε να βγάζει όσους πουλούσαν, 46 λέγοντας σ' 
αυτούς: «Είναι γραµµένο:  

 Και θα είναι ο οίκος µου οίκος προσευχής,  
  εσείς όµως τον κάνατε σπήλαιο ληστών».  

47 Και δίδασκε συνεχώς κάθε ηµέρα µέσα στο ναό. Οι αρχιερείς, όµως, και οι 

γραµµατείς ζητούσαν να τον σκοτώσουν όπως και οι πρώτοι του λαού, 48 αλλά 

δεν έβρισκαν τι να του κάνουν, γιατί ο λαός όλος κρεµόταν από τα χείλη του 
ακούοντάς τον. 

Η εξουσία του Ιησού αµφισβητείται 

(Μτ. 21:23-27, Μκ. 11:27-33) 
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Και συνέβηκε, σε µια από τις ηµέρες που αυτός δίδασκε το λαό µέσα στο ναό και 
ευαγγέλιζε, να σταθούν ξαφνικά οι αρχιερείς και οι γραµµατείς µαζί µε τους 



πρεσβυτέρους 2 και να πουν προς αυτόν: «Πες µας µε ποια εξουσία αυτά τα 
κάνεις ή ποιος είναι αυτός που σου έδωσε την εξουσία αυτή;» 3 Αποκρίθηκε τότε 

και είπε προς αυτούς: «Θα σας ρωτήσω κι εγώ ένα λόγο και πείτε µου: 4 Το 

βάφτισµα του Ιωάννη από τον ουρανό ήταν ή από τους ανθρώπους;» 5 Εκείνοι 

συλλογίστηκαν µέσα τους λέγοντας: «Αν πούµε: “Από τον ουρανό”, θα πει: “Γιατί 

δεν πιστέψατε σ' αυτόν”; 6 Αν όµως πούµε: “Από τους ανθρώπους”, ο λαός όλος 

θα µας καταλιθοβολήσει, γιατί είναι πεισµένος πως ο Ιωάννης είναι προφήτης». 7 

Και αποκρίθηκαν πως δεν ξέρουν από πού είναι. 8 Και ο Ιησούς τους είπε: «Ούτε 

εγώ σας λέω µε ποια εξουσία αυτά τα κάνω». 

Η παραβολή του αµπελώνα και των γεωργών 

(Μτ. 21:33-46, Μκ. 12:1-12) 

9 Άρχισε λοιπόν να λέει προς το λαό αυτήν την παραβολή: «Κάποιος άνθρωπος 
φύτεψε αµπελώνα και τον νοίκιασε σε γεωργούς και αποδήµησε για αρκετά 

χρόνια. 10 Και στον κατάλληλο καιρό απέστειλε προς τους γεωργούς ένα 
δούλο, για να του δώσουν µέρος από τον καρπό του αµπελώνα. Οι γεωργοί όµως 

τον ξαπόστειλαν µε άδεια χέρια, αφού τον έδειραν. 11 Και πάλι έστειλε άλλο 

δούλο. Αυτοί, κι εκείνον, αφού τον έδειραν και τον ατίµασαν, τον ξαπόστειλαν 

µε άδεια χέρια. 12 Και πάλι έστειλε τρίτο. Αυτοί, και τούτον, αφού τον 

τραυµάτισαν, τον πέταξαν έξω. 13 Είπε τότε ο κύριος του αµπελώνα: “Τι να 

κάνω; Θα στείλω το γιο µου τον αγαπητό. ίσως αυτόν ντραπούν”. 14 Όταν είδαν 
όµως αυτόν οι γεωργοί, διαλογίζονταν ο ένας µε τον άλλο, λέγοντας: “Αυτός είναι 

ο κληρονόµος. να τον σκοτώσουµε, για να γίνει δική µας η κληρονοµιά”. 15 Και 

αφού τον έβγαλαν έξω από τον αµπελώνα, τον σκότωσαν. Τι λοιπόν θα κάνει σ' 
αυτούς ο κύριος του αµπελώνα; 16 Θα έρθει και θα εξολοθρέψει τους γεωργούς 

αυτούς και θα δώσει τον αµπελώνα σε άλλους». Όταν το άκουσαν, τότε, είπαν: 

«Είθε να µη γίνει». 17 Εκείνος τους κοίταξε µέσα στα µάτια και είπε: «Τι λοιπόν 
σηµαίνει το γραµµένο αυτό:  

 Λίθο που αποδοκίµασαν οι οικοδόµοι,  
  αυτός έγινε κορωνίδα;  

18 Καθένας που πέσει πάνω σ' εκείνο το λίθο θα συντριφτεί. ενώ πάνω σ' όποιον 
πέσει, θα τον θρυµµατίσει». 19 Και ζήτησαν οι γραµµατείς και οι αρχιερείς να 
βάλουν πάνω του τα χέρια αυτήν την ώρα, αλλά φοβήθηκαν το λαό, γιατί 
κατάλαβαν ότι γι' αυτούς είπε την παραβολή αυτή. 



Η πληρωµή των φόρων στον Καίσαρα 

(Μτ. 22:15-22, Μκ. 22:13-17) 

20 Και αφού παρατήρησαν προσεχτικά, απέστειλαν κατασκόπους που 

υποκρίνονταν οι ίδιοι πως είναι δίκαιοι, για να τον πιάσουν από ένα λόγο του, 
ώστε να τον παραδώσουν στην αρχή και στην εξουσία του ηγεµόνα. 21 Και τον 
επερώτησαν λέγοντας: «∆άσκαλε, ξέρουµε ότι ορθά λες και διδάσκεις, και δεν 
είσαι προσωπολήπτης, αλλά αληθινά διδάσκεις την οδό του Θεού. 22 Επιτρέπεται 
εµείς να δώσουµε φόρο στον Καίσαρα ή όχι;» 23 Επειδή λοιπόν κατανόησε την 

πανουργία τους, είπε προς αυτούς: 24 «∆είξτε µου ένα δηνάριο. ποιανού έχει 

εικόνα και επιγραφή;» Εκείνοι είπαν: «Του Καίσαρα». 25 Εκείνος είπε προς 

αυτούς: «Συνεπώς, αποδώστε τα πράγµατα του Καίσαρα στον Καίσαρα και τα 

πράγµατα του Θεού στο Θεό». 26 Και δεν µπόρεσαν να του πιάσουν λόγο 
ενοχοποιητικό απέναντι στο λαό και, επειδή θαύµασαν για την απόκρισή του, 
σώπασαν. 

Το θέµα της ανάστασης 

(Μτ. 22:23-33, Μκ. 12:18-27) 

27 Πλησίασαν τότε µερικοί από τους Σαδουκκκαίους, που λένε αντίθετα από 

τους άλλους πως δεν υπάρχει ανάσταση, και τον επερώτησαν, 28 λέγοντας: 

«∆άσκαλε, ο Μωυσής µάς έγραψε: Αν ο αδελφός κάποιου πεθάνει 
έχοντας γυναίκα, και αυτός είναι άτεκνος, να λάβει ο αδελφός του 
τη γυναίκα του και να φέρει απογόνους στον αδελφό του. 29 
Ήταν λοιπόν εφτά αδελφοί. Και ο πρώτος, αφού έλαβε γυναίκα, πέθανε άτεκνος. 
30 Και ο δεύτερος 31 και ο τρίτος την έλαβαν, οµοίως µάλιστα και οι εφτά, που 
δεν εγκατέλειψαν παιδιά, και πέθαναν. 32 Ύστερα, και η γυναίκα πέθανε. 33 Η 
γυναίκα, λοιπόν, κατά την ανάσταση, ποιανού από αυτούς θα γίνει γυναίκα; Γιατί 
και οι εφτά την είχαν γυναίκα». 34 Και είπε σ' αυτούς ο Ιησούς: «Οι γιοι του 
αιώνα τούτου παντρεύουν και νυµφεύονται, 35 αλλά εκείνοι που θα καταξιωθούν 

να επιτύχουν να ζήσουν σ' εκείνον τον αιώνα και στην ανάσταση που είναι από 

τους νεκρούς ούτε παντρεύουν ούτε νυµφεύονται. 36 Γιατί ούτε να πεθάνουν 

πια δύνανται, επειδή είναι ίσοι µε αγγέλους και είναι γιοι του Θεού, αφού είναι 

γιοι της ανάστασης. 37 Αλλά ότι εγείρονται οι νεκροί το µήνυσε και ο Μωυσής 

εκεί που µιλάει για τη βάτο, καθώς λέει Κύριο το Θεό του Αβραάµ και 
Θεό του Ισαάκ και Θεό του Ιακώβ. 38 Ο Θεός, λοιπόν, δεν είναι των 

νεκρών αλλά των ζωντανών, γιατί όλοι σε αυτόν ζουν». 39 Αποκρίθηκαν τότε 

µερικοί από τους γραµµατείς και του είπαν: «∆άσκαλε, καλά τα είπες». 40 Γιατί 
δεν τολµούσαν πια να τον επερωτήσουν τίποτα. 



Το θέµα αν ο Χριστός είναι γιος του ∆αβίδ 

(Μτ. 22:41-46, Μκ. 12:35-37) 

41 Είπε τότε προς αυτούς: «Πώς λένε για το Χριστό ότι είναι γιος του ∆αβίδ; 42 

Γιατί αυτός ο ∆αβίδ λέει στο βιβλίο των Ψαλµών:  

 Είπε ο Κύριος στον Κύριό µου:  
  “Κάθου από τα δεξιά µου,  
43   ωσότου θέσω τους εχθρούς σου  
   υποπόδιο των ποδιών σου”.  
44 Ο ∆αβίδ, λοιπόν, τον καλεί Κύριο538, και πώς είναι γιος του;» 

Ο Ιησούς κατακρίνει τους γραµµατείς 

(Μτ. 23:1-36, Μκ. 12:38-40, Λκ. 11:37-54) 

45 Ενώ άκουγε λοιπόν όλος ο λαός, είπε στους µαθητές του: 46 «Προσέχετε από 
τους γραµµατείς που θέλουν να περπατούν µε στολές και αγαπούν χαιρετισµούς 

στις αγορές και πρωτοκαθεδρίες στις συναγωγές και τα πρώτα καθίσµατα στα 
δείπνα, 47 οι οποίοι κατατρώνε τις οικίες των χηρών και για πρόφαση κάνουν 
µακριές προσευχές. Αυτοί θα λάβουν περισσότερη καταδίκη». 

Το δίλεπτο της χήρας 

(Μκ. 12:41-44) 
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Σήκωσε, λοιπόν, το βλέµµα του και είδε τους πλούσιους που έριχναν στο 
θησαυροφυλάκιο τα δώρα τους. 2 Είδε τότε κάποια χήρα φτωχή να ρίχνει εκεί 
δύο λεπτά, 3 και είπε: «Αλήθεια σας λέω ότι αυτή η φτωχή η χήρα έριξε 
περισσότερο απ' όλους. 4 Γιατί όλοι αυτοί έριξαν από το περίσσευµά τους στα 
δώρα, αυτή όµως από το υστέρηµά της, όλη την περιουσία που είχε έριξε». 

Προλέγεται η καταστροφή του ναού 

(Μτ. 24:1-2, Μκ. 13:1-2) 

5 Και όταν µερικοί έλεγαν για το ναό ότι είναι κοσµηµένος µε λίθους ωραίους και 
µε αφιερώµατα, είπε: 6 «Γι' αυτά που βλέπετε θα έρθουν ηµέρες κατά τις οποίες 
δε θα αφεθεί λίθος πάνω σε λίθο που δε θα καταστραφεί». 



Σηµάδια τελικής κρίσης και διωγµοί 

(Μτ. 24:3-14, Μκ. 13:3-13) 

7 Τον επερώτησαν, τότε, λέγοντας: «∆άσκαλε, πότε λοιπόν θα γίνουν αυτά και 
ποιο το σηµείο όταν µέλλουν να γίνονται αυτά;» 8 Εκείνος είπε: «Προσέχετε µην 
πλανηθείτε. Γιατί πολλοί θα έρθουν µε το όνοµά µου, λέγοντας: “Εγώ είµαι”, και: 
“Ο καιρός έχει πλησιάσει”. Μην πορευτείτε πίσω τους. 9 Όταν λοιπόν ακούσετε 
πολέµους και ακαταστασίες, µην πτοηθείτε. Γιατί πρέπει πρώτα να γίνουν αυτά, 

αλλά δεν είναι αµέσως το τέλος». 10 Τότε τους έλεγε: «Θα εγερθεί έθνος 

εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας, 11 και θα γίνουν σεισµοί 
µεγάλοι, και κατά τόπους θα γίνουν πείνες και επιδηµίες, και φαινόµενα φοβερά, 

και από τον ουρανό θα γίνουν σηµεία µεγάλα. 12 Πριν όµως απ' όλα αυτά θα 

βάλουν πάνω σας τα χέρια τους και θα σας καταδιώξουν, παραδίνοντάς σας στις 

συναγωγές και στις φυλακές, οδηγώντας σας µπροστά σε βασιλιάδες και σε 

ηγεµόνες εξαιτίας του ονόµατός µου. 13 θα αποβεί σ' εσάς για µαρτυρία. 14 

Βάλτε λοιπόν στις καρδιές σας το να µην προµελετάτε να απολογηθείτε. 15 Γιατί 
εγώ θα σας δώσω στόµα και σοφία, στην οποία δε θα δυνηθούν να αντισταθούν 
ή να αντείπουν όλοι οι αντίθετοι σ' εσάς. 16 Θα παραδοθείτε, λοιπόν, και από 

γονείς και αδελφούς και συγγενείς και φίλους, και θα θανατώσουν µερικούς από 
εσάς, 17 και θα είστε µισούµενοι από όλους για το όνοµά µου. 18 Αλλά τρίχα από 
το κεφάλι σας δε θα χαθεί. 19 Με την υποµονή σας αποκτήστε τις ψυχές σας». 

Προλέγεται η καταστροφή της Ιερουσαλήµ 

(Μτ. 24:15-21, Μκ. 13:14-19) 

20 «Όταν όµως δείτε την Ιερουσαλήµ να κυκλώνεται από στρατόπεδα, τότε να 

γνωρίζετε ότι έχει πλησιάσει η ερήµωσή της. 21 Τότε όσοι είναι στην Ιουδαία ας 

φεύγουν στα όρη και όσοι είναι στο µέσο αυτής ας αναχωρήσουν και όσοι είναι 
στην ύπαιθρο ας µην εισέλθουν σ' αυτή, 22 γιατί αυτές είναι ηµέρες εκδίκησης, 

για να ολοκληρωθούν όλα τα γραµµένα. 23 Αλίµονο σε όσες έχουν παιδιά στην 
κοιλιά και σε όσες θηλάζουν εκείνες τις ηµέρες. Γιατί θα γίνει καταπίεση µεγάλη 

πάνω στη γη και οργή στο λαό τούτο, 24 και θα πέσουν από το στόµα της 

µάχαιρας και θα οδηγηθούν αιχµάλωτοι σε όλα τα έθνη, και η Ιερουσαλήµ θα 

πατιέται συνεχώς από τα έθνη, µέχρις ότου συµπληρωθούν οι καιροί των 
εθνών». 



Ο ερχοµός του Υιού του ανθρώπου 

(Μτ. 24:29-31, Μκ. 13:24-27) 

25 «Και θα γίνουν σηµεία στον ήλιο και στη σελήνη και στα άστρα, και πάνω στη 

γη στενοχώρια των εθνών µε αµηχανία για τους ήχους της θάλασσας και το 

σάλο, 26 ενώ θα λιποθυµούν οι άνθρωποι από το φόβο και την προσµονή αυτών 
που θα επέλθουν στην οικουµένη, γιατί οι δυνάµεις των ουρανών θα σαλευτούν. 

27 Και τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου ερχόµενο µέσα σε 
νεφέλη µε δύναµη και δόξα πολλή. 28 Όταν λοιπόν αρχίζουν να γίνονται αυτά, 
ανορθωθείτε και σηκώστε πάνω τα κεφάλια σας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή 
σας». 

Μάθηµα από τη συκιά 

(Μτ. 24:32-35, Μκ. 13:28-31) 

29 Και είπε µια παραβολή σ' αυτούς: «∆είτε τη συκιά και όλα τα δέντρα. 30 Όταν 

προβάλουν ήδη τα φύλλα, βλέπετε από µόνοι σας και γνωρίζετε ότι είναι ήδη 
κοντά το θέρος. 31 Έτσι κι εσείς, όταν δείτε αυτά να γίνονται, να γνωρίζετε ότι 
κοντά είναι η βασιλεία του Θεού. 32 Αλήθεια σας λέω ότι δε θα παρέλθει η γενιά 
αυτή, ωσότου όλα γίνουν. 33 Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι µου 
όµως δε θα παρέλθουν». 

Ανάγκη επαγρύπνησης 

34 «Προσέχετε, λοιπόν, τους εαυτούς σας µήπως βαρύνουν οι καρδιές σας µέσα 
σε κραιπάλη και σε µέθη και σε µέριµνες βιοτικές και πέσει πάνω σας αιφνίδια η 
ηµέρα εκείνη 35 σαν παγίδα. Γιατί θα έρθει πάνω σε όλους όσοι κάθονται στην 
επιφάνεια όλης της γης. 36 Αγρυπνείτε, λοιπόν, και σε κάθε καιρό να δέεστε για 
να υπερισχύσετε, ώστε να ξεφύγετε όλα αυτά που µέλλουν να γίνονται και να 
σταθείτε µπροστά στον Υιό του ανθρώπου».  

37 Και τις ηµέρες δίδασκε συνεχώς στο ναό, ενώ τις νύχτες εξερχόταν και 
διανυχτέρευε στο όρος το καλούµενο των Ελαιών. 38 Και όλος ο λαός ερχόταν µε 
τον όρθρο προς αυτόν στο ναό, για να τον ακούει.  

Η προδοσία του Ιούδα 

(Μτ. 26:1-5, 14-16, Μκ. 14:1-2, 10-11, Ιν. 11:45-53) 
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Πλησίαζε τότε η εορτή των αζύµων, που λέγεται Πάσχα. 2 Και οι αρχιερείς και οι 
γραµµατείς ζητούσαν το πώς να τον θανατώσουν, γιατί φοβούνταν το λαό. 3 



Εισήλθε τότε ο Σατανάς στον Ιούδα, που καλείται Ισκαριώτης, ο οποίος ήταν από 
τον αριθµό των δώδεκα. 4 Και πήγε και συνοµίλησε µε τους αρχιερείς και µε 

τους στρατηγούς το πώς να τους τον παραδώσει. 5 Και χάρηκαν και 

συµφώνησαν να του δώσουν αργυρά νοµίσµατα. 6 Και υποσχέθηκε, και 

ζητούσε ευκαιρία να τον παραδώσει σ' αυτούς χωρίς πλήθος γύρω του. 

Το Πάσχα µε τους µαθητές 

(Μτ. 26:17-25, Μκ. 14:12-21, Ιν. 13:21-30) 

7 Ήρθε λοιπόν η ηµέρα των αζύµων, κατά την οποία έπρεπε να θυσιάσουν το 

Πάσχα. 8 Και απέστειλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη και είπε: «Πηγαίνετε και 
ετοιµάστε µας το Πάσχα να φάµε». 9 Εκείνοι του είπαν: «Πού θέλεις να 
ετοιµάσουµε;» 10 Αυτός τους είπε: «Ιδού, όταν εισέλθετε στην πόλη, θα σας 

συναντήσει ένας άνθρωπος, βαστάζοντας στάµνα µε νερό. Ακολουθήστε τον 
στην οικία στην οποία µπαίνει, 11 και θα πείτε στον οικοδεσπότη της οικίας: “Σου 

λέει ο δάσκαλος: Πού είναι το κατάλυµα όπου το Πάσχα θα φάω µαζί µε τους 

µαθητές µου”; 12 Κι εκείνος θα σας δείξει ένα ανώγι µεγάλο, στρωµένο. εκεί 
ετοιµάστε». 13 Έφυγαν, τότε, και βρήκαν καθώς τους είχε πει και ετοίµασαν το 
Πάσχα. 

Η καθιέρωση της Θείας Ευχαριστίας 

(Μτ. 26:26-30, Μκ. 14:22-26, Α΄ Κορ. 11:23-25) 

14 Και όταν έγινε η κατάλληλη ώρα, κάθισε, για να φάει και οι απόστολοι µαζί 
του. 15 Και είπε προς αυτούς: «Επιθύµησα πολύ αυτό το Πάσχα να φάω µαζί σας 
προτού να υποφέρω. 16 Γιατί σας λέω ότι δε θα φάω αυτό, ωσότου ολοκληρωθεί 

µέσα στη βασιλεία του Θεού». 17 Και αφού δέχτηκε ένα ποτήρι, ευχαρίστησε το 
Θεό και είπε: «Λάβετε τούτο και διαµερίστε το µεταξύ σας. 18 Γιατί σας λέω ότι 
δε θα πιω από τώρα από το γέννηµα της αµπέλου, ωσότου έρθει η βασιλεία του 

Θεού». 19 Και αφού έλαβε άρτο, ευχαρίστησε το Θεό, τον έκοψε µε τα χέρια 

και τους τον έδωσε λέγοντας: «Τούτο είναι το σώµα µου που δίνεται για χάρη 

σας. αυτό να κάνετε στη δική µου ανάµνηση». 20 Και το ποτήρι οµοίως έδωσε 
µετά το δείπνο, λέγοντας: «Τούτο το ποτήρι, η καινή διαθήκη µε το αίµα µου, 

που για χάρη σας χύνεται. 21 Όµως, ιδού, το χέρι εκείνου που µε προδίδει είναι 
µαζί µου πάνω στο τραπέζι. 22 Γιατί, βέβαια, ο Υιός του ανθρώπου πορεύεται 
σύµφωνα µε το ορισµένο, όµως αλίµονο στον άνθρωπο εκείνο µέσω του οποίου 
προδίδεται». 23 Και αυτοί άρχισαν να συζητούν µεταξύ τους, για το ποιος άραγε 
είναι από αυτούς που µέλλει να πράττει αυτό. 



Η φιλονικία για το ποιος είναι ο µεγαλύτερος 

24 Έγινε τότε και φιλονικία µεταξύ τους, για το ποιος από αυτούς φαίνεται ότι 
είναι µεγαλύτερος. 25 Εκείνος τους είπε: «Οι βασιλιάδες των εθνών κυριαρχούν σ' 
αυτά και όσοι τα εξουσιάζουν καλούνται ευεργέτες. 26 Εσείς όµως, όχι έτσι, αλλά 
ο µεγαλύτερος µεταξύ σας ας γίνει όπως ο νεότερος και εκείνος που ηγείται όπως 

αυτός που διακονεί. 27 Γιατί ποιος είναι µεγαλύτερος, αυτός που κάθεται, για να 
φάει, ή αυτός που διακονεί; ∆εν είναι αυτός που κάθεται; Εγώ όµως στο µέσο 
σας είµαι όπως αυτός που διακονεί. 28 Εσείς, λοιπόν, είστε εκείνοι που έχουν 
διαµείνει µαζί µου µέσα στους πειρασµούς µου. 29 Κι εγώ σας διαθέτω βασιλεία 
καθώς µου διέθεσε ο Πατέρας µου, 30 για να τρώτε και να πίνετε πάνω στο 
τραπέζι µου κατά τη βασιλεία µου, και θα καθίσετε πάνω σε θρόνους, κρίνοντας 
τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ». 

Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου 

(Μτ. 26:31-35, Μκ. 14:27-31, Ιν. 13:36-38) 

31 «Σίµωνα, Σίµωνα, ιδού, ο Σατανάς απαίτησε για τον εαυτό του εσάς, για να 

σας κοσκινίσει όπως το σιτάρι. 32 Εγώ όµως δεήθηκα για σένα, για να µην 
εκλείψει η πίστη σου. Κι εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς 
σου». 33 Εκείνος του είπε: «Κύριε, είµαι έτοιµος να πάω µαζί σου και σε φυλακή 

και σε θάνατο». 34 Αυτός του είπε: «Σου λέω, Πέτρο, δε θα λαλήσει σήµερα 
πετεινός, ωσότου τρεις φορές µε απαρνηθείς, λέγοντας ότι δε µε ξέρεις».  

Πορτοφόλι, σακίδιο και µάχαιρα 

35 Και είπε σ' αυτούς: «Όταν σας απέστειλα χωρίς πορτοφόλι και σακίδιο και 
υποδήµατα, µήπως κάτι στερηθήκατε;» Εκείνοι είπαν: «Κανένα». 36 Τους είπε 

τότε: «Αλλά τώρα όποιος έχει πορτοφόλι ας το πάρει, όµοια και σακίδιο, και 
όποιος δεν έχει ας πουλήσει το πανωφόρι του και ας αγοράσει µάχαιρα. 37 Γιατί 

σας λέω ότι αυτό το γραµµένο πρέπει να τελεστεί σ' εµένα, το: Και µαζί µε 
άνοµους λογαριάστηκε. Και πράγµατι, ό,τι αφορά εµένα έχει τέλος». 38 
Εκείνοι είπαν: «Κύριε, ιδού δύο µάχαιρες εδώ». Αυτός τους είπε: «Αρκετό είναι». 

Η προσευχή στο Όρος των Ελαιών 

(Μτ. 26:36-46, Μκ. 14:32-42) 

39 Και αφού εξήλθε, πορεύτηκε κατά τη συνήθειά του στο Όρος των Ελαιών, και 

τον ακολούθησαν και οι µαθητές. 40 Όταν ήρθε λοιπόν στον τόπο εκείνο, τους 
είπε: «Προσεύχεστε, για να µην εισέλθετε σε πειρασµό». 41 Και αυτός 

αποµακρύνθηκε από αυτούς σε απόσταση περίπου µιας βολής λίθου και, αφού 
έπεσε στα γόνατα, προσευχόταν, 42 λέγοντας: «Πατέρα, αν θέλεις, αποµάκρυνε 

αυτό το ποτήρι από εµένα. όµως όχι το θέληµά µου, αλλά το δικό σου να γίνει». 



43 Φανερώθηκε τότε σ' αυτόν άγγελος από τον ουρανό που τον ενίσχυε. 44 Και 
επειδή έπεσε σε αγωνία, εντονότερα προσευχόταν. Και έγινε ο ιδρώτας του σαν 
θρόµβοι αίµατος που κατέβαιναν στη γη. 45 Και όταν σηκώθηκε από την 
προσευχή, ήρθε προς τους µαθητές και τους βρήκε να κοιµούνται από τη λύπη, 
46 και τους είπε: «Τι κοιµάστε; Σηκωθείτε και προσεύχεστε, για να µην εισέλθετε 
σε πειρασµό». 

Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού 

(Μτ. 26:47-56, Μκ. 14:43-50, Ιν. 18:3-11) 

47 Ενώ αυτός ακόµη µιλούσε, ιδού όχλος, και ο λεγόµενος Ιούδας, ένας από τους 
δώδεκα, ερχόταν µπροστά από αυτούς και πλησίασε τον Ιησού, για να τον 

φιλήσει. 48 Ο Ιησούς τότε του είπε: «Ιούδα, µε φίληµα παραδίνεις τον Υιό του 

ανθρώπου;» 49 Όταν είδαν τότε εκείνοι που ήταν γύρω του αυτό που συνέβηκε, 
είπαν: «Κύριε, να χτυπήσουµε µε µάχαιρα;» 50 Και χτύπησε ένας, κάποιος από 
αυτούς, το δούλο του αρχιερέα και αφαίρεσε το αυτί του το δεξί. 51 Αποκρίθηκε 
τότε ο Ιησούς και είπε: «Αφήστε τα πράγµατα ως αυτό το σηµείο» - και αφού 

άγγιξε το αυτί, τον γιάτρεψε. 52 Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους αρχιερείς και 
στρατηγούς του ναού και πρεσβυτέρους, που ήρθαν εναντίον του: «Σαν ενάντια 
σε ληστή εξήλθατε µε µάχαιρες και ξύλα; 53 Κάθε ηµέρα, ενώ ήµουν µαζί σας 
µέσα στο ναό, δεν εκτείνατε τα χέρια πάνω µου. Αλλά αυτή η ώρα είναι δική σας 
και η εξουσία του σκότους». 

Ο Πέτρος απαρνείται τον Ιησού 

(Μτ. 26:57-58, 69-75, Μκ. 14:53-54, 66-72, Ιν. 18:12-18, 
25-27) 

54 Αφού λοιπόν τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν και τον εισήγαγαν στην οικία του 
αρχιερέα. Και ο Πέτρος ακολουθούσε από µακριά. 55 Αφού άναψαν τότε φωτιά 
στο µέσο της αυλής και κάθισαν µαζί, ο Πέτρος καθόταν στο µέσο τους. 56 Όταν 

τον είδε τότε κάποια µικρή δούλη να κάθεται κοντά προς το φως της φωτιάς 

και τον ατένισε, είπε: «Και αυτός ήταν µαζί του». 57 Εκείνος το αρνήθηκε, 
λέγοντας: «∆εν τον ξέρω, γυναίκα». 58 Και µετά από λίγο, άλλος, όταν τον είδε, 
είπε: «Και εσύ είσαι από αυτούς». Αλλά ο Πέτρος είπε: «Άνθρωπε, δεν είµαι». 59 
Και όταν πέρασε περίπου µια ώρα, κάποιος άλλος ισχυριζόταν έντονα, λέγοντας: 
«Στ' αλήθεια, και αυτός ήταν µαζί του, γιατί είναι και Γαλιλαίος». 60 Είπε τότε ο 
Πέτρος: «Άνθρωπε, δεν ξέρω τι λες». Και αµέσως, ενώ ακόµη αυτός µιλούσε, 

λάλησε ένας πετεινός. 61 Και αφού στράφηκε ο Κύριος, κοίταξε µέσα στα µάτια 

τον Πέτρο, και θυµήθηκε ο Πέτρος το λόγο του Κυρίου, καθώς του είπε: «Πριν ο 
πετεινός λαλήσει σήµερα, θα µε απαρνηθείς τρεις φορές». 62 Και αφού βγήκε 
έξω, έκλαψε πικρά. 



Εµπαίζουν και δέρνουν τον Ιησού 

(Μτ. 26:67-68, Μκ. 14:65) 

63 Και οι άντρες που τον κρατούσαν σφιχτά τον ενέπαιζαν δέρνοντάς τον 64 και, 

αφού του περικάλυψαν το πρόσωπο, τον επερωτούσαν, λέγοντας: 
«Προφήτεψε, ποιος είναι αυτός που σε χτύπησε;» 65 Και άλλα πολλά, 
βλαστηµώντας, έλεγαν σ' αυτόν. 

Ο Ιησούς µπροστά στο µεγάλο συνέδριο 

(Μτ. 26:59-66, Μκ. 14:55-64, Ιν. 18:19-24) 

66 Και µόλις ξηµέρωσε, συνάχτηκε το πρεσβυτέριο του λαού, αρχιερείς και 
γραµµατείς, και τον οδήγησαν στο συνέδριό τους, 67 λέγοντας: «Αν εσύ είσαι ο 

Χριστός, πες το µας». Είπε τότε σ' αυτούς: «Αν σας το πω, δε θα πιστέψετε. 68 

κι αν σας ρωτήσω, δε θα αποκριθείτε. 69 Από τώρα όµως ο Υιός του 
ανθρώπου θα κάθεται συνεχώς από τα δεξιά της δύναµης του 
Θεού». 70 Είπαν τότε όλοι: «Εσύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού;» Εκείνος είπε 
προς αυτούς: «Κι εσείς το λέτε ότι εγώ είµαι». 71 Εκείνοι είπαν: «Τι ανάγκη 

µαρτυρίας έχουµε ακόµα; Γιατί εµείς οι ίδιοι το ακούσαµε από το στόµα του». 

Ο Ιησούς µπροστά στον Πιλάτο 

(Μτ. 27:1-2, 11-14, Μκ. 15:1-5, Ιν. 18:28-38) 
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Και αφού σηκώθηκε όλο το πλήθος αυτών των συνέδρων, τον οδήγησαν στον 

Πιλάτο. 2 Άρχισαν τότε να τον κατηγορούν, λέγοντας: «Τούτον τον βρήκαµε να 
διαστρέφει το έθνος µας και να εµποδίζει να δίνουµε φόρους στον Καίσαρα και να 

λέει πως ο εαυτός του είναι Χριστός βασιλιάς». 3 Ο Πιλάτος λοιπόν τον ρώτησε 
λέγοντας: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων;» Εκείνος του αποκρίθηκε και είπε: 

«Εσύ το λες». 4 Τότε ο Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και προς τους όχλους: 

«Κανένα αίτιο καταδίκης δε βρίσκω στον άνθρωπο τούτο». 5 Εκείνοι επέµεναν 
λέγοντας: «Ξεσηκώνει το λαό διδάσκοντας σε όλη την Ιουδαία και, αφού άρχισε 

από τη Γαλιλαία, έφτασε ως εδώ». 

Ο Ιησούς µπροστά στον Ηρώδη 

6 Ο Πιλάτος τότε, όταν το άκουσε, ρώτησε αν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος 7 και, 

όταν έµαθε ότι είναι από µέρος της εξουσίας του Ηρώδη, τον παράπεµψε προς 

τον Ηρώδη, που ήταν και αυτός στα Ιεροσόλυµα αυτές τις ηµέρες. 8 Ο Ηρώδης, 



λοιπόν, όταν είδε τον Ιησού, χάρηκε πολύ, γιατί ήθελε συνεχώς από αρκετά 

χρόνια να τον δει, επειδή άκουγε γι' αυτόν και έλπιζε κάποιο θαυµατουργικό 
σηµείο να δει να γίνεται από αυτόν. 9 Τον επερωτούσε λοιπόν µε αρκετά λόγια, 
αλλά αυτός τίποτα δεν του αποκρίθηκε. 10 Είχαν σταθεί τότε οι αρχιερείς και οι 
γραµµατείς και τον κατηγορούσαν έντονα. 11 Και αφού τον εξουθένωσε και ο 

Ηρώδης µαζί µε τα στρατεύµατά του και τον ενέπαιξε, τον έντυσε µε λαµπρό 
ένδυµα και τον ξανάστειλε στον Πιλάτο. 12 Έγιναν τότε φίλοι ο Ηρώδης και ο 

Πιλάτος αυτήν την ηµέρα µεταξύ τους. γιατί προϋπήρχε έχθρα του ενός προς τον 
άλλο. 

Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο 

(Μτ. 27:15-26, Μκ. 15:6-15, Ιν. 18:39-19:16) 

13 Ο Πιλάτος, λοιπόν, αφού συγκάλεσε τους αρχιερείς και τους άρχοντες και το 

λαό, 14 είπε προς αυτούς: «Φέρατε προς εµένα τον άνθρωπο αυτό σαν έναν που 

αποπλανά το λαό, και ιδού, εγώ µπροστά σας τον ανάκρινα και δε βρήκα σ' 

αυτόν τον άνθρωπο κανένα αίτιο κατηγορίας από όσα κατηγορείτε εναντίον 

του. 15 Αλλά ούτε κι ο Ηρώδης, γιατί τον ξανάστειλε προς εµάς, και ιδού, τίποτα 
άξιο θανάτου δεν έχει πράξει αυτός. 16 Αφού τον παιδέψω, λοιπόν, θα τον 

απολύσω». [17 Είχε µάλιστα υποχρέωση να τους απολύει έναν κατά την  εορτή.] 
18 Τότε όλο το πλήθος έκραξε δυνατά, λέγοντας: «Αφάνιζε  αυτόν και απόλυσέ 
µας το Βαραβά» 19 - ο οποίος ήταν ριγµένος στη φυλακή για κάποια στάση που 
έγινε στην πόλη και για φόνο. 20 Πάλι τότε ο Πιλάτος φώναξε προς αυτούς, 
επειδή ήθελε να απολύσει τον Ιησού. 21 Εκείνοι φώναζαν δυνατά, λέγοντας: 
«Σταύρωνε, σταύρωνε αυτόν». 22 Εκείνος για τρίτη φορά είπε προς αυτούς: 
«Γιατί, τι κακό έκανε αυτός; Κανένα αίτιο θανάτου δε βρήκα σ' αυτόν. Αφού τον 
παιδέψω, λοιπόν, θα τον απολύσω». 23 Εκείνοι επέµεναν µε φωνές µεγάλες, 

ζητώντας αυτός να σταυρωθεί, και υπερίσχυαν οι φωνές τους. 24 Και έτσι ο 
Πιλάτος αποφάσισε να γίνει το αίτηµά τους: 25 απόλυσε, λοιπόν, αυτόν που είχε 

ριχτεί στη φυλακή για στάση και φόνο, τον οποίο ζητούσαν, ενώ τον Ιησού τον 
παράδωσε στο θέληµά τους. 

Η σταύρωση του Ιησού 

(Μτ. 27:32-44, Μκ. 15:21-32, Ιν. 19:17-27) 

26 Και καθώς τον οδηγούσαν, έπιασαν κάποιο Σίµωνα Κυρηναίο, που ερχόταν από 

τον αγρό, και επέθεσαν σε αυτόν το σταυρό, για να τον φέρει πίσω από τον 

Ιησού. 27 Τον ακολουθούσε µάλιστα πολύ πλήθος από το λαό και από γυναίκες 
που χτυπούσαν τα στήθη τους και τον θρηνούσαν. 28 Στράφηκε τότε προς αυτές 

ο Ιησούς και είπε: «Θυγατέρες της Ιερουσαλήµ, µην κλαίτε για µένα. Αλλά για 

τους εαυτούς σας να κλαίτε και για τα παιδιά σας, 29 γιατί ιδού, έρχονται ηµέρες 



κατά τις οποίες θα πουν: “Μακάριες οι στείρες και οι κοιλιές που δε γέννησαν και 

οι µαστοί που δεν έθρεψαν”.  

30   Τότε θα αρχίσουν να λένε στα όρη:  
   “Πέστε πάνω µας”,  
  και στους λόφους:  
   “Καλύψτε µας”.  
31 Γιατί αν στο υγρό ξύλο κάνουν αυτά, στο ξερό τι θα γίνει;»  
32 Οδηγούνταν τότε και άλλοι δύο κακούργοι µαζί του, για να θανατωθούν. 33 
Και όταν ήρθαν στον τόπο που καλείται “Κρανίο”, εκεί σταύρωσαν αυτόν και τους 

κακούργους, τον ένα από τα δεξιά, τον άλλο από τα αριστερά του. 34 Και ο 
Ιησούς έλεγε: «Πατέρα, άφησε σ' αυτούς, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». 
∆ιαµοιµάζονται τότε τα ιµάτιά του µεταξύ τους και έριξαν κλήρους. 35 Και ο λαός 

είχε σταθεί και έβλεπε. Τον περιγελούσαν τότε και οι άρχοντες, λέγοντας: 

«Άλλους έσωσε, ας σώσει τον εαυτό του, αν αυτός είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός 
του Θεού». 36 Τον ενέπαιξαν τότε και οι στρατιώτες που πλησίαζαν, 
προσφέροντάς του ξίδι 37 και λέγοντας: «Αν εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, 

σώσε τον εαυτό σου». 38 Ήταν µάλιστα και µια επιγραφή από πάνω του: “Ο 

βασιλιάς των Ιουδαίων είναι αυτός”.  
39 Ένας τότε από τους κακούργους που κρεµάστηκαν τον βλαστηµούσε, 

λέγοντας: «∆εν είσαι εσύ ο Χριστός; Σώσε τον εαυτό σου κι εµάς». 40 
Αποκρίθηκε όµως ο άλλος, επιτιµώντας αυτόν, και είπε: «Ούτε το Θεό δε φοβάσαι 
εσύ, αφού είσαι στην ίδια καταδίκη; 41 Και εµείς, βέβαια, δίκαια, γιατί 

απολαµβάνουµε άξια αυτών που πράξαµε. Αυτός, όµως, τίποτα το άτοπο δεν 
έπραξε». 42 Και έλεγε: «Ιησού, θυµήσου µε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου». 43 
Και του είπε: «Αλήθεια σου λέω, σήµερα µαζί µου θα είσαι µέσα στον 
Παράδεισο». 

Ο θάνατος του Ιησού 

(Μτ. 27:45-56, Μκ. 15:33-41, Ιν. 19:28-30) 

44 Και ήταν ήδη περίπου δώδεκα η ώρα το µεσηµέρι, και έγινε σκοτάδι πάνω 

σε όλη τη γη ως τις τρεις η ώρα το απόγευµα, 45 γιατί χάθηκε ο ήλιος. 
σχίστηκε µάλιστα το καταπέτασµα του ναού στο µέσο. 46 Και ο Ιησούς φώναξε 

µε φωνή µεγάλη και είπε: «Πατέρα, στα χέρια σου παραθέτω το 
πνεύµα µου». Και αφού είπε αυτό, εξέπνευσε. 47 Όταν είδε τότε ο 
εκατόνταρχος αυτό που έγινε, δόξαζε το Θεό, λέγοντας: «Πράγµατι, ο άνθρωπος 
αυτός ήταν δίκαιος». 48 Και όλα τα πλήθη που µαζεύτηκαν, για να δουν αυτό το 
θέαµα, όταν είδαν όσα έγιναν, επέστρεφαν, χτυπώντας τα στήθη. 49 Και είχαν 
σταθεί όλοι οι γνωστοί του από µακριά, και οι γυναίκες που ακολουθούσαν µαζί 
του από τη Γαλιλαία, οι οποίες έβλεπαν αυτά. 



Ο ενταφιασµός του Ιησού 

(Μτ. 27:57-61, Μκ. 15:42-47, Ιν. 19:38-42) 

50 Και ιδού ένας άντρας µε το όνοµα Ιωσήφ, που ήταν βουλευτής και άντρας 
αγαθός και δίκαιος 51 - αυτός δεν είχε συγκατατεθεί στην απόφαση και στην 

πράξη τους - που ήταν από την Αριµαθαία, πόλη των Ιουδαίων, ο οποίος 
πρόσµενε τη βασιλεία του Θεού. 52 Αυτός πλησίασε τον Πιλάτο και ζήτησε το 

σώµα του Ιησού 53 και, αφού το κατέβασε, το τύλιξε µέσα σ' ένα σεντόνι και 
τον έθεσε σε µνήµα λαξευτό όπου κανείς ακόµα δεν ήταν τοποθετηµένος. 54 Και 

ήταν ηµέρα παρασκευή και χάραζε το Σάββατο. 55 Ακολούθησαν από κοντά τότε 
οι γυναίκες, οι οποίες είχαν έρθει από τη Γαλιλαία µαζί του, και είδαν το µνήµα και 
πώς τέθηκε το σώµα του. 56 Όταν λοιπόν επέστρεψαν, ετοίµασαν αρώµατα και 
µύρα. 

Η ανάσταση του Ιησού 

(Μτ. 28:1-10, Μκ. 16:1-8, Ιν. 20:1-10) 

Και το Σάββατο, βέβαια, ησύχασαν σύµφωνα µε τήν εντολή.  
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Την πρώτη όµως ηµέρα µετά το Σάββατο, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, ήρθαν στο 
µνήµα, φέρνοντας όσα αρώµατα ετοίµασαν. 2 Βρήκαν τότε το λίθο κυλισµένο 
µακριά από το µνήµα 3 και, αφού εισήλθαν, δε βρήκαν το σώµα του Κυρίου 
Ιησού. 4 Και συνέβηκε, ενώ αυτές απορούσαν γι' αυτό, τότε ιδού, δύο άντρες να 

σταθούν ξαφνικά µπροστά τους µε ένδυµα που άστραφτε. 5 Και καθώς ήταν 
γεµάτες φόβο και έσκυψαν τα πρόσωπά τους στη γη, είπαν προς αυτές: «Τι 
ζητάτε τον ζωντανό µαζί µε τους νεκρούς; 6 ∆εν είναι εδώ, αλλά εγέρθηκε. 
Θυµηθείτε πώς σας µίλησε, ενώ ήταν ακόµα στη Γαλιλαία, 7 λέγοντας για τον Υιό 
του ανθρώπου ότι πρέπει να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων αµαρτωλών και να 
σταυρωθεί και την τρίτη ηµέρα να αναστηθεί». 8 Και θυµήθηκαν τα λόγια του. 9 
Και αφού επέστρεψαν από το µνήµα, ανάγγειλαν όλα αυτά στους έντεκα και σε 

όλους τους υπόλοιπους. 10 Ήταν, λοιπόν, η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και 

η Μαρία η µητέρα του Ιακώβου και οι υπόλοιπες µαζί τους. Έλεγαν αυτά προς 
τους αποστόλους, 11 και αυτά τα λόγια φάνηκαν µπροστά τους σαν παραλήρηµα, 
και απιστούσαν σ' αυτές. 12 Τότε ο Πέτρος σηκώθηκε και έτρεξε στο µνήµα και, 
αφού έσκυψε κάτω, βλέπει τους επιδέσµους µόνο, και έφυγε, θαυµάζοντας µέσα 
του για το γεγονός. 



Η πορεία προς τους Εµµαούς 

(Μκ. 16:12-13) 

13 Και ιδού, δύο από αυτούς κατ' αυτήν την ηµέρα πορεύονταν σε ένα χωριό που 

απείχε περίπου δέκα χιλιόµετρα από την Ιερουσαλήµ, του οποίου το όνοµα 

ήταν Εµµαούς. 14 Και αυτοί µιλούσαν µεταξύ τους για όλα αυτά που είχαν 

συµβεί. 15 Και συνέβηκε, ενώ αυτοί µιλούσαν και συζητούσαν, τότε ο ίδιος ο 
Ιησούς να πλησιάσει. και προχωρούσε µαζί τους. 16 Αλλά τα µάτια τους 
κρατούνταν, για να µην τον αναγνωρίσουν. 17 Είπε τότε προς αυτούς: «Ποια 

είναι αυτά τα λόγια που ανταλλάσσετε µεταξύ σας περπατώντας;» Και εκείνοι 
στάθηκαν σκυθρωποί. 18 Αποκρίθηκε, λοιπόν, ένας µε το όνοµα Κλεόπας και είπε 
προς αυτόν: «Εσύ µόνος παροικείς στην Ιερουσαλήµ και δεν έµαθες όσα έγιναν 
µέσα σ' αυτήν τις ηµέρες αυτές;» 19 Και τους είπε: «Ποια;» Εκείνοι του είπαν: 

«Τα σχετικά µε τον Ιησού το Ναζαρηνό, ο οποίος ήταν άντρας προφήτης, 

δυνατός σε έργα και σε λόγια απέναντι στο Θεό και σε όλο το λαό. 20 Και πώς 
τον παράδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές µας σε καταδίκη θανάτου και τον 
σταύρωσαν. 21 Εµείς όµως ελπίζαµε ότι αυτός είναι εκείνος που µέλλει να 

λυτρώνει το λαό Ισραήλ. Αλλά, βέβαια, και µαζί µε όλα αυτά, είναι η τρίτη 

ηµέρα αυτή που περνάει αφότου έγιναν αυτά. 22 Αλλά και κάποιες γυναίκες από 
εµάς µας άφησαν εκστατικούς, όταν πήγαν µε τον όρθρο στο µνήµα 23 και, 
επειδή δε βρήκαν το σώµα του, ήρθαν, λέγοντας πως έχουν δει και οπτασία 

αγγέλων, οι οποίοι λένε ότι αυτός ζει. 24 Και πήγαν µερικοί από αυτούς που είναι 
µαζί µας στο µνήµα και βρήκαν τα πράγµατα έτσι καθώς είπαν και οι γυναίκες, 

αλλά αυτόν δεν τον είδαν». 25 Και τότε αυτός είπε προς αυτούς: «Ω, ανόητοι 
και αργοί στην καρδιά στο να πιστεύετε σε όλα όσα λάλησαν οι προφήτες. 26 ∆εν 
έτρεπε αυτά να πάθει ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα του;» 27 Και αφού 

άρχισε από το Μωυσή και από όλους τους προφήτες, διερµήνεψε σ' αυτούς µέσα 

σ' όλες τις γραφές τα σχετικά µε τον εαυτό του.  

28 Και πλησίασαν στο χωριό όπου πήγαιναν, και τότε αυτός προσποιήθηκε ότι 

πηγαίνει µακρύτερα. 29 Και τον πίεσαν, παρακαλώντας τον και λέγοντας: «Μείνε 
µαζί µας, γιατί πλησιάζει η εσπέρα και έχει γείρει ήδη η ηµέρα». Και εισήλθε για 

να µείνει µαζί τους. 30 Και όταν κάθισε, για να φάει µαζί τους, αφού έλαβε τον 

άρτο, τον ευλόγησε και, αφού τον έκοψε µε τα χέρια, τον έδινε σ' αυτούς. 31 

Τότε διανοίχτηκαν οι οφθαλµοί τους και τον αναγνώρισαν. αλλά αυτός έγινε 
άφαντος από αυτούς. 32 Και είπαν µεταξύ τους: «Η καρδιά µας δεν έκαιγε 

συνεχώς µέσα µας καθώς µας µιλούσε στο δρόµο, όπως µας διάνοιγε τις 
Γραφές;» 33 Και αφού σηκώθηκαν αυτήν την ώρα, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήµ 

και βρήκαν συναθροισµένους τους έντεκα και όσους ήταν µαζί τους, 34 που 
έλεγαν ότι πράγµατι εγέρθηκε ο Κύριος και φανερώθηκε στο Σίµωνα. 35 Και αυτοί 



διηγούνταν όσα έγιναν στο δρόµο και πώς γνωρίστηκε σ' αυτούς µε το κόψιµο 
του άρτου. 

Ο Ιησούς εµφανίζεται στους µαθητές 

(Μτ. 28:16-20, Μκ. 16:14-18, Ιν. 20:19-23, Πρ. 1:6-8) 

36 Ενώ λοιπόν µιλούσαν αυτά, αυτός στάθηκε στο µέσο τους και τους λέει: 
«Ειρήνη σ' εσάς». 37 Πτοήθηκαν τότε και γέµισαν φόβο και νόµιζαν πως βλέπουν 
πνεύµα. 38 Και είπε σ' αυτούς: «Τι είστε ταραγµένοι και γιατί διαλογισµοί 
ανεβαίνουν στην καρδιά σας; 39 ∆είτε τα χέρια µου και τα πόδια µου, γιατί εγώ 

είµαι, ο ίδιος, ψηλαφήστε µε και δείτε, γιατί πνεύµα δεν έχει σάρκα και οστά 
καθώς βλέπετε εµένα να έχω». 40 Και αφού είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και 

τα πόδια του. 41 Επειδή, λοιπόν, αυτοί ακόµα απιστούσαν από τη χαρά τους και 
θαύµαζαν, τους είπε: «Έχετε κάτι φαγώσιµο εδώ;» 42 Εκείνοι του έδωσαν µέρος 

από ψάρι ψητό [και κηρήθρα από µέλι]. 43 Και αφού τα έλαβε µπροστά τους, τα 
έφαγε.  

44 Είπε λοιπόν προς αυτούς: «Αυτοί είναι οι λόγοι µου που µίλησα προς εσάς, 
ενώ ήµουν ακόµη µαζί σας, ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα γραµµένα µέσα 
στο νόµο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλµούς για µένα». 45 Τότε 
διάνοιξε το νου τους, για να καταλαβαίνουν τις Γραφές. 46 Και τους είπε: «Έτσι 

έχει γραφτεί, ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς 
την τρίτη ηµέρα, 47 και να κηρυχτεί στο όνοµά του µετάνοια για άφεση αµαρτιών 

σε όλα τα έθνη. Αφού αρχίσετε από την Ιερουσαλήµ, 48 εσείς να είστε 
µάρτυρες αυτών. 49 Και ιδού, εγώ αποστέλλω την υπόσχεση του Πατέρα µου 
πάνω σας. Εσείς όµως καθίστε µέσα στην πόλη, ωσότου ντυθείτε δύναµη από 
ψηλά». 

Η ανάληψη του Ιησού 

(Μκ. 16:19-20, Πρ. 1:9-11) 

50 Τους οδήγησε τότε έξω, µέχρι κοντά στη Βηθανία και, αφού σήκωσε τα χέρια 
του, τους ευλόγησε. 51 Και συνέβηκε, ενώ αυτός τους ευλογούσε, να 
διαχωριστεί από αυτούς και φερόταν πάνω στον ουρανό. 52 Και αυτοί τον 
προσκύνησαν και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήµ µε χαρά µεγάλη 53 και ήταν 
διαπαντός µέσα στο ναό, ευλογώντας το Θεό. 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ  

Προΰπαρξη του Ιησού Χριστού 

1 
ΙΩΑΝΝΗΣ (IN.) 1 

 Στην αρχή ήταν ο Λόγος,  
 και ο Λόγος ήταν προς το Θεό,  
 και Θεός ήταν ο Λόγος.  
2  Αυτός ήταν στην αρχή προς το Θεό.  
3  Τα πάντα µέσω αυτού έγιναν,  
 και χωρίς αυτόν δεν έγινε  
 ούτε ένα απ' ό,τι έχει γίνει.  
4  Μέσα σε αυτόν ήταν ζωή,  
 και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων.  
5  Και το φως µέσα στο σκοτάδι φέγγει  
 και το σκοτάδι δεν κυρίεψε αυτό.  

6  Ήταν ένας άνθρωπος  

 από το Θεό απεσταλµένος.  

 το όνοµά του Ιωάννης.  
7  Αυτός ήρθε για µαρτυρία,  
 να µαρτυρήσει για το φως,  
 για να πιστέψουν όλοι µέσω αυτού.  
8  Εκείνος δεν ήτανε το φως,  

 αλλά ήρθε να µαρτυρήσει για το φως.  
9  Ήταν το φως το αληθινό,  
 που φωτίζει κάθε άνθρωπο,  
 το οποίο ερχότανε στον κόσµο.  
10  Μέσα στον κόσµο ήτανε  
 κι ο κόσµος µέσω αυτού έγινε,  
 αλλά ο κόσµος δεν τον γνώρισε.  
11  Στους δικούς του ήρθε,  
 αλλά οι δικοί του δεν τον παραδέχτηκαν.  
12  Όσοι όµως δέχτηκαν αυτόν,  
 σ' αυτούς έδωσε εξουσία  

 τέκνα Θεού να γίνουν.  
 σ' όσους πιστεύουν στ' όνοµά του,  
13  που όχι από αίµατα,  
 ούτε από σάρκας θέληµα  
 ούτε από θέληµα άντρα,  

 αλλ' από το Θεό γεννήθηκαν.  



14  Και ο Λόγος σάρκα έγινε  
 και κατασκήνωσε ανάµεσά µας,  

 και είδαµε µε θαυµασµό τη δόξα του,  

 δόξα όπως ενός µονογενούς από τον Πατέρα,  
 πλήρης από χάρη και αλήθεια.  

15  Ο Ιωάννης µαρτυρεί γι' αυτόν  
 και έχει φωνάξει λέγοντας:  
 «Αυτός ήταν για τον οποίο είπα:  
 “Εκείνος που έρχεται ύστερα από µένα  
 πριν από µένα έχει υπάρξει  
 γιατί µου ήταν πρώτος”».  
16  Γιατί από το πλήρωµά του  
 όλοι εµείς ελάβαµε,  
 και χάρη στη θέση χάρης.  

17  Γιατί ο νόµος δόθηκε µέσω του Μωυσή.  
 η χάρη και η αλήθεια έγιναν  

 µέσω του Ιησού Χριστού.  

18  Το Θεό ως τώρα κανείς δεν έχει δει ποτέ.  

 Ο µονογενής Θεός που είναι  
 στην αγκαλιά µέσα του Πατέρα,  

 εκείνος εξήγησε αυτόν. 

Η µαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή 

(Μτ. 3:1-12, Μκ. 1:2-8, Λκ. 3:15-17) 

19 Και αυτή είναι η µαρτυρία του Ιωάννη, όταν απέστειλαν προς αυτόν οι 

Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυµα ιερείς και Λευίτες, για να τον ρωτήσουν: «Εσύ ποιος 

είσαι;» 20 Και οµολόγησε και δεν το αρνήθηκε, αλλά οµολόγησε: «Εγώ δεν είµαι 

ο Χριστός». 21 Τότε τον ρώτησαν: «Τι είσαι λοιπόν; Εσύ είσαι ο Ηλίας;» Και 
λέει: «∆εν είµαι». «Ο προφήτης είσαι εσύ;» Και αποκρίθηκε: «Όχι». 22 Είπαν 
λοιπόν σ' αυτόν: «Ποιος είσαι; Για να δώσουµε απόκριση σ' αυτούς που µας 

έστειλαν. Τι λες για τον εαυτό σου;» 23 Εκείνος είπε:  

 «Εγώ είµαι φωνή  
  ενός που φωνάζει δυνατά στην έρηµο:  
   “Ισιώστε την οδό του Κυρίου”,  

καθώς είπε ο Ησαΐας ο προφήτης». 24 Και ήταν µερικοί αποσταλµένοι από την 
παράταξη των Φαρισαίων. 25 Τότε τον ρώτησαν και του είπαν: «Γιατί λοιπόν 

βαφτίζεις, αν εσύ δεν είσαι ο Χριστός ούτε ο Ηλίας ούτε ο προφήτης;» 26 Τους 
αποκρίθηκε ο Ιωάννης λέγοντας: «Εγώ βαφτίζω σε νερό. Στο µέσο σας έχει 
σταθεί αυτός που εσείς δεν ξέρετε, 27 που έρχεται ύστερα από εµένα, του οποίου 



εγώ δεν είµαι άξιος να λύσω το λουρί του υποδήµατός του». 28 Αυτά έγιναν στη 

Βηθανία πέρα από τον Ιορδάνη, όπου βάφτιζε συνέχεια ο Ιωάννης. 

Ο Αµνός του Θεού 

(Μτ. 3:13-17, Μκ. 1:9-11, Λκ. 3:21-22) 

29 Την επόµενη ηµέρα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και 
λέει: «Να ο αµνός του Θεού που σηκώνει την αµαρτία του κόσµου. 30 Αυτός 

είναι για τον οποίο εγώ είπα: “ Ύστερα από µένα έρχεται ένας άντρας που πριν 
από µένα έχει υπάρξει, γιατί µου ήταν πρώτος”. 31 Και εγώ δεν τον ήξερα, αλλά 

για να φανερωθεί στο λαό Ισραήλ, γι' αυτό εγώ ήρθα βαφτίζοντας στο νερό». 32 

Και έδωσε µαρτυρία ο Ιωάννης, λέγοντας: «Έχω δει το Πνεύµα να κατεβαίνει σαν 

περιστέρι από τον ουρανό, και έµεινε πάνω σ' αυτόν. 33 Κι εγώ δεν τον ήξερα, 
αλλά εκείνος που µε έστειλε να βαφτίζω σε νερό, εκείνος µου είπε: “Πάνω σ' 
όποιον δεις το Πνεύµα να κατεβαίνει και να µένει πάνω του, αυτός είναι που 
βαφτίζει σε Πνεύµα Άγιο”. 34 Κι εγώ έχω δει και έχω µαρτυρήσει ότι αυτός είναι ο 
Υιός του Θεού». 

Οι πρώτοι µαθητές 

(Μτ. 4:18-22, Μκ. 1:16-20) 

35 Την επόµενη ηµέρα πάλι, είχε σταθεί ο Ιωάννης και δύο από τους µαθητές 
του. 36 Κοίταξε καλά τότε τον Ιησού που περπατούσε και λέει: «Να ο αµνός του 
Θεού». 37 Και άκουσαν οι δύο µαθητές αυτόν να µιλά και ακολούθησαν τον 
Ιησού. 38 Στράφηκε τότε ο Ιησούς και, όταν τους είδε να τον ακολουθούν, τους 
λέει: «Τι ζητάτε;» Εκείνοι του είπαν: «Ραβί - που όταν ερµηνεύεται λέγεται 
∆άσκαλε - πού µένεις;» 39 Τους λέει: «Ελάτε και θα δείτε». Ήρθαν, λοιπόν, και 

είδαν που µένει, και έµειναν κοντά του εκείνη την ηµέρα. Η ώρα ήταν περίπου 

τέσσερις το απόγευµα. 40 Ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίµωνα Πέτρου, 

ένας από τους δύο που άκουσαν από τον Ιωάννη και τον ακολούθησαν. 41 Αυτός 

βρίσκει πρώτα τον αδελφό το δικό του, το Σίµωνα, και του λέει: «Βρήκαµε το 

Μεσσία» - που όταν ερµηνεύεται σηµαίνει Χριστός. 42 Τον έφερε τότε προς τον 

Ιησού. Ο Ιησούς τον κοίταξε µέσα στα µάτια και είπε: «Εσύ είσαι ο Σίµωνας, ο 

γιος του Ιωάννη. εσύ θα κληθείς Κηφάς» - που ερµηνεύεται Πέτρος. 

Ο Ιησούς καλεί το Φίλιππο και το Ναθαναήλ 

43 Την επόµενη ηµέρα θέλησε να εξέλθει στη Γαλιλαία και βρίσκει το Φίλιππο. 

Και ο Ιησούς τού λέει: «Ακολούθα µε». 44 Ήταν, λοιπόν, ο Φίλιππος από τη 

Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. 45 Βρίσκει ο Φίλιππος το 

Ναθαναήλ και του λέει: «Αυτόν που έγραψε ο Μωυσής στο νόµο, και οι 



προφήτες, τον βρήκαµε: είναι ο Ιησούς, γιος του Ιωσήφ, που είναι από τη 

Ναζαρέτ». 46 Και ο Ναθαναήλ τού είπε: «Από τη Ναζαρέτ δύναται να είναι κάτι 
αγαθό;» Του λέει ο Φίλιππος: «Έλα και δες». 47 Ο Ιησούς είδε το Ναθαναήλ να 

έρχεται προς αυτόν και λέει γι' αυτόν: «Να, αλήθεια, ένας Ισραηλίτης µέσα στον 

οποίο δεν υπάρχει δόλος». 48 Του λέει ο Ναθαναήλ: «Από πού µε γνωρίζεις;» Ο 

Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Σε είδα προτού ο Φίλιππος σε φωνάξει, ενώ 
ήσουν κάτω από τη συκιά». 49 Ο Ναθαναήλ του αποκρίθηκε: «Ραβί, εσύ είσαι ο 

Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». 50 Ο Ιησούς αποκρίθηκε και 
του είπε: «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη συκιά, πιστεύεις; Θα δεις 
µεγαλύτερα από αυτά». 51 Και του λέει: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, θα δείτε τον 
ουρανό ανοιγµένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν 
πάνω στον Υιό του ανθρώπου». 

Ο γάµος στην Κανά 

2 
ΙΩΑΝΝΗΣ (IN.) 2 

Και την ηµέρα την τρίτη, έγινε γάµος στην Κανά της Γαλιλαίας, και η µητέρα του 
Ιησού ήταν εκεί. 2 Προσκάλεσαν τότε και τον Ιησού και τους µαθητές του στο 

γάµο. 3 Και επειδή στερήθηκαν το κρασί, λέει η µητέρα του Ιησού προς αυτόν: 

«Κρασί δεν έχουν». 4 Και ο Ιησούς λέει σ' αυτήν: «Τι σχέση έχουµε εγώ κι εσύ 
γυναίκα; Ακόµα δεν έχει έρθει η ώρα µου». 5 Η µητέρα του λέει στους διακόνους: 
«Ό,τι σας λέει κάντε». 6 Ήταν λοιπόν εκεί έξι λίθινες υδρίες, που κείτονταν 

σύµφωνα µε το έθιµο του καθαρισµού των Ιουδαίων, και χωρούσαν η καθεµία 
από ογδόντα ως εκατόν είκοσι λίτρα. 7 Ο Ιησούς λέει σ' αυτούς: «Γεµίστε τις 
υδρίες µε νερό». Και τις γέµισαν έως πάνω. 8 Τότε τους λέει: «Αντλήστε τώρα και 

φέρτε στον αρχιτρίκλινο». Εκείνοι του έφεραν. 9 Μόλις, λοιπόν, γεύτηκε ο 
αρχιτρίκλινος το νερό που είχε γίνει κρασί και δεν ήξερε από πού είναι - ενώ οι 
διάκονοι που είχαν αντλήσει το νερό ήξεραν - ο αρχιτρίκλινος φωνάζει το γαµπρό 

10 και του λέει: «Κάθε άνθρωπος θέτει στο τραπέζι πρώτα το καλό κρασί και, 
όταν µεθύσουν, το κατώτερο. Εσύ έχεις φυλάξει το καλό κρασί ως τώρα». 11 

Αυτήν την αρχή των θαυµατουργικών σηµείων ο Ιησούς έκανε στην Κανά της 
Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δόξα του, και πίστεψαν σ' αυτόν οι µαθητές του.  
12 Μετά από αυτό κατέβηκε στην Καπερναούµ αυτός και η µητέρα του και οι 
αδελφοί του και οι µαθητές του, και εκεί έµειναν όχι πολλές ηµέρες. 

Ο καθαρισµός του ναού 

(Μτ. 21:12-13, Μκ. 11:15-17, Λκ. 19:45-46) 

13 Και ήταν κοντά το Πάσχα των Ιουδαίων, και ο Ιησούς ανέβηκε στα 
Ιεροσόλυµα. 14 Και βρήκε µέσα στο ναό αυτούς που πουλούσαν βόδια και 



πρόβατα και περιστέρια, και τους αργυραµοιβούς να κάθονται. 15 Τότε, αφού 

έκανε φραγγέλιο από σχοινιά, όλους τους έβγαλε έξω από το ναό, και τα 
πρόβατα και τα βόδια, και σκόρπισε τα κέρµατα των αργυραµοιβών και ανάτρεψε 

τα τραπέζια τους, 16 και σ' εκείνους που πουλούν τα περιστέρια είπε: «Σηκώστε 

αυτά από εδώ. µην κάνετε τον οίκο του Πατέρα µου οίκο εµπορίου». 17 Οι 

µαθητές του θυµήθηκαν ότι είναι γραµµένο: Ο ζήλος για τον οίκο σου θα 
µε καταφάει. 18 Έλαβαν το λόγο λοιπόν οι Ιουδαίοι και του είπαν: «Τι σηµείο 

µας δείχνεις, επειδή κάνεις αυτά;» 19 Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε: 
«Γκρεµίστε το ναό τούτο και σε τρεις ηµέρες θα τον εγείρω». 20 Είπαν λοιπόν οι 
Ιουδαίοι: «Σε σαράντα έξι χρόνια οικοδοµήθηκε ο ναός αυτός, κι εσύ θα τον 
εγείρεις607 σε τρεις ηµέρες;» 21 Εκείνος όµως έλεγε για το ναό του σώµατός του. 

22 Όταν λοιπόν εγέρθηκε607 από τους νεκρούς, θυµήθηκαν οι µαθητές του ότι 
αυτό έλεγε, και πίστεψαν στη Γραφή και στο λόγο που είπε ο Ιησούς. 

Ο Ιησούς γνωρίζει κάθε άνθρωπο 

23 Καθώς λοιπόν ήταν στα Ιεροσόλυµα το Πάσχα κατά την εορτή, πολλοί 

πίστεψαν στο όνοµά του, βλέποντας τα σηµεία του που έκανε. 24 Αλλά ο ίδιος ο 

Ιησούς δεν εµπιστευόταν τον εαυτό του σ' αυτούς, γιατί αυτός τους γνώριζε 

όλους 25 και επειδή δεν είχε ανάγκη κάποιος να µαρτυρήσει σ' αυτόν για τον 
οποιονδήποτε άνθρωπο. Γιατί αυτός γνώριζε τι ήταν µέσα στον άνθρωπο. 

Ο Ιησούς και ο Νικόδηµος 
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Υπήρχε τότε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους, Νικόδηµος ήταν το όνοµά 

του, άρχοντας των Ιουδαίων. 2 Αυτός ήρθε προς αυτόν µια νύχτα και του είπε: 

«Ραβί, ξέρουµε ότι έχεις έρθει από το Θεό ως δάσκαλος. Γιατί κανείς δε δύναται 

να κάνει αυτά τα θαυµατουργικά σηµεία που εσύ κάνεις, αν δεν είναι ο Θεός 

µαζί του». 3 Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν 
κάποιος δεν αναγεννηθεί, δε δύναται να δει τη βασιλεία του Θεού». 4 Ο 

Νικόδηµος λέει προς αυτόν: «Πώς δύναται ένας άνθρωπος να γεννηθεί όταν είναι 
γέρος; Μήπως δύναται να εισέλθει στην κοιλιά της µητέρας του για δεύτερη 

φορά και να γεννηθεί;» 5 Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν 
κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύµα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία 
του Θεού. 6 Το γεννηµένο από τη σάρκα είναι σάρκα, και το γεννηµένο από το 
Πνεύµα είναι πνεύµα. 7 Μη θαυµάσεις επειδή σου είπα, “εσείς πρέπει να 

αναγεννηθείτε610”. 8 Ο άνεµος πνέει όπου θέλει, και τη φωνή του την ακούς, 
αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι καθένας που έχει 

γεννηθεί από το Πνεύµα». 9 Ο Νικόδηµος αποκρίθηκε και του είπε: «Πώς 



δύνανται να γίνουν αυτά;» 10 Ο Ιησούς αποκρίθηκε και είπε σ' αυτόν: «Εσύ είσαι 

ο δάσκαλος του λαού Ισραήλ και δε γνωρίζεις αυτά; 11 Αλήθεια, αλήθεια σου 
λέω ότι µιλούµε γι' αυτό που ξέρουµε και µαρτυρούµε γι' αυτό που έχουµε δει, 

αλλά τη µαρτυρία µας δεν τη δέχεστε. 12 Αν τα επίγεια σας είπα και δεν 
πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε αν σας πω τα επουράνια; 13 Και κανείς δεν έχει 

ανεβεί στον ουρανό παρά µόνο εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός 

του ανθρώπου, [που είναι στον ουρανό]. 14 Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι 
στην έρηµο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, 15 για να έχει ζωή 
αιώνια καθένας που πιστεύει σ' αυτόν.  

16 Γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσµο, ώστε έδωσε τον Υιό του το µονογενή, 
για να µη χαθεί καθένας που πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. 17 Γιατί 
ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό στον κόσµο, για να κρίνει τον κόσµο, αλλά για να 
σωθεί ο κόσµος µέσω αυτού. 18 Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται614. 

Όποιος όµως δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί614 ένοχος, γιατί δεν έχει πιστέψει στο 

όνοµα του µονογενούς Υιού του Θεού. 19 Και αυτή είναι η κατηγορία για την 
κρίση: ότι το φως έχει έρθει στον κόσµο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν 

περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. γιατί τα έργα τους ήταν κακά. 20 Γιατί 
καθένας που πράττει κακά µισεί το φως και δεν έρχεται προς το φως, για να µην 
ελεγχτούν τα έργα του. 21 Αυτός όµως που εφαρµόζει την αλήθεια έρχεται προς 

το φως, για να φανερωθούν τα έργα του ότι έχουν γίνει µέσα στο θέληµα του 
Θεού». 

Ο Ιησούς και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής 

22 Μετά από αυτά ήρθε ο Ιησούς και οι µαθητές του στη γη της Ιουδαίας, και 
εκεί έµεινε µαζί τους και βάφτιζε. 23 Τότε και ο Ιωάννης βάφτιζε στην Αινών, 
κοντά στο Σαλείµ, επειδή υπήρχαν εκεί πολλά νερά, και έρχονταν και 
βαφτίζονταν. 24 Γιατί ο Ιωάννης δεν ήταν ακόµα ριγµένος στη φυλακή. 25 Έγινε, 

λοιπόν, συζήτηση από τους µαθητές του Ιωάννη µε έναν Ιουδαίο σχετικά µε 

τον καθαρισµό. 26 Και ήρθαν προς τον Ιωάννη και του είπαν: «Ραβί, αυτός που 
ήταν µαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, για τον οποίο εσύ έχεις µαρτυρήσει, δες, 
αυτός βαφτίζει και όλοι έρχονται προς αυτόν». 27 Ο Ιωάννης αποκρίθηκε και 

είπε: «Ο άνθρωπος δε δύναται να λαβαίνει ούτε ένα πράγµα αν δεν του είναι 
δοσµένο από τον ουρανό. 28 Εσείς οι ίδιοι µαρτυρείτε για µένα ότι είπα, “δεν 
είµαι εγώ ο Χριστός”, αλλά “είµαι απεσταλµένος πριν από εκείνον”. 29 Όποιος έχει 
τη νύφη είναι γαµπρός. Και ο φίλος του γαµπρού, που έχει σταθεί και τον ακούει, 
χαίρεται πάρα πολύ για τη φωνή του γαµπρού. Αυτή λοιπόν η χαρά η δική µου 
έχει ολοκληρωθεί. 30 Εκείνος πρέπει να αυξάνει, ενώ εγώ να ελαττώνοµαι». 

Εκείνος που έρχεται από τον ουρανό 

31 «Αυτός που έρχεται από επάνω είναι πάνω απ' όλους. εκείνος που είναι από τη 
γη προέρχεται από τη γη και από τη γη µιλά. Αυτός που έρχεται από τον ουρανό 



είναι πάνω απ' όλους. 32 Ό,τι έχει δει και άκουσε, αυτό µαρτυρεί, αλλά τη 

µαρτυρία του κανείς δεν τη δέχεται. 33 Εκείνος που δέχτηκε τη µαρτυρία του 
επικύρωσε ότι ο Θεός είναι αληθινός. 34 Γιατί αυτός που απέστειλε ο Θεός λαλεί 

τα λόγια του Θεού, επειδή ο Θεός δεν του δίνει µε µέτρο το Πνεύµα. 35 Ο 

Πατέρας αγαπά τον Υιό και έχει δώσει στο χέρι του τα πάντα. 36 Αυτός που 
πιστεύει στον Υιό έχει ζωή αιώνια. Εκείνος όµως που απειθεί στον Υιό δε θα δει 
ζωή, αλλά η οργή του Θεού µένει πάνω του». 

Ο Ιησούς και η Σαµαρείτισσα 
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Μόλις, λοιπόν, έµαθε ο Ιησούς ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς κάνει και 

βαφτίζει περισσότερους µαθητές παρά ο Ιωάννης 2 - αν και, βέβαια, ο ίδιος ο 
Ιησούς δε βάφτιζε, αλλά οι µαθητές του - 3 άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι 
για τη Γαλιλαία. 4 Έπρεπε όµως αυτός να περάσει διαµέσου της Σαµάρειας. 5 

Έρχεται τότε σε µια πόλη της Σαµάρειας που λέγεται Συχάρ, κοντά στο χωράφι 

που έδωσε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ το γιο του. 6 Και εκεί ήταν το πηγάδι του 
Ιακώβ. Ο Ιησούς, λοιπόν, επειδή είχε κουραστεί από την οδοιπορία, καθόταν έτσι 

απλά δίπλα στο πηγάδι. Ήταν περίπου δώδεκα η ώρα το µεσηµέρι.  
7 Έρχεται τότε µια γυναίκα από τη Σαµάρεια να αντλήσει νερό. Λέει σ' αυτήν ο 
Ιησούς: «∆ώσε µου να πιω» 8 - γιατί οι µαθητές του είχαν φύγει στην πόλη, για 
να αγοράσουν τροφές. 9 Του λέει λοιπόν η γυναίκα η Σαµαρείτισσα: «Πώς εσύ 

που είσαι Ιουδαίος ζητάς να πιεις από εµένα, µια γυναίκα που είµαι 
Σαµαρείτισσα;» - γιατί δε συναναστρέφονται Ιουδαίοι µε Σαµαρείτες. 10 

Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε: «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι 
αυτός που σου λέει, “δώσε µου να πιω”, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε 
νερό ζωντανό». 11 Λέει σ' αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, ούτε κουβά έχεις και το 
πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό; 12 Μήπως εσύ είσαι 

µεγαλύτερος από τον πατέρα µας τον Ιακώβ, που µας έδωσε το πηγάδι και ήπιε 

από αυτό αυτός και οι γιοι του και τα θρεφτάρια του;» 13 Αποκρίθηκε ο Ιησούς 
και της είπε: «Καθένας που πίνει από το νερό τούτο θα διψάσει πάλι. 14 Όποιος 
όµως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω δε θα διψάσει στον αιώνα, αλλά το 

νερό που θα του δώσω θα γίνει µέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει για ζωή 
αιώνια». 15 Λέει προς αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, δώσε µου αυτό το νερό, για να 
µη διψώ µήτε να περνώ εδώ να αντλώ».  

16 Ο Ιησούς της λέει: «Πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ». 17 
Αποκρίθηκε η γυναίκα και του είπε: «∆εν έχω άντρα». Της λέει ο Ιησούς: «Καλά 
είπες: “Άντρα δεν έχω” - 18 γιατί πέντε άντρες είχες και τώρα αυτός που έχεις δεν 

είναι άντρας σου. Αυτό είναι αληθινό που έχεις πει». 19 Λέει σ' αυτόν η γυναίκα: 
«Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. 20 Οι πατέρες µας σε τούτο το όρος 



προσκύνησαν το Θεό. αλλά εσείς λέτε ότι στα Ιεροσόλυµα είναι ο τόπος όπου 

πρέπει να προσκυνεί κανείς». 21 Της λέει ο Ιησούς: «Πίστευέ µε, γυναίκα, ότι 
έρχεται ώρα που ούτε στο όρος ετούτο ούτε στα Ιεροσόλυµα θα προσκυνείτε τον 

Πατέρα. 22 Εσείς προσκυνείτε αυτό που δεν ξέρετε. εµείς προσκυνούµε αυτό που 
ξέρουµε, γιατί η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους. 23 Αλλά έρχεται ώρα, και 

µάλιστα είναι τώρα, που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα 

µε Πνεύµα και µε αλήθεια. Και πράγµατι, ο Πατέρας τέτοιοι ζητά να είναι εκείνοι 

που τον προσκυνούν. 24 Πνεύµα είναι ο Θεός, και εκείνοι που τον προσκυνούν 

µε Πνεύµα και µε αλήθεια πρέπει να τον προσκυνούν». 25 Λέει σ' αυτόν η 

γυναίκα: «Ξέρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, (ο λεγόµενος Χριστός). Όταν έρθει 

εκείνος, θα µας τα αναγγείλει όλα». 26 Της λέει ο Ιησούς: «Εγώ είµαι, που σου 
µιλώ».  
27 Και πάνω σ' αυτό ήρθαν οι µαθητές του και θαύµαζαν επειδή µιλούσε µε 
γυναίκα. Κανείς όµως δεν είπε: «Τι ζητάς;» ή «Τι µιλάς µαζί της;» 28 Άφησε, 
λοιπόν, την υδρία της η γυναίκα και πήγε στην πόλη και λέει στους ανθρώπους: 

29 «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που µου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως αυτός 

είναι ο Χριστός;» 30 Εκείνοι εξήλθαν από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν.  
31 Στο µεταξύ τον παρακαλούσαν οι µαθητές λέγοντας: «Ραβί, φάε». 32 Εκείνος 
τους είπε: «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν ξέρετε» 33 Έλεγαν λοιπόν οι 
µαθητές µεταξύ τους: «Μήπως κάποιος του έφερε να φάει;» 34 Τους λέει ο 
Ιησούς: «∆ική µου τροφή είναι να κάνω το θέληµα εκείνου που µε έστειλε και να 
τελειώσω το έργο του. 35 Εσείς δε λέτε: “Ακόµα είναι τέσσερις µήνες και ο 
θερισµός έρχεται”; Ιδού, σας λέω, σηκώστε πάνω τα µάτια σας και παρατηρήστε 

τα χωράφια: λευκά είναι, έτοιµα για θερισµό ήδη. 36 Ο θεριστής λαβαίνει µισθό 
και συνάζει καρπό για ζωή αιώνια, για να χαίρονται µαζί ο σπορέας και ο θεριστής. 
37 Γιατί σε αυτό αληθεύει το ρητό, “άλλος είναι που σπέρνει και άλλος που 

θερίζει”. 38 Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε αυτό για το οποίο εσείς δεν έχετε 
κοπιάσει. Άλλοι έχουν κοπιάσει και εσείς έχετε εισέλθει στον κόπο τους».  
39 Τότε, από εκείνη την πόλη, πολλοί από τους Σαµαρείτες πίστεψαν σ' αυτόν 
εξαιτίας του λόγου που έδωσε µαρτυρία η γυναίκα: «Μου είπε όλα όσα έκανα». 
40 Μόλις λοιπόν ήρθαν προς αυτόν οι Σαµαρείτες, τον παρακαλούσαν να µείνει 
κοντά τους. Και έµεινε εκεί δύο ηµέρες. 41 Και πολύ περισσότεροι πίστεψαν 
εξαιτίας του λόγου του, 42 και στη γυναίκα έλεγαν: «∆εν πιστεύουµε πια από τη 

δική σου διήγηση, γιατί εµείς οι ίδιοι έχουµε ακούσει και ξέρουµε ότι αυτός είναι 
αληθινά ο Σωτήρας του κόσµου». 

Η θεραπεία του γιου ενός αξιωµατούχου του βασιλιά 

(Μτ. 8:5-13, Λκ. 7:1-10) 

43 Τότε, µετά τις δύο ηµέρες, εξήλθε από εκεί στη Γαλιλαία. 44 Βέβαια, ο ίδιος ο 

Ιησούς είχε µαρτυρήσει ότι ένας προφήτης µέσα στη δική του πατρίδα δεν 



εκτιµάται. 45 Όταν όµως ήρθε στη Γαλιλαία, τον δέχτηκαν ευµενώς οι Γαλιλαίοι, 

επειδή είχαν δει όσα έκανε στα Ιεροσόλυµα κατά την εορτή. γιατί και αυτοί είχαν 
έρθει στην  εορτή.  
46 Ήρθε λοιπόν πάλι στην Κανά της Γαλιλαίας όπου είχε κάνει το νερό κρασί. Και 

ήταν κάποιος βασιλικός αξιωµατούχος, του οποίου ο γιος ασθενούσε στην 

Καπερναούµ. 47 Αυτός, όταν άκουσε ότι ο Ιησούς έχει έρθει από την Ιουδαία στη 
Γαλιλαία, πήγε προς αυτόν και τον παρακαλούσε να κατεβεί και να γιατρέψει το 
γιο του, γιατί έµελλε να πεθάνει. 48 Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτόν: «Αν δε 
δείτε σηµεία και τέρατα, δε θα πιστέψετε». 49 Λέει προς αυτόν ο βασιλικός 

αξιωµατούχος: «Κύριε, κατέβα πριν πεθάνει το παιδί µου». 50 Του λέει ο 
Ιησούς: «Πήγαινε, ο γιος σου ζει». Πίστεψε ο άνθρωπος στο λόγο που του είπε ο 
Ιησούς και πορευόταν. 51 Ενώ ήδη αυτός κατέβαινε, οι δούλοι του τον 
προϋπάντησαν, λέγοντας ότι το παιδί του ζει. 52 Ζήτησε, λοιπόν, να µάθει από 

αυτούς την ώρα που έγινε καλύτερα. Τότε του είπαν: «Χτες στη µία το 
µεσηµέρι τον άφησε ο πυρετός». 53 Κατάλαβε λοιπόν ο πατέρας ότι ήταν 
εκείνη η ώρα που του είπε ο Ιησούς: «Ο γιος σου ζει», και πίστεψε αυτός και η 

οικία του όλη. 54 Και αυτό, πάλι, ήταν το δεύτερο θαυµατουργικό σηµείο 

που έκανε ο Ιησούς, όταν ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία. 

Η θεραπεία του παράλυτου στη Βηθεσδά 
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Μετά από αυτά, ήταν εορτή των Ιουδαίων, και ανέβηκε ο Ιησούς στα 

Ιεροσόλυµα. 2 Υπάρχει λοιπόν στα Ιεροσόλυµα κοντά στην προβατική πύλη µια 
κολυµπήθρα που επονοµάζεται εβραϊκά Βηθεσδά και έχει πέντε στοές. 3 Σ' αυτές 
ήταν κατάκοιτοι πλήθος οι ασθενείς: τυφλοί, χωλοί, παράλυτοι, [που περίµεναν 
την κίνηση του νερού. 4 Γιατί άγγελος Κυρίου κάθε τόσο κατέβαινε στην 
κολυµπήθρα και ταραζόταν το νερό. Ο πρώτος, λοιπόν, που έµπαινε µετά την 
ταραχή του νερού γινόταν υγιής από οποιοδήποτε νόσηµα τότε τον κατείχε]. 5 
Ήταν λοιπόν κάποιος άνθρωπος εκεί που είχε τριάντα οχτώ έτη µε την ασθένειά 
του. 6 Όταν ο Ιησούς είδε αυτόν κατάκοιτο, και επειδή γνώριζε ότι ήδη πολύ 

χρόνο έχει εκεί, του λέει: «Θέλεις να γίνεις υγιής;» 7 Του αποκρίθηκε ο ασθενής: 
«Κύριε, άνθρωπο δεν έχω να µε βάλει στην κολυµπήθρα όταν ταραχτεί το νερό. 

Ενώ λοιπόν εγώ προσπαθώ να έρθω, άλλος κατεβαίνει πριν από εµένα». 8 Του 
λέει ο Ιησούς: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». 9 Και αµέσως έγινε 
υγιής ο άνθρωπος και πήρε το κρεβάτι του καί περπατούσε.  
Ήταν τότε Σάββατο εκείνη την ηµέρα. 10 Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι στον 
θεραπευµένο: «Είναι Σάββατο, και δε σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι 
σου». 11 Αυτός τους αποκρίθηκε: «Εκείνος που µε έκανε υγιή, εκείνος µου είπε: 
“Πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα”». 12 Τον ρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος 



που σου είπε: “Πάρε το και περπάτα”;» 13 Αλλά αυτός που γιατρεύτηκε δεν 

ήξερε ποιος είναι, γιατί ο Ιησούς ξέφυγε, επειδή υπήρχε πλήθος σ' εκείνον τον 
τόπο. 14 Μετά από αυτά τον βρίσκει ο Ιησούς µέσα στο ναό και του είπε: «∆ες, 

έχεις γίνει υγιής. µην αµαρτάνεις πια, για να µη σου γίνει κάτι χειρότερο». 15 

Έφυγε ο άνθρωπος και ανάγγειλε στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι εκείνος που 

τον έκανε υγιή. 16 Και γι' αυτό επίσης οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού: επειδή 

έκανε αυτά το Σάββατο. 17 Αλλά ο Ιησούς τούς αποκρίθηκε: «Ο Πατέρας µου ως 

τώρα εργάζεται. κι εγώ εργάζοµαι». 18 Γι' αυτό, λοιπόν, ακόµη περισσότερο 
ζητούσαν οι Ιουδαίοι να τον σκοτώσουν, επειδή όχι µόνο κατέλυε το Σάββατο, 

αλλά και Πατέρα δικό του έλεγε το Θεό, ίσο κάνοντας τον εαυτό του µε το Θεό. 

Η εξουσία του Υιού 

19 Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και τους έλεγε: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, δε 

δύναται ο Υιός να κάνει από τον εαυτό του τίποτα αν δε βλέπει κάτι τον Πατέρα 
να κάνει. Γιατί όσα Εκείνος κάνει, αυτά κάνει οµοίως και ο Υιός. 20 Επειδή ο 
Πατέρας αγαπά τον Υιό και του δείχνει όλα όσα αυτός κάνει. Και µεγαλύτερα έργα 
θα του δείξει από αυτά, για να θαυµάζετε εσείς. 21 Γιατί, όπως ακριβώς ο 

Πατέρας εγείρει τους νεκρούς και τους ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός όποιους θέλει 

ζωοποιεί. 22 Γιατί ούτε κρίνει κανέναν ο Πατέρας, αλλά την κρίση όλη την έχει 
δώσει στον Υιό, 23 για να τιµούν όλοι τον Υιό καθώς τιµούν τον Πατέρα. Εκείνος 
που δεν τιµά τον Υιό δεν τιµά τον Πατέρα που τον έστειλε. 24 Αλήθεια, αλήθεια 
σας λέω ότι όποιος ακούει το λόγο µου και πιστεύει σ' αυτόν που µε έστειλε έχει 

ζωή αιώνια, και σε κρίση για καταδίκη δεν έρχεται, αλλά έχει µεταβεί από το 

θάνατο στη ζωή. 25 Αλήθεια, αλήθεια σας λέω ότι έρχεται ώρα, και µάλιστα 
είναι τώρα, που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και όσοι 
άκουσαν θα ζήσουν. 26 Γιατί όπως ακριβώς ο Πατέρας έχει ζωή µέσα στον εαυτό 
του, έτσι και στον Υιό έδωσε ζωή να έχει µέσα στον εαυτό του. 27 Και του έδωσε 
εξουσία να κάνει κρίση, επειδή είναι Υιός ανθρώπου. 28 Μη θαυµάζετε γι' αυτό, 

επειδή έρχεται ώρα κατά την οποία όλοι όσοι είναι στα µνήµατα θα ακούσουν τη 
φωνή του 29 και θα πορευτούν έξω, όσοι έκαναν τα αγαθά σε ανάσταση ζωής, 

ενώ όσοι έπραξαν τα κακά σε ανάσταση κρίσης για καταδίκη.  

30 ∆ε δύναµαι εγώ να κάνω από τον εαυτό µου τίποτα. Καθώς ακούω κρίνω, και 
η κρίση η δική µου είναι δίκαιη, γιατί δε ζητώ το θέληµα το δικό µου, αλλά το 
θέληµα εκείνου που µε έστειλε». 

Μαρτυρίες για τον Ιησού 

31 «Αν εγώ µαρτυρώ για τον εαυτό µου, η µαρτυρία µου δεν είναι αληθινή για 
σας. 32 Άλλος είναι αυτός που µαρτυρεί για µένα και ξέρω ότι αληθινή είναι η 

µαρτυρία που µαρτυρεί για µένα. 33 Εσείς έχετε αποστείλει ανθρώπους προς 

τον Ιωάννη και έχει µαρτυρήσει για την αλήθεια. 34 Εγώ όµως δε λαβαίνω από 



άνθρωπο τη µαρτυρία, αλλά αυτά τα λέω για να σωθείτε εσείς. 35 Εκείνος ήταν ο 
λύχνος που έκαιγε και έφεγγε, και εσείς θελήσατε να αγαλλιαστείτε προσωρινά 

στο φως του. 36 Εγώ όµως έχω µαρτυρία µεγαλύτερη από αυτήν του Ιωάννη. 
Γιατί τα έργα που µου έχει δώσει ο Πατέρας να τα τελειώσω, αυτά τα έργα που 
κάνω µαρτυρούν για µένα ότι ο Πατέρας µε έχει αποστείλει. 37 Και ο Πατέρας 

που µε έστειλε, εκείνος έχει µαρτυρήσει για µένα. Ούτε τη φωνή του έχετε 

ακούσει ποτέ ως τώρα ούτε την όψη του έχετε δει, 38 και το λόγο του δεν τον 
έχετε µέσα σας να µένει, γιατί σε αυτόν που απέστειλε εκείνος, σε τούτον εσείς 
δεν πιστεύετε. 39 Ερευνάτε τις Γραφές, γιατί εσείς νοµίζετε ότι µέσω αυτών έχετε 

ζωή αιώνια. Και πράγµατι, εκείνες είναι που µαρτυρούν για µένα. 40 Αλλά δε 
θέλετε να έρθετε προς εµένα για να έχετε ζωή.  
41 ∆όξα από ανθρώπους δε λαβαίνω. 42 Αλλά σας έχω γνωρίσει: την αγάπη του 

Θεού δεν την έχετε µέσα σας. 43 Εγώ έχω έρθει στο όνοµα του Πατέρα µου και 

δε µε δέχεστε. αν άλλος έρθει στο όνοµα το δικό του, εκείνον θα τον δεχτείτε. 
44 Πώς δύναστε εσείς να πιστέψετε, αφού λαβαίνετε δόξα ο ένας από τον άλλο, 

ενώ τη δόξα που προέρχεται από το µόνο Θεό δεν ζητάτε; 45 Μη νοµίζετε ότι 

εγώ θα σας κατηγορήσω προς τον Πατέρα. Υπάρχει αυτός που σας κατηγορεί, ο 
Μωυσής, στον οποίο εσείς έχετε ελπίσει. 46 Γιατί αν πιστεύατε στο Μωυσή, θα 

πιστεύατε σ' εµένα. γιατί εκείνος έγραψε για µένα. 47 Αν όµως στα γραφτά 
εκείνου δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε στα δικά µου λόγια;» 

Ο χορτασµός των πέντε χιλιάδων 

(Μτ. 14:13-21, Μκ. 6:30-44, Λκ. 9:10-17) 
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Μετά από αυτά ο Ιησούς πήγε πέρα από τη λίµνη της Γαλιλαίας, την Τιβεριάδα. 2 

Τον ακολουθούσε µάλιστα πολύ πλήθος, επειδή έβλεπαν τα θαυµατουργικά 

σηµεία που έκανε πάνω στους ασθενείς. 3 Ο Ιησούς, λοιπόν, ανέβηκε στο όρος, 
και εκεί καθόταν µαζί µε τους µαθητές του. 4 Ήταν τότε κοντά το Πάσχα, η 
εορτή των Ιουδαίων. 5 Σήκωσε, λοιπόν, ο Ιησούς τα µάτια και παρατήρησε ότι 

πολύ πλήθος έρχεται προς αυτόν, και τότε λέει προς το Φίλιππο: 6 Από πού να 

αγοράσουµε άρτους, για να φάνε αυτοί;» 6 Αυτό όµως το έλεγε, για να τον 

δοκιµάσει. γιατί αυτός ήξερε τι έµελλε να κάνει. 7 Ο Φίλιππος τού αποκρίθηκε: 

«∆ιακοσίων δηναρίων άρτοι δεν τους αρκούν, για να λάβει καθένας από λίγο». 8 

Του λέει ένας από τους µαθητές του, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίµωνα Πέτρου: 

9 «Είναι ένα παιδάκι εδώ, που έχει πέντε άρτους κρίθινους και δύο ψάρια. αλλά 
αυτά τι είναι για τόσο πολλούς;» 10 Ο Ιησούς είπε: «Κάντε τους ανθρώπους να 

ξαπλώσουν στη γη». Υπήρχε, λοιπόν, πολύ χορτάρι στον τόπο εκείνο. 



Ξάπλωσαν λοιπόν στη γη οι άντρες, που ήταν κατά τον αριθµό περίπου πέντε 

χιλιάδες. 11 Ο Ιησούς έλαβε τότε τους άρτους και, αφού ευχαρίστησε το Θεό, 

τους διαµοίρασε σ' εκείνους που ήταν ξαπλωµένοι στη γη. όµοια και από τα 
ψάρια, όσο ήθελαν. 12 Και µόλις χόρτασαν, λέει στους µαθητές του: «Συνάξτε τα 

κοµµάτια που περίσσεψαν, για να µη χαθεί τίποτα». 13 Τα σύναξαν, λοιπόν, και 
γέµισαν δώδεκα κοφίνια µε κοµµάτια από τους πέντε άρτους τους κρίθινους, τα 
οποία περίσσεψαν σ' αυτούς που είχαν φάει. 14 Τότε οι άνθρωποι, όταν είδαν 

αυτό το θαυµατουργικό σηµείο που έκανε, έλεγαν: «Αυτός είναι αληθινά ο 

προφήτης ο ερχόµενος στον κόσµο». 15 Ο Ιησούς, τότε, επειδή κατάλαβε ότι 
µέλλουν να έρθουν και να τον αρπάξουν, για να τον κάνουν βασιλιά, αναχώρησε 

πάλι στο όρος αυτός µόνος του. 

Ο Ιησούς βαδίζει πάνω στη λίµνη 

(Μτ. 14:22-27, Μκ. 6:45-52) 

16 Μόλις λοιπόν βράδιασε, κατέβηκαν οι µαθητές του στη λίµνη 17 και, αφού 
µπήκαν σ' ένα πλοίο, έρχονταν αντίπερα στη λίµνη, στην Καπερναούµ. Και είχε 
γίνει ήδη σκοτάδι, αλλά ακόµα ο Ιησούς δεν είχε έρθει προς αυτούς. 18 Και η 
λίµνη ταραζόταν από δυνατό άνεµο που έπνεε. 19 Αφού, λοιπόν, είχαν πλεύσει 
περίπου τέσσερα ή πέντε χιλιόµετρα, βλέπουν τον Ιησού να περπατάει πάνω στη 
λίµνη και να έρχεται κοντά στο πλοίο, και φοβήθηκαν. 20 Εκείνος τους λέει: «Εγώ 

είµαι. µη φοβάστε». 21 Ήθελαν, τότε, να τον πάρουν στο πλοίο, και αµέσως ήρθε 

το πλοίο στην ξηρά στο µέρος όπου πήγαιναν. 

Ο Ιησούς είναι ο Άρτος της Ζωής 

22 Την επόµενη ηµέρα, το πλήθος που είχε σταθεί αντίπερα στη λίµνη είδε ότι 
άλλο πλοιάριο δεν ήταν εκεί παρά µόνο ένα, και ότι ο Ιησούς δεν εισήλθε στο 
πλοίο µαζί µε τους µαθητές του, αλλά οι µαθητές του έφυγαν µόνοι. 23 Άλλα 

πλοιάρια ήρθαν από την Τιβεριάδα κοντά στον τόπο όπου έφαγαν τον άρτο, όταν 

ευχαρίστησε ο Κύριος το Θεό. 24 Όταν λοιπόν το πλήθος είδε ότι ο Ιησούς δεν 
είναι εκεί ούτε οι µαθητές του, αυτοί µπήκαν στα πλοιάρια και ήρθαν στην 
Καπερναούµ, ζητώντας τον Ιησού. 25 Και όταν τον βρήκαν αντίπερα στη λίµνη, 
του είπαν: «Ραβί, πότε έχεις έρθει εδώ;» 26 Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε και είπε: 

«Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, µε ζητάτε όχι επειδή είδατε θαυµατουργικά 
σηµεία, αλλά επειδή φάγατε από τους άρτους και χορτάσατε. 27 Να εργάζεστε 
όχι για την τροφή που καταστρέφεται, αλλά για την τροφή που µένει για ζωή 
αιώνια, που ο Υιός του ανθρώπου θα σας δώσει. Γιατί αυτόν ο Πατέρας σφράγισε, 
ο Θεός». 28 Είπαν λοιπόν προς αυτόν: «Τι να κάνουµε, για να εργαζόµαστε τα 
έργα του Θεού;» 29 Ο Ιησούς αποκρίθηκε και τους είπε: «Αυτό είναι το έργο του 

Θεού: το να πιστεύετε σε αυτόν που απέστειλε εκείνος». 30 Είπαν τότε σ' αυτόν: 
«Ποιο λοιπόν σηµείο κάνεις εσύ, για να δούµε και να σε πιστέψουµε; Τι 



εργάζεσαι; 31 Οι πατέρες µας έφαγαν το µάννα στην έρηµο καθώς είναι 

γραµµένο: Άρτο από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε». 32 Είπε τότε 

σ' αυτούς ο Ιησούς: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, ο Μωυσής δε σας έχει δώσει τον 
άρτο από τον ουρανό, αλλά ο Πατέρας µου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό από 
τον ουρανό. 33 Γιατί ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον 
ουρανό και δίνει ζωή στον κόσµο».  
34 Είπαν λοιπόν προς αυτόν: «Κύριε, πάντοτε δώσε µας αυτόν τον άρτο». 35 Ο 
Ιησούς τους απάντησε: «Εγώ είµαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εµένα 
δε θα πεινάσει, και όποιος πιστεύει σ' εµένα δε θα διψάσει ποτέ. 36 Αλλά σας είπα 
ότι και µε έχετε δει και δεν πιστεύετε. 37 Καθετί που µου δίνει ο Πατέρας θα 

έρθει προς εµένα, και αυτόν που έρχεται προς εµένα δε θα τον βγάλω έξω, 38 
γιατί έχω κατεβεί από τον ουρανό όχι για να κάνω το θέληµα το δικό µου, αλλά 
το θέληµα εκείνου που µε έστειλε. 39 Και αυτό είναι το θέληµα εκείνου που µε 
έστειλε: να µη χάσω από Αυτόν τίποτα από ό,τι µου έχει δώσει, αλλά να το 
αναστήσω την έσχατη ηµέρα. 40 Γιατί αυτό είναι το θέληµα του Πατέρα µου: 

καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σ' αυτόν να έχει ζωή αιώνια. και εγώ θα 
τον αναστήσω την έσχατη ηµέρα».  
41 Γόγγυζαν τότε οι Ιουδαίοι γι' αυτόν, επειδή είπε: «Εγώ είµαι ο άρτος που 

κατέβηκε από τον ουρανό», 42 και έλεγαν: «∆εν είναι αυτός ο Ιησούς, ο γιος του 

Ιωσήφ, που εµείς ξέρουµε τον πατέρα και τη µητέρα του; Πώς λέει τώρα: “Από 
τον ουρανό έχω κατεβεί”;» 43 Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε: «Μη γογγύζετε 
µεταξύ σας. 44 Κανείς δε δύναται να έρθει προς εµένα αν ο Πατέρας που µε 

έστειλε δεν τον ελκύσει. κι εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ηµέρα. 45 Είναι 

γραµµένο στους προφήτες: Και θα είναι όλοι διδαγµένοι από το Θεό. 
Καθένας που άκουσε και έµαθε από τον Πατέρα, έρχεται προς εµένα. 46 Όχι ότι 

τον Πατέρα έχει δει κανείς άλλος εκτός από αυτόν που είναι από το Θεό. αυτός 
έχει δει τον Πατέρα. 47 Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος πιστεύει έχει ζωή 
αιώνια. 48 Εγώ είµαι ο άρτος της ζωής. 49 Οι πατέρες σας έφαγαν το µάννα στην 
έρηµο και πέθαναν. 50 Αυτός είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό, για 
να φάει κανείς από αυτόν και να µην πεθάνει. 51 Εγώ είµαι ο άρτος ο ζωντανός 
που κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κάποιος φάει από τούτον τον άρτο, θα ζήσει 
στον αιώνα. Και ο άρτος, λοιπόν, που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα µου υπέρ της 
ζωής του κόσµου».  
52 Μάχονταν λοιπόν µεταξύ τους οι Ιουδαίοι, λέγοντας: «Πώς δύναται αυτός να 
µας δώσει να φάµε τη σάρκα του;» 53 Τους είπε τότε ο Ιησούς: «Αλήθεια, 

αλήθεια σας λέω, αν δε φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το 
αίµα του, δεν έχετε ζωή µέσα σας. 54 Εκείνος που µου τρώει τη σάρκα και µου 
πίνει το αίµα έχει ζωή αιώνια, κι εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ηµέρα. 55 
Γιατί η σάρκα µου είναι αληθινή τροφή και το αίµα µου είναι αληθινό ποτό. 56 
Όποιος µου τρώει τη σάρκα και µου πίνει το αίµα, µένει µέσα µου κι εγώ µέσα 

του. 57 Καθώς µε απέστειλε ο ζωντανός Πατέρας κι εγώ ζω για τον Πατέρα, έτσι 
και όποιος µε τρώει θα ζήσει κι εκείνος για µένα. 58 Αυτός είναι ο άρτος που 



κατέβηκε από τον ουρανό, όχι καθώς έφαγαν οι πατέρες και πέθαναν. Όποιος 
τρώει τούτον τον άρτο θα ζήσει στον αιώνα». 59 Αυτά είπε, διδάσκοντας στη 
συναγωγή, στην Καπερναούµ. 

Λόγια αιώνιας ζωής 

60 Πολλοί λοιπόν από τους µαθητές του, όταν άκουσαν, είπαν: «Σκληρός είναι 
αυτός ο λόγος. Ποιος δύναται να τον ακούει;» 61 Επειδή, λοιπόν, ήξερε ο Ιησούς 
µέσα του ότι οι µαθητές του γογγύζουν γι' αυτό, τους είπε: «Αυτό σας 

σκανδαλίζει; 62 Αν λοιπόν βλέπατε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί όπου 

ήταν πρώτα, θα σκανδαλιζόσασταν; 63 Το Πνεύµα είναι εκείνο που ζωοποιεί, 
η σάρκα δεν ωφελεί τίποτα. Τα λόγια που εγώ σας έχω µιλήσει είναι Πνεύµα και 
είναι ζωή. 64 Αλλά είναι µερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν». Γιατί ήξερε από 

την αρχή ο Ιησούς ποιοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν και ποιος είναι εκείνος 
που θα τον παραδώσει. 65 Και έλεγε: «Γι' αυτό σας έχω πει ότι κανείς δε δύναται 
να έρθει προς εµένα, αν δεν του είναι δοσµένο από τον Πατέρα».  
66 Από τότε πολλοί από τους µαθητές του έφυγαν πίσω και δεν περπατούσαν πια 
µαζί του. 67 Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε στους δώδεκα: «Μήπως κι εσείς θέλετε να 
φύγετε;» 68 Του αποκρίθηκε ο Σίµωνας Πέτρος: «Κύριε, σε ποιον θα πάµε; Έχεις 
λόγια αιώνιας ζωής, 69 και εµείς έχουµε πιστέψει και έχουµε γνωρίσει ότι εσύ 
είσαι ο Άγιος του Θεού». 70 Ο Ιησούς αποκρίθηκε σ' αυτούς: «Εγώ δεν εξέλεξα 

εσάς τους δώδεκα; Και όµως, ένας από εσάς είναι ∆ιάβολος». 71 Και έλεγε για 

τον Ιούδα, το γιο του Σίµωνα του Ισκαριώτη. Γιατί αυτός έµελλε να τον 
παραδώσει, ενώ ήταν ένας από τους δώδεκα. 

Η απιστία των αδελφών του Ιησού 
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Και µετά από αυτά περπατούσε ο Ιησούς στη Γαλιλαία. γιατί δεν ήθελε να 

περπατά στην Ιουδαία, επειδή τον ζητούσαν οι Ιουδαίοι για να τον σκοτώσουν. 2 
Ήταν τότε κοντά η εορτή των Ιουδαίων, η Σκηνοπηγία. 3 Είπαν, λοιπόν, προς 
αυτόν οι αδελφοί του: «Άλλαξε τόπο από εδώ και πήγαινε στην Ιουδαία, για να 
δουν και οι µαθητές σου τα δικά σου έργα που κάνεις. 4 Γιατί κανείς δεν κάνει 

κάτι στα κρυφά και ζητά ο ίδιος να είναι δηµόσια γνωστός. Αν κάνεις αυτά, 

φανέρωσε τον εαυτό σου στον κόσµο». 5 Γιατί ούτε οι αδελφοί του δεν πίστευαν 
σ' αυτόν. 6 Τους λέει λοιπόν ο Ιησούς: «Ο καιρός ο δικός µου δεν έχει φτάσει 
ακόµα, ενώ ο καιρός ο δικός σας είναι πάντοτε έτοιµος. 7 ∆ε δύναται ο κόσµος να 
µισεί εσάς, εµένα όµως µισεί, επειδή εγώ µαρτυρώ γι' αυτόν ότι τα έργα του είναι 
κακά. 8 Εσείς ανεβείτε στην  εορτή. Εγώ δεν ανεβαίνω [ακόµα] στην εορτή αυτή, 
γιατί ο δικός µου καιρός δεν έχει ακόµα συµπληρωθεί». 9 Και αφού είπε αυτά, 
αυτός έµεινε στη Γαλιλαία. 



Ο Ιησούς έρχεται στην εορτή της Σκηνοπηγίας 

10 Μόλις όµως ανέβηκαν οι αδελφοί του στην εορτή, τότε κι αυτός ανέβηκε, όχι 
φανερά αλλά σχεδόν κρυφά. 11 Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, τον ζητούσαν στην εορτή 
και έλεγαν: «Πού είναι εκείνος;» 12 Και πολύ υπόκωφη αντιγνωµία υπήρχε γι' 
αυτόν στα πλήθη. Μερικοί έλεγαν: «Αγαθός είναι». Ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, αλλά 
πλανά τον όχλο». 13 Κανείς όµως δηµόσια δε µιλούσε γι' αυτόν, επειδή 

φοβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες.  

14 Όταν ήταν ήδη στα µισά της εορτής, ανέβηκε ο Ιησούς στο ναό και δίδασκε. 
15 Θαύµαζαν τότε οι Ιουδαίοι και έλεγαν: «Πώς αυτός ξέρει γράµµατα, ενώ δεν 
έχει µάθει;» 16 Αποκρίθηκε λοιπόν σ' αυτούς ο Ιησούς και είπε: «Η δική µου 
διδαχή δεν είναι δική µου, αλλά εκείνου που µε έστειλε. 17 Αν κάποιος θέλει να 
κάνει το θέληµά του, θα γνωρίσει για τη διδαχή από πού είναι: από το Θεό ή εγώ 

µιλώ από τον εαυτό µου. 18 Εκείνος που µιλά από τον εαυτό του ζητά τη δόξα 
τη δική του. Όποιος όµως ζητά τη δόξα εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι 

αληθινός και αδικία µέσα του δεν υπάρχει. 19 Ο Μωυσής δε σας έχει δώσει το 

νόµο; Και όµως κανείς από εσάς δεν εφαρµόζει το νόµο. Γιατί ζητάτε να µε 
σκοτώσετε;» 20 Αποκρίθηκε το πλήθος: «∆αιµόνιο έχεις! Ποιος ζητά να σε 

σκοτώσει;» 21 Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε: «Ένα έργο έκανα και όλοι 

θαυµάζετε. 22 Ο Μωυσής σάς έχει δώσει την περιτοµή - όχι ότι είναι από το 

Μωυσή, αλλά από τους πατέρες - γι' αυτό και το Σάββατο περιτέµνετε άνθρωπο. 

23 Αν ένας άνθρωπος λαβαίνει περιτοµή το Σάββατο, για να µη λυθεί ο νόµος 

του Μωυσή, χολώνεστε µ' εµένα επειδή ολόκληρο άνθρωπο έκανα υγιή το 
Σάββατο; 24 Μην κρίνετε επιφανειακά, αλλά τη δίκαιη κρίση να κρίνετε». 

Είναι αυτός ο Χριστός; 

25 Έλεγαν, λοιπόν, µερικοί από τους Ιεροσολυµίτες: «Αυτός δεν είναι που ζητούν 
να σκοτώσουν; 26 Και δες, δηµόσια µιλά και τίποτα δεν του λένε. Μήπως, 
αλήθεια, κατάλαβαν οι άρχοντες ότι αυτός είναι ο Χριστός; 27 Αλλά τούτος 

ξέρουµε από πού είναι. ο Χριστός, όµως, όταν θα έρθει, κανείς δε θα γνωρίζει 
από πού είναι». 28 Ο Ιησούς, τότε, φώναξε µέσα στο ναό, διδάσκοντας και 

λέγοντας: «Κι εµένα ξέρετε και ξέρετε από πού είµαι. Και όµως από µόνος µου 
δεν έχω έρθει, αλλά είναι αληθινός εκείνος που µε έστειλε, αυτός που εσείς δεν 
ξέρετε. 29 Εγώ τον ξέρω, γιατί από αυτόν είµαι κι εκείνος µε απέστειλε». 30 
Ζητούσαν λοιπόν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν έβαλε το χέρι πάνω του, γιατί 
δεν είχε έρθει ακόµα η ώρα του. 31 Τότε πολλοί από το πλήθος πίστεψαν σ' 

αυτόν και έλεγαν: «Ο Χριστός, όταν έρθει, µήπως περισσότερα θαυµατουργικά 
σηµεία θα κάνει από όσα αυτός έκανε;» 

Στέλνουν για να συλλάβουν τον Ιησού 

32 Άκουσαν οι Φαρισαίοι το πλήθος να ψιθυρίζει αυτά σχετικά µε αυτόν, και 
απέστειλαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι υπηρέτες, για να τον πιάσουν. 33 Είπε 



λοιπόν ο Ιησούς: «Ακόµη λίγο χρόνο θα είµαι µαζί σας και µετά πηγαίνω προς 
εκείνον που µε έστειλε. 34 Θα µε ζητήσετε και δε θα µε βρείτε, και όπου εγώ 
είµαι εσείς δε δύναστε να έρθετε». 35 Είπαν τότε οι Ιουδαίοι µεταξύ τους: «Πού 

µέλλει να πορεύεται αυτός, επειδή λέει ότι εµείς δε θα τον βρούµε; Μήπως 

µέλλει να πορεύεται στους Ιουδαίους της διασποράς µεταξύ των Ελλήνων και 
να διδάσκει τους Έλληνες; 36 Τι σηµαίνει ο λόγος αυτός που είπε: “Θα µε 
ζητήσετε και δε θα µε βρείτε, και όπου εγώ είµαι εσείς δε δύναστε να έρθετε”;» 

Ποταµοί ζωντανού νερού 

37 Τότε, την τελευταία ηµέρα της εορτής, τη µεγάλη, είχε σταθεί ο Ιησούς και 
φώναξε, λέγοντας: «Αν κάποιος διψά, ας έρχεται προς εµένα και ας πίνει. 38 
Όποιος πιστεύει σ' εµένα, καθώς είπε η Γραφή, “ποταµοί νερού ζωντανού θα 

ρεύσουν από την κοιλιά του”. 39 Και αυτό το είπε για το Πνεύµα που έµελλαν να 

λαβαίνουν εκείνοι που πίστεψαν σ' αυτόν. Γιατί δεν ήταν δοσµένο ακόµα το 

Πνεύµα, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόµα δοξαστεί. 

Σχίσµα ανάµεσα στο λαό 

40 Μερικοί από το πλήθος, λοιπόν, όταν άκουσαν αυτά τα λόγια, έλεγαν: «Αυτός 
είναι αληθινά ο προφήτης». 41 Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Χριστός». Άλλοι 

όµως έλεγαν: «Γιατί, µήπως ο Χριστός έρχεται από τη Γαλιλαία; 42 ∆εν είπε η 

Γραφή ότι θα είναι απόγονος του ∆αβίδ και ότι ο Χριστός έρχεται από τη 
Βηθλεέµ, το χωριό όπου καταγόταν ο ∆αβίδ;» 43 Έγινε λοιπόν σχίσµα µέσα στο 
πλήθος γι' αυτόν. 44 Μερικοί µάλιστα από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά 
κανείς δεν έβαλε πάνω του τα χέρια. 

Η απιστία των αρχόντων 

45 Ήρθαν, λοιπόν, οι υπηρέτες προς τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους, και 
εκείνοι τους είπαν: «Γιατί δεν τον φέρατε;» 46 Αποκρίθηκαν οι υπηρέτες: «Ποτέ 
δε µίλησε έτσι άνθρωπος». 47 Τους ρώτησαν τότε οι Φαρισαίοι: «Μήπως κι εσείς 
έχετε πλανηθεί; 48 Μήπως πίστεψε σ' αυτόν κάποιος από τους άρχοντες ή από 
τους Φαρισαίους; 49 Αλλά αυτός ο όχλος, που δε γνωρίζει το νόµο, είναι 

καταραµένος». 50 Λέει προς αυτούς ο Νικόδηµος, που ήρθε προς αυτόν 
προηγουµένως, αν και ήταν ένας από αυτούς: 51 «Μήπως ο νόµος µας κρίνει τον 

άνθρωπο, αν δεν ακούσει πρώτα από αυτόν και δε γνωρίσει τι κάνει;» 52 
Αποκρίθηκαν και του είπαν: «Μήπως κι εσύ είσαι από τη Γαλιλαία; Ερεύνησε και 
δες ότι από τη Γαλιλαία δεν εγείρεται προφήτης». 

Η µοιχαλίδα γυναίκα 

[53 Και πορεύτηκαν ο καθένας στον οίκο του, 
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ο Ιησούς όµως πορεύτηκε στο όρος των Ελαιών. 2 Αλλά µε τον όρθρο, πάλι 
παρουσιάστηκε στο ναό και όλος ο λαός ερχόταν προς αυτόν και, αφού κάθισε, 

τους δίδασκε. 3 Οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι φέρνουν τότε µια γυναίκα που 
είχαν συλλάβει για µοιχεία και, αφού την έστησαν στο µέσο, 4 του λένε: 
«∆άσκαλε, αυτή η γυναίκα έχει συλληφθεί επ' αυτοφώρω να µοιχεύεται. 5 Και 

στο νόµο ο Μωυσής µάς έδωσε εντολή τέτοιες να τις λιθοβολούµε. Εσύ λοιπόν τι 

λες;» 6 Και αυτό το έλεγαν για να τον πειράξουν, για να έχουν να τον 
κατηγορούν. Αλλά ο Ιησούς, αφού έσκυψε κάτω, έγραφε µε το δάχτυλο κάτω 

στη γη. 7 Επειδή όµως επέµεναν να τον ρωτούν, σήκωσε πάνω το κεφάλι, και 
τους είπε: «Ο αναµάρτητος από εσάς, πρώτος ας ρίξει λίθο πάνω της» 8 Και πάλι, 
αφού έσκυψε κάτω, έγραφε στη γη. 9 Εκείνοι, όταν το άκουσαν, εξέρχονταν ένας 

ένας, αφού άρχισαν από τους πρεσβύτερους στην ηλικία, και εγκαταλείφτηκε 

µόνος ο Ιησούς και η γυναίκα που ήταν στο µέσο. 10 Τότε ο Ιησούς σηκώθηκε 
και της είπε: «Γυναίκα, πού είναι; Κανείς δε σε κατέκρινε;» 11 Εκείνη απάντησε: 
«Κανείς, Κύριε». Είπε τότε ο Ιησούς: «Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε, και από 
τώρα µην αµαρτάνεις πλέον».] 

Ο Ιησούς είναι το φως του κόσµου 

12 Πάλι λοιπόν τους µίλησε ο Ιησούς, λέγοντας: «Εγώ είµαι το φως του κόσµου. 
Εκείνος που ακολουθεί εµένα δε θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως 

της ζωής». 13 Οι Φαρισαίοι είπαν τότε σ' αυτόν: «Εσύ για τον εαυτό σου 

µαρτυρείς. η µαρτυρία σου δεν είναι αληθινή». 14 Ο Ιησούς αποκρίθηκε και τους 

είπε: «Κι αν εγώ µαρτυρώ για τον εαυτό µου, η µαρτυρία µου είναι αληθινή, γιατί 
ξέρω από πού ήρθα και πού πηγαίνω. Εσείς όµως δεν ξέρετε από πού έρχοµαι ή 
πού πηγαίνω. 15 Εσείς κρίνετε κατά τη σάρκα, εγώ δεν κρίνω κανέναν. 16 Και αν 
κρίνω όµως εγώ, η κρίση η δική µου είναι αληθινή, γιατί δεν είµαι µόνος, αλλά 

είµαι εγώ και ο Πατέρας που µε έστειλε. 17 Και, λοιπόν, στο νόµο το δικό σας 
είναι γραµµένο ότι η µαρτυρία δύο ανθρώπων είναι αληθινή. 18 Εγώ είµαι αυτός 

που µαρτυρεί για τον εαυτό µου και µαρτυρεί επίσης για µένα ο Πατέρας που µε 

έστειλε». 19 Έλεγαν λοιπόν σ' αυτόν: «Πού είναι ο Πατέρας σου;» Αποκρίθηκε ο 

Ιησούς: «Ούτε εµένα ξέρετε ούτε τον Πατέρα µου. αν εµένα ξέρατε, και τον 
Πατέρα µου θα ξέρατε». 20 Αυτά τα λόγια λάλησε στο θησαυροφυλάκιο 
διδάσκοντας στο ναό. Και κανείς δεν τον έπιασε, γιατί δεν είχε έρθει ακόµα η ώρα 
του. 

«Όπου εγώ πηγαίνω, εσείς δε δύναστε να έρθετε» 

21 Είπε λοιπόν πάλι σ' αυτούς: «Εγώ πηγαίνω και θα µε ζητήσετε, αλλά θα 
πεθάνετε µέσα στην αµαρτία σας. Όπου εγώ πηγαίνω, εσείς δε δύναστε να 



έρθετε». 22 Έλεγαν τότε οι Ιουδαίοι: «Μήπως θα αυτοκτονήσει, γιατί λέει: “Όπου 
εγώ πηγαίνω εσείς δε δύναστε να έρθετε”;» 23 Επίσης τους έλεγε: «Εσείς είστε 
από τα κάτω, εγώ είµαι από τα πάνω. Εσείς είστε από τούτον τον κόσµο, εγώ δεν 
είµαι από τούτο τον κόσµο. 24 Σας είπα, λοιπόν, ότι θα πεθάνετε µέσα στις 
αµαρτίες σας. Γιατί, αν δεν πιστέψετε ότι Εγώ Είµαι, θα πεθάνετε µέσα στις 
αµαρτίες σας». 25 Έλεγαν λοιπόν σ' αυτόν: «Εσύ ποιος είσαι;». Τους απάντησε ο 
Ιησούς: «Πρώτα απ' όλα, γιατί και να µιλώ σ' εσάς;  26 Πολλά έχω να λέω και να 
κρίνω για σας. Αλλά εκείνος που µε έστειλε είναι αληθινός, κι εγώ, όσα άκουσα 
από αυτόν, αυτά µιλώ στον κόσµο». 27 ∆εν κατάλαβαν ότι τους έλεγε για τον 
Πατέρα. 28 Ο Ιησούς, λοιπόν, τους είπε: «Όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, 

τότε θα γνωρίσετε ότι Εγώ Είµαι665, και ότι από τον εαυτό µου δεν κάνω τίποτα, 
αλλά καθώς µε δίδαξε ο Πατέρας, αυτά λέω. 29 Και αυτός που µε έστειλε είναι 
µαζί µου. ∆ε µε άφησε µόνο, γιατί εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σ' αυτόν». 30 
Ενώ αυτός µιλούσε αυτά, πολλοί πίστεψαν σ' αυτόν. 

«Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει» 

31 Ο Ιησούς, λοιπόν, έλεγε προς τους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σ' αυτόν: 
«Αν εσείς µείνετε στο λόγο το δικό µου, είστε αληθινά µαθητές µου, 32 και θα 
γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». 33 Έλαβαν το λόγο 

και είπαν προς αυτόν: «Σπέρµα του Αβραάµ είµαστε και σε κανέναν δεν έχουµε 
γίνει δούλοι ποτέ ως τώρα. Πώς εσύ λες: “Ελεύθεροι θα γίνετε”;» 34 Τους 
αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω ότι καθένας που κάνει την 
αµαρτία είναι δούλος της αµαρτίας. 35 Και ο δούλος δε µένει µέσα στην οικία 
στον αιώνα. Ο γιος µένει στον αιώνα. 36 Αν λοιπόν σάς ελευθερώσει ο Υιός, 

πραγµατικά θα είστε ελεύθεροι. 37 Ξέρω ότι είστε σπέρµα του Αβραάµ. αλλά 
ζητάτε να µε σκοτώσετε, γιατί ο λόγος ο δικός µου δε χωρά µέσα σας. 38 Εγώ 
µιλώ γι' αυτά που έχω δει από τον Πατέρα. Κι εσείς, λοιπόν, κάνετε αυτά που 
ακούσατε από τον πατέρα [σας] ». 

«Πατέρας σας είναι ο ∆ιάβολος» 

39 Αποκρίθηκαν και του είπαν: «Ο πατέρας µας είναι ο Αβραάµ». Τους λέει ο 

Ιησούς: «Αν ήσασταν τέκνα του Αβραάµ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάµ. 40 

Αλλά τώρα ζητάτε να µε σκοτώσετε, έναν άνθρωπο που σας έχω µιλήσει την 

αλήθεια που άκουσα από το Θεό. ο Αβραάµ δεν έκανε αυτό. 41 Εσείς κάνετε τα 
έργα του πατέρα σας». Είπαν λοιπόν σ' αυτόν: «Εµείς δεν έχουµε γεννηθεί από 
πορνεία. Έναν Πατέρα έχουµε: το Θεό». 42 Τους είπε ο Ιησούς: «Αν ο Θεός ήταν 
Πατέρας σας, θα αγαπούσατε εµένα, γιατί εγώ από το Θεό εξήλθα και έχω έρθει. 

Επειδή, επίσης, δεν έχω έρθει από τον εαυτό µου, αλλά εκείνος µε απέστειλε. 43 
Γιατί δεν καταλαβαίνετε τη λαλιά τη δική µου; Επειδή δε δύναστε να ακούτε το 

λόγο το δικό µου! 44 Εσείς είστε από τον πατέρα σας, το ∆ιάβολο, και τις 
επιθυµίες του πατέρα σας θέλετε να κάνετε. Εκείνος ήταν ανθρωποκτόνος από 

την αρχή και δεν έχει σταθεί στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει αλήθεια µέσα του. 



Όταν λαλεί το ψεύδος, από τα δικά του λαλεί, γιατί είναι ψεύτης και ο πατέρας 
του ψεύδους. 45 Εµένα, όµως, επειδή λέω την αλήθεια, δε µε πιστεύετε. 46 Ποιος 
από εσάς µε ελέγχει για αµαρτία; Αν λέω αλήθεια, γιατί εσείς δε µε πιστεύετε; 47 
Όποιος είναι από το Θεό ακούει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν ακούτε: 
γιατί δεν είστε από το Θεό». 

«Πριν γεννηθεί ο Αβραάµ Εγώ Είµαι» 

48 Οι Ιουδαίοι έλαβαν το λόγο και του είπαν: «Εµείς δε λέµε καλά ότι εσύ είσαι 
Σαµαρείτης και έχεις δαιµόνιο; 49 Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Εγώ δεν έχω δαιµόνιο, 
αλλά τιµώ τον Πατέρα µου ενώ εσείς µε ατιµάζετε. 50 Εγώ όµως δε ζητώ τη δόξα 

µου. υπάρχει αυτός που τη ζητά και κρίνει. 51 Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, αν 
κάποιος τηρήσει το δικό µου λόγο, δε θα δει θάνατο στον αιώνα». 52 Είπαν 
λοιπόν σ' αυτόν οι Ιουδαίοι: «Τώρα έχουµε καταλάβει ότι έχεις δαιµόνιο. Ο 
Αβραάµ πέθανε, και οι προφήτες, κι εσύ λες: “αν κάποιος τηρήσει το λόγο µου, δε 
θα γευτεί θάνατο στον αιώνα”. 53 Μήπως εσύ είσαι µεγαλύτερος από τον πατέρα 

µας τον Αβραάµ, που πέθανε; Και οι προφήτες πέθαναν. Ποιον κάνεις τον εαυτό 

σου;» 54 Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αν εγώ δοξάσω τον εαυτό µου, η δόξα µου δεν 
είναι τίποτα. Είναι ο Πατέρας µου που µε δοξάζει, για τον οποίο εσείς λέτε: “Είναι 
Θεός µας”. 55 Αλλά δεν τον έχετε γνωρίσει, εγώ όµως τον ξέρω. Κι αν πω ότι δεν 
τον ξέρω, θα είµαι όµοιος µ' εσάς ψεύτης. Αλλά τον ξέρω και τηρώ το λόγο του. 

56 Ο Αβραάµ ο πατέρας σας αγαλλίασε στη σκέψη να δει την ηµέρα τη δική µου, 

και την είδε και χάρηκε». 57 Είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αυτόν: «Ακόµα δεν 

έχεις συµπληρώσει πενήντα έτη, και έχεις δει τον Αβραάµ;» 58 Τους είπε ο 

Ιησούς: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, πριν ο Αβραάµ γεννηθεί Εγώ Είµαι». 59 

Σήκωσαν τότε λίθους, για να τους ρίξουν πάνω του. Ο Ιησούς όµως κρύφτηκε 
και εξήλθε από το ναό. 

Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού 
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Και περπατώντας εκεί κοντά είδε έναν άνθρωπο τυφλό εκ γενετής. 2 Και τον 
ρώτησαν οι µαθητές του, λέγοντας: «Ραβί, ποιος αµάρτησε, αυτός ή οι γονείς 
του, ώστε να γεννηθεί τυφλός;» 3 Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Ούτε αυτός αµάρτησε 

ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε έτσι, για να φανερωθούν τα έργα του Θεού 
σ' αυτόν. 4 Εµείς πρέπει να κάνουµε τα έργα εκείνου που µε έστειλε ωσότου είναι 
ηµέρα. Έρχεται νύχτα που κανείς δε δύναται να εργάζεται. 5 Όσο είµαι στον 
κόσµο, είµαι φως του κόσµου». 6 Αφού είπε αυτά, έφτυσε χάµω και έκανε πηλό 
από το πτύελο και επέχρισε τον πηλό στα µάτια του 7 και του είπε: «Πήγαινε, 
νίψου στην κολυµπήθρα του Σιλωάµ» (που ερµηνεύεται, “Αποσταλµένος”). 
Έφυγε, λοιπόν, και νίφτηκε και ήρθε βλέποντας. 8 Οι γείτονες, τότε, και εκείνοι 
που τον έβλεπαν προηγουµένως ότι ήταν ζητιάνος έλεγαν: «Αυτός δεν είναι 



εκείνος που καθόταν και ζητιάνευε;» 9 Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι». Άλλοι 
έλεγαν: «Όχι, αλλά είναι όµοιος µε αυτόν». Εκείνος έλεγε: «Εγώ είµαι». 10 Τον 
ρωτούσαν λοιπόν: «Πώς τότε σου ανοίχτηκαν τα µάτια;» 11 Εκείνος αποκρίθηκε: 
«Ο άνθρωπος που λέγεται Ιησούς έκανε πηλό και µου επέχρισε τα µάτια και µου 
είπε: “Πήγαινε στο Σιλωάµ και νίψου”. Όταν πήγα λοιπόν και νίφτηκα, βρήκα το 

φως µου». 12 Τότε του είπαν: «Πού είναι εκείνος;» Τους λέει: «∆εν ξέρω». 

Οι Φαρισαίοι ανακρίνουν τον θεραπευµένο 

13 Φέρνουν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον άλλοτε τυφλό. 14 Ήταν τότε 

Σάββατο η ηµέρα κατά την οποία ο Ιησούς έκανε τον πηλό και του άνοιξε τα 
µάτια. 15 Πάλι λοιπόν τον ρωτούσαν και οι Φαρισαίοι πώς βρήκε το φως του. 
Εκείνος τους είπε: «Πηλό µου έθεσε πάνω στα µάτια, και νίφτηκα και βλέπω». 16 
Έλεγαν τότε µερικοί από τους Φαρισαίους: «∆εν είναι από το Θεό αυτός ο 
άνθρωπος, γιατί το Σάββατο δεν τηρεί». Άλλοι όµως έλεγαν: «Πώς δύναται 

άνθρωπος αµαρτωλός να κάνει τέτοια θαυµατουργικά σηµεία;» Και υπήρχε 
σχίσµα ανάµεσά τους. 17 Λένε τότε πάλι στον τυφλό: «Εσύ τι λες γι' αυτόν, 
επειδή σου άνοιξε τα µάτια;» Εκείνος είπε: «Είναι προφήτης».  
18 ∆εν πίστεψαν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι γι' αυτόν ότι ήταν τυφλός και βρήκε το φως 
του, ωσότου φώναξαν τους γονείς αυτού που βρήκε το φως του 19 και τους 
ρώτησαν: «Αυτός είναι ο γιος σας, που εσείς λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός; Πώς 
λοιπόν βλέπει τώρα;» 20 Αποκρίθηκαν τότε οι γονείς του και είπαν: «Ξέρουµε ότι 
αυτός είναι ο γιος µας και ότι γεννήθηκε τυφλός. 21 Πώς όµως τώρα βλέπει δεν 
ξέρουµε, ή ποιος του άνοιξε τα µάτια εµείς δεν ξέρουµε. Αυτόν ρωτήστε, έχει 

ώριµη ηλικία, αυτός θα µιλήσει για τον εαυτό του». 22 Αυτά είπαν οι γονείς του, 

επειδή φοβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες. Γιατί ήδη είχαν συµφωνήσει οι 
Ιουδαίοι, αν κάποιος τον οµολογήσει Χριστό, να γίνει αποσυνάγωγος. 23 Γι' αυτό 
οι γονείς του είπαν: «Έχει ώριµη ηλικία, αυτόν επερωτήστε».  
24 Φώναξαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του 

είπαν: «∆ώσε δόξα στο Θεό. εµείς ξέρουµε άτι αυτός ο άνθρωπος είναι 

αµαρτωλός». 25 Εκείνος τότε αποκρίθηκε: «Αν είναι αµαρτωλός, δεν ξέρω. ένα 
ξέρω, ότι ενώ ήµουν τυφλός τώρα βλέπω». 26 Είπαν λοιπόν σ' αυτόν: «Τι σου 

έκανε; Πώς σου άνοιξε τα µάτια;» 27 Αποκρίθηκε σ' αυτούς: «Σας το είπα ήδη 

και δεν ακούσατε. γιατί πάλι θέλετε να ακούτε; Μήπως κι εσείς θέλετε να γίνετε 

µαθητές του;» 28 Τότε τον έβρισαν και του είπαν: «Εσύ είσαι µαθητής εκείνου, 
εµείς όµως είµαστε µαθητές του Μωυσή. 28 Εµείς ξέρουµε ότι στο Μωυσή έχει 
µιλήσει ο Θεός, αλλά αυτός δεν ξέρουµε από πού είναι». 30 Αποκρίθηκε ο 

άνθρωπος και τους είπε: «Σ' αυτό βρίσκεται πράγµατι το θαυµαστό σηµείο: εσείς 

δεν ξέρετε από πού είναι, και όµως µου άνοιξε τα µάτια. 31 Ξέρουµε ότι 
αµαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει, αλλά αν κάποιος είναι θεοσεβής και το θέληµά 

του κάνει, αυτόν ακούει. 32 Από την αρχή του αιώνα δεν ακούστηκε ότι κάποιος 

άνοιξε τα µάτια σ' έναν που έχει γεννηθεί τυφλός. 33 Αν δεν ήταν αυτός από το 



Θεό, δε θα µπορούσε να κάνει τίποτα». 34 Αποκρίθηκαν και του είπαν: «Εσύ 
γεννήθηκες όλος µέσα σε αµαρτίες, κι εσύ διδάσκεις εµάς;» Και τον πέταξαν έξω. 

Η πνευµατική τυφλότητα 

35 Άκουσε ο Ιησούς ότι τον πέταξαν έξω και, αφού τον βρήκε, του είπε: «Εσύ 
πιστεύεις στον Υιό του ανθρώπου;» 36 Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: «Και ποιος 
είναι, Κύριε, για να πιστέψω σ' αυτόν;» 37 Του είπε ο Ιησούς: «Και τον έχεις δει 
και είναι εκείνος που µιλάει µαζί σου». 38 Αυτός είπε: «Πιστεύω, Κύριε». Και τον 
προσκύνησε. 39 Τότε είπε ο Ιησούς: «Για καταδίκη εγώ ήρθα στον κόσµο τούτο, 
για να βλέπουν όσοι δε βλέπουν και να γίνουν τυφλοί όσοι βλέπουν».  

40 Άκουσαν µερικοί από τους Φαρισαίους αυτά, όσοι ήταν µαζί του, και του 
είπαν: «Μήπως κι εµείς είµαστε τυφλοί;» 41 Ο Ιησούς τούς απάντησε: «Αν 
ήσασταν τυφλοί, δε θα είχατε αµαρτία. Τώρα όµως λέτε: “Βλέπουµε”. Η αµαρτία 
σας µένει». 

Ο ποιµένας και η αυλή των προβάτων 
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«Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος δεν εισέρχεται από τη θύρα στην αυλή των 
προβάτων, αλλά ανεβαίνει από αλλού, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. 2 Όποιος 
όµως εισέρχεται από τη θύρα είναι ποιµένας των προβάτων. 3 Σε αυτόν ο 
θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του, και τα δικά του πρόβατα 

τα φωνάζει µε το όνοµά τους και τα βγάζει έξω. 4 Όταν όλα τα δικά του 

πρόβατα τα βγάλει έξω, πορεύεται µπροστά τους, και τα πρόβατα τον 
ακολουθούν, γιατί ξέρουν τη φωνή του. 5 Έναν ξένο όµως δε θα ακολουθήσουν, 
αλλά θα φύγουν από αυτόν, γιατί δεν ξέρουν τη φωνή των ξένων». 6 Αυτήν την 
παραβολή τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όµως δεν κατάλαβαν για ποιον ήταν αυτά 
που τους µιλούσε. 

Ο Ιησούς είναι η θύρα 

7 Είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, εγώ είµαι η θύρα των 
προβάτων. 8 Όλοι όσοι ήρθαν πριν από εµένα είναι κλέφτες και ληστές. Αλλά δεν 
τους άκουσαν τα πρόβατα. 9 Εγώ είµαι η θύρα. Από εµένα αν εισέλθει κανείς θα 
σωθεί, και θα εισέρχεται και θα εξέρχεται και θα βρίσκει βοσκή. 10 Ο κλέφτης δεν 
έρχεται παρά για να κλέψει και να σφάξει και να σκοτώσει. Εγώ ήρθα για να 

έχουν ζωή, και µάλιστα περίσσια να την έχουν». 

Ο Ιησούς είναι ο καλός ποιµένας 

11 «Εγώ είµαι ο ποιµένας ο καλός. Ο ποιµένας ο καλός τη ζωή του θυσιάζει για 
χάρη των προβάτων. 12 Ο µισθωτός και που δεν είναι ποιµένας, του οποίου τα 



πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και 

φεύγει - και ο λύκος τα αρπάζει και τα σκορπίζει - 13 γιατί είναι µισθωτός και δεν 
τον µέλει για τα πρόβατα. 14 Εγώ είµαι ο ποιµένας ο καλός, και γνωρίζω τα δικά 
µου και µε γνωρίζουν τα δικά µου, 15 καθώς µε γνωρίζει ο Πατέρας κι εγώ 
γνωρίζω τον Πατέρα. Και τη ζωή µου θυσιάζω για χάρη των προβάτων. 16 Και 
άλλα πρόβατα έχω που δεν είναι από την αυλή αυτή. Κι εκείνα πρέπει να φέρω, 
και τη φωνή µου θα ακούσουν, και θα γίνουν ένα ποίµνιο, ένας ποιµένας. 17 Γι' 
αυτό ο Πατέρας µε αγαπά, επειδή εγώ θυσιάζω τη ζωή µου, για να τη λάβω πάλι. 

18 Κανείς δεν την αφαιρεί από εµένα, αλλά εγώ τη θυσιάζω από τον εαυτό µου. 
Εξουσία έχω να τη θυσιάσω και εξουσία έχω πάλι να τη λάβω. Αυτήν την εντολή 
έλαβα από τον Πατέρα µου».  
19 Σχίσµα πάλι έγινε µεταξύ των Ιουδαίων για τα λόγια αυτά. 20 Έλεγαν τότε 

πολλοί από αυτούς: «∆αιµόνιο έχει και είναι τρελός. τι τον ακούτε;» 21 Άλλοι 

έλεγαν: «Αυτά τα λόγια δεν είναι δαιµονισµένου. Μήπως ένα δαιµόνιο δύναται να 
ανοίξει οφθαλµούς τυφλών;» 

Ο Ιησούς απορρίπτεται από τους Ιουδαίους 

22 Έγινε τότε η εορτή των Εγκαινίων στα Ιεροσόλυµα. Ήταν χειµώνας 23 και 
περπατούσε ο Ιησούς στο ναό, στη στοά του Σολοµώντα. 24 Τον περικύκλωσαν 

τότε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν: «Ως πότε την ψυχή µας θα τη σηκώνεις 

µετέωρη; Αν εσύ είσαι ο Χριστός, πες το µας µε παρρησία». 25 Τους 

αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Το είπα σ' εσάς και δεν πιστεύετε. Τα έργα που εγώ κάνω 
στο όνοµα του Πατέρα µου, αυτά µαρτυρούν για µένα. 26 Αλλά εσείς δεν 
πιστεύετε, γιατί δεν είστε από τα πρόβατα τα δικά µου. 27 Τα πρόβατα τα δικά 
µου ακούνε τη φωνή µου, κι εγώ τα γνωρίζω και µε ακολουθούν. 28 Κι εγώ τους 
δίνω ζωή αιώνια και δε θα χαθούν στον αιώνα και δε θα τα αρπάξει κανείς από το 

χέρι µου. 29 Ο Πατέρας µου, που µου τα έχει δώσει, είναι µεγαλύτερος από 
όλους, και κανείς δε δύναται να τα αρπάζει από το χέρι του Πατέρα. 30 Εγώ και ο 
Πατέρας είµαστε ένα».  
31 Βάσταξαν πάλι λίθους οι Ιουδαίοι, για να τον λιθοβολήσουν. 32 Τους 
αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Πολλά έργα καλά σας έδειξα από τον Πατέρα. Για ποιο 
έργο από αυτά µε λιθοβολείτε;» 33 Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι: «Για καλό έργο 
δε σε λιθοβολούµε, αλλά για βλαστήµια, και γιατί εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, 

κάνεις τον εαυτό σου Θεό». 34 Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «∆εν είναι γραµµένο 

στο νόµο σας: Εγώ είπα, είστε θεοί; 35 Αν εκείνους είπε θεούς προς τους 
οποίους ήρθε ο λόγος του Θεού - και δε δύναται να καταλυθεί η Γραφή - 36 σ' 

αυτόν που ο Πατέρας αγίασε και απέστειλε στον κόσµο, εσείς του λέτε, 
“βλαστηµάς”, επειδή είπα: “Είµαι Υιός του Θεού”; 37 Αν δεν κάνω τα έργα του 

Πατέρα µου, µη µε πιστεύετε. 38 Αν όµως τα κάνω, κι αν σ' εµένα δεν πιστεύετε, 
εξαιτίας των έργων να πιστεύετε, για να γνωρίσετε και να γνωρίζετε συνεχώς ότι 



µέσα µου είναι ο Πατέρας κι εγώ µέσα στον Πατέρα». 39 Ζητούσαν λοιπόν πάλι 

να τον πιάσουν. αλλά ξέφυγε από τα χέρια τους.  

40 Και πήγε πάλι πέρα από τον Ιορδάνη, στον τόπο όπου ήταν ο Ιωάννης πρώτα 
και βάφτιζε, και έµεινε εκεί. 41 Τότε πολλοί ήρθαν προς αυτόν και έλεγαν: 

«Αφενός ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαυµατουργικό σηµείο, αφετέρου όλα 

όσα είπε ο Ιωάννης γι' αυτόν ήταν αληθινά». 42 Και πολλοί πίστεψαν σ' αυτόν 
εκεί.  

Ο θάνατος του Λαζάρου 
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Ήταν τότε κάποιος που ασθενούσε, ο Λάζαρος από τη Βηθανία, από το χωριό 

της Μαρίας και της Μάρθας της αδελφής της. 2 Και ήταν η Μαρία εκείνη που 
άλειψε τον Κύριο µε µύρο και σκούπισε τα πόδια του µε τα µαλλιά της, της 

οποίας ο αδελφός της ο Λάζαρος ασθενούσε. 3 Απέστειλαν ανθρώπους, λοιπόν, 
οι αδελφές προς αυτόν και έλεγαν: «Κύριε, δες, αυτός που αγαπάς ασθενεί». 4 

Όταν το άκουσε τότε ο Ιησούς, είπε: «Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, 
αλλά για τη δόξα του Θεού, για να δοξασθεί ο Υιός του Θεού µέσω αυτής». 5 
Μάλιστα ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα και την αδελφή της και το Λάζαρο. 6 
Μόλις λοιπόν άκουσε ότι ασθενεί, τότε έµεινε στον τόπο όπου ήταν δύο ηµέρες. 7 
Έπειτα, µετά από αυτό, λέει στους µαθητές: «Ας πηγαίνουµε στην Ιουδαία πάλι». 
8 Του λένε οι µαθητές: «Ραβί, τώρα ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν οι Ιουδαίοι, 
και πάλι πηγαίνεις εκεί;» 9 Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «∆εν είναι δώδεκα οι ώρες της 
ηµέρας; Αν κάποιος περπατά την ηµέρα, δε σκοντάφτει, γιατί το φως του κόσµου 
τούτου βλέπει. 10 Αν όµως κάποιος περπατά τη νύχτα, σκοντάφτει, γιατί το φως 
δεν είναι µε αυτόν». 11 Αυτά είπε, και µετά από αυτό τους λέει: «Ο Λάζαρος ο 
φίλος µας έχει κοιµηθεί, αλλά πορεύοµαι για να τον ξυπνήσω». 12 Του είπαν 
λοιπόν οι µαθητές: «Κύριε, αν έχει κοιµηθεί, θα σωθεί». 13 Ο Ιησούς όµως είχε 
µιλήσει για το θάνατό του. Ενώ εκείνοι νόµισαν ότι µιλάει για την κοίµηση του 
ύπνου. 14 Τότε λοιπόν τους είπε ο Ιησούς καθαρά: «Ο Λάζαρος πέθανε, 15 και 
χαίροµαι για σας, για να πιστέψετε, επειδή δεν ήµουν εκεί. Αλλά ας πηγαίνουµε 
προς αυτόν». 16 Είπε τότε ο Θωµάς, ο λεγόµενος ∆ίδυµος, στους συµµαθητές 
του: «Ας πηγαίνουµε κι εµείς να πεθάνουµε µαζί του». 

Ο Ιησούς είναι η Ανάσταση και η Ζωή 

17 Όταν ήρθε λοιπόν ο Ιησούς, τον βρήκε ήδη τέσσερις ηµέρες να είναι στο 

µνήµα. 18 Και η Βηθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυµα σε απόσταση µικρότερη 
από τρία χιλιόµετρα. 19 Και πολλοί από τους Ιουδαίους είχαν έρθει προς τη 

Μάρθα και τη Μαρία, για να τις παρηγορήσουν για τον αδελφό τους. 20 Η 

Μάρθα, λοιπόν, µόλις άκουσε ότι ο Ιησούς έρχεται, τον προϋπάντησε. Και η 



Μαρία καθόταν µέσα στον οίκο. 21 Είπε τότε η Μάρθα προς τον Ιησού: «Κύριε, 
αν ήσουν εδώ, δε θα πέθαινε ο αδελφός µου. 22 Αλλά και τώρα ξέρω ότι όσα 
ζητήσεις από το Θεό, θα σου τα δώσει ο Θεός». 23 Της λέει ο Ιησούς: «Θα 
αναστηθεί ο αδελφός σου». 24 Του λέει η Μάρθα: «Ξέρω ότι θα αναστηθεί κατά 
την ανάσταση, την έσχατη ηµέρα». 25 Της είπε ο Ιησούς: «Εγώ είµαι η ανάσταση 
και η ζωή. Όποιος πιστεύει σ' εµένα κι αν πεθάνει θα ζήσει, 26 και καθένας που 

ζει και πιστεύει σ' εµένα δε θα πεθάνει στον αιώνα. Το πιστεύεις αυτό;» 27 Του 
λέει: «Ναι, Κύριε. Εγώ έχω πιστέψει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο 
ερχόµενος στον κόσµο». 

Ο Ιησούς δακρύζει 

28 Και όταν είπε αυτό, έφυγε και φώναξε τη Μαρία την αδελφή της κρυφά και 

της είπε: «Ο δάσκαλος είναι εδώ και σε φωνάζει». 29 Εκείνη τότε, µόλις το 
άκουσε, σηκώθηκε γρήγορα και ερχόταν προς αυτόν. 30 Ακόµα, λοιπόν, ο Ιησούς 
δεν είχε έρθει στο χωριό, αλλά ήταν ακόµα στον τόπο όπου τον προϋπάντησε η 
Μάρθα. 31 Οι Ιουδαίοι, τότε, που ήταν µαζί της στην οικία και την 
παρηγορούσαν, όταν είδαν τη Μαρία ότι γρήγορα σηκώθηκε και εξήλθε, την 
ακολούθησαν, επειδή νόµισαν ότι πηγαίνει στο µνήµα, για να κλάψει εκεί. 32 Η 

Μαρία, λοιπόν, µόλις ήρθε εκεί όπου ήταν ο Ιησούς, όταν τον είδε, έπεσε 
µπροστά στα πόδια του και του λέει: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δε θα µου πέθαινε ο 

αδελφός». 33 Ο Ιησούς, τότε, καθώς την είδε να κλαίει και τους Ιουδαίους που 
ήρθαν µαζί της να κλαίνε, αναστέναξε στο πνεύµα του και ταράχτηκε 34 και είπε: 
«Πού τον έχετε θέσει;» Του λένε: «Κύριε, έλα και δες». 35 ∆άκρυσε ο Ιησούς. 36 
Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι: «∆ες πώς τον αγαπούσε». 37 Μερικοί όµως από 
αυτούς είπαν: «∆εν µπορούσε αυτός, που άνοιξε τα µάτια του τυφλού, να κάνει 
ώστε και αυτός να µην πεθάνει;» 

Η ανάσταση του Λαζάρου 

39 Ο Ιησούς, λοιπόν, πάλι αφού αναστέναξε µέσα του, έρχεται στο µνήµα. Και 

εκείνο ήταν σπήλαιο, και ένας λίθος βρισκόταν πάνω του στην είσοδο. 39 Λέει 

ο Ιησούς: «Σηκώστε το λίθο». Του λέει η αδελφή του πεθαµένου, η Μάρθα: 

«Κύριε, ήδη µυρίζει, γιατί είναι η τέταρτη ηµέρα που πέθανε». 40 Της λέει ο 
Ιησούς: «∆ε σου είπα ότι, αν πιστέψεις, θα δεις τη δόξα του Θεού;» 41 Σήκωσαν 

λοιπόν το λίθο. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τους οφθαλµούς του πάνω και είπε: 
«Πατέρα, σε ευχαριστώ γιατί µε άκουσες. 42 Εγώ βέβαια ήξερα ότι πάντα µε 

ακούς, αλλά για το πλήθος που έχει σταθεί γύρω το είπα, για να πιστέψουν ότι 
εσύ µε απέστειλες». 43 Και αφού είπε αυτά, µε µεγάλη φωνή κραύγασε: «Λάζαρε, 

βγες έξω». 44 Εξήλθε τότε ο πεθαµένος, έχοντας δεµένα τα πόδια του και τα 

χέρια του µε επιδέσµους, και το πρόσωπό του ήταν περιδεµένο µε µαντίλι. Τους 
λέει ο Ιησούς: «Λύστε τον και αφήστε τον να φύγει». 



Η συνωµοσία για να σκοτώσουν τον Ιησού 

(Μτ. 26:1-5, Μκ. 14:1-2, Λκ. 22:1-2) 

45 Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους που ήρθαν προς τη Μαρία και είδαν όσα 

έκανε πίστεψαν σ' αυτόν. 46 Μερικοί όµως από αυτούς έφυγαν και πήγαν προς 
τους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. 47 Συγκάλεσαν τότε οι 
αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συνέδριο, και έλεγαν: «Τι κάνουµε, επειδή αυτός ο 

άνθρωπος κάνει πολλά θαυµατουργικά σηµεία; 48 Αν τον αφήσουµε έτσι, όλοι 
θα πιστέψουν σ' αυτόν, και θα έρθουν οι Ρωµαίοι και θα µας πάρουν και τον τόπο 

και το έθνος µας». 49 Ένας τότε από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας του 
έτους εκείνου, τους είπε: «Εσείς δεν ξέρετε τίποτα, 50 ούτε συλλογίζεστε ότι σας 
συµφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος υπέρ του λαού και να µη χαθεί όλο το 

έθνος». 51 Αυτό, όµως, από τον εαυτό του δεν το είπε, αλλά, επειδή ήταν 

αρχιερέας του έτους εκείνου, προφήτεψε ότι έµελλε ο Ιησούς να πεθάνει υπέρ 

του έθνους, 52 και όχι υπέρ του Ισραηλιτικού έθνους µόνο, αλλά και για να 
συνάξει τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισµένα σε ένα. 53 Από εκείνη λοιπόν την 
ηµέρα αποφάσισαν να τον σκοτώσουν.  
54 Έτσι ο Ιησούς δεν περπατούσε πια δηµόσια µεταξύ των Ιουδαίων, αλλά έφυγε 

από εκεί και πήγε στην περιοχή που είναι κοντά στην έρηµο, σε µια πόλη που 

λέγεται Εφραίµ, κι εκεί έµεινε µαζί µε τους µαθητές του.  
55 Ήταν τότε κοντά το Πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβηκαν πολλοί στα 

Ιεροσόλυµα από τη χώρα πριν από το Πάσχα, για να εξαγνίσουν τους εαυτούς 
τους. 56 Ζητούσαν, λοιπόν, τον Ιησού και έλεγαν µεταξύ τους µέσα στο ναό 
καθώς είχαν σταθεί: «Τι νοµίζετε; ∆ε θα έρθει στην εορτή;» 57 Είχαν δώσει 
µάλιστα οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι εντολές, αν κάποιος µάθει πού είναι, να 
στείλει µήνυµα, για να τον πιάσουν. 

Το µύρωµα στη Βηθανία από τη Μαρία 

(Μτ. 26:6-13, Μκ. 14:3-9) 
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Ο Ιησούς, λοιπόν, έξι ηµέρες πριν από το Πάσχα ήρθε στη Βηθανία όπου ήταν ο 

Λάζαρος, τον οποίο έγειρε από τους νεκρούς ο Ιησούς. 2 Έκαναν τότε σ' αυτόν 
δείπνο εκεί και η Μάρθα διακονούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από εκείνους που 

κάθονταν, για να φάνε µαζί του. 3 Τότε η Μαρία, αφού έλαβε περίπου µισό κιλό 
υγρό πολύτιµο µύρο νάρδου, άλειψε τα πόδια του Ιησού και σκούπισε µε τα 
µαλλιά της τα πόδια του. Έτσι η οικία γέµισε από την οσµή του µύρου. 4 Λέει 
όµως ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους µαθητές του, αυτός που έµελλε να 
τον παραδώσει: 5 «Γιατί τούτο το µύρο δεν πουλήθηκε για τριακόσια δηνάρια και 



δε δόθηκε στους φτωχούς;» 6 Και είπε αυτό, όχι επειδή τον έµελλε για τους 
φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και, επειδή είχε το ταµείο, βάσταζε αυτά που 

έβαζαν µέσα. 7 Είπε τότε ο Ιησούς: «Άφησέ την, για να φροντίσει αυτό για την 

ηµέρα του ενταφιασµού µου. 8 Γιατί τους φτωχούς πάντοτε τους έχετε µαζί σας, 

εµένα όµως δε µε έχετε πάντοτε». 

Η συνωµοσία για να σκοτώσουν και το Λάζαρο 

9 Πολύ πλήθος από τους Ιουδαίους έµαθε, λοιπόν, ότι είναι εκεί, και ήρθαν όχι 

µόνο για τον Ιησού, αλλά για να δουν και το Λάζαρο που τον έγειρε από τους 
νεκρούς. 10 Αποφάσισαν τότε οι αρχιερείς να σκοτώσουν και το Λάζαρο, 11 
επειδή πολλοί από τους Ιουδαίους πήγαιναν γι' αυτόν και πίστευαν στον Ιησού. 

Η θριαµβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήµ 

(Μτ. 21:1-11, Μκ. 11:1-11, Λκ. 19:28-40) 

12 Την επόµενη ηµέρα το πολύ πλήθος που ήρθε στην εορτή, όταν άκουσαν ότι 
ο Ιησούς έρχεται στα Ιεροσόλυµα, 13 έλαβαν τα βάγια των φοινίκων και εξήλθαν 
σε προϋπάντησή του και φώναζαν:  

«Ωσαννά!  
Ευλογηµένος ο ερχόµενος στο όνοµα του Κυρίου!»  
 Και: «Ο βασιλιάς του Ισραήλ!»  

14 Αφού βρήκε λοιπόν ο Ιησούς ένα γαϊδουράκι, κάθισε πάνω του καθώς είναι 
γραµµένο:  

15  Μη φοβάσαι, θυγατέρα Σιών.  
 Ιδού, ο βασιλιάς σου έρχεται  
  καθισµένος πάνω σε πουλάρι όνου.  
16 Αυτά δεν τα κατάλαβαν οι µαθητές του στην αρχή, αλλά όταν δοξάστηκε ο 

Ιησούς, τότε θυµήθηκαν ότι αυτά ήταν γραµµένα γι' αυτόν και ότι αυτά του 
έκαναν. 17 Το πλήθος, λοιπόν, που ήταν µαζί του, όταν φώναξε το Λάζαρο έξω 

από το µνήµα και τον έγειρε από τους νεκρούς, έδινε µαρτυρία γι' αυτό. 18 Γι' 
αυτό και τον προϋπάντησε το πλήθος, επειδή άκουσαν πως είχε κάνει αυτό το 

θαυµατουργικό σηµείο. 19 Οι Φαρισαίοι, λοιπόν, είπαν µεταξύ τους: «Βλέπετε 

ότι δεν είστε ωφέλιµοι σε τίποτα. να, ο κόσµος έφυγε πίσω του». 

Έλληνες Ιουδαίοι ζητούν να δουν τον Ιησού 

20 Ήταν τότε µερικοί Έλληνες από εκείνους που ανέβαιναν για να προσκυνήσουν 

στην εορτή. 21 Αυτοί λοιπόν πλησίασαν το Φίλιππο, που ήταν από τη Βηθσαϊδά 
της Γαλιλαίας, και τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Κύριε, θέλουµε να δούµε τον 

Ιησού». 22 Έρχεται ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Έρχονται ο Ανδρέας και 

ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. 23 Τότε ο Ιησούς τούς αποκρίνεται λέγοντας: 



«Έχει έρθει η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. 24 Αλήθεια, αλήθεια σας 
λέω, αν δεν πεθάνει ο κόκκος του σίτου όταν πέσει στη γη, αυτός µόνος µένει. Αν 

όµως πεθάνει, φέρει πολύ καρπό. 25 Εκείνος που αγαπά τη ζωή του τη χάνει. κι 
εκείνος που µισεί τη ζωή του στον κόσµο τούτο θα τη φυλάξει σε ζωή αιώνια. 26 
Αν κάποιος εµένα διακονεί, εµένα ας ακολουθεί, και όπου είµαι εγώ εκεί θα είναι 
και ο διάκονος ο δικός µου. Αν κάποιος εµένα διακονεί, θα τον τιµήσει ο 
Πατέρας». 

Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί 

27 «Τώρα η ψυχή µου είναι ταραγµένη, και τι να πω; “Πατέρα, σώσε µε από την 
ώρα αυτή”; Αλλά γι' αυτό ήρθα µέχρι την ώρα αυτή. 28 Πατέρα, δόξασε το όνοµά 

σου!» Ήρθε τότε φωνή από τον ουρανό: «Και το δόξασα και πάλι θα το 
δοξάσω». 29 Το πλήθος, λοιπόν, που είχε σταθεί και άκουσε έλεγε ότι βροντή 

έχει γίνει. Άλλοι έλεγαν: «Άγγελος του έχει µιλήσει». 30 Αποκρίθηκε ο Ιησούς και 
είπε: «∆εν έχει γίνει για µένα η φωνή αυτή, αλλά για σας. 31 Τώρα γίνεται κρίση 
του κόσµου τούτου, τώρα ο άρχοντας του κόσµου τούτου θα πεταχτεί έξω. 32 Κι 

εγώ, όταν υψωθώ από τη γη, όλους θα ελκύσω προς τον εαυτό µου». 33 Αυτό 

λοιπόν το έλεγε, δίνοντας σηµάδι µε ποιο θάνατο έµελλε να πεθάνει. 34 Τότε του 
αποκρίθηκε το πλήθος: «Εµείς ακούσαµε από το νόµο ότι ο Χριστός µένει στον 
αιώνα. Τότε, πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου; Ποιος είναι 
αυτός ο Υιός του ανθρώπου;» 35 Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε σ' αυτούς: «Ακόµη λίγο 
χρόνο το φως είναι µεταξύ σας. Περπατάτε όσο έχετε το φως, για να µη σας 

κυριέψει το σκοτάδι. Και όποιος περπατά στο σκοτάδι δεν ξέρει πού πηγαίνει. 36 
Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως, για να γίνετε γιοι φωτός». 

Η απιστία των Ιουδαίων 

37 Αυτά λάλησε ο Ιησούς και, αφού έφυγε, κρύφτηκε από αυτούς. 37 Ενώ τόσο 

πολλά θαυµατουργικά σηµεία είχε κάνει µπροστά τους, δεν πίστευαν σ' αυτόν, 

38 για να εκπληρωθεί ο λόγος που είπε ο Ησαΐας ο προφήτης:  

Κύριε, ποιος πίστεψε στο άκουσµα του κηρύγµατός µας;  

 Και ο βραχίονας του Κυρίου  
  σε ποιον αποκαλύφτηκε;  
39 Γι' αυτό δεν µπορούσαν να πιστεύουν, επειδή πάλι είπε ο Ησαΐας:  

40  Έχει τυφλώσει τους οφθαλµούς τους  
  και πώρωσε την καρδιά τους,  
 για να µη δουν µε τους οφθαλµούς  
  και νοήσουν µε την καρδιά και στραφούν,  
 και τους γιατρέψω.  
41 Αυτά είπε ο Ησαΐας, γιατί είδε τη δόξα του και µίλησε γι' αυτόν. 42 Όµως 
παρόλ' αυτά και από τους άρχοντες πολλοί πίστεψαν σ' αυτόν, αλλά εξαιτίας των 



Φαρισαίων δεν το οµολογούσαν, για να µη γίνουν αποσυνάγωγοι. 43 Γιατί 
αγάπησαν περισσότερο τη δόξα των ανθρώπων παρά, βεβαίως, τη δόξα του 
Θεού. 

Ο λόγος του Ιησού θα κρίνει τους ανθρώπους 

44 Ο Ιησούς λοιπόν φώναξε και είπε: «Όποιος πιστεύει σ' εµένα δεν πιστεύει σ' 
εµένα, αλλά σ' αυτόν που µε έστειλε. 45 Και εκείνος που βλέπει εµένα βλέπει 
αυτόν που µε έστειλε. 46 Εγώ έχω έρθει, για να είµαι φως στον κόσµο, για να µη 
µείνει στο σκοτάδι καθένας που πιστεύει σ' εµένα. 47 Και αν κάποιος ακούσει τα 

λόγια µου και δεν τα φυλάξει, εγώ δεν τον κρίνω. Επειδή δεν ήρθα για να κρίνω 
τον κόσµο, αλλά για να σώσω τον κόσµο. 48 Εκείνος που µε απορρίπτει και δε 
λαβαίνει τα λόγια µου, έχει αυτόν που τον κρίνει: ο λόγος που µίλησα, εκείνος θα 

τον κρίνει κατά την έσχατη ηµέρα. 49 Γιατί εγώ από τον εαυτό µου δε µίλησα, 
αλλά ο Πατέρας που µε έστειλε, αυτός µου έχει δώσει εντολή τι να πω και τι να 
µιλήσω. 50 Και ξέρω ότι η εντολή του είναι ζωή αιώνια. Αυτά λοιπόν που εγώ 

µιλώ, καθώς µου τα έχει πει ο Πατέρας, έτσι µιλώ». 

Ο Ιησούς πλένει τα πόδια των µαθητών 
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Και πριν από την εορτή του Πάσχα, ξέροντας ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα του να 
φύγει από τον κόσµο τούτο και να πάει προς τον Πατέρα, αγάπησε τους δικούς 

του που ήταν στον κόσµο και ολοκληρωτικά τους αγάπησε. 2 Και ενώ γινόταν το 

δείπνο, όταν ο ∆ιάβολος ήδη είχε βάλει στην καρδιά του Ιούδα, του γιου του 

Σίµωνα του Ισκαριώτη, να τον παραδώσει, 3 επειδή ήξερε ο Ιησούς ότι όλα του 

τα έδωσε ο Πατέρας στα χέρια του και ότι από το Θεό εξήλθε και προς το Θεό 

πηγαίνει, 4 σηκώνεται από το δείπνο και θέτει κάπου τα εξωτερικά του ρούχα 

και, αφού έλαβε µια πετσέτα, έζωσε γύρω τον εαυτό του. 5 Έπειτα βάζει νερό 

στο νιπτήρα και άρχισε να νίβει τα πόδια των µαθητών του και να τα σκουπίζει 

µε την πετσέτα που ήταν γύρω ζωσµένος. 6 Έρχεται λοιπόν προς το Σίµωνα 

Πέτρο. Εκείνος του λέει: «Κύριε, εσύ µου νίβεις τα πόδια;» 7 Αποκρίθηκε ο 

Ιησούς και του είπε: «Αυτό που εγώ κάνω εσύ δεν το ξέρεις τώρα. θα το 

καταλάβεις όµως µετά από αυτά». 9 Του λέει ο Πέτρος: «∆ε θα µου νίψεις τα 

πόδια στον αιώνα». Του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αν δε σε νίψω, δεν έχεις µέρος 

µαζί µου». 9 Του λέει ο Σίµωνας Πέτρος: «Κύριε, τότε όχι τα πόδια µου µόνο, 
αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». 10 Του λέει ο Ιησούς: «Ο λουσµένος δεν έχει 

ανάγκη παρά µόνο τα πόδια να νίψει, γιατί αλλιώς είναι καθαρός όλος. Και εσείς 
είστε καθαροί, αλλά όχι όλοι». 11 Επειδή ήξερε εκείνον που θα τον παράδινε, γι' 
αυτό είπε: «∆εν είστε όλοι καθαροί».  



12 Όταν λοιπόν ένιψε τα πόδια τους και έλαβε τα ρούχα του και κάθισε πάλι, για 
να φάει, τους είπε: «Καταλαβαίνετε τι σας έχω κάνει; 13 Εσείς µε φωνάζετε, “ο 
∆άσκαλος” και “ο Κύριος”, και καλά λέτε, γιατί είµαι. 14 Αν λοιπόν εγώ σας ένιψα 
τα πόδια, ο Κύριος και ο ∆άσκαλος, και εσείς οφείλετε να νίβετε τα πόδια ο ένας 
στον άλλο. 15 Γιατί σας έδωσα παράδειγµα, για να κάνετε και εσείς καθώς εγώ 
σας έκανα. 16 Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, δεν υπάρχει δούλος µεγαλύτερος από 
τον Κύριό του ούτε απόστολος µεγαλύτερος από εκείνον που τον έστειλε. 17 Αν 

ξέρετε αυτά, είστε µακάριοι αν τα κάνετε. 18 ∆ε λέω για όλους σας. εγώ ξέρω 

ποιους εξέλεξα. Αλλά θα γίνει ό,τι γίνει, για να εκπληρωθεί η Γραφή: Αυτός 
που µου τρώει τον άρτο σήκωσε εναντίον µου τη φτέρνα του. 
19 Από τώρα σας το λέω προτού να γίνει, για να πιστέψετε, όταν γίνει, ότι Εγώ 

Είµαι. 20 Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, αν στείλω κάποιον, εκείνος που τον δέχεται 
δέχεται εµένα. Και εκείνος που δέχεται εµένα δέχεται αυτόν που µε έστειλε». 

Ο Ιησούς προλέγει ότι θα προδοθεί 

(Μτ. 26:20-25, Μκ. 14:17-21, Λκ. 22:21-23) 

21 Αφού είπε αυτά ο Ιησούς, ταράχτηκε στο πνεύµα του και µαρτύρησε και είπε: 
«Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, ένας από εσάς θα µε προδώσει». 22 Έβλεπαν ο ένας 

τον άλλο οι µαθητές και απορούσαν για ποιον το λέει. 23 Ήταν ξαπλωµένος ένας 

από τους µαθητές του µέσα στην αγκαλιά του Ιησού, αυτός που τον αγαπούσε ο 

Ιησούς. 24 Γνέφει τότε σ' αυτόν ο Σίµωνας Πέτρος, να ρωτήσει να µάθει ποιος 

µπορούσε να είναι αυτός για τον οποίο το λέει. 25 Έτσι, λοιπόν, έπεσε εκείνος 
πάνω στο στήθος του Ιησού και του λέει: «Κύριε, ποιος είναι;» 26 Αποκρίνεται ο 

Ιησούς: «Είναι εκείνος για τον οποίο εγώ θα βουτήξω το ψωµί στο φαγητό και 

θα του το δώσω». Αφού βούτηξε λοιπόν το ψωµί, το λαβαίνει και το δίνει στον 

Ιούδα, το γιο του Σίµωνα του Ισκαριώτη. 27 Και µετά το ψωµί, τότε εισήλθε σ' 

εκείνον ο Σατανάς. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς: «Αυτό που θέλεις να κάνεις, κάνε 

το πιο γρήγορα». 28 Αυτό, όµως, κανείς δεν το κατάλαβε από εκείνους που 

κάθονταν για να φάνε, γιατί του το είπε. 29 Μερικοί µάλιστα νόµιζαν, επειδή το 

ταµείο είχε ο Ιούδας, ότι του είπε ο Ιησούς: “Αγόρασε όσα έχουµε ανάγκη στην 
εορτή” ή στους φτωχούς να δώσει κάτι. 30 Όταν έλαβε λοιπόν το ψωµί, εκείνος 

εξήλθε ευθύς. και ήταν νύχτα. 

Η νέα εντολή 

31 Όταν λοιπόν εξήλθε, λέει ο Ιησούς: «Τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου, 
και ο Θεός δοξάστηκε µέσω αυτού. 32 Αν ο Θεός δοξάστηκε µέσω αυτού, και ο 

Θεός θα τον δοξάσει µέσω του εαυτού του, και µάλιστα ευθύς θα τον δοξάσει. 

33 Παιδάκια µου, ακόµα για λίγο είµαι µαζί σας. Θα µε ζητήσετε και, καθώς είπα 



στους Ιουδαίους, “όπου εγώ πηγαίνω εσείς δε δύναστε να έρθετε”, και σ' εσάς το 
λέω τώρα. 34 Εντολή καινούργια σας δίνω: να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Καθώς 

αγάπησα εσάς, έτσι κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. 35 Με αυτό θα 
γνωρίσουν όλοι ότι είστε δικοί µου µαθητές, αν αγάπη έχετε ο ένας για τον 
άλλο». 

Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου 

(Μτ. 26:31-35, Μκ. 14:27-31, Λκ. 22:31-34) 

36 Του λέει ο Σίµωνας Πέτρος: «Κύριε, πού πηγαίνεις;» Του αποκρίθηκε ο 

Ιησούς: «Εκεί όπου πηγαίνω δε δύνασαι τώρα να µε ακολουθήσεις, θα µε 
ακολουθήσεις όµως ύστερα». 37 Του λέει ο Πέτρος: «Κύριε, γιατί δε δύναµαι να 

σε ακολουθήσω τώρα; Τη ζωή µου θα θυσιάσω για σένα». 38 Αποκρίνεται ο 
Ιησούς: «Τη ζωή σου θα θυσιάσεις για µένα; Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, δε θα 

λαλήσει ο πετεινός, ωσότου µε αρνηθείς τρεις φορές». 

O Ιησούς είναι ο δρόµος προς τον Πατέρα 
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«Ας µην ταράζεται η καρδιά σας. να πιστεύετε στο Θεό, και σ' εµένα να 

πιστεύετε. 2 Στην οικία του Πατέρα µου υπάρχουν πολλά µέρη διαµονής. Ειδεµή 
θα σας έλεγα ότι πορεύοµαι να σας ετοιµάσω τόπο; 3 Και αν πορευτώ και σας 
ετοιµάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω κοντά µου, για να είστε και 
εσείς όπου είµαι εγώ. 4 Και όπου εγώ πηγαίνω ξέρετε την οδό». 5 Του λέει ο 
Θωµάς: «Κύριε, δεν ξέρουµε πού πηγαίνεις. Πώς µπορούµε να ξέρουµε την οδό;» 
6 Του απαντά ο Ιησούς: «Εγώ είµαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν 

έρχεται προς τον Πατέρα παρά µόνο διαµέσου εµένα. 7 Αν µε έχετε γνωρίσει, θα 
γνωρίσετε και τον Πατέρα µου. Αλλά από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει». 

8 Του λέει ο Φίλιππος: «Κύριε, δείξε µας τον Πατέρα και µας αρκεί». 9 Του 
απαντά ο Ιησούς: «Τόσο χρόνο είµαι µαζί σας και δε µε έχεις γνωρίσει, Φίλιππε; 
Όποιος έχει δει εµένα έχει δει τον Πατέρα. Πώς εσύ λες: “∆είξε µας τον Πατέρα”; 

10 ∆εν πιστεύεις ότι εγώ είµαι µέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι µέσα σ' 

εµένα; Τα λόγια που εγώ σας λέω δε τα µιλώ από τον εαυτό µου, µάλιστα ο 

Πατέρας που µένει µέσα µου κάνει τα έργα του. 11 Πιστεύετέ µε ότι εγώ είµαι 
µέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι µέσα σ' εµένα. Ειδεµή, εξαιτίας αυτών 
των έργων ας πιστεύετε. 12 Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος πιστεύει σ' εµένα 
τα έργα που εγώ κάνω κι εκείνος θα κάνει. Και µεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, 
γιατί εγώ πορεύοµαι προς τον Πατέρα. 13 Και ό,τι ζητήσετε στο όνοµά µου αυτό 

θα το κάνω, για να δοξαστεί ο Πατέρας µέσω του Υιού. 14 Αν κάτι µου ζητήσετε 

στο όνοµά µου, εγώ θα το κάνω». 



Η υπόσχεση της αποστολής του Πνεύµατος 

15 «Αν µε αγαπάτε, τις εντολές τις δικές µου θα τηρήσετε. 16 Κι εγώ θα 
παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον Παράκλητο, για να είναι µαζί 

σας στον αιώνα: 17 το Πνεύµα της αλήθειας, που ο κόσµος δε δύναται να το 

λάβει, γιατί δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί µένει κοντά 
σας και θα είναι µέσα σας. 18 ∆ε θα σας αφήσω ορφανούς, έρχοµαι προς εσάς. 

19 Ακόµα λίγο χρόνο και ο κόσµος δε θα µε βλέπει πια, εσείς όµως θα µε 
βλέπετε, γιατί εγώ ζω κι εσείς θα ζήσετε. 20 Εκείνη την ηµέρα εσείς θα γνωρίσετε 

ότι εγώ είµαι µέσα στον Πατέρα µου και εσείς είστε µέσα µου κι εγώ µέσα σας. 
21 Όποιος έχει τις εντολές µου και τις τηρεί, εκείνος είναι που µε αγαπά. Και 
εκείνος που µε αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα µου, κι εγώ θα τον αγαπήσω 

και θα του εµφανίσω τον εαυτό µου». 22 Του λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης: 

«Κύριε, και τι έχει συµβεί, ώστε  σ' εµάς να µέλλεις να εµφανίζεις τον εαυτό σου, 

αλλά όχι στον κόσµο;» 23 Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Αν κάποιος µε 
αγαπά, θα τηρήσει το λόγο µου, και ο Πατέρας µου θα τον αγαπήσει και θα 
έρθουµε προς αυτόν και θα κάνουµε διαµονή µαζί του. 24 Όποιος δε µε αγαπά 
δεν τηρεί τους λόγους µου. Και ο λόγος που ακούτε δεν είναι δικός µου, αλλά του 
Πατέρα που µε έστειλε.  
25 Αυτά σας έχω πει, µένοντας κοντά σας. 26 Αλλά ο Παράκλητος, το Πνεύµα το 

Άγιο, που θα στείλει ο Πατέρας στο όνοµά µου Εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και 
θα σας υπενθυµίσει όλα όσα σας είπα εγώ. 27 Ειρήνη αφήνω σ' εσάς, την ειρήνη 

τη δική µου δίνω σ' εσάς. εγώ δε σας δίνω ειρήνη καθώς ο κόσµος δίνει. Ας µην 
ταράζεται η καρδιά σας µήτε να δειλιάζει. 28 Ακούσατε ότι εγώ σας είπα: 
“Πηγαίνω και έρχοµαι προς εσάς”. Αν µε αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν γιατί 
πορεύοµαι προς τον Πατέρα, επειδή ο Πατέρας είναι µεγαλύτερός µου. 29 Και 

τώρα σας το έχω πει πριν γίνει, για να πιστέψετε όταν γίνει. 30 ∆ε θα µιλήσω 
ακόµα πολλά µαζί σας, γιατί έρχεται ο άρχοντας του κόσµου. Και δεν έχει καµιά 
εξουσία σ' εµένα, 31 αλλά για να γνωρίσει ο κόσµος ότι αγαπώ τον Πατέρα, και 
καθώς µου έδωσε εντολή ο Πατέρας, έτσι κάνω. Σηκώνεστε, ας φεύγουµε από 
εδώ». 

Ο Ιησούς είναι η άµπελος η αληθινή 
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«Εγώ είµαι η άµπελος η αληθινή και ο Πατέρας µου είναι ο γεωργός. 2 Κάθε 

κλήµα ενωµένο µ' εµένα που δε φέρει καρπό το αφαιρεί. Και καθένα που φέρει 
καρπό το κλαδεύει, για να φέρει περισσότερο καρπό. 3 Ήδη εσείς είστε καθαροί, 

εξαιτίας του λόγου που σας έχω µιλήσει. 4 Μείνετε ενωµένοι µ' εµένα, κι εγώ θα 

µένω ενωµένος µ' εσάς. Καθώς το κλήµα δε δύναται να φέρει καρπό από τον 
εαυτό του αν δε µένει ενωµένο µε την άµπελο, έτσι ούτε εσείς αν δε µένετε 



ενωµένοι µ' εµένα. 5 Εγώ είµαι η άµπελος, εσείς τα κλήµατα. Όποιος µένει 

ενωµένος µ' εµένα κι εγώ µε αυτόν, αυτός φέρει καρπό πολύ, γιατί χωρίς εµένα 

δε δύναστε να κάνετε τίποτα. 6 Αν κάποιος δε µένει ενωµένος µ' εµένα, πετιέται 

έξω σαν το κλήµα και ξεραίνεται, και τα συνάζουν και τα ρίχνουν στη φωτιά και 
καίγονται. 7 Αν µείνετε µέσα µου και τα λόγια µου µείνουν µέσα σας, ζητήστε ό,τι 

θέλετε και θα σας γίνει. 8 Με αυτό δοξάστηκε ο Πατέρας µου: µε το να φέρετε 
καρπό πολύ και να γίνετε δικοί µου µαθητές. 9 Καθώς µε αγάπησε ο Πατέρας κι 

εγώ εσάς αγάπησα. µείνετε µέσα στην αγάπη τη δική µου. 10 Αν τις εντολές µου 
τηρήσετε, θα µείνετε µέσα στην αγάπη µου, καθώς εγώ έχω τηρήσει τις εντολές 
του Πατέρα µου και µένω µέσα στην αγάπη του.  

11 Αυτά σας τα έχω µιλήσει, για να είναι η χαρά η δική µου µέσα σας και η χαρά 
σας να ολοκληρωθεί. 12 Αυτή είναι η εντολή η δική µου: να αγαπάτε ο ένας τον 
άλλο καθώς αγάπησα εσάς. 13 Μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν κανείς δεν έχει, να 
θυσιάσει κάποιος την ψυχή του για τους φίλους του. 14 Εσείς φίλοι µου είστε, αν 
κάνετε όσα εγώ σας δίνω εντολή. 15 ∆ε σας λέω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν 
ξέρει τι κάνει ο κύριός του. Εσάς όµως σας έχω πει φίλους, γιατί όλα όσα άκουσα 
από τον Πατέρα µου σας γνώρισα. 16 ∆ε µε εξελέξατε εσείς, αλλά εγώ σας 
εξέλεξα και σας έθεσα, για να πάτε εσείς και να φέρετε καρπό και ο καρπός σας 

να µένει, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνοµά µου να σας το δώσει. 17 
Αυτά σας δίνω εντολή: να αγαπάτε ο ένας τον άλλο». 

Το µίσος του κόσµου 

18 «Αν ο κόσµος σάς µισεί, ας γνωρίζετε ότι εµένα πρώτα από εσάς έχει µισήσει. 
19 Αν ήσασταν από τον κόσµο, ο κόσµος θα αγαπούσε το δικό του. Επειδή όµως 
δεν είστε από τον κόσµο, αλλά εγώ σας εξέλεξα από τον κόσµο, γι' αυτό σας µισεί 
ο κόσµος. 20 Να θυµάστε το λόγο που εγώ σας είπα: “∆εν υπάρχει δούλος 
µεγαλύτερος από τον κύριό του”. Αν εµένα καταδίωξαν, κι εσάς θα καταδιώξουν. 

Αν το λόγο µου τήρησαν, και το δικό σας θα τηρήσουν. 21 Αλλά αυτά όλα θα τα 
κάνουν σ' εσάς εξαιτίας του ονόµατός µου, γιατί δεν ξέρουν εκείνον που µε 
έστειλε. 22 Αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα µιλήσει, δε θα είχαν αµαρτία. 
Τώρα, όµως, πρόφαση δεν έχουν για την αµαρτία τους. 23 Όποιος εµένα µισεί και 
τον Πατέρα µου µισεί. 24 Αν δεν έκανα µεταξύ τους τα έργα που κανείς άλλος 

δεν έκανε, αµαρτία δε θα είχαν. Τώρα όµως και τα έχουν δει και έχουν µισήσει 

και εµένα και τον Πατέρα µου. 25 Αλλά αυτό συνέβηκε, για να εκπληρωθεί ο 

λόγος που είναι γραµµένος στο νόµο τους: Με µίσησαν χωρίς λόγο.  
26 Όταν έρθει ο Παράκλητος τον οποίο εγώ θα στείλω σ' εσάς από τον Πατέρα, 
το Πνεύµα της αλήθειας το οποίο από τον Πατέρα εκπορεύεται, Εκείνος θα 

µαρτυρήσει για µένα. 27 Και εσείς επίσης µαρτυρείτε, γιατί από την αρχή είστε 
µαζί µου.  
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Αυτά σας τα έχω πει για να µη σκανδαλιστείτε. 2 Αποσυνάγωγους  θα σας 

κάνουν. Αλλά έρχεται ώρα που καθένας ο οποίος σας θανατώσει να νοµίσει ότι 

προσφέρει λατρεία στο Θεό. 3 Και αυτά θα τα κάνουν, επειδή δε γνώρισαν τον 
Πατέρα ούτε εµένα. 4 Αλλά σας έχω µιλήσει αυτά, για να τα θυµάστε ότι εγώ σας 

τα είπα, όταν έρθει η ώρα τους». 

Το έργο του Πνεύµατος 

«Αυτά, όµως, από την αρχή δε σας τα είπα, γιατί ήµουν µαζί σας. 5 Αλλά τώρα 
πηγαίνω προς εκείνον που µε έστειλε, και κανείς από εσάς δε µε ρωτά: “Πού 
πηγαίνεις”; 6 Αλλά επειδή αυτά σας έχω πει, η λύπη έχει γεµίσει την καρδιά σας. 
7 Αλλά εγώ την αλήθεια σας λέω: συµφέρει σ' εσάς εγώ να φύγω. Γιατί, αν δε 

φύγω, ο Παράκλητος δε θα έρθει προς εσάς. αν όµως πορευτώ, θα τον στείλω 
προς εσάς. 8 Και όταν έρθει Εκείνος, θα ελέγξει τον κόσµο για αµαρτία και για 
δικαιοσύνη και για κρίση. 9 Αφενός για αµαρτία, επειδή δεν πιστεύουν σ' εµένα. 

10 Αφετέρου για δικαιοσύνη, επειδή πηγαίνω προς τον Πατέρα και δε θα µε 
βλέπετε πια. 11 Και για κρίση, επειδή ο άρχοντας του κόσµου τούτου έχει κριθεί.  

12 Ακόµη πολλά έχω να σας λέω, αλλά δε δύναστε να τα βαστάζετε τώρα. 13 
Όταν όµως έρθει Εκείνος, το Πνεύµα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την 

αλήθεια. Γιατί δε θα µιλήσει από τον εαυτό του, αλλά όσα ακούσει θα µιλήσει και 
τα ερχόµενα θα σας αναγγέλλει. 14 Εκείνος εµένα θα δοξάσει, γιατί από το δικό 
µου θα λαβαίνει και θα σας αναγγέλλει. 15 Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά 

µου. γι' αυτό είπα ότι από το δικό µου λαβαίνει και θα σας αναγγέλλει». 

«Η λύπη σας θα γίνει χαρά» 

16 «Σε λίγο χρόνο και δε θα µε βλέπετε πια, και πάλι σε λίγο χρόνο και θα µε 

δείτε». 17 Είπαν, λοιπόν, µερικοί από τους µαθητές του µεταξύ τους: «Τι 

σηµαίνει αυτό που µας λέει: “Σε λίγο χρόνο και δε θα µε βλέπετε πια, και πάλι σε 

λίγο χρόνο και θα µε δείτε”; Και: “Επειδή πηγαίνω προς τον Πατέρα”;» 18 
Έλεγαν λοιπόν: «Τι σηµαίνει αυτό που λέει, το: “Σε λίγο χρόνο”; ∆εν ξέρουµε τι 
µιλά». 19 Κατάλαβε ο Ιησούς ότι ήθελαν να τον ρωτούν και τους είπε: «Γι' αυτό 

συζητάτε µεταξύ σας, επειδή είπα: “Σε λίγο χρόνο και δε θα µε βλέπετε πια, και 

πάλι σε λίγο χρόνο και θα µε δείτε”; 20 Αλήθεια, αλήθεια σας λέω ότι θα 
κλάψετε και θα θρηνήσετε εσείς, ενώ ο κόσµος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε, 
αλλά η λύπη σας θα γίνει χαρά. 21 Η γυναίκα όταν γεννά έχει λύπη, γιατί ήρθε η 
ώρα της. Όταν όµως γεννήσει το παιδί, δε θυµάται πια τη θλίψη από τη χαρά, 
γιατί γεννήθηκε άνθρωπος στον κόσµο. 22 Και εσείς, λοιπόν, τώρα βέβαια έχετε 
λύπη. Πάλι όµως θα σας δω, και θα χαρεί η καρδιά σας, και τη χαρά σας κανένας 



δεν την αφαιρεί από εσάς. 23 Και εκείνη την ηµέρα εµένα δε θα ρωτήσετε 
τίποτα. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, αν κάτι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνοµά 

µου, θα σας το δώσει. 24 Ως τώρα δε ζητήσατε τίποτα στο όνοµά µου, ζητάτε 
και θα παίρνετε, για να είναι η χαρά σας ολοκληρωµένη». 

«Εγώ έχω νικήσει τον κόσµο» 

25 «Αυτά σας τα έχω πει παραβολικά. Έρχεται ώρα που δε θα σας µιλήσω πια 
παραβολικά, αλλά µε παρρησία για τον Πατέρα θα σας αναγγείλω. 26 Κατ' εκείνη 
την ηµέρα θα ζητήσετε στο όνοµά µου, και δε σας λέω ότι εγώ θα παρακαλέσω 
τον Πατέρα για σας. 27 Γιατί ο ίδιος ο Πατέρας σάς αγαπά, επειδή εσείς έχετε 
αγαπήσει εµένα και έχετε πιστέψει ότι εγώ εξήλθα από το Θεό. 28 Εξήλθα από 

τον Πατέρα και έχω έρθει στον κόσµο. πάλι αφήνω τον κόσµο και πορεύοµαι 
προς τον Πατέρα». 29 Λένε οι µαθητές του: «∆ες, τώρα µε παρρησία µιλάς και δε 

λες καµιά παραβολή. 30 Τώρα ξέρουµε ότι ξέρεις τα πάντα και δεν έχεις ανάγκη 

κάποιος να σε ρωτά. Γι' αυτό πιστεύουµε ότι εξήλθες από το Θεό». 31 Τους 

αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Τώρα πιστεύετε; 32 Ιδού, έρχεται ώρα και µάλιστα έχει 

έρθει, για να σκορπιστείτε καθένας στις ιδιωτικές του υποθέσεις κι εµένα να 
αφήσετε µόνο. Αλλά δεν είµαι µόνος, γιατί ο Πατέρας είναι µαζί µου. 33 Αυτά σας 

τα έχω πει, για να έχετε ειρήνη µέσα σ' εµένα. Μέσα στον κόσµο θα έχετε θλίψη. 
αλλά θαρρεύετε, εγώ έχω νικήσει τον κόσµο». 

Η Αρχιερατική προσευχή του Ιησού 
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Αυτά λάλησε ο Ιησούς και, αφού σήκωσε τα µάτια του στον ουρανό, είπε: 
«Πατέρα, έχει έρθει η ώρα. ∆όξασε τον Υιό σου, για να δοξάσει ο Υιός εσένα, 2 
καθώς του έδωσες εξουσία σε κάθε σάρκα, ώστε σε όλους όσους του έχεις δώσει 

να δώσει σ' αυτούς ζωή αιώνια. 3 Και αυτή είναι η αιώνια ζωή: το να γνωρίζουν 

εσένα, το µόνο αληθινό Θεό, και αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. 4 Εγώ 
σε δόξασα πάνω στη γη, αφού τελείωσα το έργο που µου έχεις δώσει να κάνω. 5 
Και τώρα δόξασέ µε εσύ, Πατέρα, κοντά στον εαυτό σου µε τη δόξα που είχα 
κοντά σου προτού να υπάρχει ο κόσµος.  
6 Φανέρωσα το όνοµά σου στους ανθρώπους που µου έδωσες από τον κόσµο. 

∆ικοί σου ήταν και σ' εµένα τους έδωσες και το λόγο σου τον έχουν τηρήσει. 7 
Τώρα έχουν γνωρίσει ότι όλα όσα µου έχεις δώσει είναι από εσένα. 8 Γιατί τα 

λόγια που µου έδωσες τους τα έχω δώσει, και αυτοί τα έλαβαν και γνώρισαν732 
αληθινά ότι εξήλθα από εσένα, και πίστεψαν ότι εσύ µε απέστειλες. 9 Εγώ γι' 
αυτούς παρακαλώ. ∆εν παρακαλώ για τον κόσµο, αλλά γι' αυτούς που µου έχεις 
δώσει, επειδή είναι δικοί σου. 10 Και όλα τα δικά µου είναι δικά σου και τα δικά 
σου δικά µου, και έχω δοξαστεί µέσω αυτών. 11 Και δεν είµαι πια στον κόσµο, 



ενώ αυτοί είναι στον κόσµο, κι εγώ έρχοµαι προς εσένα. Πατέρα άγιε, τήρησέ 
τους στο όνοµά σου που µου έχεις δώσει, για να είναι ένα καθώς εµείς. 12 Όταν 
ήµουν µαζί τους, εγώ τους τηρούσα734 στο όνοµά σου [αυτούς] που µου έχεις 

δώσει, και τους φύλαξα, και κανείς από αυτούς δε χάθηκε παρά µόνο ο γιος της 
απώλειας, για να εκπληρωθεί η Γραφή. 13 Τώρα, όµως, προς εσένα έρχοµαι, και 

αυτά τα λαλώ µέσα στον κόσµο, για να έχουν τη χαρά τη δική µου 
ολοκληρωµένη µέσα τους. 14 Εγώ τους έχω δώσει το λόγο σου, και ο κόσµος 
τούς µίσησε, γιατί δεν είναι από τον κόσµο καθώς εγώ δεν είµαι από τον κόσµο. 
15 ∆εν παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσµο, αλλά να τους φυλάξεις από τον 
Πονηρό. 16 Από τον κόσµο δεν είναι καθώς εγώ δεν είµαι από τον κόσµο. 17 

Αγίασέ τους µέσω της αλήθειας. ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. 18 Καθώς 
εµένα απέστειλες στον κόσµο κι εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσµο. 19 Και για 

χάρη τους εγώ αγιάζω τον εαυτό µου, για να είναι και αυτοί αγιασµένοι µέσα 
στην αλήθεια.  
20 Και δεν παρακαλώ γι' αυτούς µόνο, αλλά και για εκείνους που πιστεύουν µέσω 

του λόγου τους σ' εµένα: 21 να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ, Πατέρα, είσαι µέσα 

µου κι εγώ µέσα σου, έτσι και αυτοί να είναι [ένα] µέσα µας, για να πιστεύει ο 

κόσµος ότι εσύ µε απέστειλες. 22 Κι εγώ τη δόξα που µου έχεις δώσει τους την 

έχω δώσει, για να είναι ένα καθώς εµείς είµαστε ένα. 23 Εγώ µέσα τους κι εσύ 
µέσα µου, για να είναι τελειοποιηµένοι σε ένα, ώστε να καταλαβαίνει ο κόσµος ότι 

εσύ µε απέστειλες και ότι τους αγάπησες καθώς εµένα αγάπησες.  
24 Πατέρα, αυτοί που µου έχεις δώσει, θέλω όπου είµαι εγώ κι εκείνοι να είναι 
µαζί µου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική µου που µου έχεις δώσει, γιατί µε 

αγάπησες πριν από τη δηµιουργία του κόσµου.  
25 Πατέρα δίκαιε, αν και ο κόσµος δε σε γνώρισε, εγώ όµως σε γνώρισα, και 
αυτοί γνώρισαν ότι εσύ µε απέστειλες. 26 Και γνώρισα σ' αυτούς το όνοµά σου 
και θα τους το γνωρίζω, για να είναι η αγάπη µε την οποία µε αγάπησες µέσα 

τους κι εγώ να είµαι µέσα τους». 

Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού 

(Μτ. 26:47-56, Μκ. 14:43-50, Λκ. 22:47-53) 
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Αφού είπε αυτά ο Ιησούς, εξήλθε µαζί µε τους µαθητές του πέρα από το 
χείµαρρο του Κεδρών όπου ήταν κήπος, στον οποίο εισήλθε αυτός και οι µαθητές 

του. 2 Μάλιστα ήξερε αυτόν τον τόπο και ο Ιούδας, που τον παράδωσε, γιατί 

πολλές φορές συνάχτηκε ο Ιησούς εκεί µαζί µε τους µαθητές του. 3 Ο Ιούδας, 
λοιπόν, αφού έλαβε τη στρατιωτική µονάδα και υπηρέτες από τους αρχιερείς και 

από τους Φαρισαίους, έρχεται εκεί µαζί µε φανάρια και µε λαµπάδες και µε όπλα. 



4 Τότε ο Ιησούς, επειδή ήξερε όλα τα ερχόµενα σ' αυτόν, εξήλθε και τους λέει: 

«Ποιον ζητάτε;» 5 Του αποκρίθηκαν: «Τον Ιησού το Ναζωραίο». Τους λέει: 

«Εγώ Είµαι». Είχε σταθεί επίσης και ο Ιούδας, που τον παράδωσε, µαζί τους. 6 
Μόλις λοιπόν τους είπε, «Εγώ Είµαι», έφυγαν προς τα πίσω και έπεσαν χάµω. 7 

Πάλι τότε τους ρώτησε: «Ποιον ζητάτε;» Εκείνοι είπαν: «Τον Ιησού το 

Ναζωραίο». 8 Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Σας είπα ότι εγώ είµαι. Αν λοιπόν εµένα 
ζητάτε, αφήστε τούτους να πηγαίνουν» 9  - για να εκπληρωθεί ο λόγος που είπε: 

«Από αυτούς που µου έχεις δώσει δεν έχασα κανέναν». 10 Ο Σίµωνας Πέτρος 
τότε, που είχε µάχαιρα, την τράβηξε και χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του 

απέκοψε το αυτί το δεξιό. Και το όνοµα του δούλου ήταν Μάλχος. 11 Είπε λοιπόν 

ο Ιησούς στον Πέτρο: «Βάλε τη µάχαιρα στη θήκη. το ποτήρι που µου έχει δώσει 
ο Πατέρας δε θα το πιω;» 

Ο Ιησούς οδηγείται στον Άννα 

(Μτ. 26:57-58, Μκ. 14:53-54, Λκ. 22:54) 

12 Η στρατιωτική µονάδα, λοιπόν, και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτες των Ιουδαίων 

συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν 19 και τον οδήγησαν στον Άννα πρώτα. 
γιατί ήταν πεθερός του Καϊάφα, που ήταν αρχιερέας του έτους εκείνου. 14 Και 

ήταν ο Καϊάφας αυτός που συµβούλεψε τους Ιουδαίους ότι συµφέρει ένας 
άνθρωπος να πεθάνει υπέρ του λαού. 

Ο Πέτρος απαρνείται το Χριστό 

(Μτ. 26:69-70, Μκ. 14:66-68, Λκ. 22:55-57) 

15 Και ακολουθούσε τον Ιησού ο Σίµωνας Πέτρος και ένας άλλος µαθητής. Ο 
µαθητής λοιπόν εκείνος ήταν γνωστός στον αρχιερέα και εισήλθε µαζί µε τον 

Ιησού στην αυλή του αρχιερέα, 16 ενώ ο Πέτρος είχε σταθεί κοντά προς τη 
θύρα έξω. Εξήλθε λοιπόν ο άλλος µαθητής, ο γνωστός του αρχιερέα, και είπε στη 
θυρωρό και εισήγαγε τον Πέτρο. 17 Λέει τότε στον Πέτρο η δούλη η θυρωρός: 
«Μήπως κι εσύ είσαι από τους µαθητές του ανθρώπου τούτου;» Εκείνος λέει: 
«∆εν είµαι». 18 Και είχαν σταθεί οι δούλοι και οι υπηρέτες, έχοντας κάνει 
ανθρακιά, επειδή έκανε κρύο, και θερµαίνονταν. Είχε σταθεί τότε και ο Πέτρος 
µαζί τους και θερµαινόταν. 

Ο Άννας ανακρίνει τον Ιησού 

(Μτ. 26:59-66, Μκ. 14:55-64, Λκ. 22:66-71) 

19 Ο αρχιερέας, λοιπόν, ρώτησε τον Ιησού για τους µαθητές του και για τη 

διδαχή του. 20 Του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Εγώ µε παρρησία έχω µιλήσει στον 
κόσµο. Εγώ πάντοτε δίδαξα στη συναγωγή και στο ναό, όπου όλοι οι Ιουδαίοι 



συνέρχονται, και στα κρυφά δε µίλησα τίποτα. 21 Τι µε ρωτάς; Ρώτησε αυτούς 
που έχουν ακούσει τι τους µίλησα. ∆ες, αυτοί ξέρουν όσα είπα εγώ». 22 Και όταν 

είπε αυτά, ένας από τους υπηρέτες που είχε σταθεί εκεί κοντά έδωσε ένα 

χαστούκι στον Ιησού και του είπε: «Έτσι αποκρίνεσαι στον αρχιερέα;» 23 Του 

αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αν κακώς µίλησα, µαρτύρησε για το κακό. αν όµως 

καλώς, γιατί µε δέρνεις;» 24 Τον απέστειλε τότε ο Άννας δεµένο προς τον 
Καϊάφα τον αρχιερέα. 

Ο Πέτρος αρνείται πάλι τον Ιησού 

(Μτ. 26:71-75, Μκ. 14:66-72, Λκ. 22:58-62) 

25 Και ο Σίµωνας Πέτρος είχε σταθεί και θερµαινόταν. Του είπαν, λοιπόν: 
«Μήπως κι εσύ είσαι από τους µαθητές του;» Εκείνος αρνήθηκε και είπε: «∆εν 
είµαι». 26 Λέει ένας από τους δούλους του αρχιερέα, που ήταν συγγενής αυτού 

που απέκοψε ο Πέτρος το αυτί: «∆ε σε είδα εγώ µέσα στον κήπο µαζί του;» 27 

Πάλι, λοιπόν, αρνήθηκε ο Πέτρος. και αµέσως λάλησε ένας πετεινός. 

Ο Ιησούς µπροστά στον Πιλάτο 

(Μτ. 27:1-2, 11-14, Μκ. 15:1-5, Λκ. 23:1-5) 

28 Οδηγούν τότε τον Ιησού από τον Καϊάφα στο πραιτόριο. και ήταν πρωί. Και 
αυτοί δεν εισήλθαν στο πραιτόριο, για να µη µιανθούν, αλλά να φάνε το Πάσχα. 
29 Βγήκε, λοιπόν, ο Πιλάτος έξω προς αυτούς και λέει: «Ποια κατηγορία φέρετε 
κατά του ανθρώπου τούτου;» 30 Αποκρίθηκαν και του είπαν: «Αν αυτός δεν 

έκανε συνεχώς κακό, δε θα σου τον παραδίναµε». 31 Είπε τότε σ' αυτούς ο 
Πιλάτος: «Λάβετέ τον εσείς και κατά το νόµο σας κρίνετέ τον». Του είπαν οι 
Ιουδαίοι: «Σ' εµάς δεν επιτρέπεται να θανατώσουµε κανέναν» 32 - για να 
εκπληρωθεί ο λόγος του Ιησού που είπε,  δίνοντας σηµάδι µε ποιο θάνατο έµελλε 
να πεθάνει. 33 Εισήλθε, λοιπόν, πάλι στο πραιτόριο ο Πιλάτος και φώναξε τον 

Ιησού και του είπε: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων;» 34 Αποκρίθηκε ο 

Ιησούς: «Από τον εαυτό σου εσύ το λες αυτό ή άλλοι σου είπαν για µένα;» 35 
Αποκρίθηκε ο Πιλάτος: «Μήπως εγώ είµαι Ιουδαίος; Το έθνος το δικό σου και οι 

αρχιερείς σε παράδωσαν σ' εµένα. τι έκανες;» 36 Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Η 
βασιλεία η δική µου δεν είναι από τον κόσµο τούτο. Αν από τον κόσµο τούτον 
ήταν η βασιλεία η δική µου, οι υπηρέτες οι δικοί µου θα αγωνίζονταν, για να µην 
παραδοθώ στους Ιουδαίους. Τώρα όµως η βασιλεία η δική µου δέν είναι από 
εδώ». 37 Του είπε τότε ο Πιλάτος: «Εποµένως, βασιλιάς είσαι εσύ;» Αποκρίθηκε ο 

Ιησούς: «Εσύ λες σωστά ότι είµαι βασιλιάς. Εγώ γι' αυτό έχω γεννηθεί και γι' 
αυτό έχω έρθει στον κόσµο: για να µαρτυρήσω για την αλήθεια. Καθένας που 
είναι από την αλήθεια ακούει τη φωνή µου». 38 Λέει σ' αυτόν ο Πιλάτος: «Τι είναι 
αλήθεια;» 



Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο 

(Μτ. 27:15-31, Μκ. 15:6-20, Λκ. 23:13-25) 

Και αφού είπε αυτό, πάλι εξήλθε προς τους Ιουδαίους και τους λέει: «Εγώ δε 

βρίσκω σ' αυτόν καµία αιτία κατηγορίας. 39 Υπάρχει όµως µια συνήθεια σ' 

εσάς, να σας απολύω έναν υπόδικο το Πάσχα. Θέλετε, λοιπόν, να σας απολύσω 
το βασιλιά των Ιουδαίων;» 40 Κραύγασαν τότε πάλι λέγοντας: «Όχι τούτον, αλλά 
το Βαραβά». Και ήταν ο Βαραβάς ληστής.  
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Τότε, λοιπόν, έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησού και τον µαστίγωσε. 2 Και οι στρατιώτες, 

αφού έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια, το επέθεσαν στο κεφάλι του και τον 
έντυσαν µε ιµάτιο πορφυρό 3 και έρχονταν προς αυτόν και έλεγαν: «Χαίρε, 
βασιλιά των Ιουδαίων». Και του έδιναν χαστούκια. 4 Και βγήκε πάλι έξω ο 
Πιλάτος και τους λέει: «Να, εγώ σας τον φέρνω έξω, για να καταλάβετε ότι καµιά 

αιτία κατηγορίας δε βρίσκω σ' αυτόν». 5 Βγήκε λοιπόν ο Ιησούς έξω, φορώντας 

το αγκάθινο στεφάνι και το πορφυρό ιµάτιο. Και τους λέει ο Πιλάτος: «Ιδού ο 

άνθρωπος». 6 Όταν λοιπόν τον είδαν οι αρχιερείς και σι υπηρέτες του ναού, 

κραύγασαν λέγοντας: «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Τους λέει ο Πιλάτος: 

«Λάβετέ τον εσείς και σταυρώστε τον, γιατί εγώ δεν βρίσκω σ' αυτόν καµιά αιτία 

κατηγορίας». 7 Αποκρίθηκαν σ' αυτόν οι Ιουδαίοι: «Εµείς έχουµε νόµο και κατά 

το νόµο οφείλει να πεθάνει, γιατί έκανε τον εαυτό του Υιό Θεού».  
8 Όταν λοιπόν άκουσε ο Πιλάτος αυτόν το λόγο, φοβήθηκε περισσότερο, 9 και 
εισήλθε στο πραιτόριο πάλι και λέει στον Ιησού: «Από πού είσαι εσύ;» Αλλά ο 
Ιησούς δεν του έδωσε απόκριση. 10 Λέει τότε σ' αυτόν ο Πιλάτος: «Σ' εµένα δε 
µιλάς; ∆εν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε απολύσω και έχω εξουσία να σε 
σταυρώσω;» 11 Του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «∆ε θα είχες εξουσία κατεπάνω µου 
καµιά, αν δε σου ήταν δοσµένο από επάνω. Γι' αυτό εκείνος που µε παράδωσε σ' 

εσένα έχει µεγαλύτερη αµαρτία». 12 Γι' αυτό που είπε, ο Πιλάτος ζητούσε να 
τον απολύσει. Αλλά οι Ιουδαίοι κραύγασαν λέγοντας: «Αν τούτον απολύσεις, δεν 

είσαι φίλος του Καίσαρα. Καθένας που κάνει τον εαυτό του βασιλιά αντιτίθεται 
στον Καίσαρα».  
13 Ο Πιλάτος, λοιπόν, όταν άκουσε τα λόγια αυτά, έφερε έξω τον Ιησού και 

κάθισε πάνω σε βήµα, σ' έναν τόπο που λέγεται Λιθόστρωτο και στα εβραϊκά 

“Γαββαθά”. 14 Ήταν τότε παρασκευή του Πάσχα, η ώρα ήταν περίπου δώδεκα 

το µεσηµέρι. Και λέει στους Ιουδαίους: «Να ο βασιλιάς σας». 15 Κραύγασαν 
τότε εκείνοι: «Αφάνισέ τον, αφάνισέ τον, σταύρωσέ τον». Τους λέει ο Πιλάτος: 
«Το βασιλιά σας να σταυρώσω;» Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς: «∆εν έχουµε βασιλιά 



παρά µόνο τον Καίσαρα». 16 Τότε, λοιπόν, τον παράδωσε σ' αυτούς για να 
σταυρωθεί. 

Η σταύρωση του Ιησού 

(Μτ. 27:32-44, Μκ. 16:21-32, Λκ. 23:26-43) 

Παράλαβαν λοιπόν τον Ιησού, 17 και βαστάζοντας ο ίδιος το σταυρό, εξήλθε από 
την πόλη στο λεγόµενο “Κρανίου Τόπο”, που λέγεται εβραϊκά “Γολγοθά”, 18 
όπου τον σταύρωσαν, και µαζί του άλλους δύο, δώθε και κείθε, και στο µέσο τον 

Ιησού. 19 Ο Πιλάτος έγραψε τότε και µια επιγραφή και την έθεσε πάνω στο 
σταυρό. Και ήταν γραµµένο: “Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων”. 20 
Αυτή, λοιπόν, την επιγραφή διάβασαν πολλοί από τους Ιουδαίους, γιατί ήταν 
κοντά στην πόλη ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς. Και ήταν γραµµένη 
εβραϊκά, ρωµαϊκά, ελληνικά. 21 Έλεγαν λοιπόν στον Πιλάτο οι αρχιερείς των 
Ιουδαίων: «Να µη γράφεις, “Ο βασιλιάς των Ιουδαίων”, αλλά ότι “Εκείνος είπε: 
Βασιλιάς είµαι των Ιουδαίων”». 22 Αποκρίθηκε ο Πιλάτος: «Ό,τι έχω γράψει, έχω 
γράψει».  
23 Οι στρατιώτες, λοιπόν, όταν σταύρωσαν τον Ιησού, έλαβαν τα ιµάτιά του και 

τα έκαναν τέσσερα µέρη, για κάθε στρατιώτη ένα µέρος, και το χιτώνα. Και ήταν 

ο χιτώνας χωρίς ραφή, από πάνω ως κάτω υφαντός ολόκληρος. 24 Είπαν λοιπόν 

µεταξύ τους: «Ας µην τον σκίσουµε, αλλά ας ρίξουµε λαχνό γι' αυτόν να δούµε 
ποιανού θα είναι» - για να εκπληρωθεί η Γραφή που λέει:  

∆ιαµοιράστηκαν τα ιµάτιά µου µεταξύ τους  
 και πάνω στον ιµατισµό µου έριζαν κλήρο.  
Αφενός, λοιπόν, οι στρατιώτες έκαναν αυτά. 25 Αφετέρου είχαν σταθεί κοντά στο 

σταυρό 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 τη 

µητέρα του και το µαθητή που αγαπούσε να έχει σταθεί εκεί κοντά, λέει στη 
µητέρα του: «Γυναίκα, να ο γιος σου». 27 Έπειτα λέει στο µαθητή: «Να η µητέρα 
σου». Και από εκείνη την ώρα έλαβε αυτήν ο µαθητής στην οικία του. 

Ο θάνατος του Ιησού 

(Μτ. 27:45-56, Μκ. 15:33-41, Λκ. 23:44-49) 

28 Μετά από αυτό, επειδή ήξερε ο Ιησούς ότι ήδη όλα έχουν τελεστεί, για να 

εκπληρωθεί η Γραφή, λέει: «∆ιψώ». 29 Ένα σκεύος βρισκόταν εκεί γεµάτο ξίδι. 

Αφού, λοιπόν, έθεσαν ένα σφουγγάρι γεµάτο µε το ξίδι γύρω σ' ένα κλαδί από 

ύσσωπο, το πρόσφεραν στο στόµα του. 30 Όταν τότε έλαβε το ξίδι, ο Ιησούς 
είπε: «Τετέλεσται». Και αφού έγειρε το κεφάλι, παράδωσε το πνεύµα. 



Ένας στρατιώτης λογχίζει την πλευρά του Ιησού 

31 Τότε οι Ιουδαίοι, επειδή ήταν ηµέρα προπαρασκευής του Πάσχα, για να µη 
µείνουν πάνω στο σταυρό τα σώµατα το Σάββατο, επειδή ήταν µεγάλη η ηµέρα 
εκείνου του Σαββάτου, παρακάλεσαν τον Πιλάτο να τους σπάσουν τα σκέλη και 

να τους πάρουν από εκεί. 32 Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτες, και αφενός του 

πρώτου έσπασαν τα σκέλη όπως και του άλλου που σταυρώθηκε µαζί του. 33 
Στον Ιησού, όµως, όταν ήρθαν, µόλις είδαν ότι αυτός είχε ήδη πεθάνει, δεν 
έσπασαν τα σκέλη του, 34 αλλά ένας από τους στρατιώτες τρύπησε µε λόγχη την 

πλευρά του, και εξήλθε ευθύς αίµα και νερό. 35 Και εκείνος που το έχει δει έχει 
µαρτυρήσει, και αληθινή είναι η µαρτυρία του, και εκείνος ξέρει ότι λέει αληθινά 

πράγµατα, για να πιστέψετε κι εσείς. 36 Επειδή έγιναν αυτά, για να εκπληρωθεί 

η Γραφή: Οστό του δε θα συντριφτεί. 37 Και πάλι άλλο µέρος της 

Γραφής λέει: Θα δουν αυτόν που κέντησαν. 

Η ταφή του Ιησού 

(Μτ. 27:57-61, Μκ. 15:42-47, Λκ. 23:50-56) 

38 Και µετά από αυτά, παρακάλεσε τον Πιλάτο ο Ιωσήφ που ήταν από την 
Αριµαθαία, ο οποίος ήταν µαθητής του Ιησού, αλλά κρυφός για το φόβο των 

Ιουδαίων, να πάρει το σώµα του Ιησού. Και το επέτρεψε ο Πιλάτος. Ήρθε, 

λοιπόν, και πήρε το σώµα του. 39 Ήρθε τότε και ο Νικόδηµος, που είχε έρθει 
προς αυτόν νύχτα την πρώτη φορά, και έφερε µείγµα από σµύρνα και αλόη 
περίπου τριάντα πέντε κιλά. 40 Έλαβαν, λοιπόν, το σώµα του Ιησού και το 
έδεσαν µε επιδέσµους µαζί µε τα αρώµατα, καθώς είναι έθιµο στους Ιουδαίους να 
ενταφιάζουν. 41 Και υπήρχε κήπος στον τόπο όπου σταυρώθηκε, και στον κήπο 

ήταν ένα καινούργιο µνήµα µέσα στο οποίο ποτέ κανείς δεν ήταν τοποθετηµένος. 

42 Εκεί λοιπόν έθεσαν τον Ιησού, γιατί ήταν ηµέρα προπαρασκευής του Πάσχα 
των Ιουδαίων, επειδή το µνήµα ήταν κοντά. 

Η ανάσταση του Ιησού 

(Μτ. 28:1-10, Μκ. 16:1-8, Λκ. 24:1-12) 
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Και την πρώτη ηµέρα µετά το Σάββατο η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί στο 
µνήµα, ενώ ήταν ακόµα σκοτάδι, και βλέπει το λίθο σηκωµένο από το µνήµα. 2 

Τρέχει, λοιπόν, και έρχεται προς το Σίµωνα Πέτρο και προς τον άλλο µαθητή που 
αγαπούσε ο Ιησούς, και τους λέει: «Πήραν τον Κύριο από το µνήµα και δεν 
ξέρουµε πού τον έθεσαν». 3 Εξήλθε τότε ο Πέτρος και ο άλλος µαθητής και 



έρχονταν στο µνήµα. 4 Έτρεχαν, λοιπόν, και οι δυο µαζί. Αλλά ο άλλος µαθητής 
έτρεξε µπροστά ταχύτερα από τον Πέτρο και ήρθε πρώτος στο µνήµα 5 και, 
αφού έσκυψε, βλέπει να βρίσκονται κάτω οι επίδεσµοι, δεν εισήλθε όµως. 6 

Έρχεται τότε και ο Σίµωνας Πέτρος, που τον ακολουθούσε, και εισήλθε στο 

µνήµα. Και βλέπει τους επιδέσµους να βρίσκονται κάτω, 7 και το µαντίλι, που 
ήταν πάνω στο κεφάλι του, να µη βρίσκεται κάτω µαζί µε τους επιδέσµους, αλλά 
χωριστά τυλιγµένο σ' ένα µέρος. 8 Τότε, λοιπόν, εισήλθε και ο άλλος µαθητής 
που ήρθε πρώτος στο µνήµα, και είδε και πίστεψε. 9 Γιατί δεν είχαν ακόµη 

καταλάβει τη Γραφή, ότι αυτός πρέπει από τους νεκρούς να αναστηθεί. 10 

Έφυγαν τότε πάλι για την οικία τους οι µαθητές.  

Η εµφάνιση του Ιησού στη Μαρία τη Μαγδαληνή 

(Μκ. 16:9-11) 

11 Η Μαρία, όµως, είχε σταθεί κοντά στο µνήµα, κλαίγοντας έξω. Καθώς λοιπόν 
έκλαιγε, έσκυψε κάτω στο µνήµα 12 και βλέπει δυο αγγέλους στα λευκά 

καθισµένους, έναν προς το µέρος της κεφαλής και έναν προς το µέρος των 
ποδιών, όπου βρισκόταν ξαπλωµένο το σώµα του Ιησού. 13 Τότε εκείνοι της 
λένε: «Γυναίκα, τι κλαις;» Τους απαντά: «Πήραν τον Κύριό µου και δεν ξέρω πού 
τον έθεσαν». 14 Όταν είπε αυτά, στράφηκε προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού 

να έχει σταθεί, αλλά δεν κατάλαβε ότι είναι ο Ιησούς. 15 Της λέει ο Ιησούς: 
«Γυναίκα, τι κλαις; Ποιον ζητάς;» Εκείνη, επειδή νόµιζε ότι είναι ο κηπουρός, του 
λέει: «Κύριε, αν εσύ τον βάσταξες, πες µου πού τον έθεσες κι εγώ θα τον πάρω». 

16 Λέει σ' αυτήν ο Ιησούς: «Μαριάµ!» Στράφηκε εκείνη και του λέει εβραϊκά: 
«Ραββουνί!» (που λέγεται “∆άσκαλε”). 17 Της λέει ο Ιησούς: «Μη µε κρατάς, 
γιατί δεν έχω ανεβεί ακόµα προς τον Πατέρα. Πήγαινε όµως προς τους αδελφούς 
µου και πες τους: “Ανεβαίνω προς τον Πατέρα µου και Πατέρα σας, και Θεό µου 

και Θεό σας”». 18 Έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλλει στους µαθητές: 

«Έχω δει τον Κύριο!», και αυτά που της είπε. 

Η εµφάνιση του Ιησού στους µαθητές 

(Μτ. 28:16-20, Μκ. 16:14-18, Λκ. 24:36-49) 

19 Ενώ λοιπόν ήταν βράδυ την ηµέρα εκείνη, την πρώτη µετά το Σάββατο, και 

ενώ οι θύρες ήταν κλεισµένες εκεί όπου ήταν οι µαθητές για το φόβο των 
Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και στάθηκε στο µέσο και τους λέει: «Ειρήνη σ' εσάς». 
20 Και αφού είπε αυτό, έδειξε τα χέρια και την πλευρά του σ' αυτούς. Χάρηκαν 
τότε οι µαθητές, όταν είδαν τον Κύριο. 21 Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς: 

«Ειρήνη σ' εσάς. καθώς µε έχει αποστείλει ο Πατέρας κι εγώ στέλνω εσάς». 22 

Και όταν είπε αυτό, φύσηξε πάνω τους και τους λέει: «Λάβετε Πνεύµα Άγιο. 23 



Αν σε κάποιους αφήσετε τις αµαρτίες, έχουν αφεθεί σ' αυτούς, αν σε κάποιους 

τις κρατάτε, έχουν κρατηθεί». 

Ο Ιησούς και ο Θωµάς 

24 Ο Θωµάς, όµως, ένας από τους δώδεκα, ο λεγόµενος, “∆ίδυµος”, δεν ήταν 

µαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. 25 Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι µαθητές: «Έχουµε 
δει τον Κύριο!» Εκείνος τους είπε: «Αν δε δω στα χέρια του το σηµάδι των 

καρφιών και δε βάλω το δάχτυλό µου στο σηµάδι των καρφιών και δε βάλω το 
χέρι µου στην πλευρά του, δε θα πιστέψω». 26 Και µετά από οχτώ ηµέρες ήταν 

πάλι µέσα οι µαθητές του και ο Θωµάς µαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ ήταν οι 
θύρες κλεισµένες, και στάθηκε στο µέσο και είπε: «Ειρήνη σ' εσάς». 27 Έπειτα 
λέει στο Θωµά: «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια µου, και φέρε το 
χέρι σου και βάλε το στην πλευρά µου, και µη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός». 28 

Αποκρίθηκε ο Θωµάς και του είπε: «Ο Κύριός µου και ο Θεός µου!» 29 Του λέει ο 

Ιησούς: «Επειδή µε έχεις δει, έχεις πιστέψει; Μακάριοι όσοι δε µε είδαν και όµως 
πίστεψαν». 

Ο σκοπός της γραφής του Ευαγγελίου 

30 Βέβαια, και άλλα πολλά θαυµατουργικά σηµεία έκανε ο Ιησούς µπροστά 
στους µαθητές του, που δεν είναι γραµµένα στο βιβλίο τούτο. 31 Αυτά όµως 

έχουν γραφτεί, για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, 
και πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνοµά του. 

Η εµφάνιση του Ιησού σε εφτά µαθητές. 
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Μετά από αυτά, φανέρωσε τον εαυτό του πάλι ο Ιησούς στους µαθητές κοντά 

στη λίµνη της Τιβεριάδας. Και τον φανέρωσε έτσι: 2 Ήταν µαζί ο Σίµωνας 

Πέτρος και ο Θωµάς ο λεγόµενος “∆ίδυµος” και ο Ναθαναήλ που ήταν από την 

Κανά της Γαλιλαίας και οι γιοι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους µαθητές 

του. 3 Λέει σ' αυτούς ο Σίµωνας Πέτρος: «Πηγαίνω να ψαρέψω». Του λένε: 
«Ερχόµαστε κι εµείς µαζί σου». Εξήλθαν και µπήκαν στο πλοίο, αλλά εκείνη τη 
νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. 4 Όταν, λοιπόν, ήδη είχε γίνει πρωί, στάθηκε ο Ιησούς 

στο γιαλό. όµως δεν ήξεραν οι µαθητές ότι είναι ο Ιησούς. 5 Τους λέει λοιπόν ο 
Ιησούς: «Παιδιά, µήπως έχετε κανένα προσφάγι;» Του αποκρίθηκαν: «Όχι». 6 
Εκείνος είπε σ' αυτούς: «Ρίξτε στο δεξί µέρος του πλοίου το δίχτυ και θα βρείτε». 

Το έριξαν, λοιπόν, και δεν µπορούσαν πια να το τραβήξουν από το πλήθος των 
ψαριών. 7 Εκείνος ο µαθητής που αγαπούσε ο Ιησούς λέει τότε στον Πέτρο: «Ο 

Κύριος είναι!» Τότε ο Σίµωνας Πέτρος, όταν άκουσε ότι ο Κύριος είναι, ζώστηκε 



γύρω του τον επενδύτη, γιατί ήταν γυµνός, και ρίχτηκε στη λίµνη. 8 Και οι άλλοι 
µαθητές ήρθαν µε το πλοιάριο, γιατί δεν ήταν µακριά από την ξηρά, αλλά 

απείχαν περίπου εκατό µέτρα, σέρνοντας το δίχτυ µε τα ψάρια. 9 Μόλις λοιπόν 

αποβιβάστηκαν στην ξηρά, βλέπουν να βρίσκεται κάτω ανθρακιά και πάνω της να 
βρίσκεται ψάρι, και άρτος. 10 Λέει σ' αυτούς ο Ιησούς: «Φέρτε από τα ψάρια που 

πιάσατε τώρα». 11 Ανέβηκε τότε ο Σίµωνας Πέτρος και τράβηξε το δίχτυ στη γη 
γεµάτο από εκατόν πενήντα τρία µεγάλα ψάρια. Και ενώ ήταν τόσο πολλά, δε 
σκίστηκε το δίχτυ. 12 Τους λέει ο Ιησούς: «Ελάτε να προγευµατίσετε». Κανείς 

όµως δεν τολµούσε από τους µαθητές να τον εξετάσει ρωτώντας: «Εσύ ποιος 

είσαι;» Γιατί ήξεραν ότι είναι ο Κύριος. 13 Έρχεται ο Ιησούς και λαβαίνει τον άρτο 

και τους τον δίνει, και το ψάρι οµοίως. 14 Αυτή ήταν ήδη η τρίτη φορά που 

φανερώθηκε ο Ιησούς στους µαθητές του, όταν εγέρθηκε από τους νεκρούς. 

Ο Ιησούς και ο Πέτρος 

15 Όταν λοιπόν προγευµάτισαν, λέει ο Ιησούς στο Σίµωνα Πέτρο: «Σίµωνα, γιε 
του Ιωάννη, µε αγαπάς περισσότερο από αυτούς;» Του απαντά: «Ναι, Κύριε, εσύ 
ξέρεις ότι είµαι φίλος σου». Του λέει: «Βόσκε τα αρνιά µου». 16 Λέει σ' αυτόν 

πάλι, για δεύτερη φορά: «Σίµωνα, γιε του Ιωάννη, µε αγαπάς;» Του απαντά: 
«Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι είµαι φίλος σου». Του λέει: «Ποίµαινε τα πρόβατά 

µου». 17 Λέει σ' αυτόν για τρίτη φορά: «Σίµωνα, γιε του Ιωάννη, είσαι φίλος 

µου;» Λυπήθηκε ο Πέτρος, επειδή του είπε για τρίτη φορά: «Είσαι φίλος µου;» 

Και του απαντά: «Κύριε, τα πάντα εσύ ξέρεις, εσύ γνωρίζεις ότι είµαι φίλος σου». 
Λέει σ' αυτόν ο Ιησούς: «Βόσκε τα πρόβατά µου. 18 Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, 

όταν ήσουν νεότερος, έζωνες τον εαυτό σου και περπατούσες όπου ήθελες. 
Όταν όµως γεράσεις, θα εκτείνεις τα χέρια σου και άλλος θα σε ζώσει και θα σε 

φέρει εκεί όπου δε θέλεις». 19 Και αυτό το είπε, για να δώσει σηµάδι µε ποιο 

θάνατο θα δοξάσει ο Πέτρος το Θεό. Και αφού είπε αυτό, του λέει: «Ακολούθα 
µε». 

Ο Ιησούς και ο αγαπηµένος του µαθητής 

20 Στράφηκε πίσω ο Πέτρος και βλέπει το µαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς να 
ακολουθεί, ο οποίος και έπεσε, κατά το δείπνο πάνω στο στήθος του και είπε: 

«Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει;» 21 Αυτόν, λοιπόν, όταν τον 

είδε ο Πέτρος, λέει στον Ιησού: «Κύριε, και σ' αυτόν τι θα συµβεί;» 22 Του 

απαντά ο Ιησούς: «Αν θέλω αυτός να µένει ωσότου έρθω, τι σε νοιάζει; Εσύ 
ακολούθα µε». 23 Εξήλθε λοιπόν αυτή η φήµη στους αδελφούς, ότι εκείνος ο 
µαθητής δεν πεθαίνει. ∆εν είπε όµως σ' αυτόν ο Ιησούς ότι δεν πεθαίνει, αλλά: 

«Αν θέλω αυτός να µένει ωσότου έρθω, τι σε νοιάζει;»  



24 Αυτός είναι ο µαθητής που µαρτυρεί γι' αυτά και τα έγραψε, και ξέρουµε ότι 
είναι αληθινή η µαρτυρία του.  
25 Αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, τα οποία αν γράφονταν 

καθένα, νοµίζω ότι ούτε αυτός ο κόσµος δε θα χωρούσε τα γραφόµενα βιβλία.  

 



 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Η υπόσχεση του Αγίου Πνεύµατος 

1 
ΠΡΑΞΕΙΣ (PR.) 1 

Το πρώτο βέβαια διήγηµα έκανα για όλα, ω Θεόφιλε, αυτά που άρχισε ο Ιησούς 
να κάνει και να διδάσκει, 2 µέχρι την ηµέρα που έδωσε εντολή στους 

αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε µέσω του Πνεύµατος του Αγίου, και 

αναλήφθηκε. 3 Στους οποίους και παρουσίασε τον εαυτό του ζωντανό µετά το 
πάθος του µε πολλά τεκµήρια, ενώ φαινόταν για σαράντα ηµέρες σ' αυτούς και 

έλεγε τα σχετικά για τη βασιλεία του Θεού. 4 Και ενώ συναθροιζόταν µαζί τους, 

παράγγειλε σ' αυτούς να µην αποχωρούν από τα Ιεροσόλυµα, αλλά να 

περιµένουν την υπόσχεση του Πατέρα «που ακούσατε από εµένα, 5 ότι αφενός ο 
Ιωάννης βάφτισε σε νερό, αφετέρου εσείς θα βαφτιστείτε µέσα σε Πνεύµα Άγιο 
όχι πολλές ηµέρες µετά από αυτές». 

Η ανάληψη του Ιησού 

6 Αυτοί, λοιπόν, όταν συγκεντρώθηκαν, τον ρωτούσαν λέγοντας: «Κύριε, µήπως 
κατά τον καιρό αυτόν θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ;» 7 Είπε τότε 
προς αυτούς: «∆εν ανήκει σ' εσάς να γνωρίσετε χρόνους ή καιρούς που ο 
Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία, 8 αλλά θα λάβετε δύναµη, όταν έρθει το 
Άγιο Πνεύµα πάνω σας, και θα µου είστε µάρτυρες µέσα στην Ιερουσαλήµ και 

µέσα σε όλη την Ιουδαία και τη Σαµάρεια και ως τα έσχατα της γης». 9 Και όταν 

είπε αυτά, ενώ αυτοί έβλεπαν, ανυψώθηκε και µια νεφέλη τον πήρε από κάτω, 

µακριά από τα µάτια τους. 10 Και καθώς ατένιζαν συνεχώς στον ουρανό, ενώ 
αυτός πορευόταν, τότε ιδού, δύο άντρες είχαν σταθεί κοντά τους µε ενδυµασίες 

λευκές, 11 οι οποίοι και τους είπαν: «Άντρες Γαλιλαίοι, τι έχετε σταθεί βλέποντας 
µέσα στον ουρανό; Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφτηκε από εσάς στον ουρανό, έτσι 
θα έρθει, µε αυτόν τον τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό». 

Η εκλογή του διαδόχου του Ιούδα 

12 Τότε επέστρεψαν στην Ιερουσαλήµ από το όρος που καλείται Ελαιώνας, που 
είναι κοντά στην Ιερουσαλήµ απέχοντας οδό Σαββάτου. 13 Και όταν εισήλθαν, 

ανέβηκαν στο υπερώο όπου παράµεναν συνεχώς, ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο 

Ιάκωβος και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωµάς, ο Βαρθολοµαίος και ο 

Ματθαίος, ο Ιάκωβος ο γιος του Αλφαίου και ο Σίµωνας ο Ζηλωτής και ο Ιούδας 

ο γιος του Ιακώβου. 14 Αυτοί όλοι συνεχώς επέµεναν καρτερικά και οµόψυχα 



στην προσευχή µαζί µε µερικές γυναίκες και µε τη Μαριάµ, τη µητέρα του Ιησού, 
και µε τους αδελφούς του.  

15 Και κατά τις ηµέρες αυτές σηκώθηκε ο Πέτρος στο µέσο των αδελφών και είπε 

- ήταν ένα πλήθος περίπου εκατόν είκοσι ατόµων στο ίδιο µέρος: 16 «Άντρες 
αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθεί η Γραφή που προείπε το Πνεύµα το Άγιο µέσω 

του στόµατος του ∆αβίδ για τον Ιούδα, που έγινε οδηγός σ' αυτούς που 

συνέλαβαν τον Ιησού, 17 γιατί ήταν καταριθµηµένος µεταξύ µας και έλαχε τον 

κλήρο αυτής της διακονίας. 18 Αυτός πράγµατι, λοιπόν, απόχτησε χωράφι από το 
µισθό της αδικίας και, αφού έπεσε µπρούµυτα, έσκασε στη µέση και ξεχύθηκαν 

όλα τα σπλάχνα του. 19 Και γνωστό έγινε σε όλους όσοι κατοικούν στην 
Ιερουσαλήµ, ώστε να κληθεί το χωράφι εκείνο στη δική τους διάλεκτο 
“Ακελδαµάχ”, τουτέστι “Χωράφι Αίµατος”. 20 Γιατί είναι γραµµένο στο βιβλίο των 
Ψαλµών:  

 Ας γίνει η έπαυλή του έρηµη  
  και ας µην υπάρχει  
 αυτός που κατοικεί σ' αυτήν,  
και:  

 Την επισκοπή του ας τη λάβει άλλος.  
21 Πρέπει, λοιπόν, από τους άντρες που µας συνόδεψαν καθόλο το χρόνο που 
εισήλθε και εξήλθε µ' εµάς ο Κύριος Ιησούς, 22 όταν άρχισε από το βάφτισµα 

του Ιωάννη ως την ηµέρα που αναλήφτηκε από εµάς, ένας από αυτούς να γίνει 

µαζί µας µάρτυρας της ανάστασής του». 23 Και έστησαν δύο για να διαλέξουν: 

τον Ιωσήφ που καλείται Βαρσαβάς, ο οποίος επικλήθηκε Ιούστος, και το Ματθία. 
24 Και αφού προσευχήθηκαν, είπαν: «Εσύ Κύριε, καρδιογνώστη όλων, ανάδειξε 
αυτόν που εξέλεξες, έναν από τούτους τους δύο, 25 για να λάβει τη θέση αυτής 

της διακονίας και της αποστολής από την οποία παραιτήθηκε ο Ιούδας, για να 
πορευτεί στη θέση τη δική του». 26 Και έδωσαν κλήρους γι' αυτούς και έπεσε ο 
κλήρος στο Ματθία και συγκαταριθµήθηκε µαζί µε τους έντεκα αποστόλους. 

Ο ερχοµός του Αγίου Πνεύµατος 
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Και καθώς συµπληρωνόταν η ηµέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι µαζί στο ίδιο 

µέρος. 2 Και έγινε ξαφνικά από τον ουρανό ήχος όπως ακριβώς φυσά βίαιος 
άνεµος και γέµισε όλο τον οίκο όπου κάθονταν. 3 Και φάνηκαν να διαµερίζονται σ' 

αυτούς γλώσσες σαν φωτιάς και κάθισε καθεµιά πάνω σε καθέναν ξεχωριστά 
από αυτούς, 4 και γέµισαν όλοι Πνεύµα Άγιο και άρχισαν να λαλούν άλλες 
γλώσσες καθώς το Πνεύµα τούς έδινε να εκφράζονται.  



5 Τότε στην Ιερουσαλήµ κατοικούσαν συνεχώς Ιουδαίοι, άντρες ευλαβείς από 

κάθε έθνος που είναι κάτω από τον ουρανό. 6 Όταν έγινε λοιπόν η βοή αυτή, 
συγκεντρώθηκε το πλήθος και κυριεύτηκε από σύγχυση, γιατί άκουγαν καθένας 
ξεχωριστά στη δική του διάλεκτο να µιλούν αυτοί. 7 Έµεναν λοιπόν εκστατικοί και 
θαύµαζαν, λέγοντας: «Ιδού, όλοι αυτοί που µιλούν δεν είναι Γαλιλαίοι; 8 Και πώς 

εµείς τους ακούµε, καθένας στη δική µας διάλεκτο, στην οποία γεννηθήκαµε; 9 

Πάρθοι και Μήδοι και Ελαµίτες και όσοι κατοικούν στη Μεσοποταµία, στην 

Ιουδαία και στην Καππαδοκία, στον Πόντο και στην επαρχία της Ασίας, 10 

στη Φρυγία και στην Παµφυλία, στην Αίγυπτο και στα µέρη της Λιβύης που 

είναι κοντά στην Κυρήνη, και όσοι Ρωµαίοι παρεπιδηµούν, 11 Ιουδαίοι και 
προσήλυτοι, Κρητικοί και Άραβες, ακούµε να µιλούν αυτοί στις δικές µας γλώσσες 
τα µεγαλεία του Θεού». 12 Έµεναν λοιπόν εκστατικοί όλοι και απορούσαν, 

λέγοντας ο ένας προς τον άλλο: «Τι θέλει να σηµαίνει αυτό;» 13 Άλλοι όµως 
χλευάζοντας πολύ, έλεγαν: «Είναι γεµάτοι γλεύκος». 

Το κήρυγµα του Πέτρου κατά την Πεντηκοστή 

14 Στάθηκε τότε ο Πέτρος µαζί µε τους έντεκα, ύψωσε τη φωνή του και 
απευθύνθηκε σ' αυτούς: «Άντρες Ιουδαίοι και όλοι όσοι κατοικείτε στην 
Ιερουσαλήµ, ας είναι γνωστό αυτό σ' εσάς και βάλτε στ' αυτιά σας τα λόγια µου. 

15 Γιατί αυτοί δεν είναι µεθυσµένοι όπως εσείς νοµίζετε, επειδή είναι εννιά η ώρα 
το πρωί, 16 αλλά αυτό είναι εκείνο που έχει ειπωθεί µέσω του προφήτη Ιωήλ:  

17  Και θα γίνει στις έσχατες ηµέρες, λέει ο Θεός,  

 θα εκχύσω από το Πνεύµα µου πάνω σε κάθε σάρκα,  
  και θα προφητέψουν οι γιοι σας  
   και οι θυγατέρες σας  
 και οι νεαροί σας θα δουν οράµατα  
  και οι πρεσβύτεροί σας στην ηλικία θα δουν όνειρα.  
18  Και βέβαια πάνω στους δούλους µου  
  και στις δούλες µου  
 τις ηµέρες εκείνες θα εκχύσω από το Πνεύµα µου,  
  και θα προφητέψουν.  

19  Και θα δώσω τέρατα στον ουρανό πάνω,  

  και σηµεία στη γη κάτω,  

   αίµα και φωτιά και στήλη καπνού.  
20  Ο ήλιος θα µεταβληθεί σε σκοτάδι  
  και η σελήνη σε αίµα,  
   πριν έρθει η ηµέρα του Κυρίου  

   η µεγάλη και επιφανής.  
21  Και θα συµβεί καθένας που επικαλεστεί  



  το όνοµα του Κυρίου να σωθεί.  
22 Άντρες Ισραηλίτες, ακούστε τα λόγια αυτά: Τον Ιησού το Ναζωραίο, άντρα 

που είχε αποδειχτεί σταλµένος από το Θεό σ' εσάς µε δυνάµεις και µε τέρατα 
και µε σηµεία που έκανε µέσω αυτού ο Θεός στο µέσο σας καθώς οι ίδιοι ξέρετε, 
23 τούτον, ο οποίος σύµφωνα µε την ορισµένη βουλή και πρόγνωση του Θεού 

σάς παραδόθηκε, και µε χέρια άνοµα καρφώσατε και σκοτώσατε, 24 αυτόν ο 

Θεός ανάστησε, αφού του έλυσε τις ωδίνες του θανάτου, καθότι δεν ήταν 

δυνατό να κρατείται από αυτόν. 25 Γιατί ο ∆αβίδ λέει γι' αυτόν:  

 Έβλεπα τον Κύριο µπροστά µου διαπαντός,  
  επειδή είναι από τα δεξιά µου, για να µη σαλευτώ.  
26  Γι' αυτό ευφράνθηκε η καρδιά µου  
  και αγαλλίασε η γλώσσα µου,  
 µάλιστα ακόµα και η σάρκα µου  
  θα κατασκηνώσει στον τάφο µε ελπίδα,  
27  γιατί δε θα εγκαταλείψεις την ψυχή µου στον άδη  
  ούτε θα παραδώσεις τον όσιό σου να δει φθορά.  
28  Μου γνώρισες οδούς ζωής,  
  θα µε γεµίσεις ευφροσύνη µε το πρόσωπό σου.  
29 Άντρες αδελφοί, επιτρέπεται να πω µε παρρησία προς εσάς για τον πατριάρχη 
∆αβίδ ότι και πέθανε και τάφηκε, και το µνήµα του είναι µεταξύ µας µέχρι την 

ηµέρα αυτή. 30 Επειδή ήταν λοιπόν προφήτης και ήξερε ότι µε όρκο 
ορκίστηκε σ' αυτόν ο Θεός πως ο Χριστός θα καθίσει πάνω στο θρόνο 

του, προερχόµενος από τον καρπό της οσφύος του, 31 προείδε και 
µίλησε για την ανάσταση του Χριστού ότι  

 ούτε εγκαταλείφτηκε στον άδη  
  ούτε η σάρκα του είδε φθορά.  
32 Αυτόν τον Ιησού ανάστησε ο Θεός, του οποίου όλοι εµείς είµαστε µάρτυρες. 

33 Αφού λοιπόν µε το δεξί χέρι του Θεού υψώθηκε και έλαβε από τον Πατέρα 
την υπόσχεση του Πνεύµατος του Αγίου, εξέχυσε αυτό που εσείς και βλέπετε και 
ακούτε. 34 Γιατί ο ∆αβίδ δεν ανέβηκε στους ουρανούς, λέει όµως αυτός:  

 Είπε ο Κύριος στον Κύριό µου,  
 Κάθου από τα δεξιά µου,  
35   ωσότου θέσω τους εχθρούς σου  
   υποπόδιο των ποδιών σου.  
36 Ασφαλώς, λοιπόν, ας γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι και Κύριο και Χριστό ο 
Θεός έκανε αυτόν, τούτον τον Ιησού που εσείς σταυρώσατε».  
37 Όταν άκουσαν, λοιπόν, ένιωσαν κατάνυξη στην καρδιά και είπαν προς τον 

Πέτρο και προς τους υπόλοιπους αποστόλους: «Τι να κάνουµε, άντρες 

αδελφοί;» 38 Ο Πέτρος τότε λέει προς αυτούς: «Μετανοήστε, και ας βαφτιστεί 



καθένας από εσάς στο όνοµα του Ιησού Χριστού σε άφεση των αµαρτιών σας, 
και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύµατος. 39 Γιατί για σας είναι η υπόσχεση 

και για τα τέκνα σας και για όλους όσοι είναι µακριά, όσους προσκαλέσει ο 
Κύριος ο Θεός µας». 40 Και µε άλλα, περισσότερα λόγια µαρτυρούσε επίσηµα και 
τους παρακαλούσε λέγοντας: «Σωθείτε από τη γενιά αυτήν τη διεστραµµένη». 41 
Αυτοί λοιπόν που αποδέχτηκαν το λόγο του βαφτίστηκαν και προστέθηκαν την 

ηµέρα εκείνη περίπου τρεις χιλιάδες ψυχές. 42 Και επέµεναν καρτερικά συνεχώς 

στη διδαχή των αποστόλων και στην κοινωνία και στο κόψιµο µε τα χέρια του 
άρτου και στις προσευχές. 

Η ζωή στην πρώτη εκκλησία 

43 Υπήρχε λοιπόν φόβος σε κάθε ψυχή, και γίνονταν πολλά τέρατα και σηµεία 

µέσω των αποστόλων. 44 Και όλοι όσοι πίστευαν ήταν στο ίδιο µέρος και τα 

είχαν όλα κοινά, 45 και τα κτήµατα και τις περιουσίες τους πουλούσαν και τα 

διαµοίραζαν σε όλους ανάλογα µε την ανάγκη που είχε καθένας. 46 Και κάθε 

ηµέρα επέµεναν καρτερικά να πηγαίνουν οµόψυχα στο ναό, και έκοβαν κατ' 
οίκο άρτο και λάβαιναν µέρος στην τροφή µε αγαλλίαση και µε απλότητα καρδιάς, 
47 αινώντας το Θεό και έχοντας χάρη µπροστά σε όλο το λαό. Και ο Κύριος 

πρόσθετε στο ίδιο µέρος αυτούς που σώζονταν κάθε ηµέρα. 

Η θεραπεία του χωλού ζητιάνου. 
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Ο Πέτρος, τότε, και ο Ιωάννης ανέβαιναν στο ναό για τη ώρα της προσευχής στις 

τρεις το απόγευµα. 2 Και µερικοί βάσταζαν κάποιον άντρα που ήταν χωλός από 

την κοιλιά της µητέρας του, τον οποίο έθεταν κάθε ηµέρα κοντά στη θύρα του 
ναού που λέγεται “Ωραία”, για να ζητά ελεηµοσύνη από εκείνους που έµπαιναν 

στο ναό. 3 Αυτός, όταν είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που έµελλαν να πάνε 

µέσα στο ναό, ζητούσε να λάβει ελεηµοσύνη. 4 Ατένισε τότε ο Πέτρος σ' αυτόν 

µαζί µε τον Ιωάννη και του είπε: «∆ες προς εµάς». 5 Εκείνος πρόσεχε σ' αυτούς, 

προσδοκώντας να λάβει κάτι από αυτούς. 6 Είπε όµως ο Πέτρος: «Άργυρος και 

χρυσάφι δεν υπάρχει σ' εµένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω: στο όνοµα του 
Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σήκω και περπάτα». 7 Και αφού τον έπιασε από το 
δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αµέσως τότε στερεώθηκαν τα πόδια του και οι 

αστράγαλοι, 8 και αναπηδώντας στάθηκε όρθιος, και περπατούσε και εισήλθε 
µαζί τους στο ναό, περπατώντας και πηδώντας και αινώντας το Θεό. 9 Και όλος ο 
λαός τον είδε να περπατά και να αινεί το Θεό. 10 Τον αναγνώρισαν τότε ότι αυτός 
ήταν που καθόταν για την ελεηµοσύνη στην Ωραία Πύλη του ναού και γέµισαν 
θάµβος και έκσταση γι' αυτό που του είχε συµβεί. 



Το κήρυγµα του Πέτρου στη στοά του Σολοµώντα 

11 Ενώ, λοιπόν, αυτός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, έτρεξε µαζί όλος ο 

λαός έκθαµβος προς αυτούς στη στοά που καλείται “του Σολοµώντα”. 12 Όταν 

το είδε τότε ο Πέτρος, αποκρίθηκε προς το λαό: «Άντρες Ισραηλίτες, τι 
θαυµάζετε γι' αυτό ή τι ατενίζετε σ' εµάς σαν µε δική µας δύναµη ή ευσέβεια να 

είχαµε κάνει αυτόν να περπατά; 13 Ο Θεός του Αβραάµ και ο Θεός του 

Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων µας, δόξασε το 

δούλο του τον Ιησού, τον οποίο εσείς παραδώσατε σε θάνατο και τον 

αρνηθήκατε απέναντι στο πρόσωπο του Πιλάτου, ενώ εκείνος αποφάσισε να τον 
αφήσει ελεύθερο. 14 Εσείς όµως αρνηθήκατε τον άγιο και δίκαιο και ζητήσατε 
έναν άντρα φονιά να χαριστεί σ' εσάς, 15 ενώ τον αρχηγό της ζωής σκοτώσατε, 

που ο Θεός έγειρε από τους νεκρούς, του οποίου εµείς είµαστε µάρτυρες. 16 Και 

εξαιτίας της πίστης στο όνοµά του, τούτον που βλέπετε και ξέρετε τον στερέωσε 

το όνοµά του, και η πίστη που προέρχεται µέσω αυτού του έδωσε την 

ολοκληρωτική αυτήν υγεία απέναντι σε όλους εσάς. 17 Και τώρα, αδελφοί, ξέρω 
ότι από άγνοια πράξατε όπως ακριβώς και οι άρχοντές σας. 18 Ο Θεός, όµως, όσα 

προανάγγειλε µέσω τον στόµατος όλων των προφητών ότι επρόκειτο να πάθει ο 

Χριστός του, τα εκπλήρωσε έτσι. 19 Μετανοήστε, λοιπόν, και επιστρέψτε στο 
Θεό, για να εξαλειφτούν οι αµαρτίες σας, 20 ώστε να έρθουν καιροί αναψυχής 

από το πρόσωπο του Κυρίου και να αποστείλει τον προκαθορισµένο για σας 

Χριστό Ιησού, 21 τον οποίο, βέβαια, πρέπει ο ουρανός να δεχτεί µέχρι τους 

χρόνους της αποκατάστασης όλων αυτών που µίλησε ο Θεός µε το στόµα των 

άγιων προφητών του από την αρχή του αιώνα. 22 Ο Μωυσής πράγµατι είπε: 

Προφήτη θα αναστήσει για σας Κύριος ο Θεός σας από τους 
αδελφούς σας όπως εµένα. αυτόν να ακούτε σε όλα όσα 
µιλήσει προς εσάς. 23 Και θα συµβεί ότι κάθε ψυχή που δε θα 
ακούσει τον προφήτη εκείνο θα εξολοθρευτεί από το λαό. 24 

Και όλοι λοιπόν οι προφήτες από το Σαµουήλ και µετέπειτα, όσοι µίλησαν 
ανάγγειλαν, πράγµατι,  τις ηµέρες αυτές. 25 Εσείς είστε οι γιοι των προφητών και 

της διαθήκης που διέθεσε ο Θεός προς τους πατέρες σας, λέγοντας προς τον 

Αβραάµ: Και µε το σπέρµα σου θα ευλογηθούν όλες οι πατριές 
της γης. 26 Σ' εσάς πρώτα, αφού ανάστησε ο Θεός το δούλο του, τον 

απέστειλε ευλογώντας εσάς, καθώς αποµακρύνεστε καθένας σας από τις κακίες 
σας». 

Ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο συνέδριο 
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Ενώ λοιπόν αυτοί µιλούσαν προς το λαό, ήρθαν ξαφνικά προς αυτούς οι ιερείς 
και ο στρατηγός του ναού και οι Σαδουκκκαίοι, 2 αγανακτισµένοι γιατί δίδασκαν 

το λαό και ανάγγελλαν στο πρόσωπο του Ιησού την ανάσταση από τους 

νεκρούς. 3 Και έβαλαν πάνω τους τα χέρια και τους έθεσαν σε φυλακή µέχρι την 

αυριανή ηµέρα. γιατί ήταν ήδη εσπέρα. 4 Πολλοί όµως από εκείνους που 
άκουσαν το λόγο πίστεψαν και έγινε ο αριθµός των αντρών περίπου πέντε 
χιλιάδες.  

5 Συνέβηκε λοιπόν την αυριανή ηµέρα να συναχτούν οι άρχοντές τους και οι 

πρεσβύτεροι και οι γραµµατείς στην Ιερουσαλήµ, 6 και ο Άννας ο αρχιερέας και ο 

Καϊάφας και ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος και όσοι ήταν από γένος αρχιερατικό 7 
και, αφού τους έστησαν στο µέσο, ζητούσαν να µάθουν: «Με ποια δύναµη ή µε 

ποιο όνοµα κάνατε αυτό εσείς;» 8 Τότε ο Πέτρος γέµισε Πνεύµα Άγιο και είπε 
προς αυτούς: «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, 9 αν εµείς σήµερα 
ανακρινόµαστε για ευεργεσία σε άνθρωπο ασθενή, µε ποιον αυτός έχει σωθεί, 10 
γνωστό ας είναι σε όλους εσάς και σε όλο το λαό Ισραήλ ότι µέσω του ονόµατος 

του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου που εσείς σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός 

έγειρε από τους νεκρούς, µέσω τούτου αυτός έχει σταθεί µπροστά σας υγιής. 11 
Αυτός είναι  

 ο λίθος που εξουθενώθηκε από εσάς τους οικοδόµους,  
  ο οποίος έγινε κορωνίδα.  
12 Και δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο η σωτηρία, γιατί ούτε υπάρχει άλλο όνοµα 
κάτω από τον ουρανό, που να έχει δοθεί µεταξύ των ανθρώπων, µε το οποίο 
πρέπει εµείς να σωθούµε». 13 Βλέποντας, λοιπόν, την παρρησία του Πέτρου και 

του Ιωάννη και, επειδή κατάλαβαν ότι είναι άνθρωποι αγράµµατοι και 
αµόρφωτοι, θαύµαζαν και τους αναγνώριζαν ότι ήταν µαζί µε τον Ιησού 14 και, 
επειδή έβλεπαν τον άνθρωπο µαζί τους να έχει σταθεί, τον θεραπευµένο, δεν 
είχαν τίποτα να αντείπουν. 15 Τους διέταξαν τότε να αποχωρήσουν έξω από το 
συνέδριο και έκαναν συµβούλιο µεταξύ τους, 16 λέγοντας: «Τι να κάνουµε στους 

ανθρώπους αυτούς; Γιατί, βέβαια, ότι έχει γίνει γνωστό θαυµατουργικό σηµείο 

µέσω αυτών είναι φανερό σε όλους εκείνους που κατοικούν στην Ιερουσαλήµ και 

δεν µπορούµε να το αρνηθούµε. 17 Αλλά για να µη διαφηµιστεί περισσότερο στο 
λαό, ας τους απειλήσουµε, ώστε να µη µιλούν πια για το όνοµα αυτό σε κανέναν 

από τους ανθρώπους». 18 Και αφού τους κάλεσαν, τους παράγγειλαν να µη 

µιλούν καθόλου µήτε να διδάσκουν στο όνοµα του Ιησού. 19 Τότε ο Πέτρος και ο 
Ιωάννης αποκρίθηκαν και είπαν προς αυτούς: «Αν είναι δίκαιο µπροστά στο Θεό 

εσάς να ακούµε µάλλον παρά το Θεό, κρίνετέ το. 20 Γιατί δεν µπορούµε εµείς να 
µη µιλούµε γι' αυτά που είδαµε και ακούσαµε». 21 Εκείνοι, αφού τους απείλησαν 
ακόµα, τους απέλυσαν, γιατί δεν έβρισκαν κανέναν τρόπο για το πώς να τους 
τιµωρήσουν, και αυτό εξαιτίας του λαού, επειδή όλοι δόξαζαν το Θεό για το 

γεγονός. 22 Γιατί ο άνθρωπος στον οποίο είχε γίνει αυτό το θαυµατουργικό 
σηµείο της γιατρειάς ήταν περισσότερο από σαράντα ετών. 



Προσευχή για παρρησία 

23 Όταν απολύθηκαν, λοιπόν, ήρθαν προς τους δικούς τους και ανάγγειλαν όσα 

είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. 24 Εκείνοι, όταν το άκουσαν, 

ύψωσαν οµόψυχα φωνή προς το Θεό και είπαν: «∆εσπότη, εσύ είσαι που έκανες 

τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα είναι µέσα σ' αυτά, 25 ο 

οποίος είπες διαµέσου του Πνεύµατος του Αγίου µε το στόµα του πατέρα µας 

∆αβίδ του δούλου σου:  

 Γιατί φρύαξαν τα έθνη,  

  και οι λαοί µελέτησαν µάταια;  
26  Παρουσιάστηκαν οι βασιλιάδες της γης  
  και οι άρχοντες συνάχτηκαν στο ίδιο µέρος  

   κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού του.  
27 Γιατί, στ' αλήθεια, συνάχτηκαν στην πόλη αυτή, ενάντια στον άγιο δούλο σου 

τον Ιησού που έχρισες, ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος µε τα έθνη και τους 
λαούς Ισραήλ, 28 για να κάνουν όσα το χέρι σου και η βουλή σου προόρισε να 
γίνουν. 29 Και τώρα, Κύριε, δες πάνω στις απειλές τους και δώσε στους δούλους 

σου µε όλη την παρρησία να µιλούν το λόγο σου, 30 καθώς εσύ εκτείνεις το χέρι 
σου για γιατρειά, και σηµεία και τέρατα να γίνονται µέσω του ονόµατος του άγιου 

δούλου σου, του Ιησού». 31 Και όταν αυτοί δεήθηκαν, σαλεύτηκε ο τόπος στον 
οποίο ήταν συναγµένοι, και γέµισαν όλοι µε το Άγιο Πνεύµα και µιλούσαν το λόγο 
του Θεού µε παρρησία. 

Η κοινοκτηµοσύνη των πρώτων χριστιανών 

32 Και η καρδιά και η ψυχή του πλήθους εκείνων που πίστεψαν ήταν µία, και ούτε 
ένας δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά ήταν σ' 
αυτούς όλα κοινά. 33 Και µε δύναµη µεγάλη οι απόστολοι έδιναν τη µαρτυρία της 
ανάστασης του Κυρίου Ιησού, και χάρη µεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. 34 
Γιατί ούτε κανένας φτωχός δεν υπήρχε µεταξύ τους. Επειδή όσοι ήταν κάτοχοι 

χωραφιών ή οικιών, πουλώντας τα, έφερναν τις τιµές αυτών που πουλούσαν 35 

και τις έθεταν δίπλα στα πόδια των αποστόλων, και διανεµόταν σε καθέναν 

ανάλογα µε την ανάγκη που είχε κανείς. 36 Ο Ιωσήφ, τότε, ο οποίος επικλήθηκε 
Βαρνάβας από τους αποστόλους, που ερµηνεύεται “γιος παρηγοριάς”, Λευίτης, 

Κύπριος στο γένος, 37 αφού πούλησε έναν αγρό που υπήρχε σ' αυτόν, έφερε το 
χρήµα και το έθεσε µπροστά στα πόδια των αποστόλων. 

Ο Ανανίας και η Σαπφείρα 
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Κάποιος άντρας, όµως, µε το όνοµα Ανανίας, µαζί µε τη Σαπφείρα τη γυναίκα του 

πούλησε ένα κτήµα 2 και παρακράτησε χρήµατα από την τιµή, ενώ µαζί του το 

γνώριζε και η γυναίκα του, και αφού έφερε ένα µέρος των χρηµάτων, το 
έθεσε δίπλα στα πόδια των αποστόλων. 3 Είπε τότε ο Πέτρος: «Ανανία, γιατί 
γέµισε ο Σατανάς την καρδιά σου, ώστε να πεις ψέµατα στο Πνεύµα το Άγιο και 

να παρακρατήσεις µέρος από την τιµή του χωραφιού; 4 Ενώ έµενε απούλητο, 

δεν έµενε σ' εσένα, και όταν πουλήθηκε, δεν ήταν στη δική σου εξουσία; Γιατί 
έβαλες στην καρδιά σου το πράγµα αυτό; ∆εν είπες ψέµατα σε ανθρώπους, αλλά 
στο Θεό!» 5 Ακούγοντας λοιπόν ο Ανανίας τους λόγους αυτούς, έπεσε και 
ξεψύχησε, και έγινε φόβος µεγάλος σε όλους όσοι άκουγαν. 6 Σηκώθηκαν τότε οι 

νεότεροι και τον συµµάζεψαν σ' ένα σεντόνι και, αφού τον έφεραν έξω, τον 
έθαψαν.  

7 Πέρασε, λοιπόν, ένα διάστηµα περίπου τριών ωρών και εισήλθε η γυναίκα του, 

µη γνωρίζοντας το γεγονός. 8 Απεύθυνε τότε προς αυτήν το λόγο ο Πέτρος: «Πες 
µου, αν για τόσο αποδώσατε το χωράφι;» Εκείνη είπε: «Ναι, για τόσο». 9 Τότε ο 

Πέτρος είπε προς αυτή: «Γιατί συµφωνήθηκε από εσάς να πειράξετε το Πνεύµα 

του Κυρίου; Ιδού, τα πόδια αυτών που έθαψαν τον άντρα σου είναι µπροστά 
στη θύρα και θα σε φέρουν έξω». 10 Έπεσε τότε αµέσως µπροστά στα πόδια του 

και ξεψύχησε. Εισήλθαν λοιπόν οι νεαροί και τη βρήκαν νεκρή και, αφού την 

έφεραν έξω, την έθαψαν κοντά στον άντρα της. 11 Και έγινε φόβος µεγάλος σε 
όλη την εκκλησία και σε όλους όσοι άκουγαν αυτά. 

Σηµεία και τέρατα 

12 Και µε τα χέρια των αποστόλων γίνονταν σηµεία και τέρατα πολλά µέσα στο 

λαό. Και ήταν όλοι οµόψυχα στη στοά του Σολοµώντα, 13 ενώ από τους 

υπόλοιπους κανείς δεν τολµούσε να προσκολλάται σ' αυτούς, αλλά όµως τους 
µεγάλυνε ο λαός. 14 Και περισσότερα πλήθη αντρών και γυναικών πιστεύοντας, 
προσθέτονταν στον Κύριο, 15 ώστε και στις πλατείες να φέρνουν έξω τους 

ασθενείς και να τους θέτουν πάνω σε φορεία και σε κρεβάτια, ώστε, ερχόµενος ο 

Πέτρος, έστω και η σκιά του να επισκιάσει κάποιον από αυτούς. 16 

Συναθροιζόταν, µάλιστα, και το πλήθος των πόλεων που ήταν γύρω από την 
Ιερουσαλήµ, φέρνοντας ασθενείς και όσους ενοχλούνταν από πνεύµατα 
ακάθαρτα, οι οποίοι θεραπεύονταν όλοι. 

Ο διωγµός των αποστόλων 

17 Σηκώθηκε τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν µαζί του, που είναι η αίρεση 
των Σαδουκκκαίων, γέµισαν από ζήλια 18 και έβαλαν τα χέρια πάνω στους 

αποστόλους και τους έθεσαν σε φυλακή δηµοσίως. 19 Άγγελος όµως Κυρίου τη 
νύχτα άνοιξε τις θύρες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε: 20 «Πηγαίνετε και, 
αφού σταθείτε, µιλάτε µέσα στο ναό προς το λαό όλα τα λόγια της ζωής αυτής». 



21 Όταν το άκουσαν, λοιπόν, εισήλθαν περίπου κατά τον όρθρο στο ναό και 

δίδασκαν. Παρουσιάστηκε τότε ο αρχιερέας και όσοι ήταν µαζί του και 

συγκάλεσαν το συνέδριο και όλη τη γερουσία των γιων του Ισραήλ και 
απέστειλαν στη φυλακή για να τους φέρουν. 22 Οι υπηρέτες που ήρθαν, όµως, 
δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Επέστρεψαν τότε και ανάγγειλαν, 23 λέγοντας: 

«Τη φυλακή τη βρήκαµε κλεισµένη µε κάθε ασφάλεια και τους φύλακες να έχουν 
σταθεί µπροστά στις θύρες. Όταν ανοίξαµε, όµως, κανέναν δε βρήκαµε µέσα». 24 
Μόλις λοιπόν άκουσαν τους λόγους αυτούς ο στρατηγός του ναού και οι 

αρχιερείς, απορούσαν µε αµηχανία γι' αυτούς, και σκέφτονταν τι µπορούσε να 
ήταν αυτό. 25 Παρουσιάστηκε τότε κάποιος και τους ανάγγειλε: «Ιδού, οι άντρες 
που θέσατε στη φυλακή είναι στο ναό, έχοντας σταθεί και διδάσκοντας το λαό». 
26 Τότε έφυγε ο στρατηγός µαζί µε τους υπηρέτες και τους οδήγησε όχι µε βία, 
γιατί φοβούνταν το λαό, µήπως λιθοβολιστούν.  
27 Τους οδήγησαν τότε και τους έστησαν µέσα στο συνέδριο. Και τους ρώτησε ο 
αρχιερέας: 28 «∆ε σας δώσαµε παραγγελία να µη διδάσκετε στο όνοµα αυτό; Και 
ιδού, έχετε γεµίσει την Ιερουσαλήµ από τη διδαχή σας και θέλετε να φέρετε πάνω 

µας το αίµα του ανθρώπου αυτού». 29 Αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και οι 

απόστολοι και είπαν: «Πρέπει να πειθαρχεί κανείς στο Θεό µάλλον παρά στους 

ανθρώπους. 30 Ο Θεός των πατέρων µας έγειρε τον Ιησού, τον οποίο εσείς 

πιάσατε και σκοτώσατε, αφού τον κρεµάσατε πάνω σε ξύλο. 31 Αυτόν ο Θεός 

ύψωσε αρχηγό και σωτήρα µε το δεξί του χέρι, για να δώσει µετάνοια στο λαό 
Ισραήλ και άφεση αµαρτιών. 32 Και εµείς είµαστε µάρτυρες των λόγων τούτων 
και το Πνεύµα το Άγιο που έδωσε ο Θεός σ' εκείνους που πειθαρχούν σ' αυτόν».  

33 Εκείνοι, όταν άκουσαν, κατακόβονταν από αγανάκτηση µέσα τους και 
ήθελαν να τους σκοτώσουν. 34 Σηκώθηκε τότε κάποιος Φαρισαίος στο συνέδριο 

µε το όνοµα Γαµαλιήλ, νοµοδιδάσκαλος που τον τιµούσε όλος ο λαός, και διέταξε 
να βγάλουν έξω για λίγο τους ανθρώπους 35 και είπε προς αυτούς: «Άντρες 

Ισραηλίτες, προσέχετε τους εαυτούς σας σχετικά µε τους ανθρώπους αυτούς τι 

µέλλετε να πράττετε. 36 Γιατί πριν από αυτές τις ηµέρες σηκώθηκε ο Θευδάς 

λέγοντας πως ο εαυτός του είναι κάποιος, στον οποίο προσκολλήθηκε ένας 
αριθµός αντρών περίπου τετρακοσίων. Αυτός σκοτώθηκε, και όλοι όσοι πείθονταν 

σ' αυτόν διαλύθηκαν και έγιναν τίποτα. 37 Μετά από αυτόν σηκώθηκε ο Ιούδας ο 
Γαλιλαίος κατά τις ηµέρες της απογραφής και έσυρε λαό πίσω του σε αποστασία. 
Κι εκείνος χάθηκε και όλοι όσοι πείθονταν σ' αυτόν διασκορπίστηκαν. 38 Και τώρα 
σας λέω, σταθείτε µακριά από τους ανθρώπους αυτούς και αφήστε τους. Γιατί αν 

είναι από τους ανθρώπους η βουλή αυτή ή το έργο αυτό, θα καταλυθεί. 39 Αν 

όµως είναι από το Θεό, δε θα δυνηθείτε να τους καταλύσετε, και προσέχετε 
µην τυχόν και θεοµάχοι βρεθείτε». Πείστηκαν τότε από αυτόν 40 και, αφού 

προσκάλεσαν τους αποστόλους, τους έδειραν και τους παράγγειλαν να µη 

µιλούν στο όνοµα του Ιησού, και τους απόλυσαν. 41 Εκείνοι, λοιπόν, χαίροντας, 

πορεύονταν µακριά από την παρουσία του συνεδρίου, γιατί καταξιώθηκαν υπέρ 



του ονόµατος του Ιησού να ατιµαστούν. 42 Και κάθε ηµέρα µέσα στο ναό και 
κατ' οίκο δεν έπαυαν να διδάσκουν και να ευαγγελίζονται το Χριστό Ιησού. 

Η εκλογή των εφτά διακόνων 
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Και κατά τις ηµέρες αυτές, ενώ πλήθαιναν οι µαθητές, έγινε γογγυσµός των 
Ελληνιστών κατά των Εβραίων, γιατί παραβλέπονταν στη διακονία την 
καθηµερινή οι χήρες τους. 2 Αφού προσκάλεσαν, λοιπόν, οι δώδεκα το πλήθος 
των µαθητών, είπαν: «∆εν είναι αρεστό εµείς να εγκαταλείψουµε το λόγο του 
Θεού και να διακονούµε σε τραπέζια. 3 Σκεφτείτε, λοιπόν, αδελφοί, εφτά άντρες 

από εσάς µε καλή µαρτυρία, πλήρεις Πνεύµατος και σοφίας, τους οποίους θα 
καταστήσουµε για την ανάγκη αυτή, 4 ενώ εµείς θα επιµείνουµε καρτερικά στην 
προσευχή και στη διακονία του λόγου». 5 Και άρεσε ο λόγος µπροστά σε όλο το 

πλήθος, και εξέλεξαν το Στέφανο, άντρα πλήρη από πίστη και Πνεύµα Άγιο, και 

το Φίλιππο και τον Πρόχορο και το Νικάνορα και τον Τίµωνα και τον Παρµενά 

και το Νικόλαο, προσήλυτο Αντιοχέα, 6 τους οποίους έστησαν µπροστά στους 
αποστόλους και, αφού προσευχήθηκαν, επέθεσαν σ' αυτούς τα χέρια.  
7 Και ο λόγος του Θεού αύξανε, και πλήθαινε ο αριθµός των µαθητών στην 
Ιερουσαλήµ πάρα πολύ, και πολύ πλήθος των ιερέων υπάκουε στην πίστη. 

Η σύλληψη του Στεφάνου 

8 Ο Στέφανος, τότε, πλήρης από χάρη και δύναµη έκανε τέρατα και σηµεία 

µεγάλα µέσα στο λαό. 9 Σηκώθηκαν όµως µερικοί που ήταν από τη συναγωγή τη 

λεγόµενη των Λιβερτίνων και των Κυρηναίων και των Αλεξανδρέων και αυτών 

που ήταν από την Κιλικία και την επαρχία της Ασίας, και συζητούσαν µε το 
Στέφανο, 10 αλλά δεν µπορούσαν να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύµα µε 
το οποίο µιλούσε. 11 Τότε υποκίνησαν άντρες που έλεγαν: «Τον έχουµε ακούσει 

να µιλά λόγια βλάστηµα ενάντια στο Μωυσή και στο Θεό». 12 Και κίνησαν µαζί 

τους σε εξέγερση το λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραµµατείς και, αφού 

ήρθαν ξαφνικά, τον άρπαξαν µαζί τους και τον οδήγησαν στο συνέδριο. 13 Και 
έστησαν ψευδοµάρτυρες που έλεγαν: «Ο άνθρωπος αυτός δεν παύει να λαλεί 
λόγια κατά του τόπου αυτού του άγιου και του νόµου. 14 Γιατί τον έχουµε 

ακούσει να λέει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτός θα καταλύσει τον τόπο τούτο 

και θα αλλάξει τα έθιµα που µας παράδωσε ο Μωυσής». 15 Και όταν ατένισαν σ' 
αυτόν όλοι όσοι κάθονταν στο συνέδριο, είδαν το πρόσωπό του σαν πρόσωπο 
αγγέλου. 



Το κήρυγµα του Στεφάνου 
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Είπε τότε ο αρχιερέας: «Άραγε έτσι έχουν αυτά;» 2 Εκείνος είπε: «Άντρες αδελφοί 
και πατέρες, ακούστε: Ο Θεός της δόξας φανερώθηκε στον πατέρα µας Αβραάµ, 

όταν ήταν στη Μεσοποταµία πριν αυτός να κατοικήσει στη Χαράν, 3 και είπε 
προς αυτόν: Έξελθε από τη γη σου και από τους συγγενείς 
σου, και έλα στη γη που θα σου δείξω. 4 Τότε εξήλθε από τη γη των 
Χαλδαίων και κατοίκησε στη Χαράν. Κι από εκεί, µετά το θάνατο του πατέρα του, 
αυτός µετοίκησε στη γη αυτή στην οποία εσείς τώρα κατοικείτε. 5 Και δεν του 

έδωσε κληρονοµιά σ' αυτήν ούτε βήµα ποδιού, αλλά υποσχέθηκε να τη δώσει 
προς κατάκτηση σ' αυτόν  και στους απογόνους του µετά από 
αυτόν, αν και αυτός δεν είχε παιδί. 6 Μίλησε λοιπόν έτσι ο Θεός: Οι 
απόγονοί του θα είναι πάροικοι σε γη ξένη και θα τους 
υποδουλώσουν και θα τους κακοµεταχειριστούν τετρακόσια 
έτη. 7 Και το έθνος στο οποίο θα υπηρετήσουν ως δούλοι θα 
το κρίνω εγώ, ο Θεός είπε, και µετά από αυτά θα εξέλθουν και θα 
µε λατρέψουν στον τόπο τούτο. 8 Και του έδωσε τη διαθήκη της 
περιτοµής. Και έτσι γέννησε τον Ισαάκ και τον περιέταµε την ηµέρα την όγδοη, 

και ο Ισαάκ τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τους δώδεκα πατριάρχες.  

9 Και οι πατριάρχες, επειδή ζήλεψαν τον Ιωσήφ, τον απόδωσαν στην Αίγυπτο. 
Αλλά ήταν ο Θεός µαζί του 10 και τον ελευθέρωσε από όλες τις θλίψεις του και 

του έδωσε χάρη και σοφία απέναντι στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, και 
τον κατάστησε ηγεµόνα πάνω στην Αίγυπτο και πάνω σε όλο τον οίκο του. 11 

Ήρθε τότε λιµός σε όλη την Αίγυπτο και τη Χαναάν και θλίψη µεγάλη, και δεν 

έβρισκαν τροφές να χορτάσουν οι πατέρες µας. 12 Όταν άκουσε λοιπόν ο Ιακώβ 
πως υπήρχε σιτάρι στην Αίγυπτο, απέστειλε έξω τους πατέρες µας πρώτα. 13 Και 

τη δεύτερη φορά γνωρίστηκε ο Ιωσήφ στους αδελφούς του και έγινε φανερό 

στο Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. 14 Απέστειλε τότε ο Ιωσήφ και κάλεσε κοντά 

του τον Ιακώβ τον πατέρα του και όλους τους συγγενείς του, εβδοµήντα πέντε 

ψυχές. 15 Και κατέβηκε ο Ιακώβ στην Αίγυπτο και πέθανε αυτός και οι πατέρες 

µας, 16 και µετατέθηκαν στη Συχέµ και τέθηκαν στο µνήµα που αγόρασε ο 

Αβραάµ πληρώνοντας την τιµή µε άργυρο από τους γιους του Εµµώρ στη 
Συχέµ.  
17 Καθώς λοιπόν πλησίαζε ο χρόνος της υπόσχεσης που υποσχέθηκε ο Θεός στον 
Αβραάµ, αυξήθηκε ο λαός και πλήθυνε στην Αίγυπτο 18 µέχρις ότου 

σηκώθηκε άλλος βασιλιάς στην Αίγυπτο που δεν ήξερε τον 
Ιωσήφ. 19 Αυτός σοφίστηκε δόλια κατά του γένους µας και κακοµεταχειρίστηκε 



τους πατέρες µας, για να αφήνουν τα βρέφη τους έκθετα, ώστε να µη 

διατηρούνται στη ζωή. 20 Κατ' αυτόν τον καιρό γεννήθηκε ο Μωυσής και ήταν 

όµορφος για το Θεό. Αυτός ανατράφηκε τρεις µήνες στον οίκο του πατέρα του 

21 και, όταν τον άφησαν έκθετο, τον ανάλαβε η θυγατέρα του Φαραώ και τον 

ανάθρεψε για τον εαυτό της σαν γιο. 22 Και εκπαιδεύτηκε ο Μωυσής σε όλη τη 

σοφία των Αιγυπτίων, και ήταν δυνατός στα λόγια και τα έργα του.  

23 Και καθώς συµπληρωνόταν σ' αυτόν το τεσσαρακοστό έτος του χρόνου της 
ηλικίας του, ανέβηκε στην καρδιά του να επισκεφτεί τους αδελφούς του, τους 
γιους Ισραήλ. 24 Και όταν είδε κάποιον να αδικείται, αµύνθηκε και έκανε εκδίκηση 
στον καταπονεµένο και χτύπησε θανάσιµα τον Αιγύπτιο. 25 Νόµιζε, λοιπόν, πως 

κατάλαβαν οι αδελφοί του ότι ο Θεός µε το χέρι του θα δώσει σωτηρία σ' 

αυτούς. εκείνοι δεν κατάλαβαν. 26 Και την επόµενη ηµέρα φανερώθηκε σ' 
αυτούς, ενώ µάχονταν, και προσπαθούσε να τους συµφιλιώσει προς ειρήνη και 

είπε: “Άντρες, είστε αδελφοί. γιατί αδικείτε ο ένας τον άλλο”; 27 Αλλά εκείνος που 

αδικούσε τον πλησίον του τον απώθησε και είπε: Ποιος σε κατάστησε 
άρχοντα και δικαστή πάνω µας; 28 Μήπως εσύ θέλεις να µε 
σκοτώσεις µε αυτόν τον τρόπο που σκότωσες χτες τον 
Αιγύπτιο; 29 Έφυγε τότε ο Μωυσής για το λόγο αυτόν και έγινε πάροικος στη 
γη Μαδιάµ όπου γέννησε δυο γιους.  

30 Και αφού συµπληρώθηκαν σαράντα έτη, του φανερώθηκε µέσα στην 
έρηµο του όρους Σινά άγγελος µέσα σε πύρινη φλόγα µιας 

βάτου. 31 Και ο Μωυσής, όταν το είδε, θαύµαζε το όραµα και, ενώ αυτός 

πλησίαζε, για να το παρατηρήσει καλά, έγινε φωνή Κυρίου: 32 Εγώ είµαι ο 
Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάµ και του Ισαάκ και 
του Ιακώβ. Ο Μωυσής έγινε τότε έντροµος και δεν τολµούσε να παρατηρήσει. 

33 Είπε τότε σ' αυτόν ο Κύριος: “Λύσε το υπόδηµα των ποδιών 
σου, γιατί ο τόπος πάνω στον οποίο έχεις σταθεί είναι γη άγια. 
34 Είδα καλά την κακοµεταχείριση του λαού µου που είναι στην 
Αίγυπτο και το στεναγµό τους τον άκουσα, και κατέβηκα να 
τους ελευθερώσω. Και τώρα έλα, θα σε αποστείλω στην 
Αίγυπτο”. 35 Αυτόν το Μωυσή, τον οποίο αρνήθηκαν και του είπαν: “Ποιος 
σε κατάστησε άρχοντα και δικαστή;”, αυτόν ο Θεός και άρχοντα και 

λυτρωτή έχει αποστείλει µε τη βοήθεια του αγγέλου που του φανερώθηκε µέσα 

στη βάτο. 36 Αυτός τους εξήγαγε και έκανε τέρατα και σηµεία στη γη της 
Αιγύπτου και στην Ερυθρά Θάλασσα και στην έρηµο για σαράντα έτη. 37 Αυτός 

είναι ο Μωυσής που είπε στους γιους Ισραήλ: Προφήτη για σας θα 
ανεγείρει ο θεός από τους αδελφούς σας όπως εµένα. 38 Αυτός 
είναι που ήταν µε την εκκλησία µέσα στην έρηµο µαζί µε τον άγγελο που του 
µιλούσε στο όρος Σινά και µε τους πατέρες µας, ο οποίος δέχτηκε ζωντανά λόγια 



για να µας τα δώσει. 39 Σ' αυτόν δε θέλησαν να γίνουν υπάκουοι οι πατέρες µας, 

αλλά τον απώθησαν και στράφηκαν µε τις καρδιές τους στην Αίγυπτο 40 και 

είπαν στον Ααρών: Κάνε µας θεούς που θα µας προπορεύονται. 
Γιατί σ' αυτόν το Μωυσή, ο οποίος µας εξήγαγε από τη γη της 
Αιγύπτου, δεν ξέρουµε τι του έγινε. 41 Και έκαναν µοσχάρι κατά τις 
ηµέρες εκείνες και ύψωσαν θυσία προς το είδωλο, και ευφραίνονταν στα έργα 

των χεριών τους. 42 Στράφηκε τότε ο Θεός µακριά τους και τους παράδωσε στο 
να λατρεύουν τη στρατιά του ουρανού καθώς είναι γραµµένο στο βιβλίο των 
προφητών:  

 Μήπως σφάγια και θυσίες µου προσφέρατε  
  σαράντα έτη στη έρηµο, οίκε του Ισραήλ;  
43  Αλλά λάβατε πάνω σας τη σκηνή του Μολόχ  
  και το άστρο του θεού σας Ραιφάν,  
   τις γλυπτές εικόνες που κάνατε,  
    για να τις προσκυνάτε.  

 Και θα σας µετοικίσω πέρα από τη Βαβυλώνα.  
44 Η Σκηνή του Μαρτυρίου ήταν µε τους πατέρες µας στην έρηµο, καθώς διέταξε 
αυτός που µιλούσε στο Μωυσή να την κάνει σύµφωνα µε το πρότυπο που είχε 

δει. 45 Αυτήν και εισήγαγαν στη χώρα οι πατέρες µας που διαδέχτηκαν τους 
προηγούµενους µαζί µε τον Ιησού του Ναυή κατά την κατάκτηση των 

εθνών, τα οποία έδιωξε ο Θεός µακριά από την παρουσία των πατέρων µας, 

και παρέµεινε η Σκηνή ως τις ηµέρες του ∆αβίδ. 46 Αυτός βρήκε χάρη µπροστά 

στο Θεό και ζήτησε να βρει κατοικία για τον οίκο του Ιακώβ. 47 Ο Σολοµών, 
όµως, οικοδόµησε σ' Αυτόν οίκο. 48 Αλλά ο Ύψιστος δεν κατοικεί σε 

χειροποίητους ναούς, καθώς ο προφήτης λέει:  

49  Ο ουρανός είναι θρόνος µου  
  και η γη υποπόδιο των ποδιών µου.  
 Ποιον οίκο θα µου οικοδοµήσετε, λέει ο Κύριος,  
  ή ποιος είναι τόπος της ανάπαυσής µου;  
50  Το χέρι µου δεν έκανε όλα αυτά;  
51 Σκληροτράχηλοι και απερίτµητοι στις καρδιές και στα αυτιά, εσείς πάντοτε 

αντιτάσσεστε στο Πνεύµα το Άγιο, όπως οι πατέρες σας έτσι κι εσείς. 52 Ποιον 
από τους προφήτες δεν καταδίωξαν οι πατέρες σας; Και σκότωσαν αυτούς που 
προανάγγειλαν την έλευση του ∆ικαίου, του οποίου τώρα εσείς γίνατε προδότες 

και φονιάδες, 53 οι οποίοι λάβατε το νόµο µέσω διαταγών αγγέλων, αλλά δεν τον 
φυλάξατε». 



Ο λιθοβολισµός του Στεφάνου  

54 Ακούγοντας λοιπόν αυτά κατακόβονταν στις καρδιές τους από αγανάκτηση 

και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. 55 Αλλά αυτός, όντας πλήρης 

Πνεύµατος Αγίου, ατένισε στον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού 

να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού 56 και είπε: «Ιδού, βλέπω τους ουρανούς 

διανοιγµένους και τον Υιό του ανθρώπου να έχει σταθεί από τα δεξιά του Θεού». 

57 Εκείνοι τότε έκραξαν µε φωνή µεγάλη, βούλωσαν τα αυτιά τους και όρµησαν 

οµόψυχα εναντίον του 58 και, αφού τον έβγαλαν έξω από την πόλη, τον 

λιθοβολούσαν. Και οι µάρτυρες απόθεσαν τα ρούχα τους δίπλα στα πόδια ενός 
νεαρού που τον καλούσαν Σαύλο, 59 και λιθοβολούσαν το Στέφανο που 
επικαλούνταν και έλεγε: «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύµα µου». 60 Και αφού έπεσε 
στα γόνατα, φώναξε µε φωνή µεγάλη: «Κύριε, µην καταλογίσεις σ' αυτούς αυτήν 
την αµαρτία». Και αφού είπε αυτό, κοιµήθηκε.  
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Και ο Σαύλος ευαρεστούνταν συµφωνώντας στη θανάτωσή του. 

Ο Παύλος καταδιώκει την εκκλησία  

Εκείνη την ηµέρα έγινε τότε µεγάλος διωγµός ενάντια στην εκκλησία που ήταν 

στα Ιεροσόλυµα, και όλοι διασπάρθηκαν στην ύπαιθρο της Ιουδαίας και της 
Σαµάρειας εκτός από τους αποστόλους. 2 Και έθαψαν το Στέφανο άντρες 

ευλαβείς, και έκαναν θρήνο µεγάλο γι' αυτόν. 3 Ενώ ο Σαύλος προξενούσε φθορά 
στην εκκλησία µπαίνοντας από οίκο σε οίκο, σέρνοντας άντρες και γυναίκες και 

τους παράδινε στη φυλακή.  

Το ευαγγέλιο κηρύττεται στη Σαµάρεια  

4 Αυτοί λοιπόν που διασπάρθηκαν πέρασαν τη χώρα ευαγγελιζόµενοι το λόγο 

του Θεού. 5 Και ο Φίλιππος κατέβηκε στην πόλη της Σαµάρειας και κήρυττε σ' 
αυτούς το Χριστό. 6 Πρόσεχαν οµόψυχα τότε τα πλήθη στα λεγόµενα του 

Φιλίππου, καθώς αυτοί άκουγαν και έβλεπαν τα θαυµατουργικά σηµεία που 

έκανε. 7 Γιατί ήταν πολλοί από αυτούς που είχαν πνεύµατα ακάθαρτα που 
φώναζαν µε φωνή µεγάλη και εξέρχονταν, ενώ πολλοί παράλυτοι και χωλοί 
θεραπεύτηκαν. 8 Και έγινε πολλή χαρά στην πόλη εκείνη.  

9 Κάποιος άντρας, λοιπόν, µε το όνοµα Σίµωνας προϋπήρχε µέσα στην πόλη, 

µαγεύοντας και αφήνοντας εκστατικό το έθνος της Σαµάρειας, λέγοντας πως ο 

εαυτός του είναι κάποιος µεγάλος. 10 Σ' αυτόν πρόσεχαν όλοι, από τους µικρούς 

ως τους µεγάλους, λέγοντας: «Αυτός είναι η δύναµη του Θεού, που καλείται 
“Μεγάλη”». 11 Πρόσεχαν λοιπόν σ' αυτόν, γιατί από αρκετό χρόνο µε τις µαγείες 



τούς είχε αφήσει εκστατικούς. 12 Όταν όµως πίστεψαν στο Φίλιππο που 
ευαγγέλιζε για τη βασιλεία του Θεού και για το όνοµα του Ιησού Χριστού, 
βαφτίζονταν άντρες και γυναίκες. 13 Ο Σίµωνας, λοιπόν, και αυτός πίστεψε και, 

αφού βαφτίστηκε, ήταν προσκολληµένος στο Φίλιππο και, βλέποντας τα 
θαυµατουργικά σηµεία και τις δυνάµεις τις µεγάλες που γίνονταν, έµενε 
εκστατικός.  
14 Όταν άκουσαν τότε οι απόστολοι στα Ιεροσόλυµα ότι η Σαµάρεια έχει δεχτεί 

το λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη, 15 οι 
οποίοι κατέβηκαν και προσευχήθηκαν γι' αυτούς, για να λάβουν Πνεύµα Άγιο. 16 
Γιατί ακόµα δεν είχε πέσει πάνω σε κανέναν από αυτούς, αλλά µόνο ήταν 
βαφτισµένοι στο όνοµα του Κυρίου Ιησού. 17 Τότε έθεσαν τα χέρια πάνω τους 
και λάβαιναν Πνεύµα Άγιο. 18 Όταν είδε τότε ο Σίµωνας ότι µε την επίθεση των 
χεριών των αποστόλων δίνεται το Πνεύµα, τους πρόσφερε χρήµατα, 19 λέγοντας: 
«∆ώστε και σ' εµένα την εξουσία αυτή, ώστε σ' όποιον επιθέσω τα χέρια να 

λαβαίνει Πνεύµα Άγιο». 20 Ο Πέτρος όµως είπε προς αυτόν: «Το ασήµι σου µαζί 
µ' εσένα ας είναι προς απώλεια, επειδή νόµισες ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται 

µε χρήµατα. 21 ∆εν υπάρχει σ' εσένα µερίδα ούτε κλήρος στην υπόθεση αυτού 
του λόγου, γιατί η καρδιά σου δεν είναι ευθεία απέναντι στο Θεό. 22 Μετανόησε 

λοιπόν από την κακία σου αυτήν και δεήσου στον Κύριο, µήπως σου αφεθεί αυτή 

η σκέψη της καρδιάς σου. 23 γιατί σε βλέπω να βρίσκεσαι σε πικρή χολή και σε 
δεσµά αδικίας». 24 Αποκρίθηκε τότε ο Σίµωνας και είπε: «∆εηθείτε εσείς για µένα 
προς τον Κύριο, για να µην έρθει πάνω µου τίποτα απ' όσα έχετε πει».  
25 Αυτοί, λοιπόν, αφού έδωσαν επίσηµη µαρτυρία και µίλησαν το λόγο του 
Κυρίου, επέστρεφαν στα Ιεροσόλυµα και ευαγγέλιζαν πολλά χωριά των 
Σαµαρειτών. 

Ο Φίλιππος και ο ευνούχος Αιθίοπας  

26 Άγγελος Κυρίου τότε λάλησε προς το Φίλιππο λέγοντας: «Σήκω και πήγαινε 

κατά το νότο, στην οδό που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήµ στη Γάζα. αυτή 

είναι έρηµη». 27 Και αφού σηκώθηκε, πήγε. Και ιδού ένας άντρας Αιθίοπας, 

ευνούχος, ανώτατος αξιωµατούχος της Κανδάκης, βασίλισσας των Αιθιόπων, ο 

οποίος ήταν υπεύθυνος πάνω σε όλο το θησαυροφυλάκιό της. Αυτός είχε έρθει 
να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήµ, 28 και επέστρεφε και καθόταν πάνω στο άρµα 
του και διάβαζε τον προφήτη Ησαΐα. 29 Είπε λοιπόν το Πνεύµα στο Φίλιππο: 
«Πλησίασε και προσκολλήσου στο άρµα τούτο». 30 Προσέτρεξε τότε ο Φίλιππος 
και τον άκουσε να διαβάζει τον προφήτη Ησαΐα και του είπε: «Άραγε 
καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις;» 31 Εκείνος είπε: «Πώς λοιπόν θα µπορούσα 
αν κάποιος δε µε οδηγήσει;» Και παρακάλεσε το Φίλιππο να ανεβεί και να καθίσει 
µαζί του. 32 Η περικοπή λοιπόν της Γραφής που διάβαζε ήταν αυτή:  

 Σαν πρόβατο στη σφαγή οδηγήθηκε  
  και σαν αµνός απέναντι  



 σ' αυτόν που τον κουρεύει άφωνος,  
  έτσι δεν ανοίγει το στόµα του.  
33  Μέσα στην ταπείνωσή του  

  αφαιρέθηκε η κατάκρισή του.  
 Τη γενιά του ποιος θα διηγηθεί;  
  Επειδή αφαιρείται από τη γη η ζωή του.  
34 Αποκρίθηκε τότε ο ευνούχος στο Φίλιππο και του είπε: «Σε παρακαλώ, πες 
µου, για ποιον ο προφήτης λέει αυτό; Για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλο;» 35 
Άνοιξε τότε ο Φίλιππος το στόµα του και, αφού άρχισε από τη γραφή αυτή, του 
κήρυξε το ευαγγέλιο για τον Ιησού. 36 Καθώς λοιπόν προχωρούσαν στο δρόµο, 

ήρθαν σε κάποιο µέρος µε νερό, και λέει ο ευνούχος: «Ιδού νερό, τι µε εµποδίζει 
να βαφτιστώ;» [37 Είπε τότε ο Φίλιππος: «Αν πιστεύεις µε όλη την καρδιά, 
επιτρέπεται». Αποκρίθηκε λοιπόν και είπε: «Πιστεύω πως ο Υιός του Θεού είναι ο 
Ιησούς Χριστός».] 38 Και διέταξε να σταθεί το άρµα και κατέβηκαν και οι δύο στο 
νερό, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και τον βάφτισε. 39 Όταν λοιπόν ανέβηκαν από 
το νερό, Πνεύµα Κυρίου άρπαξε το Φίλιππο και δεν τον είδε πια ο ευνούχος, 

προχωρούσε µάλιστα στο δρόµο του χαίροντας. 40 Και ο Φίλιππος βρέθηκε στην 

Άζωτο. και περνώντας ευαγγέλιζε όλες τις πόλεις, ωσότου ήρθε στην Καισάρεια. 

Η µεταστροφή του Παύλου στο Χριστό 

(Πρ. 22:6-16, 26:12-18) 
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Ο Σαύλος, λοιπόν, πνέοντας ακόµα µέσα του απειλή και φόνο για τους µαθητές 

του Κυρίου, προσήλθε στον αρχιερέα 2 και ζήτησε από αυτόν επιστολές για τη 
∆αµασκό προς τις συναγωγές, ώστε, αν βρει κάποιους που ήταν της Οδού, άντρες 

και γυναίκες, να τους οδηγήσει δεµένους στην Ιερουσαλήµ. 3 Ενώ λοιπόν 
πορευόταν, πλησίαζε τη ∆αµασκό και ξαφνικά άστραψε γύρω του φως από τον 
ουρανό 4 και, αφού έπεσε στη γη, άκουσε φωνή να του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, τι 

µε καταδιώκεις;» 5 Αυτός είπε τότε: «Ποιος είσαι, Κύριε;» Εκείνος απάντησε: 

«Εγώ είµαι ο Ιησούς που εσύ καταδιώκεις. 6 Αλλά σήκω και είσελθε στην πόλη 
και θα σου ειπωθεί ό,τι πρέπει να κάνεις». 7 Και οι άντρες που τον συνόδευαν 
είχαν σταθεί άφωνοι, επειδή αφενός άκουγαν τη φωνή, αφετέρου δεν έβλεπαν 

κανέναν. 8 Σηκώθηκε τότε ο Σαύλος από τη γη, και ενώ ήταν ανοιγµένα τα µάτια 

του, δεν έβλεπε τίποτα. χειραγωγώντας λοιπόν αυτόν, τον εισήγαγαν στη 
∆αµασκό. 9 Και ήταν τρεις ηµέρες που δεν έβλεπε, και δεν έφαγε ούτε ήπιε.  

10 Ήταν τότε κάποιος µαθητής στη ∆αµασκό µε το όνοµα Ανανίας, και ο Κύριος 
είπε προς αυτόν σε όραµα: «Ανανία». Εκείνος είπε: «Ιδού εγώ, Κύριε». 11 Και ο 



Κύριος είπε προς αυτόν: «Σήκω και πήγαινε στη στενή οδό που καλείται “Ευθεία” 

και ζήτησε στην οικία του Ιούδα έναν Ταρσέα µε το όνοµα Σαύλος. Γιατί ιδού, 

προσεύχεται 12 και είδε έναν άντρα σε όραµα, µε το όνοµα Ανανίας, που 

εισήλθε και επέθεσε σ' αυτόν τα χέρια, για να ξαναδεί». 13 Αποκρίθηκε τότε ο 
Ανανίας: «Κύριε, άκουσα από πολλούς για τον άντρα αυτόν, πόσα κακά έκανε 
στους αγίους σου στην Ιερουσαλήµ. 14 Και εδώ έχει εξουσία από τους αρχιερείς 
να δέσει όλους όσοι επικαλούνται το όνοµά σου». 15 Είπε όµως προς αυτόν ο 
Κύριος: «Πήγαινε, γιατί σκεύος εκλογής είναι αυτός για µένα, για να βαστάξει το 
όνοµά µου µπροστά σε έθνη και σε βασιλιάδες και στους γιους Ισραήλ. 16 Γιατί 
εγώ θα του υποδείξω όσα πρέπει να πάθει για το όνοµά µου». 17 Έφυγε τότε ο 
Ανανίας και εισήλθε στην οικία και έθεσε πάνω του τα χέρια και είπε: «Σαούλ, 

αδελφέ, ο Κύριος µε έχει αποστείλει, ο Ιησούς που σου φανερώθηκε στην οδό 
που ερχόσουν, για να ξαναδείς και να γεµίσεις Πνεύµα Άγιο». 18 Και αµέσως του 

έπεσαν από τα µάτια κάτι σαν λέπια, και ξαναείδε και σηκώθηκε και βαφτίστηκε. 
19 Και αφού έλαβε τροφή, ενισχύθηκε. 

Ο Σαύλος κηρύττει στη ∆αµασκό  

Ήταν λοιπόν µαζί µε τους µαθητές στη ∆αµασκό µερικές ηµέρες 20 και αµέσως 
στις συναγωγές κήρυττε τον Ιησού, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. 21 Έµεναν 
εκστατικοί τότε όλοι όσοι άκουγαν και έλεγαν: «∆εν είναι αυτός εκείνος που 
κατάτρεξε στην Ιερουσαλήµ αυτούς που επικαλούνται το όνοµα τούτο, και εδώ γι' 

αυτό δεν έχει έρθει, για να τους οδηγήσει δεµένους στους αρχιερείς;» 22 Αλλά ο 
Σαύλος περισσότερο ενδυναµωνόταν και προκαλούσε σύγχυση στους Ιουδαίους 
που κατοικούσαν στη ∆αµασκό, αποδείχνοντας ότι αυτός είναι ο Χριστός. 

Ο Σαύλος ξεφεύγει από τους Ιουδαίους  

23 Και καθώς συµπληρώνονταν αρκετές ηµέρες, έκαναν συµβούλιο οι Ιουδαίοι 

και αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. 24 Έγινε γνωστή όµως στον Παύλο η 
επιβουλή τους. Παρατηρούσαν τότε και τις πύλες ηµέρα και νύχτα, για να τον 
σκοτώσουν. 25 Αφού τον πήραν τότε νύχτα οι µαθητές, διαµέσου του τείχους 

τον κατέβασαν, χαµηλώνοντας αυτόν µέσα σ' ένα µεγάλο καλάθι.  

Ο Σαύλος στην Ιερουσαλήµ.  

26 Και όταν ήρθε στη Ιερουσαλήµ, προσπαθούσε να προσκολληθεί στους 

µαθητές, αλλά όλοι τον φοβούνταν, µην πιστεύοντας ότι είναι µαθητής. 27 Ο 
Βαρνάβας, όµως, αφού τον πήρε, τον οδήγησε προς τους αποστόλους και τους 
διηγήθηκε πώς κατά τη οδό είδε τον Κύριο και ότι Εκείνος του µίλησε, και πώς 
στη ∆αµασκό κήρυττε µε παρρησία στο όνοµα του Ιησού. 28 Και µαζί τους 

έµπαινε και έβγαινε στην Ιερουσαλήµ συνεχώς, µιλώντας µε παρρησία στο 
όνοµα του Κυρίου, 29 και µιλούσε και συζητούσε µε τους Ελληνιστές, εκείνοι 



όµως επιχειρούσαν να τον σκοτώσουν. 30 Επειδή λοιπόν το έµαθαν οι αδελφοί, 
τον κατέβασαν στην Καισάρεια και τον έστειλαν µακριά στην Ταρσό.  

31 Πράγµατι, λοιπόν, η εκκλησία σε όλη την Ιουδαία και τη Γαλιλαία και τη 
Σαµάρεια είχε ειρήνη, ενώ οικοδοµούνταν και πορευόταν µε το φόβο του Κυρίου, 
και πλήθαινε µε την ενθάρρυνση του Αγίου Πνεύµατος.  

Η θεραπεία του Αινέα  

32 Συνέβηκε τότε, όταν ο Πέτρος περνούσε από όλα τα µέρη, να κατεβεί και 
προς τους αγίους που κατοικούσαν στη Λύδδα. 33 Βρήκε λοιπόν εκεί κάποιον 

άνθρωπο µε το όνοµα Αινέας, που από οχτώ έτη ήταν κατάκοιτος πάνω σ' ένα 
κρεβάτι, ο οποίος ήταν παράλυτος. 34 Και του είπε ο Πέτρος: «Αινέα, σε γιατρεύει 

ο Ιησούς Χριστός. σήκω και στρώσε για τον εαυτό σου». Και αµέσως σηκώθηκε. 

35 Και τον είδαν όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λύδδα και στο Σάρωνα, οι οποίοι 
επέστρεψαν στον Κύριο. 

Η ανάσταση της ∆ορκάδας  

36 Στην Ιόππη ήταν τότε κάποια µαθήτρια µε το όνοµα Ταβιθά, που 

διερµηνεύοντάς το λέγεται “∆ορκάδα”. Αυτή ήταν πλήρης από έργα αγαθά και 
ελεηµοσύνες που έκανε. 37 Συνέβηκε, τότε, κατά τις ηµέρες εκείνες αυτή να 
ασθενήσει και να πεθάνει. Την έλουσαν, λοιπόν, και την έθεσαν στο υπερώο. 38 

Και επειδή η Λύδδα ήταν κοντά στη Ιόππη, όταν οι µαθητές άκουσαν ότι ο 

Πέτρος είναι σ' αυτήν, απέστειλαν δύο άντρες προς αυτόν παρακαλώντας τον: 
«Μην αργήσεις να περάσεις ως εµάς». 39 Σηκώθηκε τότε ο Πέτρος και ήρθε µαζί 

τους. Όταν αυτός παρουσιάστηκε, τον ανέβασαν στο υπερώο και στάθηκαν 
κοντά του όλες οι χήρες κλαίγοντας και επιδείχνοντας χιτώνες και ρούχα, όσα 
έκανε όταν ήταν µαζί τους η ∆ορκάδα. 40 Αφού έβγαλε λοιπόν έξω όλους ο 
Πέτρος και έπεσε στα γόνατα, προσευχήθηκε και στράφηκε πίσω προς το σώµα 
και είπε: «Ταβιθά, αναστήσου». Εκείνη άνοιξε τα µάτια της και, όταν είδε τον 

Πέτρο, ανακάθισε. 41 Έδωσε τότε σ' αυτήν το χέρι και τη σήκωσε. και αφού 
φώναξε τους αγίους και τις χήρες, την παρουσίασε ζωντανή. 42 Έγινε λοιπόν 
γνωστό σε όλη την Ιόππη και πίστεψαν πολλοί στον Κύριο. 43 Συνέβηκε τότε να 

µείνει αρκετές ηµέρες στην Ιόππη στην κατοικία κάποιου Σίµωνα βυρσοδέψη. 

Ο Πέτρος και ο Κορνήλιος  
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Κάποιος άντρας λοιπόν στην Καισάρεια µε το όνοµα Κορνήλιος, εκατόνταρχος 

από τη στρατιωτική µονάδα που καλείται Ιταλική, 2 ευσεβής και φοβούµενος το 
Θεό µαζί µε όλο τον οίκο του, που έκανε ελεηµοσύνες πολλές στο λαό και δεόταν 



στο Θεό διαπαντός, 3 είδε σε όραµα φανερά την ηµέρα, περίπου γύρω στις τρεις 

η ώρα, έναν άγγελο του Θεού που εισήλθε προς αυτόν και του είπε: «Κορνήλιε». 
4 Εκείνος τον ατένισε και γεµάτος φόβο είπε: «Τι είναι, Κύριε;» Είπε τότε σ' 
αυτόν: «Οι προσευχές σου και οι ελεηµοσύνες σου ανέβηκαν προς µνηµόνευση 
µπροστά στο Θεό. 5 Και τώρα, στείλε άντρες στην Ιόππη και προσκάλεσε κάποιο 
Σίµωνα, που επικαλείται Πέτρος. 6 Αυτός φιλοξενείται στην κατοικία κάποιου 
Σίµωνα βυρσοδέψη, που έχει οικία δίπλα στη θάλασσα». 7 Μόλις λοιπόν έφυγε ο 

άγγελος που του µιλούσε, φώναξε δύο από τους υπηρέτες του και ένα 

στρατιώτη ευσεβή που παράµεναν κοντά του 8 και, αφού τους τα εξήγησε όλα, 
τους απέστειλε στην Ιόππη.  
9 Και την επόµενη ηµέρα, ενώ εκείνοι οδοιπορούσαν και πλησίαζαν στην πόλη, 

ανέβηκε ο Πέτρος στο δώµα να προσευχηθεί γύρω στις δώδεκα η ώρα το 
µεσηµέρι. 10 Πείνασε όµως πολύ και ήθελε να γευτεί κάτι. Ενώ λοιπόν αυτοί 

παρασκεύαζαν το γεύµα, ήρθε πάνω του έκσταση 11 και βλέπει τον ουρανό 
ανοιγµένο και να κατεβαίνει κάποιο σκεύος σαν σεντόνι µεγάλο και από τις 

τέσσερις άκρες του να χαµηλώνει πάνω στη γη, 12 µέσα στο οποίο υπήρχαν όλα 

τα τετράποδα και τα ερπετά της γης και τα πετεινά του ουρανού. 13 Και ήρθε 
φωνή προς αυτόν: «Σήκω, Πέτρο, σφάξε και φάε». 14 Αλλά ο Πέτρος είπε: «Με 
κανέναν τρόπο, Κύριε, γιατί ποτέ δεν έφαγα τίποτα µολυσµένο και ακάθαρτο». 15 

Και φωνή πάλι, για δεύτερη φορά, ήρθε φωνή προς αυτόν: «Αυτά που ο Θεός 

καθάρισε, εσύ µην τα θεωρείς ακάθαρτα». 16 Και αυτό έγινε τρεις φορές και 
ευθύς αναλήφτηκε το σκεύος στον ουρανό.  
17 Καθώς λοιπόν µέσα του απορούσε πολύ ο Πέτρος, τι µπορούσε να σηµαίνει το 
όραµα που είδε, ιδού οι άντρες οι αποσταλµένοι από τον Κορνήλιο, που ρώτησαν 
ακριβώς για την οικία του Σίµωνα και στάθηκαν µπροστά στην πύλη. 18 Και αφού 

φώναξαν, ζητούσαν να µάθουν αν ο Σίµωνας που επικαλείται Πέτρος φιλοξενείται 
εδώ. 19 Ενώ λοιπόν ο Πέτρος αναλογιζόταν για το όραµα, του είπε το Πνεύµα: 
«Ιδού, τρεις άντρες που σε ζητούν. 20 Αλλά σήκω, κατέβα και πήγαινε µαζί τους, 
χωρίς καθόλου να διστάζεις, γιατί εγώ τους έχω αποστείλει». 21 Κατέβηκε τότε ο 

Πέτρος προς τους άντρες και είπε: «Ιδού, εγώ είµαι αυτός που ζητάτε. ποια η 

αιτία για την οποία παρευρίσκεστε;» 22 Εκείνοι είπαν: «Ο Κορνήλιος ο 

εκατόνταρχος, άντρας δίκαιος και φοβούµενος το Θεό, και που µαρτυρείται έτσι 
από όλο το έθνος των Ιουδαίων, προστάχτηκε από έναν άγιο άγγελο να στείλει 
να σε προσκαλέσει στον οίκο του και να ακούσει λόγια από εσένα». 23 Αφού τους 

κάλεσε µέσα, λοιπόν, τους φιλοξένησε.  
Και την επόµενη ηµέρα σηκώθηκε και εξήλθε µαζί τους, και µερικοί από τους 

αδελφούς που ήταν από την Ιόππη ήρθαν µαζί του. 24 Και την άλλη ηµέρα, 

εισήλθε στην Καισάρεια. Ο Κορνήλιος, λοιπόν, τους προσδοκούσε συνεχώς και 

συγκάλεσε τους συγγενείς του και τους στενούς φίλους του. 25 Μόλις λοιπόν 
συνέβηκε να εισέλθει ο Πέτρος, τον συνάντησε ο Κορνήλιος, έπεσε στα πόδια 

του και προσκύνησε. 26 Αλλά ο Πέτρος τον σήκωσε λέγοντας: «Σήκω. και εγώ ο 



ίδιος είµαι άνθρωπος». 27 Και συνοµιλώντας µ' αυτόν εισήλθε και βρίσκει πολλούς 
να έχουν συγκεντρωθεί. 28 Και είπε προς αυτούς: «Εσείς γνωρίζετε καλά πως 
είναι αθέµιτο σε άντρα Ιουδαίο να προσκολλάται ή να προσέρχεται σε αλλόφυλο. 
Αλλά σ' εµένα ο Θεός έδειξε κανέναν άνθρωπο να µη λέω µολυσµένο ή ακάθαρτο. 
29 Γι' αυτό και αναντίρρητα ήρθα, όταν έστειλαν να µε προσκαλέσουν. Ζητώ 
λοιπόν να µάθω για ποιο λόγο στείλατε να µε προσκαλέσουν;» 30 Και ο Κορνήλιος 

είπε: «Πριν από τέσσερις ηµέρες, µέχρι αυτήν την ώρα στις τρεις το απόγευµα, 

προσευχόµουν συνεχώς στον οίκο µου. Και ιδού, ένας άντρας στάθηκε µπροστά 

µου µε ένδυµα λαµπρό 31 και µου λέει: “Κορνήλιε, εισακούστηκε η προσευχή 
σου και οι ελεηµοσύνες σου µνηµονεύτηκαν µπροστά στο Θεό. 32 Στείλε λοιπόν 

στην Ιόππη και προσκάλεσε το Σίµωνα που επικαλείται Πέτρος. Αυτός 

φιλοξενείται στην οικία του Σίµωνα του βυρσοδέψη δίπλα στη θάλασσα”. 33 
Αµέσως λοιπόν έστειλα προς εσένα, κι εσύ καλά έκανες που ήρθες. Τώρα, λοιπόν, 
όλοι εµείς µπροστά στο Θεό παρευρισκόµαστε, για να ακούσουµε όλα όσα σου 

είναι προσταγµένα από τον Κύριο». 

Το κήρυγµα του Πέτρου στην οικία του Κορνήλιου  

34 Άνοιξε τότε ο Πέτρος το στόµα του και είπε: «Στ' αλήθεια καταλαβαίνω ότι 
δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, 35 αλλά σε κάθε έθνος όποιος τον φοβάται και 
εργάζεται δικαιοσύνη είναι δεκτός από αυτόν. 36 Εσείς ξέρετε το µήνυµα που 

απέστειλε στους γιους Ισραήλ και ευαγγελιζόταν ειρήνη µέσω του Ιησού Χριστού 
- αυτός είναι όλων Κύριος - 37 το πράγµα που συνέβηκε  σε όλη την Ιουδαία, 

αφού άρχισε από τη Γαλιλαία µετά το βάφτισµα που κήρυξε ο Ιωάννης: 38 για 
τον Ιησού που ήταν από τη Ναζαρέτ, πώς τον έχρισε ο Θεός µε Πνεύµα Άγιο και 
δύναµη, ο οποίος πέρασε ευεργετώντας και γιατρεύοντας όλους όσοι 
καταδυναστεύονταν από το ∆ιάβολο, επειδή ο Θεός ήταν µαζί του. 39 Και εµείς 

είµαστε µάρτυρες όλων αυτών που έκανε µέσα στη χώρα των Ιουδαίων και µέσα 
στην Ιερουσαλήµ. Αυτόν και σκότωσαν, αφού τον κρέµασαν πάνω σε ξύλο. 40 
Τούτον ο Θεός έγειρε την τρίτη ηµέρα, και επέτρεψε να γίνει φανερός, 41 όχι σε 
όλο το λαό, αλλά σε µάρτυρες που ήταν διορισµένοι εκ των προτέρων από το 
Θεό, δηλαδή σ' εµάς, οι οποίοι φάγαµε και ήπιαµε µαζί του µετά την ανάστασή 

του από τους νεκρούς. 42 Και µας παράγγειλε να κηρύξουµε στο λαό και να 
µαρτυρήσουµε επίσηµα ότι αυτός είναι ο ορισµένος από το Θεό κριτής ζωντανών 
και νεκρών. 43 Γι' αυτόν όλοι οι προφήτες µαρτυρούν ότι καθένας που πιστεύει σ' 
αυτόν θα λάβει άφεση αµαρτιών µέσω του ονόµατός του» 

Η έκχυση του Αγίου Πνεύµατος στους εθνικούς  

44 Ενώ ακόµα µιλούσε ο Πέτρος τα λόγια αυτά, έπεσε το Πνεύµα το Άγιο πάνω 

σε όλους όσοι άκουγαν το λόγο. 45 Και έµειναν εκστατικοί οι πιστοί από την 
περιτοµή, όσοι ήρθαν µαζί µε τον Πέτρο, γιατί και πάνω στους εθνικούς η δωρεά 

του Αγίου Πνεύµατος έχει χυθεί. 46 γιατί τους άκουγαν να λαλούν γλώσσες και να 



µεγαλύνουν το Θεό. Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος: 47 «Μήπως το νερό δύναται να 

το εµποδίσει κανείς, για να µη βαφτιστούν αυτοί, οι οποίοι έλαβαν το Πνεύµα το 

Άγιο όπως και εµείς;» 48 Πρόσταξε τότε αυτούς να βαφτιστούν στο όνοµα του 
Ιησού Χριστού. Τότε τον παρακάλεσαν να παραµείνει µερικές ηµέρες.  

Η αναφορά του Πέτρου στην εκκλησία της Ιερουσαλήµ  
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Άκουσαν λοιπόν οι απόστολοι και οι αδελφοί που ήταν στην Ιουδαία ότι και οι 

εθνικοί δέχτηκαν το λόγο του Θεού. 2 Και όταν ανέβηκε ο Πέτρος στην 

Ιερουσαλήµ, φιλονικούσαν µε αυτόν οι πιστοί από την περιτοµή 3 λέγοντας: 

«Εισήλθες σε οικία αντρών που έχουν ακροβυστία και έφαγες µαζί τους». 4 

Άρχισε λοιπόν ο Πέτρος και τους εξέθετε τα γεγονότα µε τη σειρά, λέγοντας: 5 
«Εγώ ήµουν στην πόλη Ιόππη και προσευχόµουν και είδα µέσα σε έκσταση 

όραµα, να κατεβαίνει κάποιο σκεύος σαν σεντόνι µεγάλο και από τις τέσσερις 

άκρες του να χαµηλώνει από τον ουρανό, και ήρθε µέχρις εµένα. 6 Όταν ατένισα 
σ' αυτό, παρατηρούσα και είδα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά 

και τα πετεινά του ουρανού. 7 Άκουσα τότε και µια φωνή να µου λέει: “Σήκω, 
Πέτρο, σφάξε και φάε”. 8 Είπα όµως: “Με κανέναν τρόπο, Κύριε, γιατί µολυσµένο 

ή ακάθαρτο ποτέ δεν εισήλθε στο στόµα µου”. 9 Αποκρίθηκε τότε η φωνή για 

δεύτερη φορά από τον ουρανό: “Αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ µην τα θεωρείς 
ακάθαρτα”. 10 Και αυτό έγινε τρεις φορές, και ανασύρθηκαν πάλι όλα στον 
ουρανό. 11 Και ιδού, την ίδια στιγµή τρεις άντρες στάθηκαν µπροστά στην οικία 

µέσα στην οποία ήµασταν, που ήταν αποσταλµένοι από την Καισάρεια προς 
εµένα. 12 Είπε τότε το Πνεύµα σ' εµένα να έρθω µαζί τους, µη διστάζοντας 
καθόλου. Ήρθαν λοιπόν µαζί µου και αυτοί οι έξι αδελφοί και εισήλθαµε στον οίκο 

αυτού του άντρα. 13 Μας ανάγγειλε τότε πώς είδε τον άγγελο µέσα στον οίκο 

του, που στάθηκε και του είπε: “Απόστειλε στην Ιόππη και προσκάλεσε το 
Σίµωνα, που επικαλείται Πέτρος, 14 ο οποίος θα µιλήσει λόγια προς εσένα µε τα 
οποία θα σωθείς εσύ και όλος ο οίκος σου”. 15 Ενώ λοιπόν άρχισα να µιλώ, έπεσε 
το Πνεύµα το Άγιο πάνω σ' αυτούς όπως ακριβώς και πάνω σ' εµάς στην αρχή. 16 

Θυµήθηκα τότε το λόγο του Κυρίου καθώς έλεγε: “Αφενός ο Ιωάννης βάφτισε σε 
νερό, αφετέρου εσείς θα βαφτιστείτε µέσα σε Πνεύµα Άγιο”. 17 Αν λοιπόν την ίση 
δωρεά τούς έδωσε ο Θεός όπως και σ' εµάς που πιστέψαµε στον Κύριο Ιησού 

Χριστό, εγώ ποιος ήµουνα ο δυνατός να εµποδίσω το Θεό;» 18 Όταν άκουσαν 
λοιπόν αυτά, ησύχασαν και δόξασαν το Θεό λέγοντας: «Άρα και στα έθνη ο Θεός 
έδωσε τη µετάνοια για ζωή» 



Η εκκλησία της Αντιόχειας  

19 Αυτοί λοιπόν που διασπάρθηκαν από τη θλίψη που έγινε επί Στεφάνου, 

πέρασαν ως τη Φοινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια, χωρίς να µιλούν το 

λόγο σε κανέναν άλλο παρά µόνο σε Ιουδαίους. 20 Ήταν τότε από αυτούς 
µερικοί άντρες Κύπριοι και Κυρηναίοι, οι οποίοι ήρθαν στην Αντιόχεια και 

µιλούσαν και προς τους Ελληνιστές εθνικούς, ευαγγελιζόµενοι τον Κύριο Ιησού. 

21 Και ήταν το χέρι του Κυρίου µαζί τους, και πολύς αριθµός πίστεψε και 
επέστρεψε στον Κύριο. 22 Ακούστηκε τότε αυτό το πράγµα γι' αυτούς στ' αυτιά 

της εκκλησίας που είναι στην Ιερουσαλήµ, και έστειλαν έξω το Βαρνάβα να 

περάσει ως την Αντιόχεια. 23 Αυτός, όταν ήρθε και είδε τη χάρη που ήταν από 

το Θεό, χάρηκε και παρακινούσε όλους µε την πρόθεση της καρδιάς τους να 
παραµένουν στον Κύριο, 24 γιατί ήταν άντρας αγαθός και πλήρης Πνεύµατος 
Αγίου και πίστεως. Και προστέθηκε αρκετό πλήθος στον Κύριο. 25 Εξήλθε τότε 

στην Ταρσό για να αναζητήσει το Σαύλο 26 και, όταν τον βρήκε, τον οδήγησε 

στην Αντιόχεια. Αυτοί λοιπόν, πράγµατι, για έναν ολόκληρο χρόνο 
συγκεντρώνονταν µέσα στην εκκλησία και δίδαξαν αρκετό πλήθος. Και ονόµασαν 
πρώτα στην Αντιόχεια τους µαθητές “Χριστιανούς”.  

27 Αυτές λοιπόν τις ηµέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυµα προφήτες στην 

Αντιόχεια. 28 Σηκώθηκε τότε ένας από αυτούς µε το όνοµα Άγαβος και έδωσε 
σηµείο µέσω του Πνεύµατος, πως µέλλει να γίνει πείνα µεγάλη πάνω σε όλη την 
οικουµένη, που έγινε επί Κλαυδίου. 29 Και οι µαθητές, ανάλογα µε το πόσο 

ευπορούσε κανείς, όρισαν καθένας τους να στείλει συνεισφορά για διακονία 
στους αδελφούς που κατοικούν στην Ιουδαία. 30 Αυτό και έκαναν, αφού 

απέστειλαν τη συνεισφορά προς τους πρεσβυτέρους µε το χέρι του Βαρνάβα 

και του Σαύλου. 

Ο θάνατος του Ιακώβου και η φυλάκιση του Πέτρου  
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Κατ' εκείνο λοιπόν τον καιρό, έβαλε ο Ηρώδης ο βασιλιάς τα χέρια πάνω σε 

µερικούς που ήταν από την εκκλησία, για να τους κακοποιήσει. 2 Θανάτωσε 

τότε τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, µε µάχαιρα. 3 Όταν είδε λοιπόν ότι 

είναι αρεστό στους Ιουδαίους, συνέχισε και συνέλαβε και τον Πέτρο - ήταν τότε 

οι ηµέρες της εορτής των Αζύµων - 4 τον οποίο και έπιασε και έθεσε στη 

φυλακή, ενώ τον παράδωσε σε τέσσερις τετράδες στρατιωτών για να τον 

φυλάνε, θέλοντας µετά το Πάσχα να τον φέρει πάνω, από τη φυλακή στο λαό. 

5 Αφενός λοιπόν τον Πέτρο επιτηρούσαν µέσα στη φυλακή. αφετέρου προσευχή 
συνεχώς γινόταν ένθερµα από την εκκλησία προς το Θεό γι' αυτόν. 



Ο Πέτρος ελευθερώνεται από τη φυλακή  

6 Όταν λοιπόν έµελλε ο Ηρώδης να τον φέρει µπροστά στο λαό, τη νύχτα 
εκείνη ο Πέτρος κοιµόταν µεταξύ δύο στρατιωτών, δεµένος µε δυο αλυσίδες, και 
φύλακες µπροστά στη θύρα επιτηρούσαν τη φυλακή. 7 Και ιδού, άγγελος Κυρίου 

στάθηκε ξαφνικά από πάνω και φως έλαµψε µέσα στο οίκηµα. Χτύπησε τότε την 
πλευρά του Πέτρου και τον ξύπνησε λέγοντας: «Σήκω γρήγορα». Και του έπεσαν 
οι αλυσίδες από τα χέρια. 8 Είπε τότε ο άγγελος προς αυτόν: «Ζώσου και βάλε τα 
σανδάλια σου». Και έκανε έτσι. Και του λέει: «Φόρεσε το πανωφόρι σου και 

ακολούθα µε». 9 Και τότε εξήλθε και τον ακολουθούσε, και δεν είχε καταλάβει 

ότι είναι αληθινό αυτό που γινόταν µε τον άγγελο. αλλά νόµιζε πως βλέπει όραµα. 

10 Αφού πέρασαν λοιπόν την πρώτη φρουρά και τη δεύτερη, ήρθαν µπροστά 
στην πύλη τη σιδερένια που φέρει προς την πόλη, η οποία αυτόµατα τους 
ανοίχτηκε και, αφού εξήλθαν, προχώρησαν σ' ένα δροµάκι, και αµέσως 
αποµακρύνθηκε ο άγγελος από αυτόν. 11 Και ο Πέτρος ήρθε στον εαυτό του και 
είπε: «Τώρα καταλαβαίνω αληθινά ότι έστειλε ο Κύριος τον άγγελό του και µε 

ελευθέρωσε από το χέρι του Ηρώδη και από όλη την προσδοκία του λαού των 

Ιουδαίων». 12 Και όταν το συνειδητοποίησε, ήρθε στην οικία της Μαρίας, της 

µητέρας του Ιωάννη που επικαλείται Μάρκος, όπου ήταν αρκετοί συναθροισµένοι 

και προσεύχονταν συνεχώς. 13 Όταν λοιπόν αυτός έκρουσε τη θύρα της πύλης, 

προσήλθε µία µικρή δούλη για να απαντήσει, µε το όνοµα Ρόδη, 14 και όταν 
αναγνώρισε τη φωνή του Πέτρου, από τη χαρά δεν άνοιξε την πύλη, αλλά έτρεξε 
µέσα και ανάγγειλε ότι έχει σταθεί ο Πέτρος µπροστά στην πύλη. 15 Εκείνοι είπαν 
προς αυτήν: «Είσαι τρελή». Αυτή ισχυριζόταν έντονα πως έτσι είναι. Εκείνοι 
έλεγαν: «Ο άγγελός του είναι». 16 Και ο Πέτρος επέµενε να κρούει. Όταν άνοιξαν 
τότε, τον είδαν και έµειναν εκστατικοί. 17 Και αφού έσεισε προς τα κάτω το χέρι 

του σ' αυτούς για να σωπαίνουν, τους διηγήθηκε πώς ο Κύριος τον εξήγαγε από 

τη φυλακή και τους είπε: «Αναγγείλετε στον Ιάκωβο και στους αδελφούς αυτά». 
Και αφού εξήλθε, πορεύτηκε σε άλλο τόπο.  

18 Όταν έγινε τότε ηµέρα, υπήρχε όχι λίγη ταραχή µεταξύ των στρατιωτών, για 
το τι άραγε να έγινε ο Πέτρος. 19 Ο Ηρώδης, λοιπόν, αφού τον αναζήτησε και 

δεν τον βρήκε, ανέκρινε τους φύλακες και διέταξε να οδηγηθούν προς 
εκτέλεση, και µετά κατέβηκε από την Ιουδαία και έµενε στην Καισάρεια. 

Ο θάνατος του Ηρώδη  

20 Ήταν λοιπόν [ο Ηρώδης] πολύ θυµωµένος µε τους Τυρίους και τους 
Σιδωνίους. Οµόψυχα τότε παρουσιάστηκαν προς αυτόν και, αφού έπεισαν 

κερδίζοντας το Βλάστο, αυτόν που ήταν υπεύθυνος για τον κοιτώνα του 

βασιλιά, ζητούσαν ειρήνη, γιατί τρεφόταν η χώρα τους από τη χώρα του 

βασιλιά. 21 Και µια καθορισµένη ηµέρα, αφού ο Ηρώδης ντύθηκε ένδυµα 
βασιλικό και κάθισε πάνω στο βήµα, δηµηγορούσε προς αυτούς, 22 και ο λαός 



φώναζε δυνατά: «Θεού φωνή και όχι ανθρώπου». 23 Αµέσως τότε τον χτύπησε 
άγγελος Κυρίου, επειδή δεν έδωσε τη δόξα στο Θεό και, αφού έγινε 
σκωληκόβρωτος, ξεψύχησε.  

24 Και ο λόγος του Θεού αύξανε και πλήθαινε. 25 Ο Βαρνάβας τότε και ο Σαύλος 

επέστρεψαν, αφού εκπλήρωσαν στην Ιερουσαλήµ τη διακονία της 
συνεισφοράς, και παράλαβαν µαζί τους τον Ιωάννη που επικλήθηκε Μάρκος. 

Η αποστολή του Βαρνάβα και του Σαύλου  
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Ήταν τότε στην Αντιόχεια, στην εκκλησία που υπήρχε εκεί, προφήτες και 

δάσκαλοι, ο Βαρνάβας και ο Συµεών, που καλείται Νίγερ, και ο Λούκιος ο 

Κυρηναίος και ο Μαναήν, που είχε ανατραφεί παιδί µαζί µε τον Ηρώδη τον 

τετράρχη, και ο Σαύλος. 2 Ενώ λοιπόν λειτουργούσαν αυτοί στον Κύριο και 

νήστευαν, είπε το Πνεύµα το Άγιο: «Ξεχωρίστε µου, λοιπόν, το Βαρνάβα και το 
Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». 3 Τότε, αφού νήστεψαν και 

προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σ' αυτούς, τους απέλυσαν. 

Οι απόστολοι κηρύττουν στην Κύπρο  

4 Αυτοί πράγµατι, λοιπόν, στάλθηκαν από το Άγιο Πνεύµα έξω και κατέβηκαν στη 

Σελεύκεια, και από εκεί απέπλευσαν για την Κύπρο 5 και, όταν ήρθαν στη 
Σαλαµίνα, ανάγγελλαν το λόγο του Θεού µέσα στις συναγωγές των Ιουδαίων. 

Είχαν µάλιστα και τον Ιωάννη υπηρέτη. 6 Πέρασαν τότε όλο το νησί µέχρι την 

Πάφο και βρήκαν κάποιον άντρα µάγο, ψευδοπροφήτη Ιουδαίο, που είχε όνοµα 
Βαριησούς, 7 ο οποίος ήταν µαζί µε τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο, άντρα συνετό. 

Αυτός προσκάλεσε το Βαρνάβα και το Σαύλο και επιζήτησε να ακούσει το λόγο 

του Θεού. 8 Αντιστεκόταν όµως σ' αυτούς ο Ελύµας, ο µάγος, γιατί έτσι 
ερµηνεύεται το όνοµά του, ζητώντας να αποτρέψει τον ανθύπατο από την πίστη. 

9 Ο Σαύλος τότε, που είναι και ο Παύλος, γέµισε Πνεύµα Άγιο, ατένισε σ' αυτόν 
10 και είπε: «Ω, πλήρη από κάθε δόλο και από κάθε ραδιουργία, γιε διαβόλου, 
εχθρέ κάθε δικαιοσύνης, δε θα πάψεις να διαστρέφεις τις οδούς του Κυρίου τις 

ευθείες; 11 Και τώρα ιδού, χέρι Κυρίου είναι πάνω σου και θα είσαι τυφλός, µη 

βλέποντας τον ήλιο µέχρις ορισµένου καιρού». Και αµέσως έπεσε πάνω του 
οµίχλη και σκοτάδι και περιφερόταν και ζητούσε χειραγωγούς. 12 Τότε, όταν είδε 
ο ανθύπατος το γεγονός, πίστεψε, µένοντας έκπληκτος για τη διδαχή του Κυρίου. 

Στην Αντιόχεια της Πισιδίας  

13 Αφού ανοίχτηκαν λοιπόν στο πέλαγος από την Πάφο όσοι ήταν γύρω από 

τον Παύλο, ήρθαν στην Πέργη της Παµφυλίας, ο Ιωάννης όµως αποχώρησε από 



αυτούς και επέστρεψε στα Ιεροσόλυµα. 14 Αυτοί τότε πέρασαν από την Πέργη 
και ήρθαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και, αφού εισήλθαν στη συναγωγή την 
ηµέρα του Σαββάτου, κάθισαν. 15 Και µετά την ανάγνωση του νόµου και των 
προφητών απέστειλαν µήνυµα οι αρχισυνάγωγοι προς αυτούς λέγοντας: «Άντρες 
αδελφοί, αν υπάρχει µέσα σας κάποιος λόγος προτροπής προς τον λαό, λέγετε». 

16 Σηκώθηκε τότε ο Παύλος και, αφού έσεισε προς τα κάτω το χέρι του , είπε:  
«Άντρες Ισραηλίτες και οι φοβούµενοι το Θεό, ακούστε: 17 Ο Θεός του λαού 

τούτου, του Ισραήλ, εξέλεξε τους πατέρες µας και ύψωσε το λαό µας κατά την 

παροικία τους µέσα στη γη της Αιγύπτου και µε βραχίονα υψηλό τους εξήγαγε 
από αυτήν, 18 και για µια χρονική περίοδο σαράντα περίπου ετών υπόφερε τους 
τρόπους τους µέσα στην έρηµο. 19 Και αφού καθαίρεσε εφτά έθνη µέσα στη γη 
Χαναάν, διαµοίρασε µε κλήρο [σ' αυτούς] τη γη τους 20 περίπου για τετρακόσια 

πενήντα έτη. Και µετά από αυτά, έδωσε κριτές ως το Σαµουήλ τον προφήτη. 21 

Και από εκεί, ζήτησαν βασιλιά και τους έδωσε ο Θεός το Σαούλ, το γιο του Κις, 

άντρα από τη φυλή Βενιαµίν, για σαράντα έτη. 22 Και αφού τον αποµάκρυνε από 
τη θέση του, έγειρε ως βασιλιά γι' αυτούς το ∆αβίδ, για τον οποίο και είπε όταν 

έδωσε µαρτυρία: “Βρήκα το ∆αβίδ, το γιο του Ιεσσαί, άντρα κατά την 
καρδιά µου, ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήµατά µου”. 23 Ο Θεός από το 

σπέρµα αυτού σύµφωνα µε την υπόσχεσή του έφερε στον Ισραήλ σωτήρα, τον 

Ιησού, 24 αφού ο Ιωάννης κήρυξε βάφτισµα µετάνοιας σε όλο το λαό Ισραήλ 

πριν από την είσοδο δηµόσια στον κόσµο του προσώπου του. 25 Και καθώς 

ολοκλήρωνε ο Ιωάννης το δρόµο της αποστολής του, έλεγε: “Τι υπονοείτε 

εµένα πως είµαι; ∆εν είµαι εγώ. αλλά ιδού, έρχεται µετά από εµένα αυτός του 

οποίου δεν είµαι άξιος να λύσω το υπόδηµα των ποδιών του”.  

26 Άντρες αδελφοί, γιοι του γένους Αβραάµ και οι φοβούµενοι το Θεό µεταξύ 
σας, για µας ο λόγος της σωτηρίας αυτής αποστάλθηκε προς τα έξω. 27 Γιατί όσοι 
κατοικούν στην Ιερουσαλήµ και οι άρχοντές τους αγνόησαν αυτόν και τις φωνές 

των προφητών που διαβάζονται κάθε Σάββατο και τις εκπλήρωσαν, όταν τον 

καταδίκασαν. 28 Και ενώ δεν του βρήκαν καµιά αιτία θανάτου, ζήτησαν από τον 
Πιλάτο να θανατωθεί αυτός. 29 Μόλις λοιπόν τέλεσαν όλα όσα είναι γραµµένα γι' 
αυτόν, τον κατέβασαν από το ξύλο και τον έθεσαν σε µνήµα. 30 Ο Θεός όµως 

τον έγειρε από τους νεκρούς. 31 Αυτός φανερώθηκε για πολλές ηµέρες σ' αυτούς 
που ανέβηκαν µαζί του από τη Γαλιλαία στην Ιερουσαλήµ, οι οποίοι τώρα είναι 
µάρτυρές του προς το λαό. 32 Και εµείς ευαγγελιζόµαστε σ' εσάς την υπόσχεση 

που έγινε προς τους πατέρες µας, 33 γιατί αυτήν την υπόσχεση ο Θεός την έχει 

εκπληρώσει στα τέκνα τους, σ' εµάς, όταν ανάστησε τον Ιησού, όπως και στο 
δεύτερο Ψαλµό είναι γραµµένο:  

 Υιός µου είσαι εσύ,  
 εγώ σήµερα σε έχω γεννήσει.  



34 Και ότι τον ανάστησε από τους νεκρούς, χωρίς πια να µέλλει να επιστρέψει 

στη φθορά, έτσι το έχει πει:  

 Θα σας δώσω τα όσια ελέη του ∆αβίδ τα πιστά.  

35 Γιατί και σε άλλο µέρος λέει:  

 ∆ε θα επιτρέψεις ο όσιός σου να δει φθορά.  
36 Γιατί ο ∆αβίδ, βέβαια, αφού υπηρέτησε στη δική του γενιά τη βουλή του 
Θεού, κοιµήθηκε και προστέθηκε στους πατέρες του και είδε φθορά. 37 Αυτός 
όµως, που ο Θεός έγειρε, δεν είδε φθορά. 38 Ας είναι λοιπόν γνωστό σ' εσάς, 
άντρες αδελφοί, ότι µέσω αυτού αναγγέλλεται σ' εσάς άφεση αµαρτιών, και από 

όλα όσα δεν µπορέσατε µε το νόµο του Μωυσή να δικαιωθείτε, 39 µέσω αυτού 
καθένας που πιστεύει δικαιώνεται. 40 Προσέχετε, λοιπόν, µην επέλθει [σ' εσάς] 
αυτό που ειπώθηκε στους προφήτες:  

41  ∆είτε, οι καταφρονητές,  
  και θαυµάστε και αφανιστείτε,  
 γιατί εγώ κάνω έργο κατά τις ηµέρες σας,  
  έργο που δε θα το πιστέψετε  
 αν κάποιος σας το διηγηθεί».  

42 Ενώ λοιπόν αυτοί έβγαιναν, τους παρακαλούσαν το επόµενο Σάββατο να 
κηρυχτούν σ' αυτούς αυτά τα λόγια. 43 Και όταν διαλύθηκε η συναγωγή, 

ακολούθησαν πολλοί από τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους που σέβονταν το 
Θεό τον Παύλο και το Βαρνάβα, οι οποίοι µιλώντας προς αυτούς τους έπειθαν να 
παραµένουν στη χάρη του Θεού.  
44 Και το ερχόµενο Σάββατο σχεδόν όλη η πόλη συνάχτηκε, για να ακούσει το 
λόγο του Κυρίου. 45 Όταν είδαν λοιπόν οι Ιουδαίοι τα πλήθη, γέµισαν ζήλια και 

αντίλεγαν σ' αυτά που µιλούσε ο Παύλος βλαστηµώντας. 46 Μίλησαν τότε µε 
παρρησία ο Παύλος και ο Βαρνάβας και είπαν: «Σ' εσάς ήταν αναγκαίο πρώτα να 

κηρυχτεί ο λόγος του Θεού. Επειδή τον απωθείτε και δεν κρίνετε άξιους τους 
εαυτούς σας για την αιώνια ζωή, ιδού, στρεφόµαστε στα έθνη. 47 Γιατί έτσι µας 
έχει δώσει εντολή ο Κύριος:  

 Σε έχω θέσει για φως στα έθνη,  
  για να είσαι προς σωτηρία ως τα έσχατα της γης».  
48 Όταν άκουγαν τότε οι εθνικοί, χαίρονταν και δόξαζαν το λόγο του Κυρίου και 
πίστεψαν όσοι ήταν ταγµένοι για ζωή αιώνια. 49 Φερόταν λοιπόν ο λόγος του 
Κυρίου διαµέσου όλης της χώρας. 50 Αλλά οι Ιουδαίοι παρότρυναν τις γυναίκες 

τις ευυπόληπτες που σέβονταν το Θεό και τους πρώτους της πόλης, και 

διέγειραν διωγµό εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα και τους έβγαλαν έξω 

από τα όριά τους. 51 Εκείνοι, αφού τίναξαν µακριά τη σκόνη των ποδιών τους 

εναντίον τους, ήρθαν στο Ικόνιο. 52 και οι µαθητές γέµιζαν χαρά και Πνεύµα 
Άγιο. 



Ο Παύλος και ο Βαρνάβας στο Ικόνιο  
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Συνέβηκε τότε στο Ικόνιο κατά τον ίδιο τρόπο αυτοί να εισέλθουν στη συναγωγή 
των Ιουδαίων και να κηρύξουν, έτσι ώστε να πιστέψουν από Ιουδαίους και 
Έλληνες πολύ πλήθος. 2 Αλλά οι Ιουδαίοι που απείθησαν, διέγειραν και γέµισαν 
µε κακία τις ψυχές των εθνικών κατά των αδελφών. 3 Πράγµατι, λοιπόν, για 

αρκετό χρόνο έµειναν εκεί, µιλώντας µε παρρησία και βασιζόµενοι στον Κύριο 
που µαρτυρούσε για το λόγο της χάρης του, ο οποίος έδινε ώστε σηµεία και 
τέρατα να γίνονται µε τα χέρια τους. 4 Έγινε σχίσµα τότε στο πλήθος της πόλης, 
και οι µεν ήταν µε τους Ιουδαίους, οι δε µε τους αποστόλους. 5 Μόλις λοιπόν 

όρµησαν οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι µαζί µε τους άρχοντές τους να τους 
κακοµεταχειριστούν και να τους λιθοβολήσουν, 6 επειδή το αντιλήφτηκαν, 

κατέφυγαν στις πόλεις της Λυκαονίας τη Λύστρα και τη ∆έρβη και στα περίχωρά 

τους, 7 κι εκεί ευαγγέλιζαν συνεχώς.  

Ο Παύλος και ο Βαρνάβας στα Λύστρα  

9 Και κάποιος άντρας αδύνατος στα πόδια καθόταν στα Λύστρα, χωλός από την 

κοιλιά της µητέρας του, που ποτέ δεν περπάτησε. 9 Αυτός άκουσε τον Παύλο να 
µιλά. Ο οποίος, όταν τον ατένισε και είδε ότι έχει πίστη για να σωθεί, 10 είπε µε 
µεγάλη φωνή: «Σήκω πάνω στα πόδια σου ορθός». Και αυτός πήδηξε και 

περπατούσε. 11 Και οι όχλοι, όταν είδαν αυτό που έκανε ο Παύλος, ύψωσαν τη 
φωνή τους στα λυκαονικά, λέγοντας: «Οι θεοί οµοιώθηκαν µε ανθρώπους και 
κατέβηκαν προς εµάς». 12 Και καλούσαν το Βαρνάβα ∆ία, ενώ τον Παύλο Ερµή, 

επειδή αυτός ήταν που ηγούνταν στο λόγο. 13 Και ο ιερέας του ναού του ∆ία, 
που ήταν µπροστά στην πόλη, έφερε ταύρους και στεφάνια στις πύλες και µαζί µε 

τα πλήθη ήθελε να κάνει θυσία. 14 Όταν το άκουσαν τότε οι απόστολοι 
Βαρνάβας και Παύλος, ξέσχισαν τα ρούχα τους και πήδηξαν έξω στο πλήθος, 
κράζοντας 15 και λέγοντας: «Άντρες, τι κάνετε αυτά; Και εµείς είµαστε 
οµοιοπαθείς µ' εσάς άνθρωποι, που σας ευαγγελίζουµε από τούτα τα µάταια να 
επιστρέφετε στο ζωντανό Θεό, ο οποίος έκανε τον ουρανό και τη γη και τη 

θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν µέσα σ' αυτά. 16 Αυτός κατά τις περασµένες 
γενιές άφησε όλα τα έθνη να πορεύονται στους δρόµους τους. 17 Αν και δεν 

άφησε αµαρτύρητο τον εαυτό του, εργάζοντας το αγαθό, δίνοντας από τον 
ουρανό σ' εσάς βροχές και καιρούς καρποφόρους, γεµίζοντας µε τροφή και µε 

ευφροσύνη τις καρδιές σας». 18 Και λέγοντας αυτά µόλις και µετά βίας έκαναν 
τα πλήθη να πάψουν, ώστε να µην κάνουν θυσία σ' αυτούς.  

19 Ήρθαν όµως εκεί Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και από το Ικόνιο και, αφού 

έπεισαν τους όχλους και λιθοβόλησαν τον Παύλο, τον έσυραν έξω από την πόλη, 
νοµίζοντας πως αυτός έχει πεθάνει. 20 Και όταν τον περικύκλωσαν οι µαθητές, 



σηκώθηκε και εισήλθε στην πόλη. Και την επόµενη ηµέρα εξήλθε µαζί µε το 
Βαρνάβα στη ∆έρβη. 

Επιστροφή στην Αντιόχεια της Συρίας  

21 Και αφού ευαγγέλισαν την πόλη εκείνη και µαθήτεψαν αρκετούς, επέστρεψαν 
στη Λύστρα και στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια, 22 στηρίζοντας τις ψυχές των 

µαθητών, προτρέποντάς τους να εµµένουν στην πίστη και λέγοντας ότι 
διαµέσου πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουµε στη βασιλεία του Θεού. 23 Και 
χειροτόνησαν γι' αυτούς σε κάθε εκκλησία πρεσβυτέρους, αφού προσευχήθηκαν 
µε νηστείες, και τους παράθεσαν στον Κύριο στον οποίο είχαν πιστέψει. 24 Και 
όταν πέρασαν την Πισιδία, ήρθαν στην Παµφυλία 25 και, αφού κήρυξαν στην 
Πέργη το λόγο, κατέβηκαν στην Αττάλεια 26 και από εκεί απόπλευσαν στην 
Αντιόχεια, απ' όπου είχαν παραδοθεί µε τη χάρη του Θεού στο έργο που 
εκπλήρωσαν. 27 Αφού παρουσιάστηκαν τότε και σύναξαν την εκκλησία, 
ανάγγελλαν όσα έκανε ο Θεός µαζί τους και ότι άνοιξε στα έθνη θύρα πίστης. 28 
Έµεναν λοιπόν εκεί όχι λίγο χρόνο µαζί µε τους µαθητές. 

Η Σύνοδος στην Ιερουσαλήµ  
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Και µερικοί που κατέβηκαν από την Ιουδαία δίδασκαν τους αδελφούς: «Αν δεν 

περιτµηθείτε µε το έθιµο που είναι του Μωυσή, δε δύναστε να σωθείτε». 2 Και 
επειδή έγινε αντίσταση και συζήτηση όχι λίγη από τον Παύλο και το Βαρνάβα µε 

αυτούς, όρισαν να ανεβαίνουν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και µερικοί άλλοι από 

αυτούς προς τους αποστόλους και τους πρεσβυτέρους στην Ιερουσαλήµ για το 
ζήτηµα αυτό. 3 Αυτοί, λοιπόν, αφού κατευοδώθησαν από την εκκλησία, 

περνούσαν τη Φοινίκη και τη Σαµάρεια και διηγούνταν την επιστροφή των εθνών 
και προξενούσαν χαρά µεγάλη σ' όλους τους αδελφούς. 4 Όταν λοιπόν 
παρουσιάστηκαν στην Ιερουσαλήµ, έγιναν δεκτοί από την εκκλησία και τους 
αποστόλους και τους πρεσβυτέρους, και ανάγγειλαν όσα ο Θεός έκανε µαζί τους. 

5 Σηκώθηκαν τότε µερικοί που ήταν από την αίρεση των Φαρισαίων και που 

είχαν πιστέψει, λέγοντας ότι πρέπει να τους περιτέµνουν καί να τους 

παραγγέλλουν να τηρούν το νόµο του Μωυσή.  

6 Και συνάχτηκαν οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι να εξετάσουν για την 
υπόθεση του λόγου αυτού. 7 Και αφού έγινε πολλή συζήτηση, σηκώθηκε ο 

Πέτρος και είπε προς αυτούς: «Άντρες αδελφοί, εσείς γνωρίζετε καλά ότι από τις 
πρώτες ηµέρες µεταξύ σας διάλεξε ο Θεός µε το στόµα µου να ακούσουν τα έθνη 
το λόγο του ευαγγελίου και να πιστέψουν. 8 Και ο καρδιογνώστης Θεός 
µαρτύρησε γι' αυτούς και έδωσε το Πνεύµα το Άγιο καθώς και σ' εµάς. 9 Και δεν 
έκανε καµιά διάκριση ανάµεσα σ' εµάς και σ' αυτούς, επειδή καθάρισε µε την 



πίστη τις καρδιές τους. 10 Τώρα, λοιπόν, γιατί πειράζετε το Θεό, ώστε να θέσετε 
ζυγό πάνω στον τράχηλο των µαθητών, που ούτε οι πατέρες µας ούτε εµείς 

µπορέσαµε να τον βαστάξουµε; 11 Αλλά µε τη χάρη του Κυρίου Ιησού 

πιστεύουµε πως θα σωθούµε µε τον ίδιο τρόπο όπως κι εκείνοι».  

12 Σώπασε τότε όλο το πλήθος και άκουγαν το Βαρνάβα και τον Παύλο να 
διηγούνται όσα έκανε ο Θεός σηµεία και τέρατα µεταξύ των εθνών µέσω αυτών. 

13 Και µετά, όταν σώπασαν αυτοί, έλαβε το λόγο ο Ιάκωβος λέγοντας: «Άντρες 

αδελφοί, ακούστε µε. 14 Ο Συµεών διηγήθηκε πώς αρχικά ο Θεός επισκέφτηκε 

τον κόσµο, για να λάβει από τα έθνη λαό για το όνοµά του. 15 Και µ' αυτό 
συµφωνούν οι λόγοι των προφητών καθώς είναι γραµµένο:  

16  Μετά από αυτά θα επιστρέψω  
  και θα ανοικοδοµήσω  
  τη σκηνή του ∆αβίδ που έχει πέσει  
 και τα καταστρεµµένα εντελώς ερείπιά της  
  θα ανοικοδοµήσω και θα την ανορθώσω,  
17  ώστε να αναζητήσουν  
  οι υπόλοιποι των ανθρώπων τον Κύριο  
 και όλοι οι εθνικοί στους οποίους έχει επικληθεί  
  το όνοµά µου πάνω τους,  
  λέει ο Κύριος που κάνει αυτά  

18 τα γνωστά από την αρχή του αιώνα.  
19 Γι' αυτό εγώ κρίνω να µην παρενοχλούνται αυτοί που επιστρέφουν από τα 
έθνη στο Θεό, 20 αλλά να στείλουµε επιστολή σ' αυτούς, για να απέχουν από τα 

µιάσµατα των ειδώλων και την πορνεία και το πνιχτό και το αίµα. 21 Γιατί ο 

Μωυσής από τις αρχαίες γενιές έχει από πόλη σε πόλη αυτούς που τον κηρύττουν 
µέσα στις συναγωγές και κάθε Σάββατο διαβάζεται». 

Η απόφαση και η επιστολή της Συνόδου  

22 Τότε φάνηκε καλό στους αποστόλους και στους πρεσβυτέρους µαζί µε όλη την 

εκκλησία να εκλέξουν άντρες από αυτούς και να τους στείλουν στην Αντιόχεια 

µαζί µε τον Παύλο και το Βαρνάβα: τον Ιούδα, που καλείται Βαρσαβάς, και το 

Σίλα, άντρες που ηγούνταν µεταξύ των αδελφών. 23 Και έγραψαν µε το χέρι 

τους: «Οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι αδελφοί, προς τους αδελφούς που είναι 
από τα έθνη στην Αντιόχεια και στη Συρία και στην Κιλικία. χαίρετε. 24 Επειδή 
ακούσαµε ότι µερικοί που εξήλθαν από εµάς σας τάραξαν µε λόγια και 
αναστάτωσαν τις ψυχές σας, στους οποίους δε δώσαµε εντολή, 25 µας φάνηκε 

καλό, αφού γίναµε οµόψυχοι και εκλέξαµε άντρες, να τους στείλουµε προς εσάς 
µαζί µε τους αγαπητούς µας Βαρνάβα και Παύλο, 26 ανθρώπους που έχουν 
παραδώσει τις ψυχές τους υπέρ του ονόµατος του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. 27 



Έχουµε αποστείλει λοιπόν τον Ιούδα και το Σίλα, µε προφορικό λόγο να 
αναγγέλλουν και αυτοί τα ίδια. 28 Γιατί φάνηκε καλό στο Πνεύµα το Άγιο και σ' 
εµάς κανένα επιπλέον βάρος να µη σας επιθέτουµε εκτός από αυτά τα αναγκαία: 
29 να απέχετε από ειδωλόθυτα και αίµα και πνιχτά και πορνεία, από τα οποία 

διαφυλάσσοντας τους εαυτούς σας καλά θα κάνετε. Υγιαίνετε».  
30 Αφού λοιπόν τους άφησαν να φύγουν, αυτοί κατέβηκαν στην Αντιόχεια, και 

αφού σύναξαν το πλήθος, επέδωσαν την επιστολή. 31 Όταν τότε τη διάβασαν, 

χάρηκαν για την παρηγοριά. 32 Ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήταν και αυτοί 

προφήτες, µε πολλά λόγια ενθάρρυναν τους αδελφούς και τους στήριξαν. 33 Και 

αφού κάθισαν για ένα χρονικό διάστηµα, οι αδελφοί τούς άφησαν να φύγουν µε 
ειρήνη προς εκείνους που τους απέστειλαν. [34 Αλλά φάνηκε καλό στο Σίλα να 

παραµείνει εκεί.] 35 Ο Παύλος όµως και ο Βαρνάβας έµειναν στην Αντιόχεια και 
µαζί µε άλλους πολλούς δίδασκαν και ευαγγέλιζαν το λόγο του Κυρίου. 

Ο Παύλος και ο Βαρνάβας χωρίζονται  

36 Μετά λοιπόν από µερικές ηµέρες ο Παύλος είπε προς το Βαρνάβα: «Ας 
επιστρέψουµε τώρα να επισκεφτούµε τους αδελφούς σε κάθε πόλη στις οποίες 

αναγγείλαµε το λόγο του Κυρίου, για να δούµε πώς έχουν». 37 Ο Βαρνάβας 

τότε ήθελε να παραλάβουν µαζί τους και τον Ιωάννη που καλείται Μάρκος. 38 

Αλλά ο Παύλος αξίωνε να µη συµπαραλαµβάνουν αυτόν που αποστάτησε από 

αυτούς από την Παµφυλία και δεν ήρθε µαζί τους στο έργο. 39 Έγινε τότε 
παροξυσµός, ώστε να αποχωριστούν ο ένας από τον άλλο και ο Βαρνάβας, αφού 

παράλαβε το Μάρκο, να πλεύσει στην Κύπρο, 40 ενώ ο Παύλος, αφού επέλεξε το 

Σίλα, εξήλθε από την πόλη και παραδόθηκε στη χάρη του Κυρίου από τους 
αδελφούς. 41 Περνούσε τότε τη Συρία και την Κιλικία στηρίζοντας τις εκκλησίες.  

Ο Τιµόθεος ακολουθεί τον Παύλο και το Σίλα  
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Έφτασε τότε στη ∆έρβη και στη Λύστρα. Και ιδού, κάποιος µαθητής ήταν εκεί µε 

το όνοµα Τιµόθεος, γιος µιας πιστής γυναίκας Ιουδαίας, αλλά από πατέρα 

Έλληνα, 2 για τον οποίο µαρτυρούσαν καλά οι αδελφοί στα Λύστρα και στο 
Ικόνιο. 3 Ο Παύλος θέλησε να εξέλθει τούτος µαζί του και, αφού τον πήρε, τον 

περιέταµε, εξαιτίας των Ιουδαίων που ήταν στους τόπους εκείνους. γιατί ήξεραν 
όλοι ότι Έλληνας ήταν ο πατέρας του. 4 Καθώς λοιπόν πορεύονταν µέσα από τις 
πόλεις, τους παράδιναν εντολές να φυλάγουν τα δόγµατα τα εγκεκριµένα από 

τους αποστόλους και τους πρεσβυτέρους που ήταν στα Ιεροσόλυµα. 5 Οι 
εκκλησίες πράγµατι, λοιπόν, στερεώνονταν στην πίστη και αφθονούσαν στον 
αριθµό κάθε ηµέρα. 



Το όραµα του Παύλου και η µετάβαση στη Μακεδονία  

6 Πέρασαν τότε µέσα από τη Φρυγία και από τη Γαλατική χώρα, επειδή 
εµποδίστηκαν από το Άγιο Πνεύµα να κηρύξουν το λόγο στην Ασία. 7 Ήρθαν 
λοιπόν κάτω στη Μυσία και δοκίµαζαν να πορευτούν στη Βιθυνία, αλλά δεν τους 

άφησε το Πνεύµα του Ιησού. 8 Και αφού προσπέρασαν τη Μυσία, κατέβηκαν 

στην Τρωάδα. 9 Και ένα όραµα φανερώθηκε κατά τη διάρκεια την νύχτας στον 
Παύλο. Κάποιος άντρας Μακεδόνας είχε σταθεί και τον παρακαλούσε και έλεγε: 
«∆ιάβα στη Μακεδονία και βοήθησέ µας». 10 Μόλις λοιπόν είδε το όραµα, αµέσως 
ζητήσαµε να εξέλθουµε στη Μακεδονία, συµπεραίνοντας ότι µας έχει προσκαλέσει 
ο Θεός να τους ευαγγελίσουµε. 

Ο ερχοµός στους Φιλίππους και η Λυδία  

11 Ανοιχτήκαµε στο πέλαγος τότε από την Τρωάδα και ευθυδροµήσαµε στη 

Σαµοθράκη, και την επόµενη ηµέρα στη Νέα Πόλη 12 κι από εκεί στους 

Φιλίππους, που είναι ηγετική πόλη της περιοχής της Μακεδονίας, ρωµαϊκή 
αποικία. Μέναµε λοιπόν σ' αυτήν την πόλη µερικές ηµέρες. 13 Και την ηµέρα του 

Σαββάτου βγήκαµε έξω από την πύλη κοντά σ' έναν ποταµό όπου νοµίζαµε πως 

ήταν τόπος προσευχής και, αφού καθίσαµε, µιλούσαµε στις γυναίκες που 

συγκεντρώθηκαν εκεί. 14 Και κάποια γυναίκα µε το όνοµα Λυδία, πωλήτρια 

πορφύρας από την πόλη των Θυατείρων, που σεβόταν το Θεό, άκουγε. Σ' αυτήν 
ο Κύριος άνοιξε πλήρως την καρδιά, για να προσέχει σ' αυτά που µιλούσε ο 

Παύλος. 15 Μόλις λοιπόν βαφτίστηκε αυτή και ο οίκος της, µας παρακάλεσε 
λέγοντας: «Αν µε έχετε κρίνει πως είµαι πιστή στον Κύριο, εισέλθετε στον οίκο 
µου και µένετε». Και µας πίεσε. 

Ο Παύλος και ο Σίλας φυλακίζονται  

16 Συνέβηκε τότε, ενώ εµείς πηγαίναµε στην προσευχή, κάποια µικρή δούλη που 
είχε πνεύµα πύθωνα να µας συναντήσει, η οποία παρείχε πολύ κέρδος στους 
κυρίους της µαντεύοντας. 17 Αυτή ακολουθούσε από κοντά τον Παύλο κι εµάς και 
έκραζε λέγοντας: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του ύψιστου, οι 
οποίοι σας αναγγέλλουν οδό σωτηρίας». 18 Αυτό λοιπόν έκανε για πολλές ηµέρες. 

Καταπονήθηκε τότε ο Παύλος και έστρεψε πίσω προς το πνεύµα και είπε: «Σου 

παραγγέλλω στο όνοµα του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτήν» - και εξήλθε 
αυτήν την ώρα. 19 Όταν είδαν τότε οι κύριοί της ότι εξήλθε η ελπίδα του κέρδους 
τους, έπιασαν τον Παύλο και το Σίλα και τους έσυραν στην αγορά µπροστά στους 
άρχοντες 20 και, αφού τους έφεραν προς τους στρατηγούς, είπαν: «Αυτοί οι 
άνθρωποι καταταράζουν την πόλη µας, όντας Ιουδαίοι, 21 και αναγγέλλουν έθιµα 

που δεν επιτρέπεται σ' εµάς να τα παραδεχόµαστε ούτε να τα κάνουµε, που 
είµαστε Ρωµαίοι». 22 Και µαζί ξεσηκώθηκε ο όχλος εναντίον τους, και αφού οι 

στρατηγοί τους έσχισαν γύρω τα ρούχα τους, διέταζαν να τους ραβδίζουν. 23 



Και έδωσαν σ' αυτούς πολλά χτυπήµατα και τους έριξαν σε φυλακή, αφού 
παράγγειλαν στο δεσµοφύλακα να τους επιτηρεί προσεκτικά µε ασφάλεια. 24 
Αυτός, όταν έλαβε τέτοιου είδους παραγγελία, τους έριξε στην εσώτερη φυλακή 

και τα πόδια τους τα ασφάλισε στο ξύλο.  

25 Κατά τα µεσάνυχτα, λοιπόν, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και 
υµνούσαν το Θεό, ενώ τους άκουγαν οι φυλακισµένοι. 26 Τότε ξαφνικά έγινε 
σεισµός µεγάλος, ώστε σαλεύτηκαν τα θεµέλια της φυλακής. Ανοίχτηκαν τότε 
αµέσως όλες οι θύρες και όλων τα δεσµά λύθηκαν. 27 Ξύπνησε τότε ο 
δεσµοφύλακας και, όταν είδε ανοιγµένες τις θύρες της φυλακής, τράβηξε τη 
µάχαιρα και έµελλε να αυτοκτονήσει, επειδή νόµιζε πως έχουν ξεφύγει οι 
φυλακισµένοι. 28 Φώναξε όµως µε µεγάλη φωνή ο Παύλος λέγοντας: «Μην 
πράξεις στον εαυτό σου κανένα κακό, γιατί όλοι είµαστε εδώ». 29 Ζήτησε τότε 
φώτα, πήδηξε µέσα και καθώς ήταν έντροµος, έπεσε µπροστά στον Παύλο και 
στο Σίλα. 30 Και αφού τους οδήγησε έξω, είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να 
σωθώ;» 31 Εκείνοι είπαν: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού και θα σωθείς εσύ και ο 

οίκος σου». 32 Και µίλησαν σ' αυτόν το λόγο του Κυρίου και µαζί σε όλους 

εκείνους που ήταν στην οικία του. 33 Και αφού τους παράλαβε εκείνη την ώρα 

της νύχτας, έλουσε τις πληγές τους, και βαφτίστηκε αυτός και οι δικοί του όλοι 

αµέσως. 34 Και τους ανέβασε στον οίκο του και παράθεσε τραπέζι και αγαλλίασε 

µε όλο του τον οίκο, επειδή είχε πιστέψει στο Θεό.  
35 Όταν λοιπόν ξηµέρωσε, απέστειλαν οι στρατηγοί τούς ραβδούχους λέγοντας: 
«Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». 36 Ανάγγειλε τότε ο δεσµοφύλακας τους 

λόγους αυτούς προς τον Παύλο: «Έχουν αποστείλει διαταγή οι στρατηγοί να 
απολυθείτε. Τώρα, λοιπόν, εξέλθετε και πορεύεστε µε ειρήνη». 37 Αλλά ο Παύλος 
είπε προς αυτούς: «Μας έδειραν δηµόσια χωρίς δίκη, ανθρώπους που είµαστε 

Ρωµαίοι, και µας έριξαν στη φυλακή, και τώρα λαθραία µας βγάζουν; Όχι βέβαια! 
Αλλά ας έρθουν αυτοί να µας οδηγήσουν έξω». 38 Ανάγγειλαν τότε στους 
στρατηγούς οι ραβδούχοι τα λόγια αυτά. Φοβήθηκαν, λοιπόν, όταν άκουσαν ότι 
είναι Ρωµαίοι, 39 και ήρθαν και τους παρακάλεσαν και, αφού τους οδήγησαν έξω, 

τους παρακαλούσαν να φύγουν από την πόλη. 40 Εξήλθαν τότε από τη φυλακή 

και εισήλθαν στην οικία της Λυδίας και, όταν τους είδαν, ενθάρρυναν τους 
αδελφούς και αναχώρησαν.  

Η αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη  

17 
ΠΡΑΞΕΙΣ (PR.) 17  

Αφού ταξίδεψαν τότε µέσα από την Αµφίπολη και από την Απολλωνία, ήρθαν 
στη Θεσσαλονίκη όπου ήταν συναγωγή των Ιουδαίων. 2 Και κατά τη συνήθειά 

του ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και για τρία Σάββατα συνδιαλέχτηκε µε 

αυτούς από τις Γραφές, 3 διανοίγοντάς τες και παραθέτοντας χωρία που 



ανάφεραν ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς, και 

έλεγε ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Ιησούς, που εγώ σας αναγγέλλω. 4 Και µερικοί 
από αυτούς πείστηκαν και δόθηκαν σαν κλήρος στον Παύλο και στο Σίλα, όπως 
επίσης και πολύ πλήθος Ελλήνων που σέβονταν το Θεό και από τις γυναίκες τις 

πρώτες της κοινωνίας όχι λίγες. 5 Ζήλεψαν τότε οι Ιουδαίοι και, αφού 
προσέλαβαν µερικούς κακούς άντρες της αγοράς και έκαναν οχλαγωγία, 

θορυβούσαν στην πόλη και στάθηκαν µπροστά στην οικία του Ιάσονα και 

ζητούσαν να τους φέρουν µπροστά στη συνέλευση του δήµου. 6 Επειδή όµως 

δεν τους βρήκαν, έσυραν τον Ιάσονα και µερικούς αδελφούς µπροστά στους 
πολιτάρχες, φωνάζοντας: «Εκείνοι που αναστάτωσαν την οικουµένη, αυτοί 
παρευρίσκονται και εδώ, 7 τους οποίους έχει υποδεχτεί ο Ιάσονας. Και όλοι αυτοί 

πράττουν αντίθετα στα διατάγµατα του Καίσαρα, λέγοντας πως υπάρχει άλλος 

βασιλιάς, ο Ιησούς». 8 Τάραξαν λοιπόν τον όχλο και τους πολιτάρχες που 

άκουγαν αυτά 9 και, αφού έλαβαν αρκετή χρηµατική εγγύηση από τον Ιάσονα 
και τους υπόλοιπους, τους απόλυσαν. 

Οι απόστολοι στη Βέροια  

10 Τότε οι αδελφοί αµέσως τη νύχτα έστειλαν έξω τον Παύλο και το Σίλα στη 
Βέροια, οι οποίοι, όταν ήρθαν, πήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων. 11 Αυτοί, 
λοιπόν, ήταν ευγενέστεροι από εκείνους που ήταν στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι 

δέχτηκαν το λόγο µε όλη την προθυµία, εξετάζοντας κάθε ηµέρα τις Γραφές αν 
αυτά έχουν έτσι. 12 Πράγµατι, τότε πολλοί από αυτούς πίστεψαν και από τις 
ευυπόληπτες γυναίκες τις Ελληνίδες, και άντρες όχι λίγοι. 13 Μόλις όµως έµαθαν 
οι Ιουδαίοι από τη Θεσσαλονίκη ότι και στη Βέροια αναγγέλθηκε από τον Παύλο ο 
λόγος του Θεού, ήρθαν κι εκεί σαλεύοντας και ταράζοντας τους όχλους. 14 Και 
αµέσως τότε οι αδελφοί απέστειλαν έξω τον Παύλο να πορευτεί ως τη θάλασσα, 
και παρέµειναν ο Σίλας και ο Τιµόθεος εκεί. 15 Εκείνοι οι αδελφοί, συνοδεύοντας 

τον Παύλο, τον έφεραν ως την Αθήνα και, αφού έλαβαν εντολή για το Σίλα και 

τον Τιµόθεο να έρθουν όσο το δυνατό ταχύτερα προς αυτόν, έφυγαν. 

Ο Παύλος στην Αθήνα  

16 Ενώ λοιπόν τους περίµενε ο Παύλος στην Αθήνα, παροξυνόταν το πνεύµα του 
µέσα του, επειδή έβλεπε την πόλη να είναι γεµάτη είδωλα. 17 Αφενός λοιπόν 

συνδιαλεγόταν στη συναγωγή µε τους Ιουδαίους και µε αυτούς που σέβονταν το 
Θεό, όπως επίσης και κάθε ηµέρα στην αγορά µ' εκείνους που τύχαινε να 

παρευρίσκονται. 18 Αφετέρου µερικοί και από τους επικούρειους και τους 
στωικούς φιλοσόφους συνοµιλούσαν µαζί του, και µερικοί έλεγαν: «Τι θα ήθελε 

να λέει ο σπερµολόγος αυτός;» Άλλοι έλεγαν: «Ξένων θεοτήτων φαίνεται πως 
είναι κήρυκας» - γιατί τον Ιησού και την ανάσταση ευαγγελιζόταν. 19 Και αφού 
τον πήραν, τον έφεραν πάνω στον Άρειο Πάγο, λέγοντας: «Μπορούµε να 



γνωρίσουµε ποια είναι αυτή η καινούργια διδαχή που λαλείται από εσένα; 20 

Γιατί κάποια παράξενα πράγµατα φέρνεις µες στ' αυτιά µας. Θέλουµε λοιπόν να 

γνωρίσουµε τι θέλουν να σηµαίνουν αυτά». 21 Και οι Αθηναίοι όλοι και οι ξένοι 

που έµεναν εκεί δεν ευκαιρούσαν για τίποτε άλλο παρά για να λένε κάτι ή για να 
ακούνε κάτι πιο καινούργιο.  
22 Στάθηκε τότε ο Παύλος στο µέσο του Αρείου Πάγου και είπε: «Άντρες 
Αθηναίοι, καθ' όλα σας θεωρώ δεισιδαιµονέστατους. 23 Γιατί περνώντας και 
βλέποντας µε προσοχή τα σεβάσµατά σας βρήκα και βωµό στον οποίο είχε 
γραφτεί επάνω: “Στον άγνωστο θεό”. Αυτό λοιπόν που αγνοώντας σέβεστε, 

τούτο εγώ σας αναγγέλλω. 24 Ο Θεός που έκανε τον κόσµο και όλα όσα είναι 
µέσα σ' αυτόν, επειδή είναι Κύριος ουρανού και γης, αυτός δεν κατοικεί µέσα σε 
χειροποίητους ναούς 25 ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα, σαν να έχει 
ανάγκη από κάτι επιπλέον, αυτός που δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα. 

26 Και έκανε από έναν κάθε έθνος ανθρώπων, για να κατοικούν πάνω σε όλο το 
πρόσωπο της γης, αφού όρισε προσδιορισµένους καιρούς και τις οροθεσίες της 
κατοικίας τους, 27 για να ζητούν το Θεό, µήπως άραγε µπορέσουν να τον 

ψηλαφήσουν και τον βρουν. αν και, βέβαια, δεν είναι µακριά από καθέναν από 
εµάς ξεχωριστά.  
28 Γιατί µέσα σ' αυτόν ζούµε και κινούµαστε και υπάρχουµε, όπως και µερικοί από 
τους δικούς σας ποιητές έχουν πει:  
 “Γιατί είµαστε και γένος του”.  
29 Επειδή λοιπόν είµαστε γένος του Θεού, δεν πρέπει να νοµίζουµε πως η θεία 
φύση είναι όµοια µε χρυσάφι ή µε άργυρο ή µε λίθο, µε χάραγµα τέχνης και 
εφεύρεσης ανθρώπου. 30 Τους χρόνους λοιπόν της άγνοιας παραβλέποντας 
πράγµατι ο Θεός, τώρα παραγγέλλει στους ανθρώπους να µετανοούν όλοι 
παντού, 31 καθότι προσδιόρισε ηµέρα κατά την οποία µέλλει να κρίνει την 

οικουµένη µε δικαιοσύνη, µε έναν άντρα που όρισε, αφού έδωσε πιστοποίηση σε 

όλους, όταν τον ανάστησε από τους νεκρούς».  
32 Όταν άκουσαν τότε “ανάσταση νεκρών”, οι µεν χλεύαζαν, οι δε είπαν: «Θα σε 
ακούσουµε για τούτο και πάλι». 33 Έτσι ο Παύλος εξήλθε από ανάµεσά τους. 34 
Μερικοί όµως άντρες προσκολλήθηκαν σ' αυτόν και πίστεψαν, µεταξύ των οποίων 

ήταν και ο ∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης και µια γυναίκα µε το όνοµα ∆άµαρις και 
άλλοι µαζί τους. 

Ο Παύλος στην Κόρινθο  
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Μετά από αυτά αναχώρησε από την Αθήνα και ήρθε στην Κόρινθο. 2 Και βρήκε 

κάποιον Ιουδαίο µε το όνοµα Ακύλας, Πόντιο στο γένος, που είχε έρθει πρόσφατα 

από την Ιταλία, και την Πρίσκιλλα τη γυναίκα του, γιατί είχε διατάξει ο Κλαύδιος 
να αναχωρήσουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώµη, και προσήλθε σ' αυτούς. 3 Και 



επειδή ήταν οµότεχνος, έµενε κοντά τους και εργαζόταν. γιατί ήταν σκηνοποιοί 
στην τέχνη. 4 Συνδιαλεγόταν λοιπόν µέσα στη συναγωγή κάθε Σάββατο και 
έπειθε Ιουδαίους και Έλληνες.  
5 Μόλις λοιπόν κατέβηκαν από τη Μακεδονία ο Σίλας και ο Τιµόθεος, πιεζόταν από 

το λόγο του Θεού ο Παύλος και µαρτυρούσε επίσηµα στους Ιουδαίους πως ο 

Χριστός είναι ο Ιησούς. 6 Επειδή όµως αυτοί αντιτάσσονταν και βλαστηµούσαν, 

τίναξε τα ρούχα του και είπε προς αυτούς: «Το αίµα σας πάνω στο κεφάλι σας. 

εγώ είµαι καθαρός. Από τώρα θα πηγαίνω στους εθνικούς». 7 Και αφού έφυγε 

από εκεί, εισήλθε στην οικία κάποιου µε το όνοµα Τίτιος Ιούστος, που σεβόταν το 

Θεό, του οποίου η οικία συνόρευε µε τη συναγωγή. 8 Και ο Κρίσπος ο 
αρχισυνάγωγος πίστεψε στον Κύριο µαζί µε όλο τον οίκο του, και πολλοί από τους 

Κορίνθιους, ακούγοντας, πίστευαν και βαφτίζονταν. 9 Είπε τότε ο Κύριος τη 
νύχτα µε όραµα στον Παύλο: «Μη φοβάσαι, αλλά µίλα και µη σωπάσεις, 10 γιατί 
εγώ είµαι µαζί σου και κανείς δε θα σου επιτεθεί, για να σε κακοποιήσει, γιατί έχω 

πολύ λαό στην πόλη αυτή». 11 Κάθισε λοιπόν ένα έτος και έξι µήνες, 
διδάσκοντας µεταξύ τους το λόγο του Θεού.  

12 Όταν ήταν τότε ο Γαλλίωνας ανθύπατος της Αχαΐας, σηκώθηκαν οµόψυχα οι 
Ιουδαίοι εναντίον του Παύλου και τον έφεραν µπροστά στο βήµα, 13 λέγοντας: 
«Αντίθετα µε το νόµο αυτός µεταπείθει τους ανθρώπους να σέβονται το Θεό». 14 
Και ενώ έµελλε ο Παύλος να ανοίγει το στόµα του, είπε ο Γαλλίωνας προς τους 
Ιουδαίους: «Αν βέβαια ήταν κάποιο αδίκηµα ή ραδιούργηµα κακό, ω Ιουδαίοι, 

εύλογα θα σας ανεχόµουν. 15 Αν όµως είναι ζητήµατα για λόγια και για ονόµατα 

και για το δικό σας νόµο, δείτε τα οι ίδιοι. κριτής αυτών εγώ δε θέλω να είµαι». 

16 Και τους απόδιωξε από το βήµα. 17 Έπιασαν τότε όλοι το Σωσθένη τον 

αρχισυνάγωγο και τον χτυπούσαν µπροστά στο βήµα. και τίποτε από αυτά δεν 
έµελε το Γαλλίωνα. 

Ο Παύλος επιστρέφει την Αντιόχεια  

18 Αλλά ο Παύλος παράµεινε ακόµα αρκετές ηµέρες, κατόπιν αποχαιρέτησε τους 

αδελφούς και έπλευσε έξω προς τη Συρία και µαζί του η Πρίσκιλλα και ο Ακύλας, 

ενώ κούρεψε στις Κεχρεές το κεφάλι του, γιατί είχε ευχηθεί τάξιµο. 19 Έφτασαν 
τότε, στην Έφεσο, κι εκείνους εγκατέλειψε εκεί, αυτός όµως εισήλθε στη 
συναγωγή και συνδιαλέχτηκε µε τους Ιουδαίους. 20 Όταν όµως αυτοί τον 

παρακαλούσαν να µείνει για περισσότερο χρόνο, δε συγκατένευσε. 21 Αλλά τους 

αποχαιρέτησε και είπε: «[Πρέπει πάντως την εορτή την ερχόµενη να την κάνω 

στα Ιεροσόλυµα.] Πάλι θα επιστρέψω προς εσάς αν το θέλει ο Θεός», και 

ανοίχτηκε στο πέλαγος από την Έφεσο. 22 Και όταν κατέβηκε στην Καισάρεια, 

ανέβηκε και χαιρέτησε την εκκλησία και µετά κατέβηκε στην Αντιόχεια. 23 Και 

αφού έµεινε εκεί λίγο χρόνο, εξήλθε, διασχίζοντας µε τη σειρά τη Γαλατική χώρα 

και τη Φρυγία, στηρίζοντας όλους τους µαθητές. 



Ο Απολλώς κηρύττει στην Έφεσο  

24 Και κάποιος Ιουδαίος µε το όνοµα Απολλώς, Αλεξανδρινός στο γένος, άντρας 
λόγιος, έφτασε στην Έφεσο και ήταν δυνατός στις Γραφές. 25 Αυτός ήταν 
κατηχηµένος στην οδό του Κυρίου και, βράζοντας στο πνεύµα, µιλούσε και 

δίδασκε ακριβώς τα σχετικά µε τον Ιησού, γνωρίζοντας µόνο το βάφτισµα του 
Ιωάννη. 26 Και αυτός άρχισε να µιλά µε παρρησία µέσα στη συναγωγή. Όταν τον 

άκουσαν τότε η Πρίσκιλλα και ο Ακύλας, τον πήραν κατά µέρος και ακριβέστερα 
του εξέθεσαν την οδό του Θεού. 27 Επειδή λοιπόν αυτός ήθελε να περάσει στην 

Αχαΐα, τον πρότρεψαν να το κάνει οι αδελφοί και έγραψαν στους µαθητές να 

τον αποδεχτούν. Αυτός, όταν έφτασε, συνέβαλε πολύ στο να ωφεληθούν 
αυτοί που είχαν πιστέψει µε τη χάρη. 28 Γιατί έντονα έλεγχε πλήρως τους 

Ιουδαίους, αντικρούοντάς τους δηµόσια, επιδεικνύοντας διαµέσου των Γραφών 

πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός.  

Ο Παύλος στην Έφεσο  
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Συνέβηκε τότε, ενώ ο Απολλώς ήταν στην Κόρινθο, αφού ο Παύλος πέρασε τα 

ανώτερα σε υψόµετρο µέρη της Μικράς Ασίας, να κατεβεί στην Έφεσο και να 
βρει µερικούς µαθητές. 2 Και είπε προς αυτούς: «Άραγε λάβατε Πνεύµα Άγιο όταν 

πιστέψατε;» Εκείνοι είπαν προς αυτόν: «Αλλά ούτε αν υπάρχει Πνεύµα Άγιο 
ακούσαµε». 8 Και είπε: «Σε τι λοιπόν βαφτιστήκατε;» Εκείνοι είπαν: «Στο 

βάφτισµα του Ιωάννη». 4 Είπε τότε ο Παύλος: «Ο Ιωάννης βάφτισε βάφτισµα 
µετάνοιας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν στον ερχόµενο µετά από αυτόν, 

τουτέστι στον Ιησού». 5 Όταν το άκουσαν τότε, βαφτίστηκαν στο όνοµα του 
Κυρίου Ιησού. 6 Και αφού ο Παύλος επέθεσε σ' αυτούς τα χέρια, ήρθε το Πνεύµα 
το Άγιο πάνω τους, και λαλούσαν γλώσσες και προφήτευαν. 7 Και ήταν όλοι οι 
άντρες περίπου δώδεκα.  
8 Εισήλθε τότε στη συναγωγή και µιλούσε µε παρρησία για τρεις µήνες, 

συνδιαλεγόµενος και πείθοντας για τα θέµατα γύρω από τη βασιλεία του Θεού. 9 
Καθώς όµως µερικοί σκληραίνονταν και απειθούσαν, κακολογώντας την Οδό 
µπροστά στο πλήθος, στάθηκε µακριά από αυτούς και χώρισε τους µαθητές και 

κάθε ηµέρα συνδιαλεγόταν µέσα στη σχολή του Τυράννου. 10 Και αυτό έγινε για 

δύο έτη, ώστε όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας να ακούσουν το 
λόγο του Κυρίου, και Ιουδαίοι και Έλληνες. 

Οι γιοι του Σκευά 

11 Και θαυµατουργικές δυνάµεις, όχι από τις συνηθισµένες, ο Θεός έκανε µε τα 

χέρια του Παύλου, 12 ώστε και πάνω στους ασθενείς να φέρονται από την 



επιφάνεια του σώµατός του µαντήλια ή ποδιές και να αποµακρύνονται από αυτούς 
οι νόσοι και να βγαίνουν τα κακά πνεύµατα. 13 Επιχείρησαν τότε κάποιοι και από 
τους περιερχόµενους Ιουδαίους εξορκιστές να προφέρουν πάνω σ' εκείνους που 
είχαν τα κακά πνεύµατα το όνοµα του Κυρίου Ιησού, λέγοντας: «Σας εξορκίζω 

στον Ιησού που ο Παύλος κηρύττει». 14 Ήταν λοιπόν εφτά γιοι κάποιου Σκευά, 
Ιουδαίου αρχιερέα, που έκαναν αυτό. 15 Αποκρίθηκε τότε το πνεύµα το κακό και 
τους είπε: «Τον Ιησού βέβαια γνωρίζω και τον Παύλο ξέρω καλά, εσείς όµως ποιοι 
είστε;» 16 Και αφού πήδηξε πάνω τους ο άνθρωπος µέσα στον οποίο ήταν το 

κακό πνεύµα, τους κατανίκησε όλους και υπερίσχυσε εναντίον τους, ώστε γυµνοί 
και τραυµατισµένοι να ξεφύγουν από εκείνο τον οίκο. 17 Και αυτό έγινε γνωστό 
σε όλους, και Ιουδαίους και Έλληνες που κατοικούν στην Έφεσο, και έπεσε φόβος 
πάνω σε όλους αυτούς και µεγαλυνόταν το όνοµα του Κυρίου Ιησού. 18 Και 
πολλοί από αυτούς που είχαν πιστέψει έρχονταν και εξοµολογούνταν και 
ανάγγελλαν τις πράξεις τους. 19 Αρκετοί µάλιστα από αυτούς που έπραξαν τις 

περίεργες µαγικές πράξεις έφεραν µαζί τους τα βιβλία και τα κατάκαιγαν 

µπροστά σε όλους. Και συνυπολόγισαν τις τιµές τους και βρήκαν ότι άξιζαν 

πενήντα χιλιάδες νοµίσµατα αργύρου. 20 Έτσι κραταιώς ο λόγος του Κυρίου 
αύξανε και ίσχυε.  

Η αναταραχή στην Έφεσο  

21 Μόλις λοιπόν τελείωσαν αυτά, έθεσε ο Παύλος στο πνεύµα του, αφού περάσει 

από τη Μακεδονία και από την Αχαΐα, να πορεύεται στα Ιεροσόλυµα, και είπε: 

«Μετά τον ερχοµό µου εκεί, πρέπει να δω και τη Ρώµη». 22 Απέστειλε τότε στη 

Μακεδονία δύο από αυτούς που τον διακονούσαν, τον Τιµόθεο και τον Έραστο, 

και αυτός έµεινε λίγο χρόνο στην επαρχία της Ασίας.  
23 Έγινε τότε κατά τον καιρό εκείνο όχι λίγη ταραχή για την Οδό. 24 Γιατί 

κάποιος µε το όνοµα ∆ηµήτριος, αργυροχόος, έκανε ναούς αργυρούς της 
Άρτεµης και παρείχε στους τεχνίτες όχι λίγη εργασία. 25 Συνάθροισε αυτούς, 

όπως και τους εργάτες που ασχολούνταν µε τέτοια, και είπε: «Άντρες, 
γνωρίζετε καλά ότι από αυτήν την εργασία προέρχεται η ευπορία µας. 26 Και 

βλέπετε και ακούτε ότι, όχι µόνο στην Έφεσο αλλά σχεδόν σε όλη την επαρχία 
της Ασίας, αυτός ο Παύλος έπεισε και µετάστρεψε αρκετό πλήθος, λέγοντας ότι 

δεν είναι θεοί αυτοί που γίνονται µε τα χέρια. 27 Και όχι µόνο κινδυνεύει αυτός ο 

κλάδος του επαγγέλµατός µας να έρθει σε περιφρόνηση, αλλά και ο ναός της 
µεγάλης θεάς Άρτεµης να λογαριαστεί ως τίποτα. Και µέλλει επίσης να καθαιρείται 

από τη µεγαλειότητά της αυτή που σέβεται όλη η επαρχία της Ασίας και η 
οικουµένη».  
28 Όταν άκουσαν τότε, και επειδή έγιναν πλήρεις θυµού, έκραζαν λέγοντας: 

«Μεγάλη η Άρτεµη των Εφεσίων». 29 Και γέµισε η πόλη από τη σύγχυση, και 

όρµησαν οµόψυχα στο θέατρο και άρπαξαν δυνατά το Γάιο και τον Αρίσταρχο, 

τους Μακεδόνες, τους συνοδοιπόρους του Παύλου. 30 Και ενώ ο Παύλος ήθελε 



να εισέλθει στη συνέλευση του δήµου, δεν τον άφηναν οι µαθητές. 31 Μερικοί 

µάλιστα και από τους Ασιάρχες, που ήταν φίλοι του, έστειλαν µήνυµα προς 

αυτόν και τον παρακαλούσαν να µην εκθέσει τον εαυτό του στο θέατρο. 32 

Άλλοι λοιπόν φώναζαν ένα πράγµα και άλλοι κάτι άλλο. γιατί ήταν η εκκλησία 

του δήµου συγκεχυµένη και οι περισσότεροι δεν ήξεραν για ποιο λόγο είχαν 

συγκεντρωθεί. 33 Και από το πλήθος δίδαξαν στον Αλέξανδρο τι να µιλήσει, που 
τον έσπρωξαν µπροστά οι Ιουδαίοι. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, έσεισε προς τα κάτω 

το χέρι του και ήθελε να απολογηθεί στη συνέλευση του δήµου. 34 Όταν 
όµως αναγνώρισαν ότι είναι Ιουδαίος, έγινε µία φωνή από όλους και έκραζαν 

περίπου για δύο ώρες: «Μεγάλη η Άρτεµη των Εφεσίων». 35 Και αφού ο 
γραµµατέας καθησύχασε τον όχλο, λέει: «Άντρες Εφέσιοι, ποιος είναι πράγµατι 

από τους ανθρώπους που δε γνωρίζει πως η πόλη των Εφεσίων είναι νεωκόρος 
της µεγάλης Άρτεµης και του διοπετούς; 36 Αφού λοιπόν είναι αναντίρρητα αυτά, 

εσείς πρέπει να ησυχάσετε και να µην πράττετε τίποτα το απερίσκεπτο. 37 Γιατί 

φέρατε τούτους τους άντρες που δεν είναι ούτε ιερόσυλοι ούτε βλαστηµούν τη 

θεά µας. 38 Αφενός, λοιπόν, αν ο ∆ηµήτριος και οι τεχνίτες που είναι µαζί του 

έχουν λόγο κατηγορίας εναντίον κάποιου, γίνονται δικαστήρια τις δικάσιµες 

ηµέρες και υπάρχουν ανθύπατοι. ας καταγγείλουν ο ένας τον άλλο. 39 

Αφετέρου, αν κάτι επιπλέον επιζητάτε, θα επιλυθεί στη νόµιµη εκκλησία του 
δήµου. 40 Και βέβαια, κινδυνεύουµε να καταγγελθούµε για στάση για τη 

σηµερινή ηµέρα, ενώ δεν υπάρχει κανένα αίτιο για το οποίο θα δυνηθούµε να 

αποδώσουµε λόγο γι' αυτήν τη θορυβώδη συγκέντρωση». 41 Και αφού είπε 

αυτά, απέλυσε την εκκλησία του δήµου. 

Το ταξίδι του Παύλου στη Μακεδονία και στην Ελλάδα  
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Μετά λοιπόν την παύση του θορύβου, αφού έστειλε ο Παύλος µήνυµα στους 

µαθητές να έρθουν και τους ενθάρρυνε, τους χαιρέτησε και εξήλθε για να 
πορεύεται στη Μακεδονία. 2 Πέρασε τότε τα µέρη εκείνα και, αφού τους 
ενθάρρυνε µε πολλά λόγια, ήρθε στην Ελλάδα 3 και έκανε τρεις µήνες. Επειδή 

έγινε επιβουλή εναντίον του από τους Ιουδαίους, όταν έµελλε να ανοιχτεί στο 
πέλαγος προς τη Συρία, έγινε της γνώµης να επιστρέψει διαµέσου της 

Μακεδονίας. 4 Τον συνόδευε λοιπόν ο Σώπατρος του Πύρρου, ο Βεροιαίος, και 

από τους Θεσσαλονικείς ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος, και ο Γάιος ο ∆ερβαίος 

και ο Τιµόθεος, και Ασιάτες ο Τυχικός και ο Τρόφιµος. 5 Αυτοί λοιπόν ήρθαν 
προηγουµένως και µας περίµεναν στην Τρωάδα, 6 ενώ εµείς εκπλεύσαµε µετά τις 



ηµέρες της εορτής των Αζύµων από τους Φιλίππους και ήρθαµε προς αυτούς 
ύστερα από πέντε ηµέρες στην Τρωάδα, όπου παραµείναµε εφτά ηµέρες.  

Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Παύλου στην Τρωάδα  

7 Και την πρώτη ηµέρα µετά το Σάββατο, όταν ήµασταν συναγµένοι για να 

κόψουµε µε τα χέρια άρτο, ο Παύλος συνδιαλεγόταν µε αυτούς, επειδή έµελλε 

να αναχωρήσει την επόµενη ηµέρα, και παράτεινε το λόγο µέχρι τα µεσάνυχτα. 
8 Ήταν µάλιστα αρκετές λαµπάδες στο υπερώο όπου ήµασταν συναγµένοι. 9 Και 

κάποιος νεαρός που καθόταν πάνω στο παράθυρο, µε το όνοµα Εύτυχος, 
καταλήφτηκε από βαθύ ύπνο, γιατί συνδιαλεγόταν ο Παύλος για περισσότερη 

ώρα. Επειδή βυθίστηκε στον ύπνο, έπεσε από το τρίτο πάτωµα κάτω και τον 

σήκωσαν νεκρό. 10 Κατέβηκε τότε ο Παύλος και έπεσε πάνω του και, αφού τον 
αγκάλιασε, είπε: «Μη θορυβείστε, γιατί η ψυχή του είναι µέσα του». 11 Ανέβηκε 

τότε και έκοψε µε τα χέρια τον άρτο και γεύτηκε και, αφού µίλησε για αρκετή 

ώρα µέχρι την αυγή, έτσι εξήλθε και έφυγε. 12 Έφεραν τότε το παιδί ζωντανό 
και παρηγορήθηκαν πολύ. 

Το ταξίδι από την Τρωάδα στη Μίλητο  

13 Εµείς λοιπόν ήρθαµε προηγουµένως στο πλοίο και ανοιχτήκαµε στο πέλαγος 

για την Άσσο, γιατί από εκεί µέλλαµε να παραλάβουµε τον Παύλο. επειδή έτσι είχε 
διατάξει, γιατί αυτός έµελλε να πάει πεζός. 14 Όταν λοιπόν µας συνάντησε στην 
Άσσο, αφού τον παραλάβαµε, ήρθαµε στη Μυτιλήνη, 15 κι από εκεί αποπλεύσαµε 

την επόµενη ηµέρα και φτάσαµε αντίκρυ στη Χίο. Και την άλλη ηµέρα φτάσαµε 
στη Σάµο, ενώ την επόµενη ήρθαµε στη Μίλητο. 16 Γιατί είχε αποφασίσει ο 
Παύλος να παρακάµψει πλέοντας την Έφεσο, για να µην του γίνει να 

χρονοτριβήσει στην επαρχία της Ασίας. Γιατί έσπευδε, αν του ήταν δυνατό, την 
ηµέρα της Πεντηκοστής να είναι στα Ιεροσόλυµα. 

Η οµιλία του Παύλου στους πρεσβυτέρους της Εφέσου  

17 Από τη Μίλητο τότε έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε να έρθουν οι πρεσβύτεροι 
της εκκλησίας. 18 Μόλις λοιπόν παρουσιάστηκαν προς αυτόν, τους είπε: «Εσείς 

γνωρίζετε καλά, από την πρώτη ηµέρα που πάτησα το πόδι µου στην επαρχία 
της Ασίας, πώς συµπεριφέρθηκα µαζί σας όλο το χρόνο, 19 υπηρετώντας ως 

δούλος τον Κύριο µε όλη την ταπεινοφροσύνη και µε δάκρυα και µε πειρασµούς 

που µου συνέβηκαν από τις επιβουλές των Ιουδαίων. 20 Γνωρίζετε πως τίποτα 

δεν υπέκρυψα από φόβο, από εκείνα που σας συµφέρουν, ώστε να µη σας 

αναγγείλω και να µη σας διδάξω δηµόσια και σε οίκους, 21 µαρτυρώντας επίσηµα 

σε Ιουδαίους και σε Έλληνες τη µετάνοια στο Θεό και την πίστη στον Κύριό µας 
Ιησού. 22 Και τώρα, ιδού, δεµένος εγώ από το Πνεύµα πορεύοµαι στην 



Ιερουσαλήµ, µην ξέροντας αυτά που θα συναντήσω σ' αυτήν, 23 εκτός του ότι 
το Πνεύµα το Άγιο από πόλη σε πόλη µού µαρτυρεί επίσηµα λέγοντας ότι δεσµά 
και θλίψεις µε περιµένουν. 24 Αλλά καθόλου δε λογαριάζω τη ζωή πολύτιµη για 

τον εαυτό µου, όσο το να τελειώσω το δρόµο µου και τη διακονία που έλαβα 

από τον Κύριο Ιησού: το να µαρτυρήσω επίσηµα το ευαγγέλιο της χάρης του 
Θεού.  
25 Και τώρα ιδού, εγώ ξέρω ότι δε θα δείτε πια το πρόσωπό µου εσείς όλοι 
µεταξύ των οποίων πέρασα κηρύττοντας τη βασιλεία. 26 Γιατί µαρτυρώ σ' εσάς 

τη σηµερινή ηµέρα ότι είµαι καθαρός από το αίµα όλων. 27 γιατί δεν υπέκρυψα 

κάτι από φόβο, ώστε να µη σας αναγγείλω όλη τη βουλή του Θεού. 28 

Προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το ποίµνιο, στο οποίο το Πνεύµα το Άγιο 
σας έθεσε επισκόπους, για να ποιµαίνετε την εκκλησία του Θεού, την οποία 
απόχτησε µε το αίµα το δικό του. 29 Εγώ ξέρω ότι θα εισέλθουν σ' εσάς µετά την 

αναχώρησή µου λύκοι άγριοι, που δε θα λυπούνται το ποίµνιο, 30 και από εσάς 
τους ίδιους θα σηκωθούν άντρες µιλώντας διεστραµµένα, για να αποσπούν τους 
µαθητές πίσω τους. 31 Γι' αυτό αγρυπνείτε και να θυµάστε ότι για τρία έτη νύχτα 
και ηµέρα δεν έπαψα µε δάκρυα να νουθετώ καθέναν ξεχωριστά. 32 Και τώρα 

σας παραθέτω στο Θεό και στο λόγο της χάρης του, ο οποίος δύναται να σας 
οικοδοµήσει και να σας δώσει την κληρονοµιά ανάµεσα σε όλους τους 

αγιασµένους. 33 Άργυρο ή χρυσάφι ή ιµατισµό κανενός δεν επιθύµησα. 34 Οι 
ίδιοι γνωρίζετε ότι στις ανάγκες µου και στις ανάγκες αυτών που ήταν µαζί µου 
υπηρέτησαν τα χέρια αυτά. 35 Σε όλα υπέδειξα σ' εσάς ότι κοπιάζοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο πρέπει να βοηθάτε τους ασθενείς, και να θυµάστε τους λόγους 

του Κυρίου Ιησού, γιατί αυτός είπε: “Μακάριο είναι περισσότερο να δίνει κανείς, 
παρά να λαβαίνει”».  
36 Και αφού είπε αυτά, έπεσε στα γόνατά του και προσευχήθηκε µαζί µε όλους 
αυτούς. 37 Τότε έγινε αρκετό κλάµα από όλους και έπεσαν πάνω στον τράχηλο 
του Παύλου και τον καταφιλούσαν, 38 πονώντας περισσότερο απ' όλα για το 
λόγο που είχε πει, ότι δε µέλλουν πια να δουν το πρόσωπό του. Και τον 
προέπεµπαν στο πλοίο. 

Το ταξίδι του Παύλου στην Ιερουσαλήµ  
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Μόλις λοιπόν έγινε να ανοιχτούµε στο πέλαγος, όταν αποχωριστήκαµε από 
αυτούς, ευθυδροµήσαµε και ήρθαµε στην Κω, και την επόµενη στη Ρόδο κι από 
εκεί στα Πάταρα 2 και, επειδή βρήκαµε πλοίο που περνούσε στη Φοινίκη, 

επιβιβαστήκαµε σ' αυτό και ανοιχτήκαµε στο πέλαγος. 3 Και αφού αναφάνηκε 

σ' εµάς η Κύπρος και την εγκαταλείψαµε στ' αριστερά, πλέαµε στη Συρία και 

κατεβήκαµε στην Τύρο. γιατί εκεί το πλοίο ξεφόρτωνε το φορτίο. 4 Βρήκαµε τότε 



τους µαθητές και παραµείναµε εκεί εφτά ηµέρες, οι οποίοι έλεγαν στον Παύλο 
µέσω του Πνεύµατος να µην ανεβαίνει στα Ιεροσόλυµα. 5 Όταν λοιπόν έγινε και 

τελειώσαµε τις ηµέρες της παραµονής µας, εξήλθαµε και πορευόµασταν, ενώ 
µας προέπεµπαν όλοι,  µαζί µε γυναίκες και παιδιά, ως έξω από την πόλη. Και 
αφού πέσαµε στα γόνατα πάνω στο γιαλό και προσευχηθήκαµε, 6 
αποχαιρετιστήκαµε µεταξύ µας και ανεβήκαµε στο πλοίο, ενώ εκείνοι επέστρεψαν 
στις κατοικίες τους.  

7 Εµείς τότε διανύσαµε την απόσταση ταξιδεύοντας µε το πλοίο και από την 
Τύρο φτάσαµε στην Πτολεµαΐδα και, αφού χαιρετήσαµε τους αδελφούς, µείναµε 

µία ηµέρα κοντά τους. 8 Την επόµενη ηµέρα, λοιπόν, εξήλθαµε και ήρθαµε στην 

Καισάρεια και, αφού εισήλθαµε στον οίκο του Φιλίππου του ευαγγελιστή, που 
ήταν από τους εφτά, µείναµε µαζί του. 9 Αυτός είχε τέσσερις θυγατέρες παρθένες 
που προφήτευαν. 10 Παραµέναµε τότε περισσότερες ηµέρες και κατέβηκε 

κάποιος προφήτης από την Ιουδαία µε το όνοµα Άγαβος 11 και, αφού ήρθε προς 
εµάς και πήρε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε τα πόδια του και τα χέρια του και είπε: 
«Αυτά λέει το Πνεύµα το Άγιο: “Τον άντρα στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι 

θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήµ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν σε χέρια 

εθνικών”». 12 Μόλις λοιπόν ακούσαµε αυτά, τον παρακαλούσαµε εµείς και οι 
ντόπιοι να µην ανεβεί στην Ιερουσαλήµ. 13 Τότε αποκρίθηκε ο Παύλος: «Τι 

κάνετε που κλαίτε και προσπαθείτε να µου εξασθενίσετε την καρδιά; Γιατί εγώ 
είµαι έτοιµος, όχι µόνο να δεθώ, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήµ υπέρ του 
ονόµατος του Κυρίου Ιησού». 14 Επειδή λοιπόν αυτός δεν πειθόταν, ησυχάσαµε 
και είπαµε: « Ας γίνει το θέληµα του Κυρίου».  
15 Μετά λοιπόν τις ηµέρες αυτές, ετοιµαστήκαµε και ανεβαίναµε στα Ιεροσόλυµα. 

16 Ήρθαν τότε µαζί µας και µερικοί από τους µαθητές από την Καισάρεια, 
φέρνοντας κάποιο Μνάσωνα Κύπριο, παλιό µαθητή, για να φιλοξενηθούµε σ' 
αυτόν. 

Ο Παύλος επισκέπτεται τον Ιάκωβο 

17 Όταν λοιπόν εµείς ήρθαµε στα Ιεροσόλυµα, ευχαρίστως µας υποδέχτηκαν οι 

αδελφοί. 18 Και την επόµενη ηµέρα µπήκε ο Παύλος µαζί µας στην οικία του 
Ιακώβου και παρευρέθηκαν όλοι οι πρεσβύτεροι. 19 Και αφού τους χαιρέτησε, 
διηγούνταν καθένα ξεχωριστά αυτά που έκανε ο Θεός µέσα στα έθνη µέσω της 
διακονίας του. 20 Εκείνοι, όταν άκουσαν, δόξαζαν το Θεό και του είπαν: «Βλέπεις, 
αδελφέ, πόσες µυριάδες είναι µεταξύ των Ιουδαίων που έχουν πιστέψει και όλοι 
είναι ζηλωτές του νόµου. 21 Αλλά πληροφορήθηκαν για σένα ότι διδάσκεις 

αποστασία από το Μωυσή σε όλους τους Ιουδαίους µεταξύ των εθνών, λέγοντας 

να µην περιτέµνουν αυτοί τα παιδιά τους µήτε να περπατούν σύµφωνα µε τα 

έθιµα. 22 Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Πάντως θα ακούσουν ότι έχεις έρθει. 23 
Κάνε, λοιπόν, αυτό που σου λέµε: Έχουµε τέσσερις άντρες που έχουν ευχηθεί 

τάξιµο για τους εαυτούς τους. 24 Τούτους παράλαβε, εξαγνίσου µαζί τους και 



δαπάνησε χρήµατα γι' αυτούς, για να ξυρίσουν το κεφάλι τους, και θα 

γνωρίσουν όλοι ότι όσα έχουν πληροφορηθεί για σένα δεν είναι σωστό τίποτα, 

αλλά στοιχίζεσαι και ο ίδιος ακολουθώντας και φυλάγοντας το νόµο. 25 Και 
όσον αφορά τους εθνικούς που έχουν πιστέψει εµείς στείλαµε επιστολή, 
αποφασίζοντας ώστε αυτοί να φυλάγονται από το ειδωλόθυτο και από αίµα και 
πνιχτό και πορνεία». 26 Τότε ο Παύλος παράλαβε τους άντρες την επόµενη ηµέρα 

και, αφού µαζί τους εξαγνίστηκε, µπήκε στο ναό για να αναγγείλει την 
εκπλήρωση των ηµερών του εξαγνισµού, ωσότου προσφερθεί για καθέναν από 
αυτούς ξεχωριστά η προσφορά.  

Η σύλληψη του Παύλου στο ναό  

27 Μόλις λοιπόν οι εφτά ηµέρες έµελλαν να συντελεστούν, οι Ιουδαίοι από την 
επαρχία της Ασίας, όταν τον είδαν µέσα στο ναό, προκάλεσαν σύγχυση σε όλο 
το πλήθος και έβαλαν πάνω του τα χέρια, 28 κράζοντας: «Άντρες Ισραηλίτες, 

βοηθάτε. Αυτός είναι ο άνθρωπος που διδάσκει όλους παντού κατά του λαού µας 
και του νόµου και του τόπου τούτου, ακόµα και Έλληνες εισήγαγε στο ναό και 

έχει µολύνει τον άγιο τούτο τόπο». 29 Γιατί είχαν δει προηγουµένως τον Τρόφιµο 
τον Εφέσιο µαζί του µέσα στην πόλη, τον οποίο νόµιζαν ότι εισήγαγε ο Παύλος 
στο ναό. 30 Και κινήθηκε όλη η πόλη και έγινε συρροή του λαού και, αφού 
έπιασαν τον Παύλο, τον έσερναν έξω από το ναό και αµέσως κλείστηκαν οι θύρες. 
31 Και ενώ ζητούσαν να τον σκοτώσουν, ήρθε αναφορά στο χιλίαρχο της 

στρατιωτικής µονάδας ότι υπάρχει σύγχυση σε όλη την Ιερουσαλήµ. 32 Αυτός 
παράλαβε αµέσως στρατιώτες και εκατόνταρχους και έτρεξε καταπάνω τους. 
Εκείνοι, όταν είδαν το χιλίαρχο και τους στρατιώτες, έπαψαν να χτυπούν τον 
Παύλο. 33 Τότε πλησίασε ο χιλίαρχος, τον συνέλαβε και διέταξε να δεθεί µε δύο 
αλυσίδες, και ζητούσε να µάθει ποιος είναι και τι έχει κάνει. 34 Άλλοι όµως 

φώναζαν δυνατά ένα πράγµα και άλλοι κάτι άλλο µέσα στον όχλο. Επειδή 

αυτός δεν µπορούσε λοιπόν να µάθει κάτι το ασφαλές εξαιτίας του θορύβου, 

διέταξε να οδηγηθεί στο στρατώνα. 35 Όταν λοιπόν ο Παύλος έφτασε πάνω στα 

σκαλιά, συνέβηκε να βαστάζεται και να µεταφέρεται αυτός από τους 

στρατιώτες εξαιτίας της βίας του όχλου. 36 γιατί ακολουθούσε το πλήθος του 
λαού κράζοντας: «Αφάνιζέ τον».  

Η απολογία του Παύλου  

37 Και ενώ έµελλε να εισάγεται στο στρατώνα, ο Παύλος λέει στο χιλίαρχο: 
«Μήπως µου επιτρέπεται να πω κάτι προς εσένα;» Εκείνος είπε: «Ελληνικά 
γνωρίζεις; 38 Άρα δεν είσαι εσύ ο Αιγύπτιος που πριν από αυτές τις ηµέρες 
αναστάτωσε και εξήγαγε στην έρηµο τους τέσσερις χιλιάδες άντρες τους 
µαχαιροβγάλτες;» 39 Είπε τότε ο Παύλος: «Εγώ, βέβαια, είµαι άνθρωπος 

Ιουδαίος, Ταρσέας της Κιλικίας, πολίτης µιας πόλης όχι άσηµης. Σε παρακαλώ, 

λοιπόν, επίτρεψέ µου να µιλήσω προς το λαό». 40 Και επειδή αυτός το επέτρεψε, 



ο Παύλος που είχε σταθεί πάνω στα σκαλιά, έσεισε προς τα κάτω το χέρι του 
στο λαό. Και όταν έγινε πολλή σιγή, τους προσφώνησε στην εβραϊκή διάλεκτο, 
λέγοντας:  
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«Άντρες αδελφοί και πατέρες, ακούστε τώρα την απολογία µου προς εσάς». 2 
Όταν άκουσαν τότε ότι προσφωνούσε σ' αυτούς στην εβραϊκή διάλεκτο, έκαναν 
περισσότερο ησυχία. Και λέει: 3 «Εγώ είµαι άντρας Ιουδαίος, γεννηµένος στην 
Ταρσό της Κιλικίας, αναθρεµµένος µάλιστα στην πόλη τούτη, εκπαιδευµένος 

δίπλα στα πόδια του Γαµαλιήλ κατά την ακρίβεια του πατρώου νόµου, και 
υπήρξα ζηλωτής του Θεού καθώς όλοι εσείς είστε σήµερα. 4 ο οποίος αυτήν την 

Οδό καταδίωξα µέχρι το θάνατο, βάζοντας δεσµά και παραδίνοντας σε φυλακές 
άντρες και γυναίκες, 5 όπως και ο αρχιερέας µαρτυρεί για µένα και όλο το 
πρεσβυτέριο, από τους οποίους δέχτηκα και επιστολές και πορευόµουν προς τους 
αδελφούς στη ∆αµασκό, για να φέρω και αυτούς που ήταν προς τα εκεί, δεµένους 
στην Ιερουσαλήµ για να τιµωρηθούν».  

Ο Παύλος µιλά για την µεταστροφή του στο Χριστό  

(Πρ. 9:1-19, 26:12-18) 

6 «Μου συνέβηκε τότε, ενώ πορευόµουν και πλησίαζα στη ∆αµασκό, περίπου το 
µεσηµέρι, ξαφνικά από τον ουρανό να αστράψει γύρω µου αρκετό φως, 7 και 
έπεσα στο έδαφος και άκουσα φωνή να µου λέει: “Σαούλ, Σαούλ, γιατί µε 
καταδιώκεις”; 8 Εγώ τότε αποκρίθηκα: “Ποιος είσαι, Κύριε”; Και είπε προς εµένα: 

“Εγώ είµαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, που εσύ καταδιώκεις”. 9 Εκείνοι που ήταν µαζί 
µου αφενός είδαν το φως, αφετέρου τη φωνή δεν άκουσαν εκείνου που µου 
µιλούσε. 10 Είπα λοιπόν: “Τι να κάνω, Κύριε”; Και ο Κύριος είπε προς εµένα: 
«Σήκω και πήγαινε στη ∆αµασκό κι εκεί θα σου ειπωθεί για όλα όσα σου είναι 
καθορισµένα να κάνεις”. 11 Καθώς λοιπόν δεν έβλεπα από τη λάµψη του φωτός 
εκείνου, ήρθα στη ∆αµασκό χειραγωγούµενος από αυτούς που ήταν µαζί µου.  
12 Και κάποιος Ανανίας, άντρας ευλαβής κατά το νόµο, για τον οποίο 

µαρτυρούσαν καλά όλοι οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν εκεί, 13 ήρθε προς εµένα 
και, αφού στάθηκε κοντά µου, µου είπε: “Σαούλ αδελφέ, ξαναδές”. Κι εγώ αυτήν 

την ώρα ξαναείδα κοιτώντας προς αυτόν. 14 Εκείνος είπε: “Ο Θεός των πατέρων 
µας σε προκαθόρισε να γνωρίσεις το θέληµά του και να δεις τον ∆ίκαιο και να 
ακούσεις φωνή από το στόµα του, 15 γιατί θα είσαι µάρτυρας γι' αυτόν προς 
όλους τους ανθρώπους, για όσα έχεις δει και άκουσες. 16 Και τώρα τι 
καθυστερείς; Σήκω, βαφτίσου και λούσου από τις αµαρτίες σου, αφού 
επικαλεστείς το όνοµά του”».  



Ο Παύλος στέλνεται προς τους εθνικούς  

17 «Μου συνέβηκε τότε, όταν επέστρεψα στην Ιερουσαλήµ και ενώ εγώ 
προσευχόµουν µέσα στο ναό, να έρθω σε έκσταση 18 και να δω αυτόν να µου 

λέει: “Σπεύσε και έξελθε γρήγορα από την Ιερουσαλήµ, γιατί δε θα παραδεχτούν 
µαρτυρία σου για µένα”. 19 Κι εγώ είπα: “Κύριε, αυτοί γνωρίζουν καλά ότι εγώ 

φυλάκιζα συνεχώς και έδερνα συνεχώς από συναγωγή σε συναγωγή αυτούς 

που πιστεύουν σ' εσένα, 20 και όταν χυνόταν το αίµα του Στεφάνου του 

µάρτυρά σου, και εγώ ο ίδιος είχα σταθεί και αισθανόµουν ευαρέσκεια, 

συµφωνώντας µαζί µε τους άλλους, και φύλαγα τα ρούχα αυτών που τον 
θανάτωναν”. 21 Και είπε προς εµένα: “Πήγαινε, γιατί εγώ θα σε αποστείλω έξω σε 
έθνη µακριά”». 

Ο Παύλος επικαλείται τη ρωµαϊκή του υπηκοότητα  

22 Τον άκουγαν, λοιπόν, µέχρις αυτό το σηµείο  του λόγου, και κατόπιν ύψωσαν 

τη φωνή τους, λέγοντας: «Αφάνιζε από τη γη τέτοιο άνθρωπο, γιατί δεν έπρεπε 
αυτός να ζει». 23 Και επειδή αυτοί κραύγαζαν και έριχναν τα ρούχα τους και 
πέταγαν σκόνη στον αέρα, 24 διέταξε ο χιλίαρχος να εισαχτεί αυτός στο 
στρατώνα και είπε µε µάστιγες να τον ανακρίνουν, για να γνωρίσει καλά για ποια 
αιτία φώναζαν έτσι εναντίον του. 25 Μόλις λοιπόν τον τέντωσαν µε τους ιµάντες, 

ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχο που είχε σταθεί εκεί: «Άραγε έναν  
άνθρωπο Ρωµαίο και χωρίς δίκη επιτρέπεται σ' εσάς να µαστιγώνετε;» 26 Όταν 

το άκουσε τότε ο εκατόνταρχος, πλησίασε το χιλίαρχο και του ανάγγειλε 
λέγοντας: «Τι µέλλεις να κάνεις; Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωµαίος». 27 Τον 
πλησίασε λοιπόν ο χιλίαρχος και του είπε: «Λέγε µου, εσύ είσαι Ρωµαίος;» Εκείνος 
είπε: «Ναι». 28 Αποκρίθηκε τότε ο χιλίαρχος: «Εγώ µε πολύ κεφάλαιο απόχτησα 

αυτό το πολιτικό δικαίωµα». Και ο Παύλος είπε: «Εγώ όµως και έχω γεννηθεί µ' 
αυτό». 29 Αµέσως λοιπόν αποµακρύνθηκαν από αυτόν όσοι έµελλαν να τον 
ανακρίνουν, αλλά και ο χιλίαρχος φοβήθηκε, όταν έµαθε ότι είναι Ρωµαίος και ότι 
τον είχε δέσει. 

Ο Παύλος µπροστά στο συνέδριο  

30 Και την επόµενη ηµέρα, επειδή ήθελε να γνωρίσει µε ασφάλεια για το τι 
κατηγορείται από τους Ιουδαίους, τον έλυσε και διέταξε να συγκεντρωθούν οι 
αρχιερείς και όλο το συνέδριο και, αφού κατέβασε τον Παύλο, τον έστησε 
µπροστά τους.  
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Ατένισε λοιπόν ο Παύλος στο συνέδριο και είπε: «Άντρες αδελφοί, εγώ µε όλη 

την αγαθή συνείδηση έχω πολιτευτεί στο Θεό µέχρις αυτήν την ηµέρα». 2 Αλλά 
ο αρχιερέας Ανανίας διέταξε σ' αυτούς που είχαν σταθεί δίπλα του να του 



χτυπήσουν το στόµα. 3 Τότε ο Παύλος είπε προς αυτόν: «Μέλλει ο Θεός να σε 
χτυπήσει, τοίχε ασβεστωµένε! Μολονότι εσύ κάθεσαι να µε κρίνεις κατά το νόµο, 
όµως παρανοµώντας διατάζεις να µε χτυπούν;» 4 Αλλά εκείνοι που είχαν σταθεί 

δίπλα του είπαν: «Τον αρχιερέα του Θεού βρίζεις;» 5 Και είπε ο Παύλος: «∆εν 

ήξερα, αδελφοί, ότι είναι αρχιερέας. γιατί είναι γραµµένο: Άρχοντα του λαού 
σου δε θα κακολογήσεις».  
6 Επειδή κατάλαβε τότε ο Παύλος ότι το ένα µέρος είναι Σαδουκκαίοι και το άλλο 
Φαρισαίοι, έκραζε µέσα στο συνέδριο: «Άντρες αδελφοί, εγώ είµαι Φαρισαίος, γιος 

Φαρισαίων. για ελπίδα και ανάσταση νεκρών εγώ κρίνοµαι». 7 Και όταν αυτός είπε 

τούτο, έγινε διάσταση των Φαρισαίων και των Σαδουκκαίων και σχίστηκε το 

πλήθος. 8 Γιατί, βέβαια, οι Σαδουκκαίοι λένε πως δεν υπάρχει ανάσταση µήτε 

άγγελος µήτε πνεύµα, οι Φαρισαίοι όµως οµολογούν και τα δύο. 9 Έγινε τότε 
κραυγή µεγάλη και σηκώθηκαν µερικοί από τους γραµµατείς του µέρους των 
Φαρισαίων και έκαναν διαµάχη, λέγοντας: «Τίποτα κακό δε βρίσκουµε στον 

άνθρωπο τούτο. και αν πνεύµα µίλησε σ' αυτόν ή άγγελος;» 10 Επειδή λοιπόν 
έγινε πολλή διάσταση, φοβήθηκε ο χιλίαρχος µην κοµµατιαστεί ο Παύλος από 

αυτούς και διέταξε το στράτευµα να κατεβεί και να τον αρπάξει από το µέσο 
αυτών και να τον οδηγήσει στο στρατώνα.  

11 Και την επόµενη νύχτα τού εµφανίστηκε ο Κύριος και είπε: «Έχε θάρρος. γιατί 
όπως µαρτύρησες επίσηµα όσα αφορούν εµένα στην Ιερουσαλήµ, έτσι εσύ πρέπει 
να µαρτυρήσεις και στη Ρώµη». 

Συνωµοσία ενάντια στη ζωή του Παύλου  

12 Όταν λοιπόν ξηµέρωσε, έκαναν συνωµοσία οι Ιουδαίοι και αναθεµάτισαν τους 

εαυτούς τους, λέγοντας πως δε θα φάνε µήτε θα πιουν, ωσότου σκοτώσουν τον 
Παύλο. 13 Ήταν τότε περισσότεροι από σαράντα όσοι έκαναν αυτήν τη 
συνωµοσία, 14 οι οποίοι προσήλθαν στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους και 

είπαν: «Με ανάθεµα αναθεµατίσαµε τους εαυτούς µας να µη γευτούµε τίποτα, 
ωσότου σκοτώσουµε τον Παύλο. 15 Τώρα, λοιπόν, εσείς εµφανιστείτε στο 
χιλίαρχο µαζί µε το συνέδριο, για να τον κατεβάσει σ' εσάς δήθεν πως µέλλετε να 
γνωρίσετε ακριβέστερα τα σχετικά µ' αυτόν. Εµείς, όµως, προτού πλησιάσει 
αυτός, είµαστε έτοιµοι να τον σκοτώσουµε». 16 Επειδή άκουσε ο γιος της 

αδελφής του Παύλου την ενέδρα, παρουσιάστηκε και εισήλθε στο στρατώνα και 

το ανάγγειλε στον Παύλο. 17 Προσκάλεσε τότε ο Παύλος έναν από τους 
εκατόνταρχους και είπε: «Το νεαρό τούτο οδήγησε προς το χιλίαρχο, γιατί έχει 

κάτι να του αναγγείλει». 18 Αυτός, λοιπόν, αφού τον παράλαβε, τον οδήγησε 
προς το χιλίαρχο και λέει: «Ο δέσµιος Παύλος µε προσκάλεσε και µε παρακάλεσε 
να οδηγήσω τούτο το νεαρό προς εσένα, γιατί έχει κάτι να σου µιλήσει». 19 Αφού 
έπιασε λοιπόν το χέρι του ο χιλίαρχος και αναχώρησε ιδιαιτέρως, ζητούσε να 
µάθει: «Τι είναι αυτό που έχεις να µου αναγγείλεις;» 20 Είπε τότε: «Οι Ιουδαίοι 
συµφώνησαν να σου ζητήσουν, ώστε αύριο να κατεβάσεις τον Παύλο στο 



συνέδριο, δήθεν πως πρόκειται κάτι ακριβέστερο να ζητήσουν να µάθουν γι' 

αυτόν. 21 Εσύ, λοιπόν, µην πειστείς από αυτούς. γιατί τον ενεδρεύουν 

περισσότεροι από σαράντα άντρες από αυτούς, οι οποίοι αναθεµάτισαν τους 
εαυτούς τους µήτε να φάνε µήτε να πιουν, ωσότου τον σκοτώσουν, και τώρα 
είναι έτοιµοι, περιµένοντας από εσένα την υπόσχεση». 22 Ο χιλίαρχος, λοιπόν, 
απόλυσε το νεαρό και του παράγγειλε: «Σε κανέναν να µη µιλήσεις έξω ότι αυτά 
φανέρωσες προς εµένα».  

Ο Παύλος µεταφέρεται στο Φήλικα  

23 Και αφού προσκάλεσε κάποιους, δύο από τους εκατόνταρχους, είπε: 

«Ετοιµάστε διακόσιους στρατιώτες, για να πορευτούν ως την Καισάρεια, και 

εβδοµήντα ιππείς και διακόσιους λογχοφόρους από τις εννιά η ώρα τη νύχτα. 24 

Και προµηθεύστε ζώα, για να επιβιβάσουν τον Παύλο και να τον διασώσουν προς 

το Φήλικα τον ηγεµόνα». 25 Και έγραψε επιστολή που είχε αυτόν τον τύπο: 26 

«Κλαύδιος Λυσίας προς τον εξοχότατο ηγεµόνα Φήλικα. χαίρε! 27 Τον άντρα 

τούτο που τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι και έµελλε να σκοτωθεί από αυτούς τον 

ελευθέρωσα, αφού ήρθα εσπευσµένα µαζί µε το στράτευµα, επειδή έµαθα ότι 
είναι Ρωµαίος. 28 Και επειδή ήθελα να γνωρίσω καλά την αιτία για την οποία τον 

κατηγορούσαν, τον κατέβασα στο συνέδριό τους. 29 Αυτόν βρήκα να τον 

κατηγορούν για ζητήµατα του νόµου τους, και να µην έχει κάνει κανένα έγκληµα 
άξιο θανάτου ή φυλακής. 30 Επειδή λοιπόν µου έδωσαν µήνυµα ότι θα γίνει 

επιβουλή στον άντρα, αµέσως τον έστειλα προς εσένα, αφού παράγγειλα και 

στους κατηγόρους του να λένε τα εναντίον του µπροστά σου. [Υγίαινε]».  
31 Οι στρατιώτες, λοιπόν, πράγµατι σύµφωνα µε αυτό που τους είχε διαταχτεί, 
παράλαβαν τον Παύλο και τον οδήγησαν νύχτα στην Αντιπατρίδα, 32 και την 

επόµενη ηµέρα, αφού άφησαν τους ιππείς να φύγουν µαζί του, επέστρεψαν στο 

στρατώνα. 33 Οι οποίοι, ιππείς, όταν εισήλθαν στην Καισάρεια και έδωσαν την 
επιστολή στον ηγεµόνα, παρουσίασαν και τον Παύλο σ' αυτόν. 34 ∆ιάβασε τότε 

την επιστολή και ρώτησε από ποια επαρχία είναι και, όταν έµαθε ότι είναι από 

την Κιλικία, είπε: 35 «Θα σε ακούσω πλήρως, όταν και οι κατήγοροί σου 
παρουσιαστούν». Και διέταξε να φυλάγεται αυτός µέσα στο πραιτόριο του 
Ηρώδη.  

Η κατηγορία κατά του Παύλου  

24 
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Μετά λοιπόν από πέντε ηµέρες κατέβηκε ο αρχιερέας Ανανίας µαζί µε µερικούς 

πρεσβυτέρους και µε ρήτορα κάποιο Τέρτυλλο, οι οποίοι εµφάνισαν την 
αναφορά τους στον ηγεµόνα κατά του Παύλου. 2 Αφού λοιπόν κλήθηκε αυτός, 



άρχισε να τον κατηγορεί ο Τέρτυλλος λέγοντας: «Επειδή πολλή ειρήνη 
απολαµβάνουµε µ' εσένα και µεταρρυθµίσεις γίνονται στο έθνος τούτο µέσω της 

δικής σου πρόνοιας, 3 µε κάθε τρόπο και παντού αποδεχόµαστε αυτά, εξοχότατε 
Φήλικα, µε κάθε ευχαριστία. 4 Αλλά για να µη σε απασχολώ περισσότερο, σε 
παρακαλώ να µας ακούσεις σύντοµα µε την επιείκειά σου. 5 Γιατί βρήκαµε τον 

άντρα τούτο σαν πανούκλα και να υποκινεί στάσεις σε όλους τους Ιουδαίους που 

είναι στην οικουµένη και να είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων. 6 
Αυτός ακόµα και το ναό προσπάθησε να βεβηλώσει, τον οποίο τότε κρατήσαµε 

[και κατά το δικό µας νόµο θελήσαµε να τον κρίνουµε. 7 Ήρθε όµως ο Λυσίας ο 

χιλίαρχος και µε πολλή βία τον απήγαγε από τα χέρια µας, 8 και διέταξε τους 

κατηγόρους του να έρχονται µπροστά σου]. Από αυτόν θα δυνηθείς ο ίδιος, όταν 

τον ανακρίνεις, να γνωρίσεις καλά για όλα τούτα που εµείς τον κατηγορούµε». 9 
Συµφώνησαν λοιπόν και οι Ιουδαίοι, λέγοντας ότι έτσι έχουν αυτά. 

Ο Παύλος υπερασπίζεται τον εαυτό του  

10 Και αποκρίθηκε ο Παύλος, όταν του έγνεψε ο ηγεµόνας να µιλήσει: «Επειδή 
γνωρίζω καλά πως από πολλά έτη είσαι κριτής στο έθνος τούτο, ευχαρίστως 

απολογούµαι γι' αυτά που αφορούν τον εαυτό µου, 11 γιατί µπορείς να µάθεις 
καλά ότι δεν έχω περισσότερες από δώδεκα ηµέρες, αφότου ανέβηκα να 
προσκυνήσω στην Ιερουσαλήµ. 12 Και ούτε µέσα στο ναό µε βρήκαν να 
συνδιαλέγοµαι µε κάποιον ή να µαζεύω πλήθος, ούτε µέσα στις συναγωγές ούτε 
στην πόλη, 13 ούτε δύνανται να αποδείξουν σ' εσένα εκείνα για τα οποία τώρα µε 
κατηγορούν. 14 Σου οµολογώ λοιπόν αυτό, ότι κατά την Οδό που λένε αίρεση, 
έτσι λατρεύω τον πατρώο Θεό, πιστεύοντας σε όλα όσα είναι γραµµένα σύµφωνα 

µε το νόµο και όσα είναι µέσα στους προφήτες, 15 έχοντας ελπίδα στο Θεό, που 
και αυτοί οι ίδιοι περιµένουν, ότι µέλλει να γίνει ανάσταση δικαίων και αδίκων. 16 

Γι' αυτό κι εγώ ο ίδιος προσπαθώ να έχω συνείδηση χωρίς πρόσκοµµα προς το 
Θεό και τους ανθρώπους διαπαντός. 17 Ύστερα από πολλά έτη, λοιπόν, 
παρουσιάστηκα στο έθνος µου, για να κάνω ελεηµοσύνες και προσφορές. 18 Με 

αυτά ασχολούµουν όταν  µε βρήκαν εξαγνισµένο µέσα στο ναό, όχι µαζί µε 

πλήθος ούτι µε θόρυβο, 19 µερικοί λοιπόν Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας, 

οι οποίοι έπρεπε να είναι παρόντες µπροστά σου και να µε κατηγορούν αν έχουν 

κάτι εναντίον µου. 20 Ή αυτοί οι ίδιοι ας πουν τι αδίκηµα βρήκαν όταν στάθηκα 
µπροστά στο συνέδριο, 21 ή γι' αυτήν τη µία φωνή που έκραξα µεταξύ τους όταν 
είχα σταθεί: “Για ανάσταση νεκρών εγώ κρίνοµαι σήµερα µπροστά σας”».  

22 Ανέβαλε τότε γι' αυτούς ο Φήλικας τη δίκη, επειδή ήξερε ακριβέστερα τα 

σχετικά µε την Οδό, και είπε: «Όταν ο Λυσίας ο χιλίαρχος κατεβεί, θα αποφασίσω 
όσα σας αφορούν». 23 ∆ιέταξε τον εκατόνταρχο να τον επιτηρούν και να έχει 
άνεση και να µην εµποδίζουν κανέναν από τους δικούς του να τον υπηρετεί. 



Ο Παύλος κρατείται σε επιτήρηση  

24 Και µετά από µερικές ηµέρες παρουσιάστηκε ο Φήλικας µαζί µε τη ∆ρουσίλλα, 
τη δική του γυναίκα που ήταν Ιουδαία, και έστειλε να φέρουν τον Παύλο και τον 
άκουσε για την πίστη στο Χριστό Ιησού. 25 Ενώ λοιπόν αυτός συνδιαλεγόταν για 

δικαιοσύνη και για εγκράτεια και για την κρίση τη µελλοντική, γέµισε φόβο ο 
Φήλικας και αποκρίθηκε: «Προς το παρόν πήγαινε και, όταν θα έχω καιρό, θα 
στείλω να σε καλέσω». 26 Συγχρόνως και έλπιζε ότι θα δοθούν χρήµατα σ' αυτόν 

από τον Παύλο. γι' αυτό και συχνότερα έστελνε να τον φέρνουν και µιλούσε µαζί 
του.  

27 Όταν λοιπόν συµπληρώθηκε µια διετία, ήρθε διάδοχος στο Φήλικα ο Πόρκιος 
Φήστος και, επειδή ήθελε να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, ο Φήλικας εγκατέλειψε 
τον Παύλο φυλακισµένο. 

Ο Παύλος επικαλείται τον Καίσαρα  
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Ο Φήστος, λοιπόν, όταν ήρθε στην επαρχία, µετά από τρεις ηµέρες ανέβηκε στα 

Ιεροσόλυµα από την Καισάρεια, 2 και εµφανίστηκαν σ' αυτόν οι αρχιερείς και οι 
πρώτοι των Ιουδαίων κατά του Παύλου και τον παρακαλούσαν, 3 ζητώντας χάρη 
εναντίον του, για να στείλει να τον φέρουν στην Ιερουσαλήµ, κάνοντας ενέδρα, 
για να τον σκοτώσουν κατά την οδό. 4 Πράγµατι, λοιπόν, ο Φήστος αποκρίθηκε 
πως επιτηρείται ο Παύλος στην Καισάρεια και ο ίδιος µέλλει γρήγορα να πορευτεί 

έξω από την Ιερουσαλήµ. 5 «Οι δυνατοί λοιπόν µεταξύ σας», λέει, «ας 

κατεβούν µαζί µου και, αν κάτι άτοπο υπάρχει στον άντρα, ας τον 
κατηγορήσουν».  
6 Παρέµεινε τότε µεταξύ τους όχι περισσότερες από οχτώ ή δέκα ηµέρες, 

κατέβηκε στην Καισάρεια, την επόµενη ηµέρα κάθισε πάνω στο βήµα και διέταξε 
να φέρουν τον Παύλο. 7 Όταν, λοιπόν, παρουσιάστηκε αυτός, στάθηκαν γύρω 

του οι Ιουδαίοι που είχαν κατεβεί από τα Ιεροσόλυµα, φέροντας εναντίον του 

πολλές και βαριές αιτίες κατηγορίας που δεν µπορούσαν να τις αποδείξουν, 8 
ενώ ο Παύλος απολογούνταν: «Ούτε στο νόµο των Ιουδαίων ούτε στο ναό ούτε 
στον Καίσαρα αµάρτησα σε κάτι». 9 Ο Φήστος, λοιπόν, θέλοντας να κάνει χάρη 

στους Ιουδαίους, αποκρίθηκε στον Παύλο και του είπε: «Θέλεις να ανεβείς στα 

Ιεροσόλυµα, κι εκεί να κριθείς µπροστά µου γι' αυτά;» 10 Είπε τότε ο Παύλος: 

«Μπροστά στο βήµα του Καίσαρα έχω σταθεί όπου πρέπει να κρίνοµαι. Τους 
Ιουδαίους σε τίποτα δεν αδίκησα όπως κι εσύ γνωρίζεις καλύτερα. 11 Αν 
πράγµατι, λοιπόν, αδικώ και έχω πράξει κάτι άξιο θανάτου, δεν αρνούµαι το να 
πεθάνω. Αν όµως τίποτα δεν υπάρχει από όσα αυτοί µε κατηγορούν, κανείς δε 

δύναται να µε χαρίσει σ' αυτούς. τον Καίσαρα επικαλούµαι». 12 Τότε ο Φήστος, 



αφού συνοµίλησε µε το συµβούλιο, αποκρίθηκε: «Τον Καίσαρα έχεις επικαλεστεί, 
µπροστά στον Καίσαρα θα πορευτείς».  

Ο Παύλος µπροστά στον Αγρίππα  

13 Αφού πέρασαν λοιπόν µερικές ηµέρες, ο βασιλιάς Αγρίππας και η Βερνίκη 
κατέφθασαν στην Καισάρεια και χαιρέτησαν το Φήστο. 14 Και καθώς 

περισσότερες ηµέρες παράµεναν εκεί, ο Φήστος εξέθεσε στο βασιλιά τα θέµατα 
που αφορούσαν τον Παύλο, λέγοντας: «Κάποιος άντρας είναι εγκαταλειµµένος 

στη φυλακή από το Φήλικα, 15 για τον οποίο, όταν εγώ ήρθα στα Ιεροσόλυµα, 
εµφανίστηκαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, ζητώντας εναντίον 
του καταδίκη. 16 Προς αυτούς αποκρίθηκα ότι δεν είναι συνήθεια στους Ρωµαίους 

να χαρίζουν κάποιον άνθρωπο στους κατηγόρους του πριν ο κατηγορούµενος 

έχει κατά πρόσωπο τους κατηγόρους του και λάβει ευκαιρία απολογίας για το 
έγκληµα. 17 Όταν λοιπόν αυτοί µαζεύτηκαν εδώ, χωρίς να κάνω καµιά αναβολή, 

την επόµενη ηµέρα κάθισα πάνω στο βήµα και διέταξα να φέρουν τον άντρα. 18 

Στάθηκαν γι' αυτόν οι κατήγοροι και δεν έφεραν καµία αιτία κατηγορίας από 
όσες εγώ υπέθετα κακές, 19 αλλά είχαν εναντίον του κάποια ζητήµατα για τη δική 
τους δεισιδαιµονία και για κάποιον Ιησού που έχει πεθάνει, για τον οποίο έλεγε ο 
Παύλος ότι ζει. 20 Εγώ λοιπόν απορούσα για τη συζήτηση γύρω από αυτά και 
έλεγα, αν ήθελε, να πάει στα Ιεροσόλυµα, κι εκεί να κρίνεται γι' αυτά. 21 Επειδή 

όµως ο Παύλος επικαλέστηκε το να επιτηρηθεί για την απόφαση του Σεβαστού, 

διέταξα αυτός να επιτηρείται, ωσότου τον παραπέµψω προς τον Καίσαρα». 22 Ο 

Αγρίππας τότε είπε προς το Φήστο: «Ήθελα και εγώ ο ίδιος να ακούσω τον 

άνθρωπο ». «Αύριο», του λέει, «θα τον ακούσεις».  

23 Την επόµενη ηµέρα λοιπόν, όταν ήρθε ο Αγρίππας και η Βερνίκη µε πολύ 

φανταχτερή ποµπή και εισήλθαν στην αίθουσα ακρόασης µαζί µε χιλίαρχους και 
µε τους έξοχους άντρες της πόλης, τότε διέταξε ο Φήστος και οδηγήθηκε ο 

Παύλος. 24 Και λέει ο Φήστος: «Βασιλιά Αγρίππα και όλοι οι άντρες που είστε 
µαζί µας παρόντες, βλέπετε τούτον για τον οποίο όλο το πλήθος των Ιουδαίων µε 
συνάντησε και στα Ιεροσόλυµα και εδώ, φωνάζοντας ότι δεν πρέπει αυτός να ζει 
πια. 25 Εγώ όµως κατάλαβα πως αυτός τίποτε άξιο θανάτου δεν έχει πράξει και, 

επειδή αυτός ο ίδιος επικαλέστηκε τον Σεβαστό, αποφάσισα να τον στείλω. 26 Γι' 
αυτόν δεν έχω κάτι ασφαλές να γράψω στον κύριο, γι' αυτό τον έφερα µπροστά 
σας και µάλιστα µπροστά σ' εσένα, βασιλιά Αγρίππα, ώστε, όταν γίνει η ανάκριση, 
να έχω κάτι να γράψω. 27 Γιατί παράλογο µου φαίνεται να στέλνω δέσµιο και να 

µην επισηµάνω τις εναντίον του αιτίες κατηγορίας». 



Ο Παύλος απολογείται µπροστά στον Αγρίππα  
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Ο Αγρίππας τότε είπε προς τον Παύλο: «Σου επιτρέπεται να λες για τον εαυτό 

σου». Τότε ο Παύλος έκτεινε το χέρι του και απολογούνταν: 2 «Για όλα όσα 

κατηγορούµαι από Ιουδαίους, βασιλιά Αγρίππα, θεωρώ τον εαυτό µου µακάριο, 
γιατί µπροστά σου σήµερα µέλλω να απολογούµαι. 3 Επειδή µάλιστα είσαι 

γνώστης όλων των Ιουδαϊκών εθίµων και ζητηµάτων, γι' αυτό σε παρακαλώ 

µακρόθυµα να µε ακούσεις. 4 Τον τρόπο λοιπόν πράγµατι του βίου µου από τη 

νεότητά µου, που έζησα από την αρχή µέσα στο έθνος µου και µέσα στα 

Ιεροσόλυµα, τον ξέρουν όλοι οι Ιουδαίοι 5 που µε προγνωρίζουν από την αρχή - 

αν θέλουν, ας το µαρτυρούν - ότι κατά την ακριβέστατη αίρεση της δικής µας 

θρησκείας έζησα, Φαρισαίος. 6 Και τώρα, έχω σταθεί και κρίνοµαι για την ελπίδα 
της υπόσχεσης που έγινε στους πατέρες µας από το Θεό, 7 στην οποία το 

δωδεκάφυλο έθνος µας ελπίζει να καταφθάσει, λατρεύοντας ένθερµα νύχτα και 

ηµέρα. Γι' αυτήν την ελπίδα κατηγορούµαι από Ιουδαίους, βασιλιά. 8 Γιατί 
κρίνεται απίστευτο από εσάς, αν ο Θεός εγείρει νεκρούς; 9 Εγώ πράγµατι, λοιπόν, 

νόµισα µέσα µου ότι κατά του ονόµατος του Ιησού του Ναζωραίου πρέπει να 
πράξω πολλά ενάντια. 10 Αυτό και έκανα στα Ιεροσόλυµα, και πολλούς από τους 
αγίους εγώ κατέκλεισα µέσα σε φυλακές, αφού έλαβα την εξουσία από τους 

αρχιερείς και, όταν ήθελαν να τους θανατώνουν, έδωσα ψήφο εναντίον τους. 

11 Και σε όλες τις συναγωγές πολλές φορές τιµωρώντας τους τους ανάγκαζα να 
βλαστηµούν και έχοντας µανία περισσή τους καταδίωκα ως και στις έξω πόλεις». 

Ο Παύλος µιλά για τη µεταστροφή του στο Χριστό 

(Πρ. 9:1-19, 22:6-16) 

12 «Ενώ ασχολούµουν µε αυτά και πορευόµουν στη ∆αµασκό µε εξουσία και 

έγκριση που ήταν των αρχιερέων, 13 στο µέσο της ηµέρας κατά την οδό είδα, 

βασιλιά, φως από τον ουρανό πιο δυνατό από τη λαµπρότητα του ήλιου, που 

έλαµψε γύρω µου και γύρω από αυτούς που πορεύονταν µαζί µου. 14 Και ενώ 
όλοι εµείς είχαµε πέσει κάτω στη γη, άκουσα φωνή να λέει προς εµένα στην 

εβραϊκή διάλεκτο: “Σαούλ, Σαούλ, γιατί µε καταδιώκεις; Είναι σκληρό για σένα να 

κλοτσάς προς τα βούκεντρα”. 15 Εγώ τότε είπα: “Ποιος είσαι, Κύριε;” Και ο 

Κύριος είπε: “Εγώ είµαι ο Ιησούς, που εσύ καταδιώκεις. 16 Αλλά σήκω και στάσου 

στα πόδια σου. γιατί γι' αυτό σου φανερώθηκα, για να σε προκαθορίσω υπηρέτη 
και µάρτυρα, και γι' αυτά που είδες σ' εµένα και γι' αυτά που θα σου φανερωθώ. 

17 Θα σε ελευθερώνω από το λαό Ισραήλ και από τους εθνικούς στους οποίους 



εγώ σε αποστέλλω, 18 για να ανοίξεις τα µάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από 

το σκότος στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό, για να λάβουν 

άφεση αµαρτιών και κληρονοµιά µεταξύ των αγιασµένων µε την πίστη που είναι 
σ' εµένα”». 

Η µαρτυρία του Παύλου σε Ιουδαίους και εθνικούς  

19 «Συνεπώς, βασιλιά Αγρίππα, δεν έγινα απειθής στην ουράνια οπτασία, 20 αλλά 

σ' αυτούς που είναι στη ∆αµασκό, πρώτα, και στα Ιεροσόλυµα και σε όλη τη 
χώρα της Ιουδαίας και στους εθνικούς ανάγγελλα να µετανοούν και να 

επιστρέφουν στο Θεό, πράττοντας έργα άξια της µετάνοιας. 21 Εξαιτίας αυτών οι 
Ιουδαίοι µε συνέλαβαν, όταν ήµουν µέσα στο ναό, και προσπαθούσαν να µε 

φονεύσουν. 22 Επιτυγχάνοντας λοιπόν βοήθεια που είναι από το Θεό, µέχρι 

αυτήν την ηµέρα έχω σταθεί, µαρτυρώντας σε µικρούς και µεγάλους τίποτα άλλο 

εκτός από το να λέω αυτά που και οι προφήτες µίλησαν ότι µέλλουν να γίνουν 

και ο Μωυσής: 23 περί του αν έπρεπε να πάθει ο Χριστός, αν πρώτος από την 

ανάσταση των νεκρών έµελλε να αναγγείλει φως και στο λαό Ισραήλ και στα 
έθνη». 

Ο Παύλος κάνει έκκληση στον Αγρίππα να πιστέψει  

24 Αυτά, λοιπόν, ενώ αυτός απολογούνταν, ο Φήστος λέει µε µεγάλη τη φωνή: 

«Είσαι τρελός, Παύλε. τα πολλά γράµµατα σε περιστρέφουν στην τρέλα!» 25 
Αλλά ο Παύλος λέει: «∆εν είµαι τρελός, εξοχότατε Φήστε, αλλά λόγια αλήθειας και 
σωφροσύνης διακηρύττω. 26 Γιατί γνωρίζει καλά γι' αυτά ο βασιλιάς προς τον 
οποίο και µε παρρησία µιλώ, επειδή δεν πιστεύω πως του διαφεύγει τίποτα από 

αυτά. γιατί δεν έχει γίνει αυτό σε µια γωνιά απόµερα. 27 Πιστεύεις, βασιλιά 

Αγρίππα, στους προφήτες; Ξέρω ότι πιστεύεις». 28 Και ο Αγρίππας λέει προς τον 

Παύλο: «Σε λίγο µε πείθεις να µε κάνεις χριστιανό». 29 Και ο Παύλος λέει: «Θα 

ευχόµουν στο Θεό και σε λίγο και σε πολύ χρόνο, όχι µόνο εσύ, αλλά και όλοι 
όσοι µε ακούν σήµερα να γίνουν τέτοιοι, όποιος και εγώ είµαι, εκτός από τα 
δεσµά τούτα».  

30 Και έτσι σηκώθηκαν ο βασιλιάς και ο ηγεµόνας και η Βερνίκη και αυτοί που 
κάθονταν µαζί τους. 31 Και όταν αναχώρησαν, µιλούσαν ο ένας προς τον άλλο 
λέγοντας: «Τίποτε άξιο θανάτου ή φυλακής δεν πράττει ο άνθρωπος αυτός». 32 

Ο Αγρίππας τότε είπε στο Φήστο: «Θα µπορούσε να είχε απολυθεί ο άνθρωπος 

αυτός, αν δεν είχε επικαλεστεί τον Καίσαρα».  

Το ταξίδι του Παύλου προς τη Ρώµη  

27 
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Μόλις λοιπόν αποφασίστηκε να αποπλεύσουµε για την Ιταλία, παράδιναν και τον 

Παύλο και µερικούς άλλους φυλακισµένους σ' έναν εκατόνταρχο µε το όνοµα 

Ιούλιος της στρατιωτικής µονάδας Σεβαστής. 2 Επιβιβαστήκαµε τότε σ' ένα 

πλοίο αδραµυττηνό, που έµελλε να πλέει στους τόπους που είναι απέναντι από 
την επαρχία της Ασίας, και ανοιχτήκαµε στο πέλαγος. Και ήταν µαζί µας ο 

Αρίσταρχος ο Μακεδόνας, ο Θεσσαλονικέας. 3 Και την άλλη ηµέρα 
προσορµιστήκαµε στη Σιδώνα. Και ο Ιούλιος συµπεριφέρθηκε φιλάνθρωπα στον 

Παύλο και του επέτρεψε να πορευτεί προς τους φίλους του, για να τον 
περιποιηθούν. 4 Και από εκεί ανοιχτήκαµε και πλεύσαµε στα υπήνεµα µέρη της 
Κύπρου, γιατί οι άνεµοι ήταν ενάντιοι. 5 Και αφού διαπλεύσαµε το πέλαγος που 

είναι απέναντι από την Κιλικία και από την Παµφυλία, κατεβήκαµε στα Μύρα 
της Λυκίας. 6 Κι από εκεί βρήκε ο εκατόνταρχος πλοίο αλεξανδρινό που έπλεε για 
την Ιταλία και µας επιβίβασε µέσα σ' αυτό. 7 Για αρκετές λοιπόν ηµέρες πλέαµε 

µε βραδύτητα και µόλις και µετά βίας φτάσαµε απέναντι από την Κνίδο και, 
επειδή δε µας άφηνε ο άνεµος περισσότερο να πλησιάσουµε, πλεύσαµε στα 

υπήνεµα µέρη της Κρήτης απέναντι από το ακρωτήριο Σαλµώνη. 8 Και µόλις 

και µετά βίας την παραπλεύσαµε και ήρθαµε σε κάποιον τόπο που καλείται 

Καλοί Λιµένες, στον οποίο ήταν κοντά η πόλη Λασαία.  
9 Τότε, επειδή είχε περάσει αρκετός χρόνος και επειδή ήταν ήδη επισφαλής η 

πλεύση, γιατί και η νηστεία ήδη είχε παρέλθει, τους παρότρυνε ο Παύλος 10 

λέγοντάς τους: «Άντρες, βλέπω ότι η πλεύση µέλλει να γίνει µε τρικυµία και µε 
πολλή ζηµιά, όχι µόνο στο φορτίο και στο πλοίο, αλλά και στις ζωές µας». 11 Ο 
εκατόνταρχος, όµως, πειθόταν περισσότερο στον κυβερνήτη και στο ναύκληρο 

παρά στα λεγόµενα του Παύλου. 12 Και επειδή το λιµάνι ήταν ακατάλληλο για να 

παραχειµάσουν, οι περισσότεροι έλαβαν την απόφαση να ανοιχτούν στο 
πέλαγος από εκεί, µήπως µπορέσουν να καταφτάσουν στο Φοίνικα για να 

παραχειµάσουν, ένα λιµάνι της Κρήτης που βλέπει απέναντι στον άνεµο Λίβα 

και απέναντι στο άνεµο Χώρο. 

Η τρικυµία  

13 Και όταν έπνευσε ελαφρά νοτιάς, νόµισαν πως µπορούσαν να 

πραγµατοποιήσουν την πρόθεσή τους και, αφού σήκωσαν την άγκυρα, 

παράπλεαν την Κρήτη. 14 Αλλά µετά από λίγο ρίχτηκε εναντίον της Κρήτης 
ένας άνεµος τυφωνικός, που καλείται Ευρακύλων. 15 Επειδή λοιπόν αρπάχτηκε 

µαζί του το πλοίο και δεν µπορούσε να αντισταθεί στον άνεµο, αφεθήκαµε και 

φερόµασταν από αυτόν. 16 Και αφού τρέξαµε πλέοντας νότια κάτω από ένα 

νησί που καλείται Καύδα, µπορέσαµε µόλις και µετά βίας να γίνουµε κύριοι της 

σωσίβιας λέµβου. 17 Αυτήν τη σήκωσαν και χρησιµοποιούσαν βοηθητικά µέσα 

ζώνοντας µε σχοινιά από κάτω το πλοίο και, επειδή φοβούνταν µην ξεπέσουν 



στη Σύρτη, κατέβασαν τα πανιά και έτσι περιφέρονταν. 18 Και επειδή 

πιεζόµασταν εµείς σφοδρά από την τρικυµία, την επόµενη ηµέρα έριξαν έξω 

µέρος του φορτίου 19 και την τρίτη ηµέρα µε τα ίδια τους τα χέρια έριξαν τα 
σκεύη του πλοίου. 20 Και επειδή µήτε ήλιος µήτε άστρα δε φαίνονταν για 

περισσότερες ηµέρες, και επειδή βρισκόταν πάνω µας όχι λίγη τρικυµία, γι' αυτό 

λοιπόν µας αφαιρέθηκε κάθε ελπίδα τού να σωζόµαστε.  
21 Και επειδή υπήρχε πολλή ασιτία, τότε στάθηκε ο Παύλος στο µέσο αυτών και 
είπε: «Έπρεπε βέβαια, ω άντρες, να πειθαρχήσετε σ' εµένα και να µην ανοιχτείτε 

στο πέλαγος από την Κρήτη, για να αποφεύγατε την τρικυµία αυτήν και τη 

ζηµιά. 22 Αλλά τώρα σας προτρέπω να ευθυµείτε. γιατί καµιά απώλεια ζωής δε θα 
υπάρχει από εσάς, εκτός από την απώλεια του πλοίου. 23 Γιατί αυτήν τη νύχτα 
στάθηκε δίπλα µου άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω εγώ, τον οποίο και 
λατρεύω, 24 λέγοντας: “Μη φοβάσαι, Παύλε, στον Καίσαρα πρέπει να 
παρουσιαστείς, και ιδού, σου έχει χαρίσει ο Θεός όλους εκείνους που πλέουν µαζί 
σου”. 25 Γι' αυτό ευθυµείτε, άντρες, γιατί πιστεύω στο Θεό ότι έτσι θα γίνει, κατ' 

αυτόν τον τρόπο που µου έχει λαληθεί. 26 Σε κάποιο νησί όµως πρέπει εµείς να 
ξεπέσουµε».  
27 Μόλις λοιπόν έφτασε η δέκατη τέταρτη νύχτα που περιφερόµασταν µέσα στο 

Αδριατικό πέλαγος, κατά τα µεσάνυχτα οι ναύτες υποψιάστηκαν ότι πλησιάζουν 
σε κάποια στεριά. 28 Τότε βόλισαν και βρήκαν είκοσι οργιές, και αφού 
προχώρησαν λίγο, και πάλι βόλισαν και βρήκαν δεκαπέντε οργιές. 29 Και επειδή 

φοβόµασταν µην ξεπέσουµε κάπου σε τραχιούς τόπους, από την πρύµη έριξαν 
τέσσερις άγκυρες και εύχονταν να γίνει ηµέρα. 30 Και επειδή οι ναύτες ζητούσαν 

να φύγουν από το πλοίο και κατέβασαν τη σωσίβια λέµβο στη θάλασσα µε την 

πρόφαση πως δήθεν από την πλώρη έµελλαν να ρίξουν άγκυρες, 31 είπε ο 
Παύλος στον εκατόνταρχο και στους στρατιώτες: «Αν αυτοί δε µείνουν µέσα στο 
πλοίο, εσείς δε δύναστε να σωθείτε». 32 Τότε απέκοψαν οι στρατιώτες τα σχοινιά 
της λέµβου και την άφησαν να πέσει έξω.  

33 Και µέχρις ότου να ξηµερώσει, ο Παύλος τους παρακαλούσε όλους να λάβουν 

τροφή, λέγοντας: «Σήµερα είναι η δέκατη τέταρτη ηµέρα που νηστικοί διατελείτε 

σε αναµονή, και τίποτα δε λάβατε. 34 Γι' αυτό σας παρακαλώ να λάβετε τροφή. 
γιατί αυτό είναι για τη δική σας σωτηρία, επειδή σε κανέναν από εσάς δε θα χαθεί 

ούτε τρίχα από το κεφάλι του». 35 Και αφού είπε αυτά και έλαβε άρτο, 

ευχαρίστησε το Θεό µπροστά σε όλους και έκοψε µε τα χέρια και άρχισε να 
τρώει. 36 Τότε εύθυµοι έγιναν όλοι, και αυτοί προσέλαβαν τροφή. 37 Όλες οι 
ψυχές µέσα στο πλοίο ήµασταν τότε διακόσιες εβδοµήντα έξι. 38 Όταν λοιπόν 
χόρτασαν τροφή, ελάφρυναν το πλοίο, ρίχνοντας έξω το σιτάρι στη θάλασσα. 

Το ναυάγιο  

39 Όταν λοιπόν ξηµέρωσε, τη γη δεν την αναγνώριζαν, αλλά αντιλήφτηκαν 
κάποιον κόλπο που είχε γιαλό, στον οποίο σκόπευαν, αν µπορούσαν, να 



εξωθήσουν το πλοίο. 40 Και αφού περιέκοψαν τις άγκυρες, τις άφηναν στη 
θάλασσα, συγχρόνως έλυσαν τους ιµάντες των πηδαλίων και, αφού σήκωσαν 

πάνω το πανί της πλώρης προς τον άνεµο που έπνεε, κρατούσαν 

κατεύθυνση προς το γιαλό. 41 Επειδή όµως περιέπεσαν σε τόπο που 
κυκλωνόταν σε δύο µέρη από θάλασσα, εξόκειλαν το πλοίο και αφενός η πλώρη 
ακούµπησε και έµεινε ασάλευτη, αφετέρου η πρύµη διαλυόταν από τη βία των 
κυµάτων. 42 Τότε οι στρατιώτες έλαβαν απόφαση να σκοτώσουν τους 
φυλακισµένους, για να µην κολυµπήσει κανείς έξω και διαφύγει. 43 Αλλά ο 
εκατόνταρχος, επειδή ήθελε να διασώσει τον Παύλο, τους εµπόδισε από την 

απόφασή τους. Και διέταξε αυτούς που µπορούσαν να κολυµπούν να τους 

ρίξουν πρώτους, για να βγουν στη ξηρά. 44 Και οι υπόλοιποι να βγουν, άλλοι 

πάνω σε σανίδες και άλλοι πάνω σε κάποια συντρίµµια που ήταν από το πλοίο. 
Και έτσι συνέβηκε όλοι να διασωθούν πάνω στην ξηρά. 

Ο Παύλος στη Μελίτη  

28 
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Και όταν διασωθήκαµε, τότε µάθαµε ότι το νησί καλείται Μελίτη. 2 Και οι 
βάρβαροι παρείχαν σ' εµάς όχι τη συνηθισµένη φιλανθρωπία, γιατί άναψαν φωτιά 
και δέχτηκαν όλους εµάς, εξαιτίας της βροχής που είχε επέλθει και εξαιτίας του 

ψύχους. 3 Συγκέντρωσε τότε ο Παύλος κάµποσο πλήθος φρυγάνων και, αφού τα 

έθεσε πάνω στη φωτιά, µια έχιδνα από τη ζέστη εξήλθε και προσκολλήθηκε στο 
χέρι του. 4 Μόλις λοιπόν είδαν οι βάρβαροι να κρέµεται το θηρίο από το χέρι του, 
έλεγαν µεταξύ τους: «Εξάπαντος είναι φονιάς ο άνθρωπος αυτός που, ενώ 

διασώθηκε από τη θάλασσα, η θεία δίκη δεν τον άφησε να ζει». 5 Αυτός λοιπόν 
αποτίναξε το θηρίο στη φωτιά και δεν έπαθε κανένα κακό, 6 ενώ εκείνοι 
περίµεναν αυτός να µέλλει να πρήζεται ή να πέφτει κάτω ξαφνικά νεκρός. Αφού 
λοιπόν περίµεναν για πολύ και έβλεπαν τίποτα αφύσικο να µη γίνεται σ' αυτόν, 

µετέβαλαν γνώµη και έλεγαν πως αυτός είναι θεός. 7 Γύρω λοιπόν από τον τόπο 

εκείνο υπήρχαν χωράφια που ανήκαν στον πρώτο του νησιού µε το όνοµα 

Πόπλιος, ο οποίος µας δέχτηκε τρεις ηµέρες και φιλόφρονα µας φιλοξένησε. 8 
Συνέβηκε τότε ο πατέρας του Πόπλιου να υποφέρει κατάκοιτος µε πυρετούς και 
µε δυσεντερία, προς τον οποίο ο Παύλος εισήλθε και, αφού προσευχήθηκε, 
επέθεσε τα χέρια σ' αυτόν και τον γιάτρεψε. 9 Όταν έγινε αυτό, και οι υπόλοιποι 
που είχαν στο νησί ασθένειες προσέρχονταν και θεραπεύονταν, 10 οι οποίοι και 

µε πολλές τιµές µας τίµησαν και, όταν επρόκειτο να ανοιγόµασταν στο 
πέλαγος, µας εφοδίασαν αυτά που είχαµε ανάγκη.  



Ο Παύλος φτάνει στη Ρώµη  

11 Μετά λοιπόν από τρεις µήνες ανοιχτήκαµε στο πέλαγος µε πλοίο 

αλεξανδρινό, που είχε παραχειµάσει στο νησί, µε παράσηµο τους ∆ιόσκουρους. 
12 Και αφού προσορµιστήκαµε στις Συρακούσες, παραµείναµε εκεί τρεις ηµέρες, 
13 απ' όπου αποσυρθήκαµε και καταφτάσαµε στο Ρήγιο. Και µετά από µία ηµέρα, 

επειδή έγινε νοτιάς, µέσα σε δύο ηµέρες ήρθαµε στους Ποτιόλους 14 όπου 
βρήκαµε αδελφούς και µας παρακάλεσαν να παραµείνουµε κοντά τους εφτά 

ηµέρες. και έτσι ήρθαµε στη Ρώµη. 15 Και από εκεί οι αδελφοί, όταν άκουσαν τα 

σχετικά για µας, ήρθαν σε συνάντησή µας µέχρι τον Άππιο Φόρο και τις Τρεις 
Ταβέρνες, τους οποίους, όταν είδε ο Παύλος, ευχαρίστησε το Θεό και έλαβε 
θάρρος.  
16 Όταν λοιπόν εισήλθαµε στη Ρώµη, επιτράπηκε στον Παύλο να µένει µόνος του 
µαζί µε το στρατιώτη που τον φύλαγε. 

Ο Παύλος κηρύττει στη Ρώµη 

17 Και συνέβηκε µετά από τρεις ηµέρες αυτός να συγκαλέσει όσους ήταν οι 
πρώτοι από τους Ιουδαίους. Και αφού συγκεντρώθηκαν, έλεγε προς αυτούς: 
«Εγώ, άντρες αδελφοί, ενώ τίποτα δεν έκανα ενάντια στο λαό µας ή στα έθιµα τα 

πατρώα, παραδόθηκα φυλακισµένος από τα Ιεροσόλυµα στα χέρια των Ρωµαίων, 

18 οι οποίοι, αφού µε ανάκριναν, ήθελαν να µε απολύσουν, γιατί καµία αιτία άξια 
θανάτου δεν υπάρχει σ' εµένα. 19 Επειδή όµως αντίλεγαν οι Ιουδαίοι, 

αναγκάστηκα να επικαλεστώ τον Καίσαρα, όχι πως έχω κάτι να κατηγορώ το 

έθνος µου. 20 Γι' αυτή λοιπόν την αιτία σας προσκάλεσα να σας δω και να 

µιλήσω προς εσάς, γιατί εξαιτίας της ελπίδας του Ισραήλ είµαι περιζωσµένος µε 
αυτήν την αλυσίδα». 21 Εκείνοι είπαν προς αυτόν: «Εµείς ούτε γράµµατα για 
σένα δεχτήκαµε από την Ιουδαία ούτε κάποιος από τους αδελφούς 
παρουσιάστηκε και ανάγγειλε ή µίλησε για σένα κάτι κακό. 22 Αξιώνουµε, λοιπόν, 
από εσένα να ακούσουµε αυτά που φρονείς, γιατί βέβαια για την αίρεση αυτήν 
είναι γνωστό σ' εµάς ότι παντού αντιλέγεται».  

23 Αφού του έταξαν λοιπόν µια ηµέρα, ήρθαν προς αυτόν περισσότεροι στο 
κατάλυµά του, στους οποίους εξέθετε, µαρτυρώντας επίσηµα τη βασιλεία του 

Θεού, και προσπαθούσε να τους πείθει για τον Ιησού από το νόµο του Μωυσή 

και από τους προφήτες, από το πρωί ως το βράδυ. 24 Και οι µεν πείθονταν στα 
λεγόµενά του, οι δε απιστούσαν. 25 ∆ε συµφωνούσαν λοιπόν µεταξύ τους και 
έφευγαν, αφού είπε ο Παύλος ένα λόγο: «Καλά µίλησε το Πνεύµα το Άγιο µέσω 

του Ησαΐα του προφήτη προς τους πατέρες σας, 26 λέγοντας:  

 Πήγαινε προς το λαό τούτο και πες:  
  “Με την ακοή θ' ακούτε, αλλά δε θα καταλάβετε,  
   και βλέποντας θα βλέπετε, αλλά δε θα δείτε.  
27  Γιατί πάχυνε η καρδιά του λαού τούτου  



  και µε τ' αυτιά τους βαριάκουσαν  
 και τους οφθαλµούς τους έκλεισαν.  
  µην τυχόν δουν µε τους οφθαλµούς  
 και µε τ' αυτιά ακούσουν  
  και µε την καρδιά καταλάβουν και επιστρέψουν,  
 και τους γιατρέψω”.  
28 Γνωστό λοιπόν ας είναι σ' εσάς ότι στα έθνη αποστάλθηκε τούτη η σωτηρία 

του Θεού. αυτοί και θα ακούσουν». [29 Και αφού είπε αυτά, έφυγαν οι Ιουδαίοι 
έχοντας µεταξύ τους πολλή συζήτηση.]  

30 Έµεινε λοιπόν εκεί ολόκληρη διετία σε δική του µισθωµένη οικία και δεχόταν 
όλους εκείνους που έµπαιναν προς αυτόν, 31 κηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού 

και διδάσκοντας τα σχετικά µε τον Κύριο Ιησού Χριστό µε όλη την παρρησία 
ανεµπόδιστα. 
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Παύλος, δούλος του Χριστού Ιησού, κλητός απόστολος, ξεχωρισµένος για το 

ευαγγέλιο του Θεού, 2 το οποίο προϋποσχέθηκε µέσω των προφητών του στις 

άγιες Γραφές 3 αναφορικά µε τον Υιό του, που γεννήθηκε κατά σάρκα από το 

σπέρµα του ∆αβίδ, 4 ο οποίος ορίστηκε Υιός Θεού µε υπερφυσική δύναµη 

σύµφωνα µε το Πνεύµα της αγιοσύνης µέσω της ανάστασής του από τους 

νεκρούς: ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός µας. 5 Μέσω αυτού λάβαµε χάρη και 

αποστολή ανάµεσα σ' όλα τα έθνη υπέρ του ονόµατός του, για να έρθουν στην 

υπακοή της πίστης, 6 µεταξύ των οποίων είστε κι εσείς κλητοί του Ιησού 

Χριστού. 7 προς όλους όσοι είναι στη Ρώµη, στους αγαπητούς του Θεού, στους 

κλητούς αγίους. Χάρη σ' εσάς και ειρήνη από το Θεό Πατέρα µας και τον Κύριο 
Ιησού Χριστό. 

Η επιθυµία του Παύλου να επισκεφτεί τη Ρώµη  

8 Πρώτα, βέβαια, ευχαριστώ το Θεό µου µέσω του Ιησού Χριστού για όλους 
εσάς, γιατί η πίστη σας αναγγέλλεται σε όλο τον κόσµο. 9 Μάρτυράς µου 
πράγµατι είναι ο Θεός, που λατρεύω στο πνεύµα µου µε το ευαγγέλιο του Υιού 
του, πως αδιάλειπτα σας αναφέρω 10 πάντα στις προσευχές µου και προσεύχοµαι 
µήπως έχω καλό κατευόδιο τώρα επιτέλους µε το θέληµα του Θεού, για να έρθω 
προς εσάς. 11 Γιατί πολύ ποθώ να σας δω, για να σας µεταδώσω κάποιο 
πνευµατικό χάρισµα, για να στηριχτείτε: 12 αυτό όµως σηµαίνει, να παρηγορηθώ 

µαζί σας κι εγώ µεταξύ σας µε την αµοιβαία πίστη, τη δική σας και τη δική µου. 
13 ∆ε θέλω λοιπόν να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλές φορές είχα την πρόθεση να 
έρθω προς εσάς, αλλά εµποδίστηκα µέχρι τώρα, για να έχω κάποιον καρπό και 
µεταξύ σας καθώς και µεταξύ των υπόλοιπων εθνών. 14 Στους Έλληνες και στους 
βάρβαρους, στους σοφούς και στους ανόητους είµαι οφειλέτης. 15 Έτσι, όσο 

εξαρτάται από εµένα, είµαι πρόθυµος να ευαγγελίσω και σ' εσάς που είστε στη 
Ρώµη. 

Η δύναµη του Ευαγγελίου  

16 Γιατί δεν ντρέποµαι το ευαγγέλιο, επειδή είναι δύναµη Θεού για σωτηρία σε 

καθέναν που πιστεύει, στον Ιουδαίο πρώτα και µετά στον Έλληνα. 17 Γιατί 



δικαιοσύνη Θεού σ' αυτό αποκαλύπτεται από πίστη σε πίστη καθώς είναι 

γραµµένο: Ο δίκαιος, όµως, θα ζήσει από την πίστη. 

Η αµαρτία της ανθρωπότητας  

18 Γιατί αποκαλύπτεται οργή Θεού από τον ουρανό πάνω σε κάθε ασέβεια και 

αδικία των ανθρώπων, που καταπνίγουν την αλήθεια µε αδικία. 19 Γιατί ό,τι είναι 
γνωστό για το Θεό είναι φανερό σ' αυτούς. Επειδή ο Θεός τούς το φανέρωσε. 20 

Επειδή τα αόρατα χαρακτηριστικά του από την αρχή της κτίσης του κόσµου 

κατανοούνται και διαβλέπονται µέσω των δηµιουργηµάτων, όπως και η αιώνια 

δύναµή του και η θεία ιδιότητά του, ώστε αυτοί να είναι αναπολόγητοι. 21 Γιατί, 

ενώ γνώρισαν το Θεό, ως Θεό δεν τον δόξασαν ή δεν τον ευχαρίστησαν, αλλά 
απατήθηκαν µε τους µάταιους διαλογισµούς τους και σκοτείνιασε η ασύνετη 
καρδιά τους. 22 Ενώ ισχυρίζονταν πως είναι σοφοί, έγιναν µωροί, 23 και άλλαξαν 
τη δόξα του άφθαρτου Θεού µε οµοίωµα εικόνας φθαρτού ανθρώπου και πτηνών 
και τετραπόδων και ερπετών.  
24 Γι' αυτό τους παράδωσε ο Θεός στις επιθυµίες των καρδιών τους σε 
ακαθαρσία, ώστε να ατιµάζουν τα σώµατά τους µεταξύ τους, 25 αυτοί που 
µετάλλαξαν την αλήθεια του Θεού µε το ψέµα, και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την 
κτίση παρά τον Κτίστη, που είναι ευλογητός στους αιώνες. Αµήν.  
26 Γι' αυτό τους παράδωσε ο Θεός σε ατιµωτικά πάθη: γιατί και τα θηλυκά τους 

µετάλλαξαν τη φυσική χρήση του σώµατός τους στην αφύσικη, 27 κι όµοια και 
οι αρσενικοί, αφού άφησαν τη φυσική χρήση του θηλυκού, κατακάηκαν από την 
όρεξή τους ο ένας προς τον άλλο, αρσενικοί µε αρσενικούς, ενώ κατεργάζονταν 

άσχηµες πράξεις και λάβαιναν στους εαυτούς τους το µισθό που τους έπρεπε 
της πλάνης τους.  
28 Και καθώς δε δοκίµασαν για να έχουν το Θεό µε επίγνωση, τους παράδωσε ο 
Θεός σε κίβδηλο νου, ώστε να κάνουν όσα δεν πρέπει. 29 Πλήρεις από κάθε 

αδικία, ενεργητική κακία, πλεονεξία, ροπή προς την κακία. γεµάτοι φθόνο, φόνο, 

έριδα, δόλο, κακοήθεια. κουτσοµπόληδες, 30 συκοφάντες, µισόθεοι, υβριστές, 
υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρέτες κακών, απειθείς στους γονείς, 31 ασύνετοι, 
παραβάτες συνθηκών, άστοργοι, ανελεήµονες. 32 Οι οποίοι, µολονότι γνώρισαν 

καλά τη δίκαιη απόφαση του Θεού, ότι όσοι πράττουν τέτοιου είδους πράγµατα 
είναι άξιοι θανάτου, όχι µόνο κάνουν αυτά, αλλά και ευαρεστούνται 

συµφωνώντας µε όσους τα πράττουν. 

Η δίκαιη κρίση του Θεού  
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Γι' αυτό αναπολόγητος είσαι, ω άνθρωπε. καθένας που κρίνει. Γιατί σ' ό,τι κρίνεις 

τον άλλο, τον εαυτό σου κατακρίνεις, επειδή τα ίδια πράττεις κι εσύ που κρίνεις. 

2 Και ξέρουµε ότι η κρίση του Θεού είναι σύµφωνη µε την αλήθεια σ' όσους 

πράττουν τέτοια πράγµατα. 3 Και λογαριάζεις αυτό, ω άνθρωπε που κρίνεις 

όσους πράττουν τέτοια πράγµατα ενώ κάνεις τα ίδια, ότι εσύ θα ξεφύγεις την 
καταδίκη του Θεού; 4 Ή καταφρονείς τον πλούτο της χρηστότητάς του και της 

ανοχής και της µακροθυµίας του, αγνοώντας ότι η καλοσύνη του Θεού σε οδηγεί 

σε µετάνοια; 5 Σύµφωνα µε τη σκληρότητά σου, λοιπόν, και µε την αµετανόητη 

καρδιά σου, θησαυρίζεις για τον εαυτό σου οργή κατά την ηµέρα της οργής και 

της αποκάλυψης της δικαιοκρισίας του Θεού, 6 ο οποίος θα αποδώσει σε 

καθέναν σύµφωνα µε τα έργα του. 7 Αφενός σ' εκείνους που, κάνοντας µε 

υποµονή έργα αγαθά, ζητούν δόξα και τιµή και αφθαρσία, θα δώσει ζωή αιώνια. 

8 αφετέρου σ' εκείνους που από φατριαστικό πνεύµα απειθούν στην αλήθεια και 
πείθονται στην αδικία, οργή και θυµός.  
9 Θλίψη και στενοχώρια πάνω σε κάθε ψυχή ανθρώπου που κατεργάζεται το 

κακό, του Ιουδαίου πρώτα και µετά του Έλληνα. 10 ∆όξα, όµως, και τιµή και 

ειρήνη σε καθέναν που εργάζεται το αγαθό, στον Ιουδαίο πρώτα και µετά στον 
Έλληνα. 11 Γιατί δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. 12 Γιατί, όσοι χωρίς νόµο 
αµάρτησαν, χωρίς νόµο και θα καταστραφούν. Και όσοι µε το νόµο αµάρτησαν, 

διαµέσου του νόµου θα κατακριθούν. 13 Γιατί οι ακροατές του νόµου δεν είναι 
δίκαιοι µπροστά στο Θεό, αλλά οι τηρητές του νόµου θα δικαιωθούν. 14 (Επειδή, 

όταν οι εθνικοί που δεν έχουν νόµο, κάνουν από τη φύση τους τα έργα του 
νόµου, αυτοί, αν και δεν έχουν νόµο, είναι νόµος στους εαυτούς τους. 15 Οι 

οποίοι αποδείχνουν ότι το έργο του νόµου είναι γραµµένο στις καρδιές τους, ενώ 
συµµαρτυρεί η συνείδησή τους και µεταξύ τους οι λογισµοί κατηγορούν ή και 

απολογούνται.) 16 Αυτά θα φανερωθούν κατά την ηµέρα που θα κρίνει ο Θεός 

τα κρυφά των ανθρώπων σύµφωνα µε το ευαγγέλιό µου µέσω του Χριστού 
Ιησού.  

Οι Ιουδαίοι και ο Νόµος  

17 Αν όµως εσύ επονοµάζεσαι Ιουδαίος και επαναπαύεσαι στο νόµο και καυχιέσαι 

στο Θεό 18 και γνωρίζεις το θέληµά του και διακρίνεις αυτά που διαφέρουν 

µεταξύ τους, επειδή κατηχείσαι από το νόµο, 19 κι έχεις πείσει τον εαυτό σου 

πως είναι οδηγός τυφλών, φως αυτών που είναι στο σκοτάδι, 20 παιδαγωγός 
αφρόνων, δάσκαλος νηπίων, που έχει τη διαµόρφωση της γνώσης και της 

αλήθειας µέσα στο νόµο. 21 εσύ, λοιπόν, που διδάσκεις τον άλλο, τον εαυτό 

σου δε διδάσκεις; Εσύ που κηρύττεις να µην κλέβουν, κλέβεις; 22 Εσύ που λες 

να µη µοιχεύουν, µοιχεύεις; Εσύ που αισθάνεσαι βδελυγµία για τα είδωλα, 

ιεροσυλείς; 23 Εσύ ο οποίος καυχιέσαι στο νόµο, µε την παράβαση του νόµου το 



Θεό ατιµάζεις! 24 Γιατί το όνοµα του Θεού εξαιτίας σας 
βλαστηµιέται µεταξύ των εθνών, καθώς είναι γραµµένο. 25 Γιατί, 

βέβαια, η περιτοµή ωφελεί, αν πράττεις το νόµο. Αν όµως είσαι παραβάτης του 

νόµου, η περιτοµή σου έχει γίνει ακροβυστία. 26 Αν λοιπόν αυτός που έχει την 
ακροβυστία φυλάει τις διατάξεις του νόµου, η ακροβυστία του δε θα λογιστεί 

περιτοµή; 27 Και θα κρίνει αυτός που έχει την ακροβυστία εκ φύσεως και 

εκτελεί το νόµο, εσένα, που µε το γράµµα του νόµου και την περιτοµή είσαι 
παραβάτης του νόµου. 28 Γιατί δεν είναι Ιουδαίος αυτός που φαίνεται ούτε 

περιτοµή είναι αυτή που είναι φανερή στη σάρκα. 29 Αλλά ο Ιουδαίος είναι 
αυτός που είναι στον κρυφό άνθρωπο, και περιτοµή είναι αυτή της καρδιάς 

µε το Πνεύµα, όχι µε το γράµµα. Αυτού ο έπαινος δεν προέρχεται από 
ανθρώπους, αλλά από το Θεό.  
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Τι λοιπόν το περισσότερο έχει ο Ιουδαίος ή ποια η ωφέλεια της περιτοµής; 2 

Πολύ ωφελεί µε κάθε τρόπο. Γιατί, βέβαια, πρώτα απ' όλα ωφελεί ότι τους 

εµπιστεύτηκαν τα λόγια του Θεού. 3 Γιατί τι σηµασία έχει; Αν απίστησαν 
µερικοί, µήπως η απιστία τους θα καταργήσει την πιστότητα του Θεού; 4 Είθε να 
µη γίνει! Αλλά ας είναι ο Θεός αληθινός και κάθε άνθρωπος ψεύτης καθώς είναι 
γραµµένο:  

 Για να δικαιωθείς στα λόγια σου  
  και να νικήσεις όταν κρίνεσαι.  
5 Αν, λοιπόν, η αδικία µας συνιστά τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θα πούµε; Μήπως 

είναι άδικος ο Θεός που επιφέρει την οργή του; Μιλώ ανθρώπινα. 6 Είθε να µη 

γίνει! Επειδή, αν είναι έτσι, πώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσµο; 7 Αν όµως η 
αλήθεια του Θεού περίσσεψε µε το δικό µου ψέµα για τη δόξα του, γιατί κι εγώ 

κατακρίνοµαι ακόµα ως αµαρτωλός; 8 Και τότε γιατί να µην πούµε, καθώς µας 
συκοφαντούν µερικοί και καθώς λένε ότι διακηρύττουµε, «να κάνουµε τα κακά, 
για να έρθουν τα αγαθά»; Αυτών η καταδίκη είναι δίκαιη.  

∆εν υπάρχει κανένας δίκαιος  

9 Τι λοιπόν; Υπερέχουµε; Καθόλου. γιατί κατηγορήσαµε προηγουµένως και 
Ιουδαίους και Έλληνες, πως όλοι είναι κάτω από αµαρτία 10 καθώς είναι 
γραµµένο:  

 ∆εν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας,  
11   δεν υπάρχει αυτός που να έχει σύνεση,  
   δεν υπάρχει αυτός που να αναζητεί το Θεό.  
12  Όλοι παρέκκλιναν, συγχρόνως εξαχρειώθηκαν,  



  δεν υπάρχει αυτός που να κάνει το καλό,  
   δεν υπάρχει ούτε ένας.  
13  Τάφος ανοιγµένος ο λάρυγγάς τους,  
  µε τις γλώσσες τους ήταν δόλιοι,  
 φαρµάκι φιδιών ασπίδας κάτω από τα χείλη τους.  
14   Των οποίων το στόµα  
   είναι γεµάτο κατάρα και πικρία.  
15  Γρήγορα τα πόδια τους στο να χύνουν αίµα,  
16   συντρίµµια και ταλαιπωρία στις οδούς τους,  
17  και οδό ειρήνης δε γνώρισαν.  
18   ∆εν υπάρχει φόβος Θεού  
   µπροστά στα µάτια τους.  
19 Και ξέρουµε ότι όσα λέει ο νόµος τα µιλά γι' αυτούς που ζουν µέσα στο 
νόµο, για να φραχτεί κάθε στόµα και όλος ο κόσµος να γίνει υπόδικος στο Θεό. 
20 Γιατί από έργα νόµου δε θα δικαιωθεί κανένας άνθρωπος µπροστά του, επειδή 

µε το νόµο γίνεται επίγνωση της αµαρτίας. 

∆ικαιοσύνη µε την πίστη  

21 Τώρα όµως χωρίς νόµο έχει φανερωθεί δικαίωση Θεού η οποία µαρτυρείται 

από το νόµο και τους προφήτες, 22 αλλά δικαίωση Θεού µέσω της πίστης στον 
Ιησού Χριστό σε όλους εκείνους που πιστεύουν. Γιατί δεν υπάρχει διάκριση, 23 
επειδή όλοι αµάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού, 24 και δικαιώνονται 

δωρεάν µε τη χάρη του µέσω της απολύτρωσης που είναι στο Χριστό Ιησού. 25 
Αυτόν προκαθόρισε ο Θεός ιλαστήριο µέσω της πίστης στο αίµα του, προς ένδειξη 
της δικαιοσύνης του, λόγω της παράβλεψης των αµαρτηµάτων που έχουν γίνει 
στο παρελθόν 26 κατά τη διάρκεια της ανοχής του Θεού, µε σκοπό την ένδειξη 
της δικαιοσύνης του στον τωρινό καιρό, ώστε να είναι αυτός δίκαιος και να 

δικαιώνει όποιον ζει µε πίστη στον Ιησού.  

27 Πού είναι λοιπόν η καύχηση; Αποκλείστηκε. Μέσω ποιου νόµου; Των έργων; 

Όχι, αλλά µέσω του νόµου της πίστης. 28 Γιατί συµπεραίνουµε ότι ο άνθρωπος 

δικαιώνεται µε την πίστη χωρίς τα έργα του νόµου. 29 Ή ο Θεός είναι µόνο 

των Ιουδαίων; Όχι και των εθνικών; Ναι, είναι και των εθνικών, 30 εφόσον 

ένας είναι ο Θεός, ο οποίος θα δικαιώσει όσους έχουν περιτοµή από την πίστη 

και όσους έχουν ακροβυστία µέσω της πίστης. 31 Το νόµο, λοιπόν, καταργούµε 

µε την πίστη; Είθε να µη γίνει, αλλά το νόµο ανορθώνουµε!  



Το παράδειγµα του Αβραάµ.  
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Τι λοιπόν θα πούµε ότι έχει πετύχει ο Αβραάµ, ο προπάτοράς µας κατά σάρκα; 2 

Γιατί, αν ο Αβραάµ δικαιώθηκε από έργα, έχει καύχηµα. αλλά όχι προς το Θεό. 3 

Γιατί, τι λέει η Γραφή; Πίστεψε τότε ο Αβραάµ στο Θεό και του 
λογαριάστηκε για δικαίωση. 4 Όµως στον εργαζόµενο ο µισθός δε 
λογαριάζεται ως χάρη, αλλά ως οφειλή. 5 Σ' όποιον όµως δεν εργάζεται, αλλά 
πιστεύει σ' αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, λογαριάζεται η πίστη του για 

δικαίωση. 6 Καθώς ακριβώς και ο ∆αβίδ αναφέρει το µακαρισµό του ανθρώπου 
στον οποίο ο Θεός λογαριάζει δικαιοσύνη χωρίς έργα:  

7  Μακάριοι αυτοί που τους αφέθηκαν οι ανοµίες  
  και αυτοί που τους επικαλύφτηκαν οι αµαρτίες.  
8  Μακάριος ο άνθρωπος  
  στον οποίο δε λογάριασε ο Κύριος αµαρτία.  
9 Ο µακαρισµός λοιπόν αυτός, είναι µόνο γι' αυτούς που έχουν την 

περιτοµή ή και γι' αυτούς που έχουν την ακροβυστία; Γιατί λέµε: 

Λογαριάστηκε στον Αβραάµ η πίστη για δικαίωση. 10 Πώς 

λοιπόν του λογαριάστηκε; Όταν ήταν µε περιτοµή ή µε ακροβυστία; Όχι όταν 
ήταν µε περιτοµή, αλλά µε ακροβυστία. 11 Και έλαβε το σηµείο της περιτοµής, 

σαν σφραγίδα της δικαιοσύνης που προερχόταν από την πίστη την οποία 

είχε µε την ακροβυστία, για να είναι αυτός πατέρας όλων εκείνων που 

πιστεύουν µε την ακροβυστία, ώστε να λογαριαστεί και σ' αυτούς η δικαίωση. 

12 Και να είναι πατέρας αυτών που έχουν περιτοµή, που όχι µόνο 

κατάγονται από περιτµηµένους, αλλά και που στοιχίζονται περπατώντας στα 

ίχνη της πίστης του πατέρα µας Αβραάµ, την οποία είχε µε την ακροβυστία. 

Η επαγγελία πραγµατοποιείται µε την πίστη  

13 Γιατί δε δόθηκε µε το νόµο η υπόσχεση στον Αβραάµ ή στους απογόνους 

του, το να είναι αυτός κληρονόµος του κόσµου, αλλά µε τη δικαίωση της 

πίστης. 14 Γιατί, αν οι κληρονόµοι προέρχονταν από το νόµο, έχει κενωθεί η 
πίστη, και έχει καταργηθεί η υπόσχεση. 15 Επειδή ο νόµος κατεργάζεται οργή. 

Όπου όµως δεν υπάρχει νόµος, δεν υπάρχει ούτε παράβαση. 16 Γι' αυτό η 
υπόσχεση δίνεται µε την πίστη, για να είναι κατά χάρη, ώστε η υπόσχεση να 

είναι βέβαιη στον κάθε απόγονο, όχι µόνο σ' όποιον προέρχεται από το νόµο, 

αλλά και σ' όποιον προέρχεται από την πίστη που είχε ο Αβραάµ, που είναι 

πατέρας όλων µας 17 καθώς είναι γραµµένο: Πατέρα πολλών εθνών σε 



έχω θέσει. Ο Αβραάµ πίστεψε απέναντι σ' αυτόν το Θεό που ζωοποιεί τους 

νεκρούς και καλεί όσα δεν υπάρχουν σαν να υπάρχουν. 18 Ο οποίος, παρόλο που 
δεν είχε ελπίδα, πίστεψε στην ελπίδα, στο ότι αυτός θα γίνει πατέρας 
πολλών εθνών, σύµφωνα µε αυτό που του είχε ειπωθεί: Έτσι 
αναρίθµητοι θα είναι οι απόγονοί σου. 19 Και χωρίς να ασθενήσει στην 

πίστη, παρατήρησε το σώµα του να είναι ήδη νεκρωµένο - ήταν περίπου εκατό 

ετών - όπως και τη νέκρωση της µήτρας της Σάρρας. 20 Στην υπόσχεση όµως 
του Θεού δεν αµφέβαλε µε την απιστία, αλλά ενδυναµώθηκε µε την πίστη και 
έδωσε δόξα στο Θεό 21 και πείστηκε πλήρως ότι αυτό που έχει υποσχεθεί είναι 

δυνατός και να το κάνει. 22 Γι' αυτό και η πίστη τού λογαριάστηκε για 
δικαίωση. 23 ∆ε γράφτηκε όµως µόνο γι' αυτόν ότι του λογαριάστηκε, 24 αλλά 
και για εµάς, στους οποίους µέλλει να λογαριάζεται, σ' όσους πιστεύουν σ' εκείνον 

που έγειρε τον Ιησού τον Κύριό µας από τους νεκρούς. 25 Ο οποίος παραδόθηκε 
για τα παραπτώµατά µας και εγέρθηκε για τη δικαίωσή µας. 

Τα αποτελέσµατα της δικαίωσης  
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∆ικαιωθήκαµε λοιπόν από την πίστη, και έχουµε ειρήνη µε το Θεό µέσω του 

Κυρίου µας Ιησού Χριστού, 2 µέσω του οποίου έχουµε και την είσοδο µε την 

πίστη στη χάρη αυτή στην οποία έχουµε σταθεί. και καυχιόµαστε για την ελπίδα 

της δόξας του Θεού. 3 Και όχι µόνο αυτό, αλλά και καυχιόµαστε µέσα στις 
θλίψεις, ξέροντας ότι η θλίψη κατεργάζεται υποµονή, 4 και η υποµονή 

δοκιµασµένο χαρακτήρα, και ο δοκιµασµένος χαρακτήρας ελπίδα. 5 Και η 
ελπίδα δεν καταντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές µας 

µε το Πνεύµα το Άγιο που µας δόθηκε. 6 Ακόµη γιατί, ενώ εµείς ήµασταν ακόµη 

ασθενείς, ο Χριστός κατά τον κατάλληλο καιρό πέθανε υπέρ των ασεβών. 7 

Γιατί µόλις και µετά βίας υπέρ ενός δικαίου κανείς θα πεθάνει. Επειδή για τον 

αγαθό άνθρωπο ίσως κανείς και τολµά να πεθάνει. 8 Ο Θεός, όµως, δείχνει τη 

δική του αγάπη σ' εµάς µε το ότι, ενώ ήµασταν ακόµη αµαρτωλοί, ο Χριστός 
πέθανε για χάρη µας. 9 Πολύ περισσότερο, λοιπόν, τώρα που δικαιωθήκαµε µε το 
αίµα του θα σωθούµε µέσω αυτού από την οργή. 10 Γιατί αν, όταν ήµασταν 
εχθροί, συµφιλιωθήκαµε µε το Θεό µέσω του θανάτου του Υιού του, πολύ 
περισσότερο, αφού συµφιλιωθήκαµε, θα σωθούµε µε τη ζωή του. 11 Και όχι µόνο 

αυτό, αλλά και καυχιόµαστε για το Θεό µέσω του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, 
µέσω του οποίου τώρα λάβαµε τη συµφιλίωση.  



Ο Αδάµ και ο Χριστός  

12 Γι' αυτό, όπως ακριβώς µέσω ενός ανθρώπου εισήλθε η αµαρτία στον κόσµο 

και µέσω της αµαρτίας ο θάνατος, και έτσι σε όλους τους ανθρώπους ο θάνατος 
πέρασε, εφόσον όλοι αµάρτησαν...  

13 - Γιατί µέχρι τότε που δόθηκε ο νόµος υπήρχε αµαρτία στον κόσµο, αλλά 
αµαρτία δεν καταλογίζεται όταν δεν υπάρχει νόµος. 14 Παρόλ' αυτά ο θάνατος 

βασίλεψε από τον Αδάµ µέχρι το Μωυσή και πάνω σ' αυτούς που δεν αµάρτησαν 

κατά τρόπο όµοιο µε την παράβαση του Αδάµ, που είναι τύπος Εκείνου που 

έµελλε να έρθει.  
15 Αλλά όπως είναι το παράπτωµα δεν είναι έτσι και το χάρισµα. Γιατί αν µε το 
παράπτωµα του ενός πέθαναν οι πολλοί, πολύ περισσότερο περίσσεψε στους 

πολλούς η χάρη του Θεού και η δωρεά µε τη χάρη που προέρχεται από τον ένα 

άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό. 16 Και δεν έγινε µε το δώρο όπως έγινε µε το 

παράπτωµα µέσω του ενός ανθρώπου που αµάρτησε. Γιατί αφενός η κρίση που 
επήλθε από ένα παράπτωµα οδήγησε σε καταδίκη, αφετέρου το χάρισµα από 

πολλά παραπτώµατα οδηγεί σε δικαίωση. 17 Γιατί, αν µε το παράπτωµα του ενός 
ανθρώπου ο θάνατος βασίλεψε µέσω αυτού του ενός, πολύ περισσότερο αυτοί 
που λαβαίνουν το περίσσευµα της χάρης και τη δωρεά της δικαίωσης, µε ζωή θα 
βασιλέψουν µέσω του ενός Ιησού Χριστού.-  

18 Άρα, λοιπόν, όπως µε ένα παράπτωµα σ' όλους τους ανθρώπους ήρθε 

καταδίκη, έτσι και µε µια δίκαιη πράξη σ' όλους τους ανθρώπους ήρθε δικαίωση 
ζωής. 19 Γιατί, όπως ακριβώς µε την παρακοή του ενός ανθρώπου οι πολλοί 
καταστήθηκαν αµαρτωλοί, έτσι και µε την υπακοή του ενός οι πολλοί θα 

κατασταθούν δίκαιοι. 20 Ο νόµος λοιπόν παρεµβλήθηκε, για να πλεονάσει το 
παράπτωµα. Όπου όµως πλεόνασε η αµαρτία, υπερπερίσσεψε η χάρη, 21 ώστε, 
όπως ακριβώς η αµαρτία βασίλεψε µέσα στο θάνατο, έτσι και η χάρη να 

βασιλέψει µέσω της δικαίωσης για ζωή αιώνια, µέσω του Ιησού Χριστού του 
Κυρίου µας. 

Θάνατος και ανάσταση µαζί µε το Χριστό  
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Τι λοιπόν θα πούµε; Να επιµένουµε στην αµαρτία, για να πλεονάσει η χάρη; 2 

Είθε να µη γίνει! Εµείς που πεθάναµε ως προς την αµαρτία πώς ακόµα θα ζούµε 
µέσα σ' αυτήν; 3 Ή αγνοείτε ότι όσοι βαφτιστήκαµε στο Χριστό Ιησού 
βαφτιστήκαµε στο θάνατό του; 4 Ταφήκαµε, λοιπόν, µαζί του µέσω του 

βαφτίσµατος στο θάνατο, ώστε, όπως ακριβώς ο Χριστός εγέρθηκε από τους 
νεκρούς µέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι κι εµείς να περπατήσουµε σε 

καινούργια ζωή. 5 Γιατί αν έχουµε γίνει σύµφυτοι µαζί του στο οµοίωµα του 



θανάτου του, τότε θα είµαστε σύµφυτοι και στην ανάστασή του. 6 επειδή 

γνωρίζουµε αυτό, ότι ο παλιός µας άνθρωπος σταυρώθηκε µαζί του, για να 
καταργηθεί το σώµα της αµαρτίας, ώστε να µην υπηρετούµε πια ως δούλοι στην 
αµαρτία. 7 Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί και θεωρείται αθωωµένος από την 

αµαρτία. 8 Αν λοιπόν πεθάναµε µαζί µε το Χριστό, πιστεύουµε ότι και θα ζήσουµε 

µαζί του. 9 Επειδή ξέρουµε ότι, αφού ο Χριστός εγέρθηκε από τους νεκρούς, δεν 

πεθαίνει πια, ο θάνατος δεν τον κυριεύει πια. 10 Γιατί για ό,τι πέθανε, ως προς 

την αµαρτία πέθανε µια φορά για πάντα. και για ό,τι ζει, ζει για το Θεό. 11 Έτσι κι 

εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί ως προς την 

αµαρτία, αφετέρου ζωντανοί ως προς το Θεό µέσα στο Χριστό Ιησού [τον Κύριό 
µας].  
12 Ας µη βασιλεύει λοιπόν η αµαρτία µέσα στο θνητό σας σώµα, για να υπακούτε 

στις επιθυµίες του. 13 µήτε να παρουσιάζετε τα µέλη σας ως εργαλεία αδικίας για 

την αµαρτία, αλλά παρουσιάστε τους εαυτούς σας στο Θεό σαν ζωντανούς από 

τους νεκρούς, και τα µέλη σας ως εργαλεία δικαιοσύνης για το Θεό. 14 Γιατί 

αµαρτία δε θα σας κυριέψει. επειδή δεν είστε κάτω από νόµο, αλλά κάτω από 
χάρη.  

∆ούλοι της δικαιοσύνης  

15 Τι λοιπόν; Να αµαρτήσουµε, επειδή δεν είµαστε κάτω από νόµο, αλλά κάτω 

από χάρη; Είθε να µη γίνει! 16 ∆εν ξέρετε ότι σ' όποιον παρουσιάζετε τους 

εαυτούς σας ως δούλους προς υπακοή, είστε δούλοι σ' αυτόν που υπακούτε, ή 

στην αµαρτία για θάνατο ή στην υπακοή για δικαίωση; 17 Ευχαριστώ όµως το 

Θεό, γιατί ήσασταν δούλοι της αµαρτίας, αλλά υπακούσατε µε την καρδιά σας 

στο πρότυπο της διδαχής στο οποίο παραδοθήκατε. 18 Και αφού 
ελευθερωθήκατε από την αµαρτία, δουλωθήκατε στη δικαιοσύνη. 19 Ανθρώπινα 
µιλώ, εξαιτίας της αδυναµίας της σάρκας σας. Γιατί, όπως ακριβώς παρουσιάσατε 

τα µέλη σας υπόδουλα στην ακαθαρσία και στην ανοµία, για να πράττετε την 
ανοµία, έτσι τώρα παρουσιάστε τα µέλη σας υπόδουλα στη δικαιοσύνη προς 
αγιασµό. 20 Γιατί, όταν ήσασταν δούλοι της αµαρτίας, ελεύθεροι ήσασταν από τη 
δικαιοσύνη. 21 Τι καρπό, λοιπόν, είχατε τότε; Γι' αυτά τώρα ντρέπεστε, επειδή το 

τέλος εκείνων είναι θάνατος. 22 Τώρα, όµως, αφού ελευθερωθήκατε από την 
αµαρτία και δουλωθήκατε στο Θεό, έχετε τον καρπό σας προς αγιασµό και το 

τέλος ζωή αιώνια. 23 Γιατί ο µισθός της αµαρτίας είναι θάνατος, αλλά το χάρισµα 

του Θεού ζωή αιώνια µέσα στο Χριστό Ιησού τον Κύριό µας. 

Παροµοίωση από το γάµο  
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 Ή αγνοείτε, αδελφοί, γιατί σ' όσους γνωρίζουν το νόµο µιλώ, ότι ο νόµος 
κυριαρχεί στον άνθρωπο για όσο χρόνο ζει: 2 Γιατί η παντρεµένη γυναίκα έχει 

δεθεί ως προς το νόµο µε το ζωντανό άντρα. Αν όµως πεθάνει ο άντρας της, έχει 

απαλλαχτεί από το νόµο που αναφέρεται στον άντρα. 3 Άρα, λοιπόν, αν γίνει 

σύζυγος σε άλλον άντρα ενόσω ζει ο άντρας της, θα ονοµαστεί µοιχαλίδα. Αν 
όµως πεθάνει ο άντρας της, είναι ελεύθερη από το νόµο, ώστε αυτή να µην είναι 

µοιχαλίδα αν γίνει σύζυγος σε άλλον άντρα. 4 Ώστε, αδελφοί µου, κι εσείς 
θανατωθήκατε ως προς το νόµο µέσω του σώµατος του Χριστού, για να ανήκετε 

σε άλλον, σ' αυτόν που εγέρθηκε από τους νεκρούς, για να καρποφορήσουµε για 
το Θεό. 5 Γιατί, όταν ζούσαµε µε τη σαρκική φύση µας, τα πάθη των αµαρτιών 

που φανερώνονταν µέσω του νόµου ενεργούσαν στα µέλη µας, για να 
καρποφορήσουµε για το θάνατο. 6 Τώρα όµως απαλλαχτήκαµε από το νόµο, 
αφού πεθάναµε µέσω αυτού που µας κατείχε, ώστε να υπηρετούµε ως δούλοι µε 

τον καινούργιο τρόπο του Πνεύµατος και όχι µε τον παλιό τρόπο του 
γράµµατος.  

Το πρόβληµα της αµαρτίας που κατοικεί µέσα µας  

7 Τι λοιπόν θα πούµε; Ο νόµος είναι αµαρτία; Είθε να µη γίνει! Αλλά την αµαρτία 

δε γνώρισα παρά µόνο µε το νόµο. Γιατί και την επιθυµία δε θα ήξερα, αν ο 

νόµος δεν έλεγε: Μην επιθυµήσεις. 8 Αφορµή λοιπόν έλαβε η αµαρτία µε 

την εντολή και κατεργάστηκε µέσα µου κάθε επιθυµία. γιατί χωρίς νόµο η 

αµαρτία είναι νεκρή. 9 Κι εγώ ζούσα κάποτε χωρίς νόµο, όταν όµως ήρθε η 

εντολή η αµαρτία ξανάζησε. 10 εγώ τότε πέθανα, και βρέθηκε η εντολή που µου 

δόθηκε για ζωή, αυτή να µε φέρει στο θάνατο. 11 Γιατί η αµαρτία έλαβε 

αφορµή µε την εντολή και µε εξαπάτησε, και µέσω αυτής µε σκότωσε. 12 Ώστε, 

πράγµατι, ο νόµος είναι άγιος, και η εντολή άγια και δίκαιη και αγαθή.  
13 Το αγαθό, λοιπόν, έγινε για µένα θάνατος; Είθε να µη γίνει! Αλλά η αµαρτία, 

για να φανεί αµαρτία, µέσω του αγαθού κατεργάστηκε σ' εµένα το θάνατο, ώστε 
να γίνει υπερβολικά αµαρτωλή η αµαρτία µέσω της εντολής. 14 Γιατί ξέρουµε ότι 
ο νόµος είναι πνευµατικός, εγώ όµως είµαι σάρκινος, πουληµένος κάτω από την 
αµαρτία. 15 Επειδή δε γνωρίζω αυτό που κατεργάζοµαι. Γιατί δεν πράττω τούτο, 
αυτό που θέλω, αλλά κάνω τούτο, αυτό που µισώ. 16 Αν όµως κάνω τούτο, αυτό 

που δε θέλω, συµφωνώ µε το νόµο ότι είναι καλός. 17 Τώρα, όµως, εγώ πια δεν 
κατεργάζοµαι αυτό, αλλά η αµαρτία που κατοικεί µέσα µου. 18 Γιατί ξέρω ότι δεν 

κατοικεί µέσα µου, τουτέστι µέσα στη σάρκα µου, αγαθό. γιατί το να θέλω 
παρευρίσκεται σ' εµένα, αλλά το να κατεργάζοµαι το καλό, όχι. 19 Γιατί δεν κάνω 

το αγαθό που θέλω, αλλά πράττω τούτο, το κακό που δεν θέλω. 20 Αν όµως 
κάνω τούτο, αυτό που εγώ δεν θέλω, εγώ πια δεν το κατεργάζοµαι, αλλά η 
αµαρτία που κατοικεί µέσα µου. 21 Άρα βρίσκω αυτόν το νόµο, ότι ενώ εγώ θέλω 
να κάνω το καλό, σ' εµένα το κακό παρευρίσκεται. 22 Γιατί ευχαριστιέµαι στο 



νόµο του Θεού κατά τον εσωτερικό µου άνθρωπο, 23 αλλά βλέπω άλλο νόµο στα 
µέλη µου, που αντιστρατεύεται στο νόµο του νου µου και µε αιχµαλωτίζει στο 

νόµο της αµαρτίας που είναι στα µέλη µου. 24 Ταλαίπωρος εγώ ο άνθρωπος! 
Ποιος θα µε σώσει από τούτο το σώµα του θανάτου; 25 Ευχαριστώ όµως το Θεό: 

αυτός θα µε σώσει µέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου µας. Άρα, λοιπόν, 
αφενός εγώ ο ίδιος µε το νου µου είµαι δούλος στο νόµο του Θεού, αφετέρου µε 

τη σάρκα µου στο νόµο της αµαρτίας. 

Η ζωή του Πνεύµατος  
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Καµιά λοιπόν καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σ' αυτούς που ζουν µέσα στο 

Χριστό Ιησού. 2 Γιατί ο νόµος του Πνεύµατος της ζωής µέσα στο Χριστό Ιησού 

σε ελευθέρωσε από το νόµο της αµαρτίας και του θανάτου. 3 Γιατί αυτό που 
ήταν αδύνατο για το νόµο, στο οποίο ήταν αδύναµος µέσω της σάρκας, ο Θεός 

το έκανε, αφού έστειλε το δικό του Υιό µέσα σε οµοίωµα αµαρτωλής σάρκας και 

σχετικά µε την αµαρτία, και καταδίκασε την αµαρτία στη σάρκα, 4 για να 
εκπληρωθεί η δίκαιη απαίτηση του νόµου µέσα σ' εµάς, οι οποίοι δεν περπατούµε 
κατά σάρκα αλλά κατά Πνεύµα. 5 Γιατί αυτοί που ζουν κατά σάρκα φρονούν τα 

πράγµατα της σάρκας, ενώ οι κατά Πνεύµα τα πράγµατα του Πνεύµατος. 6 

Επειδή το φρόνηµα της σάρκας είναι θάνατος, ενώ το φρόνηµα του Πνεύµατος 

είναι ζωή και ειρήνη. 7 Γιατί το φρόνηµα της σάρκας είναι έχθρα προς το Θεό, 

επειδή στο νόµο του Θεού δεν υποτάσσεται, γιατί ούτε δύναται να υποταχτεί. 8 

Και αυτοί που ζουν µε τη σάρκα δε δύνανται να αρέσουν στο Θεό. 9 Εσείς όµως 

δε ζείτε µε τη σάρκα αλλά µε το Πνεύµα, αν βέβαια Πνεύµα Θεού κατοικεί µέσα 
σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει Πνεύµα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. 10 Αν 

όµως ο Χριστός είναι µέσα σας, αφενός το σώµα είναι νεκρό εξαιτίας της 

αµαρτίας, αφετέρου το πνεύµα είναι ζωή εξαιτίας της δικαίωσης. 11 Αν λοιπόν το 

Πνεύµα εκείνου που έγειρε τον Ιησού από τους νεκρούς κατοικεί µέσα σας, 

αυτός που έγειρε το Χριστό από τους νεκρούς θα ζωοποιήσει και τα θνητά 
σώµατά σας µέσω του Πνεύµατός του που κατοικεί µέσα σας.  
12 Άρα λοιπόν, αδελφοί, είµαστε οφειλέτες όχι στη σάρκα, για να ζούµε κατά 

σάρκα. 13 γιατί αν ζείτε κατά σάρκα, µέλλετε να πεθάνετε. Αν όµως µε το 
Πνεύµα θανατώνετε τις πράξεις του σώµατος, θα ζήσετε. 14 Γιατί όσοι 
οδηγούνται από το Πνεύµα του Θεού, αυτοί είναι γιοι Θεού. 15 Επειδή δε λάβατε 
Πνεύµα δουλείας, για να φοβάστε πάλι, αλλά λάβατε Πνεύµα υιοθεσίας µε το 
οποίο φωνάζουµε: «Αββά, Πατέρα». 16 Αυτό το Πνεύµα συµµαρτυρεί µε το 

πνεύµα µας ότι είµαστε τέκνα Θεού. 17 Και αν είµαστε τέκνα του, είµαστε και 



κληρονόµοι του. Αφενός κληρονόµοι Θεού, αφετέρου συγκληρονόµοι Χριστού, 

αν βέβαια συµπάσχουµε, για να συνδοξαστούµε και µαζί του.  

Η µελλοντική δόξα  

18 Συλλογίζοµαι, πράγµατι, ότι δεν είναι άξια τα παθήµατα του τωρινού καιρού 

να συγκριθούν µε τη µελλοντική δόξα που θα αποκαλυφτεί σ' εµάς. 19 Γιατί η 

µεγάλη προσδοκία της κτίσης είναι ότι περιµένει την αποκάλυψη των γιων του 
Θεού. 20 Επειδή η κτίση υποτάχτηκε στη µαταιότητα όχι εκούσια, αλλά εξαιτίας 

αυτού που την υπόταξε, µε την ελπίδα 21 ότι και αυτή η κτίση θα ελευθερωθεί 
από τη δουλεία της φθοράς προς την ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. 
22 Γιατί ξέρουµε ότι όλη η κτίση συστενάζει και συνωδίνει µέχρι τώρα. 23 Και όχι 

µόνο αυτή, αλλά και οι ίδιοι που έχουµε την απαρχή του Πνεύµατος, και οι ίδιοι 

εµείς µέσα µας στενάζουµε περιµένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του 
σώµατός µας. 24 Γιατί µε την ελπίδα σωθήκαµε. Ελπίδα όµως που βλέπεται δεν 

είναι ελπίδα. γιατί ποιος ελπίζει αυτό που βλέπει; 25 Αν όµως ελπίζουµε αυτό που 

δε βλέπουµε, το περιµένουµε µε υποµονή.  

26 Οµοίως, λοιπόν, και το Πνεύµα συµβοηθά στην αδυναµία µας. γιατί το να 
προσευχηθούµε κάτι, καθώς πρέπει, δεν ξέρουµε, αλλά αυτό το Πνεύµα µεσιτεύει 

για χάρη µας µε στεναγµούς αλάλητους. 27 Και αυτός που ερευνά τις καρδιές 

ξέρει ποιο είναι το φρόνηµα του Πνεύµατος, γιατί µεσιτεύει σύµφωνα µε το 
θέληµα του Θεού υπέρ των αγίων. 28 Και ξέρουµε ότι σ' αυτούς που αγαπούν 
το Θεό τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, σ' αυτούς που είναι κλητοί σύµφωνα µε 

την πρόθεσή του. 29 Γιατί αυτούς που προγνώρισε και τους προόρισε να είναι 
σύµµορφοι µε την εικόνα του Υιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος µεταξύ 

πολλών αδελφών. 30 Και αυτούς που προόρισε, τούτους και κάλεσε. και αυτούς 

που κάλεσε, τούτους και δικαίωσε. και αυτούς που δικαίωσε, τούτους και δόξασε.  

Η αγάπη του Θεού  

31 Τι λοιπόν θα πούµε ως προς αυτά; Αν ο Θεός είναι µε το µέρος µας, ποιος θα 
είναι εναντίον µας; 32 Αυτός, βέβαια, που τον ίδιο τον Υιό του δε λυπήθηκε, 
αλλά για χάρη όλων µας τον παράδωσε, πώς και µαζί µ' αυτόν δε θα µας χαρίσει 

τα πάντα; 33 Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού; Ο Θεός είναι 
που δικαιώνει. 34 Ποιος είναι αυτός που θα τους κατακρίνει; Ο Χριστός Ιησούς 

είναι αυτός που πέθανε, αλλά περισσότερο εγέρθηκε, ο οποίος και είναι στα δεξιά 
του Θεού, ο οποίος και µεσιτεύει για µας. 35 Ποιος θα µας χωρίσει από την αγάπη 
του Χριστού; Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγµός ή λιµός ή γυµνότητα ή κίνδυνος ή 
µάχαιρα; 36 Καθώς είναι γραµµένο:  

 Για χάρη σου θανατωνόµαστε όλη την ηµέρα,  
  λογιστήκαµε σαν πρόβατα σφαγής.  



37 Αλλά σ' όλα αυτά υπερνικούµε µέσω αυτού που µας αγάπησε. 38 Γιατί είµαι 
πεισµένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε τωρινά ούτε 
µελλοντικά ούτε δυνάµεις 39 ούτε ύψος ούτε βάθος ούτε κάποιο άλλο κτίσµα θα 

δυνηθεί να µας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, που είναι µέσα στο Χριστό 
Ιησού τον Κύριό µας. 

Η εκλογή του λαού Ισραήλ από το Θεό  
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Αλήθεια λέω µε το Χριστό, δεν ψεύδοµαι, γιατί συµµαρτυρεί σ' εµένα και η 
συνείδησή µου µε Πνεύµα Άγιο, 2 ότι έχω µεγάλη λύπη και αδιάλειπτη οδύνη 

στην καρδιά µου. 3 Θα ευχόµουν µάλιστα εγώ ο ίδιος να είµαι ανάθεµα από το 
Χριστό υπέρ των αδελφών µου, των συγγενών µου κατά σάρκα, 4 οι οποίοι είναι 

Ισραηλίτες, στους οποίους ανήκουν η υιοθεσία και η δόξα και οι διαθήκες και η 

νοµοθεσία και η λατρεία και οι υποσχέσεις. 5 Στους οποίους ανήκουν οι πατέρες 

καί από τους οποίους προέρχεται ο Χριστός κατά σάρκα, ο οποίος είναι πάνω σε 
όλους Θεός ευλογητός στους αιώνες, αµήν.  

6 ∆ε συνέβηκε όµως τέτοιο πράγµα, ότι έχει ξεπέσει ο λόγος του Θεού. Γιατί 

δεν είναι όλοι όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ, αυτοί Ισραηλίτες. 7 Ούτε 

επειδή είναι σπέρµα του Αβραάµ είναι όλοι παιδιά του, αλλά: Μέσω του 

Ισαάκ θα κληθούν σ' εσένα απόγονοι. 8 Τουτέστι δεν είναι τα παιδιά 
της σάρκας, αυτά παιδιά του Θεού, αλλά τα παιδιά της επαγγελίας λογίζονται 

απόγονοι. 9 Γιατί ο λόγος της επαγγελίας είναι αυτός: Κατά τον καιρό 
αυτό θα έρθω και θα έχει η Σάρρα γιο. 10 Και όχι µόνο η Σάρρα, 

αλλά και η Ρεβέκκα συνέλαβε από έναν άντρα έχοντας κοινό κρεβάτι, τον 

Ισαάκ τον πατέρα µας. 11 Γιατί ενώ ακόµα τα παιδιά δεν είχαν γεννηθεί µήτε 
είχαν πράξει κάτι καλό ή κακό, για να µένει κατ' εκλογή η πρόθεση του Θεού 12 

όχι από έργα, αλλά από αυτόν που καλεί, της ειπώθηκε ότι ο µεγαλύτερος 
θα υπηρετήσει ως δούλος στο µικρότερο 13 καθώς είναι γραµµένο:  

 Τον Ιακώβ αγάπησα,  
  τον Ησαύ όµως µίσησα.  
14 Τι λοιπόν θα πούµε; Μήπως υπάρχει αδικία στο Θεό; Είθε να µη γίνει! 15 
Γιατί λέει στο Μωυσή:  

 Θα ελεήσω αυτόν που ελεώ  
  και θα σπλαχνιστώ αυτόν που σπλαχνίζοµαι.  
16 Άρα, λοιπόν, δεν εξαρτάται από αυτόν που θέλει ούτε από αυτόν που τρέχει, 

αλλά από το Θεό που ελεεί. 17 Γιατί λέει η Γραφή για το Φαραώ: Γι' αυτό 
ακριβώς σε εξύψωσα, για να δείξω µ' εσένα τη δύναµή µου 



και για να διαλαληθεί το όνοµά µου σε όλη τη γη. 18 Άρα, λοιπόν, 
όποιον θέλει ελεεί και όποιον θέλει σκληραίνει. 

Η οργή και το έλεος του Θεού  

19 Θα µου πεις τότε: «Γιατί λοιπόν ακόµα κατηγορεί; Επειδή ποιος έχει αντισταθεί 
στο θέληµά του;» 20 Ω άνθρωπε, πραγµατικά, εσύ ποιος είσαι που αντιλέγεις στο 
Θεό; Μήπως θα πει το πλάσµα στον Πλάστη: «Γιατί µε έκανες έτσι;» 21 Ή δεν 
έχει εξουσία ο κεραµέας του πηλού, από το ίδιο µείγµα να κάνει ένα σκεύος για 

τιµητική χρήση και άλλο για ευτελή; 22 Και τι θα πεις αν, θέλοντας ο Θεός να 
δείξει την οργή του και να γνωρίσει τη δύναµή του, υπόφερε µε πολλή 

µακροθυµία σκεύη οργής καταρτισµένα για απώλεια, 23 και αυτό για να γνωρίσει 
τον πλούτο της δόξας του σε σκεύη ελέους που προετοίµασε για δόξα; 24 Τους 
οποίους και κάλεσε, εµάς, όχι µόνο από Ιουδαίους αλλά και από εθνικούς. 25 
Όπως και στον Ωσηέ λέει:  

 Θα καλέσω λαό µου αυτόν που δεν είναι λαός µου  
  και αγαπηµένη αυτήν που δεν είναι αγαπηµένη.  

26  Και θα συµβεί, στον τόπο που τους ειπώθηκε:  
  «Εσείς δεν είστε λαός µου»,  
   εκεί θα κληθούν γιοι του ζωντανού Θεού.  
27 Και ο Ησαΐας φωνάζει για το λαό Ισραήλ: Αν και είναι ο αριθµός των 
γιων του Ισραήλ όπως η άµµος της θάλασσας, µόνο το 
υπόλειµµα θα σωθεί. 28 Γιατί το λόγο του θα συντελέσει και 
µάλιστα σύντοµα θα το κάνει ο Κύριος πάνω στη γη. 29 Και καθώς 

έχει προείπει ο Ησαΐας:  

 Αν ο Κύριος Σαβαώθ δεν άφηνε σ' εµάς απογόνους,  
  σαν τα Σόδοµα θα γινόµασταν  
  και µε τα Γόµορρα θα µοιάζαµε. 

Ο Ισραήλ και το Ευαγγέλιο  

30 Τι λοιπόν θα πούµε; Ότι τα έθνη που δεν επιδίωκαν τη δικαιοσύνη, 

κατέκτησαν τη δικαιοσύνη, αλλά δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη. 31 

Ενώ ο Ισραήλ που επιδίωκε ένα νόµο δικαιοσύνης, στο νόµο δεν έφτασε. 32 

Γιατί; Γιατί δεν το επιδίωξαν από την πίστη, αλλά το επιδίωξαν σαν να 
µπορούσε να γίνει από τα έργα. Σκόνταψαν στο λίθο του προσκόµµατος 33 
καθώς είναι γραµµένο:  

 Ιδού, θέτω στη Σιών λίθο προσκόµµατος  
  και πέτρα σκανδάλου,  
 και όποιος πιστεύει σ' αυτόν  
  δε θα καταντροπιαστεί.  
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Αδελφοί, βέβαια η επιθυµία της δικής µου καρδιάς και η δέησή µου προς το Θεό 

είναι υπέρ αυτών για τη σωτηρία τους. 2 Γιατί µαρτυρώ γι' αυτούς ότι έχουν 
ζήλο Θεού, αλλά όχι µε επίγνωση. 3 Επειδή, αγνοώντας τη δικαίωση του Θεού και 
ζητώντας να στήσουν τη δική τους δικαίωση, στη δικαίωση του Θεού δεν 

υποτάχτηκαν. 4 Γιατί ο σκοπός του νόµου είναι ο Χριστός για δικαίωση σε 
καθέναν που πιστεύει. 

Σωτηρία για όλους όσοι πιστεύουν  

5 Γιατί ο Μωυσής γράφει για τη δικαίωση που προέρχεται από το νόµο: Ο 
άνθρωπος που έκανε αυτά θα ζήσει µέσω αυτών. 6 Και η δικαίωση 

που προέρχεται από την πίστη έτσι λέει: Μην πεις στην καρδιά σου, 
“ποιος θα ανεβεί στον ουρανό;”. Τουτέστι, για να κατεβάσει το Χριστό. 

7 Ή, “ποιος θα κατεβεί στην άβυσσο;”. Τουτέστι, για να ανεβάσει το 

Χριστό από τους νεκρούς. 8 Αλλά τι λέει;  

 Κοντά σου είναι ο λόγος  
  στο στόµα σου και στην καρδιά σου.  
Τουτέστι ο λόγος της πίστης που κηρύττουµε. 9 Γιατί αν οµολογήσεις µε το 

στόµα σου ως Κύριο τον Ιησού και πιστέψεις µε την καρδιά σου ότι ο Θεός 

έγειρε αυτόν από τους νεκρούς, θα σωθείς. 10 Γιατί µε την καρδιά πιστεύει 

κανείς για να έχει δικαίωση και µε το στόµα οµολογεί για να έχει σωτηρία. 11 

Επειδή λέει η Γραφή: Καθένας που πιστεύει σ' αυτόν δε θα 
καταντροπιαστεί. 12 Γιατί δεν υπάρχει διάκριση µεταξύ Ιουδαίου και 
Έλληνα, γιατί αυτός είναι Κύριος όλων, πλούσιος σ' όλους όσοι τον επικαλούνται. 

13 Επειδή καθένας που θα επικαλεστεί το όνοµα του Κυρίου θα 
σωθεί.  
14 Πώς, λοιπόν, να επικαλεστούν αυτόν που δεν πίστεψαν; Και πώς να πιστέψουν 
σ' αυτόν που δεν άκουσαν; Και πώς να ακούσουν χωρίς κάποιος να κηρύττει; 15 

Και πώς να κηρύξουν αν δεν αποσταλθούν; Καθώς είναι γραµµένο: Πόσο 
ωραία είναι τα πόδια αυτών που ευαγγελίζουν τα αγαθά!/ 16 

Αλλά δεν υπάκουσαν όλοι στο ευαγγέλιο. Γιατί ο Ησαΐας λέει: Κύριε, ποιος 
πίστεψε στο άκουσµα του κηρύγµατός µας; 17 Άρα η πίστη 

προέρχεται από την ακοή και η ακοή µέσω του λόγου του Χριστού. 18 Αλλά 
λέω: µήπως δεν άκουσαν; Βεβαιότατα!  

 Σ' όλη τη γη εξήλθε η φωνή τους  
  και στα πέρατα της οικουµένης  
   τα λόγια τους.  



19 Αλλά ρωτώ: µήπως ο Ισραήλ δε γνώρισε; Πρώτος ο Μωυσής λέει:  

 Εγώ θα σας προκαλέσω σε ζήλια,  
  µε αυτούς που δεν είναι έθνος.  
 Με έθνος ασύνετο θα σας παροργίσω.  

20 Και ο Ησαΐας αποτολµά και λέει:  

 Βρέθηκα από αυτούς που δε µε ζητούν,  
  εµφανίστηκα σ' αυτούς που δε ρωτούν για µένα.  
21 Ενώ προς το λαό Ισραήλ λέει: Όλη την ηµέρα άπλωσα τα χέρια 
µου σε λαό που απειθεί και αντιλέγει.  

Το υπόλειµµα του Ισραήλ  
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Λέω, λοιπόν, µήπως απώθησε ο Θεός το λαό του; Είθε να µη γίνει! Γιατί κι εγώ 

είµαι Ισραηλίτης, από το σπέρµα του Αβραάµ, από τη φυλή του Βενιαµίν. 2 ∆εν 
απώθησε ο Θεός το λαό του που προγνώρισε. Ή δεν ξέρετε τι λέει η Γραφή στο 

µέρος που αναφέρει για τον Ηλία, πώς αναφέρεται στο Θεό κατά του Ισραήλ; 

3 «Κύριε, τους προφήτες σου σκότωσαν, τα θυσιαστήριά σου 
κατάστρεψαν εντελώς, κι εγώ µόνος απόµεινα και ζητούν τη 
ζωή µου». 4 Αλλά τι λέει σ' αυτόν ο χρησµός; Άφησα για τον εαυτό µου 

εφτά χιλιάδες άντρες, που δε γονάτισαν στην εικόνα του Βάαλ. 

5 Έτσι, λοιπόν, και στο σηµερινό καιρό έχει υπάρξει υπόλειµµα σύµφωνα µε την 

εκλογή της χάρης. 6 Αν όµως είναι µε χάρη, δε είναι πια από έργα, αλλιώς η 

χάρη δεν είναι πια χάρη. 7 Τι θα πούµε λοιπόν; Ό,τι επιζητεί ο Ισραήλ, αυτό δεν 

πέτυχε, οι εκλεγµένοι όµως το πέτυχαν. και οι λοιποί πωρώθηκαν, 8 καθώς είναι 
γραµµένο:  

 Τους έδωσε ο θεός πνεύµα νάρκωσης,  
  µάτια να µη βλέπουν  
  και αυτιά να µην ακούν  
 ως τη σηµερινή ηµέρα.  
9 Και ο ∆αβίδ λέει:  

 Ας γίνει το τραπέζι τους παγίδα και ενέδρα,  

  και σκάνδαλο και ανταπόδοσή τους.  
10  Ας σκοτιστούν τα µάτια τους, για να µη βλέπουν,  
  και κύρτωσε τα νώτα τους για πάντα. 



Η σωτηρία των εθνών  

11 Λέω, λοιπόν, µήπως σκόνταψαν, για να πέσουν; Είθε να µη γίνει! Αλλά µε το 

παράπτωµά τους η σωτηρία ήρθε στα έθνη, για να τους παρακινήσει σε 

ζηλοτυπία. 12 Και αν το παράπτωµά τους είναι πλούτος για τον κόσµο και η 

ήττα τους είναι πλούτος για τα έθνη, πόσο µάλλον η πλήρης προσέλευσή τους!  
13 Λέω λοιπόν σ' εσάς τους εθνικούς: Βεβαιότατα, εφόσον εγώ είµαι απόστολος 

των εθνών, δοξάζω τη διακονία µου 14 µήπως παρακινήσω σε ζηλοτυπία τους 

κατά σάρκα οµοεθνείς µου και σώσω µερικούς από αυτούς. 15 Γιατί, αν η 

αποβολή τους επέφερε συµφιλίωση στον κόσµο, τι θα είναι η πρόσληψή τους 

παρά ζωή από τους νεκρούς; 16 Αν λοιπόν η απαρχή είναι άγια, θα είναι και η 

ζύµη. Και αν η ρίζα είναι άγια, θα είναι και τα κλαδιά.  
17 Αν όµως µερικά από τα κλαδιά αποκόπηκαν, κι εσύ όντας αγριελιά 

µπολιάστηκες µεταξύ τους και έγινες συµµέτοχος της ρίζας και του πάχους της 

ελιάς, 18 µην καυχιέσαι κατά των κλαδιών. Αν όµως καυχιέσαι εναντίον τους, 

σκέψου ότι εσύ δε βαστάζεις τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα. 19 Θα πεις λοιπόν: 
«Αποκόπηκαν µερικά κλαδιά, για να µπολιαστώ εγώ». 20 Καλώς. Εξαιτίας της 
απιστίας αποκόπηκαν, κι εσύ έχεις σταθεί εξαιτίας της πίστης. Μην υψηλοφρονείς, 
αλλά να φοβάσαι. 21 Γιατί αν ο Θεός δε λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, µήπως ούτε 

εσένα λυπηθεί. 22 ∆ες, λοιπόν, τη χρηστότητα και την αυστηρότητα του Θεού: 
αφενός σ' αυτούς που έπεσαν αυστηρότητα, αφετέρου σ' εσένα χρηστότητα - αν 
επιµένεις στη χρηστότητα, αλλιώς κι εσύ θα κοπείς εντελώς. 23 Αλλά κι εκείνοι, 

αν δεν επιµένουν στην απιστία, θα µπολιαστούν. γιατί δυνατός είναι ο Θεός πάλι 
να τους µπολιάσει. 24 Γιατί, αν εσύ κόπηκες εντελώς από τη φυσική αγριελιά και 

µπολιάστηκες αντίθετα προς τη φύση σε ήµερη ελιά, πόσο µάλλον αυτοί που 

είναι σύµφωνα µε τη φύση θα µπολιαστούν στη δική τους ελιά. 

Η αποκατάσταση του λαού Ισραήλ  

25 Γιατί δε θέλω εσείς να αγνοείτε, αδελφοί, αυτό το µυστήριο, για να µη 

θεωρείτε τους εαυτούς σας φρόνιµους, ότι δηλαδή έχει γίνει πώρωση µερικώς 

στο λαό Ισραήλ, µέχρις ότου εισέλθει η πληρότητα των εθνικών. 26 Και έτσι όλος 

ο λαός Ισραήλ θα σωθεί καθώς είναι γραµµένο:  

 Θα έρθει από τη Σιών ο Σωτήρας,  
  θα αποµακρύνει τις ασέβειες από τον Ιακώβ.  
27  Και αυτή είναι η διαθήκη από µέρους µου µ' αυτούς,  
  όταν αφαιρέσω τις αµαρτίες τους.  
28 Βέβαια, όσον αφορά το ευαγγέλιο είναι εχθροί για χάρη σας, αλλά όσον 

αφορά την εκλογή τους είναι αγαπητοί για τους πατέρες τους. 29 Γιατί είναι 
αµεταµέλητα τα χαρίσµατα και η κλήση του Θεού. 30 Γιατί, όπως ακριβώς εσείς 
κάποτε απειθήσατε στο Θεό, τώρα όµως ελεηθήκατε µε την απείθεια τούτων, 31 



έτσι και αυτοί τώρα απείθησαν στο έλεος που έγινε σ' εσάς, ώστε κι αυτοί 
[τώρα] να ελεηθούν. 32 Γιατί ο Θεός συνέκλεισε όλους σε απείθεια, για να τους 
ελεήσει όλους.  

33 Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσης Θεού! Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι 
κρίσεις του και ανεξιχνίαστες οι οδοί του!  

34  Γιατί ποιος γνώρισε το νου του Κυρίου;  
  Ή ποιος έγινε σύµβουλός του;  
35  Ή ποιος του έδωσε από πριν,  
  για να του ανταποδοθεί;  
36 Γιατί από αυτόν και µέσω αυτού και σε αυτόν είναι τα πάντα. Σε αυτόν η δόξα 
στους αιώνες. Αµήν.  

Η νέα ζωή στο Χριστό  
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Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, µε τους οικτιρµούς του Θεού, να παρουσιάσετε 

τα σώµατά σας σαν θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική 

λατρεία σας. 2 Και µη συµµορφώνεστε µε τον αιώνα τούτο, αλλά να 

µεταµορφώνεστε µε την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιµάζετε ποιο είναι το 
θέληµα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.  
3 Γιατί λέω µε τη χάρη που µου δόθηκε σε καθέναν που είναι µεταξύ σας να µη 
φρονεί παραπάνω απ' ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί έτσι ώστε να 

σωφρονεί, ανάλογα σε καθέναν όπως ο Θεός µοίρασε το µέτρο της πίστης. 4 
Γιατί, όπως ακριβώς σε ένα σώµα έχουµε πολλά µέλη και όλα τα µέλη δεν έχουν 

την ίδια λειτουργία, 5 έτσι κι εµείς οι πολλοί είµαστε ένα σώµα στο Χριστό και ο 

καθένας είναι µέλος του άλλου. 6 Έχοντας, λοιπόν, χαρίσµατα διάφορα, ας τα 
χρησιµοποιούµε κατά τη χάρη που µας δόθηκε, είτε προφητεία, κατά την 

αναλογία της πίστης. 7 είτε διακονία, στη διακονία. είτε είναι αυτός που διδάσκει, 

στη διδασκαλία. 8 είτε αυτός που προτρέπει, στην προτροπή. Όποιος δίνει ας το 
κάνει µε γενναιοδωρία. ο προϊστάµενος ας το κάνει µε ζήλο. όποιος ελεεί ας 
ελεεί µε ιλαρότητα.  

Κανόνες χριστιανικής ζωής  

9 Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτη. Να απεχθάνεστε το κακό και να προσκολλάστε 
στο αγαθό. 10 Ως προς τη φιλαδελφία να είστε φιλόστοργοι ο ένας προς τον 
άλλο. Ως προς την εκτίµηση να προηγείται ο ένας του άλλου. 11 Ως προς το ζήλο 

να µην είστε οκνηροί, ως προς το πνεύµα να βράζετε, στον Κύριο να υπηρετείτε 
ως δούλοι. 12 Στην ελπίδα να χαίρετε, στη θλίψη να υποµένετε, στην προσευχή 
να επιµένετε καρτερικά. 13 Στις ανάγκες των αγίων να συµµετέχετε, τη φιλοξενία 



να επιδιώκετε. 14 Ευλογείτε όσους σας καταδιώκουν, ευλογείτε και µην 
καταριέστε. 15 Να χαίρετε µε όσους χαίρονται, να κλαίτε µε όσους κλαίνε. 16 Το 

ίδιο πράγµα να φρονείτε µεταξύ σας. να µην υψηλοφρονείτε, αλλά µε τους 

ταπεινούς να συγκαταβαίνετε. Μη θεωρείτε τους εαυτούς σας φρόνιµους. 17 Σε 

κανέναν να µην ανταποδίδετε κακό αντί κακού. Να προνοείτε τα καλά µπροστά 

σε όλους τους ανθρώπους. 18 Αν είναι δυνατό, όσο εξαρτάται από εσάς, να 

ειρηνεύετε µε όλους τους ανθρώπους. 19 Να µην εκδικείστε τους εαυτούς σας, 

αγαπητοί, αλλά δώστε τόπο στην οργή, γιατί είναι γραµµένο: Σ' εµένα ανήκει 
η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω, λέει ο Κύριος. 20 Αλλά αν πεινά ο 
εχθρός σου, δώσε του να φάει. Αν διψά, δώσε του να πιει. 
Γιατί κάνοντας αυτό θα µαζέψεις πυρωµένα κάρβουνα πάνω 
στο κεφάλι του. 21 Μη νικιέσαι από το κακό, αλλά νίκα το κακό µε το αγαθό.  

Υποταγή στους κυβερνήτες  
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Κάθε ψυχή ας υποτάσσεται στις εξουσίες που υπερέχουν. Γιατί δεν υπάρχει 

εξουσία παρά µόνο από το Θεό, και αυτές που υπάρχουν είναι ταγµένες από το 
Θεό. 2 Ώστε αυτός που αντιτάσσεται στην εξουσία έχει αντισταθεί στη διαταγή 
του Θεού, και εκείνοι που έχουν αντισταθεί θα λάβουν στους εαυτούς τους 
καταδίκη. 3 Γιατί οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα αγαθά έργα, αλλά για τα 
κακά. Θέλεις λοιπόν να µη φοβάσαι την εξουσία; Κάνε το αγαθό και θα έχεις 

έπαινο από αυτή. 4 γιατί είναι διάκονος του Θεού για σένα στο αγαθό. Αν όµως 

κάνεις το κακό, να φοβάσαι. γιατί δε φορά τη µάχαιρα χωρίς λόγο. Γιατί είναι 

διάκονος του Θεού, εκδικητής, για να εκτελέσει την οργή σ' αυτόν που πράττει 

το κακό. 5 Γι' αυτό είναι ανάγκη να υποτάσσεται κανείς όχι µόνο για την οργή, 
αλλά και για τη συνείδηση. 6 Επειδή γι' αυτό και φόρους πληρώνετε: γιατί είναι 

δηµόσιοι υπηρέτες του Θεού που ασχολούνται συνεχώς ακριβώς σε αυτήν την 

υπηρεσία. 7 Αποδώστε σε όλους τις οφειλές: το φόρο σ' αυτόν που οφείλεται ο 

φόρος, το δασµό σ' αυτόν που οφείλεται ο δασµός, το σεβασµό σ' αυτόν που 
οφείλεται ο σεβασµός, την τιµή σ' αυτόν που οφείλεται η τιµή.  

Η αδελφική αγάπη  

8 Σε κανέναν να µην οφείλετε τίποτα παρά µόνο το να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. 

Γιατί εκείνος που αγαπά τον άλλο έχει εκπληρώσει το νόµο. 9 Γιατί το µη 
µοιχέψεις, µη φονεύσεις, µην κλέψεις, µην επιθυµήσεις, και 

οποιαδήποτε άλλη εντολή, σ' αυτόν το λόγο ανακεφαλαιώνεται, στο: Να 



αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. 10 Η αγάπη δεν 

εργάζεται κακό στον πλησίον. Εκπλήρωση λοιπόν του νόµου είναι η αγάπη. 

Η Ηµέρα του Χριστού πλησιάζει  

11 Και αυτό να πράττετε, επειδή ξέρετε τον καιρό που ζούµε. γιατί είναι ήδη 

ώρα εσείς να εγερθείτε από τον ύπνο, γιατί τώρα είναι πιο κοντά σ' εµάς η 
σωτηρία παρά τότε που πιστέψαµε. 12 Η νύχτα προχώρησε και η ηµέρα έχει 
πλησιάσει. Ας αποθέσουµε, λοιπόν, τα έργα του σκότους και ας ντυθούµε τα όπλα 

του φωτός. 13 Ας περπατήσουµε ευπρεπώς όπως την ηµέρα, όχι σε οργιώδη 

φαγοπότια και µεθύσια, όχι σε ανηθικότητες του κρεβατιού και σε ασέλγειες, 
όχι σε έριδες και ζήλιες. 14 Αλλά ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό και µην 
προνοείτε για τις επιθυµίες της σάρκας. 

Μην κρίνετε τον αδελφό σας.  
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Τον ασθενή όµως στην πίστη να τον δέχεστε, χωρίς να κρίνετε τις γνώµες 
του. 2 Ο ένας πιστεύει ότι µπορεί να φάει απ' όλα, αλλά ο ασθενής τρώει 
λάχανα. 3 Αυτός που τρώει ας µην εξουθενώνει εκείνον που δεν τρώει, κι εκείνος 
που δεν τρώει ας µην κρίνει αυτόν που τρώει, γιατί ο Θεός τον δέχτηκε. 4 Εσύ 
ποιος είσαι που κρίνεις ξένο υπηρέτη; Στο δικό του κύριο στέκεται ή πέφτει - θα 

σταθεί όµως, γιατί ο Κύριος είναι δυνατός να τον κάνει να σταθεί. 5 Γιατί, 

βέβαια, ο ένας κρίνει ανώτερη µια ηµέρα από άλλη ηµέρα, ο άλλος όµως κρίνει 

ότι κάθε ηµέρα είναι ίδια. Καθένας µέσα στο δικό του νου ας πειστεί πλήρως. 6 

Αυτός που φρονεί την ηµέρα ανώτερη, τη φρονεί για τον Κύριο. Και αυτός που 

τρώει, για τον Κύριο τρώει, γιατί ευχαριστεί το Θεό. Και αυτός που δεν τρώει, για 

τον Κύριο δεν τρώει και ευχαριστεί το Θεό. 7 Γιατί κανείς από εµάς δε ζει για τον 

εαυτό του και κανείς δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. 8 Γιατί και αν ζούµε, για τον 
Κύριο ζούµε, και αν πεθαίνουµε, για τον Κύριο πεθαίνουµε. Είτε, λοιπόν, ζούµε 

είτε πεθαίνουµε, του Κυρίου είµαστε. 9 Γιατί γι' αυτό ο Χριστός πέθανε και έζησε, 
για να κυριαρχήσει και στους νεκρούς και στους ζωντανούς. 10 Αλλά εσύ γιατί 
κρίνεις τον αδελφό σου; Ή κι εσύ γιατί εξουθενώνεις τον αδελφό σου; Γιατί όλοι 
θα παρουσιαστούµε στο βήµα του Θεού. 11 Επειδή είναι γραµµένο:  

 Ζω εγώ, λέει ο Κύριος,  
  ότι σ' εµένα θα κάµψει κάθε γόνατο  
 και κάθε γλώσσα θα οµολογήσει τη δόξα του Θεού.  
12 Άρα, λοιπόν, καθένας µας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο στο Θεό. 



Μη βάζετε πρόσκοµµα στον αδελφό σας  

13 Ας µην κρίνουµε λοιπόν πια ο ένας τον άλλο. Αλλά αυτό µάλλον να 
αποφασίσετε: το να µη θέτετε πρόσκοµµα στον αδελφό ή σκάνδαλο. 14 (Ξέρω 

και είµαι πεπεισµένος από τον Κύριο Ιησού ότι τίποτα δεν είναι ακάθαρτο 

καθεαυτού. παρά µόνο για εκείνον που νοµίζει ότι είναι κάτι ακάθαρτο, σ' εκείνον 

είναι ακάθαρτο). 15 Γιατί αν ο αδελφός σου λυπάται για τροφή, δε 

συµπεριφέρεσαι πια µε αγάπη. Μην κάνεις να χαθεί µε το φαγητό σου εκείνον 

υπέρ του οποίου ο Χριστός πέθανε. 16 Ας µη βλασφηµείται, λοιπόν, το δικό σας 

αγαθό της ελευθερίας. 17 Γιατί δεν είναι η βασιλεία του Θεού φαγητό και ποτό, 

αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά στο Πνεύµα το Άγιο. 18 Γιατί εκείνος που σ' 

αυτά υπηρετεί ως δούλος το Χριστό είναι ευάρεστος στο Θεό και κρίνεται 
γνήσιος από τους ανθρώπους. 19 Άρα, λοιπόν, ας επιδιώκουµε τα πράγµατα 

που οδηγούν στην ειρήνη και στην οικοδοµή µεταξύ µας. 20 Μην καταλύεις το 

έργο του Θεού εξαιτίας τροφής. Βέβαια, όλα είναι καθαρά, αλλά είναι κακό για 

τον άνθρωπο που τρώει δίνοντας πρόσκοµµα. 21 Είναι καλό το να µη φας κρέας 

µήτε να πιεις κρασί µήτε να κάνεις κάτι στο οποίο σκοντάφτει ο αδελφός σου. 

22 Εσύ την πίστη που έχεις, µέσα στον εαυτό σου έχε την µπροστά στο Θεό. 

Μακάριος αυτός που δεν κατακρίνει τον εαυτό του σε ό,τι επιδοκιµάζει. 23 Αλλά 

αυτός που αµφιβάλλει, αν φάει, έχει κατακριθεί, γιατί ό,τι κάνει δεν 

προέρχεται από την πίστη. Και καθετί που δεν προέρχεται από την πίστη είναι 
αµαρτία.  

Να αρέσετε στον πλησίον σας.  
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Οφείλουµε, λοιπόν, εµείς οι δυνατοί να βαστούµε τις αδυναµίες των αδυνάτων και 

να µην αρέσουµε στους εαυτούς µας. 2 Καθένας µας ας αρέσει στον πλησίον του 
για το αγαθό προς οικοδοµή. 3 Γιατί και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, 

αλλά καθώς είναι γραµµένο: Οι βρισιές αυτών που σε βρίζουν έπεσαν 
επάνω µου. 4 Γιατί όσα γράφτηκαν στο παρελθόν, γράφτηκαν για τη δική µας 
διδασκαλία, για να έχουµε την ελπίδα µε την υποµονή και µε την παρηγοριά των 
Γραφών. 5 Και ο Θεός της υποµονής και της παρηγοριάς είθε να σας δώσει να 

φρονείτε το ίδιο µεταξύ σας σύµφωνα µε το θέληµα του Χριστού Ιησού, 6 για 
να δοξάζετε οµόψυχα µε ένα στόµα το Θεό και Πατέρα του Κυρίου µας Ιησού 
Χριστού.  



Το Ευαγγέλιο είναι και για τους Ιουδαίους και για τους 
εθνικούς.  

7 Γι' αυτό να δέχεστε ο ένας τον άλλο καθώς και ο Χριστός σας δέχτηκε, προς 

δόξα του Θεού. 8 Γιατί λέω ότι ο Χριστός έχει γίνει διάκονος αυτών που έχουν 

περιτοµή χάρη της αλήθειας του Θεού, για να βεβαιώσει τις υποσχέσεις που 
δόθηκαν στους πατέρες, 9 και τα έθνη χάρη του ελέους του να δοξάσουν το 
Θεό καθώς είναι γραµµένο:  

 Γι' αυτό θα οµολογήσω τη δόξα σου  

  µεταξύ των εθνών  

 και στο όνοµά σου θα ψάλλω.  
10 Και πάλι λέει:  

 Ευφρανθείτε, έθνη, µαζί µε το λαό του.  
11 Και πάλι:  

 Αινείτε όλα τα έθνη τον Κύριο  
  και ας επαινέσουν αυτόν όλοι οι λαοί.  
12 Και πάλι ο Ησαΐας λέει:  

 Θα υπάρξει η ρίζα του Ιεσσαί  
  και αυτός που θα σηκωθεί να κυβερνήσει τα έθνη.  
   σ' αυτόν τα έθνη θα ελπίσουν.  
13 Και ο Θεός της ελπίδας να σας γεµίσει µε κάθε χαρά και ειρήνη, ενώ πιστεύετε, 
για να περισσεύετε στην ελπίδα µε δύναµη Πνεύµατος Αγίου. 

Η αποστολική εξουσία του Παύλου  

14 Έχω πειστεί όµως, αδελφοί µου, και ο ίδιος εγώ για σας ότι κι εσείς οι ίδιοι 
είστε γεµάτοι αγαθοσύνη, πλήρεις µε όλη τη γνώση, για να δύναστε και να 
νουθετείτε ο ένας τον άλλο. 15 Σας έγραψα όµως τολµηρότερα σε µερικά 

σηµεία, ώστε να σας τα ξαναϋπενθυµίσω, εξαιτίας της χάρης που µου δόθηκε 

από το Θεό 16 στο να είµαι λειτουργός του Χριστού Ιησού στα έθνη, 
ιερουργώντας το ευαγγέλιο του Θεού, για να γίνει η προσφορά των εθνών 
ευπρόσδεκτη, αγιασµένη µε Πνεύµα Άγιο. 17 Έχω λοιπόν την καύχηση στο 

Χριστό Ιησού για τα πράγµατα που αφορούν το Θεό. 18 Γιατί δε θα τολµήσω 

να µιλήσω για κάτι που δεν κατεργάστηκε ο Χριστός διαµέσου εµένα για την 

υπακοή των εθνών σ' Εκείνον µε λόγια και µε έργα, 19 µε δύναµη σηµείων και 

τεράτων, µε δύναµη Πνεύµατος Θεού. Ώστε από την Ιερουσαλήµ και ολόγυρα 

µέχρι την Ιλλυρία να έχω πλήρως κηρύξει το ευαγγέλιο του Χριστού. 20 Και έτσι 

φιλοτιµούµαι να ευαγγελίζω: όχι όπου κηρύχτηκε το όνοµα του Χριστού, για να 
µην οικοδοµώ πάνω σε ξένο θεµέλιο, 21 αλλά καθώς είναι γραµµένο:  

 Θα δουν αυτοί  
  στους οποίους δεν αναγγέλθηκε γι' αυτόν  



 και θα καταλάβουν αυτοί  
  που δεν έχουν ακούσει. 

Το σχέδιο τον Παύλου να επισκεφτεί τη Ρώµη  

22 Γι' αυτό και εµποδιζόµουν πολλές φορές να έρθω προς εσάς. 23 Τώρα όµως, 

µην έχοντας πια τόπο να ευαγγελίσω σ' αυτές τις περιοχές, και επειδή έχω 

µεγάλο πόθο να έρθω προς εσάς από πολλά έτη, 24 θα το κάνω καθώς θα 

πορεύοµαι στην Ισπανία. Γιατί ελπίζω, περνώντας διαµέσου της Ρώµης, να σας 
δω, και από εσάς να κατευοδοθώ εκεί, αν πρώτα εν µέρει σας χορτάσω. 25 Τώρα 
όµως πορεύοµαι στην Ιερουσαλήµ διακονώντας τους αγίους. 26 Γιατί 

ευαρεστήθηκαν οι αδελφοί της Μακεδονίας και της Αχαΐας να κάνουν κάποια 

συνεισφορά για τους φτωχούς των αγίων που είναι στην Ιερουσαλήµ. 27 

Ευαρεστήθηκαν, πράγµατι, και µάλιστα είναι οφειλέτες τους. Γιατί αν στα 
πνευµατικά τους έγιναν συµµέτοχα τα έθνη, οφείλουν και στις ανάγκες του 

σώµατος να τους υπηρετήσουν δηµόσια. 28 Όταν επιτελέσω λοιπόν αυτό, και 

όταν παραδώσω µε ασφάλεια σ' αυτούς αυτόν τον καρπό, θα πάω περνώντας 
από εσάς στην Ισπανία. 29 Και ξέρω ότι, όταν έρθω προς εσάς, θα έρθω γεµάτος 
από ευλογία Χριστού.  
30 Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, µέσω του Κυρίου µας Ιησού Χριστού και 
µέσω της αγάπης του Πνεύµατος να συναγωνιστείτε µ' εµένα στις προσευχές για 
χάρη µου προς το Θεό, 31 για να σωθώ από αυτούς που απειθούν στην Ιουδαία 

και η διακονία µου που θα γίνει στην Ιερουσαλήµ να γίνει ευπρόσδεκτη στους 

αγίους, 32 ώστε, αφού έρθω µε χαρά προς εσάς µε το θέληµα του Θεού, να 

αναπαυτώ µαζί σας. 33 Και ο Θεός της ειρήνης ας είναι µαζί µε όλους σας. Αµήν.  

Προσωπικοί χαιρετισµοί  

16 
ΡΩΜΑΙΟΥΣ (RO.) 16  

 Σας συνιστώ, λοιπόν, τη Φοίβη την αδελφή µας, η οποία είναι και διάκονος 

της εκκλησίας που βρίσκεται στις Κεχρεές, 2 για να τη δεχτείτε στο όνοµα του 
Κυρίου, όπως αξίζει στους αγίους, και να της παρασταθείτε σε όποιο πράγµα σάς 

έχει ανάγκη. γιατί και αυτή έγινε προστάτισσα πολλών και σ' εµένα τον ίδιο.  

3 Χαιρετήστε την Πρίσκα και τον Ακύλα, τους συνεργάτες µου στο Χριστό 

Ιησού, 4 οι οποίοι υπέρ της ζωής µου το δικό τους τράχηλο έθεσαν κάτω από τη 
µάχαιρα, τους οποίους δεν ευχαριστώ εγώ µόνος, αλλά και όλες οι εκκλησίες των 

εθνών. 5 χαιρετήστε και την κατ' οίκο τους εκκλησία. Χαιρετήστε τον Επαίνετο 

τον αγαπητό µου, που είναι απαρχή της πίστης στο Χριστό στην επαρχία της 

Ασίας. 6 Χαιρετήστε τη Μαρία, που πολύ κοπίασε για σας. 7 Χαιρετήστε τους 



Ανδρόνικο και Ιουνιά, τους συγγενείς µου και συναιχµαλώτους µου, οι οποίοι είναι 
επίσηµοι µεταξύ των αποστόλων, οι οποίοι και πριν από εµένα ήταν στο Χριστό. 8 

Χαιρετήστε τον Αµπλιάτο, τον αγαπητό µου στον Κύριο. 9 Χαιρετήστε τον 

Ουρβανό το συνεργάτη µας στο Χριστό και το Στάχυ τον αγαπητό µου. 10 

Χαιρετήστε τον Απελλή, το δόκιµο στο Χριστό. Χαιρετήστε αυτούς που είναι 
από τους οικείους του Αριστόβουλου. 11 Χαιρετήστε τον Ηρωδίωνα το συγγενή 

µου. Χαιρετήστε αυτούς από τους οικείους του Ναρκίσσου που ζουν µε τον 

Κύριο. 12 Χαιρετήστε την Τρύφαινα και την Τρυφώσα που κοπίασαν για τον 

Κύριο. Χαιρετήστε την Περσίδα την αγαπητή, που πολύ κοπίασε για τον Κύριο. 

13 Χαιρετήστε το Ρούφο τον εκλεκτό µέσω του Κυρίου και τη µητέρα του, που 
είναι και δική µου. 14 Χαιρετήστε τον Ασύγκριτο, το Φλέγοντα, τον Ερµή, τον 

Πατροβά, τον Ερµά και τους αδελφούς που είναι µαζί τους. 15 Χαιρετήστε το 

Φιλόλογο και την Ιουλία, το Νηρέα και την αδελφή του, και τον Ολυµπά και 

όλους τους αγίους που είναι µαζί τους. 16 Χαιρετήστε ο ένας τον άλλο µε 
φίληµα άγιο. Σας χαιρετούν όλες οι εκκλησίες του Χριστού.  

17 Και σας παρακαλώ, αδελφοί, να προσέχετε αυτούς που δηµιουργούν τις 
διχοστασίες και τα σκάνδαλα, αντίθετα προς τη διδαχή που εσείς µάθατε να 

εφαρµόζετε, και να τους αποφεύγετε. 18 Γιατί οι τέτοιου είδους άνθρωποι δεν 
υπηρετούν ως δούλοι στον Κύριό µας Χριστό, αλλά στη δική τους κοιλιά, και µε 

τα καλά και ωραία τους λόγια εξαπατούν τις καρδιές των άκακων ανθρώπων. 

19 Γιατί η φήµη της υπακοής σας έφτασε σε όλους. Χαίροµαι λοιπόν για σας, και 
θέλω να είστε σοφοί στο αγαθό και ακέραιοι στο κακό. 20 Και ο Θεός της ειρήνης 
θα συντρίψει γρήγορα το Σατανά κάτω από τα πόδια σας. Η χάρη του Κυρίου µας 

Ιησού ας είναι µαζί σας.  

21 Σας χαιρετά ο Τιµόθεος, ο συνεργάτης µου, και ο Λούκιος και ο Ιάσονας και ο 

Σωσίπατρος, οι συγγενείς µου. 22 Σας χαιρετώ εγώ ο Τέρτιος που έγραψα την 

επιστολή µε τη βοήθεια του Κυρίου. 23 Σας χαιρετά ο Γάιος που φιλοξενεί 

εµένα και όλη την εκκλησία. Σας χαιρετά ο Έραστος ο οικονόµος της πόλης και ο 

Κούαρτος ο αδελφός. [24 Η χάρη του Κυρίου µας Ιησού Χριστού ας είναι µαζί µε 
όλους σας. Αµήν.]  

∆οξολογία  

25 Σ' αυτόν, λοιπόν, που δύναται να σας στηρίξει σύµφωνα µε το ευαγγέλιό µου 

και µε το κήρυγµα του Ιησού Χριστού, (σύµφωνα µε την αποκάλυψη του 
µυστηρίου για το οποίο είχε τηρηθεί σιγή από χρόνους αιώνιους, 26 αλλά που 
φανερώθηκε τώρα και µε γραφές προφητικές κατ' εντολή του αιώνιου Θεού, για 

να υπακούσουν στην πίστη οι άνθρωποι, αφού το µυστήριο γνωρίστηκε σ' 

όλα τα έθνη), 27 στο µόνο σοφό Θεό, µέσω του Ιησού Χριστού, σ' αυτόν ας 
είναι η δόξα στους αιώνες. Αµήν. 



 

Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

Χαιρετισµός και ευχαριστία 

1 
Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ (K.A') 1 

Παύλος, κλητός απόστολος του Χριστού Ιησού µε το θέληµα του Θεού και ο 
Σωσθένης ο αδελφός 2 προς την εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, 
στους αγιασµένους µέσα στο Χριστό Ιησού, στους κλητούς αγίους, µαζί µε όλους 
εκείνους που επικαλούνται το όνοµα του Κυρίου µας Ιησού Χριστού σε κάθε 

τόπο, Κυρίου δικού τους και δικού µας. 3 Χάρη σ' εσάς και ειρήνη από το Θεό 

Πατέρα µας και από τον Κύριο Ιησού Χριστό.  
4 Ευχαριστώ το Θεό µου πάντοτε για σας, για τη χάρη του Θεού που δόθηκε σ' 

εσάς µε το Χριστό Ιησού, 5 γιατί σε καθετί πλουτιστήκατε µε αυτόν, σε κάθε 
λόγο και σε κάθε γνώση, 6 καθώς η µαρτυρία του Χριστού βεβαιώθηκε µεταξύ 
σας, 7 ώστε εσείς να µη στερείστε κανένα χάρισµα καθώς περιµένετε την 

αποκάλυψη του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. 8 Αυτός και θα σας στερεώσει ως το 
τέλος ακατηγόρητους κατά την ηµέρα του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. 9 Πιστός ο 
Θεός, µέσω του οποίου κληθήκατε σε κοινωνία µε τον Υιό του Ιησού Χριστό, τον 
Κύριό µας.  

Σχίσµατα στην εκκλησία  

10 Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διαµέσου του ονόµατος του Κυρίου µας Ιησού 
Χριστού, να λέτε το ίδιο όλοι και να µην υπάρχουν µεταξύ σας σχίσµατα, αλλά να 
είστε τελείως ενωµένοι µε τον ίδιο νου και µε την ίδια γνώµη. 11 Γιατί µου 

δηλώθηκε για σας, αδελφοί µου, από τους οικείους της Χλόης ότι έριδες 
υπάρχουν µεταξύ σας. 12 Και εννοώ αυτό, ότι καθένας σας λέει: «Εγώ βέβαια 

είµαι του Παύλου», «Εγώ όµως του Απολλώ», «Κι εγώ του Κηφά», «Κι εγώ του 

Χριστού». 13 Έχει διαιρεθεί ο Χριστός; Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για σας ή 

στο όνοµα του Παύλου βαφτιστήκατε; 14 Ευχαριστώ το Θεό γιατί κανέναν από 

εσάς δε βάφτισα παρά τον Κρίσπο και το Γάιο, 15 για να µην πει κανείς ότι στο 

δικό µου όνοµα βαφτιστήκατε. 16 Βάφτισα επίσης και τον οίκο του Στεφανά. 

λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιον άλλο βάφτισα. 17 Γιατί δε µε απέστειλε ο Χριστός να 
βαφτίζω, αλλά να ευαγγελίζω, όχι µε σοφία λόγου, για να µην κενωθεί ο σταυρός 
του Χριστού. 

Ο Χριστός είναι η δύναµη και η σοφία του Θεού  

18 Γιατί ο λόγος του σταυρού αφενός γι' αυτούς που χάνονται είναι µωρία, 
αφετέρου για εµάς που σωζόµαστε είναι δύναµη Θεού. 19 Γιατί είναι γραµµένο:  



 Θα καταστρέψω τη σοφία των σοφών  
  και τη σύνεση των συνετών θα απορρίψω.  
20 Πού είναι ο σοφός; Πού ο γραµµατέας; Πού ο συζητητής του αιώνα τούτου; 
∆ε µώρανε ο Θεός τη σοφία του κόσµου; 21 Επειδή, λοιπόν, µε τη σοφία του 

Θεού, δε γνώρισε ο κόσµος διαµέσου της σοφίας του το Θεό, ευδόκησε ο Θεός 
διαµέσου της µωρίας του κηρύγµατος να σώσει εκείνους που πιστεύουν. 22 

Επειδή, πράγµατι, οι Ιουδαίοι απαιτούν σηµεία και οι Έλληνες ζητούν σοφία, 23 

εµείς όµως κηρύττουµε Χριστό σταυρωµένο, αφενός στους Ιουδαίους είναι 
σκάνδαλο, αφετέρου στα έθνη µωρία. 24 Σ' αυτούς όµως τους κλητούς, 

Ιουδαίους και Έλληνες, ο Χριστός είναι Θεού δύναµη και Θεού σοφία. 25 Γιατί το 

µωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι 
ισχυρότερο των ανθρώπων.  

26 Βλέπετε πράγµατι την κλήση σας, αδελφοί, γιατί δεν είστε πολλοί σοφοί κατά 

σάρκα, δεν είστε πολλοί δυνατοί, δεν είστε πολλοί ευγενείς. 27 Αλλά τα µωρά 
του κόσµου εξέλεξε ο Θεός, για να καταντροπιάσει τους σοφούς, και τα ασθενή 
του κόσµου εξέλεξε ο Θεός, για να καταντροπιάσει τα ισχυρά, 28 και τα αγενή 

του κόσµου στην καταγωγή και τα εξουθενωµένα εξέλεξε ο Θεός, αυτά που 
δεν είναι, για να καταργήσει αυτά που είναι, 29 µε σκοπό να µην καυχηθεί καµιά 
σάρκα µπροστά στο Θεό. 30 Από Αυτόν λοιπόν εσείς είστε µέσα στο Χριστό 

Ιησού, ο οποίος έγινε σοφία για µας από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασµός και 

απολύτρωση, 31 ώστε, καθώς είναι γραµµένο, αυτός που καυχιέται, στον 
Κύριο ας καυχιέται.  

Κήρυγµα του σταυρωµένου Ιησού  

2 
Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ (K.A') 2 

Κι εγώ, όταν ήρθα προς εσάς, αδελφοί, ήρθα όχι µε υπεροχή λόγου ή σοφίας, για 
να αναγγέλλω σ' εσάς το µυστήριο του Θεού. 2 Γιατί αποφάσισα να µην ξέρω 

τίποτα µεταξύ σας παρά µόνο τον Ιησού Χριστό και αυτόν σταυρωµένο. 3 Κι 
εγώ ήρθα προς εσάς µε ασθένεια και µε φόβο και µε τρόµο πολύ. 4 Και ο λόγος 

µου και το κήρυγµά µου έγιναν όχι µε πειστικούς λόγους σοφίας, αλλά µε 

απόδειξη Πνεύµατος και δύναµης, 5 για να µην είναι η πίστη σας βασισµένη στη 

σοφία των ανθρώπων, αλλά στη δύναµη του Θεού. 

Οι αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύµατος  

6 Σοφία όµως µιλούµε µεταξύ των τελείων, σοφία όµως όχι του αιώνα τούτου 
ούτε των αρχόντων του αιώνα τούτου που καταργούνται. 7 Αλλά µιλούµε Θεού 
σοφία που είναι αποκρυµµένη µέσα σε µυστήριο, την οποία προόρισε ο Θεός πριν 
από τους αιώνες προς δόξα µας, 8 την οποία κανείς από τους άρχοντες του αιώνα 



τούτου δεν έχει γνωρίσει. Γιατί αν τη γνώριζαν δε θα σταύρωναν τον Κύριο της 
δόξας. 9 Αλλά καθώς είναι γραµµένο:  

 Αυτά που οφθαλµός δεν είδε και αυτί δεν άκουσε  
  και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν,  
 αυτά ετοίµασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν.  

10 Σ' εµάς όµως τα αποκάλυψε ο Θεός µε το Πνεύµα. γιατί το Πνεύµα τα πάντα 

ερευνά, ακόµα και τα βάθη του Θεού. 11 Γιατί ποιος από τους ανθρώπους ξέρει 

τα ιδιαίτερα του ανθρώπου παρά µόνο το πνεύµα του ανθρώπου που είναι 
µέσα του; Έτσι και τα ιδιαίτερα του Θεού κανείς δεν τα έχει γνωρίσει παρά 

µόνο το Πνεύµα του Θεού. 12 Κι εµείς δε λάβαµε το πνεύµα του κόσµου, αλλά 

το Πνεύµα που είναι από το Θεό, για να ξέρουµε αυτά που χαρίστηκαν σ' εµάς 
από το Θεό. 13 Αυτά και µιλούµε όχι µε διδακτικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, 

αλλά µε διδακτικούς λόγους Πνεύµατος, ερµηνεύοντας στους πνευµατικούς τα 

πνευµατικά. 14 Ο ψυχικός όµως άνθρωπος δε δέχεται τα πράγµατα του 

Πνεύµατος του Θεού, γιατί είναι µωρία γι' αυτόν. και δε δύναται να τα γνωρίσει, 
γιατί πνευµατικώς ανακρίνονται. 15 Αλλά ο πνευµατικός ανακρίνει τα πάντα, 
αυτός όµως από κανέναν δεν ανακρίνεται.  

16  Γιατί ποιος γνώρισε το νου του Κυρίου,  
  ο οποίος θα διδάξει Αυτόν;  
Εµείς λοιπόν έχουµε το νου του Χριστού.  

Συνεργάτες του Θεού  

3 
Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ (K.A') 3  

Κι εγώ, αδελφοί, δεν µπόρεσα να µιλήσω σ' εσάς όπως σε πνευµατικούς, αλλά 
όπως σε σάρκινους, όπως σε νήπια στο Χριστό. 2 Γάλα σας έδωσα να πιείτε, όχι 

στερεή τροφή. γιατί δεν µπορούσατε ακόµα. Αλλά ούτε ακόµα τώρα µπορείτε, 3 

γιατί ακόµα είστε σαρκικοί. Γιατί όταν ζείτε σε καταστάσεις όπου είναι µεταξύ 
σας ζήλια και έριδα, δεν είστε σαρκικοί και δεν περπατάτε ανθρώπινα; 4 Γιατί 

όταν λέει κάποιος: «Εγώ βέβαια είµαι του Παύλου», και άλλος: «Εγώ του 

Απολλώ», δεν είστε κοινοί άνθρωποι; 5 Τι είναι λοιπόν ο Απολλώς; Και τι είναι ο 
Παύλος; ∆ιάκονοι µέσω των οποίων πιστέψατε, και όπως ο Κύριος έδωσε 

χαρίσµατα στον καθένα. 6 Εγώ φύτεψα, ο Απολλώς πότισε, αλλά ο Θεός αύξανε. 
7 Ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά ο Θεός 
που, αυξάνει. 8 Αυτός που φυτεύει, λοιπόν, και αυτός που ποτίζει είναι ένα 

πράγµα, και καθένας το δικό του µισθό θα λάβει σύµφωνα µε το δικό του κόπο. 

9 Γιατί είµαστε του Θεού συνεργάτες, ενώ εσείς είστε καλλιεργηµένο χωράφι 

του Θεού, οικοδοµή του Θεού.  



10 Κατά τη χάρη του Θεού που µου δόθηκε σαν σοφός αρχιτέκτονας έθεσα 
θεµέλιο, άλλος όµως εποικοδοµεί. Καθένας λοιπόν ας βλέπει πώς εποικοδοµεί. 11 

Γιατί θεµέλιο άλλο κανείς δε δύναται να θέσει παρά εκείνο που κείται, που είναι ο 
Ιησούς Χριστός. 12 Και αν κάποιος οικοδοµεί πάνω στο θεµέλιο χρυσάφι, άργυρο, 
πολύτιµους λίθους, ξύλα, χορτάρι, καλάµι, 13 καθενός το έργο θα γίνει φανερό, 

γιατί η Ηµέρα θα το φανερώσει, επειδή µε φωτιά αποκαλύπτεται. Και καθενός το 
έργο, τι είδους είναι, η φωτιά θα το δοκιµάσει. 14 Αν κάποιου θα µείνει το έργο 
που εποικοδόµησε, θα λάβει µισθό. 15 Αν κάποιου το έργο θα κατακαεί, θα 
ζηµιωθεί, αυτός όµως θα σωθεί, αλλά έτσι σαν διαµέσου φωτιάς. 16 ∆εν ξέρετε 
ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύµα του Θεού κατοικεί µέσα σας; 17 Αν 

κάποιος φθείρει το ναό του Θεού, θα φθείρει αυτόν ο Θεός. γιατί ο ναός του 
Θεού είναι άγιος, οι οποίοι είστε εσείς.  

18 Κανείς τον εαυτό του ας µην εξαπατά. αν κάποιος νοµίζει πως είναι σοφός 
µεταξύ σας σε τούτο τον αιώνα, µωρός ας γίνει, για να γίνει σοφός. 19 Γιατί η 
σοφία του κόσµου τούτου είναι µωρία µπροστά στο Θεό. Γιατί είναι γραµµένο:  

 Αυτός που αδράχνει τους σοφούς  
  µέσα στην πανουργία τους.  
20 και πάλι:  

 Ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισµούς των σοφών  

  ότι είναι µάταιοι,  

21 Ώστε κανείς ας µην καυχιέται σε ανθρώπους. γιατί τα πάντα είναι δικά σας, 22 
είτε ο Παύλος είτε ο Απολλώς είτε ο Κηφάς, είτε ο κόσµος είτε η ζωή είτε ο 

θάνατος, είτε τα τωρινά είτε τα µελλοντικά. Τα πάντα είναι δικά σας, 23 κι εσείς 

του Χριστού, και ο Χριστός του Θεού. 

Η διακονία των αποστόλων  
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Έτσι ας µας θεωρεί κάθε άνθρωπος: ως υπηρέτες του Χριστού και οικονόµους 
µυστηρίων του Θεού. 2 Σ' αυτήν την κατάσταση, λοιπόν, ζητείται από τους 

οικονόµους να βρεθεί κανείς πιστός. 3 Σ' εµένα όµως είναι ελάχιστο να κριθώ γι' 
αυτό από εσάς ή από ανθρώπινο δικαστήριο σε ηµέρα δίκης. αλλά ούτε τον 

εαυτό µου κρίνω. 4 Γιατί δεν έχω συνείδηση για τίποτα ενάντια στον εαυτό µου, 

αλλά µε αυτό δεν έχω δικαιωθεί. εκείνος λοιπόν που µε κρίνει είναι ο Κύριος. 5 

Ώστε µην κρίνετε κάτι πριν από τον ορισµένο καιρό, ωσότου έρθει ο Κύριος, ο 
οποίος και θα φωτίσει τα κρυφά του σκότους και θα φανερώσει τις βουλές των 

καρδιών. και τότε ο έπαινος θα γίνει σε καθέναν από το Θεό.  

6 Αυτά λοιπόν, αδελφοί, είπα µεταφορικά για τον εαυτό µου και τον Απολλώ για 
σας, ώστε από εµάς να µάθετε το: “Όχι περισσότερο από αυτά που είναι 



γραµµένα”, ώστε να µη φουσκώνετε από υπερηφάνεια ο ένας υπέρ του ενός 

και κατά του άλλου. 7 Γιατί ποιος σε κάνει να διακρίνεις; Και τι έχεις που δεν 

έλαβες; Αν λοιπόν πράγµατι το έλαβες, τι καυχιέσαι σαν να µην το έλαβες; 8 Ήδη 

είστε χορτασµένοι, ήδη πλουτίσατε, χωρίς εµάς βασιλέψατε. και είθε βέβαια να 

βασιλεύατε, για να βασιλέψουµε κι εµείς µαζί σας. 9 Γιατί νοµίζω ότι ο Θεός εµάς 

τους αποστόλους µάς έδειξε τελευταίους σαν µελλοθάνατους, γιατί θέατρο 

γίναµε στον κόσµο, και σε αγγέλους και σε ανθρώπους. 10 Εµείς µωροί για το 

Χριστό, εσείς όµως φρόνιµοι στο Χριστό. εµείς αδύναµοι, εσείς όµως ισχυροί. 
εσείς ένδοξοι, εµείς όµως ατίµητοι. 11 Μέχρι την ώρα αυτήν και πεινούµε και 

διψούµε και είµαστε γυµνοί και µας χαστουκίζουν και δε ζούµε σε σταθερό µέρος 

12 και κοπιάζουµε εργαζόµενοι µε τα ίδια µας τα χέρια. Όταν µας βρίζουν, 

ευλογούµε. όταν µας καταδιώκουν, το ανεχόµαστε. 13 όταν µας δυσφηµούν, 

παρακαλούµε ευγενικά. σαν σκουπίδια του κόσµου γίναµε, όλων αποσφούγγισµα 
ως τώρα.  

14 ∆ε σας γράφω αυτά για να σας ντροπιάζω, αλλά σαν τέκνα µου αγαπητά σας 

νουθετώ. 15 Γιατί και αν µύριους παιδαγωγούς έχετε στο Χριστό, όµως δεν 

έχετε πολλούς πατέρες. Γιατί στο Χριστό Ιησού µέσω του ευαγγελίου εγώ σας 
γέννησα. 16 Σας παρακαλώ, λοιπόν, µιµητές µου γίνεστε. 17 Γι' αυτό σας έστειλα 

τον Τιµόθεο, που είναι τέκνο µου αγαπητό και πιστό στον Κύριο, ο οποίος θα σας 

υπενθυµίσει τις οδούς µου που είναι στο Χριστό Ιησού καθώς παντού σε κάθε 

εκκλησία διδάσκω. 18 Αλλά µερικοί φούσκωσαν από υπερηφάνεια σαν εγώ να 

µην ερχόµουν προς εσάς. 19 Θα έρθω όµως γρήγορα προς εσάς, αν ο Κύριος το 

θελήσει, και θα γνωρίσω όχι το λόγο των φουσκωµένων από υπερηφάνεια, 

αλλά τη δύναµη. 20 Γιατί δε φαίνεται µε τα λόγια η βασιλεία του Θεού, αλλά µε 
δύναµη. 21 «Τι θέλετε; Με ραβδί να έρθω προς εσάς ή µε αγάπη και πνεύµα 
πραότητας; 

Κατάκριση της ανηθικότητας  
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 Γενικά, ακούγεται πως υπάρχει µεταξύ σας πορνεία, και τέτοια πορνεία 

που δεν υπάρχει ούτε µεταξύ των εθνικών, ώστε να έχει κάποιος δική του τη 

γυναίκα του πατέρα του. 2 Και εσείς είστε φουσκωµένοι από υπερηφάνεια και 

µάλλον δεν πενθήσατε, για να αφαιρεθεί από το µέσο σας αυτός που έπραξε 
τούτο το έργο; 3 Γιατί εγώ, βέβαια, απών στο σώµα, παρών όµως στο πνεύµα, 

ήδη έχω κρίνει σαν να είµαι παρών αυτόν που έτσι κατεργάστηκε τούτο. 4 Στο 
όνοµα του Κυρίου µας Ιησού, αφού συναχτείτε εσείς και το δικό µου πνεύµα µαζί 

µε τη δύναµη του Κυρίου µας Ιησού, 5 να παραδώσετε τέτοιον άνθρωπο στο 



Σατανά προς όλεθρο της σάρκας του, για να σωθεί το πνεύµα του κατά την 

ηµέρα του Κυρίου. 6 ∆εν είναι καλό το καύχηµά σας. ∆εν ξέρετε ότι λίγο προζύµι 

ζυµώνει όλο το ζυµάρι; 7 Καθαρίστε εντελώς το παλιό προζύµι, για να είστε νέο 

ζυµάρι καθώς είστε άζυµοι. και γιατί ο πασχαλινός µας αµνός θυσιάστηκε, ο 
Χριστός. 8 Ώστε να γιορτάζουµε όχι µε προζύµι παλιό µήτε µε προζύµι κακίας και 
πονηρίας, αλλά µε άζυµα ειλικρίνειας και αλήθειας.  
9 Σας έγραψα στην επιστολή να µην ανακατεύεστε µαζί µε πόρνους, 10 όχι 
πάντως µε τους πόρνους του κόσµου τούτου ή µε τους πλεονέκτες και µε 

άρπαγες ή µε ειδωλολάτρες, επειδή άρα θα οφείλατε από τον κόσµο να εξέλθετε. 
11 Τώρα όµως σας έγραψα να µην ανακατεύεστε µαζί µε κάποιον που ονοµάζεται 
αδελφός, αν είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή µέθυσος ή 

άρπαγας. µε τέτοιους µήτε να τρώτε µαζί. 12 Γιατί τι δουλειά έχω εγώ να κρίνω 

τους έξω; Τους µέσα εσείς δεν τους κρίνετε; 13 Ενώ τους έξω ο Θεός θα τους 

κρίνει. Βγάλτε έξω τον κακό από ανάµεσά σας. 

∆ίκες µεταξύ πιστών  
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Τολµά κάποιος από εσάς, όταν έχει θέµα αντιδικίας ενάντια στον άλλο, να 
κρίνεται µπροστά στους αδίκους και όχι µπροστά στους αγίους; 2 Ή δεν ξέρετε 
ότι οι άγιοι θα κρίνουν τον κόσµο; Και αν από εσάς κρίνεται ο κόσµος, ανάξιοι 

είστε για κριτήρια δίκης ελάχιστα; 3 ∆εν ξέρετε ότι αγγέλους θα κρίνουµε, και 
δεν µπορούµε κάποιες βιοτικές διαφορές; 4 Αν, λοιπόν, έχετε δίκες για βιοτικές 

διαφορές, τους εξουθενωµένους µέσα στην εκκλησία, αυτούς καθίζετε κριτές; 5 

Για ντροπή σας το λέω. Έτσι, δεν υπάρχει µεταξύ σας κανείς σοφός που θα 
δυνηθεί να διακρίνει ανάµεσα στους αδελφούς του; 6 Αλλά αδελφός κρίνεται µαζί 
µε αδελφό και αυτό µπροστά σε άπιστους; 7 Ήδη πράγµατι, λοιπόν, είναι για σας 

εντελώς πνευµατική ήττα το ότι έχετε δίκες µεταξύ σας. Γιατί µάλλον δεν 
αδικείστε; Γιατί µάλλον δεν αποστερείστε; 8 Αλλά εσείς αδικείτε και αποστερείτε, 

και αυτό το κάνετε σε αδελφούς. 9 Ή δεν ξέρετε ότι οι άδικοι τη βασιλεία του 

Θεού δε θα την κληρονοµήσουν; Μην πλανάστε. ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες 

ούτε µοιχοί ούτε θηλυπρεπείς οµοφυλόφιλοι ούτε αρσενοκοίτες 

οµοφυλόφιλοι, 10 ούτε κλέφτες ούτε πλεονέκτες, ούτε µέθυσοι ούτε υβριστές 

ούτε άρπαγες δε θα κληρονοµήσουν τη βασιλεία του Θεού. 11 Και αυτά ήσασταν 

µερικοί. αλλά απολουστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά δικαιωθήκατε µε το όνοµα 
του Κυρίου [µας] Ιησού Χριστού και µε το Πνεύµα του Θεού µας.  



∆οξάστε το Θεό µε το σώµα σας  

12 Όλα µου επιτρέπονται, αλλά όλα δε συµφέρουν. όλα µου επιτρέπονται, αλλά 

εγώ δε θα εξουσιαστώ από κανένα. 13 Τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η 
κοιλιά για τα φαγητά, αλλά ο Θεός και αυτήν και αυτά θα καταργήσει. Το σώµα 

όµως δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο, και ο Κύριος για το σώµα. 14 

Ο Θεός λοιπόν και τον Κύριο έγειρε και εµάς θα εγείρει από τους νεκρούς µε τη 
δύναµή του. 15 ∆εν ξέρετε ότι τα σώµατά σας είναι µέλη Χριστού; Να πάρω 

λοιπόν τα µέλη του Χριστού και να τα κάνω µέλη πόρνης; Είθε να µη γίνει! 16 Ή 

δεν ξέρετε ότι αυτός που προσκολλάται στην πόρνη είναι ένα σώµα µ' αυτήν; 

Γιατί θα είναι, λέει, οι δύο µία σάρκα. 17 Όποιος όµως προσκολλάται στον 

Κύριο είναι ένα πνεύµα µ' αυτόν. 18 Αποφεύγετε την πορνεία. Κάθε αµάρτηµα 

που κάνει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώµατος. όποιος όµως πορνεύει αµαρτάνει 

στο ίδιο του το σώµα. 19 Ή δεν ξέρετε ότι το σώµα σας είναι ναός του Αγίου 

Πνεύµατος που είναι µέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό, και δεν ανήκετε 

στους εαυτούς σας; 20 Γιατί αγοραστήκατε µε τιµή. δοξάστε λοιπόν το Θεό µε το 
σώµα σας [και µε το πνεύµα σας, τα οποία είναι του Θεού].  

Προβλήµατα που αφορούν το γάµο  
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Σχετικά λοιπόν µε όσα γράψατε, είναι καλό στον άνθρωπο να µην αγγίζει 
γυναίκα. 2 Αλλά εξαιτίας των πορνειών, καθένας ας έχει τη δική του γυναίκα και 

καθεµιά ας έχει το δικό της άντρα. 3 Στη γυναίκα ο άντρας ας της αποδίδει την 

οφειλή. αλλά όµοια και η γυναίκα στον άντρα. 4 Η γυναίκα το δικό της σώµα δεν 

το εξουσιάζει, αλλά ο άντρας. όµοια επίσης και ο άντρας το δικό του σώµα δεν 

το εξουσιάζει, αλλά η γυναίκα. 5 Μην αποστερείτε ο ένας τον άλλο, εκτός αν 

γίνει από κοινή συµφωνία πρόσκαιρα, για να απασχοληθείτε [στη νηστεία και] 
στην προσευχή και πάλι να είστε µαζί, για να µη σας πειράζει ο Σατανάς εξαιτίας 

της ακράτειάς σας. 6 Και αυτό το λέω κατά συγκατάβαση, όχι ως διαταγή. 7 

Θέλω, όµως, όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως και ο εαυτός µου. αλλά καθένας έχει 

το δικό του χάρισµα από το Θεό, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς.  

8 Αλλά λέω στους άγαµους και στις χήρες, είναι καλό γι' αυτούς να µείνουν όπως 
κι εγώ. 9 Αν όµως δεν εγκρατεύονται, ας παντρευτούν, γιατί είναι καλύτερο να 

παντρευτεί κανείς παρά να πυρώνεται από επιθυµία. 10 Και σε όσους έχουν 

κάνει γάµο παραγγέλλω, όχι εγώ αλλά ο Κύριος, η γυναίκα από τον άντρα της να 

µη χωριστεί 11 - αν όµως και χωριστεί, ας µένει άγαµη ή µε τον άντρα της ας 

συµφιλιωθεί - και ο άντρας τη γυναίκα του να µην την αφήνει. 12 Αλλά στους 



υπόλοιπους λέω εγώ, όχι ο Κύριος: Αν κάποιος αδελφός έχει γυναίκα άπιστη και 
αυτή συµφωνεί να κατοικεί µαζί του, ας µην την αφήνει. 13 Και αν κάποια 
γυναίκα έχει άντρα άπιστο και αυτός συµφωνεί να κατοικεί µαζί της, ας µην 

αφήνει τον άντρα της. 14 Γιατί έχει αγιαστεί ο άντρας ο άπιστος µε τη γυναίκα 

του και έχει αγιαστεί η γυναίκα η άπιστη µε τον αδελφό. επειδή αλλιώς τα παιδιά 

σας θα είναι ακάθαρτα, τώρα όµως είναι άγια. 15 Αν όµως ο άπιστος θέλει να 

χωρίζεται, ας χωρίζεται. ∆εν έχει δουλωθεί ο αδελφός ή η αδελφή µε τέτοιους. σε 
ειρήνη λοιπόν µας έχει καλέσει ο Θεός. 16 Γιατί τι ξέρεις, γυναίκα, αν τον άντρα 
σου θα σώσεις; Ή τι ξέρεις, άντρα, αν τη γυναίκα σου θα σώσεις; 

Να µένουµε στην κατάσταση που µας κάλεσε ο θεός  

17 Μόνο, όπως ο Κύριος µοίρασε σε καθέναν, όπως ο Θεός έχει καλέσει καθέναν, 
έτσι ας περπατά. Και έτσι διατάζω σε όλες τις εκκλησίες. 18 Περιτµηµένος κάποιος 
καλέστηκε; Ας µην καλύπτει την περιτοµή. Με ακροβυστία έχει καλεστεί κανείς; 
Ας µην περιτέµνεται. 19 Η περιτοµή τίποτα δεν είναι και η ακροβυστία τίποτα δεν 

είναι, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. 20 Καθένας στην κλήση που 

καλέστηκε, σ' αυτήν ας µένει. 21 ∆ούλος κλήθηκες, ας µη σε µέλει. αλλά αν 

επίσης δύνασαι να γίνεις ελεύθερος, χρησιµοποίησε µάλλον την ευκαιρία. 22 

Γιατί όποιος καλέστηκε στον Κύριο δούλος, είναι απελεύθερος του Κυρίου. 

Όµοια, όποιος καλέστηκε ελεύθερος, δούλος είναι του Χριστού. 23 Με τιµή 

αγοραστήκατε. µη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. 24 Καθένας σ' αυτό που κλήθηκε, 
αδελφοί, σ' αυτό ας µένει κοντά στο Θεό.» 

Άγαµοι και χήρες  

25 Σχετικά όµως µε τους παρθένους διαταγή του Κυρίου δεν έχω, αλλά γνώµη 

δίνω ως ελεηµένος από τον Κύριο να είµαι πιστός. 26 Νοµίζω, λοιπόν, πως αυτό 

είναι καλό εξαιτίας της παρούσας ανάγκης, ότι είναι καλό για τον άνθρωπο το 

να µένει έτσι όπως είναι. 27 Είσαι δεµένος µε γυναίκα, µη ζητάς διάλυση. είσαι 
λυµένος από γυναίκα, µη ζητάς γυναίκα. 28 Αν όµως και νυµφευτείς, δεν 
αµάρτησες, και αν παντρευτεί η παρθένα, δεν αµάρτησε. Θλίψη όµως στη σάρκα 
θα έχουν οι τέτοιοι, κι εγώ σας λυπάµαι. 29 Αυτό λοιπόν λέω, αδελφοί: ο καιρός 
είναι σύντοµος. Λοιπόν, και όσοι έχουν γυναίκες να είναι σαν να µην έχουν, 30 
και όσοι κλαίνε σαν να µην κλαίνε, και όσοι χαίρονται σαν να µη χαίρονται, και 

όσοι αγοράζουν σαν να µην κατέχουν, 31 και όσοι µεταχειρίζονται τα πράγµατα 

του κόσµου σαν να µην καταχρώνται αυτά. γιατί παρέρχεται το σχήµα του 
κόσµου τούτου. 32 Σας θέλω, λοιπόν, να είστε αµέριµνοι. Ο άγαµος µεριµνά για 

τα πράγµατα του Κυρίου, πώς να αρέσει στον Κύριο. 33 Εκείνος όµως που 

νυµφεύτηκε µεριµνά για τα πράγµατα του κόσµου, πώς να αρέσει στη γυναίκα, 
34 και είναι µοιρασµένος. Και η γυναίκα η άγαµη και η παρθένα µεριµνά για τα 

πράγµατα του Κυρίου, για να είναι άγια και στο σώµα και στο πνεύµα. Εκείνη 



όµως που παντρεύτηκε µεριµνά για τα πράγµατα του κόσµου, πώς να αρέσει 

στον άντρα. 35 Και τούτο για το δικό σας συµφέρον το λέω, όχι για να βάλω 

πάνω σας βρόχο, αλλά για να κάνετε το ευπρεπές και να παραµένετε καλά στον 
Κύριο απερίσπαστα.  
36 Αν όµως κάποιος νοµίζει πως συµπεριφέρεται άσχηµα προς την παρθένα του, 
αν έχει υπερβεί την ακµή της νεότητάς της και έτσι οφείλει να γίνεται, αυτό που 

θέλει ας κάνει. δεν αµαρτάνει. ας παντρευτούν. 37 Όποιος όµως έχει σταθεί 
εδραίος µέσα στην καρδιά του µην έχοντας ανάγκη, και έχει εξουσία πάνω στο 
δικό του θέληµα και αυτό έχει αποφασίσει µέσα στη δική του καρδιά, να τηρεί τη 

δική του παρθένα άγαµη, καλά θα κάνει. 38 Ώστε και αυτός που παντρεύει τη 

δική του παρθένα καλά κάνει και αυτός που δεν την παντρεύει καλύτερα θα 
κάνει.  

39 Η γυναίκα είναι δεµένη για όσο χρόνο ζει ο άντρας της. Αν όµως κοιµηθεί ο 

άντρας της, ελεύθερη είναι µε όποιον θέλει να παντρευτεί, µόνο να γίνει µέσα 
στο θέληµα του Κυρίου. 40 Μακαριότερη όµως είναι αν µείνει έτσι, κατά τη 
δική µου γνώµη. Νοµίζω, λοιπόν, πως κι εγώ έχω Πνεύµα Θεού. 

Σχετικά µε τα ειδωλόθυτα  
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Σχετικά τώρα µε τα ειδωλόθυτα ξέρουµε ότι όλοι έχουµε γνώση. Η γνώση 
φουσκώνει από υπερηφάνεια, η αγάπη όµως οικοδοµεί. 2 Αν κάποιος νοµίζει ότι 

έχει γνωρίσει κάτι, ακόµα δεν το γνώρισε καθώς πρέπει να το γνωρίσει. 3 Αν 
όµως κάποιος αγαπά το Θεό, αυτός έχει γνωριστεί από Αυτόν. 4 Σχετικά µε την 

τροφή λοιπόν του κρέατος των ειδωλοθύτων, ξέρουµε ότι τίποτα δεν είναι το 

είδωλο στον κόσµο και ότι κανένας Θεός δεν υπάρχει παρά µόνο ένας. 5 Και 
γιατί, αν βέβαια υπάρχουν λεγόµενοι θεοί είτε στον ουρανό είτε πάνω στη γη, 
όπως ακριβώς υπάρχουν θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, 6 αλλά για µας ένας Θεός 

υπάρχει, ο Πατέρας, από τον οποίο προέρχονται τα πάντα και εµείς 

ανήκουµε σ' αυτόν, και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, µέσω του οποίου έγιναν 
τα πάντα και εµείς µέσω αυτού.  

7 Αλλά δεν υπάρχει σε όλους αυτή η γνώση. Μερικοί πιστοί µάλιστα, από τη 

συνήθεια ως τώρα για το είδωλο, ως ειδωλόθυτο το τρώνε, και η συνείδησή τους 

που είναι ασθενής µολύνεται. 8 Η τροφή λοιπόν δε θα µας παρουσιάσει, για να 
επιδοκιµαστούµε από το Θεό. Ούτε αν δε φάµε, στερούµαστε, ούτε αν φάµε, 
περισσεύουµε. 9 Προσέχετε, όµως, µήπως η εξουσία σας αυτή γίνει πρόσκοµµα 

στους ασθενείς κατά την πίστη. 10 Γιατί αν κάποιος δει εσένα που έχεις γνώση 

να κάθεσαι µέσα σε ναό ειδώλων, η συνείδησή του, επειδή αυτός είναι ασθενής 

στην πίστη, δε θα εδραιωθεί στο να τρώει τα ειδωλόθυτα; 11 Χάνεται δηλαδή ο 



ασθενής στην πίστη µε τη δική σου γνώση, ο αδελφός για τον οποίο ο Χριστός 
πέθανε. 12 Έτσι, όµως, αµαρτάνοντας στους αδελφούς και πληγώνοντας τη 
συνείδησή τους που είναι ασθενής, στο Χριστό αµαρτάνετε. 13 Γι' αυτό ακριβώς, 
αν τροφή σκανδαλίζει τον αδελφό µου, δε θα φάω κρέας στον αιώνα, για να µη 
σκανδαλίσω τον αδελφό µου.  

Τα δικαιώµατα του αποστόλου  
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∆εν είµαι ελεύθερος; ∆εν είµαι απόστολος; ∆εν έχω δει τον Ιησού τον Κύριό µας; 
∆εν είστε εσείς το έργο µου στον Κύριο; 2 Αν για άλλους δεν είµαι απόστολος, 

αλλά βέβαια για σας είµαι. γιατί η σφραγίδα της αποστολής µου εσείς είστε στον 
Κύριο. 3 Η δική µου απολογία σ' όσους µε ανακρίνουν είναι αυτή.  
4 Μήπως δεν έχουµε εξουσία να φάµε και να πιούµε; 5 Μήπως δεν έχουµε 
εξουσία να περιφέρουµε αδελφή γυναίκα όπως και οι λοιποί απόστολοι και οι 

αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς; 6 Ή µόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουµε 
εξουσία να µην εργαζόµαστε; 7 Ποιος στρατεύεται µε δικά του έξοδα ποτέ; Ποιος 
φυτεύει αµπελώνα και τον καρπό του δεν τρώει; Ή ποιος ποιµαίνει ποίµνιο και 

από το γάλα του ποιµνίου δεν τρώει; 8 Μήπως κατά ανθρώπινο τρόπο αυτά 
µιλώ ή και ο νόµος δε λέει αυτά; 9 Γιατί µέσα στο νόµο του Μωυσή είναι 

γραµµένο: ∆ε θα φιµώσεις βόδι που αλωνίζει. Μήπως µόνο για τα 

βόδια µέλει  το Θεό 10 ή και για µας εννοεί ολοκληρωτικά; Για µας, βεβαίως, 
γράφτηκε, γιατί οφείλει όποιος οργώνει να οργώνει µε ελπίδα, και όποιος αλωνίζει 

να έχει ελπίδα στο να µετέχει. 11 Αν εµείς σ' εσάς σπείραµε τα πνευµατικά, 

είναι µεγάλο πράγµα αν εµείς θερίσουµε από εσάς τα υλικά; 12 Αν άλλοι 

µετέχουν στην εξουσία πάνω σας, δεν πρέπει περισσότερο εµείς; Αλλά δε 

χρησιµοποιήσαµε την εξουσία αυτή, αλλά τα πάντα ανεχόµαστε, για να µη 
δώσουµε κανένα εµπόδιο στο ευαγγέλιο του Χριστού. 13 ∆εν ξέρετε ότι οι 

εργαζόµενοι στα ιερά πράγµατα τρώνε από τα προσφερόµενα στο ναό, και 
αυτοί που µένουν συνεχώς δίπλα στο θυσιαστήριο παίρνουν µέρος από αυτά 
που προσφέρονται στο θυσιαστήριο; 14 Έτσι και ο Κύριος διέταξε γι' αυτούς 
που αναγγέλλουν το ευαγγέλιο να ζουν από το ευαγγέλιο. 15 Εγώ όµως δεν έχω 

χρησιµοποιήσει κανένα από αυτά τα δικαιώµατα. Και δεν έγραψα αυτά, για να 

γίνει έτσι σ' εµένα. γιατί καλό είναι για µένα µάλλον να πεθάνω παρά... - το 

καύχηµά µου κανείς δε θα κενώσει. 16 Γιατί αν ευαγγελίζω, δεν έχω καύχηµα. 

επειδή ως ανάγκη µού επιβάλλεται. Γιατί αλίµονο σ' εµένα αν δεν ευαγγελίσω. 17 

Γιατί αν εκούσια αυτό το πράττω, έχω µισθό. αν όµως ακούσια, µου έχουν 
εµπιστευτεί οικονοµία. 18 Ποιος λοιπόν είναι ο µισθός µου; Να θέσω αδάπανο το 



ευαγγέλιο, όταν ευαγγελίζω, για να µην καταχραστώ την εξουσία µου στο 
ευαγγέλιο.  

19 Γιατί, ενώ είµαι ελεύθερος από όλους, σε όλους δούλωσα τον εαυτό µου, για 
να κερδίσω τους περισσότερους. 20 Και έγινα στους Ιουδαίους σαν Ιουδαίος, για 

να κερδίσω τους Ιουδαίους. Σ' αυτούς που είναι κάτω από νόµο σαν να είµαι 
κάτω από νόµο, ενώ δεν είµαι ο ίδιος κάτω από νόµο, για να κερδίσω αυτούς 

που είναι κάτω από το νόµο. 21 Στους ανόµους σαν άνοµος, ενώ δεν είµαι 
άνοµος στο Θεό, αλλά έννοµος στο Χριστό, για να κερδίσω τους ανόµους. 22 
Έγινα ασθενής στους ασθενείς ως προς την πίστη, για να κερδίσω τους ασθενείς. 

Σε όλους έχω γίνει όλα, για να σώσω µε κάθε τρόπο µερικούς. 23 Και όλα τα 
κάνω για χάρη τού ευαγγελίου, για να γίνω συµµέτοχος αυτού.  
24 ∆εν ξέρετε ότι όσοι τρέχουν στο στάδιο, όλοι βέβαια τρέχουν, αλλά ένας 

λαβαίνει το βραβείο; Έτσι να τρέχετε, ώστε να το καταχτήσετε. 25 Καθένας 
λοιπόν που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα, εκείνοι, βέβαια, για να λάβουν 
φθαρτό στέφανο, εµείς όµως άφθαρτο. 26 Εγώ, λοιπόν, έτσι τρέχω: όχι σαν να 

µην έχω σκοπό. έτσι πυγµαχώ: όχι σαν να δέρνω τον αέρα. 27 Αλλά καταπιέζω 

το σώµα µου και το δουλαγωγώ, µήπως, ενώ σε άλλους κήρυξα, εγώ ο ίδιος 
γίνω αδόκιµος.  

Προειδοποίηση κατά της ειδωλολατρίας  
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Γιατί δε θέλω εσείς να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες µας ήταν όλοι κάτω από 
τη νεφέλη και όλοι πέρασαν διαµέσου της θάλασσας 2 και όλοι βαφτίστηκαν στο 
Μωυσή µέσα στη νεφέλη και µέσα στη θάλασσα, 3 και όλοι έφαγαν την ίδια 
πνευµατική τροφή 4 και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευµατικό ποτό. Γιατί έπιναν από την 

πνευµατική πέτρα που τους ακολουθούσε, και η πέτρα ήταν ο Χριστός. 5 Αλλά 
στους περισσότερους από αυτούς δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός, γι' αυτό στρώθηκαν 
κάτω στην έρηµο. 6 Αυτά λοιπόν έγιναν παραδείγµατα για µας, για να µην 
επιθυµούµε εµείς κακά καθώς κι εκείνοι επιθύµησαν. 7 Μήτε να γίνεστε 

ειδωλολάτρες καθώς µερικοί από αυτούς, όπως ακριβώς είναι γραµµένο: Κάθισε 
ο λαός να φάει και να πιει και σηκώθηκαν να παίζουν. 8 Μήτε να 
πορνεύουµε καθώς µερικοί από αυτούς πόρνευσαν και έπεσαν σε µια ηµέρα είκοσι 
τρεις χιλιάδες. 9 Μήτε να πειράζουµε το Χριστό καθώς µερικοί από αυτούς 
πείραξαν και θανατώθηκαν από τα φίδια. 10 Μήτε να γογγύζετε καθώς ακριβώς 
µερικοί από αυτούς γόγγυσαν και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή. 11 Αυτά, 
λοιπόν, ως τύπος  συνέβαιναν σ' εκείνους και γράφτηκαν για νουθεσία δική µας, 

για µας στους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων. 12 Ώστε όποιος νοµίζει 
πως έχει σταθεί ας προσέχει µην πέσει. 13 Πειρασµός δε σας έχει καταλάβει παρά 

µόνο ανθρώπινος. Πιστός είναι λοιπόν ο Θεός, ο οποίος δε θα σας αφήσει να 



πειραχτείτε παραπάνω από ό,τι δύναστε, αλλά θα κάνει µαζί µε τον πειρασµό και 
την έκβαση, για να δύναστε να υποφέρετε.  
14 Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί µου, αποφεύγετε την ειδωλολατρία. 15 Σε 

φρόνιµους το λέω. κρίνετε εσείς αυτό που λέω: 16 το ποτήρι της ευλογίας που 
ευλογούµε δεν είναι κοινωνία του αίµατος του Χριστού; Τον άρτο που κόβουµε 

µε τα χέρια δεν είναι κοινωνία του σώµατος του Χριστού; 17 Επειδή ένας είναι 
ο άρτος, ένα σώµα είµαστε οι πολλοί, γιατί όλοι από τον έναν άρτο µετέχουµε. 18 
Προσέχετε τον Ισραήλ κατά σάρκα: όσοι τρώνε τις θυσίες δεν είναι συµµέτοχοι 

του θυσιαστηρίου; 19 Τι λοιπόν λέω; Ότι το ειδωλόθυτο είναι κάτι ή ότι το 

είδωλο είναι κάτι; 20 Όχι, αλλά ότι όσα θυσιάζουν, στα δαιµόνια και όχι στο Θεό 

τα θυσιάζουν. ∆ε θέλω λοιπόν εσείς να γίνεστε συµµέτοχοι των δαιµονίων. 21 ∆ε 

δύναστε να πίνετε το ποτήρι του Κυρίου και το ποτήρι των δαιµονίων, δε 

δύναστε να µετέχετε στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των δαιµονίων. 22 
Ή προκαλούµε σε ζηλοτυπία τον Κύριο; Μήπως είµαστε ισχυρότεροι από αυτόν; 

Τα πάντα να κάνετε για τη δόξα του Θεού  

23 Όλα επιτρέπονται, αλλά δε συµφέρουν όλα. όλα επιτρέπονται, αλλά δεν 
οικοδοµούν όλα. 24 Κανείς ας µη ζητά το δικό του, αλλά αυτό του άλλου. 25 

Καθετί που πουλιέται σε κρεοπωλείο τρώτε το, χωρίς να ανακρίνετε τίποτα για τη 

συνείδηση. 26 γιατί του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωµα αυτής. 
27 Αν κάποιος από τους άπιστους σας καλεί και θέλετε να πάτε, καθετί που σας 

παραθέτουν τρώτε το, χωρίς να ανακρίνετε τίποτα για τη συνείδηση. 28 Αν όµως 

κάποιος σας πει: «Αυτό είναι ιερόθυτο», µην το τρώτε για εκείνον που το µήνυσε 

και για τη συνείδηση. 29 Και συνείδηση εννοώ όχι τη δική σου, αλλά αυτήν του 
άλλου. Γιατί η ελευθερία µου να κρίνεται από άλλη συνείδηση; 30 Αν εγώ µε τη 

χάρη του Θεού µετέχω, γιατί να κακολογούµαι γι' αυτό που εγώ ευχαριστώ; 31 

Είτε λοιπόν τρώτε είτε πίνετε είτε κάτι κάνετε, όλα για τη  δόξα του Θεού να τα 
κάνετε. 32 Μη γίνεστε πρόσκοµµα και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες και 
στην εκκλησία του Θεού, 33 καθώς κι εγώ αρέσω για τα πάντα σε όλους, µη 

ζητώντας το συµφέρον του εαυτού µου, αλλά αυτό των πολλών, για να σωθούν.  
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 Μιµητές µου γίνεστε καθώς κι εγώ του Χριστού.  

Σχετικά µε το κάλυµµα των γυναικών στη λατρεία  

2 Σας επαινώ, λοιπόν, γιατί σε όλα µε έχετε θυµηθεί και καθώς σας παράδωσα τις 

παραδόσεις τις κατέχετε. 3 Θέλω λοιπόν εσείς να ξέρετε ότι σε κάθε άντρα η 

κεφαλή του είναι ο Χριστός και κεφαλή της γυναίκας ο άντρας της και κεφαλή 
του Χριστού ο Θεός. 4 Κάθε άντρας που προσεύχεται ή προφητεύει, αν έχει κάτι 



που πέφτει από πάνω προς τα κάτω στην κεφαλή του, καταντροπιάζει την 
κεφαλή του. 5 Και κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει µε ακατακάλυπτη 

την κεφαλή καταντροπιάζει την κεφαλή της. γιατί είναι ένα και το αυτό µε την 

ξυρισµένη. 6 Γιατί αν δεν κατακαλύπτεται η γυναίκα, τότε ας κουρευτεί. Αν όµως 

είναι αισχρό στη γυναίκα το να κουρευτεί ή να ξυριστεί, ας κατακαλύπτεται. 7 

Γιατί ο άντρας, βέβαια, δεν οφείλει να κατακαλύπτεται στην κεφαλή του, επειδή 

είναι εικόνα και δόξα του Θεού. η γυναίκα όµως είναι δόξα του άντρα. 8 Γιατί 

δεν προέρχεται ο άντρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. 9 Και 

βέβαια, δε δηµιουργήθηκε ο άντρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον 

άντρα. 10 Γι' αυτό οφείλει η γυναίκα να έχει εξουσία πάνω στην κεφαλή της, για 

τους αγγέλους. 11 Όµως, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άντρα ούτε ο άντρας χωρίς 

τη γυναίκα είναι ανεξάρτητοι ζώντας στον Κύριο. 12 Γιατί όπως ακριβώς η 

γυναίκα έγινε από τον άντρα, έτσι και ο άντρας γεννιέται µέσω της γυναίκας. 

και τα πάντα είναι από το Θεό. 13 Μέσα σας κρίνετε: πρέπει η γυναίκα 
ακατακάλυπτη να προσεύχεται στο Θεό; 14 Ούτε η ίδια η φύση δε σας διδάσκει 

ότι αφενός ο άντρας αν τρέφει κόµη είναι ατιµία σ' αυτόν, 15 αφετέρου η 
γυναίκα αν τρέφει κόµη είναι δόξα σ' αυτή; Γιατί η κόµη έχει δοθεί σ' αυτήν αντί 

για περίβληµα. 16 Αν όµως κάποιος νοµίζει πως µπορεί να είναι φιλόνικος, εµείς 
τέτοια συνήθεια δεν έχουµε ούτε οι εκκλησίες του Θεού.  

Παρεκτροπές κατά το ∆είπνο του Κυρίου  

17 Τούτο λοιπόν ενώ παραγγέλλω, δε σας επαινώ, γιατί όχι για το καλύτερο, 
αλλά για το χειρότερο συνέρχεστε. 18 Γιατί πρώτα βέβαια, όταν συνέρχεστε µέσα 

στην εκκλησία, ακούω πως υπάρχουν σχίσµατα µεταξύ σας και ένα µέρος το 
πιστεύω. 19 Γιατί πρέπει να υπάρχουν και αιρέσεις µεταξύ σας, για να γίνουν 
πράγµατι φανεροί οι δόκιµοι µεταξύ σας. 20 Όταν λοιπόν συνέρχεστε εσείς στο 

ίδιο µέρος, δεν είναι ότι συναθροίζεστε να φάτε το δείπνο του Κυρίου. 21 Γιατί 
καθένας πριν από τους άλλους λαβαίνει το δικό του δείπνο κατά το φαγητό, και 

έτσι ο ένας πεινά και ο άλλος µεθάει. 22 Γιατί, µήπως οικίες δεν έχετε, για να 
τρώτε και να πίνετε; Ή την εκκλησία του Θεού καταφρονείτε και καταντροπιάζετε 

αυτούς που δεν έχουν; Τι να σας πω; Να σας επαινέσω; Σ' αυτό δε σας επαινώ. 

Η καθιέρωση του ∆είπνου του Κυρίου 

(Μτ. 26:26-29, Μκ. 14:22-25, Λκ. 22:14-20) 

23 Γιατί εγώ παράλαβα από τον Κύριο αυτό που επίσης σας παράδωσα, ότι ο 
Κύριος Ιησούς τη νύχτα που προδιδόταν έλαβε άρτο 24 και, αφού ευχαρίστησε 

το Θεό, τον έκοψε µε τα χέρια και είπε: «Τούτο είναι το σώµα µου που 

[κόβεται] για χάρη σας. τούτο να κάνετε στη δική µου ανάµνηση». 25 Όµοια 



πήρε και το ποτήρι µετά το δείπνο λέγοντας: «Τούτο το ποτήρι είναι η 

καινούργια διαθήκη µε το δικό µου αίµα. τούτο να κάνετε, όσες φορές πίνετε, στη 

δική µου ανάµνηση». 26 Γιατί όσες φορές τρώτε τον άρτο τούτο και από το 
ποτήρι πίνετε, το θάνατο του Κυρίου αναγγέλλετε µέχρις ότου έρθει. 

Ανάξια συµµετοχή στο ∆είπνο του Κυρίου  

27 Ώστε όποιος τρώει τον άρτο ή πίνει από το ποτήρι του Κυρίου ανάξια, ένοχος 

θα είναι στο σώµα και στο αίµα του Κυρίου. 28 Ας δοκιµάζει λοιπόν ο άνθρωπος 

τον εαυτό του, και έτσι από τον άρτο ας τρώει και από το ποτήρι ας πίνει. 29 

Γιατί όποιος τρώει και πίνει [ανάξια], τρώει και πίνει καταδίκη για τον εαυτό του, 

αν δε διακρίνει το σώµα [του Κυρίου]. 30 Γι' αυτό είναι µεταξύ σας πολλοί 

ασθενείς και άρρωστοι και κοιµούνται αρκετοί. 31 Αν λοιπόν εξετάζαµε τους 
εαυτούς µας, δε θα κρινόµασταν. 32 Όταν κρινόµαστε όµως από τον Κύριο, 
παιδευόµαστε, για να µην κατακριθούµε µαζί µε τον κόσµο. 33 Ώστε, αδελφοί 
µου, όταν συνέρχεστε για το φαγητό, περιµένετε ο ένας τον άλλο. 34 Αν κάποιος 

πεινά, στον οίκο του ας τρώει, για να µη συνέρχεστε για καταδίκη σας. Και τα 
υπόλοιπα, όταν έρθω, θα τα τακτοποιήσω.  

Σχετικά µε τα πνευµατικά  
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Και σχετικά µε τα πνευµατικά, αδελφοί, δε θέλω εσείς να έχετε άγνοια. 2 Ξέρετε 
ότι, όταν ήσασταν εθνικοί, οδηγούσασταν προς τα είδωλα τα άφωνα σαν να 
παρασυρόσασταν. 3 Γι' αυτό σας γνωρίζω ότι κανείς µιλώντας µε Πνεύµα Θεού δε 

λέει: «Ανάθεµα ο Ιησούς», και κανείς δε δύναται να πει: «Κύριος είναι ο Ιησούς» 

παρά µόνο µε Πνεύµα Άγιο.  

4 ∆ιαιρέσεις λοιπόν χαρισµάτων υπάρχουν, αλλά το ίδιο Πνεύµα. 5 και διαιρέσεις 

διακονιών υπάρχουν, αλλά ο ίδιος Κύριος. 6 και διαιρέσεις ενεργειών υπάρχουν, 
αλλά ο ίδιος Θεός που ενεργεί τα πάντα σε όλους. 7 Σε καθέναν, λοιπόν, δίνεται η 
φανέρωση του Πνεύµατος για το συµφέρον. 8 Γιατί σε έναν µέσω του Πνεύµατος 
δίνεται λόγος σοφίας, σε άλλον όµως λόγος γνώσης κατά το ίδιο Πνεύµα, 9 σε 
άλλον πίστη µε το ίδιο Πνεύµα και σε άλλον χαρίσµατα ιαµάτων µε το ένα Πνεύµα 

10 και σε άλλον ενέργειες θαυµατουργικών δυνάµεων και σε άλλον προφητεία 
και σε άλλον διακρίσεις πνευµάτων, σε άλλον γένη γλωσσών και σε άλλον 

ερµηνεία γλωσσών. 11 Όλα λοιπόν αυτά τα ενεργεί το ένα και το αυτό Πνεύµα 
διαιρώντας ιδιαιτέρως σε καθέναν καθώς θέλει.  



Ένα σώµα µε πολλά µέλη  

12 Γιατί καθώς ακριβώς το σώµα είναι ένα και έχει µέλη πολλά, και όλα τα µέλη 
του σώµατος, ενώ είναι πολλά, είναι ένα σώµα, έτσι και ο Χριστός. 13 Και 
πράγµατι, µέσω ενός Πνεύµατος εµείς όλοι βαφτιστήκαµε σε ένα σώµα, είτε 

Ιουδαίοι είτε Έλληνες είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και όλοι από ένα Πνεύµα 
ποτιστήκαµε. 14 Γιατί και το σώµα δεν είναι ένα µέλος αλλά πολλά. 15 Αν πει το 

πόδι: «Επειδή δεν είµαι χέρι, δεν είµαι από το σώµα», µήπως παρόλα αυτά δεν 
είναι από το σώµα; 16 Και αν πει το αυτί: «Επειδή δεν είµαι οφθαλµός, δεν είµαι 

από το σώµα», µήπως παρόλα αυτά δεν είναι από το σώµα; 17 Αν όλο το σώµα 

ήταν οφθαλµός, πού θα ήταν η ακοή; Αν όλο ήταν ακοή, πού η όσφρηση; 18 
Τώρα όµως ο Θεός έθεσε τα µέλη, καθένα ξεχωριστά από αυτά, µέσα στο σώµα 

καθώς θέλησε. 19 Και αν ήταν τα πάντα ένα µέλος, πού θα ήταν το σώµα; 20 

Τώρα όµως είναι πολλά βέβαια µέλη, αλλά ένα σώµα. 21 ∆ε δύναται λοιπόν ο 
οφθαλµός να πει στο χέρι: «∆εν έχω την ανάγκη σου», ή πάλι η κεφαλή στα 
πόδια: «∆εν έχω την ανάγκη σας». 22 Αλλά πολύ περισσότερο τα µέλη του 

σώµατος που νοµίζει κανείς πως είναι ασθενέστερα είναι αναγκαία, 23 και αυτά 
που νοµίζουµε πως είναι µε λιγότερη τιµή στο σώµα, αυτά µε περισσότερη τιµή 

τα περιβάλλουµε, και τα µη ευπρεπή µέλη µας έχουν περισσότερη ευπρέπεια, 24 

ενώ τα ευπρεπή µέλη µας δεν έχουν ανάγκη. Αλλά ο Θεός συγκρότησε το σώµα 
και έδωσε περισσότερη τιµή στο µέλος που τη στερείται, 25 για να µην υπάρχει 
σχίσµα στο σώµα, αλλά το ίδιο να µεριµνούν τα µέλη το ένα για το άλλο. 26 Και 

είτε πάσχει ένα µέλος, συµπάσχουν όλα τα µέλη. είτε δοξάζεται ένα µέλος, 
συγχαίρουν όλα τα µέλη.  

27 Εσείς όµως είστε σώµα Χριστού και µέλη του ο καθένας σας χωριστά. 28 
Και αυτούς βέβαια έθεσε ο Θεός µέσα στην εκκλησία: πρώτα αποστόλους, 

δεύτερο προφήτες, τρίτο δασκάλους, έπειτα θαυµατουργικές δυνάµεις, έπειτα 

χαρίσµατα ιαµάτων, παροχές βοηθειών, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών. 29 Μήπως 

είναι όλοι απόστολοι; Μήπως όλοι προφήτες; Μήπως όλοι δάσκαλοι; Μήπως όλοι 

κάνουν θαυµατουργικές δυνάµεις; 30 Μήπως όλοι έχουν χαρίσµατα ιαµάτων; 
Μήπως όλοι λαλούν γλώσσες; Μήπως όλοι διερµηνεύουν; 31 Ποθείτε όµως µε 
ζήλο τα χαρίσµατα τα µεγαλύτερα. 

Η αγάπη  

Και ακόµα σας δείχνω µια οδό υπερβολικά έξοχη:  

13 
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 Αν τις γλώσσες των ανθρώπων  
  λαλώ και των αγγέλων,  
 αλλά αγάπη δεν έχω,  



  έχω γίνει χαλκός που ηχεί  
   ή κύµβαλο που αλαλάζει.  
 2 Και αν έχω προφητεία  
  και ξέρω τα µυστήρια όλα  
 και όλη τη γνώση,  
  και αν έχω όλη την πίστη,  
 ώστε όρη να µετακινώ,  
  αλλά αγάπη δεν έχω,  
   τίποτα δεν είµαι.  
 3 Και αν δώσω για τροφή  
  όλα τα υπάρχοντά µου  
 και αν παραδώσω το σώµα µου,  
  για να καώ,  
 αλλά αγάπη δεν έχω,  
  τίποτα δεν ωφελούµαι.  
  
 4 Η αγάπη µακροθυµεί,  
  συµπεριφέρεται µε χρηστότητα η αγάπη,  
 δε ζηλεύει, η αγάπη δε µεγαλοκαυχιέται,  

  δε φουσκώνει από υπερηφάνεια,  
 5 δε συµπεριφέρεται άσχηµα,  
  δε ζητά τα δικά της, δεν παροξύνεται, 
   δε λογίζεται το κακό,  
 6 δε χαίρει για την αδικία,  
  συγχαίρει όµως στην αλήθεια.  

 7 Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει,  

  όλα τα ελπίζει, όλα τα υποµένει.  
  
 8 Η αγάπη ποτέ δεν πέφτει.  

  Είτε όµως προφητείες, θα καταργηθούν.  

 είτε γλώσσες, θα πάψουν.  
  είτε γνώση, θα καταργηθεί.  
 9 Γιατί µερικώς γνωρίζουµε  
  και µερικώς προφητεύουµε.  
 10 Όταν όµως έρθει το τέλειο,  
  το µερικό θα καταργηθεί.  
 11 Όταν ήµουν νήπιο, λαλούσα σαν νήπιο,  

  φρονούσα σαν νήπιο, λογιζόµουν σαν νήπιο.  
 όταν έγινα άντρας,  

  κατάργησα τα νηπιακά πράγµατα.  
 12 Γιατί βλέπουµε τώρα  
  µέσα από κάτοπτρο αινιγµατικά,  

 τότε όµως πρόσωπο µε πρόσωπο.  



  τώρα γνωρίζω µερικώς,  
 τότε όµως θα γνωρίσω καλά  
  καθώς και γνωρίστηκα καλά.  
 13 Τώρα λοιπόν µένουν:  

  πίστη, ελπίδα, αγάπη. τα τρία αυτά.  

 Μεγαλύτερη όµως από αυτά είναι η αγάπη.  

Γλώσσες και προφητεία  

14 
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Επιδιώκετε την αγάπη, να ποθείτε όµως µε ζήλο τα πνευµατικά, και περισσότερο 
για να προφητεύετε. 2 Γιατί αυτός που λαλεί σε γλώσσα, δε λαλεί σε ανθρώπους, 

αλλά στο Θεό. γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει ακούοντας, αλλά µε το Πνεύµα 

λαλεί µυστήρια. 3 Αυτός όµως που προφητεύει λαλεί σε ανθρώπους για οικοδοµή 

και προτροπή και παρηγοριά. 4 Αυτός που λαλεί γλώσσα τον εαυτό του 

οικοδοµεί. αυτός όµως που προφητεύει την εκκλησία οικοδοµεί. 5 Θέλω λοιπόν 
όλοι εσείς να λαλείτε γλώσσες, αλλά περισσότερο να προφητεύετε. Μεγαλύτερος 
λοιπόν είναι αυτός που προφητεύει παρά αυτός που λαλεί γλώσσες, εκτός αν 
διερµηνεύει, για να λάβει οικοδοµή η εκκλησία.  
6 Τώρα λοιπόν, αδελφοί, αν έρθω προς εσάς λαλώντας σε γλώσσες, τι θα σας 
ωφελήσω αν δε σας µιλήσω ή µε αποκάλυψη ή µε γνώση ή µε προφητεία ή µε 

διδαχή; 7 Όµως, τα άψυχα όργανα, είτε είναι αυλός είτε κιθάρα, παρόλο που 
δίνουν ήχο, πώς θα γνωριστεί αυτό που παίζεται στον αυλό ή στην κιθάρα, αν δεν 

κάνουν διάκριση στους φθόγγους; 8 Και πράγµατι, αν η σάλπιγγα δώσει ασαφή 
ήχο, ποιος θα παρασκευαστεί για πόλεµο; 9 Έτσι κι εσείς µε τη γλώσσα αν δε 
δώσετε εύληπτο λόγο, πώς θα γνωριστεί αυτό το λαλούµενο; Γιατί θα λαλείτε 
στον αέρα. 10 Τόσα πολλά γένη γλωσσών τυχαίνει να είναι στον κόσµο και 

κανένα δεν είναι χωρίς έννοια. 11 Αν λοιπόν δεν ξέρω τη σηµασία της φωνής, θα 

είµαι σ' αυτόν που λαλεί βάρβαρος και αυτός που λαλεί θα είναι βάρβαρος για 

µένα. 12 Έτσι κι εσείς, επειδή είστε ζηλωτές πνευµατικών εκδηλώσεων, να 
ζητάτε ώστε να έχετε άφθονα για την οικοδοµή της εκκλησίας. 13 Γι' αυτό, αυτός 
που λαλεί σε γλώσσα ας προσεύχεται για να διερµηνεύει. 14 Γιατί αν προσεύχοµαι 
σε γλώσσα, το πνεύµα µου προσεύχεται, αλλά ο νους µου είναι άκαρπος. 15 Τι 

λοιπόν να γίνεται; Θα προσευχηθώ µε το πνεύµα, θα προσευχηθώ όµως και µε το 

νου. θα ψάλω µε το πνεύµα, θα ψάλω όµως και µε το νου. 16 Επειδή, αν ευλογείς 

µε το πνεύµα, αυτός που κατέχει τη θέση του ιδιώτη πώς θα πει το “αµήν” για τη 
δική σου ευχαριστία; Επειδή δεν ξέρει τι λες. 17 Γιατί εσύ βέβαια καλά 

ευχαριστείς, αλλά ο άλλος δεν οικοδοµείται. 18 Ευχαριστώ το Θεό. από όλους 
εσάς περισσότερο λαλώ γλώσσες. 19 Αλλά µέσα στην εκκλησία θέλω να λαλήσω 



πέντε λόγους µε το νου µου, για να κατηχήσω και άλλους, παρά µύριους λόγους 
µε γλώσσα.  
20 Αδελφοί, µη γίνεστε παιδιά στο µυαλό, αλλά στην κακία να είστε νήπια, ενώ 
στο µυαλό να γίνεστε τέλειοι. 21 Μέσα στο νόµο είναι γραµµένο:  

 Με ετερόγλωσσους  
  και µε χείλη άλλων  
 θα λαλήσω στο λαό τούτο  
  και ούτε έτσι θα µε εισακούσουν,  

λέει ο Κύριος. 22 Ώστε οι γλώσσες είναι για σηµείο όχι γι' αυτούς που πιστεύουν, 

αλλά για τους άπιστους. ενώ η προφητεία όχι για τους άπιστους, αλλά γι' αυτούς 
που πιστεύουν. 23 Αν λοιπόν συνέλθει η εκκλησία όλη στο ίδιο µέρος και όλοι 
λαλούν γλώσσες, και εισέλθουν ιδιώτες ή άπιστοι, δε θα πουν ότι είστε τρελοί; 24 
Αν όµως όλοι προφητεύουν και εισέλθει κάποιος άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται από 
όλους, ανακρίνεται από όλους, 25 τα κρυφά της καρδιάς του γίνονται φανερά και 

έτσι, αφού πέσει µε το πρόσωπο, θα προσκυνήσει το Θεό αναγγέλλοντας: 
«Πράγµατι, ο Θεός είναι µεταξύ σας».  

Όλα να γίνονται µε τάξη  

26 Τι λοιπόν να γίνεται, αδελφοί; Όταν συνέρχεστε, καθένας σας ψαλµό µπορεί 
να έχει, διδαχή µπορεί να έχει, αποκάλυψη µπορεί να έχει, γλώσσα µπορεί 
να έχει, ερµηνεία µπορεί να έχει. όλα προς οικοδοµή ας γίνονται. 27 Είτε 

γλώσσα κάποιος λαλεί, από δύο ή το περισσότερο τρεις ας µιλούν και µε τη 
σειρά, και ένας ας διερµηνεύει. 28 Αν όµως δεν υπάρχει διερµηνέας, ας σωπαίνει 
µέσα στην εκκλησία, και ας λαλεί στον εαυτό του και στο Θεό. 29 Και προφήτες 
δύο ή τρεις ας λαλούν και οι άλλοι ας διακρίνουν. 30 Αν όµως σε άλλον που 

κάθεται αποκαλυφτεί κάτι, ο πρώτος ας σωπαίνει. 31 Γιατί δύναστε καθένας σας 
όλοι να προφητεύετε, για να µαθαίνουν όλοι και όλοι να ενθαρρύνονται. 32 Και 

τα πνεύµατα των προφητών στους προφήτες υποτάσσονται, 33 γιατί ο Θεός δεν 

είναι Θεός ακαταστασίας αλλά ειρήνης.  

Όπως γίνεται σε όλες τις εκκλησίες των αγίων, 34 οι γυναίκες µέσα στις 

εκκλησίες να σωπαίνουν. γιατί δεν επιτρέπεται σ' αυτές να λαλούν, αλλά να 

υποτάσσονται καθώς και ο νόµος το λέει. 35 Και αν κάτι θέλουν να µάθουν, στον 

οίκο τους ας επερωτούν τούς δικούς τους άντρες. γιατί είναι αισχρό για τη 
γυναίκα να λαλεί µέσα στην εκκλησία. 36 Ή από εσάς ο λόγος του Θεού εξήλθε ή 
σ' εσάς µόνους κατάληξε;  
37 Αν κάποιος νοµίζει πως είναι προφήτης ή πνευµατικός, ας γνωρίζει καλά ότι 

αυτά που σας γράφω είναι εντολή Κυρίου. 38 Αν όµως κάποιος το αγνοεί, 
αγνοείται. 39 Ώστε, αδελφοί µου, να ποθείτε µε ζήλο το να προφητεύετε και το 

να λαλείτε σε γλώσσες µην το εµποδίζετε. 40 Όλα όµως ευπρεπώς και µε τάξη ας 
γίνονται. 



Η ανάσταση του Χριστού  
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Σας κάνω γνωστό λοιπόν, αδελφοί, το ευαγγέλιο που σας ευαγγέλισα, το οποίο 
και παραλάβατε, στο οποίο και έχετε σταθεί, 2 µέσω του οποίου και σώζεστε, αν 

το κατέχετε µε τα λόγια που σας ευαγγέλισα, εκτός αν µάταια πιστέψατε. 3 Γιατί 

σας παράδωσα πρώτα ό,τι και παράλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αµαρτίες 
µας κατά τις Γραφές 4 και ότι τάφηκε και ότι έχει εγερθεί την ηµέρα την τρίτη 
κατά τις Γραφές 5 και ότι φανερώθηκε στον Κηφά, έπειτα στους δώδεκα. 6 

Έπειτα φανερώθηκε σε πεντακόσιους αδελφούς µια µόνο φορά, από τους 
οποίους οι περισσότεροι παραµένουν ως τώρα, µερικοί όµως κοιµήθηκαν. 7 
Έπειτα φανερώθηκε στον Ιάκωβο, έπειτα σε όλους τους αποστόλους. 8 Και 
τελευταίο απ' όλους, σαν ακριβώς σε έκτρωµα, φανερώθηκε και σ' εµένα. 9 Γιατί 
εγώ είµαι ο ελάχιστος των αποστόλων, που δεν είµαι άξιος να καλούµαι 

απόστολος, γιατί καταδίωξα την εκκλησία του Θεού. 10 Με τη χάρη όµως του 

Θεού είµαι αυτό που είµαι, και η χάρη του που δόθηκε σ' εµένα δεν υπήρξε 
χωρίς αποτέλεσµα, αλλά περισσότερο από όλους αυτούς κοπίασα, όχι εγώ όµως, 

αλλά η χάρη του Θεού που είναι µαζί µου. 11 Είτε λοιπόν εγώ είτε εκείνοι, έτσι 
κηρύττουµε και έτσι πιστέψατε.  

Η ανάσταση από τους νεκρούς  

12 Αν λοιπόν ο Χριστός κηρύττεται ότι από τους νεκρούς έχει εγερθεί, πώς λένε 
µεταξύ σας µερικοί ότι ανάσταση νεκρών δεν υπάρχει; 13 Αν λοιπόν ανάσταση 

νεκρών δεν υπάρχει, ούτε ο Χριστός έχει εγερθεί. 14 Και αν ο Χριστός δεν έχει 

εγερθεί, άρα είναι κενό και το κήρυγµά µας, κενή και η πίστη σας. 15 
Βρισκόµαστε επίσης και ψευδοµάρτυρες του Θεού, γιατί µαρτυρήσαµε ενάντια 

στο Θεό ότι έγειρε το Χριστό, τον οποίο συνεπώς δεν έγειρε, αν βέβαια οι νεκροί 

δεν εγείρονται. 16 Γιατί αν οι νεκροί δεν εγείρονται, ούτε ο Χριστός έχει εγερθεί. 

17 Και αν ο Χριστός δεν έχει εγερθεί, µάταιη είναι η πίστη σας, ακόµα είστε µέσα 

στις αµαρτίες σας. 18 Άρα και όσοι κοιµήθηκαν µε το Χριστό, χάθηκαν. 19 Αν 
µόνο στη ζωή αυτήν έχουµε ελπίσει στο Χριστό, είµαστε ελεεινότεροι από όλους 

τους ανθρώπους.  

20 Τώρα όµως ο Χριστός έχει εγερθεί από τους νεκρούς, απαρχή αυτών που 

έχουν κοιµηθεί. 21 Γιατί, επειδή µέσω ανθρώπου ήρθε ο θάνατος, και µέσω 

ανθρώπου ήρθε η ανάσταση των νεκρών. 22 Γιατί όπως ακριβώς στον Αδάµ 
όλοι πεθαίνουν, έτσι και στο Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν. 23 Καθένας όµως στη 

δική του τάξη: απαρχή είναι ο Χριστός, έπειτα αυτοί που είναι του Χριστού κατά 
την παρουσία του, 24 έπειτα το τέλος, όταν παραδίνει τη βασιλεία στο Θεό και 
Πατέρα, όταν καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναµη. 25 Γιατί πρέπει 



αυτός να βασιλεύει µέχρις ότου θέσει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια 

του. 26 Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. 27 γιατί όλα τα υπέταξε 
κάτω από τα πόδια του. Όταν όµως πει ότι όλα του έχουν υποταχτεί, είναι 
φανερό ότι αυτός που υπέταξε σ' αυτόν τα πάντα είναι εκτός. 28 Και όταν 
υποταχτούν σ' αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχτεί σ' αυτόν που 
του υπόταξε τα πάντα, για να είναι ο Θεός τα πάντα σε όλους.  

29 Επειδή τι θα κάνουν όσοι βαφτίζονται υπέρ των νεκρών; Αν καθόλου οι νεκροί 
δεν εγείρονται, γιατί επίσης βαφτίζονται υπέρ αυτών; 30 Γιατί και εµείς 

κινδυνεύουµε κάθε ώρα; 31 Κάθε ηµέρα πεθαίνω, µα την καύχηση που έχω για 
σας, αδελφοί, την οποία έχω στο Χριστό Ιησού τον Κύριό µας. 32 Αν ανθρώπινα 

θηριοµάχησα στην Έφεσο, ποιο είναι σ' εµένα το όφελος; Αν οι νεκροί δεν 
εγείρονται,  

 ας φάµε και ας πιούµε,  
  γιατί αύριο πεθαίνουµε.  
33 Μην πλανάστε!  

 Φθείρουν τα χρηστά ήθη οι κακές συναστροφές.  

34 Συνέλθετε, όπως είναι δίκαιο, και µην αµαρτάνετε, γιατί άγνοια Θεού έχουν 

µερικοί. για ντροπή σας το λέω.  

Η ανάσταση του σώµατος  

35 Αλλά θα πει κάποιος: «Πώς εγείρονται οι νεκροί; Και µε ποιο σώµα έρχονται;» 
36 Άφρονα, αυτό που εσύ σπέρνεις δε ζωοποιείται αν δεν πεθάνει. 37 Και αυτό 
που σπέρνεις, δεν είναι το σώµα που θα γίνει που σπέρνεις, αλλά ένα γυµνό 
κόκκο, αν τύχει σιταριού ή κάποιον από τους υπόλοιπους. 38 Και ο Θεός δίνει σ' 

αυτόν ένα σώµα καθώς θέλησε, και σε καθέναν από τους σπόρους το δικό του 

σώµα. 39 Κάθε σάρκα δεν είναι η ίδια σάρκα, αλλά άλλη βέβαια είναι αυτή των 

ανθρώπων και άλλη των κτηνών και άλλη η σάρκα των πτηνών και άλλη των 

ψαριών. 40 Επίσης υπάρχουν σώµατα επουράνια και σώµατα επίγεια. Αλλά άλλη 

βέβαια είναι η δόξα των επουράνιων και άλλη η δόξα των επίγειων. 41 Άλλη η 

δόξα του ήλιου και άλλη η δόξα της σελήνης και άλλη η δόξα των αστέρων. 
γιατί αστέρας από αστέρα διαφέρει στη δόξα.  

42 Έτσι είναι και η ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται µε φθορά, εγείρεται µε 
αφθαρσία. 43 Σπέρνεται µε ατιµία, εγείρεται µε δόξα. Σπέρνεται µε ασθένεια, 
εγείρεται µε δύναµη. 44 Σπέρνεται σώµα ψυχικό, εγείρεται σώµα πνευµατικό. Αν 
υπάρχει σώµα ψυχικό, υπάρχει και πνευµατικό. 45 Έτσι επίσης είναι γραµµένο: 

Έγινε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάµ, ζωντανή ψυχή. ο έσχατος Αδάµ, 
ζωοποιό πνεύµα. 46 Αλλά πρώτα έρχεται όχι το πνευµατικό, αλλά το ψυχικό, 

έπειτα το πνευµατικό. 47 Ο πρώτος άνθρωπος ήταν από τη γη, χωµατένιος, ο 

δεύτερος άνθρωπος είναι από τον ουρανό. 48 Όποιος ήταν ο χωµατένιος, 

τέτοιοι είναι και οι χωµατένιοι, και όποιος είναι ο επουράνιος, τέτοιοι θα είναι 



και οι επουράνιοι. 49 Και καθώς φορέσαµε την εικόνα του χωµατένιου θα 
φορέσουµε και την εικόνα του επουράνιου.  

50 Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίµα τη βασιλεία του Θεού δε 
δύνανται να την κληρονοµήσουν, ούτε η φθορά κληρονοµεί την αφθαρσία. 51 
Ιδού, ένα µυστήριο σας λέω: όλοι δε θα κοιµηθούµε, όλοι όµως θα αλλάξουµε, 52 

σε µια στιγµή, σε ριπή οφθαλµού, κατά την έσχατη σάλπιγγα. Γιατί θα σαλπίσει 
και οι νεκροί θα εγερθούν άφθαρτοι και εµείς θα αλλάξουµε. 53 Γιατί πρέπει το 
φθαρτό τούτο να ντυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ντυθεί αθανασία. 54 
Όταν λοιπόν το φθαρτό τούτο ντυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ντυθεί 
αθανασία, τότε θα πραγµατοποιηθεί ο λόγος ο γραµµένος:  

 Καταπιώθηκε ο θάνατος σε νίκη.  
55  Πού είναι, θάνατε, η νίκη σου;  
  Πού είναι, θάνατε, το κεντρί σου;  
56 Το κεντρί λοιπόν του θανάτου είναι η αµαρτία, και η δύναµη της αµαρτίας ο 

νόµος. 57 Αλλά ας δώσουµε ευχαριστία στο Θεό που µας δίνει τη νίκη µέσω του 
Κυρίου µας Ιησού Χριστού. 58 Ώστε, αδελφοί µου αγαπητοί, εδραίοι να γίνεστε, 
αµετακίνητοι, περισσεύοντας στο έργο του Κυρίου πάντοτε, αφού ξέρετε ότι ο 
κόπος σας στον Κύριο δεν είναι µάταιος. 

Η συνεισφορά για τους αγίους  
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Σχετικά τώρα µε τη συνεισφορά που είναι για τους αγίους, όπως ακριβώς διέταξα 

στις εκκλησίες της Γαλατίας, έτσι κι εσείς να κάµετε. 2 Κάθε πρώτη ηµέρα µετά 
το Σάββατο καθένας σας ας θέτει κατά µέρος για τον εαυτό του, αποταµιεύοντας 
ό,τι ευπορεί, για να µη γίνονται, όταν έρθω, τότε συνεισφορές. 3 Και όταν έρθω, 
όσους εγκρίνετε δόκιµους, αυτούς θα στείλω µε επιστολές να φέρουν το χάρισµά 
σας στην Ιερουσαλήµ. 4 Και αν είναι άξιο κι εγώ να πορεύοµαι, µαζί µου θα 
πορευτούν.  

Σχέδια για καινούργια ταξίδια  

5 Θα έρθω λοιπόν προς εσάς όταν περάσω από τη Μακεδονία. Γιατί θα περάσω 

από τη Μακεδονία, 6 και ίσως θα παραµείνω κοντά σας ή και θα παραχειµάσω, 

για να µε προπέµψετε εσείς όπου κι αν πορεύοµαι. 7 Επειδή δε θέλω τώρα να σας 
δω περαστικός, επειδή ελπίζω για κάποιο χρόνο να παραµείνω κοντά σας αν ο 

Κύριος το επιτρέψει. 8 Θα παραµείνω όµως στην Έφεσο ως την Πεντηκοστή. 9 

γιατί µου έχει ανοιχτεί θύρα µεγάλη και ενεργητική, και αντίθετοι είναι πολλοί.  

10 Και αν έρθει ο Τιµόθεος, προσέχετε, ώστε να είναι άφοβα κοντά σας. γιατί 

εργάζεται το έργο του Κυρίου όπως κι εγώ. 11 Κανείς λοιπόν να µην τον 



περιφρονήσει. Προπέµψετε επίσης αυτόν µε ειρήνη, για να έρθει προς εµένα. γιατί 
τον περιµένω µαζί µε τους αδελφούς.  

12 Σχετικά όµως µε τον Απολλώ τον αδελφό, πολύ τον παρακάλεσα, για να έρθει 

προς εσάς µαζί µε τους αδελφούς. Αλλά πάντως δε θέλησε να έρθει τώρα. θα 
έρθει όµως όταν ευκαιρήσει. 

Τελικές προτροπές και χαιρετισµοί  

13 Αγρυπνείτε, στέκεστε στην πίστη, ανδρίζεστε, κραταιώνεστε. 14 Όλα να 
γίνονται σ' εσάς µε αγάπη.  

15 Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί. ξέρετε την οικία του Στεφανά ότι είναι 

απαρχή της Αχαΐας στην πίστη και ότι για διακονία στους αγίους έταξαν τους 

εαυτούς τους. 16 Και εσείς να υποτάσσεστε σε τέτοιους ανθρώπους και σε 

καθέναν που συνεργάζεται και κοπιάζει. 17 Χαίρω λοιπόν για την παρουσία του 

Στεφανά και του Φορτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί τη στέρηση της δικής σας 

παρουσίας αυτοί την αναπλήρωσαν. 18 Γιατί ανάπαυσαν το δικό µου πνεύµα 

και το δικό σας. Να αναγνωρίζετε λοιπόν τέτοιους ανθρώπους.  

19 Σας χαιρετούν οι εκκλησίες της επαρχίας της Ασίας. Πολύ σας χαιρετούν 

στον Κύριο ο Ακύλας και η Πρίσκα µαζί µε την κατ' οίκο τους εκκλησία. 20 Σας 
χαιρετούν οι αδελφοί όλοι. Χαιρετηθείτε µεταξύ σας µε φίληµα άγιο.  

21 Ο χαιρετισµός είναι µε το δικό µου χέρι, του Παύλου. 22 Αν κάποιος δεν 
αγαπά τον Κύριο, ας είναι ανάθεµα. Μαρανα θα. 23 Η χάρη του Κυρίου Ιησού ας 
είναι µαζί σας. 24 Η αγάπη µου είναι µαζί µε όλους εσάς στο Χριστό Ιησού. 
 



Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

Χαιρετισµός 
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Παύλος, απόστολος του Χριστού Ιησού µε το θέληµα του Θεού, και ο Τιµόθεος 
ο αδελφός προς την εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο µαζί µε όλους 

τους αγίους που είναι σε όλη την Αχαΐα. 2 Χάρη σ' εσάς και ειρήνη από το Θεό 

Πατέρα µας και από τον Κύριο Ιησού Χριστό. 

Ευχαριστία µετά τη θλίψη  

3 Ευλογητός ας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, ο 
Πατέρας των οικτιρµών και Θεός κάθε παρηγοριάς, 4 που µας παρηγορεί πάνω σε 

όλη τη θλίψη µας, για να µπορούµε κι εµείς να παρηγορούµε αυτούς που είναι 
σε κάθε θλίψη µε την παρηγοριά που παρηγοριόµαστε εµείς οι ίδιοι από το Θεό. 
5 Γιατί καθώς περισσεύουν τα παθήµατα του Χριστού σ' εµάς, έτσι µέσω του 

Χριστού περισσεύει και η παρηγοριά µας. 6 Αλλά είτε θλιβόµαστε, αυτό γίνεται 
για τη δική σας παρηγοριά και σωτηρία. είτε παρηγοριόµαστε, αυτό γίνεται για 

τη δική σας παρηγοριά που ενεργείται µέσω της υποµονής σας στα ίδια 

παθήµατα που κι εµείς πάσχουµε. 7 Και η ελπίδα µας είναι βέβαιη για σας, επειδή 

ξέρουµε ότι όπως είστε συµµέτοχοι στα παθήµατα έτσι θα είστε συµµέτοχοι 
και στην παρηγοριά.  
8 ∆ε θέλουµε, λοιπόν, εσείς να αγνοείτε, αδελφοί, για τη θλίψη που µας έγινε 

στην επαρχία της Ασίας. γιατί υπερβολικά πάνω από τη δύναµή µας δεχτήκαµε 

βάρος, ώστε να απελπιστούµε και για τη ζωή µας. 9 Αλλά εµείς οι ίδιοι είχαµε 
αποδεχτεί µέσα µας την καταδικαστική απόφαση του θανάτου, για να µην έχουµε 
πεποίθηση στους εαυτούς µας, αλλά στο Θεό που εγείρει τους νεκρούς. 10 Αυτός 

από τόσο µεγάλο θάνατο µας έσωσε και θα µας σώσει. Σ' αυτόν έχουµε ελπίσει 

ότι και ακόµα θα µας σώσει, 11 ενώ συµβοηθάτε κι εσείς µε τη δέηση για µας, 
ώστε να γίνει ευχαριστία για µας από πολλά πρόσωπα για το χάρισµα της 

σωτηρίας που δόθηκε σ' εµάς µέσω της προσευχής πολλών. 

Η αναβολή της επίσκεψης του Παύλου  

12 Γιατί η καύχησή µας είναι αυτή: η µαρτυρία της συνείδησής µας. Γιατί µε 

απλότητα και µε ειλικρίνεια από το Θεό και όχι µε σοφία σαρκική, αλλά µε χάρη 
Θεού συµπεριφερθήκαµε µέσα στον κόσµο και περισσότερο προς εσάς. 13 Γιατί 

δε σας γράφουµε άλλα, εκτός από αυτά που διαβάζετε ή και καταλαβαίνετε. κι 



ελπίζω ότι ως το τέλος θα καταλάβετε, 14 καθώς και µας καταλάβατε µερικώς, ότι 
καύχηµά σας είµαστε καθώς ακριβώς κι εσείς δικό µας κατά την ηµέρα του Κυρίου 
µας Ιησού.  
15 Και µ' αυτήν την πεποίθηση ήθελα προηγουµένως να έρθω προς εσάς, για να 

έχετε µια δεύτερη χάρη. 16 Και από εσάς να περάσω στη Μακεδονία και πάλι από 

τη Μακεδονία να έρθω προς εσάς και από εσάς να κατευοδοθώ στην Ιουδαία. 17 
Αυτό, λοιπόν, επειδή ήθελα, µήπως άραγε χρησιµοποίησα ελαφρότητα; Ή αυτά 

που αποφασίζω, κατά σάρκα τα αποφασίζω, ώστε να εξαρτάται από εµένα το ναι 

ναι και το όχι όχι; 18 Αλλά πιστός είναι ο Θεός, γιατί ο λόγος µας που 

κηρύχτηκε προς εσάς δεν είναι ναι και όχι. 19 Γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς 

Χριστός, που κηρύχτηκε από εµάς µεταξύ σας, από εµένα και το Σιλουανό και 

τον Τιµόθεο, δεν ήταν ναι και όχι, αλλά σε Αυτόν ήταν ναι. 20 Γιατί όσες 

υποσχέσεις του Θεού υπάρχουν, µέσα σε Αυτόν είναι ναι. Γι' αυτό και διαµέσου 

Αυτού λέγεται από εµάς το “αµήν” στο Θεό προς δόξα του. 21 Και αυτός που 

µας στερεώνει µαζί σας στο Χριστό και µας έχρισε, είναι ο Θεός, 22 ο οποίος και 

µας σφράγισε και µας έδωσε τον αρραβώνα του Πνεύµατος µέσα στις καρδιές 
µας.  
23 Εγώ, λοιπόν, µάρτυρα το Θεό επικαλούµαι πάνω στην ψυχή µου, ότι επειδή 

σας λυπάµαι, δεν ήρθα ακόµη στην Κόρινθο. 24 Όχι ότι θέλουµε να 

κυριαρχούµε στην πίστη σας, αλλά είµαστε συνεργάτες της χαράς σας. γιατί 
έχετε σταθεί σταθεροί στην πίστη.  

2 
Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ (K.B') 2 

Γιατί αποφάσισα για τον εαυτό µου αυτό: το να µην έρθω πάλι µε λύπη προς 

εσάς. 2 Γιατί αν εγώ σας λυπώ, τότε ποιος είναι αυτός που µε ευφραίνει παρά 
εκείνος που λυπάται από εµένα; 3 Και έγραψα ακριβώς αυτό, για να µην έχω 
λύπη, όταν έρθω, από αυτούς που έπρεπε να χαίρω, έχοντας πεποίθηση για όλους 

σας ότι η δική µου χαρά είναι χαρά όλων σας. 4 Γιατί µε πολλή θλίψη και µε 
στενοχώρια στην καρδιά σάς έγραψα, µε πολλά δάκρυα, όχι για να λυπηθείτε, 
αλλά για να γνωρίσετε την αγάπη που έχω περισσότερο για σας. 

Συγχώρεση στον αµαρτωλό  

5 Αν όµως κάποιος έχει λυπήσει, έχει λυπήσει όχι εµένα, αλλά σε κάποιο βαθµό - 

για να µην υπερβάλλω - όλους εσάς. 6 Είναι αρκετό σε τέτοιον άνθρωπο η 

επιτίµηση αυτή που προέρχεται από τους περισσότερους, 7 ώστε, αντίθετα, 

τώρα µάλλον εσείς να τον συγχωρήσετε και να τον παρηγορήσετε, µήπως η 

περισσότερη λύπη καταπιεί τέτοιον άνθρωπο. 8 Γι' αυτό σας παρακαλώ να 

επικυρώσετε σ' αυτόν την αγάπη σας. 9 Επειδή γι' αυτό και σας έγραψα, για να 

γνωρίσω το αποτέλεσµα της δοκιµής σας, αν σε όλα είστε υπάκουοι. 10 Και σ' 



όποιον κάτι συγχωρείτε, συγχωρώ κι εγώ. Γιατί κι εγώ ό,τι έχω συγχωρήσει, αν 

κάτι έχω συγχωρήσει, το έκανα για σας µπροστά στο πρόσωπο του Χριστού, 11 

για να µην αρπαχτούµε από το Σατανά. γιατί δεν αγνοούµε τα διανοήµατά του.  

Ανησυχία του Παύλου στην Τρωάδα  

12 Όταν ήρθα, λοιπόν, στην Τρωάδα για το ευαγγέλιο του Χριστού και, ενώ µου 

είχε ανοιχτεί θύρα για τον Κύριο, 13 δεν είχα άνεση στο πνεύµα µου, µε το να µη 

βρίσκω τον Τίτο τον αδελφό µου. Αλλά αφού τους αποχαιρέτησα, εξήλθα για τη 
Μακεδονία.  

14 Ευχαριστώ όµως το Θεό που πάντοτε µας κάνει να θριαµβεύουµε µε το 

Χριστό και που την οσµή της γνώσης του τη φανερώνει µέσα από εµάς σε κάθε 

τόπο. 15 Γιατί είµαστε ευωδία του Χριστού για το Θεό µεταξύ αυτών που 
σώζονται και µεταξύ αυτών που χάνονται. 16 Για κάποιους οσµή από θάνατο σε 

θάνατο, για άλλους οσµή από ζωή σε ζωή. Και ποιος είναι ικανός για να κάνει 
αυτά; 17 Γιατί δεν είµαστε όπως οι πολλοί που καπηλεύονται το λόγο του Θεού, 

αλλά ως άνθρωποι µε ειλικρινή κίνητρα, αλλά ως άνθρωποι σταλµένοι από 

το Θεό µιλούµε ενωµένοι µε το Χριστό απέναντι στο Θεό. 

∆ιάκονοι της καινής διαθήκης  
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Αρχίζουµε πάλι τους εαυτούς µας να συνιστούµε; Ή µήπως έχουµε ανάγκη όπως 

µερικοί από συστατικές επιστολές προς εσάς ή από εσάς; 2 Η επιστολή µας εσείς 
είστε, γραµµένη µέσα στις καρδιές µας, που γνωρίζεται και διαβάζεται από όλους 

τους ανθρώπους. 3 Και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού που γράφτηκε 
µε τη διακονία µας, γραµµένη όχι µε µελάνι, αλλά µε το Πνεύµα του ζωντανού 
Θεού, όχι σε πλάκες λίθινες, αλλά σε πλάκες σάρκινων καρδιών.  

4 Και τέτοια πεποίθηση έχουµε στο Θεό µέσω του Χριστού. 5 Όχι ότι από µόνοι 
µας είµαστε ικανοί να λογαριάσουµε κάτι σαν να προερχόταν από τους 

εαυτούς µας, αλλά η ικανότητά µας είναι από το Θεό, 6 ο οποίος και µας έκανε 

ικανούς διακόνους καινούργιας διαθήκης, όχι γράµµατος, αλλά Πνεύµατος. γιατί 
το γράµµα σκοτώνει, αλλά το Πνεύµα ζωοποιεί.  
7 Αν, λοιπόν, η διακονία του θανάτου µε γράµµατα τυπωµένα σε λίθους ήρθε µε 

δόξα, ώστε να µη δύνανται να ατενίσουν οι γιοι Ισραήλ στο πρόσωπο του 

Μωυσή εξαιτίας της δόξας του προσώπου του, η οποία επρόκειτο να 
καταργηθεί, 8 πώς η διακονία του Πνεύµατος δε θα είναι µε περισσότερη δόξα; 9 

Γιατί αν στη διακονία της κατάκρισης υπάρχει δόξα, πολύ περισσότερο η 
διακονία της δικαίωσης περισσεύει σε δόξα. 10 Και πράγµατι, δεν έχει δοξαστεί το 
δοξασµένο σε αυτήν την περίπτωση εξαιτίας της υπερβολικής δόξας. 11 Γιατί αν 



εκείνο που καταργείται ήρθε διαµέσου δόξας, πολύ περισσότερο αυτό που µένει 

θα είναι µε δόξα.  
12 Επειδή έχουµε λοιπόν τέτοια ελπίδα, κάνουµε χρήση πολλής παρρησίας 13 και 

δεν κάνουµε καθώς ακριβώς ο Μωυσής που έθετε κάλυµµα πάνω στο πρόσωπό 

του, για να µην ατενίσουν οι γιοι Ισραήλ στο τέλος αυτού που επρόκειτο να 
καταργηθεί. 14 Αλλά πωρώθηκαν οι διάνοιές τους. Γιατί µέχρι τη σηµερινή ηµέρα 
το ίδιο κάλυµµα µένει κατά την ανάγνωση της παλαιάς διαθήκης, που δεν 

ανασηκώνεται, γιατί καταργείται µε το Χριστό. 15 Αλλά έως σήµερα, όποτε 

διαβάζεται ο Μωυσής, ένα κάλυµµα βρίσκεται πάνω στην καρδιά τους. 16 Όποτε 

όµως κάποιος επιστρέψει προς τον Κύριο, αφαιρείται από γύρω του το 

κάλυµµα. 17 Και ο Κύριος είναι το Πνεύµα.  και όπου είναι το Πνεύµα του 

Κυρίου, υπάρχει ελευθερία. 18 Όλοι εµείς, λοιπόν, αντικατοπτρίζουµε τη δόξα 

του Κυρίου µε ακάλυπτο πρόσωπο και µεταµορφωνόµαστε στην ίδια την εικόνα 

του από δόξα σε δόξα, καθώς ακριβώς γίνεται από τον Κύριο, το Πνεύµα. 

Το κήρυγµα του ευαγγελίου  
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Γι' αυτό, έχοντας τη διακονία αυτήν, καθώς ελεηθήκαµε, δεν αποθαρρυνόµαστε, 2 

αλλά απαρνηθήκαµε τα κρυφά πράγµατα της ντροπής, χωρίς να περπατούµε µε 

πανουργία µήτε χρησιµοποιώντας δόλο στο λόγο του Θεού, αλλά µε τη 

φανέρωση της αλήθειας συνιστούµε τους εαυτούς µας προς τη συνείδηση κάθε 
ανθρώπου µπροστά στο Θεό. 3 Αν όµως πράγµατι είναι καλυµµένο το ευαγγέλιό 
µας, στους χαµένους είναι καλυµµένο, 4 στους οποίους ο θεός του αιώνα τούτου 
τύφλωσε τις διάνοιες των απίστων, για να µη λάµψει η αυγή για το φωτισµό του 

ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. 5 Γιατί τους 

εαυτούς µας δεν κηρύττουµε, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο, ενώ τους 

εαυτούς µας κηρύττουµε δούλους σας για χάρη του Ιησού. 6 Επειδή ο Θεός 

που είπε: «Από το σκοτάδι να λάµψει φως», αυτός έλαµψε µέσα στις καρδιές 

µας, για να φωτίσει τη γνώση της δόξας του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού 
Χριστού.  

Θησαυρός σε πήλινα σκεύη  

7 Έχουµε όµως το θησαυρό τούτο µέσα σε πήλινα σκεύη, για να είναι του Θεού η 
υπερβολή της δύναµης και όχι από εµάς. 8 Σε καθετί θλιβόµαστε αλλά δε 
στενοχωριόµαστε, απορούµε αλλά δεν απελπιζόµαστε, 9 καταδιωκόµαστε αλλά 
δεν εγκαταλειπόµαστε, καταβαλλόµαστε αλλά δε χανόµαστε. 10 Πάντοτε 

νέκρωση του Ιησού περιφέρουµε στο σώµα µας τη, ώστε και η ζωή του Ιησού να 
φανερωθεί στο σώµα µας. 11 Γιατί πάντα εµείς που ζούµε παραδινόµαστε σε 



θάνατο για τον Ιησού, ώστε και η ζωή του Ιησού να φανερωθεί µέσα στη θνητή 
σάρκα µας. 12 Ώστε ο θάνατος µέσα σ' εµάς ενεργείται, ενώ η ζωή µέσα σ' εσάς. 
13 Επειδή έχουµε, λοιπόν, το ίδιο πνεύµα της πίστης κατά το γραµµένο: 

Πίστεψα, γι' αυτό µίλησα, και εµείς πιστεύουµε, γι' αυτό και µιλούµε. 14 
Επειδή ξέρουµε ότι εκείνος που έγειρε τον Κύριο Ιησού θα εγείρει και εµάς µαζί µε 

τον Ιησού και θα µας στήσει κοντά του µαζί σας. 15 Γιατί τα πάντα γίνονται για 
σας, ώστε η χάρη που πλεόνασε να επιφέρει άφθονη ευχαριστία διαµέσου 
περισσότερων ανθρώπων για τη δόξα του Θεού. 

Ζούµε µε την πίστη  

16 Γι' αυτό δεν αποθαρρυνόµαστε, αλλά αν και ο εξωτερικός µας άνθρωπος 

φθείρεται, όµως ο εσωτερικός µας ανακαινίζεται ηµέρα µε την ηµέρα. 17 Γιατί η 

προσωρινή ελαφρή θλίψη µας κατεργάζεται για µας ένα υπερβολικά υπερβολικό 
αιώνιο βάρος δόξας, 18 επειδή εµείς δεν προσηλώνουµε το βλέµµα µας σ' εκείνα 

που βλέπονται, αλλά σ' εκείνα που δε βλέπονται. Γιατί εκείνα που βλέπονται είναι 
πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δε βλέπονται είναι αιώνια.  
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Γιατί ξέρουµε ότι, αν η επίγεια οικία της σάρκινης σκηνής µας καταλυθεί, έχουµε 

οικοδοµή από το Θεό, αιώνια οικία αχειροποίητη στους ουρανούς. 2 Και 

πράγµατι, µέσα σε τούτο το σώµα στενάζουµε, ποθώντας πολύ να επενδυθούµε 

το κατοικητήριό µας που είναι από τον ουρανό. 3 Και βέβαια, αν γδυθούµε το 
σώµα µας, δε θα βρεθούµε γυµνοί. 4 Γιατί κι εµείς που είµαστε µέσα στη 

σάρκινη σκηνή µας στενάζουµε από το βάρος της, την οποία δε θέλουµε να 

γδυθούµε, αλλά να την επενδύσουµε, για να καταπιωθεί το θνητό από τη ζωή. 5 

Και αυτός που µας έπλασε γι' αυτό ακριβώς είναι ο Θεός, που µας έδωσε τον 
αρραβώνα του Πνεύµατος.  
6 Έχοντας συνεπώς θάρρος πάντοτε και, επειδή ξέρουµε ότι µένοντας στο σώµα 

είµαστε ξενιτεµένοι από τον Κύριο 7 - γιατί περπατούµε µε την πίστη, όχι µε την 
όραση - 8 έχουµε λοιπόν θάρρος και προτιµούµε µάλλον να αποδηµήσουµε από 
το σώµα και να µείνουµε κοντά στον Κύριο. 9 Γι' αυτό και φιλοτιµούµαστε, είτε 

µένουµε στο σώµα είτε αποδηµούµε, να είµαστε ευάρεστοι σ' αυτόν. 10 Γιατί 
όλοι εµείς πρέπει να φανερωθούµε µπροστά στο βήµα του Χριστού, για να 

απολάβει ο καθένας αυτά που σχετίζονται µε όσα έπραξε µε το σώµα του, είτε 
αγαθό είτε κακό. 

Η διακονία της συµφιλίωσης  

11 Επειδή λοιπόν ξέρουµε το φόβο του Κυρίου, τους ανθρώπους πείθουµε και 

στο Θεό έχουµε φανερωθεί. ελπίζω επίσης και στις συνειδήσεις σας να έχουµε 



φανερωθεί. 12 ∆ε σας συνιστούµε πάλι τους εαυτούς µας, αλλά αφορµή 

καυχήµατος σας δίνουµε για µας, για να έχετε να λέτε προς εκείνους που 
καυχιούνται σε πρόσωπο και όχι σε καρδιά. 13 Γιατί είτε υπήρξαµε εκτός εαυτού, 

το κάναµε για το Θεό. είτε σωφρονούµε, το κάνουµε για σας. 14 Γιατί η 
αγάπη του Χριστού µάς παρακινεί, επειδή φρονούµε αυτό: ότι ένας πέθανε για 
χάρη όλων, άρα όλοι πέθαναν. 15 Και για χάρη όλων πέθανε, ώστε εκείνοι που 

ζουν να µη ζουν πια για τους εαυτούς τους, αλλά για εκείνον που πέθανε για 
χάρη τους και εγέρθηκε.  
16 Ώστε εµείς κανέναν δεν αναγνωρίζουµε από τώρα κατά σάρκα. Αν και έχουµε 

γνωρίσει κατά σάρκα το Χριστό, όµως τώρα δεν τον γνωρίζουµε πια έτσι. 17 

Ώστε, αν κάποιος είναι στο Χριστό, είναι καινούργιο κτίσµα. Τα αρχαία 

παρήλθαν, ιδού, έχουν γίνει καινούργια. 18 Και τα πάντα είναι από το Θεό, που 

µας συµφιλίωσε µε τον εαυτό του µέσω του Χριστού και µας έδωσε τη διακονία 

της συµφιλίωσης: 19 πως δηλαδή ο Θεός ήταν µέσα στο Χριστό, συµφιλιώνοντας 

τον κόσµο µε τον εαυτό του, µη λογαριάζοντας σ' αυτούς τα παραπτώµατά 

τους, και ανάθεσε σ' εµάς το λόγο της συµφιλίωσης. 20 Υπέρ του Χριστού λοιπόν 

πρεσβεύουµε, σαν ο Θεός να σας παρακαλεί µέσα από εµάς. ικετεύουµε για 

λογαριασµό του Χριστού, συµφιλιωθείτε µε το Θεό. 21 Αυτόν που δε γνώρισε 
αµαρτία έκανε για χάρη µας αµαρτία, ώστε εµείς να γίνουµε δικαιοσύνη Θεού 
µέσω αυτού.  
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Επειδή συνεργαζόµαστε, λοιπόν, µε το Θεό, γι' αυτό και σας παρακαλούµε να 

µη δεχτείτε στο κενό τη χάρη του Θεού. 2 γιατί λέει:  

 Σε καιρό δεκτό σε άκουσα  
  και σε ηµέρα σωτηρίας σε βοήθησα.  

Ιδού, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. ιδού, τώρα ηµέρα σωτηρίας. 3 ∆ε δίνουµε 
σε κανέναν κανένα πρόσκοµµα, για να µην κατηγορηθεί η διακονία, 4 αλλά ως 

διάκονοι του Θεού σε καθετί συνιστούµε τους εαυτούς µας: σε υποµονή πολλή, 
σε θλίψεις, σε ανάγκες, σε στενοχώριες, 5 σε πληγές, σε φυλακές, σε 
ακαταστασίες, σε κόπους, σε αγρύπνιες, σε νηστείες, 6 σε αγνότητα, σε γνώση, 
σε µακροθυµία, σε χρηστότητα, σε Πνεύµα Άγιο, σε αγάπη ανυπόκριτη, 7 σε λόγο 

αλήθειας, σε δύναµη Θεού. µε τα όπλα της δικαιοσύνης τα δεξιά και τα αριστερά, 

8 µε δόξα και µε ατιµία, µε δυσφήµιση και µε καλή φήµη. Σαν πλάνοι και όµως 

αληθινοί, 9 σαν να µας αγνοούν και όµως µας γνωρίζουν καλά, σαν να 

πεθαίνουµε και ιδού ζούµε, σαν να παιδευόµαστε και όµως δε θανατωνόµαστε, 
10 σαν να λυπόµαστε, πάντα όµως χαιρόµαστε, σαν φτωχοί, πολλούς όµως 

πλουτίζουµε, σαν τίποτα να µην έχουµε και όµως τα πάντα κατέχουµε.  



11 Το στόµα µας έχει ανοιχτεί προς εσάς, Κορίνθιοι, η καρδιά µας έχει πλατυνθεί. 
12 ∆ε στενοχωριέστε µ' εµάς, αλλά στενοχωριέστε µέσα στα σπλάχνα σας. 13 

Ανταποδώστε, λοιπόν, τον ίδιο µισθό, σαν σε τέκνα µου το λέω, πλατυνθείτε κι 
εσείς. 

Ο ναός του ζωντανού Θεού  

14 Μην ετεροζυγείτε µε άπιστους. γιατί ποια συµµετοχή έχουν η δικαιοσύνη και 

η ανοµία, ή ποια κοινωνία έχουν το φως µε το σκοτάδι; 15 Και ποια η 

συµφωνία του Χριστού µε το Βελιάρ ή τι µερίδιο έχει ο πιστός µαζί µε τον 

άπιστο; 16 Και ποια συγκατάθεση µπορεί να κάνει ο ναός του Θεού µαζί µε τα 

είδωλα; Γιατί εµείς είµαστε ναός του Θεού του ζωντανού, καθώς είπε ο Θεός:  

 Θα κατοικήσω µέσα τους  
  και θα περπατήσω µεταξύ τους  
 και θα είµαι Θεός τους  
  κι αυτοί θα είναι λαός µου.  
17  Γι' αυτό εξέλθετε από το µέσο αυτών  
  και χωριστείτε, λέει ο Κύριος,  

 και ακάθαρτο µην αγγίζετε.  
  κι εγώ θα σας δεχτώ,  
18  και θα είµαι για σας Πατέρας,  
  κι εσείς θα είστε για µένα γιοι  
  και θυγατέρες, 

 λέει Κύριος ο Παντοκράτορας.  
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 Αφού έχουµε, λοιπόν, αυτές τις επαγγελίες, αγαπητοί, ας καθαρίσουµε 

τους εαυτούς µας από κάθε µολυσµό σάρκας και πνεύµατος, επιτελώντας 
αγιοσύνη µε φόβο Θεού. 

Η χαρά του Παύλου για τη µετάνοια της εκκλησίας  

2 Χωρέστε µας στην καρδιά σας. Κανέναν δεν αδικήσαµε, κανέναν δε 

φθείραµε, σε κανέναν δεν ήµασταν πλεονέκτες. 3 Για κατάκρισή σας δεν το λέω. 
γιατί σας έχω προείπει ότι είστε µέσα στις καρδιές µας, µαζί στο θάνατο και µαζί 
στη ζωή. 4 Έχω πολλή παρρησία προς εσάς, έχω πολλή καύχηση για σας. Έχω 
γεµίσει από την παρηγοριά, υπερπερισσεύω από τη χαρά πάνω σε όλη τη θλίψη 
µας.  
5 Και πράγµατι, όταν εµείς ήρθαµε στη Μακεδονία, καµιά άνεση δεν είχε η σάρκα 

µας, αλλά σε καθετί θλιβόµασταν. απέξω µάχες, από µέσα φόβοι. 6 Αλλά αυτός 



που παρηγορεί τους ταπεινούς, ο Θεός, µας παρηγόρησε µε την παρουσία του 
Τίτου. 7 Και όχι µόνο µε την παρουσία του, αλλά και µε την παρηγοριά που 
παρηγορήθηκε από εσάς, αναγγέλλοντάς µας το µεγάλο πόθο σας, τον οδυρµό 
σας, το ζήλο σας για µένα, ώστε εγώ περισσότερο να χαρώ. 8 Γιατί αν και σας 

λύπησα µε την επιστολή, δε µεταµελούµαι. αν και µεταµελόµουν - επειδή βλέπω 

ότι η επιστολή εκείνη, έστω και προσωρινά, σας λύπησε - 9 τώρα όµως χαίρω, 

όχι γιατί λυπηθήκατε, αλλά γιατί λυπηθήκατε προς µετάνοια. γιατί λυπηθήκατε 
κατά Θεό, ώστε σε τίποτα να µη ζηµιωθείτε από εµάς. 10 Γιατί η κατά Θεό λύπη 

εργάζεται µετάνοια για σωτηρία αµεταµέλητη. η λύπη όµως του κόσµου 
κατεργάζεται θάνατο. 11 Γιατί ιδού, αυτό ακριβώς, το ότι κατά Θεό λυπηθήκατε, 

πόση προθυµία κατεργάστηκε σ' εσάς, αλλά επιπλέον και απολογία, αλλά και 
αγανάκτηση, αλλά και φόβο, αλλά και µεγάλο πόθο, αλλά και ζήλο, αλλά και 
τιµωρία του κακού ! Σε καθετί συστήσατε τους εαυτούς σας πως είναι αγνοί σ' 

αυτό το πράγµα. 12 Άρα, αν και σας έγραψα, δεν το έκανα εξαιτίας αυτού που 
αδίκησε ούτε εξαιτίας αυτού που αδικήθηκε, αλλά για να φανερωθεί προς εσάς 

τους ίδιους ο ζήλος σας που έχετε για µας µπροστά στο Θεό. 13 Γι' αυτό 
έχουµε παρηγορηθεί.  
Και επιπλέον, εκτός από την παρηγοριά µας, περισσότερο µάλλον χαρήκαµε για τη 

χαρά του Τίτου, επειδή έχει αναπαυτεί το πνεύµα του από όλους εσάς. 14 Γιατί, 
αν έχω καυχηθεί κάτι σ' αυτόν για σας, δεν καταντροπιάστηκα, αλλά όπως όλα τα 

είπαµε σ' εσάς µε αλήθεια, έτσι και η καύχησή µας που έγινε στον Τίτο ήταν 
αληθινή. 15 Και τα σπλάχνα του περισσότερο είναι προσκολληµένα προς εσάς, 
όταν θυµάται την υπακοή όλων σας, πώς τον δεχτήκατε µε φόβο και τρόµο. 16 
Χαίροµαι, γιατί σε καθετί έχω έχω εµπιστοσύνη σ' εσάς. 

Συνεισφορά για την εκκλησία της Ιερουσαλήµ  
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Γνωρίζουµε λοιπόν σ' εσάς, αδελφοί, τη χάρη του Θεού που έχει δοθεί στις 
εκκλησίες της Μακεδονίας, 2 γιατί µέσα σε πολλή δοκιµασία θλίψης, η αφθονία 
της χαράς τους και η βαθιά φτώχεια τους ξεχείλισαν στον πλούτο της 

γενναιοδωρίας τους. 3 Γιατί µαρτυρώ ότι κατά τη δύναµή τους και µάλιστα 

παραπάνω από τη δύναµή τους, αυτοπροαίρετα, 4 µε πολλές παρακλήσεις µάς 

ζητούσαν να δεχτούµε τη χάρη και τη συµµετοχή στη διακονία που είναι για 

τους αγίους. 5 Και όχι µόνο έκαναν καθώς ελπίσαµε, αλλά τους εαυτούς τους 

έδωσαν πρώτα στον Κύριο και σ' εµάς µε το θέληµα του Θεού, 6 ώστε εµείς 

παρακαλέσαµε τον Τίτο, καθώς έκανε την έναρξη προηγουµένως, έτσι και να 

επιτελέσει σ' εσάς και τη χάρη αυτή της γενναιοδωρίας. 7 Αλλά όπως ακριβώς 
σε καθετί περισσεύετε, σε πίστη και σε λόγο και σε γνώση και σε κάθε ζήλο και 



στην αγάπη από εµάς για σας, να περισσεύετε και σ' αυτήν τη χάρη της 
γενναιοδωρίας.  

8 ∆εν το λέω ως διαταγή, αλλά για να δοκιµάζω µέσω του ζήλου άλλων και τη 
γνησιότητα της δικής σας αγάπης. 9 Γιατί γνωρίζετε τη χάρη του Κυρίου µας 
Ιησού Χριστού, ότι για σας φτώχυνε, ενώ ήταν πλούσιος, ώστε εσείς να 

πλουτίσετε µε τη φτώχεια εκείνου. 10 Και γνώµη δίνω σ' αυτό το θέµα. Γιατί 
αυτό συµφέρει σ' εσάς, οι οποίοι όχι µόνο στο να κάνετε, αλλά και στο να θέλετε, 
κάνατε από πριν την έναρξη, από πέρυσι. 11 Τώρα όµως επιτελέστε και την 

πράξη, ώστε καθώς ακριβώς υπήρξε η προθυµία στο να θέλετε, έτσι ας 
υπάρχει προθυµία και στο να επιτελέσετε τη συνεισφορά από αυτά που έχετε. 

12 Γιατί αν η προθυµία προϋπάρχει, είναι ευπρόσδεκτη ανάλογα µ' αυτό που έχει 

κανείς, όχι ανάλογα µ' αυτό που δεν έχει. 13 Όχι βέβαια να είναι σε άλλους 
άνεση και σ' εσάς θλίψη, αλλά µε ισότητα: 14 στο σηµερινό καιρό, το δικό σας 

περίσσευµα να δοθεί στο υστέρηµα εκείνων, ώστε και το περίσσευµα εκείνων να 

γίνει συµπλήρωµα στο δικό σας υστέρηµα, για να γίνει ισότητα 15 καθώς είναι 
γραµµένο:  

 Αυτός που µάζεψε πολύ δεν πλεόνασε,  
  και αυτός που µάζεψε λίγο δε στερήθηκε. 

Ο Τίτος και οι σύντροφοί του  

16 Ευχαριστώ όµως το Θεό που δίνει τον ίδιο ζήλο για σας µέσα στην καρδιά του 
Τίτου, 17 γιατί αφενός δέχτηκε την παράκληση να έρθει προς εσάς, αφετέρου 

έχοντας µεγαλύτερη προθυµία αυτοπροαίρετος εξήλθε από εδώ προς εσάς. 18 

Και στείλαµε µαζί του τον αδελφό του οποίου ο έπαινος για το έργο του 

ευαγγελίου ακούγεται διαµέσου όλων των εκκλησιών. 19 Και όχι µόνο αυτό, 
αλλά και χειροτονήθηκε συνοδοιπόρος µας από τις εκκλησίες µαζί µε τη χάρη 

αυτή της συνεισφοράς που διακονείται από εµάς για τη δόξα του ίδιου του 

Κυρίου και για ένδειξη της προθυµίας µας. 20 Και αποφεύγουµε αυτό: µήπως 
κανείς µας κατηγορήσει για την αφθονία αυτή της συνεισφοράς σας που 

διακονείται από εµάς. 21 Γιατί προνοούµε τα καλά όχι µόνο µπροστά στον Κύριο, 
αλλά και µπροστά στους ανθρώπους. 22 Στείλαµε λοιπόν µαζί τους τον αδελφό 

µας, που δοκιµάσαµε σε πολλές περιπτώσεις πολλές φορές ότι είναι δραστήριος, 

και τώρα είναι πολύ δραστηριότερος από την πολλή εµπιστοσύνη που έχει σ' 

εσάς. 23 Είτε πρόκειται για τον Τίτο, αυτός είναι σύντροφός µου και 

συνεργάτης µου για την ωφέλειά σας. είτε πρόκειται για τους αδελφούς µας, 

αυτοί είναι απόστολοι των εκκλησιών, δόξα Χριστού. 24 ∆είξτε, λοιπόν, σ' 

αυτούς µπροστά στις εκκλησίες την ένδειξη της αγάπης σας και δείξτε ότι είναι 
δικαιολογηµένη η καύχησή µας για σας. 



Η συνεισφορά για τους αγίους  
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Γιατί, βέβαια, σχετικά µε τη διακονία της συνεισφοράς που είναι για τους 
αγίους περιττό µου είναι να σας γράφω. 2 Γιατί ξέρω την προθυµία σας για την 

οποία καυχιέµαι για σας στους Μακεδόνες, ότι η Αχαΐα έχει προετοιµαστεί από 
πέρυσι, και ο ζήλος σας ερέθισε τους περισσότερους. 3 Έστειλα λοιπόν τους 

αδελφούς, για να µην κενωθεί το καύχηµά µας που έγινε για σας σ' αυτό το 
σηµείο, ώστε, καθώς έλεγα, να είστε προετοιµασµένοι. 4 Μήπως, αν έρθουν µαζί 
µου Μακεδόνες και σας βρουν απροετοίµαστους, καταντροπιαστούµε εµείς, για να 
µη λέω εσείς, στην υπόθεση αυτή. 5 Θεώρησα, λοιπόν, αναγκαίο να παρακαλέσω 
τους αδελφούς να έρθουν σ' εσάς πρωτύτερα και να προετοιµάσουν την 

ευεργεσία σας που έχετε προϋποσχεθεί, ώστε αυτή να είναι έτοιµη, έτσι που να 
είναι ως ευεργεσία και όχι ως πλεονεξία σε βάρος σας.  

6 Και τούτο να ξέρετε: αυτός που σπέρνει φειδωλά, φειδωλά και θα θερίσει. και 

αυτός που σπέρνει άφθονα, άφθονα και θα θερίσει. 7 Καθένας ας δώσει καθώς 

έχει προτιµήσει στην καρδιά του, όχι από λύπη ή από ανάγκη. γιατί τον ιλαρό 

δότη αγαπά ο Θεός. 8 Και είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να 
περισσέψει σ' εσάς, ώστε σε καθετί, πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια, να 
περισσεύετε σε κάθε έργο αγαθό 9 καθώς είναι γραµµένο:  

 Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς,  
  η δικαιοσύνη του µένει στον αιώνα.  
10 Και εκείνος που χορηγεί άφθονα σπόρο στο σπορέα και άρτο για τροφή θα 
χορηγήσει και θα πληθύνει το σπόρο σας, και θα αυξήσει τους καρπούς της 
αγαθοεργίας σας, 11 ώστε να πλουτίζετε σε καθετί για να πράττετε κάθε 
γενναιοδωρία, η οποία κατεργάζεται διαµέσου µας ευχαριστία στο Θεό. 12 Γιατί η 
διακονία αυτής της υπηρεσίας όχι µόνο συµπληρώνει τα υστερήµατα των αγίων, 
αλλά και φέρνει περίσσευµα µε πολλές ευχαριστίες στο Θεό. 13 Ώστε διαµέσου 
της δοκιµής αυτής της διακονίας να δοξάζουν το Θεό για την υποταγή που 

οµολογείτε στο ευαγγέλιο του Χριστού και για τη γενναιοδωρία της συµµετοχής 

σας στις ανάγκες που υπάρχουν σ' αυτούς και σε όλους, 14 και ώστε στη 

δέησή τους για σας να σας ποθούν πολύ για την υπερβολική χάρη του Θεού που 
είναι πάνω σας. 15 Ευχαριστώ το Θεό για την ανεκδιήγητη δωρεά του. 

Ο Παύλος υπερασπίζει την αποστολική εξουσία του  
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Ο ίδιος, λοιπόν, εγώ ο Παύλος, σας παρακαλώ µε την πραότητα και µε την 

επιείκεια του Χριστού, ο οποίος αφενός µπροστά σας είµαι ταπεινός µεταξύ σας, 

αφετέρου απών δείχνω θάρρος προς εσάς: 2 παρακαλώ, λοιπόν, όταν θα είµαι 
παρών, να µη δείξω θάρρος, µε την πεποίθηση που σκέφτοµαι να τολµήσω, σε 
µερικούς που νοµίζουν πως εµείς περπατούµε κατά σάρκα. 3 Γιατί, ενώ 

περπατούµε µε τη σάρκα, δε στρατευόµαστε κατά σάρκα, 4 επειδή τα όπλα της 

εκστρατείας µας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά µε το Θεό προς καθαίρεση 
οχυρωµάτων, και γκρεµίζουµε λογισµούς 5 και κάθε ύψωµα που υψώνεται µε 
αλαζονεία κατά της γνώσης του Θεού, και αιχµαλωτίζουµε κάθε διανόηµα στην 
υπακοή του Χριστού, 6 και είµαστε έτοιµοι να τιµωρήσουµε κάθε παρακοή, όταν 
γίνει πλήρης η υπακοή σας.  

7 Επιφανειακά βλέπετε τα πράγµατα. Αν κάποιος έχει πεποίθηση στον εαυτό του 

πως είναι του Χριστού, αυτό ας αναλογιστεί πάλι από µόνος του: ότι καθώς αυτός 

είναι του Χριστού, έτσι κι εµείς. 8 Και γιατί, αν καυχηθώ κάτι περισσότερο για 

την εξουσία µας που µας έδωσε ο Κύριος για οικοδοµή και όχι για καταστροφή 
σας, δε θα ντροπιαστώ. 9 Να µη φανώ σαν να σας εκφοβίζω µε τις επιστολές. 10 

Γιατί: «Αφενός οι επιστολές», λένε, «είναι βαριές και ισχυρές, αφετέρου η 

παρουσία του σώµατός του είναι ασθενική και ο λόγος του εξουθενωµένος». 11 

Τούτο να λογίζεται αυτός που το λέει: όποιοι είµαστε στα λόγια µε τις επιστολές 

απόντες, τέτοιοι θα είµαστε και παρόντες µε τα έργα.  

12 Γιατί δεν τολµούµε να συγκαταριθµήσουµε ή να συγκρίνουµε τους εαυτούς 

µας µε µερικούς που συνιστούν τους εαυτούς τους. Αλλά αυτοί δεν έχουν 

σύνεση, όταν µε τους εαυτούς τους µετρούν τους εαυτούς τους και όταν 

συγκρίνουν τους εαυτούς τους µε τους εαυτούς τους. 13 Εµείς όµως δε θα 

καυχηθούµε πέρα από τα µέτρα των ορίων µας, αλλά θα καυχηθούµε  
σύµφωνα µε το µέτρο του κανόνα στην περιοχή που µας µοίρασε το µέτρο ο 

Θεός, δηλαδή να φτάσουµε µέχρι και σ' εσάς. 14 Γιατί δεν υπερεκτείνουµε τους 
εαυτούς µας σαν να µην έχουµε φτάσει σ' εσάς, επειδή πράγµατι φτάσαµε µέχρι 
και σ' εσάς µε το ευαγγέλιο του Χριστού. 15 ∆εν καυχιόµαστε σε ξένους κόπους 

πέρα από τα µέτρα των ορίων µας, αλλά έχουµε την ελπίδα, καθώς αυξάνεται 
η πίστη σας, να µεγαλυνθούµε περίσσια µεταξύ σας στην περιοχή µας, 16 ώστε 

να ευαγγελίσουµε πέρα από εσάς. όχι να καυχιόµαστε στα έτοιµα µέσα σε ξένη 

περιοχή άλλου. 17 Αλλά αυτός που καυχιέται, στον Κύριο ας 
καυχιέται. 18 Γιατί δεν είναι δόκιµος και άξιος βραβείου εκείνος που 

συνιστά τον εαυτό του,  αλλά εκείνος που ο Κύριος τον συνιστά. 



Ο Παύλος και οι ψευδαπόστολοι  
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 Είθε να µου ανεχόσασταν κάποια µικρή αφροσύνη. Αλλά και ήδη µε 
ανέχεστε. 2 Γιατί σας ζηλεύω µε ζηλοτυπία Θεού, επειδή σας αρραβώνιασα µε 

έναν άντρα, για να σας παρουσιάσω σαν αγνή παρθένα στο Χριστά. 3 Φοβάµαι 

όµως µήπως, όπως ο όφης εξαπάτησε την Εύα µε την πανουργία του, έτσι 
φθαρούν τα διανοήµατά σας από την απλότητα και την αγνότητα που είναι στο 
Χριστό. 4 Γιατί, βέβαια, αν κάποιος έρχεται και κηρύττει άλλον Ιησού που δεν 
κηρύξαµε ή λαβαίνετε άλλο πνεύµα που δε λάβατε, ή άλλο ευαγγέλιο που δε 

δεχτήκατε, τον ανέχεστε καλά. 5 Νοµίζω, βεβαίως, ότι σε τίποτα δεν έχω 

υστερήσει από τους πρώτιστους αποστόλους. 6 Αν και είµαι λοιπόν απαίδευτος 

στο λόγο, όµως δεν είµαι στη γνώση, αλλά σε καθετί φανερώσαµε σ' εσάς ότι 
έτσι είµαστε σε όλα τα πράγµατα.  

7 Ή έκανα αµαρτία, ταπεινώνοντας τον εαυτό µου, για να υψωθείτε εσείς, επειδή 
σάς κήρυξα δωρεάν το ευαγγέλιο του Θεού; 8 Άλλες εκκλησίες σύλησα και έλαβα 

προµήθεια, για να σας διακονήσω, 9 και όταν ήµουν παρών κοντά σας και 

στερήθηκα, δεν επιβάρυνα κανέναν. Γιατί το υστέρηµά µου το συµπλήρωσαν οι 

αδελφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία, και σε καθετί τήρησα τον εαυτό µου 

χωρίς να σας γίνω βάρος και θα τον τηρήσω. 10 Υπάρχει αλήθεια Χριστού µέσα 

µου, όταν λέω ότι η καύχηση αυτή δε θα µου αποκλειστεί στα µέρη της Αχαΐας. 
11 Γιατί; Επειδή δε σας αγαπώ; Ο Θεός ξέρει πόσο σας αγαπώ.  

12 Αλλά αυτό που κάνω και θα συνεχίσω να κάνω, το κάνω για να κόψω 
εντελώς την αφορµή σ' εκείνους που θέλουν αφορµή να εξισωθούν προς εµάς, 

για να βρεθούν ότι είναι καθώς κι εµείς σ' αυτό που καυχιούνται. 13 Γιατί τέτοιοι 

άνθρωποι είναι ψευδαπόστολοι, εργάτες δόλιοι, που µετασχηµατίζονται σε 

αποστόλους Χριστού. 14 Και αυτό δεν είναι θαύµα. γιατί ο ίδιος ο Σατανάς 

µετασχηµατίζεται σε άγγελο φωτός. 15 ∆εν είναι λοιπόν µεγάλο πράγµα, αν και 

οι διάκονοί του µετασχηµατίζονται και εµφανίζονται σαν διάκονοι δικαιοσύνης. 
των οποίων το τέλος θα είναι κατά τα έργα τους. 

Σύγκριση και ταλαιπωρίες του Παύλου  

16 Πάλι λέω, κανείς ας µη µε νοµίσει πως είµαι άφρονας. ειδεµή, βέβαια, και αν 

µε νοµίζετε ως άφρονα, δεχτείτε µε, ώστε κι εγώ να καυχηθώ λίγο κάτι. 17 

Αυτό που µιλώ δεν το µιλώ κατά την οδηγία του Κυρίου, αλλά σαν να µιλώ µε 
αφροσύνη σ' αυτήν την υπόθεση της καύχησης. 18 Επειδή πολλοί καυχιούνται 
κατά σάρκα, κι εγώ θα καυχηθώ. 19 Γιατί ευχάριστα ανέχεστε τους άφρονες, 
παρόλο που είστε φρόνιµοι. 20 Γιατί ανέχεστε αν κάποιος σας καταδουλώνει, αν 



κάποιος σας κατατρώει, αν κάποιος σας παγιδεύει, αν κάποιος έχει έπαρση, αν 

κάποιος σας δέρνει στο πρόσωπο. 21 Με ατίµωσή µου  το λέω, σαν εµείς να 

υπήρξαµε αδύνατοι. Αλλά σε ό,τι τολµά κανείς να καυχηθεί - µε αφροσύνη το 
λέω - τολµώ κι εγώ. 22 Εβραίοι είναι; Κι εγώ. Ισραηλίτες είναι; Κι εγώ. Σπέρµα 

του Αβραάµ είναι; Κι εγώ. 23 ∆ιάκονοι Χριστού είναι; Παραφρονώντας µιλώ, 
παραπάνω εγώ: σε κόπους περισσότερο, σε φυλακές περισσότερο, σε χτυπήµατα 

υπερβολικά περισσότερο, σε θανάτους πολλές φορές. 24 Από τους Ιουδαίους 

έλαβα πέντε φορές σαράντα παρά µία µαστιγώσεις, 25 τρεις φορές ραβδίστηκα, 
µια φορά λιθοβολήθηκα, τρεις φορές ναυάγησα, ένα µερόνυχτο έχω κάνει στο 
βυθό. 26 Σε οδοιπορίες πολλές φορές, σε κινδύνους ποταµών, σε κινδύνους 

ληστών, σε κινδύνους από το γένος µου, σε κινδύνους από τους εθνικούς, σε 
κινδύνους στην πόλη, σε κινδύνους στην ερηµιά, σε κινδύνους στη θάλασσα, σε 
κινδύνους µεταξύ ψευδάδελφων, 27 µε κόπο και µε µόχθο, σε αγρυπνίες πολλές 
φορές, µε πείνα και δίψα, µε νηστείες πολλές φορές, µε ψύχος και γυµνότητα. 28 
Εκτός των άλλων, η επίβλεψή µου η καθηµερινή, η µέριµνα για όλες τις 
εκκλησίες. 29 Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ; Ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν 
καίοµαι;  

30 Αν πρέπει να καυχιέµαι, θα καυχηθώ για τα πράγµατα που δείχνουν την 
αδυναµία µου. 31 Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου Ιησού, που είναι ευλογητός 
στους αιώνες, ξέρει ότι δεν ψεύδοµαι. 32 Στη ∆αµασκό, ο εθνάρχης του βασιλιά 
Αρέτα φρουρούσε την πόλη των ∆αµασκηνών για να µε πιάσει, 33 και διαµέσου 

µιας θυρίδας µέσα σε δίχτυ µε κατέβασαν από το τείχος και ξέφυγα από τα χέρια 
του. 

Οράµατα και αποκαλύψεις  
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Πρέπει να καυχιέµαι. δε µε συµφέρει βέβαια, θα έρθω όµως σε οπτασίες και 

αποκαλύψεις του Κυρίου. 2 Ξέρω έναν άνθρωπο στο Χριστό πριν από 

δεκατέσσερα χρόνια - είτε µε το σώµα, δεν ξέρω, είτε εκτός του σώµατος δεν 

ξέρω, ο Θεός ξέρει - που αρπάχτηκε τέτοιος άνθρωπος ως τον τρίτο ουρανό. 3 

Και ξέρω ότι τέτοιος άνθρωπος - είτε µε το σώµα είτε χωρίς το σώµα δεν ξέρω, ο 
Θεός ξέρει - 4 αρπάχτηκε στον παράδεισο και άκουσε ανεκλάλητα λόγια που δεν 

είναι δυνατό σε άνθρωπο να τα µιλήσει. 5 Για τέτοιο άνθρωπο θα καυχηθώ, 

αλλά για τον εαυτό µου δε θα καυχηθώ παρά µόνο για τις αδυναµίες µου. 6 Αν 

πράγµατι θελήσω να καυχηθώ, δε θα είµαι άφρονας, γιατί θα πω την αλήθεια. 

Αλλά το αποφεύγω, µήπως κάποιος λογιστεί για µένα κάτι παραπάνω από ό,τι µε 
βλέπει ή ακούει από εµένα 7 και εξαιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων. Γι' 

αυτό, για να µην υπερυψώνοµαι, µου δόθηκε αγκάθι στη σάρκα, άγγελος του 



Σατανά, για να µε χαστουκίζει, ώστε να µην υπερυψώνοµαι. 8 Γι' αυτό, τρεις 

φορές τον Κύριο τον παρακάλεσα, να αποµακρυνθεί από εµένα. 9 Και µου έχει 
πει: «Σου αρκεί η χάρη µου, γιατί η δύναµη µέσα σε αδυναµία τελειοποιείται». 
Πολύ ευχαρίστως, λοιπόν, µάλλον θα καυχηθώ στις αδυναµίες µου, ώστε να 
κατασκηνώσει πάνω µου η δύναµη του Χριστού. 10 Γι' αυτό ευαρεστούµαι σε 

αδυναµίες, σε κακοµεταχειρίσεις, σε ανάγκες, σε διωγµούς και σε στενοχώριες 

υπέρ του Χριστού. Γιατί όταν είµαι αδύνατος, τότε είµαι δυνατός. 

Η φροντίδα του Παύλου για τους Κορινθίους  

11 Έχω γίνει άφρονας. εσείς µε αναγκάσατε. Γιατί εγώ έπρεπε από εσάς να 

συστήνοµαι. επειδή σε τίποτα δεν υστέρησα από τους πρώτιστους αποστόλους, 

αν και τίποτα δεν είµαι. 12 Πράγµατι, τα θαυµατουργικά σηµεία του αποστόλου 

πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ σας µε όλη την υποµονή, µε σηµεία και τέρατα και 
δυνάµεις. 13 Γιατί ποιο είναι αυτό στο οποίο γίνατε κατώτεροι περισσότερο από 

τις υπόλοιπες εκκλησίες παρά µόνο στο ότι ο ίδιος εγώ δε σας καταβάρυνα; 

Συγχωρέστε µου την αδικία αυτή! 14 Ιδού, αυτήν την τρίτη φορά είµαι έτοιµος 
να έρθω προς εσάς και δε θα σας καταβαρύνω. Γιατί δε ζητώ τα δικά σας, αλλά 
εσάς. Γιατί δεν οφείλουν τα τέκνα να θησαυρίζουν για τους γονείς, αλλά οι γονείς 
για τα τέκνα. 15 Εγώ µάλιστα πολύ ευχαρίστως θα δαπανήσω και θα δαπανηθώ 

πλήρως υπέρ των ψυχών σας. Αν και περισσότερο σας αγαπώ, λιγότερο 

αγαπιέµαι; 16 Έστω όµως, εγώ δε σας καταβάρυνα. αλλά επειδή είµαι πανούργος, 

σας παγίδεψα µε δόλο. 17 Μήπως µε κάποιον από αυτούς που έχω αποστείλει 

προς εσάς, µέσω αυτού σας εκµεταλλεύτηκα; 18 Παρακάλεσα τον Τίτο, και 

απέστειλα µαζί του τον αδελφό. Μήπως σε κάτι σας εκµεταλλεύτηκε ο Τίτος; ∆εν 

περπατήσαµε στο ίδιο πνεύµα; ∆εν περπατήσαµε στα ίδια ίχνη;  

19 Από καιρό νοµίζετε ότι σ' εσάς απολογούµαστε. Απέναντι στο Θεό µέσω του 

Χριστού µιλάµε. Και τα πάντα γίνονται, αγαπητοί, για τη δική σας οικοδοµή. 20 
Γιατί φοβούµαι µήπως, όταν έρθω, δε σας βρω τέτοιους που θέλω κι εγώ βρεθώ 

από εσάς τέτοιος που δε θέλετε. Μήπως υπάρχουν έριδα, ζήλια, θυµοί, 

φατριασµοί, καταλαλιές, ψιθυρισµοί µε διαβολές, φουσκώµατα από 
υπερηφάνεια, ακαταστασίες. 21 Μήπως, όταν έρθω πάλι, µε ταπεινώσει ο Θεός 
µου µπροστά σας και πενθήσω πολλούς από αυτούς που έχουν αµαρτήσει 

προηγουµένως, και δε µετάνιωσαν για την ακαθαρσία και την πορνεία και την 
ασέλγεια που έπραξαν. 

Τελικές προειδοποιήσεις και χαιρετισµοί  

13 
Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ (K.B') 13  



Αυτήν την τρίτη φορά έρχοµαι προς εσάς. Πάνω στη µαρτυρία του 

στόµατος δύο µαρτύρων και τριών θα σταθεί κάθε λόγος. 2 

Έχω προείπει και προλέγω, όπως όταν ήµουν παρών τη δεύτερη φορά και απών 
τώρα, σ' αυτούς που έχουν αµαρτήσει προηγουµένως και σ' όλους τους λοιπούς 
ότι, αν έρθω πάλι, δε θα σας λυπηθώ, 3 επειδή δοκιµή ζητάτε του Χριστού που 
µιλά µέσα από εµένα, ο οποίος ως προς εσάς δεν είναι αδύνατος, αλλά είναι 
δυνατός µεταξύ σας. 4 Και πράγµατι, σταυρώθηκε µε αδυναµία, αλλά ζει µε 
δύναµη Θεού. Γιατί κι εµείς είµαστε αδύνατοι µέσα σ' αυτόν, αλλά θα ζήσουµε 

µαζί του από τη δύναµη του Θεού ως προς εσάς.  

5 Τους εαυτούς σας να εξετάζετε αν είστε στην πίστη, τους εαυτούς σας να 

δοκιµάζετε. ή δε γνωρίζετε καλά τους εαυτούς σας, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι 
µέσα σας; Εκτός αν είστε κίβδηλοι. 6 Ελπίζω όµως ότι θα γνωρίσετε ότι εµείς δεν 
είµαστε κίβδηλοι. 7 Ευχόµαστε επίσης προς το Θεό εσείς να µην κάνετε κανένα 
κακό, όχι για να φανούµε εµείς γνήσιοι, αλλά για να κάνετε εσείς το καλό, κι εµείς 

ας είµαστε σαν κίβδηλοι. 8 Γιατί δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι κατά της 
αλήθειας, αλλά υπέρ της αλήθειας. 9 Χαιρόµαστε, πράγµατι, όταν εµείς είµαστε 
αδύνατοι, εσείς όµως είστε δυνατοί. Αυτό και ευχόµαστε: τη δική σας κατάρτιση. 

10 Γι' αυτό αυτά τα γράφω απών, ώστε παρών να µη χρησιµοποιήσω απότοµο 

τρόπο κατά την εξουσία που ο Κύριος µού έδωσε για οικοδοµή και όχι για 
καταστροφή.  
11 Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεστε, να παρηγοριέστε, το ίδιο να φρονείτε, 

ειρηνεύετε, και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι µαζί σας. 12 
Χαιρετήστε ο ένας τον άλλο µε άγιο φίληµα. Σας χαιρετούν όλοι οι άγιοι.  
13 Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του 

Αγίου Πνεύµατος ας είναι µαζί µε όλους σας. 
 



ΓΑΛΑΤΑΣ 

Χαιρετισµοί 

1 
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Παύλος, απόστολος όχι από ανθρώπους ούτε µέσω ανθρώπου, αλλά µέσω του 

Ιησού Χριστού και του Θεού Πατέρα που τον έγειρε από τους νεκρούς, 2 και 

όλοι οι αδελφοί που είναι µαζί µου, προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. 3 Χάρη σ' 

εσάς και ειρήνη από το Θεό Πατέρα µας και από τον Κύριο Ιησού Χριστό, 4 που 

έδωσε τον εαυτό του για τις αµαρτίες µας, για να µας ελευθερώσει από τον 
τωρινό κακό αιώνα κατά το θέληµα του Θεού και Πατέρα µας, 5 στον οποίο 

ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αµήν. 

∆εν υπάρχει παρά µόνο ένα ευαγγέλιο  

6 Θαυµάζω γιατί έτσι γρήγορα µετατοπίζεστε από εκείνον που σας κάλεσε µε τη 

χάρη του Χριστού σε άλλο ευαγγέλιο, 7 που δεν είναι άλλο παρά µόνο είναι 
µερικοί που σας ταράζουν και θέλουν να διαστρέψουν το ευαγγέλιο του Χριστού. 

8 Αλλά και αν εµείς ή άγγελος από τον ουρανό σας ευαγγελίζει άλλο εκτός από 

αυτό που σας ευαγγελίσαµε, ας είναι ανάθεµα. 9 Όπως το έχουµε προείπει και 

τώρα πάλι το λέω: αν κάποιος σας ευαγγελίζει άλλο εκτός από αυτό που 
παραλάβατε, ας είναι ανάθεµα.  

10 Γιατί τώρα ανθρώπους προσπαθώ να πείσω, κερδίζοντας την εύνοιά 
τους, ή το Θεό; Ή ζητώ σε ανθρώπους να αρέσω; Αν ακόµα επιδίωκα να αρέσω 

σε ανθρώπους, δε θα ήµουν δούλος του Χριστού. 

Πώς ο Παύλος έγινε απόστολος  

11 Σας γνωρίζω λοιπόν, αδελφοί, ότι το ευαγγέλιο που κηρύχτηκε από εµένα δεν 

είναι ανθρώπινο. 12 γιατί ούτε εγώ το παράλαβα ούτε το διδάχτηκα από 
άνθρωπο, αλλά µε αποκάλυψη Ιησού Χριστού.  

13 Γιατί ακούσατε για τη συµπεριφορά µου που είχα κάποτε στον Ιουδαϊσµό, ότι 
υπερβολικά καταδίωκα την εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την αφανίσω, 
14 και πρόκοβα στον Ιουδαϊσµό περισσότερο από πολλούς συνοµήλικους στο 

έθνος µου και ήµουν περισσότερο ζηλωτής από αυτούς των πατρικών µου 

παραδόσεων. 15 Όταν όµως ευδόκησε ο Θεός, που µε ξεχώρισε από την κοιλιά 

της µητέρας µου και µε κάλεσε µε τη χάρη του, 16 να αποκαλύψει τον Υιό του σ' 
εµένα, για να τον ευαγγελίζοµαι µεταξύ των εθνικών, αµέσως δε συµβουλεύτηκα 
σάρκα και αίµα 17 ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυµα προς τους αποστόλους που 



ήταν πριν από εµένα, αλλά έφυγα στην Αραβία και κατόπιν πάλι επέστρεψα στη 
∆αµασκό.  
18 Έπειτα, µετά από τρία έτη, ανέβηκα στα Ιεροσόλυµα, για να γνωρίσω 

προσωπικά τον Κηφά και παρέµεινα κοντά του δεκαπέντε ηµέρες. 19 Άλλον όµως 

από τους αποστόλους δεν είδα παρά µόνο τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου. 

20 Και γι' αυτά που γράφω σ' εσάς, ιδού, µπροστά στο Θεό το λέω ότι δεν 
ψεύδοµαι. 21 Έπειτα ήρθα στα µέρη της Συρίας και της Κιλικίας. 22 Και ήταν 

άγνωστο το πρόσωπό µου στις εκκλησίες της Ιουδαίας που ανήκουν στο 
Χριστό. 23 Αλλά µόνο άκουγαν: «Αυτός που µας καταδίωκε κάποτε τώρα 
ευαγγελίζεται την πίστη που άλλοτε προσπαθούσε να αφανίσει» - 24 και δόξαζαν 
για µένα το Θεό.  

Οι άλλοι απόστολοι παραδέχονται τον Παύλο  
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Έπειτα, ύστερα από δεκατέσσερα έτη, πάλι ανέβηκα στα Ιεροσόλυµα µαζί µε το 

Βαρνάβα, αφού παράλαβα µαζί µου και τον Τίτο. 2 Και ανέβηκα σύµφωνα µε 

αποκάλυψη. και τους εξέθεσα το ευαγγέλιο που κηρύττω στα έθνη, ιδιαιτέρως 

µάλιστα σ' αυτούς που θεωρούνται οι επισηµότεροι απόστολοι, µήπως µάταια 

τρέχω ή έτρεξα. 3 Αλλά ούτε ο Τίτος που ήταν µαζί µου, αν και είναι Έλληνας, 

αναγκάστηκε να περιτµηθεί. 4 Και δεν αναγκάστηκε ούτε εξαιτίας των 

παρείσακτων ψευδάδελφων οι οποίοι εισήλθαν λαθραία ανάµεσά µας, για να 
κατασκοπεύσουν την ελευθερία µας που έχουµε στο Χριστό Ιησού, ώστε να µας 
υποδουλώσουν. 5 Σ' αυτούς ούτε για µια στιγµή δεν υποχωρήσαµε, ώστε να 
υποταχτούµε, για να διαµείνει σ' εσάς η αλήθεια του ευαγγελίου. 6 Και από 

αυτούς που θεωρούνται ότι είναι κάτι - ποιοι ήταν κάποτε τίποτα δε µ' ενδιαφέρει. 

πρόσωπο ανθρώπου ο Θεός δεν το λαβαίνει υπόψη του - σ' εµένα, πράγµατι, 

αυτοί που θεωρούνται επισηµότεροι τίποτα δεν πρόσθεσαν. 7 Αλλά αντίθετα, 

όταν είδαν ότι µου έχει εµπιστευτεί ο Θεός το ευαγγέλιο γι' αυτούς που 
έχουν την ακροβυστία καθώς στον Πέτρο γι' αυτούς που έχουν την περιτοµή 

8 -γιατί αυτός που ενέργησε στον Πέτρο στέλνοντάς τον σε αποστολή γι' 
αυτούς που έχουν την περιτοµή ενέργησε και σ' εµένα στέλνοντάς µε στους 

εθνικούς - 9 και επειδή αναγνώρισαν τη χάρη που µου δόθηκε, ο Ιάκωβος και ο 

Κηφάς και ο Ιωάννης, που θεωρούνται ότι είναι στύλοι, έδωσαν τα δεξιά τους 
χέρια σ' εµένα και στο Βαρνάβα ως ένδειξη κοινωνίας, για να πηγαίνουµε 

εµείς στους εθνικούς, ενώ αυτοί σ' αυτούς που έχουν την περιτοµή. 10 

Ζήτησαν µόνο να θυµούµαστε τους φτωχούς, το οποίο και φρόντισα αυτό 
ακριβώς να κάνω. 



Ο Παύλος επιπλήττει τον Πέτρο στην Αντιόχεια  

11 Όταν όµως ήρθε ο Κηφάς στην Αντιόχεια, του αντιστάθηκα κατά πρόσωπο, 

γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. 12 Γιατί, προτού να έρθουν µερικοί από τον Ιάκωβο, 

έτρωγε µαζί µε τους εθνικούς. Αλλά όταν ήρθαν, αποσύρθηκε και αποχώρισε τον 

εαυτό του, επειδή φοβόταν αυτούς που προέρχονταν από την περιτοµή. 13 

Και υποκρίθηκαν µαζί του και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας 
παρασύρθηκε µαζί στην υποκρισία τους. 14 Αλλά όταν είδα ότι δε βαδίζουν ορθά 
ως προς την αλήθεια του ευαγγελίου, είπα στον Κηφά µπροστά σε όλους: «Αν 
εσύ, που είσαι Ιουδαίος, ζεις σαν εθνικός και όχι σαν Ιουδαίος, πώς αναγκάζεις 
τους εθνικούς να ιουδαΐζουν;» 

Οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί σώζονται µε την πίστη  

15 Εµείς είµαστε από τη φύση µας Ιουδαίοι και όχι από τα έθνη αµαρτωλοί. 16 

Επειδή όµως ξέρουµε ότι δε δικαιώνεται ο άνθρωπος από τα έργα του νόµου 

παρά µόνο µέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και εµείς πιστέψαµε 

στο Χριστό Ιησού, για να δικαιωθούµε από την πίστη στο Χριστό και όχι από τα 

έργα του νόµου. γιατί από τα έργα του νόµου δε θα δικαιωθεί καµιά σάρκα. 17 

Αν όµως, ζητώντας να δικαιωθούµε µε το Χριστό, βρεθήκαµε κι εµείς οι ίδιοι 

αµαρτωλοί, άρα ο Χριστός είναι διάκονος της αµαρτίας; Είθε να µη γίνει! 18 

Γιατί, αν όσα γκρέµισα, αυτά πάλι οικοδοµώ, παραβάτη αποδείχνω τον εαυτό 

µου. 19 Γιατί εγώ πέθανα ως προς το νόµο διαµέσου του νόµου, για να ζήσω για 

το Θεό. Μαζί µε το Χριστό έχω σταυρωθεί. 20 Ζω, λοιπόν, όχι πια εγώ, αλλά ζει 

µέσα µου ο Χριστός. Και τη ζωή που τώρα ζω στη σάρκα, τη ζω µε την πίστη 

που έχω στον Υιό του Θεού, ο οποίος µε αγάπησε και παράδωσε τον εαυτό του 

για µένα. 21 ∆εν απορρίπτω τη χάρη του Θεού. γιατί αν µέσω του νόµου 

επιτυγχάνεται η δικαίωση, άρα ο Χριστός χωρίς λόγο πέθανε. 

Νόµος ή πίστη; 
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Ω ανόητοι Γαλάτες, ποιος βάσκανε εσάς, απέναντι στα µάτια των οποίων ο Ιησούς 
Χριστός προκηρύχτηκε σταυρωµένος; 2 Αυτό µόνο θέλω να µάθω από εσάς: από 

τα έργα του νόµου λάβατε το Πνεύµα ή από την ακοή στο κήρυγµα της 

πίστης; 3 Τόσο ανόητοι είστε, ενώ αρχίσατε µε το Πνεύµα, τώρα αποτελειώνετε 

µε τη σάρκα; 4 Τόσα πολλά τα πάθατε µάταια; Αν βέβαια ήταν πράγµατι µάταια. 
5 Αυτός, λοιπόν, που σας χορηγεί άφθονα το Πνεύµα και ενεργεί 

θαυµατουργικές δυνάµεις µεταξύ σας το κάνει από τα έργα του νόµου ή από 



την ακοή στο κήρυγµα της πίστης; 6 Καθώς ο Αβραάµ πίστεψε στο Θεό, 
και τον λογαριάστηκε για δικαίωση, έτσι έγινε σ' εσάς.  

7 Άρα, ας γνωρίζετε ότι όσοι προέρχονται από την πίστη, αυτοί είναι γιοι του 

Αβραάµ. 8 Και επειδή προείδε η Γραφή ότι από την πίστη δικαιώνει τα έθνη ο 

Θεός, προανάγγειλε την καλή αγγελία στον Αβραάµ: Θα ευλογηθούν σ' 
εσένα όλα τα έθνη. 9 Ώστε οι άνθρωποι της πίστης ευλογούνται µαζί µε 

τον πιστό Αβραάµ. 10 Γιατί όσοι εξαρτώνται από τα έργα του νόµου είναι κάτω 

από κατάρα. Επειδή είναι γραµµένο: Καταραµένος είναι καθένας που δε 
µένει σταθερός σε όλα όσα είναι γραµµένα µέσα στο βιβλίο 
του νόµου, για να κάνει αυτά. 11 Αλλά ότι µε το νόµο κανείς δε 

δικαιώνεται µπροστά στο Θεό είναι φανερό, γιατί ο δίκαιος θα ζήσει από 

την πίστη. 12 Eπιπλέον, ο νόµος δεν εξαρτάται από την πίστη, αλλά εκείνος 
που έκανε αυτά θα ζήσει µέσω αυτών. 13 Ο Χριστός µάς εξαγόρασε 
από την κατάρα του νόµου, αφού έγινε για µας κατάρα - γιατί είναι γραµµένο: 

Καταραµένος καθένας που κρέµεται πάνω σε ξύλο - 14 για να 

έρθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάµ µέσω του Χριστού Ιησού, ώστε να 
λάβουµε την υπόσχεση του Πνεύµατος µέσω της πίστης. 

Ο νόµος και η επαγγελία  

15 Αδελφοί, τώρα µιλώ ανθρώπινα: µια επικυρωµένη διαθήκη, αν και είναι 
ενός ανθρώπου, όµως κανείς δεν την αθετεί ή δεν της προσθέτει κάτι. 16 Στον 
Αβραάµ, λοιπόν, ειπώθηκαν οι υποσχέσεις και στον απόγονό του. ∆ε λέει, «και 

στους απογόνους» σαν να µιλά για πολλούς, αλλά σαν να µιλά για έναν: και 
στον απόγονό σου, ο οποίος είναι ο Χριστός. 17 Και τούτο θέλω να πω: 

τη διαθήκη, που έχει επικυρωθεί προηγουµένως από το Θεό, δεν την ακυρώνει ο 
νόµος που έχει γίνει µετά τετρακόσια τριάντα έτη, ώστε να καταργήσει την 

υπόσχεση. 18 Γιατί αν από το νόµο είναι η κληρονοµιά, δεν είναι πια από την 

υπόσχεση. Και στον Αβραάµ µέσω υπόσχεσης την έχει χαρίσει ο Θεός. 19 Γιατί 

λοιπόν δόθηκε ο νόµος; Ο νόµος προστέθηκε εξαιτίας των παραβάσεων και 

διατάχτηκε µέσω αγγέλων µε το χέρι ενός µεσίτη, µέχρις ότου έρθει ο απόγονος 
στον οποίο δόθηκε η υπόσχεση. 20 Ο µεσίτης, λοιπόν, δεν ανήκει σε έναν, ενώ ο 
Θεός είναι ένας.  

∆ούλοι και γιοι  

21 Ο νόµος, λοιπόν, είναι κατά των υποσχέσεων του Θεού; Είθε να µη γίνει! Γιατί 

αν είχε δοθεί νόµος που να δύναται να ζωοποιήσει, πράγµατι από το νόµο θα 

προερχόταν η δικαίωση. 22 Αλλά συνέκλεισε η Γραφή τα πάντα κάτω από την 

αµαρτία, ώστε να δοθεί η υπόσχεση από την πίστη του Ιησού Χριστού σ' 
εκείνους που πιστεύουν.  



23 Προτού όµως να έρθει η πίστη, φρουρούµασταν περικλεισµένοι από το νόµο, 

για τη µελλοντική πίστη που επρόκειτο να αποκαλυφτεί. 24 Ώστε ο νόµος έχει 
γίνει δούλος φρουρός παιδιών και οδηγός µας στο Χριστό, για να δικαιωθούµε 

από την πίστη. 25 Όταν ήρθε όµως η πίστη, δεν είµαστε πια κάτω από δούλο 
φρουρό παιδιών και οδηγό.  
26 Γιατί όλοι είστε γιοι του Θεού µέσω της πίστης στο Χριστό Ιησού. 27 Γιατί όσοι 

στο Χριστό βαφτιστήκατε, το Χριστό ντυθήκατε. 28 ∆εν υπάρχει Ιουδαίος ούτε 

Έλληνας, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό. 

γιατί όλοι εσείς είστε ένας στο Χριστό Ιησού. 29 Αν λοιπόν εσείς είστε του 

Χριστού, άρα είστε σπέρµα του Αβραάµ, κληρονόµοι σύµφωνα µε την υπόσχεση.  
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Εννοώ, λοιπόν, ότι για όσο χρόνο ο κληρονόµος είναι νήπιο, δε διαφέρει σε 
τίποτα από δούλο, αν και είναι κύριος όλων. 2 Αλλά είναι κάτω από επιτρόπους 

και οικονόµους µέχρι την προθεσµία του πατέρα του. 3 Έτσι κι εµείς, όταν 
ήµασταν νήπια, ήµασταν υποδουλωµένοι κάτω από τα στοιχεία του κόσµου. 4 
Όταν όµως ήρθε το πλήρωµα του χρόνου, ο Θεός απέστειλε προς τα έξω τον Υιό 

του, που γεννήθηκε από γυναίκα και που ήταν κάτω από το νόµο, 5 για να 

εξαγοράσει αυτούς που είναι κάτω από το νόµο, ώστε να λάβουµε την υιοθεσία. 
6 Και επειδή είστε γιοι, ο Θεός απέστειλε προς τα έξω το Πνεύµα του Υιού του 
στις καρδιές µας, που φωνάζει: «Αββά, Πατέρα». 7 Ώστε δεν είσαι πια δούλος, 

αλλά γιος. και αν είσαι γιος, είσαι και κληρονόµος µέσω του Θεού. 

Η ανησυχία του Παύλου για τους Γαλάτες  

8 Αλλά τότε, βέβαια, επειδή δεν ξέρατε το Θεό, υπηρετήσατε ως δούλοι σ' 

αυτούς που δεν είναι από τη φύση τους θεοί. 9 Και τώρα όµως που γνωρίσατε 

το Θεό, µάλλον όµως γνωριστήκατε από το Θεό, πώς επιστρέφετε πάλι στα 
ασθενή και φτωχά στοιχεία, στα οποία πάλι από την αρχή θέλετε να υπηρετείτε 
ως δούλοι; 10 Παρατηρείτε ηµέρες και µήνες και καιρούς και έτη. 11 Σας φοβάµαι 
µήπως µάταια έχω κοπιάσει για σας.  

12 Γίνεστε όπως εγώ, γιατί κι εγώ ήµουν όπως εσείς, αδελφοί. σας παρακαλώ. Σε 
τίποτα δε µε αδικήσατε. 13 Ξέρετε, επίσης, ότι εξαιτίας της σωµατικής µου 

ασθένειας σας ευαγγέλισα την προηγούµενη φορά. 14 Και παρόλο τον πειρασµό 

σας που είχατε για το σώµα µου, δε µε περιφρονήσατε ούτε µε σιχαθήκατε, 

αλλά µε δεχτήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν το Χριστό Ιησού. 15 Πού είναι, 
λοιπόν, ο µακαρισµός σας; Γιατί µαρτυρώ για σας ότι, αν ήταν δυνατό, τα µάτια 

σας θα βγάζατε και θα µου τα δίνατε. 16 Ώστε εχθρός σας έχω γίνει, επειδή σας 

λέω την αλήθεια; 17 Έχουν ζήλο για σας όχι προς το καλό, αλλά θέλουν να σας 

αποκλείσουν από εµάς, για να έχετε ζήλο γι' αυτούς. 18 Καλό λοιπόν είναι να 



έχετε ζήλο στο καλό πάντοτε και όχι µόνο κατά τη διάρκεια που παρευρίσκοµαι 
κοντά σας. 19 Παιδιά µου, για τους οποίους πάλι έχω ωδίνες µέχρις ότου 

µορφωθεί ο Χριστός µέσα σας. 20 Ήθελα µάλιστα να παρευρίσκοµαι κοντά σας 

τώρα και να αλλάξω τον τόνο της φωνής µου, γιατί απορώ µ' εσάς. 

Η αλληγορία της Άγαρ και της Σάρρας  

21 Λέγετέ µου, όσοι θέλετε να είστε κάτω από το νόµο, το νόµο δεν ακούτε; 22 

Γιατί είναι γραµµένο ότι ο Αβραάµ είχε δύο γιους, έναν από τη δούλη και έναν 

από την ελεύθερη. 23 Αλλά αφενός ο γιος από τη δούλη έχει γεννηθεί κατά 

σάρκα, αφετέρου ο γιος από την ελεύθερη µέσω υπόσχεσης. 24 Τα οποία είναι 

αλληγορικά. γιατί αυτές είναι δύο διαθήκες: αφενός η µία προήλθε από το όρος 

Σινά και γεννά για δουλεία, η οποία είναι η Άγαρ. 25 Και το Άγαρ είναι το όρος 

Σινά στην Αραβία. και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήµ, γιατί είναι δούλη µαζί 
µε τα τέκνα της. 26 Αφετέρου η άνω Ιερουσαλήµ είναι ελεύθερη, που είναι 
µητέρα µας. 27 Γιατί είναι γραµµένο:  

 Να ευφρανθείς, στείρα που δε γεννάς!  
  Ξέσπασε µε χαρά και φώναξε δυνατά,  
  εσύ που δεν έχεις ωδίνες!  
 Γιατί πιο πολλά είναι τα παιδιά της εγκαταλειµµένης  
  από όσα είχε αυτή που έχει τον άντρα.  
28 Εσείς όµως, αδελφοί, είστε τέκνα υπόσχεσης καθώς ο Ισαάκ. 29 Αλλά όπως 

ακριβώς τότε, εκείνος που γεννήθηκε κατά σάρκα καταδίωκε εκείνον που 
γεννήθηκε κατά Πνεύµα, έτσι και τώρα. 30 Αλλά τι λέει η Γραφή; Βγάλε έξω 
τη δούλη και το γιο της. Γιατί δε θα κληρονοµήσει ο γιος της 
δούλης µαζί µε το γιο της ελεύθερης. 31 Γι' αυτό, αδελφοί, δεν είµαστε 
παιδιά της δούλης, αλλά της ελεύθερης.  
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Για να είµαστε ελεύθεροι ο Χριστός µάς ελευθέρωσε. να στέκεστε σταθεροί, 
λοιπόν, και µη δεσµεύεστε πάλι σε ζυγό δουλείας. 

Η χριστιανική ελευθερία  

2 Να, εγώ ο Παύλος σας λέω ότι, αν περιτέµνεστε, ο Χριστός δε θα σας ωφελήσει 
τίποτα. 3 Και µαρτυρώ πάλι σε κάθε άνθρωπο που περιτέµνεται ότι είναι 

οφειλέτης στο να εκτελέσει όλο το νόµο. 4 Καταργηθήκατε από το Χριστό όσοι 

δικαιώνεστε µε το νόµο, ξεπέσατε από τη χάρη. 5 Γιατί εµείς αναµένουµε την 

ελπίδα της δικαίωσης από την πίστη µε το Πνεύµα. 6 Γιατί στο Χριστό Ιησού 



ούτε η περιτοµή ισχύει κάτι ούτε η ακροβυστία, αλλά η πίστη που εκδηλώνεται 
ενεργά µε αγάπη.  

7 Τρέχατε καλά. ποιος σας εµπόδισε να µην πείθεστε στην αλήθεια; 8 Η πειθώ 

τους δεν προέρχεται από Αυτόν που σας καλεί. 9 Λίγο προζύµι ζυµώνει όλο το 
ζυµάρι. 10 Εγώ έχω πεποίθηση για σας στον Κύριο ότι τίποτε άλλο δε θα 
φρονήσετε. Εκείνος όµως που σας ταράζει θα βαστάξει το κρίµα, όποιος και αν 
είναι. 11 Αλλά εγώ, αδελφοί, αν κηρύττω ακόµα περιτοµή, γιατί ακόµα 
καταδιώκοµαι; Άρα καταργήθηκε το σκάνδαλο του σταυρού. 12 Είθε και να 
ευνουχιστούν αυτοί που σας αναστατώνουν!  

13 Γιατί εσείς, αδελφοί, καλεστήκατε για να είστε ελεύθεροι. Μόνο µην κάνετε 
την ελευθερία αφορµή για τη σάρκα, αλλά µέσω της αγάπης να υπηρετείτε ως 
δούλοι ο ένας τον άλλο. 14 Επειδή όλος ο νόµος σε ένα λόγο έχει εκπληρωθεί, 

στο να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. 15 Αν όµως 
δαγκώνετε και κατατρώτε ο ένας τον άλλο, προσέχετε µήπως αλληλοεξοντωθείτε. 

Τα έργα της σάρκας και ο καρπός του Πνεύµατος  

16 Σας λέω, λοιπόν, να περπατάτε µε το Πνεύµα και δε θα εκτελέσετε την 

επιθυµία της σάρκας. 17 Γιατί η σάρκα επιθυµεί ενάντια στο Πνεύµα, το Πνεύµα 
όµως ενάντια στη σάρκα, επειδή αυτά είναι αντίθετα µεταξύ τους, ώστε να µην 

κάνετε αυτά που θέλετε. 18 Αν, λοιπόν, οδηγείστε µε το Πνεύµα, δεν είστε κάτω 
από νόµο. 19 Και φανερά είναι τα έργα της σάρκας, τα οποία είναι: πορνεία, 
ακαθαρσία, ασέλγεια, 20 ειδωλολατρία, µαγεία, έχθρες, έριδα, ζήλια, θυµοί, 
φατριασµοί, διχοστασίες, αιρέσεις, 21 φθόνοι, [φόνοι,] µέθες, οργιώδη φαγοπότια 

και τα όµοια µε αυτά, για τα οποία σας προλέγω καθώς άλλοτε σας προείπα ότι 

αυτοί που πράττουν τέτοια πράγµατα δε θα κληρονοµήσουν τη βασιλεία του 
Θεού.  
22 Ο καρπός όµως του Πνεύµατος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, µακροθυµία, 
χρηστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, 23 πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε τέτοια δεν 

υπάρχει νόµος. 24 Εκείνοι, λοιπόν, που είναι του Χριστού Ιησού σταύρωσαν τη 

σάρκα µαζί µε τα πάθη και µε τις επιθυµίες. 25 Αν ζούµε από το Πνεύµα, πίσω 

από το Πνεύµα και να πορευόµαστε στοιχισµένοι. 26 Ας µη γινόµαστε κενόδοξοι, 
προκαλώντας ο ένας τον άλλο, φθονώντας ο ένας τον άλλο. 

Να βαστάζουµε τα βάρη ο ένας του άλλου  
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Αδελφοί, και αν συλληφθεί απρόβλεπτα ένας άνθρωπος σε κάποιο παράπτωµα, 

εσείς οι πνευµατικοί διορθώνετε τέτοιον άνθρωπο µε πνεύµα πραότητας, 

προσέχοντας τον εαυτό σου µήπως κι εσύ πειραστείς. 2 Να βαστάζετε τα βάρη ο 
ένας του άλλου και έτσι θα εκπληρώσετε πλήρως το νόµο του Χριστού. 3 Γιατί αν 



κάποιος νοµίζει πως είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτε, απατά στο λογικό τον εαυτό 

του. 4 Και το έργο του εαυτού του ας δοκιµάζει ο καθένας, και τότε ως προς τον 
εαυτό του µόνο θα έχει το καύχηµα και όχι ως προς τον άλλο. 5 Γιατί καθένας το 

δικό του φορτίο θα βαστάξει. 6 Και εκείνος που κατηχείται το λόγο του Θεού ας 

κάνει συµµέτοχο τον κατηχητή σε όλα τα αγαθά του. 7 Μην πλανάστε, ο Θεός 
δεν κοροϊδεύεται. Γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει. 8 Γιατί 
αυτός που σπέρνει στη σάρκα τη δική του θα θερίσει από τη σάρκα φθορά, ενώ 
εκείνος που σπέρνει στο Πνεύµα θα θερίσει από το Πνεύµα ζωή αιώνια. 9 Και 

όταν κάνουµε το καλό, ας µην κουραζόµαστε, γιατί στον κατάλληλο καιρό θα 
θερίσουµε, αν δεν αποκάνουµε. 10 Άρα, λοιπόν, όσο έχουµε ευκαιρίες, ας 
εργαζόµαστε το αγαθό προς όλους, και µάλιστα προς τους οικείους της πίστης 

µας.  

Επίλογος και τελική ευλογία  

11 ∆είτε µε πόσο µεγάλα γράµµατα σας έγραψα µε το δικό µου χέρι! 12 Όσοι 
θέλουν να φαίνονται αρεστοί σε πρόσωπα στα πράγµατα που αφορούν τη σάρκα, 
αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέµνεστε, µόνο για να µην καταδιώκονται για το 
σταυρό του Χριστού. 13 Γιατί ούτε αυτοί οι ίδιοι που περιτέµνονται δε φυλάγουν 

το νόµο, αλλά θέλουν εσείς να περιτέµνεστε, για να καυχηθούν στη δική σας 

σάρκα. 14 Σ' εµένα όµως είθε να µη γίνει να καυχιέµαι παρά µόνο στο σταυρό 

του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, µέσω του οποίου ο κόσµος έχει σταυρωθεί ως 

προς εµένα κι εγώ ως προς τον κόσµο. 15 Γιατί ούτε η περιτοµή είναι κάτι ούτε η 

ακροβυστία, αλλά η καινούργια κτίση! 16 Και σε όσους θα πορευτούν 

στοιχισµένοι µε τον κανόνα τούτο, ειρήνη και έλεος ας είναι πάνω τους και πάνω 
στον Ισραήλ του Θεού.  
17 Του λοιπού κανείς ας µη µε κουράζει. Γιατί εγώ βαστάζω τα στίγµατα του 
Ιησού στο σώµα µου.  

18 Η χάρη του Κυρίου µας Ιησού Χριστού ας είναι µαζί µε το πνεύµα σας, 
αδελφοί. Αµήν.  
 



ΕΦΕΣΙΟΥΣ 

Χαιρετισµός 
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Παύλος, απόστολος του Χριστού Ιησού µε το θέληµα του Θεού, προς τους 

αγίους που είναι στην Έφεσο και πιστούς στο Χριστό Ιησού. 2 Χάρη σ' εσάς 

και ειρήνη από το Θεό Πατέρα µας και τον Κύριο Ιησού Χριστό.  

∆οξολογία 

3 Ευλογητός ας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, ο 

οποίος µας ευλόγησε µε κάθε ευλογία πνευµατική στα επουράνια µε το 

Χριστό, 4 καθώς µας εξέλεξε µέσω αυτού πριν από τη δηµιουργία του 

κόσµου, για να είµαστε άγιοι και άµωµοι µπροστά του µε αγάπη, 5 και µας 

προόρισε για υιοθεσία µέσω του Ιησού Χριστού για τον εαυτό του, 

σύµφωνα µε την ευαρέσκεια του θελήµατός του, 6 προς έπαινο της ένδοξης 

χάρης του που µας χορήγησε άφθονα µε τον Αγαπηµένο. 7 Μέσω αυτού 
έχουµε την απολύτρωση διαµέσου του αίµατός του, την άφεση των 

παραπτωµάτων, κατά τον πλούτο της χάρης του 8 που περίσσεψε σ' εµάς µε 

κάθε σοφία και φρόνηση. 9 Και µας γνώρισε το µυστήριο του θελήµατός του 

σύµφωνα µε την ευαρέσκειά του που προαποφάσισε µέσα του, 10 για την 
οικονοµία της ολοκλήρωσης των καιρών, ώστε να ανακεφαλαιώσει τα πάντα 

µέσα στο Χριστό, τα επουράνια και τα επίγεια µέσα σ' αυτόν. 11 Μέσω 

αυτού επίσης κληρωθήκαµε ως ιδιοκτησία του και προοριστήκαµε κατά 

την πρόθεση εκείνου που ενεργεί τα πάντα σύµφωνα µε το σχέδιο του 

θελήµατός του, 12 για να είµαστε προς έπαινο της δόξας του, εµείς που 

έχουµε ελπίσει από πριν στο Χριστό. 13 Μέσω αυτού κι εσείς, όταν 
ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, στο οποίο 
και πιστέψατε, σφραγιστήκατε µε το Πνεύµα το Άγιο που µας υποσχέθηκε, 

14 το οποίο είναι αρραβώνας της κληρονοµιάς µας για την απολύτρωση της 

ιδιοκτησίας του, προς έπαινο της δόξας του.  

Προσευχή  

15 Γι' αυτό κι εγώ, επειδή άκουσα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την 

αγάπη που έχετε προς όλους τους αγίους, 16 δεν παύω να ευχαριστώ για 



σας το Θεό όταν σας αναφέρω στις προσευχές µου, 17 ώστε ο Θεός του 
Κυρίου µας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξας, να σας δώσει Πνεύµα 

σοφίας και αποκάλυψης µε την επίγνωσή του, 18 για να έχετε φωτισµένους 
τους οφθαλµούς της καρδιάς σας, ώστε να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της 

κλήσης του, ποιος είναι ο πλούτος της ένδοξης κληρονοµιάς του στους 

αγίους, 19 και ποιο είναι το υπερβολικό µέγεθος της δύναµής του σ' εµάς 

που πιστεύουµε σύµφωνα µε την ενέργεια της ισχυρής δύναµής του, 20 την 

οποία ο Θεός ενέργησε στο Χριστό, όταν τον έγειρε από τους νεκρούς και 

τον κάθισε στα δεξιά του στα επουράνια 21 πάνω από κάθε αρχή και 

εξουσία και δύναµη και κυριότητα και πάνω από κάθε τίτλο που 

ονοµάζεται, όχι µόνο στον αιώνα τούτο, αλλά και στο µελλοντικό. 22 Και 

όλα τα υπόταξε κάτω από τα πόδια του και αυτόν έδωσε κεφαλή πάνω σε 

καθέναν στην εκκλησία, 23 η οποία είναι το σώµα του, το συµπλήρωµα 
εκείνου που συµπληρώνει/ τα πάντα σε όλους. 

Από το θάνατο στη ζωή  
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Και ζωοποίησε εσάς που ήσασταν νεκροί στα παραπτώµατα και στις 

αµαρτίες σας, 2 στις οποίες κάποτε περπατήσατε σύµφωνα µε τη νοοτροπία 
της εποχής του κόσµου τούτου, σύµφωνα µε τον άρχοντα της εξουσίας του 

αέρα, το πνεύµα που τώρα ενεργεί µεταξύ των γιων της απείθειας. 3 Μεταξύ 
των οποίων και εµείς όλοι συµπεριφερθήκαµε κάποτε µε τις επιθυµίες της 

σάρκας µας, κάνοντας τα θελήµατα της σάρκας και των διανοιών µας, και 

ήµασταν από τη φύση µας τέκνα οργής όπως και οι λοιποί. 4 Αλλά ο Θεός 
που είναι πλούσιος σε έλεος, εξαιτίας της πολλής αγάπης του µε την οποία 

µας αγάπησε, 5 και ενώ ήµασταν νεκροί στα παραπτώµατα, µας ζωοποίησε 

µαζί µε το Χριστό - µε τη χάρη είστε σωσµένοι - 6 και µας συνέγειρε και µας 

συγκάθισε στα επουράνια µε το Χριστό Ιησού, 7 για να δείξει στους 
επερχόµενους αιώνες τον υπερβολικό πλούτο της χάρης του µε καλοσύνη σ' 

εµάς µέσω του Χριστού Ιησού. 8 Γιατί µε τη χάρη είστε σωσµένοι διαµέσου 

της πίστης. Και αυτό δεν προέρχεται από εσάς, του Θεού είναι το δώρο. 

9 ∆εν είναι από έργα, για να µην καυχηθεί κανείς. 10 Γιατί είµαστε δικά του 

πλάσµατα, που δηµιουργηθήκαµε µέσω του Χριστού Ιησού, για να 
πράττουµε έργα αγαθά τα οποία προετοίµασε ο Θεός, για να περπατήσουµε 
σε αυτά. 



Ενότητα στο Χριστό  

11 Γι' αυτό να θυµάστε ότι κάποτε εσείς οι εθνικοί στη σάρκα - που λέγεστε 
“ακροβυστία” από αυτούς που λέγονται “περιτοµή”, η οποία έγινε στη σάρκα 

µε το χέρι - 12 ότι ήσασταν τον καιρό εκείνο χωρίς Χριστό, αποξενωµένοι 
από το πολιτεία του Ισραήλ και ξένοι ως προς τις διαθήκες της υπόσχεσης, 

µην έχοντας ελπίδα και χωρίς Θεό µέσα στον κόσµο. 13 Τώρα όµως µέσω 

του Χριστού Ιησού, εσείς που ήσασταν κάποτε µακριά ήρθατε κοντά µε το 
αίµα του Χριστού.  

14 Γιατί αυτός είναι η ειρήνη µας, που έκανε και τα δύο µέρη ένα, και που 
γκρέµισε το µεσότοιχο του φραγµού, αφού κατάργησε στη σάρκα του την 

έχθρα 15 που προκλήθηκε από το νόµο των εντολών µε τα δόγµατα, για να 
δηµιουργήσει τους δύο µέσα του σε έναν καινούργιο άνθρωπο κάνοντας 

ειρήνη, 16 και για να συµφιλιώσει στο Θεό και τους δύο µέσα σε ένα σώµα 

διαµέσου του σταυρού, αφού σκότωσε την έχθρα µέσα του. 17 Και όταν 
ήρθε, ευαγγέλισε ειρήνη σ' εσάς τους µακρινούς και ειρήνη στους κοντινούς. 

18 Γιατί διαµέσου αυτού έχουµε την είσοδο και οι δύο µέσω ενός Πνεύµατος 

προς τον Πατέρα. 19 Άρα, λοιπόν, δεν είστε πια ξένοι και πάροικοι, αλλά 

είστε συµπολίτες των αγίων και οικείοι του Θεού, 20 που οικοδοµηθήκατε 

πάνω στο θεµέλιο των αποστόλων και των προφητών, όντας ακρογωνιαίος 

λίθος ο ίδιος ο Χριστός Ιησούς. 21 Πάνω σε αυτόν όλη η οικοδοµή 

συναρµολογείται και αυξάνει για ναό άγιο στον Κύριο. 22 Πάνω σε αυτόν κι 
εσείς συνοικοδοµείστε για να γίνετε κατοικητήριο του Θεού µε την ενέργεια 

του Πνεύµατος. 

Η διακονία του Παύλου στους εθνικούς  
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Γι' αυτό εγώ ο Παύλος, ο δέσµιος του Χριστού Ιησού για σας τους 
εθνικούς...  

2 - Αν, βέβαια, ακούσατε το σχέδιο της χάρης του Θεού που µου δόθηκε για 

σας. 3 Επειδή σύµφωνα µε αποκάλυψη µου γνωρίστηκε το µυστήριο καθώς 

έγραψα προηγουµένως µε λίγα λόγια, 4 στα οποία δύναστε, όταν τα 

διαβάζετε, να νοήσετε την αντίληψή µου στο µυστήριο του Χριστού. 5 Αυτό 

το µυστήριο σε άλλες γενιές δε γνωρίστηκε στους γιους των ανθρώπων 

όπως τώρα αποκαλύφτηκε στους άγιους αποστόλους του και στους 

προφήτες µε το Πνεύµα: 6 να είναι οι εθνικοί συγκληρονόµοι και σύσσωµοι 
και συµµέτοχοι της επαγγελίας µέσα στο Χριστό Ιησού διαµέσου του 



ευαγγελίου. 7 Αυτού του ευαγγελίου έγινα διάκονος σύµφωνα µε τη 
δωρεά της χάρης του Θεού που µου δόθηκε κατά την ενέργεια της δύναµής 

του. 8 Σ' εµένα, στον ελαχιστότερο απ' όλους τους αγίους δόθηκε η χάρη 

αυτή: στους εθνικούς να ευαγγελίσω τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού 9 

και να φωτίσω όλους για το ποιο είναι το σχέδιο του µυστηρίου που ήταν 

κρυµµένο από την αρχή των αιώνων µέσα στο Θεό που έχτισε τα πάντα, 

10 για να γνωριστεί τώρα στις αρχές και στις εξουσίες στα επουράνια 

διαµέσου της εκκλησίας η πολυποίκιλη σοφία του Θεού 11 σύµφωνα µε την 

αιώνια πρόθεσή του, που την πραγµατοποίησε µέσω του Χριστού Ιησού 

του Κυρίου µας. 12 Μέσω αυτού έχουµε την παρρησία και την είσοδο στο 
Θεό µε πεποίθηση διαµέσου της πίστης σε αυτόν. 13 Γι' αυτό σας ζητώ να 

µην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις µου που υποφέρω για σας, οι οποίες 
είναι δόξα σας.-  

Η αγάπη του Χριστού 

 14 Γι' αυτό κάµπτω τα γόνατά µου µπροστά στον Πατέρα, 15 από τον 

οποίο κάθε πατριά στους ουρανούς και πάνω στη γη ονοµάζεται, 16 για να 
σας δώσει κατά τον πλούτο της δόξας του, µε δύναµη να κραταιωθείτε µέσω 

του Πνεύµατός του στον εσωτερικό άνθρωπο, 17 να κατοικήσει ο Χριστός 

µέσω της πίστης στις καρδιές σας, µε αγάπη ριζωµένοι και θεµελιωµένοι, 18 

για να µπορέσετε να καταλάβετε µαζί µε όλους τους αγίους ποιο είναι το 

πλάτος και το µήκος και το ύψος και το βάθος, 19 και να γνωρίσετε την 
αγάπη του Χριστού που υπερβάλλει τη γνώση, για να γεµίσετε µε όλο το 
πλήρωµα του Θεού.  

20 Και σ' Αυτόν που δύναται να κάνει πολύ περισσότερο από όσα ζητούµε ή 

νοούµε σύµφωνα µε τη δύναµη που ενεργείται µέσα µας, 21 σ' Αυτόν ας 
είναι η δόξα µέσα στην εκκλησία και στο Χριστό Ιησού σε όλες τις γενιές 
του αιώνα των αιώνων. Αµήν.  

Η ενότητα του Σώµατος του Χριστού  
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Παρακαλώ λοιπόν εσάς, εγώ ο δέσµιος για τον Κύριο, να περπατήσετε άξια 

προς την κλήση που κληθήκατε, 2 µε κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, 

µε µακροθυµία, ανεχόµενοι ο ένας τον άλλο µε αγάπη, 3 φροντίζοντας να 

τηρείτε την ενότητα του Πνεύµατος µε το σύνδεσµο της ειρήνης. 4 Ένα 

σώµα και ένα Πνεύµα, καθώς και κληθήκατε σε µια ελπίδα, αυτήν της 



κλήσης σας. 5 Ένας Κύριος, µία πίστη, ένα βάφτισµα, 6 ένας Θεός και 

Πατέρας όλων, που είναι πάνω σε όλους και διαµέσου όλων και µέσα σε 
όλους.  

7 Και ξεχωριστά στον καθέναν από εµάς δόθηκε η χάρη κατά το µέτρο της 

δωρεάς του Χριστού. 8 Γι' αυτό λέει:  

 Όταν ανέβηκε ψηλά, αιχµαλώτισε  αιχµαλώτους.  
  έδωσε δώρα στους ανθρώπους.  
9 - Όµως το “ανέβηκε” τι σηµαίνει παρά ότι και κατέβηκε στα κατώτερα 

µέρη της γης; 10 Εκείνος που κατέβηκε αυτός είναι και που ανέβηκε πάνω 

απ' όλους τους ουρανούς, για να γεµίσει τα πάντα. - 11 Και αυτός έδωσε 
άλλους αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους ευαγγελιστές, άλλους 

ποιµένες και δασκάλους, 12 µε σκοπό τον καταρτισµό των αγίων σε έργο 

διακονίας, για την οικοδοµή του σώµατος του Χριστού, 13 µέχρι να 
καταλήξουµε όλοι στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του Υιού του 
Θεού, σε άνθρωπο τέλειο, στο µέτρο του πλήρους αναστήµατος του 

Χριστού. 14 για να µην είµαστε πια νήπια, που να κλυδωνιζόµαστε και να 
περιφερόµαστε από κάθε άνεµο της διδασκαλίας µε την απάτη των 

ανθρώπων, µε την πανουργία τους στα τεχνάσµατα της πλάνης, 15 αλλά, 
βιώνοντας την αλήθεια µε αγάπη, να αυξήσουµε σ' αυτόν στα πάντα, ο 

οποίος είναι η κεφαλή, ο Χριστός. 16 Από αυτόν όλο το σώµα 
συναρµολογείται και συνενώνεται µέσω της άφθονης προσφοράς κάθε 

συνδέσµου κατά την ενέργεια µε µέτρο κάθε µέρους ξεχωριστά και γίνεται η 
αύξηση του σώµατος για οικοδοµή δική του µε αγάπη.  

Η παλιά και η νέα ζωή  

17 Αυτό, λοιπόν, λέω και επιβεβαιώνω, έχοντας κοινωνία µε τον Κύριο: να 
µη περπατάτε πια καθώς και οι εθνικοί περπατούν µέσα στη µαταιότητα του 

νου τους, 18 που είναι σκοτισµένοι στη διάνοια, αποξενωµένοι από τη ζωή 

του Θεού εξαιτίας της άγνοιας που υπάρχει µέσα τους και εξαιτίας της 

πώρωσης της καρδιάς τους. 19 Οι οποίοι, αφού έχουν γίνει αναίσθητοι, 

παράδωσαν τους εαυτούς τους στην ασέλγεια, για να εργάζονται κάθε 

ακαθαρσία αχόρταγα. 20 Εσείς όµως δε µάθατε έτσι το Χριστό, 21 αν βέβαια 
ακούσατε αυτόν και διδαχτήκατε ενωµένοι µε αυτόν, κατά τον τρόπο που 

υπάρχει η αλήθεια στον Ιησού: 22 να αποβάλετε τον παλιό άνθρωπο που 
φθείρεται κατά τις επιθυµίες της απάτης σύµφωνα µε την προηγούµενη 

συµπεριφορά σας, 23 και να ανανεώνεστε στο πνεύµα του νου σας 24 και 
να ντυθείτε τον καινούργιο άνθρωπο που χτίστηκε κατά Θεό µε αληθινή 
δικαιοσύνη και οσιότητα. 



Κανόνες για τη νέα ζωή  

25 Γι' αυτό, να αποβάλετε το ψέµα και να µιλάτε την αλήθεια 
καθένας µε τον πλησίον του, γιατί είµαστε µέλη ο ένας του άλλου. 

26 Οργίζεστε και µην αµαρτάνετε. Ο ήλιος ας µη δύει πάνω στον 

παροργισµό σας, 27 µήτε να δίνετε τόπο στο ∆ιάβολο. 28 Όποιος κλέβει ας 
µην κλέβει πια, αλλά µάλλον ας κοπιάζει και ας εργάζεται το αγαθό µε τα ίδια 

του τα χέρια, για να έχει να µεταδίδει σ' αυτόν που έχει ανάγκη. 29 

Κανένας λόγος σάπιος ας µη βγαίνει από το στόµα σας, αλλά µόνο αν έχετε 
κάποιον αγαθό για οικοδοµή την ώρα της ανάγκης, ώστε να δώσει χάρη σ' 

αυτούς που ακούν. 30 Και µη λυπείτε το Πνεύµα το Άγιο του Θεού, µε το 

οποίο σφραγιστήκατε για την ηµέρα της απολύτρωσης. 31 Κάθε πικρία και 
θυµός και οργή και κραυγή και βλαστήµια ας αφαιρεθεί από εσάς µαζί µε 

κάθε κακία. 32 Και να γίνεστε ο ένας στον άλλο καλόβουλοι, εύσπλαχνοι, 

συγχωρώντας ο ένας τον άλλο καθώς και ο Θεός σάς συγχώρεσε µέσω του 
Χριστού.  
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Γίνεστε, λοιπόν, µιµητές του Θεού ως τέκνα αγαπητά 2 και περπατάτε µε 

αγάπη, καθώς και ο Χριστός µάς αγάπησε και παράδωσε τον εαυτό του για 

χάρη µας ως προσφορά και θυσία στο Θεό για οσµή ευωδίας. 3 Πορνεία 
όµως και κάθε ακαθαρσία ή πλεονεξία µήτε να αναφέρονται µεταξύ σας, 

καθώς πρέπει σε αγίους, 4 όπως και αισχρότητα και µωρολογία ή βρόµικα 

αστεία, που δε σας αρµόζουν, αλλά µάλλον ευχαριστία στο Θεό. 5 Γιατί 

αυτό να γνωρίζετε συνεχώς, ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, 
που είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονοµιά στη βασιλεία του Χριστού και 
Θεού. 

Συµπεριφέρεστε ως τέκνα φωτός  

6 Κανείς ας µη σας απατά µε κούφια λόγια. γιατί γι' αυτά έρχεται η οργή του 

Θεού πάνω στους γιους της απείθειας. 7 Μη γίνεστε, λοιπόν, συµµέτοχοι µε 

αυτούς. 8 Γιατί ήσασταν κάποτε σκοτάδι, αλλά τώρα είστε φως µέσα στον 

Κύριο. Περπατάτε ως τέκνα φωτός, 9 - γιατί ο καρπός του φωτός 

παράγεται µε κάθε αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια - 10 

δοκιµάζοντας τι είναι ευάρεστο στον Κύριο. 11 Και µην επικοινωνείτε µε τα 

έργα τα άκαρπα του σκότους, αλλά µάλλον και να τα ελέγχετε. 12 Γιατί 

εκείνα που γίνονται κρυφά από αυτούς είναι αισχρό και να λέγονται. 13 Ενώ 



όλα όσα ελέγχονται από το φως φανερώνονται, 14 γιατί καθετί που 
φανερώνεται είναι φως. Γι' αυτό λέει:  

 Σήκω, εσύ που κοιµάσαι  
  και αναστήσου από τους νεκρούς  
 και θα σε φωτίσει ο Χριστός.  

15 Προσέχετε, λοιπόν, ακριβώς πώς περπατάτε, όχι ως άσοφοι αλλά ως 

σοφοί, 16 εξαγοράζοντας για τον εαυτό σας τον καιρό, γιατί οι ηµέρες είναι 

κακές. 17 Γι' αυτό µη γίνεστε άφρονες, αλλά να καταλαβαίνετε ποιο είναι το 

θέληµα του Κυρίου. 18 Και µη µεθάτε µε κρασί, στο οποίο υπάρχει ασωτία, 

αλλά να γεµίζετε µε Πνεύµα, 19 µιλώντας µεταξύ σας µε ψαλµούς και 
ύµνους και ωδές πνευµατικές, τραγουδώντας και ψάλλοντας µε την καρδιά 

σας στον Κύριο, 20 ευχαριστώντας πάντοτε για όλα το Θεό και Πατέρα στο 
όνοµα του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. 

Οι σύζυγοι  

21 Να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλο µε φόβο Χριστού. 22 Οι γυναίκες να 

υποτάσσεστε στους δικούς σας άντρες όπως στον Κύριο, 23 γιατί ο άντρας 

είναι κεφαλή της γυναίκας όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της εκκλησίας. 

αυτός είναι σωτήρας του σώµατος. 24 Αλλά όπως η εκκλησία υποτάσσεται 

στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους σε 

καθετί. 25 Οι άντρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας καθώς και ο Χριστός 

αγάπησε την εκκλησία και παράδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής, 26 για να 

την αγιάσει, αφού την καθάρισε στο λουτρό του νερού µε το λόγο, 27 για 
να παρουσιάσει αυτός την εκκλησία ένδοξη στον εαυτό του, χωρίς να έχει 

κηλίδα ή ρυτίδα ή κάτι τέτοιο, αλλά να είναι άγια και άµωµη. 28 Έτσι 
οφείλουν και οι άντρες να αγαπούν τις δικές τους γυναίκες σαν τα δικά τους 

σώµατα. Όποιος αγαπά τη δική του γυναίκα αγαπά τον εαυτό του. 29 Γιατί 

κανείς ποτέ δε µίσησε τη δική του σάρκα, αλλά την τρέφει και την 

περιθάλπει καθώς και ο Χριστός την εκκλησία, 30 γιατί είµαστε µέλη του 

σώµατός του. 31 Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον 
πατέρα του και τη µητέρα του και θα προσκολληθεί στη 
γυναίκα του, και θα είναι οι δύο µία σάρκα. 32 Το µυστήριο 

τούτο είναι µεγάλο. εγώ λοιπόν το λέω για το Χριστό και για την εκκλησία. 

33 Αλλά όµως κι εσείς, ο καθένας σας ξεχωριστά, τη δική του γυναίκα έτσι 

ας την αγαπά, σαν τον εαυτό του. και η γυναίκα να φοβάται τον άντρα της. 



Παιδιά και γονείς  
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Τα παιδιά, υπακούτε στους γονείς σας, κατά το θέληµα του Κυρίου. γιατί 

αυτό είναι δίκαιο: 2 Τίµα τον πατέρα σου και τη µητέρα σου, που 

είναι η πρώτη εντολή µε υπόσχεση: 3 για να γίνει καλό σ' εσένα και 
να είσαι µακροχρόνιος πάνω στη γη. 4 Και οι πατέρες, µην 
παροργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε µε παιδεία και νουθεσία 
Κυρίου.  

∆ούλοι και κύριοι  

5 Οι δούλοι, υπακούτε στους κατά σάρκα κυρίους σας µε φόβο και τρόµο, 

µε ειλικρίνεια της καρδιάς σας όπως στο Χριστό. 6 Όχι µε οφθαλµοδουλία ως 

ανθρωπάρεσκοι, αλλά ως δούλοι του Χριστού κάνοντας το θέληµα του Θεού 

από την ψυχή σας, 7 υπηρετώντας ως δούλοι µε καλή διάθεση όπως στον 

Κύριο και όχι σε ανθρώπους. 8 Να ξέρετε ότι καθένας, αν κάνει κάτι αγαθό, 

αυτό θα το πάρει από τον Κύριο, είτε δούλος είτε ελεύθερος. 9 Και οι 
κύριοι, τα ίδια να κάνετε προς αυτούς, αφήνοντας την απειλή. να ξέρετε ότι 
και ο δικός τους και ο δικός σας ο Κύριος είναι στους ουρανούς και δεν 
υπάρχει προσωποληψία µπροστά του. 

Η πανοπλία του χριστιανού  

10 Τέλος, να ενδυναµώνεστε µε τον Κύριο και µε την ισχυρή δύναµή του. 

11 Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, για να δύναστε να σταθείτε ενάντια 

στα τεχνάσµατα του διαβόλου. 12 Γιατί δεν είναι η πάλη µας µε αίµα και 
σάρκα, αλλά µε τις αρχές, µε τις εξουσίες, µε τους κοσµοκράτορες του 

σκότους τούτου, µε τα πνευµατικά κακά όντα στα επουράνια. 13 Γι' αυτό, 

λάβετε πάνω σας την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε να αντισταθείτε 

κατά την ηµέρα την κακή και, αφού τα εκτελέσετε όλα, να µείνετε σταθεροί. 

14 Σταθείτε, λοιπόν, αφού ζωστείτε γύρω από τη µέση σας µε την αλήθεια 

και αφού ντυθείτε το θώρακα της δικαιοσύνης. 15 Και να φορέσετε σαν 

υποδήµατα στα πόδια την ετοιµασία για το ευαγγέλιο της ειρήνης. 16 Πάνω 

απ' όλα λάβετε µαζί σας την ασπίδα της πίστης, µε την οποία θα δυνηθείτε 

να σβήσετε όλα τα βέλη του Πονηρού τα φλογισµένα. 17 Και δεχτείτε την 

περικεφαλαία της σωτηρίας και τη µάχαιρα του Πνεύµατος, που είναι ο λόγος 

του Θεού. 18 Με κάθε προσευχή και δέηση να προσεύχεστε σε κάθε καιρό 

µέσω του Πνεύµατος. Και σ' αυτό να αγρυπνείτε µε κάθε επιµονή καρτερικά 



και µε κάθε δέηση για όλους τους αγίους 19 και για µένα, για να µου δοθεί 

λόγος µε το άνοιγµα του στόµατός µου, για να κάνω γνωστό µε παρρησία το 

µυστήριο του ευαγγελίου, 20 υπέρ του οποίου πρεσβεύω µε αλυσίδα, ώστε 

να µιλήσω µε παρρησία γι' αυτό και να λαλήσω όπως πρέπει. 

Τελικοί χαιρετισµοί  

21 Και για να µάθετε κι εσείς τα δικά µου νέα, τι πράττω, όλα θα σας τα 

γνωρίσει ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος στον Κύριο, 22 
τον οποίο έστειλα προς εσάς ακριβώς γι' αυτό, για να γνωρίσετε τα σχετικά 
µ' εµάς και να ενθαρρύνει τις καρδιές σας.  

23 Ειρήνη ας είναι στους αδελφούς και αγάπη µαζί µε πίστη από το Θεό 

Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό. 24 Η χάρη ας είναι µε όλους όσοι 
αγαπούν άφθαρτα τον Κύριό µας Ιησού Χριστό. 
 



ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 

Χαιρετισµοί 
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Παύλος και Τιµόθεος, δούλοι του Χριστού Ιησού, προς όλους τους αγίους 

στο Χριστό Ιησού που είναι στους Φιλίππους, µαζί µε τους επισκόπους και 

τους διακόνους. 2 Χάρη σ' εσάς και ειρήνη από το Θεό Πατέρα µας και από 
τον Κύριο Ιησού Χριστό.  

Ευχαριστία και προσευχή  

3 Ευχαριστώ το Θεό µου για καθετί που θυµάµαι από εσάς 4 πάντοτε σε 

κάθε δέησή µου για όλους σας, και κάνω µε χαρά τη δέησή µου 5 για τη 

συµµετοχή σας στο ευαγγέλιο από την πρώτη ηµέρα µέχρι τώρα, 6 και έχω 
πεποίθηση ακριβώς σε αυτό: ότι Εκείνος που άρχισε µέσα σας έργο αγαθό θα 

το επιτελέσει µέχρι την ηµέρα του Χριστού Ιησού. 7 Επειδή είναι δίκαιο 

εγώ να φρονώ αυτό για όλους σας, γιατί έχω στην καρδιά µου εσάς, οι 

οποίοι και µέσα στα δεσµά µου και κατά την απολογία µου και επιβεβαίωση 

του ευαγγελίου όλοι σας ήσασταν συµµέτοχοι µαζί µου στη χάρη. 8 Γιατί 

µάρτυράς µου είναι ο Θεός πως ποθώ πολύ όλους σας µε σπλάχνα Χριστού 

Ιησού. 9 Και αυτό προσεύχοµαι: η αγάπη σας ακόµα, όλο και περισσότερο 

να περισσεύει µε επίγνωση και µε κάθε αντίληψη, 10 ώστε να δοκιµάζετε 
όσα διαφέρουν, για να είστε ειλικρινείς και χωρίς πρόσκοµµα στην ηµέρα 

του Χριστού, 11 γεµάτοι καρπό δικαιοσύνης που έρχεται διαµέσου του 
Ιησού Χριστού προς δόξα και έπαινο Θεού. 

«Για µένα το να ζω είναι Χριστός»  

12 Θέλω, λοιπόν, εσείς να γνωρίζετε, αδελφοί, ότι τα σχετικά µ' εµένα έχουν 

έρθει µάλλον για προκοπή του ευαγγελίου, 13 ώστε τα δεσµά µου για το 

Χριστό να γίνουν φανερά σε όλο το πραιτόριο και σε όλους τους λοιπούς, 14 
και οι περισσότεροι από τους αδελφούς, έχοντας πεποίθηση στον Κύριο από 

τα δεσµά µου, να τολµούν περισσότερο άφοβα να µιλούν το λόγο του 
Θεού.  

15 Αφενός µερικοί από φθόνο και έριδα, αφετέρου άλλοι από καλή θέληση 

κηρύττουν το Χριστό. 16 Οι µεν από αγάπη, επειδή ξέρουν ότι έχω οριστεί 

για απολογία του ευαγγελίου, 17 οι δε από φατριασµό αναγγέλλουν το 



Χριστό, όχι αγνά, νοµίζοντας πως θα προκαλέσουν θλίψη στα δεσµά µου. 18 

Αλλά τι σηµασία έχει; Παρόλα αυτά µε κάθε τρόπο, είτε µε πρόφαση είτε 

µε αλήθεια, ο Χριστός αναγγέλλεται, και γι' αυτό χαίρω. Αλλά και θα 

συνεχίζω να χαίρω, 19 γιατί ξέρω ότι αυτό θα µου αποβεί για σωτηρία µέσω 

της δικής σας δέησης και της άφθονης χορήγησης του Πνεύµατος του 

Ιησού Χριστού 20 σύµφωνα µε τη µεγάλη προσδοκία και ελπίδα µου, ότι σε 

τίποτα δε θα ντροπιαστώ, αλλά µε όλη την παρρησία, όπως πάντοτε έτσι 
και τώρα, θα µεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώµα µου, είτε µε τη ζωή µου είτε 

µε το θάνατό µου. 21 Γιατί για µένα το να ζω είναι Χριστός και το να 

πεθάνω κέρδος. 22 Αν όµως το να ζω στη σάρκα, αυτό µου αποφέρει 
καρπό έργου, τότε δε γνωρίζω τι να διαλέξω. 23 Πιέζοµαι λοιπόν και από τα 

δύο: έχω την επιθυµία να αναχωρήσω και να είµαι µαζί µε το Χριστό, γιατί 

θα είναι πολύ περισσότερο καλύτερα. 24 Αλλά το να διαµένω στη σάρκα 

είναι αναγκαιότερο για σας. 25 Και επειδή έχω πειστεί γι' αυτό το τελευταίο, 

ξέρω ότι θα µείνω και θα παραµείνω κοντά σε όλους σας για τη δική σας 

προκοπή και για τη χαρά της πίστης σας, 26 ώστε το καύχηµά σας να 
περισσεύει µέσα στο Χριστό Ιησού για µένα, µέσω της δικής µου παρουσίας, 
όταν έρθω πάλι κοντά σας.  

27 Μόνο να πολιτεύεστε άξια του ευαγγελίου του Χριστού, ώστε, είτε έρθω 
και σας δω είτε είµαι απών, να ακούω στα σχετικά µ' εσάς ότι στέκεστε µε 
ένα πνεύµα και συναγωνίζεστε µε µια ψυχή για την πίστη του ευαγγελίου. 

28 Και να µην τροµάζετε σε τίποτα από τους αντίθετους. Η ατρόµητη 
στάση σας είναι γι' αυτούς ένδειξη απώλειας, ενώ για σας σωτηρίας. και 

αυτό προέρχεται από το Θεό. 29 Γιατί σ' εσάς χαρίστηκε αυτό υπέρ του 
Χριστού, όχι µόνο το να πιστεύετε σ' αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ 

αυτού, 30 έχοντας τον ίδιο αγώνα, τέτοιον που είδατε σ' εµένα και τώρα 

ακούτε ότι συµβαίνει σ' εµένα. 

Η χριστιανική ταπεινοφροσύνη  
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Αν λοιπόν υπάρχει κάποια ενθάρρυνση στο Χριστό, αν κάποια παρηγοριά 
αγάπης, αν κάποια κοινωνία στο Πνεύµα, αν κάποια ευσπλαχνία και οικτιρµοί, 

2 κάνετέ µου πλήρη τη χαρά να φρονείτε το ίδιο, να έχετε την ίδια αγάπη, 

οµόψυχοι, να φρονείτε ένα πράγµα. 3 Χωρίς να κάνετε τίποτα µε 
φατριασµό µήτε µε κενοδοξία, αλλά µε την ταπεινοφροσύνη ο ένας να 

θεωρεί τον άλλο ότι υπερέχει του εαυτού του, 4 χωρίς ο καθένας να 

προσέχει µόνο τα δικά του συµφέροντα, αλλά ο καθένας σας και τα 



συµφέροντα των άλλων. 5 Αυτό να φρονείτε µέσα σας που φρονούσε 

µέσα του και ο Χριστός Ιησούς,  

6  ο οποίος, ενώ υπήρχε µε µορφή Θεού,  

  δε θεώρησε αρπαγµό το να είναι ίσα µε το Θεό,  

7  αλλά τον εαυτό του κένωσε  
  και έλαβε µορφή δούλου,  
   όταν έγινε µε οµοίωµα ανθρώπων.  
 Και αφού βρέθηκε στο σχήµα ως άνθρωπος,  

8   ταπείνωσε τον εαυτό του  

 και έγινε υπάκουος µέχρι το θάνατο,  
  θάνατο µάλιστα σταυρικό.  

9  Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε 
   και του χάρισε το όνοµα  

   που είναι πάνω από κάθε όνοµα,  

10  ώστε στο όνοµα του Ιησού  
  κάθε γόνατο να καµφθεί  

  επουράνιων και επίγειων και καταχθόνιων όντων,  

11  και κάθε γλώσσα να οµολογήσει  

  ότι είναι Κύριος ο Ιησούς Χριστός  

 προς δόξα του Θεού Πατέρα. 

Να φωτίζετε σαν αστέρες στον κόσµο  

12 Ώστε, αγαπητοί µου, καθώς πάντοτε υπακούσατε, όχι µόνο κατά την 
παρουσία µου, αλλά τώρα πολύ περισσότερο κατά την απουσία µου, µε 

φόβο και τρόµο να κατεργάζεστε τη δική σας σωτηρία. 13 Γιατί ο Θεός είναι 
εκείνος που ενεργεί µέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε υπέρ της 

ευαρέσκειάς του. 14 Όλα να τα κάνετε χωρίς γογγυσµούς και αµφιβολίες, 

15 για να γίνετε άµεµπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού άµωµα στο µέσο µιας 
γενιάς στρεβλής και διεστραµµένης, µεταξύ των οποίων φέγγετε σαν 

φωτεινοί αστέρες στον κόσµο, 16 κατέχοντας ενέχυρο ζωής, για καύχηµα 

δικό µου κατά την ηµέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα µάταια ούτε µάταια 

κοπίασα. 17 Αλλά αν και το αίµα µου χύνω σαν σπονδή για τη θυσία και 

τη δηµόσια υπηρεσία της πίστης σας, χαίρω και χαίρω µαζί µε όλους εσάς. 

18 Το ίδιο επίσης κι εσείς, χαίρετε και να χαίρετε µαζί µου.  

Ο Τιµόθεος και ο Επαφρόδιτος  

19 Αλλά ελπίζω στον Κύριο Ιησού να στείλω γρήγορα τον Τιµόθεο σ' εσάς, 

για να ενθαρρυνθώ κι εγώ όταν µάθω αυτά που σας αφορούν. 20 Γιατί δεν 
έχω κανέναν ισόψυχο, ο οποίος γνήσια θα µεριµνήσει αυτά που σας 



αφορούν. 21 Επειδή όλοι τα δικά τους ζητούν, όχι αυτά του Ιησού Χριστού. 

22 Και τη δοκιµασµένη αξία του τη γνωρίζετε, γιατί σαν παιδί µε τον 

πατέρα του δούλεψε µαζί µου στο ευαγγέλιο. 23 Αφενός λοιπόν ελπίζω 

τούτον να τον στείλω αµέσως µόλις δω την έκβαση αυτών που µε 

αφορούν. 24 Αφετέρου έχω πεποίθηση στον Κύριο ότι και εγώ ο ίδιος 
γρήγορα θα έρθω.  

25 Αναγκαίο όµως θεώρησα να στείλω προς εσάς τον Επαφρόδιτο, τον 
αδελφό και συνεργάτη και συστρατιώτη µου, δικό σας επίσης απόστολο και 

λειτουργό στην ανάγκη µου, 26 επειδή ποθούσε πολύ όλους εσάς και 

αδηµονούσε, γιατί ακούσατε ότι ασθένησε. 27 Και πράγµατι, ασθένησε και 
πλησίασε κοντά στο θάνατο. Αλλά ο Θεός τον ελέησε, και όχι µόνο αυτόν 

αλλά και εµένα, για να µην έχω λύπη πάνω σε λύπη. 28 Επειγόντως λοιπόν 
τον έστειλα, για να τον δείτε πάλι και να χαρείτε, κι εγώ να είµαι λιγότερο 

λυπηµένος. 29 Υποδεχτείτε, λοιπόν, αυτόν στο όνοµα του Κυρίου µε κάθε 

χαρά, και τέτοιους ανθρώπους να τους τιµάτε, 30 επειδή για το έργο του 

Χριστού πλησίασε µέχρι το θάνατο ριψοκινδυνεύοντας τη ζωή του, για να 

αναπληρώσει το δικό σας υστέρηµα της δηµόσιας υπηρεσίας σας προς 
εµένα.  

Η αληθινή περιτοµή  
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Λοιπόν, αδελφοί µου, να χαίρετε ενωµένοι µε τον Κύριο. Να σας γράφω τα 

ίδια αφενός για µένα δεν είναι βαρετό, αφετέρου σ' εσάς δίνει ασφάλεια.  

2 Προσέχετε τα σκυλιά, προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε τους 

κατατεµαχιστές. 3 Γιατί εµείς είµαστε οι περιτµηµένοι, που λατρεύουµε µε 
Πνεύµα Θεού και καυχιόµαστε στο Χριστό Ιησού και δεν έχουµε πεποίθηση 

στη σάρκα, 4 αν και εγώ έχω πεποίθηση και στη σάρκα. Αν κάποιος άλλος 

νοµίζει πως έχει πεποίθηση στη σάρκα, εγώ έχω περισσότερο. 5 Με 

περιτοµή την όγδοη ηµέρα, κατάγοµαι από το γένος Ισραήλ, από τη φυλή 

Βενιαµίν, Εβραίος από γονείς Εβραίους, κατά το νόµο Φαρισαίος, 6 κατά το 

ζήλο διώκτης της εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη που υπάρχει στο νόµο 

έγινα άµεµπτος. 7 Αλλά όσα µου ήταν κέρδη, αυτά έχω θεωρήσει ζηµιά για 

το Χριστό. 8 Αλλά βεβαιότατα, και τα πάντα θεωρώ πως είναι ζηµιά για την 

υπεροχή της γνώσης του Χριστού Ιησού του Κυρίου µου. Για τον οποίο τα 

πάντα ζηµιώθηκα και τα θεωρώ σκουπίδια, για να κερδίσω το Χριστό, 9 και 

να βρεθώ µε αυτόν, µην έχοντας δική µου δικαιοσύνη που να είναι από το 

νόµο, αλλά αυτήν που έρχεται µέσω της πίστης στο Χριστό, τη δικαιοσύνη 



από το Θεό που βασίζεται πάνω στην πίστη, 10 για να γνωρίσω αυτόν και 
τη δύναµη της ανάστασής του και την κοινωνία των παθηµάτων του και να 

γίνοµαι σύµµορφος µε το θάνατό του, 11 µήπως φτάσω στην εξανάσταση 

από τους νεκρούς. 

Τρέχουµε για να καταχτήσουµε το βραβείο  

12 Όχι ότι ήδη έλαβα το βραβείο ή ότι ήδη έχω γίνει τέλειος, αλλά τρέχω 

µήπως και καταχτήσω αυτό για το οποίο και καταχτήθηκα από το Χριστό 

Ιησού. 13 Αδελφοί, εγώ δε θεωρώ τον εαυτό µου ότι το έχει καταχτήσει. 

Ένα όµως κάνω, αφενός λησµονώ όσα είναι πίσω, αφετέρου επεκτείνοµαι 

σε όσα είναι µπροστά, 14 και επιδιώκω έχοντας σκοπό το βραβείο της άνω 

κλήσης του Θεού στο Χριστό Ιησού. 15 Όσοι λοιπόν είµαστε τέλειοι, αυτό 

ας φρονούµε. Και αν κάτι το φρονείτε διαφορετικά, και αυτό ο Θεός θα σας 

το αποκαλύψει. 16 Πάντως, στο σηµείο που φτάσαµε, ας προχωρούµε 
στοιχισµένοι προς την ίδια κατεύθυνση.  

17 Συµµιµητές µου γίνεστε, αδελφοί, και προσέχετε εκείνους που περπατούν 

έτσι καθώς έχετε πρότυπο εµάς. 18 Γιατί πολλοί περπατούν, για τους 

οποίους πολλές φορές σας έλεγα, τώρα όµως και κλαίγοντας το λέω, ως 

εχθροί του σταυρού του Χριστού. 19 Αυτών το τέλος είναι η απώλεια, των 

οποίων ο θεός είναι η κοιλιά και η δόξα είναι στη ντροπή τους, που 

φρονούν τα επίγεια. 20 Γιατί το δικό µας πολίτευµα υπάρχει στους 

ουρανούς, από όπου και περιµένουµε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό, 21 ο 
οποίος θα µετασχηµατίσει το σώµα της ταπείνωσής µας σε σύµµορφο µε το 

σώµα της δόξας του κατά την ενέργειά του στο να δύναται αυτός, πράγµατι, 
να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα.  
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Ώστε, αδελφοί µου αγαπητοί και πολυπόθητοι, χαρά και στέφανός µου, έτσι 

να στέκεστε σταθεροί στον Κύριο, αγαπητοί.  

Προτροπές  

2 Την Ευοδία παρακαλώ και τη Συντύχη παρακαλώ να φρονούν το ίδιο στον 

Κύριο. 3 Ναι, παρακαλώ κι εσένα, γνήσιε Σύζυγε, βοήθα αυτές, οι οποίες 

αγωνίστηκαν στο ευαγγέλιο µαζί µου και µαζί µε τον Κλήµεντα και τους 

λοιπούς συνεργάτες µου, των οποίων τα ονόµατα είναι στη βίβλο της ζωής. 

4 Χαίρετε στον Κύριο πάντοτε! Πάλι θα πω: χαίρετε! 5 Η επιείκειά σας ας 

γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι κοντά. 6 Για τίποτα 



µη µεριµνάτε, αλλά για καθετί µε την προσευχή και µε τη δέηση, µαζί µε 

ευχαριστία, τα αιτήµατά σας ας γίνονται γνωστά προς το Θεό. 7 Και η ειρήνη 
του Θεού που υπερέχει κάθε νου θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τα 
διανοήµατά σας στο Χριστό Ιησού.  

8 Λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθινά, όσα σεµνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα 

προσφιλή, όσα έχουν καλή φήµη, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν 

υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. 9 Και αυτά που µάθατε και 
παραλάβατε και ακούσατε και είδατε σ' εµένα, αυτά να πράττετε. και ο Θεός 
της ειρήνης θα είναι µαζί σας. 

Ευγνωµοσύνη για την προσφορά των Φιλιππησίων  

10 Χάρηκα επίσης πολύ στον Κύριο, γιατί τώρα επιτέλους ξαναβλάστησε η 

φροντίδα σας για µένα, για την οποία και φροντίζατε, αλλά δεν είχατε 

ευκαιρία να την εκδηλώσετε. 11 Όχι ότι το λέω κάτω από στέρηση, γιατί 

εγώ έµαθα να είµαι αυτάρκης σε αυτά που βρίσκοµαι. 12 Ξέρω να ζω και 
ταπεινά, ξέρω και να περισσεύω. Σε καθετί και σε όλα έχω µυηθεί, και να 

χορταίνω και να πεινώ, και να περισσεύω και να στερούµαι. 13 Όλα τα 

µπορώ µέσω Αυτού που µε ενδυναµώνει. 14 Όµως καλά κάνατε που 
συµµετείχατε στη θλίψη µου.  

15 Ξέρετε λοιπόν κι εσείς, Φιλιππήσιοι, ότι κατά την αρχή του έργου του 

ευαγγελίου, όταν εξήλθα από τη Μακεδονία, καµιά εκκλησία δεν 
επικοινώνησε µ' εµένα για λογαριασµό δοσίµατος και λήψης παρά εσείς µόνο. 

16 Γιατί και στη Θεσσαλονίκη και µια και δυο φορές µού στείλατε στην 

ανάγκη µου. 17 Όχι ότι επιζητώ το δώρο, αλλά επιζητώ τον καρπό που 

πλεονάζει για λογαριασµό σας. 18 Τα έχω πλήρως όλα, λοιπόν, και 

περισσεύω. Είµαι πλήρης, αφού δέχτηκα από τον Επαφρόδιτο αυτά που 

είναι από εσάς, σαν οσµή ευωδίας, θυσία δεκτή, ευάρεστη στο Θεό. 19 Και 
ο Θεός µου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο του µέσα 

στη δόξα του διαµέσου του Χριστού Ιησού. 20 Και στο Θεό και Πατέρα µας 

ας είναι η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αµήν. 

Τελικοί χαιρετισµοί  

21 Χαιρετήστε κάθε άγιο που βρίσκεται στο Χριστό Ιησού. Σας χαιρετούν οι 

αδελφοί που είναι µαζί µου. 22 Σας χαιρετούν όλοι οι άγιοι, και µάλιστα 

αυτοί που είναι από την οικία του Καίσαρα. 23 Η χάρη του Κυρίου Ιησού 

Χριστού ας είναι µαζί µε το πνεύµα σας. 
 
 
 



ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 

Χαιρετισµός 
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Παύλος, απόστολος του Χριστού Ιησού µε το θέληµα του Θεού, και ο 

Τιµόθεος ο αδελφός 2 προς τους άγιους και πιστούς αδελφούς στο Χριστό 

που είναι στις Κολοσσές. Χάρη σ' εσάς και ειρήνη από το Θεό Πατέρα µας.  

Ευχαριστία  

3 Ευχαριστούµε το Θεό Πατέρα του Κυρίου µας Ιησού Χριστού και πάντοτε 

για σας προσευχόµαστε, 4 επειδή ακούσαµε την πίστη σας στο Χριστό Ιησού 

και την αγάπη που έχετε για όλους τους αγίους 5 εξαιτίας της ελπίδας που 
απόκειται για σας στους ουρανούς, την οποία προακούσατε στο λόγο της 

αλήθειας του ευαγγελίου 6 το οποίο παρευρίσκεται σ' εσάς - καθώς και σε 

όλο τον κόσµο καρποφορεί και αυξάνει συνεχώς καθώς και µεταξύ σας - 
από την ηµέρα που ακούσατε και γνωρίσατε καλά τη χάρη του Θεού µε 

αλήθεια. 7 Καθώς µάθατε το κήρυγµα της αλήθειας από τον Επαφρά, 
τον αγαπητό σύνδουλό µας, που είναι πιστός διάκονος του Χριστού για σας, 

8 ο οποίος και µας φανέρωσε την αγάπη σας µε το Πνεύµα. 

Το πρόσωπο και το έργο του Χριστού  

9 Γι' αυτό κι εµείς, από την ηµέρα που ακούσαµε αυτά, δεν παύουµε για σας 
να προσευχόµαστε και να ζητούµε να γίνετε πλήρεις στην επίγνωση του 

θελήµατός του µε κάθε σοφία και σύνεση πνευµατική, 10 ώστε να 

περπατήσετε αξίως του Κυρίου σε κάθε αρεστό πράγµα, σε κάθε έργο 

αγαθό καρποφορώντας και αυξανόµενοι µε την επίγνωση του Θεού, 11 και 
να γίνεστε δυνατοί σε κάθε δύναµη σύµφωνα µε την ένδοξη εξουσία του σε 

κάθε υποµονή και µακροθυµία. Με χαρά 12 να ευχαριστείτε τον Πατέρα που 

σας έκανε ικανούς για το µερίδιο του κλήρου των αγίων που ζουν στο φως. 

13 Αυτός µας έσωσε από την εξουσία του σκότους και µας µετάθεσε στη 

βασιλεία του αγαπητού του Υιού, 14 µέσω του οποίου έχουµε την 

απολύτρωση, την άφεση των αµαρτιών. 15 Αυτός είναι εικόνα του Θεού του 

αόρατου, πρωτότοκος όλης της κτίσης, 16 γιατί µε αυτόν χτίστηκαν τα 
πάντα στους ουρανούς και πάνω στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε 
θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχές είτε εξουσίες. Τα πάντα µέσω αυτού και γι' 



αυτόν είναι χτισµένα. 17 Και αυτός είναι πριν απ' όλα και τα πάντα µε αυτόν 

συγκρατιούνται. 18 Και αυτός είναι η κεφαλή του σώµατος, της εκκλησίας. Ο 
οποίος είναι αρχή, πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει σε όλα αυτός 

πρώτος, 19 επειδή σ' αυτόν ευδόκησε να κατοικήσει όλο το πλήρωµα 20 και 
µέσω αυτού να συµφιλιώσει τα πάντα στον εαυτό του, αφού ειρηνοποίησε 
µέσω του αίµατος του σταυρού του, µέσω αυτού, είτε τα επίγεια είτε τα 
επουράνια.  

21 Και εσάς που ήσασταν κάποτε αποξενωµένοι και εχθροί του Θεού στη 

διάνοια µέσα στα έργα σας τα κακά, 22 τώρα επίσης σας συµφιλίωσε µαζί 

του µε το σάρκινο σώµα του διαµέσου του θανάτου του, για να σας 

παρουσιάσει άγιους και άµωµους και ακατηγόρητους µπροστά του, 23 αν 
βέβαια επιµένετε στην πίστη και είστε θεµελιωµένοι και εδραίοι και 
αµετακίνητοι από την ελπίδα του ευαγγελίου που ακούσατε, το οποίο 

κηρύχτηκε σε όλη την κτίση που είναι κάτω από τον ουρανό, του οποίου 

εγώ ο Παύλος έγινα διάκονος. 

Η διακονία του Παύλου στην εκκλησία  

24 Τώρα χαίροµαι µέσα στα παθήµατα που υποφέρω για χάρη σας και 
αντί εκείνου αναπληρώνω τα υστερήµατα των θλίψεων του Χριστού στη 

σάρκα µου για χάρη του σώµατός του, που είναι η εκκλησία. 25 Της οποίας 
εγώ έγινα διάκονος, σύµφωνα µε την διαχείριση του σχεδίου του Θεού που 

µου δόθηκε για σας, ώστε να κηρύξω πλήρως το λόγο του Θεού, 26 το 

µυστήριο που ήταν κρυµµένο από την αρχή των αιώνων και από τις 

προηγούµενες γενεές - αλλά τώρα φανερώθηκε στους αγίους του. 27 Σ' 

αυτούς θέλησε ο Θεός να γνωρίσει ποιος είναι ο πλούτος της δόξας του 

µυστηρίου τούτου στα έθνη, που είναι ο Χριστός µέσα σας, η ελπίδα της 

δόξας. 28 Αυτόν εµείς αναγγέλλουµε, νουθετώντας κάθε άνθρωπο και 
διδάσκοντας κάθε άνθρωπο µε όλη τη σοφία, για να παρουσιάσουµε κάθε 

άνθρωπο τέλειο στο Χριστό. 29 Γι' αυτό και κοπιάζω και αγωνίζοµαι 
σύµφωνα µε την ενέργειά του που ενεργείται µέσα µου µε δύναµη.  
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Γιατί θέλω να ξέρετε πόσο µεγάλο αγώνα έχω για σας και γι' αυτούς που 
είναι στη Λαοδίκεια και για όσους δεν έχουν δει το πρόσωπό µου σωµατικά, 

2 για να παρηγορηθούν οι καρδιές τους και να κρατηθούν µαζί µέσα στην 
αγάπη και σε όλο τον πλούτο που υπάρχει στην πλήρη βεβαιότητα της 

σύνεσης, ώστε να γνωρίζουν καλά το µυστήριο του Θεού, δηλαδή του 

Χριστού, 3 µέσα στον οποίο είναι απόκρυφοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και 



της γνώσης. 4 Αυτό το λέω, για να µη σας κάνει κανείς να παραλογίζεστε 

µε πιθανολογία. 5 Γιατί αν και µε τη σάρκα είµαι απών, όµως µε το πνεύµα 
είµαι µαζί σας, χαίροντας και βλέποντας την τάξη σας και τη στερεότητα της 
πίστης σας στο Χριστό.  

Πληρότητα ζωής µε το Χριστό  

6 Όπως λοιπόν παραλάβατε το Χριστό Ιησού τον Κύριο, ενωµένοι µε αυτόν 

να περπατάτε, 7 ριζωµένοι και εποικοδοµούµενοι σ' αυτόν, και να 
βεβαιώνεστε στην πίστη καθώς διδαχτήκατε, περισσεύοντας στην 

ευχαριστία. 8 Προσέχετε µήπως υπάρξει κάποιος που σας αρπάξει σαν 

λάφυρό του µε τη φιλοσοφία και µε τη µάταιη απάτη κατά την παράδοση 

των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσµου και όχι κατά Χριστό. 9 Γιατί 

µέσα σ' αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωµα της θεότητας σωµατικά, 10 και 
είστε τοποθετηµένοι ως πλήρωµα µέσα σ' αυτόν, ο οποίος είναι η κεφαλή 

κάθε αρχής και εξουσίας. 11 Μέσω αυτού και περιτµηθήκατε µε περιτοµή 
αχειροποίητη, µε το γδύσιµο του σώµατος της σάρκας, µε την περιτοµή του 

Χριστού, 12 αφού ταφήκατε µαζί του στο βάφτισµα, µε τον οποίο και 
εγερθήκατε µαζί διαµέσου της πίστης στην ενέργεια του Θεού ο οποίος τον 

έγειρε από τους νεκρούς. 13 Και εσάς, που ήσασταν νεκροί µέσα στα 
παραπτώµατα και στην ακροβυστία της σάρκας σας, σας ζωοποίησε µαζί µε 

αυτόν, αφού µας χάρισε όλα τα παραπτώµατα. 14 Εξάλειψε το ενάντια σ' 

εµάς χειρόγραφο µε τα δόγµατα που ήταν εναντίον µας, και αυτό το έχει 

σηκώσει από το µέσο και το κάρφωσε στο σταυρό. 15 Απογύµνωσε τις 
αρχές και τις εξουσίες και τις διαπόµπεψε δηµόσια, αφού θριάµβευσε 

εναντίον τους µε τον εαυτό του.  

16 Ας µη σας κρίνει κανείς, λοιπόν, σχετικά µε τροφή και µε ποτό ή 

αναφορικά µε γιορτή ή µε νεοµηνία ή µε σάββατα. 17 τα οποία είναι σκιά 

των µελλοντικών πραγµάτων, ενώ το σώµα της σκιάς είναι του Χριστού. 

18 Κανείς ας µη σας καταδυναστεύει, κάνοντας το δικό του θέληµα µε 

φαινοµενική ταπεινοφροσύνη και µε θρησκεία των αγγέλων. τα οποία έχει 

δει καθώς καταγίνεται µ' αυτά, ενώ φουσκώνει µε υπερηφάνεια χωρίς 

λόγο από τον σαρκικό νου του, 19 και που δεν κρατά την κεφαλή, από τον 

Οποίο όλο το σώµα µε τις αρθρώσεις και µε τους συνδέσµους 
τροφοδοτείται, συνενώνεται και αυξάνει την αύξηση του Θεού. 

Η νέα ζωή στο Χριστό  

20 Αν πεθάνατε µαζί µε το Χριστό για τα στοιχεία του κόσµου, γιατί σαν να 

ζείτε κοσµικά δογµατίζεστε; 21 “Μην αγγίξεις µήτε να γευτείς µήτε να θίξεις” 

22 - πράγµατα που όλα πρόκειται να φθαρούν στην κοιλιά µε την πέψη - 



σύµφωνα µε τις εντολές και µε τις διδασκαλίες των ανθρώπων, 23 τα οποία 

έχουν, βέβαια, λόγια σοφίας µε εθελοθρησκία και µε φαινοµενική 

ταπεινοφροσύνη και µε σκληρότητα στο σώµα, αλλά δεν έχουν καµιά αξία, 

χρησιµεύουν µόνο για να ικανοποιήσουν πλήρως τη σάρκα.  
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Αν λοιπόν εγερθήκατε µαζί µε το Χριστό, τα άνω να ζητάτε, εκεί όπου ο 

Χριστός κάθεται συνεχώς στα δεξιά του Θεού. 2 τα άνω να φρονείτε, όχι 

όσα είναι πάνω στη γη. 3 Γιατί πεθάνατε και η ζωή σας είναι κρυµµένη µαζί 

µε το Χριστό µέσα στο Θεό. 4 Όταν ο Χριστός, η ζωή σας, φανερωθεί, τότε 
και εσείς µαζί του θα φανερωθείτε µε δόξα.  

5 Νεκρώστε, λοιπόν, τα µέλη σας που είναι πάνω στη γη, πορνεία, 
ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυµία και την πλεονεξία, που είναι ειδωλολατρία. 

6 Γι' αυτά έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους γιους της απείθειας. 7 
Μεταξύ των οποίων κι εσείς περπατήσατε κάποτε, όταν ζούσατε µέσα σ' 

αυτά. 8 Τώρα, όµως, αποθέστε κι εσείς τα πάντα, οργή, θυµό, κακία, 

βλαστήµια, αισχρολογία από το στόµα σας. 9 Μην ψεύδεστε ο ένας στον 

άλλο, αφού γδυθήκατε τον παλιό άνθρωπο µαζί µε τις πράξεις του 10 και 

ντυθήκατε το νέο, που ανακαινίζεται σε επίγνωση κατά την εικόνα εκείνου 

που τον δηµιούργησε, 11 όπου δεν υπάρχει Έλληνας και Ιουδαίος, περιτοµή 
και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και 

σε όλους είναι ο Χριστός.  

12 Ντυθείτε, λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και αγαπηµένοι, µε 
σπλάχνα οικτιρµού, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, µακροθυµία. 

13 Να ανέχεστε ο ένας τον άλλο και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο αν 
κάποιος έχει παράπονο εναντίον άλλου. Καθώς και ο Κύριος σας συγχώρεσε, 

έτσι κι εσείς. 14 Και πάνω σ' όλα αυτά να βάλετε την αγάπη, που είναι ο 

σύνδεσµος της τελειότητας. 15 Και η ειρήνη του Χριστού ας κυβερνά µέσα 

στις καρδιές σας, στην οποία και κληθήκατε να ζείτε σε ένα σώµα. και να 

γίνεστε ευγνώµονες. 16 Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί µέσα σας πλούσια, 

µε όλη τη σοφία διδάσκοντας και νουθετώντας ο ένας τον άλλο, µε 

ψαλµούς, µε ύµνους και µε ωδές πνευµατικές, µε τη χάρη τραγουδώντας 

µέσα από τις καρδιές σας στο Θεό. 17 Και καθετί, ό,τι κι αν κάνετε, µε λόγια 

ή µε έργα, όλα να τα κάνετε στο όνοµα του Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας 
το Θεό Πατέρα µέσω αυτού.  



Κοινωνικά καθήκοντα της νέας ζωής  

18 Οι γυναίκες, να υποτάσσεστε στους άντρες σας, όπως είναι σωστό στον 

Κύριο. 19 Οι άντρες, να αγαπάτε τις γυναίκες σας και µη γίνεστε πικροί προς 
αυτές.  

20 Τα παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας σε όλα, γιατί αυτό είναι 

ευάρεστο στον Κύριο. 21 Οι πατέρες, µην ερεθίζετε τα παιδιά σας, για να 
µην αποθαρρύνονται.  

22 Οι δούλοι, να υπακούτε σε όλα στους κατά σάρκα κυρίους σας, όχι µε 
οφθαλµοδουλία σαν ανθρωπάρεσκοι, αλλά µε απλότητα καρδιάς να φοβάστε 

τον Κύριο. 23 Ό,τι κι αν κάνετε, µε την ψυχή σας να το εργάζεστε όπως 

στον Κύριο και όχι σε ανθρώπους, 24 και να ξέρετε ότι από τον Κύριο θα 

απολάβετε την ανταπόδοση της ουράνιας κληρονοµιάς. Στον Κύριο Χριστό 

να υπηρετείτε ως δούλοι. 25 Γιατί εκείνος που αδικεί θα πάρει αυτό που 
αδίκησε, και δεν υπάρχει προσωποληψία.  
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Οι κύριοι, το δίκαιο και την ισότητα να παρέχετε στους δούλους σας, και να 
ξέρετε ότι και εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό.  

Προτροπές  

2 Στην προσευχή να επιµένετε καρτερικά, να αγρυπνείτε σε αυτή µε 

ευχαριστία, 3 να προσεύχεστε συγχρόνως και για µας, για να µας ανοίξει ο 

Θεός θύρα για το λόγο του, ώστε να κηρύξουµε το µυστήριο του Χριστού, 

για το οποίο και είµαι δεµένος, 4 για να το φανερώσω και όπως πρέπει να 

µιλήσω. 5 Με σοφία να περπατάτε προς τους έξω, εξαγοράζοντας για τον 

εαυτό σας τον καιρό. 6 Ο λόγος σας να είναι πάντοτε µε χάρη, µε αλάτι 
αρτυµένος, ώστε να ξέρετε πώς πρέπει σε καθέναν ξεχωριστά να 
αποκρίνεστε. 

Τελικοί Χαιρετισµοί  

7 Όλα τα σχετικά µ' εµένα θα σας τα γνωρίσει ο Τυχικός, ο αγαπητός 

αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος στον Κύριο, 8 τον οποίο έστειλα 
προς εσάς ακριβώς γι' αυτό, για να γνωρίσετε τα σχετικά µ' εµάς και για να 

ενθαρρύνει τις καρδιές σας, 9 µαζί µε τον Ονήσιµο, τον πιστό και αγαπητό 

αδελφό, ο οποίος είναι από τους δικούς σας. όλα όσα συµβαίνουν εδώ θα 
σας τα γνωστοποιήσουν.  



10 Σας χαιρετά ο Αρίσταρχος, ο συναιχµάλωτός µου, και ο Μάρκος, ο 

εξάδελφος του Βαρνάβα (για τον οποίο λάβατε εντολές, αν έρθει προς εσάς, 

να τον δεχτείτε), 11 και ο Ιησούς, ο λεγόµενος Ιούστος, οι οποίοι είναι από 

τους περιτµηµένους. Αυτοί είναι οι µόνοι συνεργάτες µου στη βασιλεία του 

Θεού, οι οποίοι µου έγιναν παρηγοριά. 12 Σας χαιρετά ο Επαφράς, που είναι 
από τους δικούς σας, δούλος του Χριστού Ιησού, που πάντοτε αγωνίζεται 
για σας στις προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρως βεβαιωµένοι σε 

κάθε θέληµα του Θεού. 13 Γιατί µαρτυρώ γι' αυτόν ότι έχει πολύ πόνο για 

σας και γι' αυτούς που είναι στη Λαοδίκεια και γι' αυτούς που είναι στην 

Ιεράπολη. 14 Σας χαιρετά ο Λουκάς, ο γιατρός ο αγαπητός, και ο ∆ηµάς. 15 

Χαιρετήστε τους αδελφούς που είναι στη Λαοδίκεια, και το Νυµφά και την 

κατ' οίκο του εκκλησία. 16 Και όταν διαβαστεί µπροστά σας η επιστολή, 

κάντε ώστε να διαβαστεί και στην εκκλησία των Λαοδικαίων, όπως και την 

επιστολή από τη Λαοδίκεια να διαβάσετε κι εσείς. 17 Και πείτε στον 

Άρχιππο: «Πρόσεχε τη διακονία που παράλαβες µέσω του Κυρίου, για να την 
εκπληρώνεις».  

18 Ο χαιρετισµός γίνεται µε το δικό µου χέρι, του Παύλου. Να θυµάστε τα 

δεσµά µου. Η χάρη ας είναι µαζί σας. 
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Χαιρετισµός 
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Παύλος και Σιλουανός και Τιµόθεος προς την εκκλησία των Θεσσαλονικέων 

που είναι στο Θεό Πατέρα και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Χάρη σ' εσάς και 
ειρήνη.  

Ευχαριστία για τους Θεσσαλονικείς  

2 Ευχαριστούµε το Θεό πάντοτε για όλους εσάς, κάνοντας αναφορά στις 

προσευχές µας, αδιαλείπτως 3 µνηµονεύοντας µπροστά στο Θεό και Πατέρα 

µας το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας και την υποµονή 

της ελπίδας σας στον Κύριό µας Ιησού Χριστό, 4 επειδή ξέρουµε, αδελφοί 

αγαπηµένοι από το Θεό, την εκλογή σας. 5 Γιατί το ευαγγέλιό µας δεν έγινε 
σ' εσάς µε λόγο µόνο, αλλά και µε δύναµη και µε Πνεύµα Άγιο και µε πολύ 

πλήρη βεβαιότητα, καθώς ξέρετε τι είδους άνθρωποι ήµασταν µεταξύ σας 

για χάρη σας. 6 Και εσείς γίνατε µιµητές δικοί µας και του Κυρίου, γιατί 

δεχτήκατε το λόγο του Θεού µέσα σε πολλή θλίψη µαζί µε χαρά Πνεύµατος 

Αγίου, 7 ώστε να γίνετε πρότυπο σε όλους όσοι πιστεύουν στη Μακεδονία 

και στην Αχαΐα. 8 Γιατί από εσάς αντήχησε ο λόγος του Κυρίου, όχι µόνο στη 

Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά η πίστη σας που είναι προς το Θεό έχει 

εξέλθει σε κάθε τόπο, ώστε εµείς να µην έχουµε ανάγκη να λέµε τίποτα. 9 

Γιατί αυτοί οι ίδιοι διηγούνται για µας τι είδους είσοδο είχαµε προς εσάς και 
πώς επιστρέψατε προς το Θεό από τα είδωλα, για να υπηρετείτε ως δούλοι 

σε Θεό ζωντανό και αληθινό, 10 και να αναµένετε τον Υιό του από τους 

ουρανούς, τον οποίο έγειρε από τους νεκρούς, τον Ιησού, που µας σώζει 
από την οργή που έρχεται. 

Η διακονία του Παύλου στη Θεσσαλονίκη  
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Οι ίδιοι βέβαια ξέρετε, αδελφοί, ότι η είσοδός µας που έχει γίνει προς εσάς 

δεν ήταν µάταιη, 2 αλλά αφού υποφέραµε προηγουµένως και µας 
κακοµεταχειρίστηκαν, καθώς ξέρετε, στους Φιλίππους, είχαµε την παρρησία 



µέσω του Θεού µας να κηρύξουµε προς εσάς το ευαγγέλιο του Θεού µέσα σε 

πολύ αγώνα. 3 Γιατί η προτροπή µας δεν προήλθε από πλάνη ούτε από 

ακαθαρσία ούτε έγινε µε δόλο, 4 αλλά καθώς έχουµε δοκιµαστεί από το 
Θεό, ώστε να µας εµπιστευτεί το ευαγγέλιο, έτσι µιλάµε, όχι για να αρέσουµε 

σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό που δοκιµάζει τις καρδιές µας. 5 Γιατί ούτε 
ήρθαµε ποτέ µε λόγια κολακείας, καθώς ξέρετε, ούτε µε προφάσεις 

πλεονεξίας - ο Θεός είναι µάρτυρας - 6 ούτε ήρθαµε ζητώντας δόξα από 

ανθρώπους ούτε από εσάς ούτε από άλλους, 7 αν και µπορούσαµε να σας 

επιβληθούµε ως απόστολοι του Χριστού. Αλλά γίναµε ήπιοι µεταξύ σας, σαν 

µητέρα που θηλάζει και περιθάλπει τα δικά της παιδιά, 8 έτσι σας 
λαχταρούµε και ευαρεστούµαστε να σας µεταδώσουµε όχι µόνο το ευαγγέλιο 

του Θεού, αλλά και τις δικές µας ψυχές, γιατί µας γίνατε αγαπητοί. 9 Γιατί 

θυµάστε, αδελφοί, τον κόπο µας και το µόχθο µας: νύχτα και ηµέρα 
εργαζόµασταν, για να µην επιβαρύνουµε κανέναν από εσάς, και κηρύξαµε σ' 

εσάς το ευαγγέλιο του Θεού. 10 Εσείς και ο Θεός είστε µάρτυρες πως όσια 

και δίκαια και άµεµπτα συµπεριφερθήκαµε σ' εσάς που πιστεύετε, 11 καθώς 

ακριβώς το ξέρετε, πως καθέναν από εσάς ξεχωριστά, όπως ένας πατέρας 

κάνει στα δικά του παιδιά, 12 σάς προτρέπαµε και σας παρηγορούσαµε και 

σας εξορκίζαµε στο να περπατάτε άξια του Θεού, ο οποίος σας καλεί στη 
δική του βασιλεία και δόξα.  

13 Και γι' αυτό κι εµείς ευχαριστούµε το Θεό αδιάλειπτα, γιατί όταν 

παραλάβατε το λόγο του Θεού, που ακούσατε από εµάς, τον δεχτήκατε όχι 

ως λόγο ανθρώπων, αλλά, καθώς είναι αληθινά, ως λόγο Θεού. ο οποίος και 

ενεργεί µέσα σ' εσάς που πιστεύετε. 14 Γιατί εσείς, αδελφοί, γίνατε µιµητές 
των εκκλησιών του Θεού που είναι στην Ιουδαία ενωµένες µε το Χριστό 

Ιησού. Γιατί τα ίδια πάθατε κι εσείς από τους δικούς σας οµοεθνείς καθώς 

και αυτοί από τους Ιουδαίους, 15 οι οποίοι σκότωσαν και τον Κύριο Ιησού 
και τους προφήτες, και εµάς απόδιωξαν και στο Θεό δεν αρέσουν και σ' 

όλους τους ανθρώπους είναι ενάντιοι, 16 εµποδίζοντάς µας να κηρύξουµε 

στα έθνη, για να σωθούν, για να γεµίζουν το µέτρο των αµαρτιών τους 
πάντοτε. Έφτασε όµως πάνω τους η οργή στο τέλος. 

Η επιθυµία του Παύλου να επισκεφτεί πάλι την εκκλησία  

17 Εµείς όµως, αδελφοί, όταν ορφανέψαµε από εσάς πρόσκαιρα, στο 
πρόσωπο όχι στην καρδιά, φροντίσαµε περισσότερο να δούµε το πρόσωπό 

σας µε πολλή επιθυµία. 18 Γιατί θελήσαµε να έρθουµε προς εσάς, εγώ 

βέβαια ο Παύλος και µια και δυο φορές, αλλά µας εµπόδισε ο Σατανάς. 19 

Γιατί ποια είναι η ελπίδα µας ή η χαρά µας ή ο στέφανος της καύχησής 



µας µπροστά στον Κύριό µας Ιησού κατά την παρουσία του; Ή δεν είστε 

βέβαια εσείς; 20 Εσείς πράγµατι είστε η δόξα µας και η χαρά µας.  

3 
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Γι' αυτό, επειδή δεν αντέχαµε πια, προτιµήσαµε να εγκαταλειφτούµε στην 

Αθήνα µόνοι, 2 και στείλαµε τον Τιµόθεο, τον αδελφό µας και συνεργάτη 

του Θεού στο ευαγγέλιο του Χριστού, για να σας στηρίξει και να σας 

ενθαρρύνει στην πίστη σας, 3 ώστε κανείς να µην κλονίζεται µέσα στις 

θλίψεις αυτές. Γιατί εσείς οι ίδιοι ξέρετε ότι σ' αυτό είµαστε ταγµένοι. 4 Και 
πράγµατι, όταν ήµασταν κοντά σας, σας προλέγαµε ότι µέλλουµε να 

θλιβόµαστε, καθώς και έγινε και το ξέρετε. 5 Γι' αυτό κι εγώ, επειδή δεν 
άντεχα πια, έστειλα να µάθω για την πίστη σας, µήπως σας πείραξε ο 
Πειραχτής και έγινε µάταια ο κόπος µας.  

6 Αλλά µόλις τώρα ήρθε ο Τιµόθεος προς εµάς από εσάς και µας ανάγγειλε 
καλά νέα για την πίστη και για την αγάπη σας, και ότι έχετε αγαθή ανάµνηση 
για µας πάντοτε, ποθώντας πολύ να µας δείτε καθώς ακριβώς κι εµείς εσάς. 

7 Γι' αυτό, αδελφοί, παρηγορηθήκαµε από εσάς µέσω της πίστης σας, πάνω 

σ' όλη την ταλαιπωρία και τη θλίψη µας, 8 γιατί τώρα ζούµε αν εσείς 

στέκεστε στον Κύριο. 9 Γιατί ποια ευχαριστία µπορούµε να ανταποδώσουµε 
στο Θεό για σας, για όλη τη χαρά που νιώθουµε για σας µπροστά στο Θεό 

µας, 10 καθώς δεόµαστε υπερβολικά νύχτα και ηµέρα, για να δούµε το 
πρόσωπό σας και να καταρτίσουµε τις ελλείψεις της πίστης σας;  

11 Και ο ίδιος ο Θεός και Πατέρας µας και ο Κύριός µας Ιησούς είθε να 

κατευθύνουν την οδό µας προς εσάς. 12 Κι εσάς ο Κύριος είθε να σας 

αυξήσει και να σας κάνει να περισσέψετε στην αγάπη ο ένας προς τον άλλο 

και προς όλους, καθώς ακριβώς και εµείς περισσεύουµε προς εσάς, 13 ώστε 
να στηρίξει τις καρδιές σας άµεµπτες στην αγιοσύνη µπροστά στο Θεό και 
Πατέρα µας κατά την παρουσία του Κυρίου µας Ιησού µαζί µε όλους τους 
αγίους του. Αµήν. 

Ζωή που να ευχαριστεί το Θεό  
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Τέλος, λοιπόν, αδελφοί, σας παρακαλούµε και σας προτρέπουµε ενωµένοι µε 
τον Κύριο Ιησού, ώστε, καθώς παραλάβατε από εµάς το πώς πρέπει να 

περπατάτε και να αρέσετε στο Θεό - καθώς και πράγµατι περπατάτε έτσι - 
να προοδεύετε σ' αυτό περισσότερο. 2 Γιατί ξέρετε ποιες παραγγελίες σας 



δώσαµε µέσω του Κυρίου Ιησού. 3 Γιατί αυτό είναι θέληµα του Θεού, ο 

αγιασµός σας: να απέχετε από την πορνεία, 4 να ξέρετε καθένας σας το δικό 

του σκεύος να το κατέχει µε αγιασµό και τιµή, 5 όχι µε πάθος επιθυµίας 

καθώς ακριβώς κάνουν και τα έθνη που δεν ξέρουν το Θεό, 6 το να µην 

υπερβαίνει κανείς τα όρια και να µην εκµεταλλεύεται σ' αυτό το πράγµα 

τον αδελφό του, γιατί ο Κύριος είναι τιµωρός για όλα αυτά, καθώς και 

προείπαµε σ' εσάς και σας βεβαιώσαµε επίσηµα. 7 Γιατί δε µας κάλεσε ο 

Θεός για ακαθαρσία, αλλά σε αγιασµό. 8 Εποµένως, εκείνος που απορρίπτει 

αυτά τα λόγια δεν απορρίπτει άνθρωπο αλλά το Θεό, ο οποίος και δίνει το 
Πνεύµα του το Άγιο σ' εµάς.  

9 Σχετικά όµως µε τη φιλαδελφία δεν έχετε ανάγκη να σας γράφω, γιατί 

εσείς οι ίδιοι είστε θεοδίδακτοι στο να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. 10 Και 

πράγµατι, το κάνετε αυτό σε όλους τους αδελφούς που είναι σε όλη τη 

Μακεδονία. Αλλά σας προτρέπουµε, αδελφοί, να περισσεύετε σ' αυτό 
περισσότερο 11 και να φιλοτιµείστε να ζείτε ήσυχα και να πράττετε τα δικά 

σας πράγµατα και να εργάζεστε µε τα δικά σας χέρια καθώς σας 

παραγγείλαµε, 12 ώστε να περπατάτε ευπρεπώς προς τους έξω και κανέναν 
να µην έχετε ανάγκη. 

Ο ερχοµός του Κυρίου  

13 ∆ε θέλουµε όµως εσείς να αγνοείτε, αδελφοί, όσα αφορούν αυτούς που 

κοιµούνται, για να µη λυπάστε καθώς και οι λοιποί που δεν έχουν ελπίδα. 14 

Γιατί αν πιστεύουµε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός 

αυτούς που κοιµήθηκαν, µέσω του Ιησού θα τους φέρει µαζί του.  

15 Γιατί αυτό σας λέµε βασισµένοι στο λόγο του Κυρίου, ότι εµείς οι 

ζωντανοί που θα αποµένουµε στην παρουσία του Κυρίου δε θα 
προλάβουµε να φτάσουµε αυτούς που κοιµήθηκαν. 16 Γιατί ο ίδιος ο 

Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό µε πρόσταγµα, µε φωνή αρχαγγέλου και 

µε σάλπιγγα Θεού, και οι νεκροί στο Χριστό θα αναστηθούν πρώτα. 17 

Έπειτα εµείς οι ζωντανοί, που θα αποµένουµε, συγχρόνως µαζί µε αυτούς θα 
αρπαχτούµε µέσα σε νεφέλες για συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και έτσι 

πάντοτε θα είµαστε µαζί µε τον Κύριο. 18 Ώστε να παρηγορείτε ο ένας τον 
άλλο µε τα λόγια αυτά.  
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Αλλά σχετικά µε τους χρόνους και τους καιρούς, αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη 

να σας γράφουν, 2 γιατί εσείς οι ίδιοι ακριβώς ξέρετε ότι η ηµέρα του 



Κυρίου έτσι έρχεται, όπως ο κλέφτης µέσα στη νύχτα. 3 Όταν λένε, «ειρήνη 
και ασφάλεια», τότε αιφνίδιος όλεθρος πέφτει πάνω τους όπως ακριβώς οι 

ωδίνες σ' αυτήν που έχει παιδί στην κοιλιά, και οπωσδήποτε δε θα 

ξεφύγουν. 4 Εσείς όµως, αδελφοί, δεν είστε στο σκοτάδι, ώστε η Ηµέρα να 

σας καταλάβει ξαφνικά σαν κλέφτης. 5 Γιατί όλοι εσείς είστε γιοι φωτός και 

γιοι ηµέρας. ∆εν είµαστε της νύχτας ούτε του σκότους. 6 Άρα, λοιπόν, ας 
µην κοιµόµαστε όπως οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνούµε και ας είµαστε 

νηφάλιοι. 7 Γιατί αυτοί που κοιµούνται, τη νύχτα κοιµούνται, και αυτοί που 

µεθούν, τη νύχτα µεθούν. 8 Εµείς όµως, επειδή ανήκουµε στην ηµέρα, ας 

είµαστε νηφάλιοι και ας ντυθούµε το θώρακα της πίστης και της αγάπης, 

και σαν περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. 9 Γιατί δε µας έθεσε ο 
Θεός για οργή, αλλά για απόκτηση σωτηρίας µέσω του Κυρίου µας Ιησού 

Χριστού 10 που πέθανε για χάρη µας, ώστε, είτε αγρυπνούµε είτε 

κοιµόµαστε, συγχρόνως µαζί του να ζήσουµε. 11 Γι' αυτό παρηγορείτε ο 

ένας τον άλλο και οικοδοµείτε ο ένας τον άλλο, καθώς και το κάνετε. 

Τελικές προτροπές και χαιρετισµοί  

12 Και σας παρακαλούµε, αδελφοί, να αναγνωρίζετε εκείνους που κοπιάζουν 

µεταξύ σας και που είναι προϊστάµενοί σας ως προς τον Κύριο και σας 

νουθετούν. 13 Και να τους εκτιµάτε µε αγάπη υπερβολικά εξαιτίας του έργου 

τους. Ειρηνεύετε µεταξύ σας. 14 Σας προτρέπουµε λοιπόν, αδελφοί, 
νουθετείτε τους άτακτους, παρηγορείτε τους ολιγόψυχους, στηρίζετε τους 

αδύνατους, µακροθυµείτε προς όλους. 15 Κοιτάτε µήπως κανείς αποδώσει 
κακό αντί κακού σε κάποιον, αλλά πάντοτε να επιδιώκετε να κάνετε το αγαθό 
και ο ένας στον άλλο και σε όλους.  

16 Πάντοτε να χαίρετε, 17 αδιάλειπτα να προσεύχεστε, 18 σε καθετί να 

ευχαριστείτε. γιατί αυτό είναι θέληµα Θεού για σας µέσω του Χριστού 

Ιησού. 19 Το Πνεύµα µη σβήνετε, 20 προφητείες µην περιφρονείτε, 21 

αλλά όλα να τα δοκιµάζετε, το καλό να κατέχετε, 22 από κάθε είδους κακό 
να απέχετε.  

23 Και αυτός ο Θεός της ειρήνης είθε να σας αγιάσει ολότελα, και ολόκληρο 

το πνεύµα σας και η ψυχή και το σώµα σας είθε να τηρηθούν άµεµπτα κατά 

την παρουσία του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. 24 Πιστός είναι αυτός που 

σας καλεί, ο οποίος και θα το κάνει.  

25 Αδελφοί, προσεύχεστε και για µας.  

26 Χαιρετήστε τους αδελφούς όλους µε φίληµα άγιο. 27 Σας εξορκίζω στον 
Κύριο να διαβαστεί η επιστολή σε όλους τους αδελφούς.  

28 Η χάρη του Κυρίου µας Ιησού Χριστού ας είναι µαζί σας. 
 



 
 



Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 

Χαιρετισµοί 

1 
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Παύλος και Σιλουανός και Τιµόθεος προς την εκκλησία των Θεσσαλονικέων 

που έχει κοινωνία µε το Θεό Πατέρα µας και τον Κύριο Ιησού Χριστό. 2 

Χάρη σ' εσάς και ειρήνη από το Θεό Πατέρα µας και τον Κύριο Ιησού 
Χριστό. 

Η κρίση κατά τον ερχοµό του Κυρίου  

3 Οφείλουµε να ευχαριστούµε το Θεό πάντοτε για σας, αδελφοί, καθώς είναι 

άξιο να γίνεται, γιατί υπεραυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη 

καθενός ξεχωριστά όλων σας, του ενός προς τον άλλο, 4 ώστε εµείς οι ίδιοι 
να καυχιόµαστε για σας στις εκκλησίες του Θεού για την υποµονή σας και 

την πίστη σας, µέσα σε όλους τους διωγµούς σας και στις θλίψεις που 

ανέχεστε, 5 οι οποίες είναι ένδειξη της δίκαιης κρίσης του Θεού, για να 

γίνετε άξιοι της βασιλείας του Θεού, υπέρ της οποίας και πάσχετε. 6 

Πράγµατι, είναι δίκαιο απέναντι στο Θεό να ανταποδώσει θλίψη σ' αυτούς 

που σας θλίβουν 7 και άνεση σ' εσάς που θλίβεστε µαζί µ' εµάς, όταν 

αποκαλυφτεί ο Κύριος Ιησούς από τον ουρανό µαζί µε τους αγγέλους της 

δύναµής του 8 µέσα σε πύρινη φλόγα, αποδίδοντας εκδίκηση σ' αυτούς που 

δεν ξέρουν το Θεό και σ' αυτούς που δεν υπακούν στο ευαγγέλιο του Κυρίου 

µας Ιησού. 9 Οι οποίοι θα πληρώσουν την τιµωρία τους µε αιώνιο όλεθρο 

προερχόµενο από το πρόσωπο του Κυρίου και από τη δόξα της ισχύος του, 

10 όταν έρθει κατά την ηµέρα εκείνη να δοξαστεί µεταξύ των αγίων του και 
να θαυµαστεί µεταξύ όλων εκείνων που πίστεψαν - επειδή έγινε πιστευτή η 

µαρτυρία µας προς εσάς. 11 Γι' αυτό και προσευχόµαστε πάντοτε για σας, 

ώστε ο Θεός µας να σας κάνει άξιους της κλήσης σας και να εκπληρώσει 

κάθε αγαθή ευαρέσκεια και κάθε έργο πίστης µε δύναµη, 12 για να δοξαστεί 
το όνοµα του Κυρίου µας Ιησού µέσα σας, και εσείς να δοξαστείτε µέσα σ' 
αυτόν, σύµφωνα µε τη χάρη του Θεού µας και του Κυρίου Ιησού Χριστού. 



Ο άνθρωπος της ανοµίας  
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Παρακαλούµε λοιπόν εσάς, αδελφοί, όσον αφορά την παρουσία του Κυρίου 

µας Ιησού Χριστού και τη συναγωγή µας στο ίδιο µέρος κοντά του, 2 να µη 

σαλευτείτε γρήγορα από την ψυχραιµία του νου σας ούτε να θορυβείστε, 

µήτε µε πνεύµα µήτε µε λόγο µήτε µε επιστολή σαν να ήταν από εµάς, πως 

δήθεν έχει έρθει η ηµέρα του Κυρίου. 3 Κανείς ας µη σας εξαπατήσει κατά 

κανέναν τρόπο. Γιατί δε θα έρθει η ηµέρα εκείνη αν δεν έρθει η 

αποστασία πρώτα, και δεν αποκαλυφτεί ο άνθρωπος της ανοµίας, ο γιος της 

απώλειας, 4 αυτός που αντιτάσσεται και υπερυψώνεται ενάντια σε καθέναν 
που λέγεται Θεός ή σέβασµα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού, για 

να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. 5 ∆ε θυµάστε ότι, ενώ ήµουν 

ακόµη κοντά σας, αυτά σας τα έλεγα; 6 Και τώρα ξέρετε εκείνο που τον 

εµποδίζει, στο να αποκαλυφτεί αυτός κατά το δικό του καιρό. 7 Γιατί το 

µυστήριο της ανοµίας ήδη ενεργείται. µόνο υπάρχει εκείνος που το 

εµποδίζει τώρα, ωσότου φύγει από τη µέση. 8 Και τότε θα αποκαλυφτεί ο 
άνοµος, τον οποίο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρέψει µε την πνοή του 

στόµατός του και θα τον καταργήσει µε την επιφάνεια της παρουσίας του. 9 

Αυτού του άνοµου η παρουσία θα είναι σύµφωνα µε την ενέργεια του 

Σατανά µε κάθε δύναµη και µε σηµεία και τέρατα ψεύδους, 10 και µε κάθε 
απάτη αδικίας σ' αυτούς που χάνονται, επειδή δε δέχτηκαν να αγαπήσουν 

την αλήθεια για να σωθούν. 11 Και γι' αυτό ο Θεός στέλνει σ' αυτούς 

ενέργεια πλάνης, για να πιστέψουν στο ψέµα, 12 ώστε να κατακριθούν όλοι 
όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά ευαρεστήθηκαν στην αδικία.  

Εκλεγµένοι για σωτηρία  

13 Εµείς όµως οφείλουµε να ευχαριστούµε το Θεό πάντοτε για σας, αδελφοί 

αγαπηµένοι από τον Κύριο, γιατί σας διάλεξε ο Θεός ως απαρχή για σωτηρία 

µε αγιασµό Πνεύµατος και µε πίστη στην αλήθεια. 14 Σ' αυτό και σας 

κάλεσε µέσω του ευαγγελίου µας προς απόκτηση της δόξας του Κυρίου µας 

Ιησού Χριστού. 15 Άρα λοιπόν, αδελφοί, να στέκετε σταθεροί, και να 
κρατάτε τις παραδόσεις που διδαχτήκατε είτε µε λόγο είτε µε επιστολή µας. 

16 Και αυτός ο Κύριός µας Ιησούς Χριστός και ο Θεός ο Πατέρας µας, που 

µας αγάπησε και µας έδωσε αιώνια παρηγοριά και αγαθή ελπίδα µε χάρη, 17 

είθε να παρηγορήσει τις καρδιές σας και να σας στηρίξει σε κάθε έργο και 
λόγο αγαθό.  



«Προσεύχεστε για µας» 

3 
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ (U.B') 3  

Λοιπόν, προσεύχεστε για µας, αδελφοί, για να τρέχει και να δοξάζεται ο 

λόγος του Κυρίου καθώς γίνεται και σ' εσάς, 2 και για να σωθούµε από τους 

παράλογους και κακούς ανθρώπους. γιατί δεν υπάρχει σε όλους η πίστη. 3 

Και είναι πιστός ο Κύριος, ο οποίος θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από 

τον Πονηρό. 4 Έχουµε όµως πεποίθηση για σας, που προέρχεται από τη 

σχέση µας µε τον Κύριο, ότι αυτά που παραγγέλλουµε και τα κάνετε και θα 

τα κάνετε. 5 Και ο Κύριος είθε να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη 
του Θεού και στην υποµονή του Χριστού.  

Προειδοποίηση στους οκνηρούς  

6 Σας παραγγέλλουµε λοιπόν, αδελφοί, στο όνοµα του Κυρίου µας Ιησού 
Χριστού, να αποµακρύνεστε από κάθε αδελφό που περπατά άτακτα και όχι 

κατά την παράδοση που οι πιστοί παράλαβαν από εµάς. 7 Γιατί εσείς οι 
ίδιοι ξέρετε πώς πρέπει να µας µιµείστε, επειδή δεν είχαµε άτακτη 

συµπεριφορά µεταξύ σας 8 ούτε φάγαµε άρτο δωρεάν από κανέναν, αλλά 
µε κόπο και µόχθο νύχτα και ηµέρα εργαζόµασταν, για να µην επιβαρύνουµε 

κανέναν από εσάς. 9 Όχι ότι δεν έχουµε εξουσία, αλλά κάναµε έτσι για να 

σας δώσουµε πρότυπο τους εαυτούς µας, ώστε να µας µιµείστε. 10 Και 
µάλιστα, όταν ήµασταν κοντά σας, αυτό σας παραγγέλλαµε: ότι αν κάποιος 

δε θέλει να εργάζεται, µήτε να τρώει. 11 Γιατί ακούµε πως µερικοί 
περπατούν µεταξύ σας άτακτα, δεν εργάζονται καθόλου, αλλά 

περιεργάζονται τους άλλους. 12 Σε τέτοιους ανθρώπους, λοιπόν, 
παραγγέλλουµε και προτρέπουµε, ενώ βρισκόµαστε σε κοινωνία µε τον Κύριο 

Ιησού Χριστό, να εργάζονται µε ησυχία και να τρώνε το δικό τους άρτο. 13 

Εσείς όµως, αδελφοί, µην κουράζεστε να κάνετε το καλό. 14 Και αν κάποιος 

δεν υπακούει στο λόγο µας µε την επιστολή, αυτόν να τον σηµειώνετε και 

να µην τον συναναστρέφεστε, για να ντραπεί. 15 Όµως να µην τον 

θεωρείτε ως εχθρό, αλλά να τον νουθετείτε ως αδελφό. 

Ευλογία  

16 Και αυτός ο Κύριος της ειρήνης είθε να σας δώσει την ειρήνη διαπαντός 

µε κάθε τρόπο. Ο Κύριος ας είναι µαζί µε όλους σας.  



17 Ο χαιρετισµός γράφεται µε το δικό µου χέρι, του Παύλου, που είναι 

σηµάδι σε κάθε επιστολή. έτσι γράφω. 18 Η χάρη του Κυρίου µας Ιησού 

Χριστού ας είναι µαζί µε όλους σας. 
 
 
 



Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 

Χαιρετισµός 

1 
Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ (T.A') 1 

Παύλος, απόστολος του Χριστού Ιησού κατά διαταγή του Θεού σωτήρα µας 

και του Χριστού Ιησού, της ελπίδας µας, 2 προς τον Τιµόθεο, γνήσιο τέκνο 

µου στην πίστη. Χάρη, έλεος, ειρήνη από το Θεό Πατέρα και το Χριστό 
Ιησού τον Κύριό µας.  

Προειδοποίηση κατά των ψευδοδιδασκάλων  

3 Καθώς σε παρακάλεσα, όταν πορευόµουνα στη Μακεδονία, παράµεινε 
στην Έφεσο, για να παραγγείλεις σε µερικούς να µη διδάσκουν διαφορετικά 

4 µήτε να προσέχουν σε µύθους και σε γενεαλογίες απέραντες, οι οποίες 

προκαλούν µάλλον άσκοπες αναζητήσεις παρά βοηθούν τη διαχείριση 

του έργου  του Θεού που βασίζεται στην πίστη. 5 Ενώ ο σκοπός της 

παραγγελίας του Θεού είναι αγάπη από καθαρή καρδιά και συνείδηση 

αγαθή και πίστη ανυπόκριτη, 6 στις οποίες µερικοί αστόχησαν και 

εκτράπηκαν σε µαταιολογία, 7 θέλοντας να είναι νοµοδιδάσκαλοι, χωρίς να 

καταλαβαίνουν µήτε αυτά που λένε µήτε για ποια πράγµατα 
διαβεβαιώνουν.  

8 Ξέρουµε όµως ότι είναι καλός ο νόµος, αν κάποιος τον χρησιµοποιεί 

σύµφωνα µε  το σκοπό του νόµου, 9 ξέροντας αυτό: ότι για τον δίκαιο ο 

νόµος δεν τίθεται, αλλά για τους άνοµους και για τους ανυπότακτους, για 

τους ασεβείς και για τους αµαρτωλούς, για τους ανόσιους και για τους 

βέβηλους, για τους πατροκτόνους και για τους µητροκτόνους, για τους 

φονιάδες, 10 για τους πόρνους, για τους αρσενοκοίτες, για τους 

δουλέµπορους, για τους ψεύτες, για τους επίορκους και για ό,τι άλλο 

αντιτίθεται στην υγιή διδασκαλία, 11 κατά το ευαγγέλιο της δόξας του 
µακάριου Θεού, το οποίο εµπιστεύτηκε σ' εµένα. 

Ευχαριστία για το έλεος του Θεού  

12 Ευχαριστώ αυτόν που µε ενδυνάµωσε, το Χριστό Ιησού τον Κύριό µας, 

γιατί µε θεώρησε πιστό και µε έθεσε σε διακονία, 13 εµένα που πρωτύτερα 
ήµουν βλάστηµος και διώκτης και υβριστής. Αλλά ελεήθηκα, επειδή 

αγνοώντας το έκανα µέσα στην απιστία. 14 Και υπερπλεόνασε η χάρη του 



Κυρίου µας µαζί µε πίστη και αγάπη που υπάρχει σε κοινωνία µε το Χριστό 

Ιησού. 15 Αξιόπιστος είναι αυτός ο λόγος και άξιος πλήρους αποδοχής: ότι 

ο Χριστός Ιησούς ήρθε στον κόσµο να σώσει αµαρτωλούς, των οποίων 

πρώτος είµαι εγώ. 16 Αλλά γι' αυτό ελεήθηκα, για να δείξει πρώτα σ' εµένα ο 

Χριστός Ιησούς όλη τη µακροθυµία του, για να είµαι πρότυπο σ' αυτούς 

που µέλλουν να πιστεύουν σ' αυτόν για να έχουν ζωή αιώνια. 17 Και στο 

βασιλιά των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, το µόνο Θεό, ας είναι 
τιµή και δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αµήν.  

18 Αυτήν την παραγγελία σού παραθέτω, τέκνο µου Τιµόθεε, σύµφωνα µε 
τις προηγούµενες προφητείες για σένα, για να στρατεύεσαι µε αυτές στην 

καλή εκστρατεία, 19 έχοντας πίστη και αγαθή συνείδηση, την οποία µερικοί 

απώθησαν και ναυάγησαν ως προς την πίστη. 20 Από αυτούς είναι ο 

Υµέναιος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους παράδωσα στο Σατανά, για να 
παιδευτούν ώστε να µη βλαστηµούν. 

Οδηγίες σχετικά µε την προσευχή  

2 
Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ (T.A') 2 

Προτρέπω, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να γίνονται δεήσεις, προσευχές, 

παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, 2 για τους βασιλιάδες 

και για όλους όσοι είναι σε θέσεις υπεροχής, για να περνούµε ήρεµο και 

ήσυχο βίο µε όλη την ευσέβεια και τη σεµνότητα. 3 Αυτό είναι καλό και 

αποδεκτό µπροστά στο σωτήρα µας Θεό, 4 ο οποίος θέλει όλοι οι άνθρωποι 

να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. 5 Γιατί ένας Θεός 

υπάρχει, ένας και µεσίτης µεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος 

Χριστός Ιησούς, 6 ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλυτρο για όλους, τη 

µαρτυρία που δόθηκε στους δικούς του καθορισµένους καιρούς. 7 Σ' 
αυτό τέθηκα εγώ κήρυκας και απόστολος, αλήθεια λέω, δεν ψεύδοµαι, 

δάσκαλος των εθνών στην πίστη και την αλήθεια.  

8 Θέλω, λοιπόν, να προσεύχονται οι άντρες σε κάθε τόπο, υψώνοντας όσια 

χέρια χωρίς οργή και αµφιβολία. 9 Όµοια και οι γυναίκες µε ενδυµασία 

κόσµια, µε ντροπή και σωφροσύνη να κοσµούν τους εαυτούς τους. όχι µε 

πλεξίµατα µαλλιών και µε χρυσαφικά ή µε µαργαριτάρια ή µε ιµατισµό 

πολυτελή, 10 αλλά µε ό,τι πρέπει σε γυναίκες που οµολογούν θεοσέβεια, µε 

έργα αγαθά. 11 Η γυναίκα ας µαθαίνει µε ησυχία, µε όλη την υποταγή. 12 
Και δεν επιτρέπω στη γυναίκα να διδάσκει ούτε να αφεντεύει στον άντρα, 

αλλά να είναι ήσυχη. 13 Γιατί ο Αδάµ πλάστηκε πρώτος, έπειτα η Εύα. 14 



Και ο Αδάµ δεν απατήθηκε, αλλά η γυναίκα εξαπατήθηκε και έπεσε σε 

παράβαση. 15 Θα σωθεί όµως διαµέσου της τεκνογονίας, αν µείνουν στην 
πίστη και στην αγάπη και στον αγιασµό µε σωφροσύνη. 

Προσόντα που απαιτούνται για τους επισκόπους  

3 
Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ (T.A') 3  

Αξιόπιστος είναι αυτός ο λόγος: αν κάποιος ορέγεται επισκοπή, επιθυµεί ένα 

καλό έργο. 2 Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι ανεπίληπτος, µιας γυναίκας 

άντρας, νηφάλιος, σώφρονας, κόσµιος, φιλόξενος, διδακτικός, 3 όχι 

φιλόκρασος, να µη δέρνει, [να µην είναι αισχροκερδής]. αλλά να είναι 
επιεικής, άµαχος, αφιλάργυρος, 4 να διευθύνει καλά το δικό του οίκο, παιδιά 

να έχει σε υποταγή µε κάθε σεµνότητα (5 εξάλλου αν κάποιος δεν ξέρει να 

διευθύνει το δικό του οίκο, πώς θα επιµεληθεί την εκκλησία του Θεού;) 6 

Να µην είναι νεοφώτιστος, για να µη θολώσει από υπερηφάνεια και πέσει 

σε καταδίκη του διαβόλου. 7 Πρέπει επίσης να έχει και καλή µαρτυρία από 

τους έξω, για να µην πέσει σε κατηγορία και σε παγίδα του διαβόλου. 

Προσόντα που απαιτούνται για τους διακόνους  

8 Οι διάκονοι οµοίως να είναι σεµνοί, όχι διπρόσωποι, να µη δίνονται σε 

πολύ κρασί, να µην είναι αισχροκερδείς, 9 να κατέχουν το µυστήριο της 

πίστης µε καθαρή συνείδηση. 10 Και αυτοί, λοιπόν, ας δοκιµάζονται πρώτα, 

έπειτα ας διακονούν αν είναι ακατηγόρητοι. 11 Οι γυναίκες οµοίως να είναι 
σεµνές, να µη διαβάλλουν, να είναι νηφάλιες, πιστές σε όλα. 12 Οι 
διάκονοι να είναι µιας γυναίκας άντρες, να διευθύνουν καλά τα παιδιά τους 

και τους δικούς τους οίκους. 13 Γιατί εκείνοι που διακόνησαν καλά αποκτούν 

για τους εαυτούς τους καλή θέση στην εκκλησία και πολλή παρρησία στην 

πίστη που είναι στο Χριστό Ιησού. 

Το µυστήριο της ευσέβειάς µας  

14 Αυτά σου γράφω, ελπίζοντας να έρθω προς εσένα γρήγορα. 15 Αν όµως 

βραδύνω, να ξέρεις πώς πρέπει να συµπεριφέρεται κανείς µέσα στον οίκο 

του Θεού, που είναι η εκκλησία του ζωντανού Θεού, στύλος και βάση της 

αλήθειας. 16 Και οµολογουµένως είναι µεγάλο το µυστήριο της ευσέβειάς 

µας:  
Αυτός φανερώθηκε µέσα στη σάρκα,  

 δικαιώθηκε µε το Πνεύµα,  



  φανερώθηκε στους αγγέλους,  
κηρύχτηκε στα έθνη,  
 έγινε πιστευτός στον κόσµο,  
  αναλήφτηκε µε δόξα. 

Πρόβλεψη της αποστασίας  

4 
Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ (T.A') 4  

Αλλά το Πνεύµα ρητά λέει ότι σε υστερινούς καιρούς θα αποστατήσουν 
µερικοί από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύµατα πλάνης και σε διδασκαλίες 

δαιµονίων, 2 µε την υποκρισία ψευδολόγων, που έχουν καυτηριασµένη τη 

δική τους συνείδηση, 3 οι οποίοι εµποδίζουν το γάµο και διατάζουν αποχή 

από φαγητά, που ο Θεός τα δηµιούργησε, για να τα λαβαίνουν µε 

ευχαριστία αυτοί που είναι πιστοί και που έχουν γνωρίσει καλά την αλήθεια. 

4 Επειδή κάθε κτίσµα του Θεού είναι καλό και τίποτα δεν είναι 
απορρίψιµο, όταν λαβαίνεται µε ευχαριστία. 5 γιατί αγιάζεται µε το λόγο του 

Θεού και την προσευχή. 

Ο καλός διάκονος του Χριστού  

6 Υποδεικνύοντας αυτά στους αδελφούς θα είσαι καλός διάκονος του 
Χριστού Ιησού, γιατί θα ανατρέφεσαι µε τα λόγια της πίστης και της καλής 

διδασκαλίας που έχεις παρακολουθήσει. 7 Αλλά απόφευγε τους βέβηλους 

µύθους και όσους ταιριάζουν σε γριές. Και γύµναζε τον εαυτό σου στην 

ευσέβεια. 8 Γιατί η σωµατική γυµναστική είναι ωφέλιµη για λίγο, ενώ η 

ευσέβεια είναι ωφέλιµη για όλα, επειδή έχει ως συνέπεια υπόσχεση για τη 

ζωή την τωρινή και τη µελλοντική. 9 Πιστός είναι αυτός ο λόγος και άξιος 

πλήρους αποδοχής. 10 Επειδή γι' αυτό κοπιάζουµε και αγωνιζόµαστε, γιατί 

έχουµε ελπίσει σε Θεό ζωντανό, ο οποίος είναι σωτήρας όλων των 

ανθρώπων, µάλιστα των πιστών.  

11 Αυτά παράγγελλε και δίδασκε. 12 Κανείς ας µην καταφρονεί τη νεότητά 
σου, αλλά να γίνεις τύπος των πιστών στα λόγια, στη συµπεριφορά, στην 

αγάπη, στην πίστη, στην αγνότητα. 13 Ωσότου να έρθω, προσηλώσου στην 

ανάγνωση των Γραφών, στην προτροπή, στη διδασκαλία. 14 Μην αµελείς 

το χάρισµα που είναι µέσα σου, το οποίο σου δόθηκε µέσω προφητείας µαζί 

µε την επίθεση των χεριών του πρεσβυτερίου. 15 Αυτά µελέτα, σ' αυτά να 

µένεις, για να είναι φανερή η προκοπή σου σε όλους. 16 Πρόσεχε τον εαυτό 

σου και τη διδασκαλία. επίµενε σ' αυτά. Γιατί κάνοντας αυτό, και τον εαυτό 
σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούν.  



Καθήκοντα προς τους άλλους  

5 
Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ (T.A') 5  

Πρεσβύτερο στην ηλικία µην τον επιπλήξεις, αλλά πρότρεπέ τον σαν 

πατέρα, τους νεότερους σαν αδελφούς, 2 τις πρεσβύτερες σαν µητέρες, τις 

νεότερες σαν αδελφές µε όλη την αγνότητα.  

3 Τις χήρες τίµα, αυτές που είναι πραγµατικά χήρες. 4 Αν όµως κάποια 
χήρα έχει παιδιά ή εγγόνια, ας µαθαίνουν πρώτα να είναι ευσεβείς στο δικό 
τους οίκο και να αποδίδουν αµοιβές στους προγόνους. γιατί αυτό είναι 

αποδεκτό µπροστά στο Θεό. 5 Αλλά εκείνη που είναι πραγµατικά χήρα και 
είναι µόνη, έχει ελπίσει στο Θεό και επιµένει στις δεήσεις και στις προσευχές 

νύχτα και ηµέρα. 6 Εκείνη όµως που σπαταλά στην ασωτία, ενώ ζει, έχει 

πεθάνει. 7 Και αυτά παράγγελλε, για να είναι ανεπίληπτες. 8 Και αν κάποιος 

δεν προνοεί για τους δικούς του και µάλιστα για τους οικείους του, έχει 

αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος από άπιστο. 9 Ως χήρα ας 

καταγράφεται στον κατάλογο εκείνη που δεν είναι κάτω των εξήντα ετών, 

ενός άντρα γυναίκα, 10 όταν τα καλά έργα της µαρτυρούνται, αν ανάθρεψε 
παιδιά, αν φιλοξένησε, αν ένιψε πόδια αγίων, αν βοήθησε θλιµµένους, αν 

επιδίωξε κάθε έργο αγαθό. 11 Τις νεότερες όµως χήρες απόφευγε να 
καταγράφεις. Γιατί, όταν ζήσουν ακόλαστα ενάντια στο Χριστό, θέλουν να 

παντρευτούν 12 και πέφτουν σε κατάκριση, γιατί αθέτησαν την πρώτη τους 
συνθήκη. 13 Συγχρόνως επίσης µαθαίνουν να γίνονται και αργές καθώς 
περιέρχονται στις οικίες, και όχι µόνο αργές αλλά και φλύαρες και περίεργες, 

µιλώντας όσα δεν πρέπει. 14 Θέλω, λοιπόν, οι νεότερες να παντρεύονται, να 
γεννούν παιδιά, να γίνονται οικοδέσποινες, να µη δίνουν καµιά αφορµή 

στους αντίθετους για κακολογία. 15 Γιατί ήδη µερικές εκτράπηκαν πίσω από 

το Σατανά. 16 Αν κάποιος [πιστός ή] πιστή έχει χήρες, ας τις βοηθά και ας 

µην επιβαρύνεται η εκκλησία, για να βοηθήσει αυτές που είναι πραγµατικά 
χήρες.  

17 Οι πρεσβύτεροι που υπήρξαν καλοί προϊστάµενοι ας αξιώνονται διπλή 

τιµή, µάλιστα εκείνοι που κοπιάζουν στο λόγο και στη διδασκαλία. 18 Γιατί 

λέει η Γραφή: Βόδι που αλωνίζει δε θα το φιµώσεις. και: “Άξιος 

είναι ο εργάτης του µισθού του”. 19 Εναντίον πρεσβυτέρου µην αποδέχεσαι 

κατηγορία, εκτός αν βασίζεται πάνω σε δύο ή τρεις µάρτυρες. 20 Εκείνους 

που αµαρτάνουν έλεγχέ τους µπροστά σε όλους, ώστε και οι υπόλοιποι να 

φοβούνται. 21 Σε ικετεύω µπροστά στο Θεό και στο Χριστό Ιησού και στους 
εκλεκτούς αγγέλους να φυλάξεις αυτά χωρίς προκατάληψη, µην κάνοντας 



τίποτα µε µεροληψία. 22 Χέρια σε κανέναν µην επιθέτεις γρήγορα µήτε να 

συµµετέχεις σε ξένες αµαρτίες. τον εαυτό σου αγνό να τον τηρείς. 23 Μην 

πίνεις πια συνεχώς νερό, αλλά να χρησιµοποιείς λίγο κρασί για το στοµάχι 

σου και για τις συχνές σου ασθένειες.  

24 Σε µερικούς ανθρώπους οι αµαρτίες τους είναι ολοφάνερες και 

προπορεύονται προς κατάκρισή τους, ενώ βεβαίως σε άλλους η φανέρωσή 
τους επακολουθεί. 25 Οµοίως και τα έργα τα καλά είναι ολοφάνερα, αλλά 
και τα αλλιώτικα δε δύνανται να κρυφτούν.  

6 
Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ (T.A') 6  

Όσοι είναι δούλοι κάτω από ζυγό ας θεωρούν τους δικούς τους δεσπότες 
άξιους κάθε τιµής, για να µη βλασφηµείται το όνοµα του Θεού και η 

διδασκαλία του. 2 Και εκείνοι που έχουν δεσπότες πιστούς ας µην τους 
καταφρονούν, επειδή είναι αδελφοί, αλλά περισσότερο να δουλεύουν, γιατί 
είναι πιστοί και αγαπητοί εκείνοι που βοηθιούνται από την ευεργετική 

υπηρεσία τους. 

Οι ψευδοδιδάσκαλοι και ο πραγµατικός πλούτος  

Αυτά δίδασκε και πρότρεπε. 3 Αν κάποιος διδάσκει διαφορετικά και δεν 

ακολουθεί τους υγιείς λόγους που είναι του Κυρίου µας Ιησού Χριστού και 

τη διδασκαλία που συµφωνεί µε την ευσέβεια, 4 είναι θολωµένος από 
υπερηφάνεια, δε γνωρίζει καλά τίποτε, αλλά νοσεί για συζητήσεις και 

λογοµαχίες, από τις οποίες γίνεται φθόνος, έριδα, βλαστήµιες, υπόνοιες 

κακές, 5 συνεχείς διαπληκτισµοί ανθρώπων διεφθαρµένων στο νου και που 
έχουν στερηθεί την αλήθεια, οι οποίοι νοµίζουν πως η ευσέβεια είναι 

πορισµός κέρδους. [Να αποµακρύνεσαι από τέτοιους ανθρώπους.] 6 Είναι 

όµως µεγάλος πορισµός κέρδους η ευσέβεια µαζί µε αυτάρκεια. 7 Επειδή 

τίποτα δε φέραµε µέσα στον κόσµο, [είναι φανερό] ότι ούτε να φέρουµε 

κάτι έξω από αυτόν µπορούµε. 8 Αν έχουµε λοιπόν διατροφές και 

σκεπάσµατα, σ' αυτά ας αρκεστούµε. 9 Εκείνοι όµως που θέλουν να 
πλουτίζουν πέφτουν σε πειρασµό και παγίδα και επιθυµίες πολλές, ανόητες 

και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και σε απώλεια. 

10 Γιατί ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, για την οποία, επειδή 

µερικοί την ορέγονται, αποπλανήθηκαν από την πίστη και κατατρύπησαν 

τους εαυτούς τους µε οδύνες πολλές. 



Ο καλός αγώνας της πίστης  

11 Εσύ όµως, ω άνθρωπε του Θεού, φεύγε από αυτά, και επιδίωκε 

δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υποµονή, διάθεση πραότητας. 12 
Αγωνίζου τον καλό αγώνα της πίστης. κράτησε την αιώνια ζωή, στην οποία 

καλέστηκες και για την οποία οµολόγησες την καλή οµολογία µπροστά σε 

πολλούς µάρτυρες. 13 Σου παραγγέλλω µπροστά στο Θεό, που ζωογονεί τα 

πάντα, και στο Χριστό Ιησού, που µαρτύρησε επί Ποντίου Πιλάτου την καλή 

οµολογία, 14 να τηρήσεις την εντολή άσπιλη και ανεπίληπτη µέχρι την 

επιφάνεια του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. 15 Την οποία θα δείξει στους 

δικούς του καθορισµένους καιρούς ο µακάριος και µόνος δυνάστης, ο 

βασιλιάς αυτών που βασιλεύουν και Κύριος αυτών που κυριαρχούν, 16 ο 
µόνος που έχει αθανασία, που κατοικεί σε φως απρόσιτο, τον οποίο κανείς 

από τους ανθρώπους δεν είδε ούτε δύναται να τον δει. Σ' αυτόν τιµή και 
εξουσία αιώνια! Αµήν.  

17 Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελλε να µην υψηλοφρονούν 
µήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που 

µας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. 18 Να αγαθοεργούν, να 

πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυµοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, 19 

αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεµέλιο στο µέλλον, 
ώστε να κρατήσουν την πραγµατική ζωή.  

20 Ω Τιµόθεε, την παρακαταθήκη φύλαξε, αποφεύγοντας τα βέβηλα κούφια 

λόγια και τις αντιθέσεις της ψευδώνυµης γνώσης, 21 την οποία καθώς 
µερικοί επαγγέλλονται, ως προς την πίστη αστόχησαν.  
Η χάρη µαζί σας. 
 
 
 



Β΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 

Χαιρετισµός 

1 
Β΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ (T.B') 1 

Παύλος, απόστολος του Χριστού Ιησού µε το θέληµα του Θεού, σύµφωνα 

µε την υπόσχεση της ζωής που υπάρχει στο Χριστό Ιησού, 2 προς τον 

Τιµόθεο, το αγαπητό τέκνο µου. Χάρη, έλεος, ειρήνη από το Θεό Πατέρα 

και από το Χριστό Ιησού τον Κύριό µας. 

Αφοσίωση στο Ευαγγέλιο  

3 Ευχαριστώ το Θεό, τον οποίο λατρεύω από τους προγόνους µου µε 
καθαρή συνείδηση, καθώς αδιάλειπτα σε αναφέρω στις δεήσεις µου νύχτα 

και ηµέρα, 4 ποθώντας πολύ να σε δω, επειδή θυµάµαι τα δάκρυά σου, για 

να γεµίσω χαρά. 5 Γιατί θυµήθηκα την ανυπόκριτη πίστη που είναι µέσα 
σου, η οποία κατοίκησε πρώτα µέσα στη γιαγιά σου Λωΐδα και στη µητέρα 

σου Ευνίκη, και είµαι πεισµένος ότι κατοικεί και µέσα σ' εσένα. 6 Γι' αυτήν 

την αιτία σού υπενθυµίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισµα του Θεού, που 

είναι µέσα σου µέσω της επίθεσης των χεριών µου. 7 Γιατί δε µας έδωσε ο 

Θεός πνεύµα δειλίας, αλλά δύναµης και αγάπης και σωφρονισµού. 8 Μη 
λοιπόν ντραπείς τη µαρτυρία του Κυρίου µας µήτε εµένα το δέσµιό του, αλλά 

συγκακοπάθησε στο ευαγγέλιο σύµφωνα µε τη δύναµη του Θεού, 9 ο 

οποίος µας έσωσε και µας κάλεσε σε κλήση άγια, όχι κατά τα έργα µας, αλλά 

κατά τη δική του πρόθεση και χάρη, η οποία µας δόθηκε στο Χριστό Ιησού 

προαιωνίως. 10 Φανερώθηκε όµως τώρα µε την επιφάνεια του σωτήρα µας 
Χριστού Ιησού, που αφενός κατάργησε το θάνατο, αφετέρου έφερε στο φως 

ζωή και αφθαρσία µέσω του ευαγγελίου, 11 για το οποίο τέθηκα εγώ 

κήρυκας και απόστολος και διδάσκαλος. 12 γι' αυτήν την αιτία και πάσχω 
αυτά. Αλλά δεν ντρέποµαι, γιατί ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει και είµαι 
πεισµένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη µου ως εκείνη την 

Ηµέρα. 13 Υπόδειγµα υγιών λόγων έχε αυτούς που άκουσες από εµένα µε 

πίστη και αγάπη που υπάρχει όταν έχουµε κοινωνία µε το Χριστό 

Ιησού. 14 Την καλή παρακαταθήκη φύλαξέ την µέσω του Πνεύµατος του 
Αγίου που κατοικεί µέσα µας.  

15 Ξέρεις αυτό, ότι µε αποστράφηκαν όλοι αυτοί που είναι στην επαρχία 
της Ασίας, µεταξύ των οποίων είναι ο Φύγελος και ο Ερµογένης. 16 Είθε 

να δώσει έλεος ο Κύριος στον οίκο του Ονησιφόρου, γιατί πολλές φορές µε 



ανακούφισε και την αλυσίδα µου δεν ντράπηκε, 17 αλλά αφού ήρθε στη 

Ρώµη, επιµελώς µε αναζήτησε και µε βρήκε. 18 Είθε να του δώσει ο Κύριος 

να βρει έλεος από τον Κύριο εκείνη την ηµέρα. Και όσα στην Έφεσο 

διακόνησε εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα.  

Ο καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού  

2 
Β΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ (T.B') 2 

Εσύ, λοιπόν, τέκνο µου, να ενδυναµώνεσαι στη χάρη που είναι στο Χριστό 

Ιησού, 2 και αυτά που άκουσες από εµένα µέσω πολλών µαρτύρων, αυτά 
παράθεσε σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι να είναι ικανοί και άλλους να 

διδάξουν. 3 Συγκακοπάθησε σαν καλός στρατιώτης του Χριστού Ιησού. 4 
Κανείς στρατευόµενος δεν εµπλέκεται στις βιοτικές απασχολήσεις, για να 

αρέσει σ' αυτόν που τον στρατολόγησε. 5 Αν επίσης και κάποιος αθλείται, δε 

στεφανώνεται αν δεν αγωνιστεί νόµιµα. 6 Ο γεωργός που κοπιάζει πρέπει 

πρώτα αυτός να λαβαίνει µέρος από τους καρπούς. 7 Κατάλαβε ό,τι λέω. 
Γιατί θα σου δώσει ο Κύριος σύνεση σε όλα.  

8 Να θυµάσαι τον Ιησού Χριστό, που έχει εγερθεί από τους νεκρούς, που 
είναι από το σπέρµα του ∆αβίδ, σύµφωνα µε το ευαγγέλιό µου, 9 για το 

οποίο κακοπαθώ µέχρι τα δεσµά σαν κακούργος, αλλά ο λόγος του Θεού δεν 

έχει δεθεί. 10 Γι' αυτό όλα τα υποµένω για τους εκλεκτούς, για να πετύχουν 

και αυτοί τη σωτηρία που υπάρχει στο Χριστό Ιησού µαζί µε δόξα αιώνια.  

11 Πιστός είναι αυτός ο λόγος:  

 «Αν πράγµατι πεθάναµε µαζί του,  

  µαζί του και θα ζήσουµε.  

12  Αν υποµένουµε, µαζί του και θα βασιλέψουµε.  

  Αν θα τον αρνηθούµε, κι εκείνος θα αρνηθεί εµάς.  

13  Αν απιστούµε, εκείνος πιστός µένει,  

  γιατί να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται». 

Ο δόκιµος εργάτης του Θεού  

14 Αυτά υπενθύµιζε, µαρτυρώντας επίσηµα µπροστά στο Θεό να µη 

λογοµαχούν, γιατί δεν είναι σε τίποτα χρήσιµο, αλλά επιφέρει 
καταστροφή σ' αυτούς που ακούν. 15 Φρόντισε να παρουσιάσεις τον εαυτό 
σου δόκιµο στο Θεό, εργάτη αντρόπιαστο, που ορθοτοµεί το λόγο της 

αλήθειας. 16 Και τα βέβηλα κούφια λόγια απόφευγέ τα. γιατί αυτοί που τα 

λένε όλο και περισσότερο θα προκόψουν στην ασέβεια 17 και ο λόγος τους 



θα καταφάγει και θα εξαπλωθεί σαν γάγγραινα. Από αυτούς είναι ο Υµέναιος 

και ο Φίλητος, 18 οι οποίοι αστόχησαν ως προς την αλήθεια, λέγοντας πως η 

ανάσταση ήδη έχει γίνει, και ανατρέπουν την πίστη µερικών. 19 Αλλά όµως 

το στερεό θεµέλιο του Θεού έχει στηθεί, έχοντας αυτήν τη σφραγίδα: Ο 

Κύριος γνώρισε αυτούς που είναι δικοί του
.
 και: “Ας 

αποµακρυνθεί από την αδικία καθένας που ονοµάζει το όνοµα του Κυρίου”. 

20 Εξάλλου µέσα σε µια µεγάλη οικία δεν υπάρχουν µόνο σκεύη χρυσά και 
αργυρά, αλλά και ξύλινα και πήλινα. Και αφενός άλλα είναι για τιµητική 

χρήση, αφετέρου άλλα για ευτελή. 21 Αν λοιπόν κάποιος καθαρίσει εντελώς 

τον εαυτό του από αυτά, θα είναι σκεύος για τιµή, αγιασµένο, εύχρηστο στο 

∆εσπότη, ετοιµασµένο για κάθε έργο αγαθό. 22 Και τις επαναστατικές 
επιθυµίες απόφευγε και επιδίωκε δικαιοσύνη, πίστη, αγάπη, ειρήνη µαζί µ' 

εκείνους που επικαλούνται τον Κύριο µέσα από καθαρή καρδιά. 23 Ενώ τις 

µωρές και αµαθείς συζητήσεις παράτα τες, γιατί ξέρεις ότι γεννούν µάχες. 

24 Ο δούλος όµως του Κυρίου δεν πρέπει να µάχεται, αλλά να είναι ήπιος 

προς όλους, διδακτικός, ανεξίκακος, 25 εκπαιδεύοντας µε πραότητα εκείνους 

που είναι αντίθετα διατεθειµένοι, µην τυχόν τους δώσει ο Θεός µετάνοια, για 
να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας 26 και να συνέλθουν από τη µέθη 

της παγίδας του διαβόλου, οι οποίοι έχουν αιχµαλωτιστεί από αυτόν, για να 
κάνουν το θέληµα εκείνου.  

Οι άνθρωποι των έσχατων ηµερών  

3 
Β΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ (T.B') 3  

Αυτό µάλιστα να γνωρίζεις: ότι στις έσχατες ηµέρες θα εγκατασταθούν 

δύσκολοι καιροί. 2 Γιατί οι άνθρωποι θα είναι εγωιστές, φιλάργυροι, 
αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάστηµοι, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, 

3 άστοργοι, αδιάλλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήµεροι, εχθροί του 

αγαθού, 4 προδότες, αυθάδεις, θολωµένοι από υπερηφάνεια, φιλήδονοι 

µάλλον παρά φιλόθεοι, 5 έχοντας εξωτερική µορφή ευσέβειας, αλλά θα 

έχουν αρνηθεί τη δύναµή της. και αυτούς απόφευγε. 6 Γιατί από αυτούς είναι 
εκείνοι που εισδύουν στις οικίες και αιχµαλωτίζουν γυναικάρια φορτωµένα 

σωρούς αµαρτιών, που οδηγούνται από ποικίλες επιθυµίες, 7 που πάντοτε 

µαθαίνουν και ποτέ δε δύνανται να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. 8 Και 

µε όποιο τρόπο ο Ιάννης και ο Ιαµβρής αντιστάθηκαν στο Μωυσή, έτσι και 
αυτοί αντιστέκονται στην αλήθεια, άνθρωποι διεφθαρµένοι στο νου, κίβδηλοι 



ως προς την πίστη. 9 Αλλά δε θα προκόψουν περισσότερο. γιατί η ανοησία 

τους θα είναι καταφανής σε όλους όπως έγινε και η ανοησία εκείνων. 

Τελευταίες προτροπές  

10 Εσύ όµως παρακολούθησες τη διδασκαλία µου, τη διαγωγή, την 

πρόθεση, την πίστη, τη µακροθυµία, την αγάπη, την υποµονή, 11 τους 
διωγµούς, τα παθήµατα, τι είδους µου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο 
Ικόνιο, στα Λύστρα. τι είδους διωγµούς υπέφερα και από όλους µε έσωσε ο 

Κύριος. 12 Αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς στο Χριστό Ιησού θα 

καταδιωχτούν. 13 Ενώ κακοί άνθρωποι και απατεώνες θα προκόψουν στο 

χειρότερο πλανώντας και πλανώµενοι. 14 Εσύ όµως µένε σ' αυτά που έµαθες 

και πείστηκες, επειδή ξέρεις από ποιους τα έµαθες. 15 και γιατί ξέρεις από 
βρέφος τα Ιερά Γράµµατα, τα οποία δύνανται να σε κάνουν σοφό στη 

σωτηρία µέσω της πίστης που είναι στο Χριστό Ιησού. 16 Όλη η Γραφή 

είναι θεόπνευστη και ωφέλιµη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, 

για παιδεία που γίνεται µε δικαιοσύνη, 17 για να είναι ολοκληρωµένος ο 
άνθρωπος του Θεού, καταρτισµένος για κάθε έργο αγαθό.  

4 
Β΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ (T.B') 4  

Σου αναθέτω επίσηµα µπροστά στο Θεό και στο Χριστό Ιησού, που µέλλει 
να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, και αναλογιζόµενος την επιφάνειά του και 

τη βασιλεία του: 2 κήρυξε το λόγο, επίµεινε σε κατάλληλο και ακατάλληλο 

καιρό, έλεγξε, επιτίµησε, πρότρεψε µε κάθε µακροθυµία και διδαχή. 3 Γιατί 
θα υπάρξει καιρός που δε θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις 

δικές τους επιθυµίες θα µαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από 

δασκάλους, επειδή θα αισθάνονται φαγούρα στα αυτιά, 4 και αφενός θα 

αποστρέψουν την ακοή τους από την αλήθεια, αφετέρου θα εκτραπούν 

προς τους µύθους. 5 Εσύ όµως πρόσεχε σε όλα, κακοπάθησε, κάνε έργο 
ευαγγελιστή, εκτέλεσε πλήρως τη διακονία σου.  

6 Γιατί εγώ ήδη χύνοµαι σαν σπονδή/, και ο καιρός της αναχώρησής µου 

έχει φτάσει. 7 Τον καλό αγώνα έχω αγωνιστεί, το δρόµο έχω τελειώσει, την 

πίστη έχω τηρήσει. 8 Λοιπόν, µου αποµένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον 
οποίο θα µου αποδώσει ο Κύριος εκείνη την ηµέρα, ο δίκαιος κριτής, και όχι 
µόνο σ' εµένα, αλλά και σ' όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά 
του. 



Προσωπικές οδηγίες  

9 Φρόντισε να έρθεις προς εµένα γρήγορα. 10 Γιατί ο ∆ηµάς µε 
εγκατέλειψε, επειδή αγάπησε τον τωρινό αιώνα, και πορεύτηκε στη 

Θεσσαλονίκη, ο Κρήσκης στη Γαλατία, ο Τίτος στη ∆αλµατία. 11 Ο Λουκάς 

είναι µόνος µαζί µου. Πάρε το Μάρκο και φέρε τον µαζί σου, γιατί µου είναι 

χρήσιµος στη διακονία. 12 Επίσης τον Τυχικό απέστειλα στην Έφεσο. 13 Το 

πανωφόρι που άφησα στην Τρωάδα, στην οικία του Κάρπου, καθώς θα 

έρχεσαι φέρε το, και τα βιβλία, µάλιστα τις µεµβράνες. 14 Ο Αλέξανδρος ο 
χαλκουργός πολλά κακά µου έκανε. θα του αποδώσει ο Κύριος κατά τα έργα 

του. 15 Από αυτόν και εσύ να φυλάγεσαι, γιατί πολύ αντιστάθηκε στα λόγια 
µας.  

16 Κατά την πρώτη µου απολογία κανείς δε µου συµπαραστάθηκε, αλλά όλοι 

µε εγκατέλειψαν. Είθε να µη λογιστεί εναντίον τους. 17 Αλλά ο Κύριος µου 
συµπαραστάθηκε και µε ενδυνάµωσε, για να βεβαιωθεί πλήρως το κήρυγµα 

από εµένα και να ακούσουν όλα τα έθνη. και γλίτωσα από στόµα λέοντα. 18 

Θα µε γλιτώσει ο Κύριος από κάθε έργο κακό και θα µε σώσει για τη βασιλεία 

του την επουράνια. Σ' αυτόν ας είναι η δόξα στους αιώνες των αιώνων! 
Αµήν.  

Τελικοί χαιρετισµοί  

19 Χαιρέτησε την Πρίσκα και τον Ακύλα και τον οίκο του Ονησιφόρου. 20 

Ο Έραστος έµεινε στην Κόρινθο, ενώ τον Τρόφιµο τον άφησα στη Μίλητο 

ασθενή. 21 Φρόντισε να έρθεις πριν από το χειµώνα. Σε χαιρετά ο Εύβουλος 

και ο Πούδης και ο Λίνος και η Κλαυδία και όλοι οι αδελφοί. 22 Ο Κύριος ας 
είναι µαζί µε το πνεύµα σου. Η χάρη µαζί σας. 
 
 
 



ΤΙΤΟΝ 

Χαιρετισµός 

1 
ΤΙΤΟΝ (TT.) 1 

Παύλος, δούλος του Θεού και απόστολος του Ιησού Χριστού σύµφωνα µε 

την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αλήθειας που 

είναι σύµφωνη µε την ευσέβεια, 2 η οποία βασίζεται πάνω στην ελπίδα 

της αιώνιας ζωής, την οποία υποσχέθηκε ο αψευδής Θεός προαιωνίως 3 - 

φανέρωσε όµως στους δικούς του καθορισµένους καιρούς το λόγο του µε 
κήρυγµα, το οποίο ανατέθηκε σ' εµένα κατά διαταγή του σωτήρα µας Θεού - 

4 απευθύνοµαι στον Τίτο, γνήσιο τέκνο µου κατά την κοινή µας πίστη. Ας 

έχεις χάρη και ειρήνη από το Θεό Πατέρα και το Χριστό Ιησού, το σωτήρα 
µας.  

Το έργο του Τίτου στην Κρήτη  

5 Γι' αυτό σε άφησα στην Κρήτη, για να επιδιορθώσεις τις ελλείψεις και να 

καταστήσεις από πόλη σε πόλη πρεσβυτέρους όπως εγώ σε διέταξα: 6 αν 
κάποιος είναι ακατηγόρητος, µιας γυναίκας άντρας, που να έχει παιδιά πιστά, 

χωρίς κατηγορία ασωτίας ή ανυπότακτα. 7 Γιατί πρέπει ο επίσκοπος να είναι 

ακατηγόρητος ως οικονόµος του Θεού, να µην είναι αυθάδης, µήτε 

οργίλος, µήτε φιλόκρασος, µήτε να δέρνει, µήτε αισχροκερδής. 8 Αλλά 

φιλόξενος, φιλάγαθος, σώφρονας, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, 9 
προσκολληµένος στον πιστό λόγο σύµφωνα µε τη διδαχή, για να είναι 
δυνατός επίσης να προτρέπει στη διδασκαλία την υγιή, και αυτούς που 
αντιλέγουν να ελέγχει.  

10 Γιατί υπάρχουν πολλοί που είναι και ανυπότακτοι, µαταιολόγοι και 

απατεώνες του νου, µάλιστα αυτοί που προέρχονται από την περιτοµή. 11 

Αυτούς πρέπει κανείς να αποστοµώνει, οι οποίοι ανατρέπουν ολόκληρους 

οίκους, διδάσκοντας αυτά που δεν πρέπει για χάρη αισχρού κέρδους. 12 Είπε 
κάποιος από αυτούς, δικός τους προφήτης:  

«Οι Κρητικοί είναι πάντοτε ψεύτες, κακά θηρία, κοιλιές οκνηρές».  

13 Η µαρτυρία αυτή είναι αληθινή. Γι' αυτόν το λόγο έλεγχέ τους απότοµα, 

για να υγιαίνουν στην πίστη 14 και να µην προσέχουν σε ιουδαϊκούς µύθους 

και σε εντολές ανθρώπων που αποστρέφονται την αλήθεια. 15 Όλα είναι 
καθαρά στους καθαρούς. αλλά στους µολυσµένους και άπιστους τίποτα δεν 
είναι καθαρό, αλλά έχουν µολυνθεί και ο νους και η συνείδησή τους. 16 Το 



Θεό οµολογούν πως τον ξέρουν, αλλά µε τα έργα τους τον αρνούνται, 
όντας βδελυροί και απειθείς και για κάθε έργο αγαθό αδόκιµοι. 

Το κήρυγµα της υγιούς διδασκαλίας  

2 
ΤΙΤΟΝ (TT.) 2 

Εσύ όµως κήρυττε αυτά που πρέπουν στην υγιή διδασκαλία. 2 Οι 
ηλικιωµένοι να είναι νηφάλιοι, σεµνοί, σώφρονες, υγιείς στην πίστη, στην 

αγάπη, στην υποµονή. 3 Οι ηλικιωµένες οµοίως να είναι στη συµπεριφορά 

ιεροπρεπείς, να µη διαβάλλουν, να µην είναι υποδουλωµένες σε πολύ κρασί, 

να είναι δασκάλες του καλού, 4 για να σωφρονίζουν τις νέες ώστε να 

αγαπούν τους άντρες τους, να αγαπούν τα παιδιά τους, 5 να είναι 
σώφρονες, αγνές, καλές νοικοκυρές, που να υποτάσσονται στους δικούς 

τους άντρες, για να µη βλασφηµείται ο λόγος του Θεού. 6 Τους νεότερους 

οµοίως πρότρεπε να σωφρονούν 7 για όλα, παρέχοντας τον εαυτό σου 

πρότυπο καλών έργων, στη διδασκαλία να είσαι αδιάφθορος, να έχεις 

σεµνότητα, 8 λόγο υγιή ακατάκριτο, για να ντραπούν οι αντίθετοι µην 

έχοντας να λένε κανένα κακό για µας. 9 Οι δούλοι στους δικούς τους 
δεσπότες να υποτάσσονται σε όλα, να είναι ευάρεστοι, να µην αντιλέγουν, 

10 να µην παρακρατούν κλέβοντας, αλλά να δείχνουν πλήρη αγαθή 

πιστότητα, για να κοσµούν σε όλα τη διδασκαλία που είναι του σωτήρα µας 
Θεού.  

11 Γιατί φανερώθηκε η χάρη του Θεού που είναι σωτήρια σε όλους τους 

ανθρώπους 12 και µας εκπαιδεύει, ώστε να αρνηθούµε την ασέβεια και τις 
κοσµικές επιθυµίες και να ζήσουµε σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς στον 

τωρινό αιώνα, 13 περιµένοντας τη µακάρια ελπίδα και την επιφάνεια της 

δόξας του µεγάλου Θεού και σωτήρα µας Ιησού Χριστού, 14 ο οποίος έδωσε 

τον εαυτό του για χάρη µας, για να µας λυτρώσει από κάθε ανοµία και να 

καθαρίσει για τον εαυτό του ένα λαό περιούσιο, ζηλωτή καλών έργων. 15 
Αυτά κήρυττε και πρότρεπε και έλεγχε µε όλο το κύρος. κανείς να µη σε 
περιφρονεί. 

Κοινωνική συµπεριφορά  

3 
ΤΙΤΟΝ (TT.) 3  

Υπενθύµιζέ τους να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να 

πειθαρχούν, να είναι έτοιµοι για κάθε έργο αγαθό, 2 κανέναν να µη 



βλαστηµούν, να είναι άµαχοι, επιεικείς, να δείχνουν όλη την πραότητα προς 

όλους τους ανθρώπους. 3 Γιατί ήµασταν κάποτε και εµείς ανόητοι, απειθείς, 
πλανιόµασταν, ήµασταν δούλοι σε επιθυµίες και σε ηδονές ποικίλες, ζούσαµε 

µέσα σε κακία και σε φθόνο, µισητοί, µισώντας ο ένας τον άλλο. 4 Όταν 
όµως φανερώθηκε η χρηστότητα και η φιλανθρωπία του σωτήρα µας Θεού, 

5 µας έσωσε όχι από έργα που έγιναν µε δικαιοσύνη τα οποία κάναµε εµείς, 
αλλά σύµφωνα µε το δικό του έλεος µέσω λουτρού παλιγγενεσίας και 

ανακαίνισης Πνεύµατος Αγίου, 6 το οποίο εξέχυσε πάνω µας πλούσια µέσω 

του Ιησού Χριστού του σωτήρα µας, 7 για να δικαιωθούµε µε τη χάρη 

εκείνου και να γίνουµε κληρονόµοι σύµφωνα µε την ελπίδα της αιώνιας 
ζωής.  

Τα καλά έργα και η αντιµετώπιση των αιρετικών  

8 Πιστός είναι αυτός ο λόγος. και γι' αυτά θέλω να διαβεβαιώνεις, για να 
φροντίζουν να προΐστανται σε καλά έργα εκείνοι που έχουν πιστέψει στο 

Θεό. Αυτά είναι καλά και ωφέλιµα στους ανθρώπους. 9 Ενώ τις µωρές 

συζητήσεις και γενεαλογίες και έριδες και µάχες για το µωσαϊκό νόµο να τις 
αποφεύγεις, γιατί είναι ανωφελείς και µάταιες.  

10 Αιρετικό άνθρωπο µετά την πρώτη και τη δεύτερη νουθεσία παράτα 

τον. 11 Να ξέρεις ότι έχει διαστραφεί τέτοιου είδους άνθρωπος και 
αµαρτάνει ενώ είναι αυτοκατάκριτος. 

Προσωπικές οδηγίες και χαιρετισµοί  

12 Όταν θα στείλω τον Αρτεµά προς εσένα ή τον Τυχικό, φρόντισε να 
έρθεις προς εµένα στη Νικόπολη, γιατί εκεί έχω αποφασίσει να παραχειµάσω. 

13 Το Ζηνά το νοµικό και τον Απολλώ πρόπεµψέ τους εφοδιάζοντάς 
τους επιµελώς, για να µην τους λείπει τίποτα. 14 Ας µαθαίνουν επίσης και οι 
δικοί µας να προΐστανται σε καλά έργα στις απαραίτητες ανάγκες, για να µην 
είναι άκαρποι.  

15 Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι µαζί µου. Χαιρέτησε αυτούς που µας 

αγαπούν και είναι στην πίστη. Η χάρη ας είναι µαζί µε όλους σας. 
 
 
 



ΦΙΛΗΜΟΝΑ 

Χαιρετισµός 

ΦΙΛΗΜΟΝΑ (FM.) 1 

 
1 Παύλος, δέσµιος για το Χριστό Ιησού, και ο Τιµόθεος ο αδελφός προς το 

Φιλήµονα τον αγαπητό και συνεργάτη µας 2 και προς την Απφία την αδελφή 

και προς τον Άρχιππο το συστρατιώτη µας και προς την κατ' οίκο σου 

εκκλησία. 3 Χάρη σ' εσάς και ειρήνη από το Θεό Πατέρα µας και από τον 
Κύριο Ιησού Χριστό. 

Η αγάπη και η πίστη του Φιλήµονα  

4 Ευχαριστώ το Θεό µου πάντοτε και σε αναφέρω στις προσευχές µου, 5 
γιατί ακούω την αγάπη σου και την πίστη που έχεις προς τον Κύριο Ιησού και 

σε όλους τους αγίους, 6 για να γίνει η κοινωνία της πίστης σου ενεργητική 

µέσω της επίγνωσης κάθε αγαθού που είναι µέσα µας στο Χριστό. 7 Γιατί 
είχα πολλή χαρά και παρηγοριά για την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των 
αγίων έχουν αναπαυτεί µ' εσένα, αδελφέ. 

Ο Παύλος παρακαλεί για τον Ονήσιµο  

8 Γι' αυτό, αν και έχω πολλή παρρησία στο Χριστό, για να σε διατάζω να 
κάνεις το καθήκον σου, 9 χάρη της αγάπης µάλλον σε παρακαλώ, τέτοιος 

που είµαι, ως ο Παύλος, ο ηλικιωµένος, τώρα µάλιστα και δέσµιος για το 

Χριστό Ιησού: 10 σε παρακαλώ για το δικό µου τέκνο, που γέννησα στα 

δεσµά µου, τον Ονήσιµο, 11 αυτόν που κάποτε σου ήταν άχρηστος, αλλά 

τώρα και σ' εσένα και σ' εµένα είναι χρήσιµος, 12 τον οποίο σου έστειλα 

πίσω, αυτόν, τουτέστι τα δικά µου σπλάχνα. 13 Αυτόν εγώ ήθελα να τον 
έχω κοντά µου, ώστε να µε διακονεί για λογαριασµό σου στα δεσµά του 

ευαγγελίου, 14 αλλά χωρίς τη δική σου γνώµη δε θέλησα να κάνω τίποτα, 

για να µην είναι αναγκαστική η αγαθή σου πράξη αλλά εκούσια. 15 Ίσως, 

βέβαια, γι' αυτό χωρίστηκε προσωρινά από εσένα, για να τον έχεις πλήρως 

αιώνια, 16 όχι πια ως δούλο, αλλά περισσότερο από δούλο, ως αδελφό 
αγαπητό, µάλιστα για µένα και πόσο µάλλον για σένα, και στη σάρκα και 
στον Κύριο.  

17 Αν λοιπόν µε θεωρείς συµµέτοχο στα αισθήµατα, δέξου αυτόν σαν εµένα. 

18 Και αν σε κάτι σε αδίκησε ή σου οφείλει, αυτό σ' εµένα καταλόγισέ το. 

19 Εγώ ο Παύλος έγραψα µε το δικό µου χέρι, εγώ θα το ξεπληρώσω - για 



να µη σου λέω ότι και τον εαυτό σου ακόµα µου οφείλεις. 20 Ναι, αδελφέ, 

είθε κι εγώ να είχα κάποιο όφελος από εσένα στη σχέση µου µε τον Κύριο. 
ανάπαυσέ µου τα σπλάχνα στο Χριστό.  

21 Επειδή είµαι πεισµένος για την υπακοή σου, σου έγραψα, ξέροντας ότι 

και περισσότερο από αυτά που λέω θα κάνεις. 22 Συγχρόνως, µάλιστα, και 
ετοίµαζέ µου φιλοξενία. γιατί ελπίζω ότι µέσω των προσευχών σας θα 
χαριστώ σ' εσάς. 

Τελικοί Χαιρετισµοί  

23 Σε χαιρετά ο Επαφράς, ο συναιχµάλωτός µου για το Χριστό Ιησού, 24 ο 

Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο ∆ηµάς, ο Λουκάς, οι συνεργάτες µου. 25 Η χάρη 

του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι µαζί µε το πνεύµα σας. 
 



ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

Ο Θεός µίλησε µέσω του Υιού του 

1 
ΕΒΡΑΙΟΥΣ (EB.) 1 

Πολλές φορές και µε πολλούς τρόπους αφού µίλησε παλιά ο Θεός στους 

πατέρες µας µέσω των προφητών, 2 στις έσχατες τούτες ηµέρες µάς µίλησε 

µέσω του Υιού, τον οποίο έθεσε κληρονόµο όλων, διαµέσου του οποίου και 

δηµιούργησε τους αιώνες. 3 Αυτός, που είναι ακτινοβολία της δόξας του 
Θεού και αποτύπωµα της υπόστασής του και φέρει τα πάντα µε το λόγο της 

δύναµής του, αφού έκανε καθαρισµό των αµαρτιών [µέσω του εαυτού του], 

κάθισε στα δεξιά της Μεγαλοσύνης στα ύψη 4 και έγινε τόσο πολύ 
εξοχότερος από τους αγγέλους όσο διαφορετικότερο από αυτούς έχει 
κληρονοµήσει όνοµα. 

Ο Υιός είναι ανώτερος από τους αγγέλους  

5 Γιατί σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός:  

 Υιός µου είσαι εσύ,  
  εγώ σήµερα σε έχω γεννήσει;  
Και πάλι:  

 Εγώ θα είµαι σ' αυτόν Πατέρας,  
  και αυτός θα είναι σ' εµένα Υιός;  
6 Και πάλι, όταν εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουµένη, λέει:  

 Και να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού.  
7 Και αφενός ως προς τους αγγέλους λέει:  

 Εκείνος που κάνει τους αγγέλους του ανέµους  
  και τους λειτουργούς του πύρινη φλόγα.  
8 αφετέρου προς τον Υιό:  

 Ο θρόνος σου, Θεέ, µένει στον αιώνα του αιώνα,  
  και το ραβδί της ευθύτητας  
   είναι ραβδί της βασιλείας σου.  
9  Αγάπησες δικαιοσύνη και µίσησες ανοµία.  
  γι' αυτό σε έχρισε, Θεέ, ο Θεός σου,  
 µε λάδι αγαλλίασης  
  περισσότερο από τους µετόχους σου.  



10 Και:  

 Εσύ αρχικά, Κύριε, τη γη θεµελίωσες,  
  και έργα των χεριών σου είναι οι ουρανοί.  
11  Αυτοί θα χαθούν, εσύ όµως διαµένεις.  
  Και όλοι σαν ρούχο θα παλιώσουν,  
12  και σαν µανδύα θα τους περιτυλίξεις,  
  σαν εξωτερικό ένδυµα επίσης θα αλλαχτούν.  
 Εσύ όµως είσαι ο ίδιος 
  και τα έτη σου δε θα τελειώσουν.  
13 Και σε ποιον από τους αγγέλους έχει πει ποτέ:  

 Κάθου από τα δεξιά µου,  
  ωσότου θέσω τους εχθρούς σου  
   υποπόδιο των ποδιών σου.  
14 ∆εν είναι όλοι οι άγγελοι υπηρεσιακά πνεύµατα που αποστέλλονται για 

διακονία, για χάρη εκείνων που µέλλουν να κληρονοµούν τη σωτηρία; 

Η µεγάλη σωτηρία  
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Γι' αυτό πρέπει περισσότερο εµείς να προσέχουµε σ' αυτά που ακούσαµε, 

µήπως παρασυρθούµε. 2 Γιατί, αν ο λόγος που κηρύχτηκε µέσω αγγέλων 
επιβεβαιώθηκε και κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δίκαιη µισθαποδοσία, 

3 πώς εµείς θα ξεφύγουµε αν αµελήσουµε τόσο µεγάλη σωτηρία; Η οποία, 
αφού άρχισε να κηρύττεται µέσω του Κυρίου, βεβαιώθηκε σ' εµάς από 

εκείνους που άκουσαν, 4 επικυρώνοντας συγχρόνως µε τη µαρτυρία του ο 

Θεός, µε σηµεία και µε τέρατα και µε ποικίλες υπερφυσικές δυνάµεις και µε 

µερισµούς εκδηλώσεων Πνεύµατος Αγίου κατά τη θέλησή του. 

Ο αρχηγός της σωτηρίας µας  

5 Γιατί δεν υπέταξε σε αγγέλους την οικουµένη τη µελλοντική, για την οποία 

µιλούµε. 6 Και κάποιος διαβεβαίωσε κάπου, λέγοντας:  

 Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον θυµάσαι  
  ή ο γιος του ανθρώπου  
  ώστε να τον επισκέφτεσαι;  
7  Τον ελάττωσες λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους,  
  µε δόξα και τιµή τον στεφάνωσες,  
   [και τον κατάστησες κυρίαρχο  



   πάνω στα έργα των χεριών σου].  
8  Τα πάντα υπέταξες κάτω από τα πόδια του.  
Γιατί, µε το να υποτάξει σ' αυτόν τα πάντα, τίποτα δεν άφησε σ' αυτόν 
ανυπότακτο. Τώρα, όµως, δε βλέπουµε ακόµα σ' αυτόν τα πάντα 

υποταγµένα. 9 Αλλά βλέπουµε τον Ιησού, που ήταν ελαττωµένος λίγο πιο 

κάτω από τους αγγέλους, για να γευτεί θάνατο για καθέναν µε τη χάρη του 
Θεού, εξαιτίας του παθήµατος του θανάτου, να είναι στεφανωµένος µε δόξα 
και τιµή.  

10 Γιατί έπρεπε Αυτός, για τον οποίο τα πάντα και µέσω του οποίου τα 

πάντα υπάρχουν, να καθιερώσει ως ιερέα διαµέσου των παθηµάτων τον 

αρχηγό της σωτηρίας τους, για να οδηγήσει πολλούς γιους στη δόξα. 11 

Επειδή και αυτός που αγιάζει και εκείνοι που αγιάζονται προέρχονται από 

Έναν όλοι. Γι' αυτόν το λόγο δεν ντρέπεται να τους καλεί αδελφούς, 12 
λέγοντας:  

 Θα αναγγείλω το όνοµά σου στους αδελφούς µου,  
  στο µέσο εκκλησίας θα σε υµνήσω.  
13 Και πάλι:  

 Εγώ θα έχω πεποίθηση σε Αυτόν.  
Και πάλι:  

 Ιδού εγώ και τα παιδιά που µου έδωσε ο Θεός.  
14 Επειδή, λοιπόν, τα παιδιά έχουν συµµετάσχει σε αίµα και σάρκα, και 
αυτός παραπλήσια µετείχε από τα ίδια, ώστε µέσω του θανάτου να 
καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, τουτέστι το ∆ιάβολο, 

15 και να απαλλάξει αυτούς, όσοι από το φόβο του θανάτου ήταν 

διαπαντός στη ζωή τους υποδουλωµένοι. 16 Γιατί αναµφίβολα δε βοηθάει 

αγγέλους, αλλά απογόνους του Αβραάµ βοηθάει. 17 Συνεπώς, όφειλε σε 

όλα να οµοιωθεί µε τους αδελφούς του, για να γίνει ελεήµονας και πιστός 

αρχιερέας στα πράγµατα που αφορούν το Θεό, µε σκοπό να εξιλεώνει τις 

αµαρτίες του λαού. 18 Γιατί, σε ό,τι έχει πάθει ο ίδιος όταν πειράχτηκε, 
δύναται να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται.  

Ο Ιησούς ανώτερος του Μωυσή  
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Συνεπώς, αδελφοί άγιοι, µέτοχοι επουράνιας κλήσης, κατανοήστε τον 

απόστολο και αρχιερέα της οµολογίας µας, τον Ιησού, 2 ο οποίος είναι 

πιστός σ' Αυτόν που τον έκανε έτσι, όπως ήταν και ο Μωυσής σε όλο τον 

οίκο του Θεού. 3 Γιατί αυτός έχει αξιωθεί περισσότερη δόξα παρά ο 



Μωυσής, καθόσον περισσότερη τιµή από τον οίκο έχει εκείνος που τον 

κατασκεύασε. 4 Γιατί κάθε οίκος κατασκευάζεται από κάποιον, αλλά εκείνος 

που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός. 5 Και αφενός ο Μωυσής ήταν 

πιστός σε όλο τον οίκο του Θεού ως υπηρέτης, για να µαρτυρεί εκείνα που 

θα λέγονταν, 6 αφετέρου ο Χριστός είναι πιστός ως Υιός στον οίκο του. 
Οίκος του είµαστε εµείς, αν βέβαια κατέχουµε την παρρησία και το καύχηµα 

της ελπίδας [µέχρι το τέλος σταθερή]. 

Ανάπαυση Σαββάτου για το λαό του Θεού  

7 Γι' αυτό, καθώς λέει το Πνεύµα το Άγιο:  
 Σήµερα, αν ακούσετε τη φωνή του,  
8  µη σκληρύνετε τις καρδιές σας  
  όπως όταν µε παραπικράνατε,  
  κατά την ηµέρα του πειρασµού µέσα στην 
έρηµο,  
9  όπου µε πείραξαν οι πατέρες σας µε δοκιµασία  
  και είδαν τα έργα µου 10 σαράντα έτη.  
 Γι' αυτό αγανάκτησα µε τη γενεά αυτήν  
 και είπα: «Πάντα πλανιούνται στην καρδιά,  
  και αυτοί δε γνώρισαν τις οδούς µου».  
11  Ώστε ορκίστηκα µέσα στην οργή µου:  
  «∆εν θα εισέλθουν στην ανάπαυσή µου».  
12 Προσέχετε, αδελφοί, µήπως υπάρχει µέσα σε κάποιον από εσάς µια 

άπιστη καρδιά κακή, ώστε να αποστατήσει από το ζωντανό Θεό. 13 Αλλά 
προτρέπετε ο ένας τον άλλο κάθε ηµέρα, µέχρις ότου λέµε το “σήµερα”, για 

να µη σκληρυνθεί κανείς από εσάς από την απάτη της αµαρτίας 14 - γιατί 
έχουµε γίνει µέτοχοι του Χριστού, αν βέβαια κατέχουµε την αρχική µας 

εµπιστοσύνη µέχρι το τέλος σταθερή - 15 καθώς λέγεται:  

 Σήµερα, αν ακούσετε τη φωνή του,  
 µη σκληρύνετε τις καρδιές σας  
  όπως όταν µε παραπικράνατε.  
16 Γιατί ποιοι Τον παραπίκραναν αν και άκουσαν; Μήπως δεν ήταν όλοι 

εκείνοι που εξήλθαν από την Αίγυπτο µέσω του Μωυσή; 17 Και µε ποιους 
αγανάκτησε σαράντα έτη; Όχι µ' εκείνους που αµάρτησαν, των οποίων τα 

νεκρά σώµατα έπεσαν στην έρηµο; 18 Και σε ποιους ορκίστηκε πως δε θα 

εισέλθουν στην ανάπαυσή του παρά σ' εκείνους που απείθησαν; 19 Και 

βλέπουµε ότι δεν µπόρεσαν να εισέλθουν εξαιτίας της απιστίας.  
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Ας φοβηθούµε, λοιπόν, ενώ µας αποµένει υπόσχεση να εισέλθουµε στην 

ανάπαυσή του, µήπως φανεί κάποιος από εσάς να την έχει στερηθεί. 2 Και 
βέβαια, είµαστε ευαγγελισµένοι καθώς ακριβώς κι εκείνοι. Αλλά ο λόγος που 
άκουσαν δεν ωφέλησε εκείνους, γιατί δεν είχαν συνενωθεί στην πίστη µε 

εκείνους που τον υπάκουσαν. 3 Γιατί εισερχόµαστε στην ανάπαυση όσοι 
πιστέψαµε, καθώς έχει πει:  

 Ώστε ορκίστηκα µέσα στην οργή µου,  
 δεν θα εισέλθουν στην ανάπαυσή µου,  
αν και τα έργα Του έγιναν από την αρχή της δηµιουργίας του κόσµου. 4 

Γιατί έχει πει κάπου για την έβδοµη ηµέρα έτσι: Και αναπαύτηκε ο 
Θεός κατά την ηµέρα την έβδοµη από όλα τα έργα του. 5 

Και σε τούτο το εδάφιο λέει πάλι: ∆εν θα εισέλθουν στην 
ανάπαυσή µου. 6 Επειδή λοιπόν υπολείπεται µερικοί να εισέλθουν σ' 

αυτήν την ανάπαυση, και εκείνοι που προηγουµένως ευαγγελίστηκαν δεν 

εισήλθαν εξαιτίας της απείθειας, 7 πάλι ορίζει κάποια ηµέρα, Σήµερα, 

λέγοντας µέσω του ∆αβίδ µετά από τόσο πολύ χρόνο καθώς έχει 
προειπωθεί:  

 Σήµερα, αν ακούσετε τη φωνή του,  
 µη σκληρύνετε τις καρδιές σας.  
8 Γιατί αν ο Ιησούς του Ναυή είχε αναπαύσει αυτούς, δε θα µιλούσε για 

άλλη ηµέρα µετά από αυτά. 9 Άρα, υπολείπεται ανάπαυση Σαββάτου για το 

λαό του Θεού. 10 Γιατί όποιος εισήλθε στην ανάπαυσή Του, και ο ίδιος 

αναπαύτηκε από τα έργα του όπως ακριβώς από τα δικά του ο Θεός. 11 Ας 
φροντίσουµε, λοιπόν, να εισέλθουµε σ' εκείνη την ανάπαυση, για να µην 
πέσει κανείς στο ίδιο υπόδειγµα της απείθειας µ' εκείνους τους Ισραηλίτες.  

12 Γιατί είναι ζωντανός ο λόγος του Θεού και ενεργητικός και κοφτερότερος 

περισσότερο από κάθε δίκοπη µάχαιρα και διεισδύει µέχρι το χωρισµό της 

ψυχής και του πνεύµατος, των αρθρώσεων και των µυελών των οστών, και 

κρίνει τις σκέψεις και τους στοχασµούς της καρδιάς. 13 Και δεν υπάρχει 

κτίσµα αφανές µπροστά του, αλλά όλα είναι γυµνά και φανερωµένα 

µπροστά στα µάτια του. προς αυτόν εµείς θα δώσουµε λόγο. 

Ο Ιησούς είναι ο µέγας Αρχιερέας  

14 Επειδή έχουµε, λοιπόν, µέγα Αρχιερέα που έχει διαπεράσει τους 

ουρανούς, τον Ιησού τον Υιό του Θεού, ας κρατούµε σταθερά την 

οµολογία µας. 15 Γιατί δεν έχουµε Αρχιερέα που να µη δύναται να 



συµπαθήσει στις ασθένειές µας, αλλά έναν που έχει πειραχτεί σε όλα όµοια 

µ' εµάς χωρίς αµαρτία. 16 Ας προσερχόµαστε λοιπόν µε παρρησία στο 
θρόνο της χάρης, για να λάβουµε έλεος και να βρούµε χάρη για βοήθεια 
στον κατάλληλο καιρό.  
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Γιατί κάθε αρχιερέας, που λαµβάνεται από τους ανθρώπους, εγκαθίσταται 

υπέρ των ανθρώπων για τα πράγµατα που αφορούν το Θεό, για να 

προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αµαρτίες. 2 ∆ύναται να είναι µετριοπαθής 
µ' εκείνους που έχουν άγνοια και πλανιούνται, επειδή και αυτός περιβάλλεται 

από αδυναµία, 3 και εξαιτίας αυτής οφείλει καθώς κάνει για το λαό έτσι και 

για τον εαυτό του να προσφέρει θυσίες για τις αµαρτίες. 4 Και κανείς από 

µόνος του δε λαβαίνει την τιµή της αρχιεροσύνης, αλλά όταν καλείται από 

το Θεό, καθώς ακριβώς και ο Ααρών.  

5 Έτσι και ο Χριστός δε δόξασε τον εαυτό του, ώστε να γίνει αρχιερέας από 
µόνος του, αλλά τον δόξασε εκείνος που µίλησε προς αυτόν:  

 Υιός µου είσαι εσύ,  
  εγώ σήµερα σε έχω γεννήσει.  
6 Καθώς και σε άλλο µέρος λέει:  

 Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα  
  κατά την τάξη Μελχισεδέκ.  
7 Αυτός, κατά τις ηµέρες της ενσάρκωσής του, αφού πρόσφερε δεήσεις και 

ικεσίες προς εκείνον που µπορούσε να τον σώζει από το θάνατο, µε κραυγή 

ισχυρή και µε δάκρυα, και αφού εισακούστηκε από την ευλάβειά του, 8 αν 

και ήταν Υιός, έµαθε από αυτά που έπαθε την υπακοή. 9 Και όταν 

καθιερώθηκε ως ιερέας, έγινε σε όλους εκείνους που υπακούν σ' αυτόν 

αίτιος αιώνιας σωτηρίας, 10 και προσφωνήθηκε από το Θεό Αρχιερέας κατά 
την τάξη Μελχισεδέκ. 

Προειδοποίηση κατά της αποστασίας  

11 Γι' αυτό το θέµα έχουµε να λέµε πολλά λόγια και δυσερµήνευτα, 

επειδή έχετε γίνει νωθροί στα αυτιά. 12 Και γιατί, ενώ οφείλατε να είστε 
δάσκαλοι εξαιτίας του χρόνου, πάλι έχετε ανάγκη κάποιον να σας διδάσκει τα 
αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού, και έχετε γίνει να έχετε ανάγκη από 

γάλα και όχι από στερεή τροφή. 13 Γιατί καθένας που τρέφεται µε γάλα δεν 
έχει πείρα από το λόγο της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιο. 14 Αλλά των 



ώριµων είναι η στερεή τροφή, εκείνων που εξαιτίας της συνήθειας έχουν τα 

αισθητήρια γυµνασµένα για διάκριση του καλού και του κακού.  
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Γι' αυτό, ας αφήσουµε την αρχική διδασκαλία για το Χριστό και ας 
προχωρούµε προς την τελειότητα, µη βάζοντας κάτω πάλι θεµέλιο µετάνοιας 

από νεκρά έργα και πίστης στο Θεό, 2 διδαχή βαφτισµών και επίθεσης 

χεριών, ανάστασής νεκρών και κρίσης αιώνιας. 3 Και αυτό θα κάνουµε, αν 

βέβαια το επιτρέπει ο Θεός. 4 Γιατί είναι αδύνατο εκείνους που µια φορά 
φωτίστηκαν και γεύτηκαν τη δωρεά την επουράνια και έγιναν µέτοχοι 

Πνεύµατος Αγίου 5 και γεύτηκαν τον καλό λόγο του Θεού και τις δυνάµεις 

του µελλοντικού αιώνα 6 και µετά παράπεσαν, πάλι να τους ανακαινίζει 

κανείς σε µετάνοια, γιατί ξανασταυρώνουν µε τους εαυτούς τους τον Υιό 

του Θεού και τον διαποµπεύουν. 7 Γιατί η γη, η οποία πίνει τη βροχή που 
έρχεται πολλές φορές πάνω της και γεννά χορταρικά κατάλληλα για εκείνους 

για τους οποίους επίσης καλλιεργείται, λαβαίνει ευλογίες από το Θεό. 8 Όταν 

όµως βγάζει αγκάθια και τριβόλια, είναι άχρηστη και κοντά στην κατάρα, 

που το τέλος της είναι για καύση.  

9 Έχουµε πειστεί όµως για σας, αγαπητοί, για καλύτερα πράγµατα και που 

έχουν σχέση µε τη σωτηρία, αν και µιλάµε έτσι. 10 Γιατί δεν είναι άδικος ο 
Θεός να λησµονήσει το έργο σας και την αγάπη που δείξατε στο όνοµά του, 

όταν διακονήσατε τους αγίους και συνεχίζετε να τους διακονείτε. 11 

Επιθυµούµε, επίσης, καθένας σας την ίδια επιµέλεια να δείχνει µέχρι το τέλος 

µε σκοπό να διατηρήσετε την πλήρη βεβαιότητα της ελπίδας σας, 12 για να 
µη γίνετε νωθροί, αλλά µιµητές αυτών που κληρονοµούν τις υποσχέσεις του 

Θεού µέσω της πίστης και της µακροθυµίας. 

Η βέβαιη υπόσχεση του Θεού  

13 Γιατί όταν ο Θεός έδωσε υπόσχεση στον Αβραάµ, επειδή δεν είχε να 

ορκιστεί απέναντι σε κανέναν µεγαλύτερο, ορκίστηκε απέναντι στον 
εαυτό του, 14 λέγοντας: Βεβαίως θα σε υπερευλογήσω και θα 
σε υπερπληθύνω. 15 Και έτσι ο Αβραάµ, επειδή µακροθύµησε, πέτυχε 

την εκπλήρωση της υπόσχεσης. 16 Γιατί οι άνθρωποι ορκίζονται απέναντι 

στον µεγαλύτερό τους, και τέλος κάθε αντιλογίας σ' αυτούς είναι ο όρκος 

προς βεβαίωση. 17 Γι' αυτό, επειδή ήθελε περισσότερο ο Θεός να δείξει 
στους κληρονόµους της επαγγελίας το αµετάβλητο της βουλής του, 

εγγυήθηκε µε όρκο, 18 ώστε διαµέσου δύο πραγµάτων αµετάβλητων, στα 



οποία είναι αδύνατο να πει ψέµατα ο Θεός, να έχουµε ισχυρή ενθάρρυνση 

όσοι καταφύγαµε σ' αυτόν, ώστε να κρατήσουµε σταθερά την ελπίδα που 

βρίσκεται µπροστά µας. 19 Αυτήν την ελπίδα έχουµε σαν άγκυρα της 

ψυχής ασφαλή και βέβαιη και εισερχόµενη στο εσωτερικό µέρος του 

καταπετάσµατος, 20 όπου πρόδροµος για χάρη µας εισήλθε ο Ιησούς, αφού 
έγινε Αρχιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. 

Η ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ  
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Γιατί αυτός ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς της Σαλήµ, ιερέας του 
Θεού του ύψιστου, που συνάντησε τον Αβραάµ, όταν 
επέστρεφε από τη σφαγή των βασιλιάδων, και τον 
ευλόγησε, 2 στον οποίο ο Αβραάµ µοίρασε και το δέκατο από 
όλα. Αφενός το όνοµά του πρώτα ερµηνεύεται “βασιλιάς δικαιοσύνης”, 

αφετέρου έπειτα και βασιλιάς Σαλήµ, που σηµαίνει “βασιλιάς ειρήνης”. 3 
Χωρίς πατέρα, χωρίς µητέρα, χωρίς γενεαλογία, που δεν έχει µήτε αρχή 
ηµερών µήτε τέλος ζωής, αλλά αφοµοιωµένος µε τον Υιό του Θεού µένει 
ιερέας συνεχώς.  

4 Στοχαστείτε, λοιπόν, πόσο µεγάλος είναι αυτός στον οποίο ο πατριάρχης 

Αβραάµ έδωσε και το δέκατο από τα λάφυρα. 5 Και αφενός όσοι από τους 

γιους του Λευί λαβαίνουν την ιερατεία έχουν εντολή να παίρνουν τα δέκατα 
από το λαό κατά το νόµο, τουτέστι από τους αδελφούς τους, αν και έχουν 

εξέλθει από την οσφύ του Αβραάµ. 6 Αφετέρου εκείνος, µολονότι δεν 

προέρχεται η γενεαλογία του από αυτούς, έχει λάβει το δέκατο από τον 

Αβραάµ και ευλόγησε εκείνον που είχε τις υποσχέσεις του Θεού. 7 Χωρίς, 

λοιπόν, καµιά αντιλογία το µικρότερο ευλογείται από το µεγαλύτερο. 8 Και 

αφενός εδώ δέκατα λαβαίνουν άνθρωποι που πεθαίνουν, αφετέρου εκεί τα 
λαβαίνει εκείνος που µαρτυρείται ότι ζει. 9 Και, για να πω έτσι, µέσω του 

Αβραάµ και ο Λευί που λαβαίνει δέκατα έχει δώσει δέκατα. 10 Γιατί ήταν 

ακόµα µέσα στην οσφύ του πατέρα του, όταν τον συνάντησε ο Μελχισεδέκ.  

11 Αν λοιπόν, πράγµατι, υπήρχε τελειοποίηση µέσω της λευιτικής ιεροσύνης 

- γιατί µε βάση αυτή δόθηκε ο νόµος στο λαό - ποια ανάγκη ακόµα υπήρχε 
να εγερθεί άλλος ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ και όχι να λέγεται κατά 

την τάξη Ααρών; 12 Γιατί όταν µεταβάλλεται η ιεροσύνη, κατ' ανάγκη 

γίνεται και µεταβολή του νόµου. 13 Επειδή αυτός για τον οποίο λέγονται 
αυτά έχει µετάσχει σε άλλη φυλή, από την οποία κανείς δεν έχει υπηρετήσει 

στο θυσιαστήριο. 14 Γιατί είναι φανερό ότι από τη φυλή του Ιούδα έχει 



ανατείλει ο Κύριός µας. Γι' αυτήν τη φυλή, για ιερείς ο Μωυσής δε µίλησε 

τίποτα. 15 Και περισσότερο ακόµα είναι καταφανές ότι κατά την οµοιότητα 

του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερέας, 16 που έχει γίνει ιερέας όχι κατά το 

νόµο σάρκινης εντολής, αλλά κατά τη δύναµη ακατάλυτης ζωής. 17 Γιατί 
µαρτυρείται:  

 Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα  
  κατά την τάξη Μελχισεδέκ.  
18 Γιατί αφενός παραµερίζεται η προηγούµενη εντολή, εξαιτίας του 

ασθενικού και ανώφελου χαρακτήρα της 19 - επειδή τίποτα δεν 

τελειοποίησε ο νόµος - αφετέρου έχουµε µια πρόσθετη εισαγωγή 
καλύτερης ελπίδας διαµέσου της οποίας πλησιάζουµε το Θεό.  

20 Και επιπλέον η ιεροσύνη του Ιησού δεν έγινε χωρίς ορκωµοσία. Γιατί 

αυτοί οι Λευίτες έχουν γίνει ιερείς χωρίς ορκωµοσία. 21 Εκείνος όµως έγινε 
µε ορκωµοσία µέσω Εκείνου που έλεγε προς αυτόν:  

 Ορκίστηκε ο Κύριος  
  και δε θα µεταµεληθεί:  
 «Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα».  
22 Κατά τόσο πολύ και καλύτερης διαθήκης έχει γίνει εγγυητής ο Ιησούς. 23 

Και αυτοί έχουν γίνει ιερείς πολλοί, επειδή εµποδίζονται από το θάνατο να 

παραµένουν. 24 Εκείνος, επειδή µένει στον αιώνα, έχει αµεταβίβαστη την 

ιεροσύνη. 25 Συνεπώς, δύναται και να σώζει ολοτελώς εκείνους που 
προσέρχονται µέσω αυτού στο Θεό, πάντοτε ζώντας, για να µεσιτεύει υπέρ 
αυτών.  

26 Γιατί, πράγµατι, τέτοιος αρχιερέας µας έπρεπε, όσιος, άκακος, αµόλυντος, 
χωρισµένος από τους αµαρτωλούς και υψωµένος πάνω από τους ουρανούς. 

27 Ο οποίος δεν έχει ανάγκη κάθε ηµέρα, όπως ακριβώς οι αρχιερείς, να 

προσφέρει θυσίες, πρώτα για τις δικές του αµαρτίες και έπειτα για τις 

αµαρτίες του λαού. γιατί αυτό το έκανε µια φορά για πάντα, όταν 

πρόσφερε τον εαυτό του. 28 Επειδή ο νόµος καθιστά ανθρώπους αρχιερείς 

που έχουν αδυναµία, ο λόγος όµως της ορκωµοσίας που έγινε µετά το νόµο, 

καθιστά τον Υιό που έχει καθιερωθεί αρχιερέας στον αιώνα.  

Αρχιερέας νέας και καλύτερης διαθήκης  
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Κεφαλαιώδες µάλιστα σηµείο πάνω σ' αυτά που λέµε είναι ότι έχουµε 
τέτοιο Αρχιερέα ο οποίος κάθισε στα δεξιά του θρόνου της Μεγαλοσύνης 



στους ουρανούς, 2 και έγινε λειτουργός των Αγίων και της Σκηνής του 
Μαρτυρίου της αληθινής, την οποία έστησε ο Κύριος, όχι άνθρωπος. 3 Γιατί 
κάθε αρχιερέας καθίσταται, για να προσφέρει δώρα και θυσίες. Συνεπώς, 

είναι αναγκαίο και τούτος να έχει κάτι που να προσφέρει. 4 Αν βέβαια ήταν 
πάνω στη γη, δε θα ήταν ιερέας, επειδή υπάρχουν εκείνοι που προσφέρουν 

σύµφωνα µε το νόµο τα δώρα. 5 oι οποίοι λατρεύουν στο απεικόνισµα και 

στη σκιά των επουρανίων καθώς έχει λάβει εντολή ο Μωυσής, όταν έµελλε 

να κατασκευάσει τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Γιατί του είπε ο Θεός: 

Πρόσεχε, να τα κάνεις όλα σύµφωνα µε το πρωτότυπο που 
σου δείχτηκε στο όρος. 6 Τώρα όµως ο Ιησούς έχει πετύχει τόσο 
ανώτερη λειτουργία όσο και καλύτερης διαθήκης είναι µεσίτης, η οποία έχει 
νοµοθετηθεί πάνω σε καλύτερες υποσχέσεις.  

7 Γιατί αν εκείνη η πρώτη ήταν άµεµπτη, δε θα ζητούσαν τόπο για δεύτερη. 

8 Γιατί κατηγορώντας αυτούς λέει:  

 Ιδού, έρχονται ηµέρες, λέει ο Κύριος,  
  που θα συνάψω µε τον οίκο Ισραήλ  
  και µε τον οίκο Ιούδα διαθήκη καινούργια.  
9  Όχι σύµφωνα µε τη διαθήκη  
  που έκανα µέ τους πατέρες τους  
  την ηµέρα που πήρα το χέρι τους,  
   για να τους εξαγάγω από τη γη της 
Αιγύπτου.  
 Επειδή αυτοί δεν ενέµειναν στη διαθήκη µου,  
  κι εγώ τους παραµέλησα, λέει ο Κύριος.  
10  Γιατί αυτή είναι η διαθήκη  
  που θα κάνω µε τον οίκο Ισραήλ  
  µετά τις ηµέρες εκείνες, λέει ο Κύριος:  
 Θα δώσω τους νόµους µου στη διάνοιά τους  
  και πάνω στην καρδιά τους θα τους γράψω,  
 και θα είµαι σ' αυτούς Θεός  
  και αυτοί θα µου είναι λαός.  
11  Και δε θα διδάξουν καθένας το συµπολίτη του  
  και καθένας τον αδελφό του λέγοντας:  
 «Γνώρισε τον Κύριο».  
 Γιατί όλοι τους θα µε ξέρουν,  
  από τον µικρό ως τον µεγάλο.  
12  Επειδή θα είµαι ευµενής στις αδικίες τους  
  και τις αµαρτίες τους δε θα τις θυµηθώ πια.  



13 Με το να λέει, Καινούργια, έχει κάνει παλιά την πρώτη διαθήκη. Και 

αυτό που παλιώνει και γερνάει είναι κοντά στον αφανισµό. 

Η γήινη και η ουράνια Σκηνή του Μαρτυρίου  
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Είχε πράγµατι, λοιπόν, και η πρώτη διαθήκη διατάξεις λατρείας και το γήινο 

Άγιο. 2 Γιατί κατασκευάστηκε το πρώτο µέρος της Σκηνής, µέσα στο οποίο 

ήταν η λυχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, που λέγεται Άγια. 3 

Και µετά το δεύτερο καταπέτασµα υπήρχε το µέρος της Σκηνής που 

λέγεται Άγια Αγίων, 4 που είχε ένα χρυσό θυµιατήρι και την Κιβωτό της 

∆ιαθήκης περικαλυµµένη από παντού µε χρυσάφι, µέσα στην οποία ήταν 
µια στάµνα χρυσή που είχε το µάννα και η ράβδος του Ααρών που 

βλάστησε και οι πλάκες της διαθήκης. 5 Και πάνω από αυτήν υπήρχαν 
αστραφτερά Χερουβείµ που επισκίαζαν το ιλαστήριο. Γι' αυτά δεν είναι 

δυνατό τώρα να µιλούµε λεπτοµερειακά.  

6 Ενώ λοιπόν αυτά είναι έτσι κατασκευασµένα, αφενός στο πρώτο µέρος 
της Σκηνής µπαίνουν διαπαντός οι ιερείς, επιτελώντας τις λατρείες, 7 

αφετέρου στο δεύτερο µέρος µπαίνει µια φορά το έτος µόνος του ο 

αρχιερέας, όχι χωρίς αίµα, που το προσφέρει υπέρ του εαυτού του και 

υπέρ των αµαρτιών από άγνοια του λαού. 8 Έτσι το Πνεύµα το Άγιο 

δηλώνει αυτό: ότι δεν έχει φανερωθεί ακόµα η οδός προς τα Άγια των 

Αγίων, αφού είναι στηµένο ακόµη το πρώτο µέρος της Σκηνής 9 - αυτό 

είναι παραβολικό για τον παρόντα καιρό - στο οποίο προσφέρονται δώρα και 

θυσίες που δε δύνανται, όσον αφορά τη συνείδηση, να τελειοποιήσουν 

εκείνον που λατρεύει το Θεό. 10 Μόνο αναφέρονται σε τροφές και ποτά και 

σε διάφορους  βαπτισµούς, που είναι διατάξεις για τη σάρκα και 

επιβάλλονται µέχρι τον καιρό της διόρθωσης.  

11 Ο Χριστός, όµως, όταν παρουσιάστηκε ως Αρχιερέας των αγαθών που 

ήρθαν, διαµέσου της µεγαλύτερης και τελειότερης Σκηνής που δεν είναι 
χειροποίητη, τουτέστι όχι αυτής της κτίσης, 12 ούτε διαµέσου του αίµατος 

τράγων και µόσχων, αλλά διαµέσου του δικού Του αίµατος, εισήλθε µια 

φορά για πάντα στα Άγια των Αγίων και βρήκε για µας αιώνια λύτρωση. 

13 Γιατί αν το αίµα τράγων και ταύρων και στάχτη από δαµάλι αγιάζει, όταν 

ραντίζει αυτούς που είναι εθιµοτυπικά ακάθαρτοι ως προς την 

εθιµοτυπική καθαρότητα της σάρκας, 14 πόσο µάλλον το αίµα του 

Χριστού, ο οποίος µέσω του αιώνιου Πνεύµατος πρόσφερε τον εαυτό του 



άµωµο στο Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή µας από νεκρά έργα, για να 

λατρεύουµε το ζωντανό Θεό.  

15 Και γι' αυτό είναι µεσίτης καινούργιας διαθήκης, αφού έγινε ο θάνατός 

του για απολύτρωση των παραβάσεων που αφορούν την πρώτη διαθήκη, 

ώστε να λάβουν οι καλεσµένοι την υπόσχεση της αιώνιας κληρονοµιάς. 16 

Γιατί όπου υπάρχει διαθήκη, για να εκτελεστεί πρέπει να έρθει ο θάνατος 

του διαθέτη. 17 Γιατί µια διαθήκη είναι έγκυρη σε νεκρούς, επειδή ποτέ δεν 

ισχύει όταν ζει ο διαθέτης. 18 Γι' αυτό, ούτε η πρώτη διαθήκη έχει 

εγκαινιαστεί χωρίς αίµα. 19 Επειδή, όταν κηρύχτηκε κάθε εντολή κατά το 

νόµο σε όλο το λαό από το Μωυσή, αυτός έλαβε το αίµα των µόσχων και 

των τράγων µαζί µε νερό και µε µαλλί κόκκινο και µε ύσσωπο, και ράντισε 

το ίδιο το βιβλίο του νόµου και όλο το λαό, 20 λέγοντας: «Τούτο είναι 
το αίµα της διαθήκης, την οποία έδωσε εντολή προς εσάς 
ο Θεός», 21 Και τη Σκηνή επίσης, και όλα τα σκεύη της λειτουργίας οµοίως 

τα ράντισε µε το αίµα. 22 Και σχεδόν όλα µε αίµα καθαρίζονται σύµφωνα µε 

το νόµο, και χωρίς αιµατοχυσία δε γίνεται άφεση αµαρτιών.  

Η αµαρτία εκτοπίζεται µε τη θυσία του Χριστού  

23 Ήταν λοιπόν ανάγκη αφενός τα αντίγραφα εκείνων που είναι στους 

ουρανούς να καθαρίζονται µε αυτά, αφετέρου τα ίδια τα επουράνια 

πράγµατα να καθαρίζονται µε καλύτερες θυσίες από αυτές. 24 Γιατί ο 
Χριστός δεν εισήλθε σε χειροποίητα Άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά στον 
ίδιο τον ουρανό, για να εµφανιστεί τώρα στο πρόσωπο του Θεού για χάρη 

µας. 25 Ούτε εισήλθε για να προσφέρει πολλές φορές τον εαυτό του, όπως 

ακριβώς ο αρχιερέας εισέρχεται στα Άγια των Αγίων κάθε έτος µε ξένο 

αίµα, 26 επειδή θα έπρεπε αυτός να πάθει πολλές φορές από την αρχή της 

δηµιουργίας του κόσµου. Τώρα όµως µια για πάντα έχει φανερωθεί στη 

συντέλεια των αιώνων, για να εκτοπίσει την αµαρτία µε τη θυσία του. 27 Και 
εφόσον απόκειται στους ανθρώπους µια φορά για πάντα να πεθάνουν και 

µετά από αυτό γίνεται κρίση, 28 έτσι και ο Χριστός, αφού µια φορά για 

πάντα προσφέρθηκε, για να φέρει πάνω του τις αµαρτίες πολλών, για 

δεύτερη φορά, χωρίς να βαστάξει αµαρτίες, θα φανεί σ' αυτούς που τον 
περιµένουν για σωτηρία.  
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Γιατί, επειδή ο νόµος έχει τη σκιά των µελλοντικών αγαθών, όχι την ίδια την 
εικόνα των πραγµάτων, δε δύναται ποτέ να τελειοποιήσει αυτούς που 



προσέρχονται κάθε έτος µε τις ίδιες θυσίες, τις οποίες προσφέρουν συνεχώς. 

2 Επειδή δε θα έπαυαν να προσφέρονται, γιατί δε θα είχαν πλέον καµιά 

συνείδηση αµαρτιών αυτοί που λατρεύουν, αφού θα είχαν καθαριστεί µια 

φορά για πάντα; 3 Αλλά µε αυτές γίνεται ανάµνηση αµαρτιών κάθε έτος. 4 

γιατί είναι αδύνατο αίµα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αµαρτίες.  

5 Γι' αυτό, όταν εισέρχεται ο Υιός στον κόσµο, λέει:  

 Θυσία και προσφορά δε θέλησες,  
  αλλά µου κατασκεύασες σώµα.  
6  σε ολοκαυτώµατα και σε θυσίες για αµαρτίες  

  δεν ευαρεστήθηκες.  
7  Τότε είπα:  
  Ιδού, έχω έρθει,  
   στον κύλινδρο του βιβλίου  
   είναι γραµµένο για µένα,  
  για να κάνω, ω Θεέ, το θέληµά σου.  
8 Αφού λέει πιο πάνω ότι θυσίες και προσφορές και 

ολοκαυτώµατα και θυσίες για αµαρτίες δε θέλησες ούτε 
ευαρεστήθηκες σ' αυτές, οι οποίες σύµφωνα µε το νόµο 

προσφέρονται, 9 τότε λέει: Ιδού, έχω έρθει, για να κάνω το 
θέληµά σου. Αναιρεί το πρώτο, για να στήσει το δεύτερο. 10 Μέσα σ' 

αυτό το θέληµα είµαστε αγιασµένοι µέσω της προσφοράς του σώµατος του 
Ιησού Χριστού µια φορά για πάντα.  

11 Και βέβαια, κάθε ιερέας στέκεται κάθε ηµέρα λειτουργώντας και 
προσφέροντας τις ίδιες θυσίες πολλές φορές, οι οποίες ποτέ δε δύνανται να 

αφαιρέσουν αµαρτίες. 12 Αυτός, όµως, αφού πρόσφερε µία θυσία για 

αµαρτίες συνεχώς, κάθισε στα δεξιά του Θεού 13 και στο εξής περιµένει, 

ωσότου τεθούν οι εχθροί του υποπόδιο των ποδιών του. 14 Γιατί µε µία 

προσφορά έχει καθιερώσει ως ιερείς συνεχώς αυτούς που αγιάζονται.  

15 Το µαρτυρεί επίσης σ' εµάς και το Πνεύµα το Άγιο. Γιατί µετά από αυτό 
που έχει πει:  

16  «Αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω µε αυτούς  
  µετά τις ηµέρες εκείνες», λέει ο Κύριος:  
 «Θα δώσω τους νόµους µου πάνω στην καρδιά τους  
  και πάνω στη διάνοιά τους θα τους γράψω,  
17  και τις αµαρτίες τους και τις ανοµίες τους  
  δε θα τις θυµάµαι πια».  
18 Όπου, λοιπόν, υπάρχει άφεση αυτών δε γίνεται πια προσφορά για 
αµαρτίες. 



Προτροπή και προειδοποίηση  

19 Επειδή έχουµε λοιπόν, αδελφοί, παρρησία για να εισέλθουµε στα Άγια 

των Αγίων µε το αίµα του Ιησού, 20 είσοδο την οποία εγκαινίασε σ' εµάς µε 
οδό πρόσφατη και ζωντανή διαµέσου του καταπετάσµατος, τουτέστι της 

σάρκας του, 21 και επειδή έχουµε Ιερέα µέγα στον οίκο του Θεού, 22 ας 
προσερχόµαστε µε ειλικρινή καρδιά, µε πλήρη βεβαιότητα πίστης, έχοντας 
ραντισµένες τις καρδιές από κακή συνείδηση και λουσµένοι στο σώµα µε 

καθαρό νερό. 23 Ας κατέχουµε σταθερά την οµολογία της ελπίδας µας 

άκαµπτη, γιατί πιστός είναι Εκείνος που έδωσε την υπόσχεση. 24 Και ας 

κατανοούµε ο ένας τον άλλο, για να ερεθιστούµε προς την αγάπη και τα 

καλά έργα, 25 χωρίς να εγκαταλείπουµε τη συναγωγή µας στο ίδιο µέρος 

καθώς είναι συνήθεια σε µερικούς, αλλά ας προτρέπουµε γι' αυτήν, και 
τόσο περισσότερο όσο βλέπετε να πλησιάζει η Ηµέρα.  

26 Γιατί αν εµείς αµαρτάνουµε εκούσια µετά από τότε που λάβαµε την 

επίγνωση της αλήθειας, δεν υπολείπεται πια θυσία για αµαρτίες, 27 αλλά 
κάποια φοβερή αναµονή για κρίση και για σφοδρή φωτιά που µέλλει να 

καταφάει τους ενάντιους στο Θεό. 28 Αν αθετήσει κάποιος το νόµο του 

Μωυσή, πεθαίνει χωρίς ευσπλαχνία µε την κατάθεση δύο ή τριών 

µαρτύρων. 29 Πόσο νοµίζετε χειρότερη τιµωρία θα αξιωθεί εκείνος που 
καταπάτησε τον Υιό του Θεού και που θεώρησε ακάθαρτο το αίµα της 

διαθήκης, µε το οποίο αγιάστηκε, και που έβρισε το Πνεύµα της χάρης; 30 
Γιατί ξέρουµε αυτόν που είπε:  

 Σ' εµένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω.  
Και πάλι:  

 Θα κρίνει ο Κύριος το λαό του.  
31 Φοβερό είναι το να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού!  

32 Και να θυµάστε τις προηγούµενες ηµέρες, κατά τις οποίες, αφού 

φωτιστήκατε, υποµείνατε πολλή άθληση παθηµάτων. 33 Αφενός άλλοτε µε 
ονειδισµούς και µε θλίψεις σάς έκαναν θέατρο, αφετέρου άλλοτε γίνατε 

συµµέτοχοι µε αυτούς που τους συµπεριφέρονταν έτσι. 34 Και πράγµατι, µε 

τους φυλακισµένους συµπάσχατε και την αρπαγή των υπαρχόντων σας τη 

δεχτήκατε µε χαρά, γνωρίζοντας ότι έχετε για τους εαυτούς σας καλύτερη 

περιουσία και µόνιµη. 35 Να µην αποβάλετε λοιπόν την παρρησία σας, που 

έχει µεγάλη µισθαποδοσία. 36 Γιατί έχετε ανάγκη από υποµονή, για να 
κάνετε το θέληµα του Θεού και να λάβετε ό,τι υποσχέθηκε.  

37  Γιατί ακόµα πολύ λίγος χρόνος µένει.  
  ο ερχόµενος θα έρθει και δε θα χρονίσει.  
38  Ο δίκαιός µου, όµως, θα ζήσει από την πίστη,  
 και αν υποχωρήσει,  



  δεν ευαρεστείται η ψυχή µου σ' αυτόν.  
39 Εµείς όµως δεν είµαστε άνθρωποι της υποχώρησης, για να χαθούµε, 

αλλά είµαστε άνθρωποι πίστης, για να διατηρήσουµε τη σωτηρία της 

ψυχής µας. 

Άνθρωποι πίστης  
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Και πίστη είναι η πραγµατικότητα εκείνων που ελπίζουµε, η βεβαιότητα των 

πραγµάτων που δε βλέπουµε. 2 Γιατί µε αυτήν απόκτησαν καλή µαρτυρία οι 
παλαιότεροι.  

3 Με την πίστη νοούµε ότι δηµιουργήθηκαν οι αιώνες µε το λόγο του 
Θεού, ώστε να έχουν γίνει αυτά που βλέπονται από εκείνα που δε φαίνονται.  

4 Με την πίστη ο Άβελ πρόσφερε στο Θεό θυσία περισσότερο αποδεκτή 

παρά ο Κάιν, µέσω της οποίας δόθηκε µαρτυρία πως είναι δίκαιος, αφού 

έδωσε µαρτυρία πάνω στα δώρα του ο ίδιος ο Θεός, και µέσω αυτής της 
πίστης, αν και πέθανε, ακόµα λαλεί. 5 Με την πίστη ο Ενώχ µετατέθηκε 

στον ουρανό για να µη δει θάνατο, και δε βρισκόταν γιατί τον 
µετάθεσε ο Θεός. Γιατί πριν από τη µετάθεσή του είχε δοθεί µαρτυρία 

πως είχε ευαρεστήσει το Θεό. 6 Και χωρίς πίστη είναι αδύνατο να 

ευαρεστήσει κανείς το Θεό. γιατί εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει 

να πιστέψει ότι υπάρχει και ότι γίνεται µισθαποδότης σ' αυτούς που τον 

αναζητούν. 7 Με την πίστη, αφού προειδοποιήθηκε από το Θεό ο Νώε για 
εκείνα που ακόµα δε βλέπονταν, φέρθηκε µε ευλάβεια και κατασκεύασε 

κιβωτό για τη σωτηρία του οίκου του, µέσω της οποίας κατέκρινε τον 

κόσµο, και έγινε κληρονόµος της δικαίωσης σύµφωνα µε την πίστη.  

8 Με την πίστη ο Αβραάµ υπάκουσε, όταν καλέστηκε για να εξέλθει σε τόπο 
που έµελλε να λαβαίνει κληρονοµιά, και εξήλθε µη γνωρίζοντας καλά πού 

πηγαίνει. 9 Με την πίστη παροίκησε στη γη της επαγγελίας σαν σε ξένη 

χώρα και κατοίκησε µέσα σε σκηνές µαζί µε τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, 

τους συγκληρονόµους αυτής της υπόσχεσης. 10 Γιατί περίµενε την πόλη 

που έχει τα θεµέλια, της οποίας τεχνίτης και δηµιουργός είναι ο Θεός. 11 Με 

την πίστη - και ενώ αυτή η Σάρρα ήταν στείρα - ο Αβραάµ έλαβε δύναµη 

για να δώσει σπέρµα και παρά την προχωρηµένη ηλικία του, επειδή 

θεώρησε πιστό Εκείνον που το υποσχέθηκε. 12 Γι' αυτό και από έναν 

άνθρωπο, και µάλιστα νεκρωµένο από τα γηρατειά, γεννήθηκαν 



απόγονοι καθώς τα άστρα του ουρανού στο πλήθος και όπως η άµµος που 

είναι κοντά στο χείλος της θάλασσας, η αναρίθµητη.  

13 Ζώντας µε πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να λάβουν τις υποσχέσεις, 

αλλά από µακριά τις είδαν και τις χαιρέτησαν και οµολόγησαν ότι είναι ξένοι 

και περαστικοί πάνω στη γη. 14 Εκείνοι λοιπόν που λένε τέτοια πράγµατα 

φανερώνουν ότι επιζητούν µια πατρίδα. 15 Και αν βέβαια θυµούνταν εκείνη 

από την οποία βγήκαν, θα είχαν καιρό να επιστρέψουν. 16 Αλλά τώρα µια 

καλύτερη πατρίδα επιθυµούν, τουτέστι την επουράνια. Γι' αυτό ο Θεός δεν 
ντρέπεται γι' αυτούς, να επικαλείται Θεός τους. γιατί τους ετοίµασε πόλη.  

17 Με την πίστη αναφέρεται ότι έχει προσφέρει ο Αβραάµ τον Ισαάκ, όταν 

δοκιµάστηκε, και πρόσφερε τον µονογενή του εκείνος που δέχτηκε τις 

υποσχέσεις, 18 προς τον οποίο ειπώθηκε ότι µέσω του Ισαάκ θα 
κληθούν σ' εσένα απόγονοι, 19 επειδή συλλογίστηκε ότι και από 

τους νεκρούς είναι δυνατός ο Θεός να τον εγείρει. Γι' αυτό και παραβολικά 

έτσι τον απόχτησε. 20 Με την πίστη και ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και 

τον Ησαύ για τα µελλοντικά. 21 Με την πίστη ο Ιακώβ πεθαίνοντας 

ευλόγησε καθέναν από τους γιους του Ιωσήφ, και προσκύνησε το Θεό 

πάνω στο άκρο της ράβδου του. 22 Με την πίστη ο Ιωσήφ 

τελειώνοντας η ζωή του αναφέρθηκε για την έξοδο των γιων Ισραήλ και 
έδωσε εντολή για τα οστά του.  

23 Με την πίστη ο Μωυσής, όταν γεννήθηκε, κρύφτηκε για τρεις µήνες από 
τους γονείς του, γιατί είδαν το παιδί χαριτωµένο και δε φοβήθηκαν το 

διάταγµα του βασιλιά. 24 Με την πίστη ο Μωυσής, όταν έγινε µεγάλος, 

αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ, 25 και µάλλον 
διάλεξε να υποφέρει κακουχίες µαζί µε το λαό του Θεού παρά να έχει 

πρόσκαιρη απόλαυση της αµαρτίας. 26 Επειδή θεώρησε µεγαλύτερο πλούτο 

από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον ονειδισµό του Χριστού. γιατί 

απέβλεπε στη µισθαποδοσία. 27 Με την πίστη εγκατέλειψε την Αίγυπτο, 
χωρίς να φοβηθεί το θυµό του βασιλιά. γιατί καρτέρησε τον Αόρατο σαν να 

τον έβλεπε. 28 Με την πίστη είχε κάνει το Πάσχα και έχυσε το αίµα στις 

θύρες, για να µη θίξει ο εξολοθρευτής τα πρωτότοκά τους. 29 Με την πίστη 
σαν µέσα από ξερή γη διάβηκαν την Ερυθρά Θάλασσα, από την οποία 

καταπιώθηκαν, όταν αποπειράθηκαν οι Αιγύπτιοι. 30 Με την πίστη έπεσαν 

τα τείχη της Ιεριχώς, όταν κυκλώθηκαν για εφτά ηµέρες. 31 Με την πίστη 

η Ραάβ η πόρνη δε χάθηκε µαζί µε εκείνους που απείθησαν, όταν δέχτηκε 
τους κατασκόπους µε ειρήνη.  

32 Και τι να λέω ακόµα; Γιατί θα µου λείψει ο χρόνος να διηγούµαι για το 

Γεδεών, το Βαράκ, το Σαµψών, τον Ιεφθάε, το ∆αβίδ και το Σαµουήλ και 

τους προφήτες, οι οποίοι διαµέσου της πίστης κατανίκησαν βασίλεια, έκαναν 



έργα δικαιοσύνης, πέτυχαν την πραγµατοποίηση των υποσχέσεων του 

Θεού, έφραξαν στόµατα λεόντων, 34 έσβησαν τη δύναµη της φωτιάς, 
διέφυγαν από στόµατα µάχαιρας, δυναµώθηκαν από ασθένειες, έγιναν 
ισχυροί στον πόλεµο, έτρεψαν σε φυγή παρατάξεις εχθρικών στρατευµάτων. 

35 Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς τους ζωντανούς µε ανάσταση. Ενώ άλλοι 

ξυλοκοπήθηκαν µέχρι το θάνατο και δε δέχτηκαν την απολύτρωση, για να 

επιτύχουν µια καλύτερη ανάσταση. 36 Και άλλοι δοκίµασαν εµπαιγµούς και 

µαστιγώσεις, ακόµα και δεσµά και φυλακή. 37 Λιθοβολήθηκαν, 
πριονίστηκαν, πέθαναν µε φόνο από µάχαιρα, περιήλθαν µε προβιές, µε 

δέρµατα κατσικιών, και στερούνταν, θλίβονταν, κακουχούνταν, 38 - για τους 
οποίους δεν ήταν άξιος ο κόσµος - περιπλανιόνταν σε ερηµιές και σε όρη και 
σε σπηλιές και στις τρύπες της γης.  

39 Και αυτοί όλοι, αν και είχαν καλή µαρτυρία µέσω της πίστης τους, δεν 

απόκτησαν την υπόσχεση, 40 γιατί ο Θεός πρόβλεψε για µας κάτι καλύτερο, 
για να µην τελειοποιηθούν χωρίς εµάς. 

Η παιδεία του Κυρίου  
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Γι' αυτό λοιπόν και εµείς, επειδή έχουµε τοποθετηµένο γύρω µας τόσο 
µεγάλο νέφος µαρτύρων, ας αποθέσουµε κάθε βάρος και την αµαρτία που 
εύκολα µας περιπλέκει, και ας τρέχουµε µε υποµονή στον αγώνα που 

βρίσκεται µπροστά µας, 2 αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειοποιητή της 

πίστης µας, τον Ιησού, ο οποίος, εξαιτίας της χαράς που βρισκόταν 
µπροστά του, υπέµεινε σταυρό και καταφρόνησε την ντροπή και έχει καθίσει 

στα δεξιά του θρόνου του Θεού. 3 Αναλογιστείτε, πράγµατι, αυτόν που έχει 
υποµείνει τέτοιου είδους αντιλογία από τους αµαρτωλούς εναντίον του, για 
να µην αποκάµετε και αποθαρρυνθείτε στις ψυχές σας.  

4 Ακόµα δεν αντισταθήκατε µέχρις αίµατος, ανταγωνιζόµενοι κατά της 

αµαρτίας. 5 Και έχετε ξεχάσει εντελώς την προτροπή στην οποία ο Θεός 
συνδιαλέγεται µ' εσάς όπως σε γιους του:  

 Γιε µου, µην αδιαφορείς  
  για την παιδεία του Κυρίου,  
  µήτε να αποθαρρύνεσαι όταν ελέγχεσαι από 
αυτόν.  
6  γιατί αυτόν που αγαπά ο Κύριος παιδεύει  
  και µαστιγώνει κάθε γιο που παραδέχεται.  



7 Για την παιδεία σας υποµένετε. Ο Θεός φέρεται προς εσάς όπως σε γιους. 

Γιατί ποιος είναι ο γιος που δεν τον παιδεύει ο πατέρας του; 8 Αν όµως 
είστε χωρίς παιδεία, στην οποία όλοι έχουν γίνει µέτοχοι, τότε είστε νόθοι και 

όχι γιοι. 9 Έπειτα, αφενός τους σαρκικούς µας πατέρες είχαµε εκπαιδευτές 

και τους ντρεπόµασταν. αφετέρου δε θα υποταχτούµε πολύ περισσότερο 

στον Πατέρα των πνευµάτων και έτσι να ζήσουµε; 10 Γιατί αυτοί µας 

εκπαίδευαν για λίγες ηµέρες σύµφωνα µε αυτό που θεωρούσαν σωστό, 

εκείνος όµως για το συµφέρον µας, για να λάβουµε µέρος στην αγιότητά 

του. 11 Και κάθε παιδεία προς το παρόν, βέβαια, δε φαίνεται να προξενεί 
χαρά αλλά λύπη, ύστερα όµως αποδίδει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης σ' 
εκείνους που έχουν γυµναστεί µε αυτήν.  

12 Γι' αυτό ανορθώστε τα πεσµένα χέρια και τα παραλυµένα γόνατα, 13 και 
κάνετε ίσιους δρόµους στα πόδια σας, για να µην εκτραπεί το χωλό, αλλά 
µάλλον να γιατρευτεί. 

Προειδοποίηση για να µη στερηθούµε τη χάρη του Θεού  

14 Ειρήνη να επιδιώκετε µε όλους και τον αγιασµό, χωρίς τον οποίο κανείς 

δε θα δει τον Κύριο. 15 Να επιβλέπετε µήπως κάποιος στερείται από τη χάρη 

του Θεού, µήπως κάποια ρίζα πικρίας αναφύεται και ενοχλεί και 

µέσω αυτής µιανθούν πολλοί, 16 µήπως υπάρχει κάποιος πόρνος ή βέβηλος 

σαν τον Ησαύ, ο οποίος για ένα φαγητό πούλησε τα πρωτοτόκιά του. 17 
Επειδή ξέρετε ότι και µετέπειτα, παρόλο που ήθελε να κληρονοµήσει την 
ευλογία, αποδοκιµάστηκε, γιατί δε βρήκε ευκαιρία για µετάνοια αν και την 
αναζήτησε µε δάκρυα.  

18 Γιατί δεν έχετε προσέλθει [σε όρος] που ψηλαφείται και που είναι καµένο 

µε φωτιά και σε οµίχλη και σε σκοτάδι και σε θύελλα 19 και σε ήχο 

σάλπιγγας και σε φωνή λόγων, για την οποία εκείνοι που την άκουσαν 

ζήτησαν τη χάρη να µην προστεθεί σ' αυτούς άλλος λόγος. 20 Επειδή δεν 

υπόφεραν τη διαταγή: Και αν θηρίο θίξει το όρος, θα 
λιθοβοληθεί. 21 Και ήταν τόσο φοβερό το φαινόµενο, που ο Μωυσής 

είπε: «Είµαι καταφοβισµένος και έντροµος». 22 Αλλά έχετε 

προσέλθει στο όρος Σιών και στην πόλη του ζωντανού Θεού, στην 

επουράνια Ιερουσαλήµ, και σε µυριάδες αγγέλων, σε πανηγύρι 23 και σε 
εκκλησία πρωτοτόκων που έχουν απογραφτεί στους ουρανούς και σε κριτή 

Θεό όλων και σε πνεύµατα δικαίων τελειοποιηµένων 24 και σε µεσίτη 

διαθήκης νέας, τον Ιησού, και σε αίµα ραντισµού που µιλάει καλύτερα παρά 
του Άβελ.  

25 Προσέχετε να µην παρατήσετε Εκείνον που µιλάει. Γιατί αν δεν ξέφυγαν 
εκείνοι που παράτησαν αυτόν που τους φανέρωσε τη θεία διδαχή πάνω στη 



γη, πολύ περισσότερο δε θα ξεφύγουµε εµείς, αν αποστρεφόµαστε εκείνον 

που είναι από τους ουρανούς. 26 Αυτού η φωνή τη γη σάλεψε τότε, και 

τώρα έχει υποσχεθεί λέγοντας: Ακόµα µια φορά εγώ θα σείσω όχι 
µόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. 27 Το “ακόµα µια φορά” δηλώνει 
τη µετάθεση αυτών που σαλεύονται, εφόσον είναι δηµιουργηµένα πράγµατα, 

για να µείνουν εκείνα που δε σαλεύονται. 28 Γι' αυτό, αφού 
παραλαµβάνουµε ασάλευτη βασιλεία, ας αποδίδουµε ευχαριστία στο Θεό, 

µέσω της οποίας ας λατρεύουµε ευάρεστα το Θεό µε ευλάβεια και δέος. 29 

Γιατί, πράγµατι, ο Θεός µας είναι φωτιά που κατακαίει. 

Υπηρεσία ευάρεστη στο Θεό  
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Η φιλαδελφία ας παραµένει. 2 Τη φιλοξενία µην την ξεχνάτε, γιατί µε αυτήν 

µερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν αγγέλους. 3 Να θυµάστε τους 

φυλακισµένους σαν να ήσασταν µαζί τους φυλακισµένοι. όσους 

υποφέρουν κακουχίες, γιατί κι εσείς οι ίδιοι είστε µε σώµα. 4 Άξιος τιµής ας 
είναι ο γάµος από όλους και το συζυγικό κρεβάτι αµόλυντο, γιατί πόρνους 

και µοιχούς θα τους κρίνει ο Θεός. 5 Αφιλάργυρος να είναι ο τρόπος 

σκέψης σας. να αρκείστε σ' αυτά που έχετε τώρα. Γιατί Αυτός έχει πει: ∆ε 
θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω. 6 Ώστε έχοντας θάρρος 
εµείς ας λέµε:  

 Ο Κύριος είναι σ' εµένα βοηθός  
  και δε θα φοβηθώ.  
 τι θα µου κάνει άνθρωπος;  
7 Να θυµάστε τους ηγέτες σας, οι οποίοι σας κήρυξαν το λόγο του Θεού, 
των οποίων να µιµείστε την πίστη, παρατηρώντας προσεκτικά την έκβαση 

του τρόπου της ζωής τους. 8 Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες και 

σήµερα και στους αιώνες. 9 Από διδαχές ποικίλες και ξένες µην 

παρασύρεστε. Γιατί είναι καλό µε χάρη να ενισχύεται η καρδιά, όχι µε 

φαγητά µε τα οποία δεν ωφελήθηκαν όσοι περπατούν έχοντας αυτά 
κανόνα της ζωής τους. 10 Έχουµε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν 

εξουσία να φάνε εκείνοι που λατρεύουν στη Σκηνή του Μαρτυρίου. 11 

Γιατί τα σώµατα των ζώων των οποίων το αίµα φέρεται µέσα στα Άγια των 
Αγίων για τις αµαρτίες µέσω του αρχιερέα, αυτών τα σώµατα κατακαίγονται 

έξω από το στρατόπεδο. 12 Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να αγιάσει µέσω του 

δικού του αίµατος το λαό, έπαθε έξω από την πύλη. 13 Συνεπώς, ας 



εξερχόµαστε από το στρατόπεδο, πηγαίνοντας προς αυτόν, φέροντας τον 

ονειδισµό του. 14 Γιατί δεν έχουµε εδώ µόνιµη πόλη, αλλά επιζητούµε τη 

µελλοντική. 15 Μέσω Αυτού, λοιπόν, ας προσφέρουµε θυσία αινέσεως 

διαπαντός στο Θεό, τουτέστι τον καρπό των χειλιών µας που οµολογούν το 

όνοµά του. 16 Και µην ξεχνάτε την αγαθοεργία και την  αλληλοβοήθεια 
στην κοινωνία σας .  γιατί σε τέτοιες θυσίες ευαρεστείται ο Θεός.  

17 Να πείθεστε στους ηγέτες σας και να υποχωρείτε, γιατί αυτοί αγρυπνούν 
υπέρ των ψυχών σας, επειδή θα αποδώσουν λόγο, ώστε αυτό να το κάνουν 

µε χαρά και να µη στενάζουν. γιατί αυτό θα ήταν ασύµφωρο για σας.  

18 Προσεύχεστε για µας. γιατί είµαστε πεισµένοι ότι έχουµε καλή συνείδηση, 

θέλοντας να συµπεριφερθούµε καλά σε όλα. 19 Και παρακαλώ αυτό να το 
κάνετε περισσότερο, για να αποδοθώ σ' εσάς ταχύτερα.  

Ευλογία και τελικοί χαιρετισµοί  

20 Και ο Θεός της ειρήνης, που επανέφερε από τους νεκρούς το µέγα 

ποιµένα των προβάτων µε το αίµα αιώνιας διαθήκης, τον Κύριό µας Ιησού, 

21 είθε να σας καταρτίσει σε κάθε αγαθό, για να κάνετε το θέληµά του, και 
να κάνει µέσα µας το ευάρεστο µπροστά του διαµέσου του Ιησού Χριστού, 

στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αµήν.  

22 Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, να ανέχεστε αυτόν το λόγο της 

ενθάρρυνσης, γιατί πράγµατι µε λίγα λόγια σάς έστειλα επιστολή. 23 Ας 

γνωρίζετε ότι ο αδελφός µας ο Τιµόθεος έχει ξεκινήσει και έφυγε, µαζί µε τον 
οποίο θα σας δω, αν έρθει γρήγορα προς εµένα.  

24 Χαιρετήστε όλους τους ηγέτες σας και όλους τους αγίους. Σας χαιρετούν 

όσοι είναι από την Ιταλία. 25 Η χάρη ας είναι µαζί µε όλους σας. 
 



ΙΑΚΩΒΟΥ 

Χαιρετισµός 

1 
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Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τις δώδεκα 

φυλές που είναι στη διασπορά. χαίρετε.  

Σοφία και πίστη  

2 Όλη τη χαρά να θεωρήσετε πως έχετε, αδελφοί µου, όταν περιπέσετε 

µέσα σε ποικίλες δοκιµασίες, 3 γνωρίζοντας ότι η δοκιµή της πίστης σας 

κατεργάζεται υποµονή. 4 Και η υποµονή ας έχει έργο τέλειο, για να είστε 

τέλειοι και ολόκληροι, χωρίς να σας λείπει τίποτε. 5 Και αν κάποιος από εσάς 
έχει έλλειψη σοφίας, ας ζητά από το Θεό που δίνει σε όλους απλόχερα και 

χωρίς να επιπλήττει, και θα του δοθεί. 6 Ας ζητάει όµως µε πίστη, χωρίς 

καθόλου να αµφιβάλλει. Γιατί αυτός που αµφιβάλλει µοιάζει µε κύµα της 

θάλασσας, που κινείται και ωθείται από τον άνεµο εδώ κι εκεί. 7 Ας µη 

νοµίζει, βεβαίως, ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. 8 

είναι άνθρωπος δίγνωµος, ακατάστατος σε όλες τις οδούς του.  

Ο ταπεινός και ο πλούσιος  

9 Ας καυχιέται, λοιπόν, ο αδελφός ο ταπεινός στην ανύψωσή του, 10 και ο 

πλούσιος στην ταπείνωσή του, γιατί σαν άνθος χορταριού θα παρέλθει. 11 
Γιατί ανάτειλε ο ήλιος µαζί µε τον καύσωνα και ξέρανε το χορτάρι και το 
άνθος του κατέπεσε και η οµορφιά της όψης του χάθηκε. Έτσι και ο 

πλούσιος θα µαραθεί µέσα στις πορείες της ζωής του. 

∆οκιµή και πειρασµός  

12 Μακάριος είναι ο άνθρωπος που υποµένει δοκιµασία, γιατί όταν γίνει 
δόκιµος, θα λάβει το στέφανο της ζωής, τον οποίο [ο Κύριος] υποσχέθηκε σ' 

αυτούς που τον αγαπούν. 13 Κανείς, όταν πειράζεται, ας µη λέει: «Από το 
Θεό πειράζοµαι». Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από κακά και αυτός δεν 

πειράζει κανέναν. 14 Αλλά καθένας πειράζεται από τη δική του επιθυµία, 

όταν έλκεται ισχυρά και δελεάζεται. 15 Έπειτα η επιθυµία, όταν συλλάβει, 

γεννά την αµαρτία. και η αµαρτία, όταν αποπερατωθεί, γεννά το θάνατο.  



16 Μην πλανιέστε, αδελφοί µου αγαπητοί. 17 Κάθε δόση αγαθή και κάθε 
δώρο τέλειο είναι από επάνω και κατεβαίνει από τον Πατέρα των φώτων, 
κοντά στον οποίο δεν υπάρχει παραλλαγή φωτεινότητας ή σκιά που να 

πέφτει από την περιστροφή ουράνιων σωµάτων. 18 Επειδή το θέλησε, µας 

γέννησε µε το λόγο της αλήθειας, για να είµαστε µια κάποια απαρχή των 
κτισµάτων του. 

Ο ακροατής και ο εκτελεστής του Λόγου  

19 Να ξέρετε αυτά, αδελφοί µου αγαπητοί: ας είναι, λοιπόν, κάθε άνθρωπος 

γρήγορος στο να ακούσει, αργός στο να µιλήσει, αργός στην οργή. 20 Γιατί 

η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. 21 Γι' αυτό, 

να αποβάλετε κάθε ρύπο και κάθε περίσσευµα κακίας, και µε πραότητα να 
δεχτείτε το λόγο που φυτεύτηκε µέσα σας, ο οποίος δύναται να σώσει τις 
ψυχές σας.  

22 Να γίνεστε όµως εκτελεστές του λόγου και όχι µόνο ακροατές, 

εξαπατώντας τους εαυτούς σας. 23 Γιατί αν είναι κάποιος ακροατής του 
λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός µοιάζει µε άνθρωπο που παρατηρεί το 

πρόσωπο µε το οποίο γεννήθηκε σε καθρέφτη. 24 Γιατί παρατήρησε τον 

εαυτό του και µετά αποµακρύνθηκε, και αµέσως ξέχασε ποιος ήταν. 25 

Εκείνος όµως που έσκυψε από πάνω και είδε προσεκτικά µέσα στον τέλειο 
νόµο της ελευθερίας και παράµεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής που 

λησµονεί αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι µακάριος κατά την 
εκτέλεσή του.  

26 Αν κάποιος νοµίζει πως είναι θρήσκος και δε χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, 

αλλά απατά την καρδιά του, αυτού η θρησκεία είναι µάταιη. 27 Θρησκεία 

καθαρή και αµόλυντη µπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή: το να 

επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χήρες µέσα στη θλίψη τους, και να τηρεί 

τον εαυτό του άσπιλο από τον κόσµο. 

Προειδοποίηση κατά της προσωποληψίας  
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Αδελφοί µου, µην έχετε µε προσωποληψίες την πίστη του ένδοξου Κυρίου 

µας Ιησού Χριστού. 2 Γιατί αν εισέλθει στη συναγωγή σας ένας άντρας µε 

χρυσό δαχτυλίδι και µε ένδυµα λαµπρό, εισέλθει επίσης και ένας φτωχός µε 

ρυπαρό ένδυµα, 3 και δώσετε προσοχή σ' αυτόν που φορά το ένδυµα το 

λαµπρό και του πείτε: «Εσύ κάθισε εδώ καλά», και στο φτωχό πείτε: «Εσύ 



στάσου όρθιος εκεί ή κάθισε µπροστά και κάτω από το υποπόδιό µου», 4 
δεν κάνατε διάκριση µέσα σας και δε γίνατε κριτές µε διαλογισµούς κακούς;  

5 Ακούστε, αδελφοί µου αγαπητοί: ο Θεός δεν εξέλεξε τους φτωχούς ως 

προς τον κόσµο, να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και κληρονόµοι της 

βασιλείας που υποσχέθηκε σ' αυτούς που τον αγαπούν; 6 Αλλά εσείς 
ατιµάσατε τον φτωχό. Οι πλούσιοι δε σας καταδυναστεύουν και αυτοί δε σας 

σέρνουν στα δικαστήρια; 7 Αυτοί δε βλαστηµούν το καλό όνοµα το οποίο 

κλήθηκε πάνω σας; 8 Αν βέβαια εκτελείτε το βασιλικό νόµο κατά τη Γραφή, 
Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, καλά 

κάνετε. 9 Αν όµως προσωποληπτείτε, εργάζεστε αµαρτία και ελέγχεστε από 

το νόµο ως παραβάτες. 10 Γιατί όποιος τηρήσει όλο το νόµο και φταίξει σε 

ένα σηµείο έχει γίνει ένοχος σε όλα. 11 Γιατί εκείνος που είπε µη 
µοιχεύσεις είπε και µη φονεύσεις. Αν λοιπόν δε µοιχεύεις αλλά 

φονεύεις, έχεις γίνει παραβάτης του νόµου. 12 Έτσι να µιλάτε και έτσι να 

ενεργείτε ως άνθρωποι που πρόκειται να κρίνεστε µέσω νόµου ελευθερίας. 

13 Γιατί η κρίση θα είναι ανελέητη σ' αυτόν που δεν έκανε έλεος. Το έλεος 
καυχιέται ενάντια στην κρίση.  

Πίστη και έργα  

14 Τι το όφελος, αδελφοί µου, αν κάποιος λέει πως έχει πίστη αλλά δεν έχει 

έργα; Μήπως δύναται η πίστη να τον σώσει; 15 Αν ένας αδελφός ή µια 

αδελφή είναι γυµνοί και τους λείπει η καθηµερινή τροφή, 16 και τους πει 
κάποιος από εσάς: «Πηγαίνετε µε ειρήνη, να θερµαίνεστε και να χορταίνετε», 

αλλά δεν τους δώσετε τα αναγκαία για το σώµα, τι το όφελος; 17 Έτσι και η 
πίστη, αν δεν έχει έργα, είναι νεκρή από µόνη της.  

18 Αλλά κάποιος θα πει: «Εσύ έχεις πίστη, κι εγώ έχω έργα». ∆είξε µου την 
πίστη σου χωρίς τα έργα, κι εγώ θα σου δείξω από τα έργα µου την πίστη. 

19 Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. καλά κάνεις. Και τα δαιµόνια 

πιστεύουν και φρίττουν. 20 Θέλεις λοιπόν να γνωρίσεις, ω άνθρωπε κενέ, ότι 

η πίστη χωρίς τα έργα είναι αδρανής; 21 Ο Αβραάµ ο πατέρας µας δε 

δικαιώθηκε από τα έργα, επειδή πρόσφερε τον Ισαάκ το γιο του πάνω στο 

θυσιαστήριο; 22 Βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε µε τα έργα του και από τα 

έργα η πίστη τελειοποιήθηκε. 23 Και έτσι εκπληρώθηκε η Γραφή που λέει: 

Πίστεψε τότε ο Αβραάµ στο Θεό και του λογαριάστηκε για 
δικαίωση και καλέστηκε φίλος Θεού. 24 Βλέπετε ότι από έργα δικαιώνεται 

ο άνθρωπος και όχι από πίστη µόνο. 25 Όµοια επίσης και η Ραάβ η πόρνη δε 

δικαιώθηκε από έργα, επειδή υποδέχτηκε τους αγγελιοφόρους και τους 

έβγαλε από άλλη οδό; 26 Γιατί όπως ακριβώς το σώµα χωρίς πνεύµα είναι 
νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή.  



Η γλώσσα  
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Ας µη γίνεστε πολλοί δάσκαλοι, αδελφοί µου, γιατί ξέρετε ότι µεγαλύτερη 

καταδίκη θα λάβουµε. 2 Γιατί σε πολλά φταίµε όλοι. Αν κάποιος δε φταίει 

στα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο 

του το σώµα. 3 Και αν βάζουµε τα χαλινάρια των ίππων στα στόµατά τους, 

για να υποτάσσονται αυτοί σ' εµάς, τότε διευθύνουµε όλο το σώµα τους. 4 
Ιδού και τα πλοία, ενώ είναι τόσο µεγάλα και ωθούνται από σφοδρούς 

ανέµους, διευθύνονται από ένα πολύ µικρό πηδάλιο όπου θέλει η επιθυµία 

εκείνου που τα κατευθύνει. 5 Έτσι και η γλώσσα είναι µικρό µέλος, αλλά 

καυχιέται µεγάλα πράγµατα.  

Ιδού, πόσο µικρή φωτιά ανάβει και κατακαίει πόσο µεγάλο δάσος! 6 Και 

η γλώσσα είναι φωτιά. Η γλώσσα καθίσταται ο κόσµος της αδικίας ανάµεσα 
στα µέλη µας, αυτή που σπιλώνει όλο το σώµα και φλογίζει τον κύκλο της 

ανθρώπινης ζωής και φλογίζεται από τη γέεννα. 7 Γιατί κάθε άγρια φύση 

θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλάσσιων ζώων δαµάζεται και έχει 

δαµαστεί από τη φύση την ανθρώπινη, 8 αλλά τη γλώσσα κανείς από τους 

ανθρώπους δε δύναται να τη δαµάσει. Είναι ακατάστατο κακό, γεµάτη από 

δηλητήριο θανατηφόρο. 9 Με αυτήν ευλογούµε τον Κύριο και Πατέρα, και µε 

αυτήν καταριόµαστε τους ανθρώπους που έχουν γίνει καθ' οµοίωση του 

Θεού. 10 Από το ίδιο στόµα εξέρχεται ευλογία και κατάρα. ∆εν πρέπει, 

αδελφοί µου, αυτά έτσι να γίνονται. 11 Μήπως η πηγή από το ίδιο άνοιγµα 

αναβρύζει το γλυκό και το πικρό νερό; 12 Μήπως δύναται, αδελφοί µου, η 

συκιά να κάνει ελιές ή η άµπελος σύκα; Ούτε το αλµυρό δύναται να κάνει 
γλυκό νερό. 

Ουράνια και γήινη σοφία  

13 Ποιος είναι σοφός και επιστήµονας µεταξύ σας; Ας δείξει από την καλή 

συµπεριφορά του τα έργα του µε πραότητα σοφίας. 14 Αν όµως έχετε πικρή 

ζήλια και φατριασµό µέσα στην καρδιά σας, µην καυχιέστε και µην 

ψεύδεστε ενάντια στην αλήθεια. 15 ∆εν είναι αυτή η σοφία που κατεβαίνει 

από επάνω, αλλά είναι επίγεια, ψυχική, δαιµονιώδης. 16 Γιατί όπου 

υπάρχει ζήλια και φατριασµός, εκεί υπάρχει ακαταστασία και κάθε φαύλο 

πράγµα. 17 Ενώ η σοφία από επάνω, πρώτα αφενός είναι αγνή, έπειτα 
ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, γεµάτη από έλεος και καρπούς αγαθούς, 



αµερόληπτη, ανυπόκριτη. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται µε ειρήνη 

από αυτούς που πράττουν την ειρήνη. 

Η φιλία του κόσµου  
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Από πού προέρχονται οι πόλεµοι και από πού οι µάχες µεταξύ σας; Όχι 

από εδώ, από τις ηδονές σας που µάχονται µέσα στα µέλη σας; 2 Επιθυµείτε 
και δεν έχετε. Φονεύετε και ζηλεύετε, και δε δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε 

και πολεµάτε. ∆εν έχετε γιατί δε ζητάτε. 3 Ζητάτε και δε λαβαίνετε, γιατί 

κακώς ζητάτε, για να δαπανήσετε στις ηδονές σας. 4 Μοιχαλίδες ψυχές, δεν 
ξέρετε ότι η φιλία του κόσµου είναι έχθρα στο Θεό; Όποιος λοιπόν θελήσει 

να είναι φίλος του κόσµου καθίσταται εχθρός του Θεού. 5 Ή νοµίζετε ότι 

µάταια η Γραφή λέει: «Ο Θεός µε ζηλοτυπία ποθεί σφοδρά το πνεύµα που 

το κατοίκισε µέσα µας», 6 ενώ δίνει µεγαλύτερη χάρη; Γι' αυτό λέει:  

 Ο Θεός στους υπερήφανους αντιτάσσεται,  
  ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη.  
7 Υποταχτείτε λοιπόν στο Θεό, αλλά αντισταθείτε στο ∆ιάβολο και θα φύγει 

από εσάς. 8 Πλησιάστε το Θεό και θα πλησιάσει σ' εσάς. Καθαρίστε τα χέρια 

σας, αµαρτωλοί, και αγνίστε τις καρδιές σας, δίγνωµοι. 9 Συντριφτείτε και 
πενθήστε και κλάψτε. Το γέλιο σας ας µετατραπεί σε πένθος και η χαρά σε 

κατήφεια. 10 Ταπεινωθείτε µπροστά στον Κύριο και θα σας υψώσει. 

Κακολογία και κρίση του αδελφού  

11 Μην καταλαλείτε ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Αυτός που καταλαλεί τον 

αδελφό του ή κρίνει τον αδελφό του καταλαλεί το νόµο και κρίνει το νόµο. 

Αν όµως κρίνεις το νόµο, δεν είσαι εκτελεστής του νόµου αλλά κριτής του. 

12 Ένας είναι ο νοµοθέτης και κριτής, εκείνος που δύναται να σώσει και να 

καταστρέψει. Ενώ εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον πλησίον σου; 

Προειδοποίηση ενάντια στην καύχηση  

13 Ελάτε τώρα όσοι λέτε: «Σήµερα ή αύριο θα πορευτούµε σ' αυτήν την 

πόλη και θα καθίσουµε εκεί ένα έτος και θα εµπορευτούµε και θα 

κερδίσουµε» 14 - οι οποίοι δεν ξέρετε καλά αυτό που θα γίνει αύριο, ποια 

θα είναι η ζωή σας. Γιατί είστε ατµός που φαίνεται για λίγο και έπειτα 

αφανίζεται. 15 Αντί να λέτε: «Αν ο Κύριος θελήσει, τότε θα ζήσουµε και θα 

κάνουµε τούτο ή εκείνο». 16 Τώρα όµως καυχιέστε µέσα στις αλαζονείες 



σας. Κάθε καύχηση τέτοιου είδους είναι κακή. 17 Για όποιον, λοιπόν, ξέρει 

να κάνει το καλό και δεν το κάνει, γι' αυτόν είναι αµαρτία.  

Προειδοποίηση στους πλούσιους  
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Ελάτε τώρα οι πλούσιοι, κλάψτε κραυγάζοντας γοερά για τις ταλαιπωρίες σας 

που επέρχονται. 2 Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει 

ο σκόρος. 3 Ο χρυσός σας και ο άργυρος έχουν σκουριάσει, και η σκουριά 
τους θα είναι µαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. 

Θησαυρίσατε για τις έσχατες ηµέρες. 4 Ιδού, ο µισθός των εργατών που 

θέρισαν τα χωράφια σας και που τους τον έχετε στερήσει κράζει, και οι 

κραυγές των θεριστών έχουν εισέλθει στα αυτιά του Κυρίου Σαβαώθ. 5 
Ζήσατε τρυφηλή ζωή πάνω στη γη και σπαταλήσατε, θρέψατε τις καρδιές 

σας για την ηµέρα της σφαγής. 6 Καταδικάσατε, φονεύσατε τον δίκαιο. ∆ε 
σας αντιστέκεται. 

Μακροθυµία και προσευχή  

7 Μακροθυµήστε λοιπόν, αδελφοί, ως την παρουσία του Κυρίου. Ιδού, ο 
γεωργός αναµένει τον πολύτιµο καρπό της γης, περιµένοντάς τον µε 

µακροθυµία, ωσότου λάβει πρώιµη και όψιµη [βροχή]. 8 Μακροθυµήστε και 
εσείς, στηρίξτε τις καρδιές σας, γιατί η παρουσία του Κυρίου έχει πλησιάσει. 

9 Μη στενάζετε, αδελφοί, ο ένας εναντίον του άλλου, για να µην 

κατακριθείτε. ιδού, ο κριτής έχει σταθεί µπροστά στις θύρες. 10 Αδελφοί, 
λάβετε ως υπόδειγµα της κακοπάθειας και της µακροθυµίας τους προφήτες 

που λάλησαν στο όνοµα του Κυρίου. 11 Ιδού, µακαρίζουµε αυτούς που 

υπέµειναν. Την υποµονή του Ιώβ την ακούσατε και το τέλος του Κυρίου το 
είδατε, γιατί ο Κύριος είναι πολυεύσπλαχνος και οικτίρµονας.  

12 Προπάντων όµως, αδελφοί µου, µην ορκίζεστε µήτε στον ουρανό µήτε 
στη γη µήτε κανέναν άλλο όρκο. Αλλά ας είναι το ναι ναι και το όχι όχι, για 
να µην πέσετε σε κατάκριση.  

13 Κακοπαθεί κανείς µεταξύ σας; Ας προσεύχεται. Ευθυµεί κανείς; Ας 

ψάλλει. 14 Ασθενεί κανείς µεταξύ σας; Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους 
της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν µε λάδι 

στο όνοµα του Κυρίου. 15 Και η προσευχή της πίστης θα σώσει τον 

αποκαµωµένο ασθενή και θα τον σηκώσει ο Κύριος. Κι αν έχει κάνει 

αµαρτίες, θα του αφεθούν. 16 Εξοµολογείστε, λοιπόν, ο ένας στον άλλο τις 

αµαρτίες σας και προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο, για να γιατρευτείτε. 



Είναι πολύ ισχυρή, όταν ενεργείται η δέηση ενός δικαίου. 17 Ο Ηλίας ήταν 
άνθρωπος οµοιοπαθής µ' εµάς, και προσευχήθηκε ένθερµα να µη βρέξει, και 

δεν έβρεξε πάνω στη γη τρία έτη και έξι µήνες. 18 Και πάλι προσευχήθηκε, 
και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη βλάστησε τον καρπό της.  

19 Αδελφοί µου, αν κάποιος µεταξύ σας πλανηθεί από την αλήθεια και τον 

κάνει κανείς να επιστρέψει, 20 ας γνωρίζει ότι εκείνος που έκανε έναν 

αµαρτωλό να επιστρέψει από την πλανεµένη οδό του θα σώσει την ψυχή 

του από το θάνατο και θα καλύψει πλήθος αµαρτιών. 
 



Α΄ ΠΕΤΡΟΥ 

Χαιρετισµός 

1 
Α΄ ΠΕΤΡΟΥ (P.A') 1 

Πέτρος, απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους εκλεκτούς παρεπίδηµους 

της διασποράς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καππαδοκίας, της 
επαρχίας της Ασίας και της Βιθυνίας, που έχουν εκλεγεί 2 σύµφωνα µε 

την πρόγνωση του Θεού Πατέρα µε αγιασµό του Πνεύµατος, για υπακοή 

και για ραντισµό µε το αίµα του Ιησού Χριστού. Χάρη και ειρήνη είθε να 
πληθύνουν σ' εσάς.  

Ζωντανή ελπίδα  

3 Ευλογητός ας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, ο 

οποίος µας αναγέννησε σύµφωνα µε το πολύ έλεός του σε µια ζωντανή 

ελπίδα µέσω της ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, 4 σε 

µια κληρονοµιά άφθαρτη και αµόλυντη και αµάραντη, που είναι διατηρηµένη 

στους ουρανούς για σας, 5 οι οποίοι φρουρείστε µε δύναµη Θεού µέσω της 

πίστης προς σωτηρία που είναι έτοιµη να αποκαλυφτεί κατά τον έσχατο 

καιρό. 6 Σ' αυτό αγαλλιάζετε και αν ακόµη χρειαστεί τώρα να λυπηθείτε 

λίγο µέσα σε ποικίλες δοκιµασίες, 7 ώστε η δοκιµή της πίστης σας - 

πολυτιµότερη από το χρυσάφι που καταστρέφεται, παρόλο που δοκιµάζεται 

µε φωτιά - να βρεθεί προς έπαινο και δόξα και τιµή σας κατά την 

αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. 8 Τον οποίο, αν και δεν είδατε, αγαπάτε. 

στον οποίο τώρα, χωρίς να τον βλέπετε, πιστεύετε όµως και αγαλλιάζετε µε 

χαρά ανέκφραστη και δοξασµένη, 9 αποκτώντας το αποτέλεσµα της πίστης 

σας: τη σωτηρία των ψυχών σας.  

10 Γι' αυτήν τη σωτηρία αναζήτησαν και εξερεύνησαν προφήτες που 

προφήτεψαν για τη χάρη που θα δινόταν σ' εσάς, 11 ερευνώντας σε ποιον 

ή σε τι είδους καιρό δήλωνε αυτά το Πνεύµα του Χριστού που ήταν µέσα 

τους, όταν µαρτυρούσε από πριν τα παθήµατα που θα συνέβαιναν στο 

Χριστό και τις δόξες µετά από αυτά. 12 Σ' αυτούς αποκαλύφτηκε ότι όχι για 

τους εαυτούς τους αλλά για σας διακονούσαν αυτά, τα οποία τώρα σας 
αναγγέλθηκαν διαµέσου αυτών που σας ευαγγέλισαν µε Πνεύµα Άγιο που 

αποστάλθηκε από τον ουρανό. Σ' αυτά τα πράγµατα άγγελοι επιθυµούν να 

σκύψουν από πάνω, για να δουν ακριβέστερα.  



Κάλεσµα σε άγια ζωή  

13 Γι' αυτό αναζωστείτε στις διάνοιές σας µε ετοιµότητα, να είστε 

νηφάλιοι και να ελπίσετε τέλεια στη χάρη που θα σας δοθεί κατά την 

αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. 14 Ως τέκνα υπάκουα να µη 

συµµορφώνεστε µε τις επιθυµίες που είχατε προηγουµένως κατά τον 
καιρό της άγνοιάς σας, 15 αλλά σύµφωνα µε τον Άγιο που σας κάλεσε και 

εσείς οι ίδιοι να γίνετε άγιοι σε όλη τη συµπεριφορά σας, 16 γιατί είναι 

γραµµένο: Άγιοι να είστε, γιατί εγώ είµαι άγιος.  
17 Και αν αποκαλείτε Πατέρα εκείνον που κρίνει χωρίς προσωποληψία κατά 

το έργο του καθενός, µε φόβο να συµπεριφερθείτε κατά το χρόνο της 

παροικίας σας, 18 αφού ξέρετε ότι δε λυτρωθήκατε µε φθαρτά λύτρα, µε 
άργυρο ή µε χρυσάφι, από το µάταιο πατροπαράδοτο τρόπο της ζωής σας, 

19 αλλά µε το τίµιο αίµα του Χριστού, σαν αµνού άµωµου και άσπιλου. 20 

Ο οποίος είχε αφενός προγνωριστεί πριν από τη δηµιουργία του κόσµου, 

αφετέρου φανερώθηκε κατά το τέλος των καιρών για σας, 21 τους πιστούς 

µέσω αυτού στο Θεό που τον έγειρε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα, 

ώστε να είναι η πίστη σας και η ελπίδα σας στο Θεό.  

22 Έχοντας αγνίσει τις ψυχές σας µε την υπακοή στην αλήθεια προς 
φιλαδελφία ανυπόκριτη, µέσα από καθαρή καρδιά να αγαπήσετε ένθερµα ο 

ένας τον άλλο, 23 γιατί έχετε αναγεννηθεί όχι από σπόρο φθαρτό αλλά 

άφθαρτο, διαµέσου του λόγου του Θεού που ζει και που µένει. 24 Γιατί  

 κάθε σάρκα είναι σαν χορτάρι,  
  και όλη η δόξα της σαν άνθος αγρού.  
 Ξεράθηκε το χορτάρι  
  και το άνθος κατέπεσε.  
25  Ο λόγος όµως του Κυρίου µένει στον αιώνα.  
Και αυτός είναι ο λόγος που ευαγγελίστηκε σ' εσάς. 

Ο ζωντανός λίθος και το βασιλικό ιεράτευµα  

2 
Α΄ ΠΕΤΡΟΥ (P.A') 2 

Αποβάλτε, λοιπόν, κάθε κακία και κάθε δόλο και υποκρισίες και φθόνους και 

όλες τις καταλαλιές, 2 και σαν νεογέννητα βρέφη ποθήστε µε µεγάλη 

επιθυµία το λογικό άδολο γάλα, για να αυξηθείτε µε αυτό στη σωτηρία, 3 αν 

γευτήκατε ότι καλός είναι ο Κύριος. 4 Καθώς έρχεστε προς αυτόν, λίθο 

ζωντανό - που είναι αφενός από τους ανθρώπους αποδοκιµασµένος, 

αφετέρου µπροστά στο Θεό εκλεκτός και πολύτιµος - 5 και εσείς οι ίδιοι 



σαν λίθοι ζωντανοί οικοδοµείστε σαν οίκος πνευµατικός, για να είστε 
ιερατείο άγιο, ώστε να προσφέρετε πνευµατικές θυσίες, ευπρόσδεκτες στο 

Θεό µέσω του Ιησού Χριστού. 6 Γιατί το περιέχει στη Γραφή:  

 Ιδού, θέτω στη Σιών λίθο  
  ακρογωνιαίο, εκλεκτό, πολύτιµο,  
 και εκείνος που πιστεύει σ' αυτόν  
  δε θα καταντροπιαστεί.  
7 Σ' εσάς λοιπόν που πιστεύετε είναι η τιµή, αλλά σ' εκείνους που απιστούν,  

 ο λίθος που αποδοκίµασαν οι οικοδόµοι,  
  αυτός έγινε κορωνίδα  
8 και  

 λίθος προσκόµµατος  
  και πέτρα σκανδάλου.  
Αυτοί σκοντάφτουν, επειδή απειθούν στο λόγο. σ' αυτό και διορίστηκαν.  

9 Εσείς όµως είστε γένος εκλεκτό, βασιλικό ιερατείο, έθνος 
άγιο, λαός για ιδιοκτησία του Θεού, για να εξαγγείλετε τις 
αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκότος στο θαυµαστό του φως.  

10  Οι οποίοι κάποτε δεν ήσασταν λαός,  

  αλλά τώρα είστε λαός Θεού.  

 που δεν ήσασταν ελεηµένοι,  
  αλλά τώρα ελεηθήκατε. 

Να ζείτε ως δούλοι του Θεού  

11 Αγαπητοί, σας παρακαλώ σαν πάροικοι και προσωρινοί κάτοικοι της γης, 
να απέχετε από τις σαρκικές επιθυµίες οι οποίες στρατεύονται κατά της 

ψυχής. 12 Να έχετε καλή τη συµπεριφορά σας µεταξύ των εθνικών, ώστε, 

ενώ σας καταλαλούν ως κακοποιούς, να δοξάσουν το Θεό από τα καλά σας 

έργα, όταν τα παρατηρούν, κατά την ηµέρα της επίσκεψής του.  

13 Υποταχτείτε σε κάθε ανθρώπινη εγκατεστηµένη εξουσία για χάρη του 

Κυρίου: είτε σε βασιλιά, επειδή υπερέχει, 14 είτε σε ηγεµόνες, ως 

σταλµένους από αυτόν για τιµωρία των κακοποιών και έπαινο των 

αγαθοποιών. 15 Γιατί έτσι είναι το θέληµα του Θεού: αγαθοποιώντας να 

φιµώνετε την άγνοια των άφρονων ανθρώπων, 16 να ζείτε ως ελεύθεροι, 

όµως να µην έχετε την ελευθερία σαν κάλυµµα πάνω στην κακία, αλλά να 
ζείτε ως δούλοι του Θεού. 17 Όλους τιµήστε, την αδελφότητα αγαπάτε, το 
Θεό να φοβάστε, το βασιλιά να τιµάτε. 



Το υπόδειγµα του πάθους του Χριστού  

18 Οι οικιακοί δούλοι να υποτάσσεστε µε κάθε φόβο στους οικοδεσπότες 
σας, όχι µόνο στους αγαθούς και επιεικείς, αλλά και στους διεστραµµένους. 

19 Γιατί αυτό είναι χάρη, αν υποφέρει κανείς λύπες, πάσχοντας άδικα, 

εξαιτίας της συνείδησης που δίνει ο Θεός. 20 Γιατί ποια δόξα σας ανήκει 
αν θα υποµένετε, όταν αµαρτάνετε και σας χαστουκίζουν; Αλλά αν θα 

υποµένετε, όταν αγαθοποιείτε και πάσχετε, αυτό είναι χάρη µπροστά στο 

Θεό. 21 Γιατί σ' αυτό κληθήκατε, επειδή και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας, 
αφήνοντας πίσω του υπόδειγµα για σας, για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη 
του.  

22  Αυτός δεν έκανε αµαρτία 
  ούτε βρέθηκε δόλος στο στόµα του.  
23 Αυτός, όταν τον έβριζαν, δεν ανταπόδιδε τις βρισιές, όταν έπασχε, δεν 

απειλούσε, αλλά παραδινόταν σ' Εκείνον που κρίνει δίκαια. 24 Αυτός ο ίδιος 
βάσταξε τις αµαρτίες µας στο σώµα του πάνω στο ξύλο, για να ζήσουµε για 
τη δικαιοσύνη, αφού πεθάνουµε ως προς τις αµαρτίες. µε του οποίου τους 

µώλωπες γιατρευτήκατε. 26 Γιατί πλανιόσασταν συνεχώς σαν πρόβατα, 
αλλά επιστρέψατε τώρα προς τον ποιµένα και επίσκοπο των ψυχών σας. 

Οι σύζυγοι  

3 
Α΄ ΠΕΤΡΟΥ (P.A') 3  

Όµοια οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους δικούς σας άντρες, ώστε, και αν 

µερικοί απειθούν στο λόγο του Θεού, να κερδηθούν χωρίς λόγια µε τη 

συµπεριφορά των γυναικών τους, 2 όταν παρατηρήσουν την αγνή 

συµπεριφορά σας µε φόβο Θεού. 3 Ας είναι ο στολισµός σας όχι εξωτερικός, 

το πλέξιµο των µαλλιών και το να βάζετε χρυσαφικά γύρω από τα µέλη 
σας ή το να ντύνεστε φορέµατα, 4 αλλά ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς µε 

τον άφθαρτο στολισµό τού πράου και ήσυχου πνεύµατος, που είναι 

µπροστά στο Θεό πολυτελές. 5 Γιατί έτσι κάποτε κοσµούσαν τους εαυτούς 
τους και οι άγιες γυναίκες που έλπιζαν στο Θεό, καθώς υποτάσσονταν στους 

δικούς τους άντρες, 6 όπως η Σάρρα υπάκουσε στον Αβραάµ και τον 
καλούσε «κύριο» - της οποίας γίνατε τέκνα αν αγαθοποιείτε και δε φοβάστε 
κανένα τρόµαγµα.  

7 Οι άντρες, όµοια, να κατοικείτε µαζί τους µε κατανόηση, γιατί το γυναικείο 

σκεύος είναι ασθενέστερο, απονέµοντας τιµή στις γυναίκες σας, επειδή 

είναι µαζί σας και συγκληρονόµοι στη ζωή της χάρης, ώστε να µην 
εµποδίζονται οι προσευχές σας. 



Κακοπάθεια για τη δικαιοσύνη  

8 Και τέλος, όλοι να είστε οµόφρονες, συµπονετικοί, φιλάδελφοι, 

εύσπλαχνοι, ταπεινόφρονες, 9 να µην αποδίδετε κακό αντί κακού ή βρισιά 
αντί βρισιάς, αλλά αντίθετα να ευλογείτε, επειδή γι' αυτό καλεστήκατε, για 
να κληρονοµήσετε ευλογία.  

10  Γιατί αυτός που θέλει ν' αγαπά τη ζωή  
  και να δει ηµέρες αγαθές,  
 ας πάψει τη γλώσσα του από το κακό  
  και τα χείλη του να µη µιλήσουν µε δόλο,  
11  κι ας αποκλίνει από το κακό και ας κάνει το αγαθό,  
  ας ζητήσει την ειρήνη και ας την επιδιώξει.  
12  Γιατί οι οφθαλµοί του Κυρίου  
  είναι πάνω στους δίκαιους  
 και τ' αυτιά του προσέχουν στη δέησή τους,  
  το πρόσωπο όµως του Κυρίου είναι  
 εναντίον εκείνων που κάνουν τα κακά.  
13 Και ποιος θα σας βλάψει αν γίνετε ζηλωτές του αγαθού; 14 Αλλά και αν 

ακόµα πάσχετε για τη δικαιοσύνη, είστε µακάριοι. Και το φόβο τους µην 

τον φοβηθείτε µήτε να ταραχτείτε. 15 Αλλά τον Κύριο, το Χριστό, αγιάστε 

µέσα στις καρδιές σας, και να είστε έτοιµοι πάντοτε προς απολογία σε 

καθέναν που σας ζητά λόγο για την ελπίδα που έχετε µέσα σας. 16 Αλλά 

να το κάνετε µε πραότητα και φόβο, έχοντας αγαθή συνείδηση, ώστε, ενώ 
σας καταλαλούν, να καταντροπιαστούν εκείνοι που βρίζουν την αγαθή 

συµπεριφορά σας µε το Χριστό. 17 Γιατί είναι καλύτερα, αν είναι το θέληµα 

του Θεού, να πάσχετε αγαθοποιώντας παρά κακοποιώντας. 18 Γιατί και ο 

Χριστός µια φορά για πάντα έπαθε για τις αµαρτίες, ο δίκαιος υπέρ των 
αδίκων, για να σας οδηγήσει µπροστά στο Θεό, και αφενός θανατώθηκε στη 

σάρκα, αφετέρου ζωοποιήθηκε µε το Πνεύµα. 19 Με αυτό και κήρυξε, αφού 

πορεύτηκε στα πνεύµατα που ήταν στη φυλακή, 20 τα οποία κάποτε 

απείθησαν, όταν περίµενε η µακροθυµία του Θεού κατά τις ηµέρες του Νώε, 

ενώ κατασκευαζόταν η κιβωτός, στην οποία λίγοι, τουτέστι οχτώ ψυχές, 

διασώθηκαν διαµέσου του νερού. 21 Του οποίου το αντίτυπο, το βάφτισµα, 

σώζει τώρα κι εσάς - όχι πως είναι αποβολή του ρύπου της σάρκας, αλλά 

δέσµευση συµβολαίου  στο Θεό µιας συνείδησης αγαθής - µέσω της 

ανάστασης του Ιησού Χριστού, 22 ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, αφού 
πορεύτηκε στον ουρανό και υποτάχτηκαν σ' αυτόν άγγελοι και εξουσίες και 
δυνάµεις. 



Καλοί διαχειριστές της χάρης του Θεού  

4 
Α΄ ΠΕΤΡΟΥ (P.A') 4  

Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε στη σάρκα, και εσείς να οπλιστείτε µε την 

ίδια σκέψη, γιατί εκείνος που έπαθε στη σάρκα έχει πάψει από την αµαρτία, 

2 ώστε να µη ζήσετε πια µε τις επιθυµίες των ανθρώπων, αλλά µε το 

θέληµα του Θεού τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σας στη σάρκα. 3 Γιατί 

είναι αρκετός ο χρόνος που έχει παρέλθει και έχετε κατεργαστεί το θέληµα 

των εθνικών, έχοντας πορευτεί σε ασέλγειες, σε αµαρτωλές επιθυµίες, σε 

παρατεταµένες καταστάσεις µέθης, σε οργιώδη φαγοπότια, σε κοινά 

µεθύσια και σε αθέµιτες τελετές ειδωλολατρίας. 4 Γι' αυτό παραξενεύονται, 

επειδή εσείς δεν τρέχετε µαζί τους στο ίδιο ξεχείλισµα της ασωτίας και σας 

βλαστηµούν. 5 Αυτοί θα αποδώσουν λόγο σ' αυτόν που είναι έτοιµος να 

κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. 6 Γιατί γι' αυτό και στους νεκρούς κηρύχτηκε 

το ευαγγέλιο, αφενός για να κριθούν σύµφωνα µε ανθρώπινα κριτήρια ως 

προς τη σάρκα, αφετέρου να ζουν σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού ως 

προς το πνεύµα.  

7 Όλων λοιπόν το τέλος έχει πλησιάσει. Να είστε συνεπώς σώφρονες και 

νηφάλιοι στις προσευχές. 8 Προπάντων την αγάπη να την έχετε ένθερµη 

µεταξύ σας, γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αµαρτιών. 9 Να είστε φιλόξενοι 

ο ένας στον άλλο χωρίς γογγυσµούς. 10 Καθένας, καθώς έλαβε χάρισµα, να 
το χρησιµοποιεί διακονώντας αµοιβαία τους άλλους σαν καλός διαχειριστής 

της ποικίλης χάρης του Θεού. 11 Αν κάποιος λαλεί κηρύττοντας, ας το 
κάνει όπως ένας που λέει λόγια Θεού. αν κάποιος διακονεί, ας το κάνει 
όπως διακονεί ένας µε την ισχύ που χορηγεί ο Θεός, ώστε σε όλα να 

δοξάζεται ο Θεός µέσω του Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και το 
κράτος στους αιώνες των αιώνων. Αµήν. 

Ας υποφέρουµε ως Χριστιανοί  

12 Αγαπητοί, µην παραξενεύεστε για την πύρινη δοκιµασία που γίνεται 

ανάµεσά σας, για να δοκιµαστείτε, σαν να σας συµβαίνει κάτι παράξενο. 13 
Αλλά να χαίρετε καθόσον συµµετέχετε στα παθήµατα του Χριστού, για να 

χαρείτε αγαλλιάζοντας και κατά την αποκάλυψη της δόξας του. 14 Αν σας 

βρίζουν για το όνοµα του Χριστού, είστε µακάριοι, γιατί το Πνεύµα της 

δόξας και το οποίο είναι Πνεύµα του Θεού αναπαύεται πάνω σας. 15 Κανείς 

βεβαίως από εσάς ας µην πάσχει ως φονιάς ή ως κλέφτης ή ως κακοποιός ή 

γιατί επιβλέπει και ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις. 16 Αν όµως πάσχει 



ως χριστιανός, ας µην ντρέπεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό για το όνοµα τούτο. 

17 Γιατί είναι καιρός να αρχίσει η κρίση από τον οίκο του Θεού. και αν 

αρχίζει πρώτα από εµάς, ποιο θα είναι το τέλος εκείνων που απειθούν στο 
ευαγγέλιο του Θεού;  

18  Και αν ο δίκαιος µόλις σώζεται,  
  ο ασεβής και αµαρτωλός που θα φανεί;  
19 Ώστε και αυτοί που πάσχουν κατά το θέληµα του Θεού, ας αναθέτουν µε 
εµπιστοσύνη τις ψυχές τους στον πιστό Κτίστη, κάνοντας το αγαθό. 

Προτροπές στο ποίµνιο του Θεού  

5 
Α΄ ΠΕΤΡΟΥ (P.A') 5  

Τους πρεσβυτέρους, λοιπόν, µεταξύ σας τους παρακαλώ εγώ ο 
συµπρεσβύτερος και µάρτυρας των παθηµάτων του Χριστού, και ο 

συµµέτοχος της δόξας που µέλλει να αποκαλύπτεται: 2 Ποιµάνετε το ποίµνιο 

του Θεού που είναι µεταξύ σας επιβλέποντας όχι αναγκαστικά αλλά εκούσια 

κατά το θέληµα του Θεού, µήτε αισχροκερδώς αλλά πρόθυµα, 3 µήτε 
κατακυριαρχώντας σε όσους έλαχε ο κλήρος να είναι ποίµνιό σας, αλλά να 

γίνεστε πρότυπα του ποιµνίου. 4 Και όταν φανερωθεί ο Αρχιποιµένας, θα 
πάρετε τον αµαράντινο στέφανο της δόξας.  

5 Όµοια, εσείς οι νεότεροι, υποταχτείτε στους πρεσβυτέρους. Και όλοι 
µεταξύ σας κουµπωθείτε µε ένδυµα την ταπεινοφροσύνη, γιατί  

 ο Θεός στους υπερήφανους αντιτάσσεται,  
  ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη.  
6 Ταπεινωθείτε, λοιπόν, κάτω από το κραταιό χέρι του Θεού, για να σας 

υψώσει στον κατάλληλο καιρό. 7 Όλη τη µέριµνά σας να τη ρίξετε πάνω 
του, γιατί αυτός ενδιαφέρεται για σας.  

8 Να είστε νηφάλιοι, αγρυπνήστε. Ο αντίδικός σας, ο ∆ιάβολος, περπατά σαν 

λιοντάρι που βρυχιέται, ζητώντας κάποιον να καταπιεί. 9 Αντισταθείτε σ' 

αυτόν, µένοντας στερεοί στην πίστη, και να ξέρετε ότι τα ίδια τα παθήµατα 

επιτελούνται στην αδελφότητά σας µέσα στον κόσµο και σε άλλα µέρη. 10 

Και ο Θεός κάθε χάρης, που σας κάλεσε στην αιώνια δόξα του µέσω του 

Χριστού Ιησού, αφού υποφέρετε λίγο, αυτός θα σας καταρτίσει, θα σας 

στηρίξει, θα σας δυναµώσει, θα σας θεµελιώσει. 11 Σ' αυτόν ανήκει το 
κράτος στους αιώνες. Αµήν. 



Τελικοί χαιρετισµοί  

12 Μέσω του Σιλουανού, του πιστού αδελφού, όπως τον θεωρώ, σας 

έγραψα µε λίγα λόγια, για να σας προτρέπω και να σας επικυρώνω µε τη 
µαρτυρία µου ότι αυτή είναι η αληθινή χάρη του Θεού.  σ' αυτή να σταθείτε. 

13 Σας χαιρετά η συνεκλεκτή που είναι στη Βαβυλώνα και ο Μάρκος ο γιος 

µου. 14 Χαιρετήστε ο ένας τον άλλο µε φίληµα αγάπης. Ειρήνη σ' εσάς 

όλους που είστε στο Χριστό. 
 
 



Β΄ ΠΕΤΡΟΥ 

Χαιρετισµός 

1 
Β΄ ΠΕΤΡΟΥ (P.B') 1 

Συµεών Πέτρος, δούλος και απόστολος του Ιησού Χριστού, προς εκείνους 

που έλαχαν ισότιµη πίστη µ' εµάς µέσω της δικαιοσύνης του Θεού µας και 

σωτήρα Ιησού Χριστού. 2 Χάρη σ' εσάς και ειρήνη είθε να πληθύνουν µε 

επίγνωση του Θεού και του Ιησού του Κυρίου µας.  

Η χριστιανική κλήση και εκλογή  

3 Πράγµατι, η θεία δύναµή του µας έχει δωρίσει όλα όσα συντελούν στη 

ζωή και στην ευσέβεια µέσω της επίγνωσης εκείνου που µας κάλεσε µε τη 

δική του δόξα και αρετή, 4 διαµέσου των οποίων µας έχουν δωρηθεί οι 
πολύτιµες και µέγιστες υποσχέσεις, για να γίνετε µέσω αυτών κοινωνοί θείας 

φύσεως, αφού αποφύγετε τη διαφθορά που υπάρχει µέσα στον κόσµο µε 

την αµαρτωλή επιθυµία. 5 Και γι' αυτό ακριβώς, λοιπόν, καταβάλτε κάθε 
προσπάθεια και χορηγήστε προσθέτοντας στην πίστη σας την αρετή, και 

στην αρετή τη γνώση, 6 και στη γνώση την εγκράτεια, και στην εγκράτεια 

την υποµονή, και στην υποµονή την ευσέβεια, 7 και στην ευσέβεια τη 

φιλαδελφία, και στη φιλαδελφία την αγάπη. 8 Γιατί αυτά, όταν υπάρχουν σ' 
εσάς και πλεονάζουν, δε θα σας καταστήσουν αργούς ούτε άκαρπους στην 

επίγνωση του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. 9 Γιατί σ' όποιον δεν υπάρχουν 
αυτά, είναι τυφλός, µύωπας και λησµόνησε τον καθαρισµό των παλιών του 

αµαρτιών. 10 Γι' αυτό περισσότερο, αδελφοί, φροντίστε να κάνετε βέβαιη 

την κλήση σας και την εκλογή σας. Επειδή, κάνοντας αυτά, δε θα 

σκοντάψετε ποτέ. 11 Γιατί έτσι πλούσια θα σας χορηγηθεί περαιτέρω η 
είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου µας και σωτήρα Ιησού Χριστού.  

12 Γι' αυτό θα φροντίσω πάντοτε να σας υπενθυµίζω γι' αυτά τα πράγµατα, 

αν και τα ξέρετε και είστε στηριγµένοι στην παρούσα αλήθεια. 13 Θεωρώ 

όµως σωστό, εφόσον είµαι σε τούτο το σκήνωµα, να σας διεγείρω τη 
µνήµη µε υποµνήσεις, 14 επειδή ξέρω ότι γρήγορα θα γίνει η απόθεση του 

σκηνώµατός µου καθώς και ο Κύριός µας Ιησούς Χριστός µού το δήλωσε. 15 

Θα φροντίσω, όµως, και κάθε φορά εσείς να τα έχετε µετά την έξοδό µου 

από το σώµα µου και να θυµάστε αυτά. 



Η δόξα του Χριστού και ο προφητικός Λόγος  

16 Γιατί δε σας γνωρίσαµε τη δύναµη και την παρουσία του Κυρίου µας 
Ιησού Χριστού, έχοντας ακολουθήσει σοφιστικούς µύθους, αλλά γίναµε 

αυτόπτες µάρτυρες της µεγαλειότητας εκείνου. 17 Γιατί έλαβε πράγµατι 

από το Θεό Πατέρα τιµή και δόξα, όταν ακούστηκε γι' αυτόν φωνή τέτοιου 

είδους από τη µεγαλοπρεπή δόξα του Θεού: «Ο Υιός µου, ο αγαπητός µου, 

αυτός είναι, στον οποίο εγώ ευαρεστήθηκα». 18 Και αυτήν τη φωνή εµείς 

την ακούσαµε από τον ουρανό που ήρθε, όταν ήµασταν µαζί του στο άγιο 

όρος. 19 Και έτσι έχουµε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο καλά 
κάνετε που προσέχετε όπως σε λύχνο που φέγγει σε σκοτεινό τόπο, ωσότου 

έρθει η αυγή της ηµέρας και ο αυγερινός ανατείλει µέσα στις καρδιές σας. 

20 Και αυτό να γνωρίζετε πρώτα: ότι καµιά προφητεία της Γραφής δε 

γίνεται να ερµηνευτεί µε ιδιωτική επίλυση. 21 Γιατί δεν ήρθε ποτέ προφητεία 
από θέληµα ανθρώπου, αλλά φερόµενοι από Πνεύµα Άγιο µίλησαν άνθρωποι 

από το Θεό. 

Ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι 

(Ιούδα 4-13) 

2 
Β΄ ΠΕΤΡΟΥ (P.B') 2 

Υπήρξαν όµως και ψευδοπροφήτες µεταξύ του λαού, όπως και µεταξύ σας 
θα υπάρχουν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι θα εισαγάγουν κρυφά αιρέσεις 

απώλειας και θα αρνιούνται και το ∆εσπότη που τους αγόρασε, επιφέροντας 

στους εαυτούς τους γρήγορη απώλεια. 2 Και πολλοί θα τους ακολουθήσουν 

στις ασέλγειές τους, εξαιτίας των οποίων η οδός της αλήθειας θα 

βλαστηµηθεί. 3 Και µε πλεονεξία θα σας εµπορεύονται µε πλαστά λόγια. γι' 
αυτούς η καταδίκη από παλιά δεν αργεί και η απώλειά τους δε νυστάζει.  

4 Γιατί αν ο Θεός δε λυπήθηκε αγγέλους που αµάρτησαν, αλλά µε αλυσίδες 
ζόφου τους έριξε στον τάρταρο και τους παράδωσε να φυλάγονται για κρίση. 

5 και αν τον αρχαίο κόσµο δε λυπήθηκε, αλλά φύλαξε το Νώε που ήταν 

όγδοος µε άλλους εφτά, τον κήρυκα της δικαιοσύνης, όταν επέφερε 

κατακλυσµό στον κόσµο των ασεβών. 6 και αν τις πόλεις των Σοδόµων και 

της Γοµόρρας τις αποτέφρωσε και τις κατέκρινε µε καταστροφή έχοντας 

θέσει παράδειγµα για µελλοντικούς ασεβείς. 7 και αν το δίκαιο Λωτ, που τον 

καταπονούσε η ασελγή συµπεριφορά των ασεβών, έσωσε 8 - γιατί µε το 

βλέµµα και µε την ακοή του ο δίκαιος που κατοικούσε µεταξύ τους βασάνιζε 



από ηµέρα σε ηµέρα τη δίκαιη ψυχή του από τα άνοµα έργα τους  - 9 

συµπεραίνεται πως ξέρει ο Κύριος τους ευσεβείς να τους σώζει από τον 

πειρασµό, ενώ τους άδικους να τους διατηρεί σε τιµωρία για την ηµέρα της 

κρίσης, 10 και µάλιστα εκείνους που πορεύονται πίσω από τη σάρκα µε 

µολυσµένη επιθυµία και καταφρονούν την κυριαρχία του Θεού.  

Είναι θρασείς, αυθάδεις, δεν τρέµουν όταν βλαστηµούν ∆όξες, 11 ενώ οι 
άγγελοι, που είναι µεγαλύτεροι σε ισχύ και σε δύναµη, δεν προφέρουν 

εναντίον τους µπροστά στον Κύριο βλάστηµη κρίση. 12 Αυτοί, όµως, σαν 
ζώα χωρίς λογικό γεννηµένα από τη φύση, για να τρώνε και να κοπρίζουν, 
αυτά που αγνοούν βλαστηµούν, και θα καταστραφούν µέσα στη διαφθορά 

τους 13 και θα ζηµιωθούν µε µισθό ζηµίας. Θεωρούν ηδονή την καθηµερινή 

καλοπέραση, είναι κηλίδες και ντροπές και εντρυφούν άσωτα µέσα στις 

απάτες τους καθώς τρώνε µαζί σας. 14 Έχουν οφθαλµούς γεµάτους µοιχεία 
και ακατάπαυστους από αµαρτία, δελεάζουν ψυχές αστήρικτες, έχουν καρδιά 

γυµνασµένη στην πλεονεξία. είναι τέκνα κατάρας. 15 Αφού εγκατέλειψαν 

την ευθεία οδό, πλανήθηκαν και ακολούθησαν την οδό του Βαλαάµ, γιου 

του Βοσόρ, ο οποίος αγάπησε µισθό αδικίας. 16 Ελέγχτηκε όµως για τη δική 

του παρανοµία: ένα άφωνο υποζύγιο µίλησε µε φωνή ανθρώπου και 
εµπόδισε την παραφροσύνη του προφήτη.  

17 Αυτοί είναι πηγές άνυδρες και οµίχλες που τις παρασύρει η λαίλαπα, για 

τους οποίους έχει διατηρηθεί ο ζόφος του σκότους. 18 Γιατί, όταν µιλούν 

δυνατά τα µάταια υπέρογκα λόγια τους, δελεάζουν µε σαρκικές επιθυµίες 
σε ασέλγειες αυτούς που πριν από λίγο είχαν αποφύγει όσους ζουν µέσα 

στην πλάνη. 19 Τους υπόσχονται ελευθερία, ενώ αυτοί οι ίδιοι είναι δούλοι 
της διαφθοράς. γιατί από όποιον κανείς έχει ηττηθεί, σε αυτόν έχει 

υποδουλωθεί. 20 Γιατί λοιπόν, αν πάλι ηττώνται από αυτά, επειδή 
µπλέχτηκαν στα δίχτυα τους, αφού απόφυγαν τα µιάσµατα του κόσµου µε 

την επίγνωση του Κυρίου µας και σωτήρα Ιησού Χριστού, έχει γίνει σ' 

αυτούς η τελευταία κατάσταση χειρότερη από την πρώτη. 21 Γιατί θα 
ήταν καλύτερα γι' αυτούς να µην είχαν γνωρίσει καλά την οδό της 

δικαιοσύνης παρά, αφού τη γνώρισαν καλά, να στραφούν πίσω στην 
αµαρτία από την άγια εντολή που τους παραδόθηκε. 22 Έχει συµβεί σ' 
αυτούς αυτό που λέει η αληθινή παροιµία:  

 Σκύλος που επέστρεψε στο δικό του ξέρασµα,  
και:  
 Η γουρούνα µόλις λούστηκε επιστρέφει,  
  για να κυλιστεί στο βόρβορο. 



Η υπόσχεση της παρουσίας του Κυρίου  

3 
Β΄ ΠΕΤΡΟΥ (P.B') 3  

Αγαπητοί, ήδη αυτήν τη δεύτερη επιστολή σάς γράφω, µε τις οποίες 

διεγείρω µε υπενθύµιση την ειλικρινή σας διάνοια, 2 για να θυµηθείτε τα 
λόγια που έχουν προειπωθεί από τους άγιους προφήτες και την εντολή των 

αποστόλων σας, που είναι του Κυρίου και Σωτήρα. 3 Και αυτό να γνωρίζετε 

πρώτα: ότι θα έρθουν εµπαίκτες στις έσχατες ηµέρες που θα πορεύονται 

σύµφωνα µε τις δικές τους επιθυµίες µε εµπαιγµό 4 και θα λένε: «Πού είναι 
η υπόσχεση της παρουσίας του; Γιατί αφότου οι πατέρες κοιµήθηκαν, όλα 

παραµένουν κατ' αυτόν τον τρόπο από την αρχή της κτίσης». 5 Τους 

διαφεύγει αυτό, βεβαίως, επειδή το θέλουν: ότι οι ουρανοί υπήρχαν από 

παλιά και η γη από το νερό και µέσω του νερού σχηµατίστηκε µε το λόγο 

του Θεού, 6 διαµέσου των οποίων ο τότε κόσµος καταστράφηκε, αφού 

κατακλύστηκε από νερό. 7 Ενώ οι τωρινοί ουρανοί και η γη µε τον ίδιο λόγο 

είναι αποταµιευµένοι για τη φωτιά και διατηρούνται για την ηµέρα της 

κρίσης και της απώλειας των ασεβών ανθρώπων.  

8 Και ένα πράγµα ας µη σας διαφεύγει, αγαπητοί, αυτό: ότι µία ηµέρα 

µπροστά στον Κύριο είναι σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν µία ηµέρα. 9 ∆ε 

βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του, όπως µερικοί το θεωρούν 
βραδύτητα, αλλά µακροθυµεί για σας, επειδή δε θέλει να χαθούν µερικοί, 

αλλά όλοι να προσχωρήσουν στη µετάνοια. 10 Θα έρθει όµως η ηµέρα του 
Κυρίου σαν κλέφτης, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν µε πάταγο και 

τα στοιχεία θα διαλυθούν µε καύση, και η γη και τα έργα που είναι σ' αυτή 

θα βρεθούν. 11 Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατ' αυτόν τον τρόπο, τι είδους 

άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας µε άγια συµπεριφορά και µε 

ευσέβεια, 12 προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ηµέρας 

του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν µε φωτιά και τα 

στοιχεία θα λιώσουν µε καύση! 13 Αλλά προσδοκούµε καινούργιους 
ουρανούς και καινούργια γη σύµφωνα µε την υπόσχεσή του, στους οποίους 
δικαιοσύνη κατοικεί.  

14 Γι' αυτό, αγαπητοί, ενώ προσδοκάτε αυτά, φροντίστε να βρεθείτε άσπιλοι και 

αµώµητοι από Αυτόν µε ειρήνη. 15 Και τη µακροθυµία του Κυρίου µας να τη 
θεωρείτε σωτηρία, καθώς και ο αγαπητός µας αδελφός Παύλος σας έγραψε 

σύµφωνα µε τη σοφία που του δόθηκε, 16 όπως και σε όλες τις επιστολές του 
µιλά µέσα σ' αυτές γι' αυτά, µέσα στις οποίες είναι µερικά δυσνόητα, τα οποία οι 
αµαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν, όπως και τις λοιπές Γραφές, µε αποτέλεσµα 

τη δική τους απώλεια. 17 Εσείς λοιπόν, αγαπητοί, επειδή προγνωρίζετε αυτά, να 



φυλάγεστε, για να µη συµπαρασυρθείτε από την πλάνη των ανόµων και να µην 

ξεπέσετε από το δικό σας στήριγµα, 18 αλλά να αυξάνετε στη χάρη και στη 

γνώση του Κυρίου µας και σωτήρα Ιησού Χριστού. Σ' αυτόν ας είναι η δόξα και 
τώρα και στην αιώνια Ηµέρα. Αµήν. 



Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Ο Λόγος της ζωής 

1 
Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ (I.A') 1 

Αυτό που ήταν από την αρχή, αυτό που έχουµε ακούσει, αυτό που έχουµε 

δει µε τους οφθαλµούς µας, αυτό που είδαµε µε θαυµασµό και τα χέρια 

µας ψηλάφισαν, για το Λόγο της ζωής 2 - και η ζωή φανερώθηκε, και έχουµε 
δει και µαρτυρούµε και αναγγέλλουµε σ' εσάς τη ζωή την αιώνια η οποία 

ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σ' εµάς - 3 αυτό που έχουµε δει και 
έχουµε ακούσει αναγγέλλουµε και σ' εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνία µαζί 

µας. Και η κοινωνία λοιπόν η δική µας είναι µαζί µε τον Πατέρα και µαζί µε 

τον Υιό του Ιησού Χριστό. 4 Και αυτά τα γράφουµε εµείς, για να είναι η 
χαρά µας ολοκληρωµένη.  

Ο Θεός είναι φως  

5 Και είναι αυτή η αγγελία που έχουµε ακούσει από αυτόν και αναγγέλλουµε 

σ' εσάς: ότι ο Θεός είναι φως και µέσα του δεν υπάρχει κανένα σκοτάδι. 6 Αν 
πούµε ότι έχουµε µαζί του κοινωνία αλλά περπατούµε µέσα στο σκοτάδι, 

ψευδόµαστε και δεν εφαρµόζουµε την αλήθεια. 7 Αν όµως περπατούµε µέσα 
στο φως, όπως αυτός είναι µέσα στο φως, έχουµε κοινωνία µεταξύ µας και 

το αίµα τού Ιησού, του Υιού του, µας καθαρίζει από κάθε αµαρτία. 8 Αν 

πούµε ότι δεν έχουµε αµαρτία, πλανούµε τους εαυτούς µας και η αλήθεια 

δεν είναι µέσα µας. 9 Αν οµολογούµε τις αµαρτίες µας, είναι πιστός και 
δίκαιος, για να αφήσει σ' εµάς τις αµαρτίες και να µας καθαρίσει από κάθε 

αδικία. 10 Αν πούµε ότι δεν έχουµε αµαρτήσει, ψεύτη τον κάνουµε και ο 
λόγος του δεν είναι µέσα µας. 

Ο Χριστός είναι Παράκλητος  

2 
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Παιδάκια µου, αυτά σας τα γράφω για να µην αµαρτήσετε. Και αν κάποιος 

αµαρτήσει, έχουµε Παράκλητο προς τον  Πατέρα, τον Ιησού Χριστό το 

δίκαιο. 2 Και αυτός είναι ιλασµός για τις αµαρτίες µας, και όχι µόνο για τις 

δικές µας, αλλά και για όλου του κόσµου. 3 Και µε αυτό γνωρίζουµε ότι τον 



έχουµε γνωρίσει: αν τις εντολές του τις τηρούµε. 4 Όποιος λέει: «Τον έχω 

γνωρίσει», αλλά τις εντολές του δεν τις τηρεί, ψεύτης είναι, και µέσα σ' 

αυτόν δεν υπάρχει η αλήθεια. 5 Σε όποιον όµως τηρεί το λόγο του, η αγάπη 
του Θεού έχει τελειοποιηθεί αληθινά µέσα σ' αυτόν. Με αυτό γνωρίζουµε ότι 

είµαστε µέσα του: 6 εκείνος που λέει πως µένει µέσα του οφείλει καθώς 
εκείνος περπάτησε έτσι και αυτός να περπατά.  

Η καινούργια εντολή  

7 Αγαπητοί, δε σας γράφω εντολή καινούργια, αλλά εντολή παλιά που την 

είχατε από την αρχή: η εντολή η παλιά είναι ο λόγος που ακούσατε. 8 Πάλι 
εντολή καινούργια σας γράφω, αυτό που είναι αληθινό µέσα σ' αυτόν και 
µέσα σ' εσάς, γιατί το σκοτάδι παρέρχεται και το φως το αληθινό ήδη φέγγει. 

9 Όποιος λέει ότι είναι µέσα στο φως, αλλά τον αδελφό του τον µισεί, είναι 

ως τώρα µέσα στο σκοτάδι. 10 Όποιος αγαπά τον αδελφό του µένει µέσα 

στο φως και δεν υπάρχει µέσα του σκάνδαλο. 11 Όποιος όµως µισεί τον 
αδελφό του είναι µέσα στο σκοτάδι και µέσα στο σκοτάδι περπατά και δεν 
ξέρει πού πηγαίνει, γιατί το σκοτάδι τύφλωσε τους οφθαλµούς του.  

12  Γράφω σ' εσάς, παιδάκια,  
  γιατί σας έχουν αφεθεί οι αµαρτίες  
   εξαιτίας του ονόµατός του.  

13  Γράφω σ' εσάς, πατέρες,  
  γιατί έχετε γνωρίσει  

  αυτόν που είναι από την αρχή.  
 Γράφω σ' εσάς, νεαροί,  
  γιατί έχετε νικήσει τον Πονηρό.  

14  Έγραψα σ' εσάς, παιδιά,  
  γιατί έχετε γνωρίσει τον Πατέρα.  
 Έγραψα σ' εσάς, πατέρες,  
  γιατί έχετε γνωρίσει  

  αυτόν που είναι από την αρχή.  
 Έγραψα σ' εσάς, νεαροί,  
  γιατί είστε ισχυροί  
  και ο λόγος του Θεού µένει µέσα σας 
   και έχετε νικήσει τον Πονηρό.  

15 Μην αγαπάτε τον κόσµο µήτε αυτά που είναι µέσα στον κόσµο. Αν 

κάποιος αγαπά τον κόσµο, δεν υπάρχει η αγάπη του Πατέρα µέσα του. 16 

Γιατί καθετί που είναι µέσα στον κόσµο, η επιθυµία των οφθαλµών και η 

αλαζονεία του βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσµο. 17 
Και ο κόσµος παρέρχεται καθώς και η επιθυµία του, αυτός όµως που κάνει το 
θέληµα του Θεού µένει στον αιώνα. 



Ο Αντίχριστος και το χρίσµα του Χριστού  

18 Παιδιά, είναι έσχατη ώρα, και καθώς ακούσατε ότι κάποιος Αντίχριστος 

έρχεται, έτσι και τώρα αντίχριστοι πολλοί έχουν εµφανιστεί. από αυτό 

γνωρίζουµε ότι είναι έσχατη ώρα. 19 Από εµάς εξήλθαν, αλλά δεν ήταν από 

εµάς. Γιατί αν ήταν από εµάς, θα είχαν µείνει µαζί µας. Αλλά εξήλθαν, για να 

φανερωθούν ότι δεν είναι όλοι από εµάς. 20 Και εσείς έχετε χρίσµα από τον 

Άγιο και κατανοείτε όλοι. 21 ∆ε σας έγραψα επειδή δεν κατανοείτε την 
αλήθεια, αλλά επειδή την κατανοείτε και επειδή κάθε ψέµα δεν είναι από την 

αλήθεια. 22 Ποιος είναι ο ψεύτης παρά εκείνος που αρνείται, λέγοντας ότι 

ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός; Αυτός είναι ο αντίχριστος: εκείνος που αρνείται 

τον Πατέρα και τον Υιό. 23 Καθένας που αρνείται τον Υιό δεν έχει ούτε τον 

Πατέρα. όποιος οµολογεί τον Υιό έχει και τον Πατέρα. 24 Αυτό που εσείς 

ακούσατε από την αρχή, ας µένει µέσα σας. Αν µείνει µέσα σας αυτό που 

ακούσατε από την αρχή, και εσείς θα µείνετε µέσα στον Υιό και µέσα στον 

Πατέρα. 25 Και αυτή είναι η υπόσχεση που αυτός µας υποσχέθηκε: η ζωή η 
αιώνια.  

26 Αυτά έγραψα σ' εσάς όσον αφορά εκείνους που προσπαθούν να σας 

πλανήσουν. 27 Και εσείς το χρίσµα που λάβατε από αυτόν µένει µέσα σας 
και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος. Αλλά καθώς το χρίσµα του 
σας διδάσκει για όλα, και ό,τι σας διδάσκει είναι αληθινό και δεν είναι ψέµα, 
έτσι καθώς σας δίδαξε, να µένετε σ' Αυτόν.  

Τέκνα Θεού είµαστε  

28 Και τώρα, παιδάκια, να µένετε σ' Αυτόν, ώστε όταν φανερωθεί να έχουµε 

παρρησία και να µην ντραπούµε αποµακρυνόµενοι από αυτόν κατά την 

παρουσία του. 29 Αν ξέρετε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι και καθένας που 
εφαρµόζει τη δικαιοσύνη έχει γεννηθεί από Αυτόν.  

3 
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∆είτε τι είδους αγάπη µάς έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε τέκνα Θεού να 
κληθούµε. και είµαστε. Γι' αυτό ο κόσµος δε µας γνωρίζει, επειδή δε γνώρισε 

αυτόν. 2 Αγαπητοί, τώρα τέκνα Θεού είµαστε, και ακόµη δε φανερώθηκε τι 
θα είµαστε στο µέλλον. Ξέρουµε ότι όταν φανερωθεί, θα είµαστε όµοιοι µε 

αυτόν, γιατί θα τον δούµε καθώς είναι. 3 Και καθένας που έχει αυτήν την 

ελπίδα βασιζόµενη πάνω σ' Αυτόν, αγνίζει τον εαυτό του καθώς εκείνος είναι 
αγνός.  



4 Καθένας που κάνει την αµαρτία κάνει και την ανοµία, και η αµαρτία είναι η 

ανοµία. 5 Και ξέρετε ότι εκείνος φανερώθηκε, για να εξαλείψει τις αµαρτίες, 

και αµαρτία µέσα του δεν υπάρχει. 6 Καθένας που µένει σ' αυτόν δεν 

αµαρτάνει. Καθένας που αµαρτάνει δεν τον έχει δει ούτε τον έχει γνωρίσει. 7 
Παιδάκια, κανείς ας µη σας πλανά. εκείνος που κάνει τη δικαιοσύνη είναι 

δίκαιος καθώς εκείνος είναι δίκαιος. 8 Εκείνος που κάνει την αµαρτία είναι 

από το ∆ιάβολο, γιατί από την αρχή ο ∆ιάβολος αµαρτάνει. Γι' αυτό 

φανερώθηκε ο Υιός του Θεού, για να διαλύσει τα έργα του διαβόλου. 9 
Καθένας που είναι γεννηµένος από το Θεό δεν κάνει αµαρτία, γιατί σπέρµα 
Του µέσα σ' αυτόν µένει. και δε δύναται να αµαρτάνει, γιατί από το Θεό έχει 

γεννηθεί. 10 Με αυτό είναι φανερά τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του 

διαβόλου: καθένας που δεν κάνει δικαιοσύνη δεν είναι από το Θεό, όπως και 
εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του.  

Αδελφική αγάπη και εµπιστοσύνη στο Θεό  

11 Γιατί αυτή είναι η παραγγελία που ακούσατε από την αρχή: να αγαπούµε 

ο ένας τον άλλο. 12 Όχι καθώς έκανε ο Κάιν, που ήταν από τον Πονηρό 
και έσφαξε τον αδελφό του. Και για ποιο λόγο τον έσφαξε; Γιατί τα έργα του 

ήταν κακά, ενώ του αδελφού του δίκαια. 13 Και µη θαυµάζετε, αδελφοί, αν 

σας µισεί ο κόσµος. 14 Εµείς ξέρουµε ότι έχουµε περάσει από το θάνατο στη 
ζωή, γιατί αγαπούµε τους αδελφούς. εκείνος που δεν αγαπά µένει στο 

θάνατο. 15 Καθένας που µισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος, και 
ξέρετε ότι κανένας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια µέσα του να µένει. 

16 Με αυτό έχουµε γνωρίσει την αγάπη: µε το ότι εκείνος για χάρη µας τη 

ζωή του τη θυσίασε. έτσι κι εµείς οφείλουµε για χάρη των αδελφών τις ζωές 

µας να τις θυσιάσουµε. 17 Όποιος όµως έχει τα πλούτη του κόσµου και 
βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα του από 

αυτόν, πώς η αγάπη του Θεού µένει µέσα του; 18 Παιδάκια, ας µην 

αγαπούµε µε λόγια µήτε µε τη γλώσσα, αλλά µε έργα και αλήθεια. 19 Και µε 
αυτό θα γνωρίσουµε ότι είµαστε από την αλήθεια, και µπροστά του θα 

καθησυχάσουµε την καρδιά µας 20 σε ό,τι µας κατηγορεί η καρδιά µας .
 

γιατί µεγαλύτερος είναι ο Θεός από την καρδιά µας και γνωρίζει τα πάντα. 

21 Αγαπητοί, αν η καρδιά µας δε µας κατηγορεί, έχουµε παρρησία προς το 

Θεό 22 και ό,τι ζητούµε το λαβαίνουµε από αυτόν, επειδή τις εντολές του 

τις τηρούµε και τα αρεστά κάνουµε µπροστά του. 23 Και αυτή είναι η 
εντολή του: να πιστέψουµε στο όνοµα του Υιού του Ιησού Χριστού και να 

αγαπούµε ο ένας τον άλλο καθώς µας έδωσε εντολή. 24 Και όποιος τηρεί τις 
εντολές του µένει µέσα σ' Αυτόν, και Αυτός µέσα σ' αυτόν. Και µε αυτό 
γνωρίζουµε ότι µένει µέσα µας: από το Πνεύµα που µας έδωσε.  



Η δοκιµή των πνευµάτων  
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Αγαπητοί, µην πιστεύετε σε κάθε πνεύµα, αλλά δοκιµάζετε τα πνεύµατα αν 

είναι από το Θεό, γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν εξέλθει στον κόσµο. 2 

Με αυτό γνωρίζετε το Πνεύµα του Θεού: κάθε πνεύµα που οµολογεί ότι ο 

Ιησούς Χριστός έχει έρθει µέσα σε σάρκα είναι από το Θεό. 3 Και κάθε 
πνεύµα που δεν οµολογεί τον Ιησού δεν είναι από το Θεό. Και αυτό είναι το 

πνεύµα του Αντίχριστου, που έχετε ακούσει ότι έρχεται, και τώρα είναι ήδη 

µέσα στον κόσµο. 4 Εσείς, παιδάκια µου, είστε από το Θεό, και τους έχετε 

νικήσει, γιατί Αυτός που είναι µέσα σας είναι µεγαλύτερος από αυτόν που 

είναι µέσα στον κόσµο. 5 Αυτοί είναι από τον κόσµο, γι' αυτό µιλούν από 

τον κόσµο και ο κόσµος τους ακούει. 6 Εµείς είµαστε από το Θεό. Όποιος 
γνωρίζει το Θεό µάς ακούει. αυτός που δεν είναι από το Θεό δε µας ακούει. 
Από αυτό γνωρίζουµε το πνεύµα της αλήθειας και το πνεύµα της πλάνης.  

Ο Θεός είναι αγάπη  

7 Αγαπητοί, ας αγαπούµε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη είναι από το Θεό, 

και καθένας που αγαπά έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό. 8 

Όποιος δεν αγαπά δε γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. 9 Με αυτό 

φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σ' εµάς: µε το ότι ο Θεός έχει αποστείλει 

στον κόσµο τον Υιό του το µονογενή, για να ζήσουµε µέσω αυτού. 10 Σ' 

αυτό συνίσταται η αγάπη: όχι στο ότι εµείς έχουµε αγαπήσει το Θεό, αλλά 

στο ότι αυτός µας αγάπησε και απέστειλε τον Υιό του ως ιλασµό για τις 

αµαρτίες µας. 11 Αγαπητοί, αν ο Θεός έτσι µάς αγάπησε, και εµείς οφείλουµε 

να αγαπούµε ο ένας τον άλλο. 12 Το Θεό κανείς ποτέ ως τώρα δεν τον έχει 
παρατηρήσει. αν αγαπούµε ο ένας τον άλλο, ο Θεός µένει µέσα µας και η 
αγάπη του µέσα µας είναι τελειοποιηµένη.  

13 Με αυτό γνωρίζουµε ότι µένουµε µέσα του και αυτός µέσα µας: µε το 

ότι από το Πνεύµα του µας έχει δώσει. 14 Και εµείς έχουµε δει µε 
θαυµασµό και µαρτυρούµε ότι ο Πατέρας έχει αποστείλει τον Υιό σωτήρα 

του κόσµου. 15 Όποιος οµολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο 

Θεός µένει µέσα του και αυτός µέσα στο Θεό. 16 Και εµείς έχουµε γνωρίσει 
και έχουµε πιστέψει την αγάπη που έχει ο Θεός για µας.  
Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος µένει µέσα στην αγάπη µένει µέσα στο Θεό, 

και ο Θεός µένει µέσα του. 17 Γι' αυτό έχει τελειοποιηθεί η αγάπη µαζί µ' 
εµάς: για να έχουµε παρρησία κατά την ηµέρα της κρίσης, γιατί καθώς είναι 



εκείνος, έτσι είµαστε κι εµείς µέσα σ' αυτόν τον κόσµο. 18 Φόβος δεν 
υπάρχει µέσα στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώχνει το φόβο, γιατί ο 

φόβος έχει σχέση µε  τιµωρία, και αυτός που φοβάται δεν έχει 

τελειοποιηθεί στην αγάπη. 19 Εµείς αγαπούµε, γιατί αυτός πρώτος µάς 

αγάπησε. 20 Αν κάποιος πει: «Αγαπώ το Θεό», και τον αδελφό του τον 
µισεί, είναι ψεύτης. Γιατί αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του, που έχει δει, 

δε δύναται να αγαπά το Θεό, που δεν έχει δει. 21 Και αυτήν την εντολή 
έχουµε από Αυτόν: όποιος αγαπά το Θεό να αγαπά και τον αδελφό του. 

Η πίστη νικά τον κόσµο  
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Καθένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός έχει γεννηθεί από το Θεό, 
και καθένας που αγαπά τον γεννήτορα αγαπά και τον γεννηµένο από αυτόν. 

2 Με αυτό γνωρίζουµε ότι αγαπούµε τα τέκνα του Θεού: όταν αγαπούµε το 

Θεό και κάνουµε τις εντολές του. 3 Γιατί αυτή είναι η αγάπη προς το Θεό: το 

να τηρούµε τις εντολές του. Και οι εντολές του δεν είναι βαριές, 4 γιατί 
καθετί που έχει γεννηθεί από το Θεό νικά τον κόσµο. Και αυτή είναι η νίκη 

που νίκησε τον κόσµο: η πίστη µας. 5 Ποιος, λοιπόν, είναι αυτός που νικά 

τον κόσµο παρά µόνο εκείνος που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του 
Θεού;  

Η µαρτυρία για τον Υιό  

6 Αυτός είναι εκείνος που ήρθε µε νερό και αίµα: ο Ιησούς Χριστός. Όχι µε 
το νερό µόνο, αλλά µε το νερό και µε το αίµα. Και το Πνεύµα είναι αυτό που 

µαρτυρεί, γιατί το Πνεύµα είναι η αλήθεια. 7 Γιατί τρεις είναι αυτοί που 

µαρτυρούν: 8 το Πνεύµα και το νερό και το αίµα. και οι τρεις για το ένα είναι 

µάρτυρες. 9 Αν τη µαρτυρία των ανθρώπων τη δεχόµαστε, η µαρτυρία του 
Θεού είναι µεγαλύτερη. γιατί αυτή είναι η µαρτυρία του Θεού, που 

συνίσταται στο ότι έχει µαρτυρήσει για τον Υιό του. 10 Όποιος πιστεύει στον 

Υιό του Θεού έχει αυτήν τη µαρτυρία µέσα του. Όποιος δεν πιστεύει στο 
Θεό, τον έχει κάνει ψεύτη, γιατί δεν έχει πιστέψει στη µαρτυρία που έχει 

δώσει ο Θεός για τον Υιό του. 11 Και αυτή είναι η µαρτυρία: ότι ο Θεός 

έδωσε σ' εµάς ζωή αιώνια, και αυτή η ζωή είναι µέσα στον Υιό του. 12 
Όποιος έχει τον Υιό έχει τη ζωή. όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού τη ζωή δεν 

την έχει. 



Η βεβαιότητα για την αιώνια ζωή  

13 Αυτά έγραψα σ' εσάς που πιστεύετε στο όνοµα του Υιού του Θεού, για 

να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. 14 Και αυτή είναι η παρρησία που έχουµε 

προς αυτόν: ότι µας ακούει αν κάτι ζητούµε σύµφωνα µε το θέληµά του. 15 
Και αν ξέρουµε ότι µας ακούει σ' αυτό που ζητούµε, ξέρουµε ότι έχουµε τα 
αιτήµατα που έχουµε ζητήσει από αυτόν.  

16 Αν κάποιος δει τον αδελφό του να αµαρτάνει αµαρτία που δεν οδηγεί 
σε θάνατο, να ζητήσει και θα δώσει σ' αυτόν ο Θεός ζωή. δηλαδή σ' 

εκείνους που αµαρτάνουν αµαρτία που δεν οδηγεί σε θάνατο. Υπάρχει 

αµαρτία που οδηγεί σε θάνατο.  δε λέω για εκείνη να παρακαλέσει. 17 Κάθε 

αδικία είναι αµαρτία, και υπάρχει αµαρτία που δεν οδηγεί σε θάνατο.  

18 Ξέρουµε ότι καθένας που είναι γεννηµένος από το Θεό δεν αµαρτάνει, 
αλλά Αυτός που γεννήθηκε από το Θεό τον φυλάγει και ο Πονηρός δεν τον 

αγγίζει. 19 Ξέρουµε ότι είµαστε από το Θεό, και ο κόσµος όλος βρίσκεται 

στην εξουσία του Πονηρού. 20 Ξέρουµε όµως ότι ο Υιός του Θεού έχει 
έρθει και µας έχει δώσει διάνοια, για να γνωρίζουµε τον Αληθινό. και είµαστε 

µέσα στον Αληθινό, µέσα στον Υιό του τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο 

αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνια. 21 Παιδάκια, φυλάξτε τους εαυτούς σας 
από τα είδωλα. 
 



Β΄ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Χαιρετισµός 

Β΄ ΙΩΑΝΝΟΥ (I.B') 1 
1 Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή κυρία και προς τα τέκνα της, τους 
οποίους εγώ αγαπώ αληθινά - και όχι µόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι έχουν 

γνωρίσει την αλήθεια - 2 εξαιτίας της αλήθειας που µένει µέσα µας και θα 

είναι µαζί µας στον αιώνα. 3 Ας είναι µαζί µας χάρη, έλεος, ειρήνη από το 

Θεό Πατέρα και από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Πατέρα, µε αλήθεια και 
αγάπη. 

Αλήθεια και αγάπη  

4 Χάρηκα πολύ, γιατί έχω βρει µερικά από τα τέκνα σου να περπατούν στην 

αλήθεια, καθώς λάβαµε εντολή από τον Πατέρα. 5 Και τώρα σε παρακαλώ, 
κυρία, όχι σαν να σου γράφω εντολή καινούργια, αλλά αυτήν που είχαµε από 

την αρχή, να αγαπάµε ο ένας τον άλλο. 6 Και αυτή είναι η αγάπη: το να 
περπατούµε σύµφωνα µε τις εντολές του. Αυτή η εντολή, καθώς ακούσατε 

από την αρχή, είναι για να περπατάτε µε αυτήν. 7 Γιατί πολλοί πλάνοι 

εξήλθαν στον κόσµο, που δεν οµολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε µέσα σε 

σάρκα. αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. 8 Προσέχετε τους εαυτούς 
σας, για να µη χάσετε αυτά που εργαστήκαµε, αλλά να απολάβετε πλήρη 

µισθό. 9 Καθένας που προχωρεί και δε µένει στη διδαχή του Χριστού, δεν 
έχει το Θεό. όποιος µένει στη διδαχή, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιό. 

10 Αν κάποιος έρχεται προς εσάς και δε φέρει αυτήν τη διδαχή, µην τον 

δέχεστε σε οικία και µην του λέτε χαιρετισµό. 11 Γιατί όποιος του λέει 
χαιρετισµό επικοινωνεί µε τα έργα του τα κακά.  

Τελικοί Χαιρετισµοί  

12 Αν και έχω πολλά να σας γράφω, δε θέλησα να το κάνω µε χαρτί και 
µελάνι, αλλά ελπίζω να έρθω προς εσάς και να µιλήσουµε στόµα µε στόµα, 

για να είναι η χαρά µας ολοκληρωµένη. 13 Σε χαιρετούν τα τέκνα της 
αδελφής σου της εκλεκτής. 
 



Γ' ΙΩΑΝΝΟΥ 

Χαιρετισµός 

Γ΄ ΙΩΑΝΝΟΥ (I.G') 1 
1 Ο πρεσβύτερος προς το Γάιο τον αγαπητό, τον οποίο εγώ αγαπώ αληθινά.  

2 Αγαπητέ, για όλα σου εύχοµαι να προοδεύεις και να υγιαίνεις, καθώς 

προοδεύει η ψυχή σου. 3 Γιατί χάρηκα πολύ, όταν ήρθαν αδελφοί και 

µαρτύρησαν για σένα την αλήθεια, πώς εσύ περπατάς στην αλήθεια. 4 
Μεγαλύτερη από αυτά δεν έχω χαρά: να ακούω ότι τα δικά µου τέκνα 
περπατούν στην αλήθεια.  

Συνεργασία και φιλαρχία  

5 Αγαπητέ, πράττεις ως πιστός σε ό,τι εργάστηκες στους αδελφούς και 

µάλιστα ξένους, 6 οι οποίοι έδωσαν µαρτυρία για την αγάπη σου µπροστά 

στην εκκλησία, τους οποίους καλά θα κάνεις να τους προπέµψεις αντάξια 

του Θεού. 7 Γιατί υπέρ του Ονόµατος εξήλθαν, χωρίς να λαβαίνουν τίποτα 

από τους εθνικούς. 8 Εµείς λοιπόν οφείλουµε να υποστηρίζουµε τέτοιους 

ανθρώπους, για να γινόµαστε συνεργάτες στην αλήθεια.  

9 Έγραψα κάτι στην εκκλησία. αλλά ο φιλόπρωτος από αυτούς ∆ιοτρεφής δε 

µας παραδέχεται. 10 Γι' αυτό, αν έρθω, θα του θυµίσω τα έργα που κάνει, 

φλυαρώντας µε κακά λόγια εναντίον µας. Και χωρίς να αρκείται σ' αυτά, 

ούτε αυτός παραδέχεται τους αδελφούς, και αυτούς που τους θέλουν τους 

εµποδίζει και τους πετά έξω από την εκκλησία.  

11 Αγαπητέ, µη µιµείσαι το κακό αλλά το αγαθό. Εκείνος που κάνει το αγαθό 

είναι από το Θεό. εκείνος που κάνει το κακό δεν έχει δει το Θεό. 12 Για το 

∆ηµήτριο έχει δοθεί καλή µαρτυρία από όλους και από την ίδια την 
πραγµατικότητα. Και εµείς επίσης µαρτυρούµε, και ξέρεις ότι η µαρτυρία µας 
είναι αληθινή.  

Τελικοί χαιρετισµοί  

13 Πολλά είχα να σου γράψω, αλλά δε θέλω µε µελάνι και καλάµι να σου 

γράφω. 14 Ελπίζω όµως αµέσως να σε δω, θα µιλήσουµε και στόµα µε 

στόµα. 15 Ειρήνη σ' εσένα. Σε χαιρετούν οι φίλοι. Χαιρέτα τους φίλους µε 

το όνοµά τους. 
 



ΙΟΥ∆Α 

Χαιρετισµός 

ΙΟΥ∆Α (ID.) 1 
1 Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, προς τους 

κλητούς που είναι αγαπηµένοι από το Θεό Πατέρα και φυλαγµένοι από τον 

Ιησού Χριστό. 2 Έλεος και ειρήνη και αγάπη είθε να πληθύνουν σ' εσάς. 

Η καταδίκη των ψευδοδιδασκάλων 

(Β΄ Πετ. 2:1-17) 

3 Αγαπητοί, επειδή έκανα κάθε προσπάθεια να σας γράφω για την κοινή µας 

σωτηρία, είχα ανάγκη να σας γράψω προτρέποντάς σας να αγωνίζεστε 

δυνατά για την πίστη που µια φορά για πάντα παραδόθηκε στους αγίους. 4 
Γιατί εισχώρησαν κρυφά µερικοί άνθρωποι, που ήταν από παλιά 
προγραµµένοι γι' αυτήν την καταδίκη, ασεβείς, που µεταβάλλουν τη χάρη 
του Θεού µας σε ασέλγεια και που αρνούνται το µόνο ∆εσπότη και Κύριό µας 
Ιησού Χριστό.  

5 Και σ' εσάς θέλω να υπενθυµίσω, επειδή τα ξέρετε όλα, ότι ο Κύριος αφού 

έσωσε µια φορά το λαό Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, ύστερα εκείνους 

που δεν πίστεψαν τους κατάστρεψε. 6 Και αγγέλους που δεν τήρησαν τη 

δική τους αρχή, αλλά εγκατέλειψαν τη δική τους κατοικία, τους έχει 

διατηρήσει µε δεσµά αόρατα στο ζόφο για την κρίση της µεγάλης ηµέρας, 7 

όπως τα Σόδοµα και τα Γόµορρα και οι γύρω τους πόλεις, που 
καταπόρνευσαν µε τρόπο όµοιο µε αυτούς και πήγαν πίσω από διαφορετική 

σάρκα, είναι µπροστά µας παράδειγµα, αφού τιµωρήθηκαν µε καταδίκη 
αιώνιας φωτιάς.  

8 Αλλά όµως όµοια και αυτοί ονειρεύονται, και αφενός µιαίνουν τη σάρκα, 

αφετέρου απορρίπτουν την κυριαρχία του Θεού και τις ∆όξες βλαστηµούν. 

9 Ενώ ο Μιχαήλ ο αρχάγγελος, όταν φιλονικώντας µε το ∆ιάβολο 

συνδιαλεγόταν για το σώµα του Μωυσή, δεν τόλµησε να επιφέρει βλάστηµη 

κρίση, αλλά είπε: «Να σε επιτιµήσει ο Κύριος». 10 Αλλά αυτοί αφενός 
βλαστηµούν όσα δεν ξέρουν, αφετέρου όσα γνωρίζουν καλά µε το φυσικό 

ένστικτο σαν τα ζώα χωρίς λογικό, µε αυτά φθείρονται. 11 Αλίµονο σ' 
αυτούς, γιατί πορεύτηκαν στην οδό του Κάιν, και παραδόθηκαν µε πάθος 
στην πλάνη του Βαλαάµ για µισθό, και καταστράφηκαν στην αντιλογία του 

Κορέ. 12 Αυτοί είναι κηλίδες που τρώνε χορταστικά µαζί σας άφοβα µέσα 

στις αγάπες σας, που ποιµαίνουν τους εαυτούς τους, νεφέλες άνυδρες που 
παρασέρνονται από ανέµους, δέντρα φθινοπωρινά άκαρπα που πέθαναν δύο 



φορές και ξεριζώθηκαν, 13 κύµατα άγρια της θάλασσας που αφρίζουν στην 
επιφάνεια τα δικά τους αίσχη, αστέρες περιπλανώµενοι για τους οποίους έχει 
διατηρηθεί ο ζόφος του σκότους στον αιώνα.  

14 Προφήτεψε επίσης και γι' αυτούς ο Ενώχ, έβδοµος από τον Αδάµ, 

λέγοντας: «Ιδού, ήρθε ο Κύριος µε τις άγιες µυριάδες του, 15 για να κάνει 

κρίση εναντίον όλων και να ελέγξει κάθε ψυχή για όλα τα έργα της ασέβειάς 

τους που έκαναν και για όλα τα σκληρά λόγια που µίλησαν εναντίον του 

αµαρτωλοί ασεβείς». 16 Αυτοί είναι γογγυστές, µεµψίµοιροι, πορεύονται 
σύµφωνα µε τις δικές τους επιθυµίες και το στόµα τους µιλά υπέρογκα, 
θαυµάζουν πρόσωπα για χάρη ωφέλειας.  

Προειδοποιήσεις και προτροπές  

17 Εσείς όµως, αγαπητοί, θυµηθείτε τα λόγια που έχουν προειπωθεί από 

τους αποστόλους του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, 18 θυµηθείτε ότι σας 

έλεγαν: «Στους έσχατους χρόνους θα υπάρχουν εµπαίκτες που θα 

πορεύονται σύµφωνα µε τις δικές τους ασεβείς επιθυµίες». 19 Αυτοί είναι 

που προξενούν διαιρέσεις, ψυχικοί, που δεν έχουν Πνεύµα. 20 Εσείς όµως, 

αγαπητοί, να οικοδοµείτε τους εαυτούς σας πάνω στην αγιότατη πίστη σας, 

να προσεύχεστε µέσω του Πνεύµατος του Αγίου, 21 να διατηρήσετετους 

εαυτούς σας µέσα στην αγάπη του Θεού, περιµένοντας το έλεος του Κυρίου 

µας Ιησού Χριστού για ζωή αιώνια. 22 Και αφενός µερικούς που 

αµφιβάλλουν να τους ελεείτε, 23 αφετέρου άλλους να τους σώζετε 

αρπάζοντάς τους από τη φωτιά, και άλλους να τους ελεείτε µε φόβο, 

µισώντας και το χιτώνα τους που είναι µολυσµένος από τη σάρκα. 

Ευλογία  

24 Και σ' Αυτόν που δύναται να σας φυλάξει, χωρίς να σκοντάψετε, και να 

σας στήσει µπροστά στη δόξα του άµωµους µε αγαλλίαση, 25 στο µόνο Θεό 

το σωτήρα µας, ας είναι δόξα, µεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία πριν από 

κάθε αιώνα και τώρα και σε όλους τους αιώνες διαµέσου του Ιησού Χριστού 
του Κυρίου µας. Αµήν. 
 
 
 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 

Εισαγωγή και χαιρετισµός 

1 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ (AO.) 1 

Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που του έδωσε ο Θεός, για να 
δείξει στους δούλους του αυτά που πρέπει να γίνουν γρήγορα, και 
τα έδειξε µε σηµεία, αφού την απέστειλε µέσω του αγγέλου του 
στο δούλο του Ιωάννη, 2 ο οποίος µαρτύρησε το λόγο του Θεού 
και τη µαρτυρία του Ιησού Χριστού, όσα είδε. 3 Μακάριος εκείνος 
που διαβάζει και εκείνοι που ακούν τους λόγους της προφητείας 
και τηρούν όσα είναι γραµµένα σ' αυτή, γιατί ο καιρός είναι κοντά.  

4 Ο Ιωάννης προς τις εφτά εκκλησίες που είναι στην επαρχία 
της Ασίας. Χάρη σ' εσάς και ειρήνη από τον Είναι και τον Ήταν και 
τον Ερχόµενο, και από τα εφτά πνεύµατα που είναι µπροστά στο 
θρόνο του, 5 και από τον Ιησού Χριστό, που είναι ο µάρτυρας ο 
πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχοντας των 
βασιλιάδων της γης.  

Σ' Αυτόν που µας αγαπά και µας έλυσε από τις αµαρτίες µας µε 
το αίµα του, 6 και µας έκανε βασιλεία, ιερείς για το Θεό και 
Πατέρα του, σ' Αυτόν η δόξα και το κράτος στους αιώνες των 
αιώνων. αµήν.  

7  Ιδού, έρχεται µε τις νεφέλες,  
  και θα τον δει κάθε οφθαλµός,  
 και αυτοί που τον κέντησαν,  
  και θα θρηνήσουν γι' αυτόν  
 όλες οι φυλές της γης του Ισραήλ.  
Ναι, αµήν.  
8 «Εγώ είµαι το Άλφα και το Ωµέγα», λέει Κύριος ο Θεός, «ο 

Είναι και ο Ήταν και ο Ερχόµενος, ο Παντοκράτορας».  

Όραµα του Χριστού  

9 Εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός σας και συµµέτοχος µέσα στη 
θλίψη και στη βασιλεία και στην υποµονή µε τον Ιησού, ήµουν 
στο νησί που καλείται Πάτµος, εξαιτίας του λόγου του Θεού και 



της µαρτυρίας για τον Ιησού. 10 Ήρθα σε πνευµατική έκσταση 
κατά την ηµέρα του Κυρίου και άκουσα πίσω µου φωνή µεγάλη 
σαν σάλπιγγα 11 να λέει: «Ό,τι βλέπεις γράψε το σε βιβλίο και 
στείλε το στις εφτά εκκλησίες: στην Έφεσο και στη Σµύρνη και 
στην Πέργαµο και στα Θυάτειρα και στις Σάρδεις και στη 
Φιλαδέλφεια και στη Λαοδίκεια».  

12 Και έστρεψα πίσω, για να βλέπω τη φωνή που µίλαγε µαζί 
µου. Και όταν έστρεψα πίσω, είδα εφτά λυχνίες χρυσές 13 και στο 
µέσο των λυχνιών έναν όµοιο µε γιο ανθρώπου, ντυµένο µε 
χιτώνα ποδήρη και περιζωσµένο στους µαστούς µε ζώνη χρυσή. 
14 Και η κεφαλή του και οι τρίχες είναι λευκές σαν µαλλί λευκό, 
σαν χιόνι, και οι οφθαλµοί του σαν πύρινη φλόγα 15 και τα πόδια 
του όµοια µε χαλκολίβανο σαν σε πυρακτωµένο καµίνι και η φωνή 
του σαν βοή από νερά πολλά. 16 Και έχει µέσα στο δεξί χέρι του 
εφτά αστέρες και από το στόµα του εκπορεύεται ροµφαία 
δίστοµη κοφτερή και η όψη του είναι όπως ο ήλιος φέγγει στη 
δύναµή του.  

17 Και όταν τον είδα, έπεσα µπροστά στα πόδια του σαν 
νεκρός. Και έθεσε το δεξί του χέρι πάνω µου λέγοντας: «Μη 
φοβάσαι. εγώ είµαι ο πρώτος και ο έσχατος 18 και ο ζωντανός, και 
έγινα νεκρός, αλλά ιδού, είµαι ζωντανός στους αιώνες των 
αιώνων, και έχω τα κλειδιά του θανάτου και του άδη. 19 Γράψε, 
λοιπόν, αυτά που είδες και αυτά που είναι και αυτά που µέλλουν 
να γίνουν µετά από αυτά. 20 Το µυστήριο των εφτά αστέρων που 
είδες πάνω στο δεξί µου χέρι και τις εφτά λυχνίες τις χρυσές. Οι 
εφτά αστέρες είναι άγγελοι των εφτά εκκλησιών, και οι λυχνίες οι 
εφτά είναι εφτά εκκλησίες». 

Επιστολή στην εκκλησία της Εφέσου 

2 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ (AO.) 2 

 «Στον άγγελο της εκκλησίας στην Έφεσο γράψε:  
“Αυτά λέει εκείνος που κρατά τους εφτά αστέρες µέσα στο δεξί 

του xέρι, που περπατά στο µέσο των εφτά λυχνιών των χρυσών: 
2 Ξέρω τα έργα σου και τον κόπο και την υποµονή σου και ότι δε 
δύνασαι να βαστάξεις κακούς, και δοκίµασες αυτούς που λένε 



τους εαυτούς τους αποστόλους, αλλά δεν είναι και τους βρήκες 
ψεύτικους. 3 Και υποµονή έχεις και βάσταξες για το όνοµά µου 
και δεν έχεις κουραστεί. 4 Αλλά έχω εναντίον σου αυτό, ότι την 
αγάπη σου την πρώτη άφησες. 5 Να θυµάσαι, λοιπόν, από πού 
έχεις πέσει και µετανόησε και τα πρώτα έργα κάνε. Ειδεµή 
έρχοµαι σ' εσένα και θα κινήσω τη λυχνία σου από τον τόπο της, 
αν δε µετανοήσεις. 6 Αλλά έχεις αυτό, ότι µισείς τα έργα των 
Νικολαϊτών που κι εγώ µισώ. 7 Όποιος έχει αυτί ας ακούσει τι το 
Πνεύµα λέει στις εκκλησίες. Σ' αυτόν που νικά θα του δώσω να 
φάει από το δέντρο της ζωής, που είναι µέσα στον Παράδεισο του 
Θεού”».  

Επιστολή στην εκκλησία της Σµύρνης  

8 «Και στον άγγελο της εκκλησίας στη Σµύρνη γράψε:  
“Αυτά λέει ο πρώτος και ο έσχατος, που έγινε νεκρός και έζησε: 

9 Ξέρω τη θλίψη σου και τη φτώχεια - αλλά είσαι πλούσιος - και 
τη βλαστήµια από εκείνους που λένε τους εαυτούς τους πως είναι 
Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του Σατανά. 10 Τίποτα µη 
φοβάσαι από αυτά που µέλλεις να πάσχεις. Ιδού, µέλλει να ρίχνει 
ο ∆ιάβολος µερικούς από εσάς σε φυλακή, για να πειραχτείτε, και 
θα έχετε θλίψη δέκα ηµέρες. Γίνου πιστός µέχρι το θάνατο και θα 
σου δώσω το στέφανο της ζωής. 11 Όποιος έχει αυτί ας ακούσει 
τι το Πνεύµα λέει στις εκκλησίες. Αυτός που νικά δε θα βλαφτεί 
από το θάνατο το δεύτερο”».  

Επιστολή στην εκκλησία της Περγάµου  

12 «Και στον άγγελο της εκκλησίας στην Πέργαµο γράψε:  
“Αυτά λέει εκείνος που έχει τη ροµφαία τη δίστοµη την 

κοφτερή: 13 Ξέρω πού κατοικείς: εκεί όπου είναι ο θρόνος του 
Σατανά. και όµως κρατάς το όνοµά µου και δεν αρνήθηκες την 
πίστη µου ακόµα και κατά τις ηµέρες που ζούσε ο Αντίπας, ο 
µάρτυράς µου ο πιστός µου, ο οποίος σκοτώθηκε κοντά σας, εκεί 
όπου ο Σατανάς κατοικεί. 14 Αλλά έχω λίγα εναντίον σου, γιατί 
έχεις εκεί αυτούς που κρατούν τη διδαχή του Βαλαάµ, ο οποίος 
δίδασκε στο Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο µπροστά στους γιους 
Ισραήλ, να τους παρασύρει, για να φάνε ειδωλόθυτα και να 
πορνεύσουν. 15 Έτσι όµοια έχεις κι εσύ κάποιους που κρατούν τη 
διδαχή των Νικολαϊτών. 16 Μετανόησε, λοιπόν. ειδεµή, έρχοµαι σ' 



εσένα γρήγορα και θα πολεµήσω µαζί τους µε τη ροµφαία του 
στόµατός µου. 17 Όποιος έχει αυτί ας ακούσει τι το Πνεύµα λέει 
στις εκκλησίες. Σ' αυτόν που νικά θα του δώσω το µάννα το 
κρυµµένο και θα του δώσω ψηφί λευκό, και πάνω στο ψηφί ένα 
όνοµα καινούργιο γραµµένο που κανείς δεν το ξέρει παρά αυτός 
που το λαβαίνει”».  

Επιστολή στην εκκλησία των Θυατείρων  

18 «Και στον άγγελο της εκκλησίας στα Θυάτειρα γράψε:  
“Αυτά λέει ο Υιός του Θεού, που έχει τους οφθαλµούς του σαν 

πύρινη φλόγα και τα πόδια του όµοια µε χαλκολίβανο: 19 Ξέρω τα 
έργα σου και την αγάπη και την πίστη και τη διακονία και την 
υποµονή σου. και τα έργα σου τα τελευταία είναι περισσότερα 
από τα πρώτα. 20 Αλλά έχω εναντίον σου αυτό, ότι αφήνεις τη 
γυναίκα την Ιεζάβελ, που λέει τον εαυτό της προφήτισσα, και 
διδάσκει και πλανά τους δικούς µου δούλους, ώστε να 
πορνεύσουν και να φάνε ειδωλόθυτα. 21 Και της έδωσα χρόνο να 
µετανοήσει, αλλά δε θέλει να µετανοήσει από την πορνεία της. 22 
Ιδού, ρίχνω αυτήν στο κρεβάτι και αυτούς που µοιχεύουν µαζί της 
ρίχνω σε θλίψη µεγάλη, αν δε µετανοήσουν από τα έργα της. 23 
και τα παιδιά της θα τα χτυπήσω µε θάνατο. Και θα γνωρίσουν 
όλες οι εκκλησίες ότι εγώ είµαι εκείνος που ερευνά νεφρά και 
καρδιές, και θα δώσω σε καθέναν από εσάς σύµφωνα µε τα έργα 
σας. 24 Σ' εσάς όµως λέω στους υπόλοιπους που είστε στα 
Θυάτειρα, όσοι δεν έχουν τη διδαχή αυτή, οι οποίοι δε γνώρισαν 
τα βάθη του Σατανά καθώς τα λένε: δε βάζω πάνω σας άλλο 
βάρος. 25 όµως αυτό που έχετε κρατήστε το µέχρις ότου έρθω. 
26 Και σ' αυτόν που νικά και τηρεί µέχρι το τέλος τα έργα µου,  

 θα του δώσω εξουσία πάνω στα έθνη,  
27  και θα τους ποιµάνει µε ράβδο σιδερένια  
  όπως συντρίβονται τα σκεύη τα κεραµικά  
28 - όπως κι εγώ έχω λάβει εξουσία από τον Πατέρα µου - και 

θα του δώσω τον αστέρα τον πρωινό. 29 Όποιος έχει αυτί ας 
ακούσει τι το Πνεύµα λέει στις εκκλησίες”». 



Επιστολή στην εκκλησία των Σάρδεων 
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«Και στον άγγελο της εκκλησίας στις Σάρδεις γράψε:  
2 “Αυτά λέει εκείνος που έχει τα εφτά πνεύµατα του Θεού και 

τους εφτά αστέρες: Ξέρω τα έργα σου. όνοµα έχεις ότι ζεις, αλλά 
είσαι νεκρός. Γίνου άγρυπνος και στήριξε τα λοιπά που έµελλαν να 
πεθάνουν, γιατί δεν έχω βρει τα έργα σου ολοκληρωµένα 
µπροστά στο Θεό µου. 3 Να θυµάσαι, λοιπόν, πώς έχεις λάβει και 
άκουσες, και να τα τηρείς και µετανόησε. Αν λοιπόν δεν 
αγρυπνήσεις, θα έρθω σαν κλέφτης και δε θα γνωρίσεις ποια ώρα 
θα έρθω εναντίον σου. 4 Αλλά έχεις λίγα ονόµατα ανθρώπων στις 
Σάρδεις που δε µόλυναν τα ρούχα τους και θα περπατήσουν µαζί 
µου στα λευκά, γιατί είναι άξιοι. 5 Αυτός που νικά έτσι θα ντυθεί 
µε ρούχα λευκά και δε θα εξαλείψω το όνοµά του από τη βίβλο 
της ζωής και θα οµολογήσω το όνοµά του µπροστά στον Πατέρα 
µου και µπροστά στους αγγέλους του. 6 Όποιος έχει αυτί ας 
ακούσει τι το Πνεύµα λέει στις εκκλησίες». 

Επιστολή στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας  

7 «Και στον άγγελο της εκκλησίας στη Φιλαδέλφεια γράψε:  
“Αυτά λέει ο άγιος, ο αληθινός,  
 που έχει το κλειδί του ∆αβίδ,  
 που ανοίγει και κανείς δε θα κλείσει,  
  και που κλείνει και κανείς δεν ανοίγει:  
8 Ξέρω τα έργα σου. ιδού, έχω δώσει µπροστά σου θύρα 

ανοιγµένη, που κανείς δε δύναται να την κλείσει. Γιατί έχεις µικρή 
δύναµη, αλλά τήρησες το λόγο µου και δεν αρνήθηκες το όνοµά 
µου. 9 Ιδού, θα σου δώσω από τη συναγωγή του Σατανά, αυτούς 
που λένε τους εαυτούς τους πως είναι Ιουδαίοι, και δεν είναι αλλά 
ψεύδονται. Ιδού, θα τους κάνω να έρθουν και να προσκυνήσουν 
µπροστά στα πόδια σου και να γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. 10 
Επειδή τήρησες το λόγο µου να έχεις υποµονή, κι εγώ θα σε 
φυλάξω από την ώρα του πειρασµού που µέλλει να έρχεται πάνω 
σε όλη την οικουµένη, για να πειράξει αυτούς που κατοικούν 
πάνω στη γη. 11 Έρχοµαι γρήγορα. κράτα αυτό που έχεις, για να 



µην πάρει κανείς το στέφανό σου. 12 Αυτόν που νικά θα τον 
κάνω στύλο µέσα στο ναό του Θεού µου και έξω δε θα βγει πια. 
Και θα γράψω πάνω του το όνοµα του Θεού µου και το όνοµα της 
πόλης του Θεού µου, της καινούργιας Ιερουσαλήµ, που κατεβαίνει 
από τον ουρανό από το Θεό µου. και το όνοµά µου το καινούργιο. 
13 Όποιος έχει αυτί ας ακούσει τι το Πνεύµα λέει στις 
εκκλησίες”».  

Επιστολή στην εκκλησία της Λαοδίκειας  

14 «Και στον άγγελο της εκκλησίας στη Λαοδίκεια γράψε:  
“Αυτά λέει ο Αµήν, ο µάρτυρας ο πιστός και αληθινός, η αρχή 

της κτίσης του Θεού: 15 Ξέρω τα έργα σου. ούτε ψυχρός είσαι 
ούτε ζεστός. Είθε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. 16 Έτσι, επειδή 
είσαι χλιαρός και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, µέλλω να σε κάνω 
εµετό από το στόµα µου. 17 Γιατί λες: “Πλούσιος είµαι και έχω 
πλουτίσει και τίποτα δεν έχω ανάγκη”, και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι 
ο ταλαίπωρος και ελεεινός και φτωχός και τυφλός και γυµνός. 18 
Σε συµβουλεύω να αγοράσεις από εµένα χρυσάφι που έχει 
πυρακτωθεί και καθαριστεί από τη φωτιά, για να πλουτίσεις, και 
ρούχα λευκά, για να ντυθείς και να µη φανερωθεί η ντροπή της 
γυµνότητάς σου, και κολλύριο, ώστε να χρίσεις τους οφθαλµούς 
σου, για να βλέπεις. 19 Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. 
Έχε ζήλο, λοιπόν, και µετανόησε. 20 Ιδού, έχω σταθεί µπροστά 
στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή µου και ανοίξει 
τη θύρα, τότε θα εισέλθω προς αυτόν και θα δειπνήσω µαζί του 
και αυτός µαζί µου. 21 Σ' αυτόν που νικά θα του δώσω να καθίσει 
µαζί µου στο θρόνο µου, όπως κι εγώ νίκησα και κάθισα µαζί µε 
τον Πατέρα µου στο θρόνο του. 22 Όποιος έχει αυτί ας ακούσει τι 
το Πνεύµα λέει στις εκκλησίες”».  

Η ουράνια λατρεία  
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Μετά από αυτά είδα, και ιδού θύρα ανοιγµένη στον ουρανό, και 
η φωνή η πρώτη, που άκουσα σαν σάλπιγγα να µιλά µαζί µου, 
λέει: «Ανέβα εδώ και θα σου δείξω αυτά που πρέπει να γίνουν 



µετά από αυτά». 2 Αµέσως ήρθα σε πνευµατική έκσταση
.
 και ιδού, 

θρόνος βρισκόταν στον ουρανό και πάνω στο θρόνο ένας που 
κάθεται. 3 Και αυτός που κάθεται είναι όµοιος στη θέα µε το λίθο 
ίασπη και το σάρδιο. και ουράνιο τόξο είναι κυκλικά στο θρόνο, 
που είναι όµοιος στη θέα µε σµαράγδι. 4 Και κυκλικά στο θρόνο 
είναι θρόνοι είκοσι τέσσερις, και πάνω στους θρόνους είκοσι 
τέσσερις πρεσβύτεροι που κάθονται ντυµένοι µε ρούχα λευκά και 
πάνω στα κεφάλια τους στέφανοι χρυσοί. 5 Και από το θρόνο 
εκπορεύονται αστραπές και φωνές και βροντές. και εφτά πύρινες 
λαµπάδες καίνε µπροστά στο θρόνο, που είναι τα εφτά πνεύµατα 
του Θεού. 6 Και µπροστά στο θρόνο κάτι σαν θάλασσα γυάλινη 
όµοια µε κρύσταλλο.  

Και στο µέσο του θρόνου και κυκλικά στο θρόνο είναι τέσσερα 
ζωντανά όντα γεµάτα οφθαλµούς από µπροστά και από πίσω. 7 
Και το ζωντανό ον το πρώτο είναι όµοιο µε λέοντα και το δεύτερο 
ζωντανό ον όµοιο µε µοσχάρι και το τρίτο ζωντανό ον έχει το 
πρόσωπο σαν ανθρώπου και το τέταρτο ζωντανό ον είναι όµοιο 
µε αετό που πετάει. 8 Και τα τέσσερα ζωντανά όντα, το καθένα 
τους ξεχωριστά έχουν από έξι φτερούγες, ενώ κυκλικά και από 
µέσα είναι γεµάτα οφθαλµούς. Και ανάπαυση δεν έχουν ηµέρα και 
νύχτα λέγοντας:  

 Άγιος, άγιος, άγιος  
 Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας,  
  ο Ήταν και ο Είναι και ο Ερχόµενος!  
9 Και όταν δώσουν τα ζωντανά όντα δόξα και τιµή και 

ευχαριστία σ' αυτόν που κάθεται πάνω στο θρόνο, στον ζωντανό 
στους αιώνες των αιώνων, 10 θα πέσουν οι είκοσι τέσσερις 
πρεσβύτεροι µπροστά σ' αυτόν που κάθεται πάνω στο θρόνο και 
θα προσκυνήσουν τον ζωντανό στους αιώνες των αιώνων και θα 
ρίξουν τους στεφάνους τους µπροστά στο θρόνο λέγοντας:  

11  Άξιος είσαι, ο Κύριος και ο Θεός µας,  
  να λάβεις τη δόξα και την τιµή και τη δύναµη,  
 γιατί εσύ έχτισες τα πάντα  
  και για το θέληµά σου υπήρξαν και χτίστηκαν. 



Το βιβλίο και το Αρνίο  
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Και είδα στο δεξί χέρι εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο ένα 
βιβλίο γραµµένο από µέσα και από πίσω, σφραγισµένο καλά µε 
εφτά σφραγίδες. 2 Και είδα έναν άγγελο ισχυρό να διακηρύττει µε 
φωνή µεγάλη: «Ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει 
τις σφραγίδες του;» 3 Και κανείς δεν µπορούσε στον ουρανό ούτε 
πάνω στη γη ούτε κάτω από τη γη να ανοίξει το βιβλίο ούτε να το 
βλέπει. 4 Και έκλαιγα πολύ, γιατί κανείς άξιος δε βρέθηκε να 
ανοίξει το βιβλίο ούτε να το βλέπει. 5 Και ένας από τους 
πρεσβυτέρους µού λέει: «Μην κλαις. ιδού, νίκησε ο λέοντας που 
είναι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του ∆αβίδ, για να ανοίξει το 
βιβλίο και τις εφτά σφραγίδες του».  

6 Και είδα στο µέσο του θρόνου και των τεσσάρων ζωντανών 
όντων και στο µέσο των πρεσβυτέρων ένα Αρνίο να έχει σταθεί 
σαν σφαγµένο, έχοντας κέρατα εφτά και οφθαλµούς εφτά, οι 
οποίοι είναι τα εφτά πνεύµατα του Θεού αποσταλµένοι σε όλη τη 
γη. 7 Και ήρθε και το έχει λάβει από το δεξί χέρι εκείνου που 
κάθεται πάνω στο θρόνο. 8 Και όταν έλαβε το βιβλίο, τα τέσσερα 
ζωντανά όντα και οι είκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι έπεσαν µπροστά 
στο Αρνίο έχοντας καθένας κιθάρα και φιάλες χρυσές γεµάτες 
θυµιάµατα, που είναι οι προσευχές των αγίων. 9 Και τραγουδούν 
ωδή καινούργια λέγοντας:  

 «Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο  
  και ν' ανοίξεις τις σφραγίδες του,  
 γιατί σφάχτηκες και αγόρασες  
  για το Θεό µε το αίµα σου  
 ανθρώπους από κάθε φυλή  
  και γλώσσα και λαό και έθνος  
10  και τους έκανες για το Θεό µας βασιλεία  
  και ιερείς,  
 και θα βασιλέψουν πάνω στη γη».  
11 Και είδα, και άκουσα φωνή αγγέλων πολλών κυκλικά στο 

θρόνο και στα ζωντανά όντα και στους πρεσβυτέρους. Και ήταν ο 



αριθµός τους µυριάδες µυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, 12 
λέγοντας µε φωνή µεγάλη:  

 «Άξιο είναι το Αρνίο το σφαγµένο να λάβει  
 τη δύναµη και τον πλούτο και τη σοφία και τη ισχύ  
 και την τιµή και τη δόξα και την ευλογία».  
13 Και κάθε κτίσµα που είναι στον ουρανό και πάνω στη γη και 

κάτω από τη γη και πάνω στη θάλασσα και όσα είναι µέσα σ' αυτά 
όλα τα άκουσα να λένε:  

 «Σ' αυτόν που κάθεται πάνω στο θρόνο,  
  και στο Αρνίο,  
 ας είναι η ευλογία και η τιµή και η δόξα  
  και το κράτος  
 στους αιώνες των αιώνων».  
14 Και τα τέσσερα ζωντανά όντα έλεγαν: «Αµήν». Και οι 

πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν. 

Οι εφτά σφραγίδες  
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Και είδα, όταν άνοιξε το Αρνίο µια από τις εφτά σφραγίδες, 
τότε άκουσα ένα από τα τέσσερα ζωντανά όντα να λέει σαν φωνή 
βροντής: «Έλα». 2 Και είδα, και ιδού ίππος λευκός, και αυτός που 
κάθεται πάνω του να έχει τόξο και του δόθηκε στέφανος και 
εξήλθε νικώντας και για να νικήσει.  

3 Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα τη δεύτερη, άκουσα το δεύτερο 
ζωντανό ον να λέει: «Έλα». 4 Και εξήλθε άλλος ίππος, 
φλογοκόκκινος, και σ' αυτόν που κάθεται πάνω του του δόθηκε 
να πάρει την ειρήνη από τη γη και να αλληλοσφαχτούν. και του 
δόθηκε µάχαιρα µεγάλη. 5 Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την 
τρίτη, άκουσα το τρίτο ζωντανό ον να λέει: «Έλα». Και είδα, και 
ιδού ίππος µαύρος, και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει 
ζυγαριά στο χέρι του. 6 Και άκουσα σαν µια φωνή στο µέσο των 
τεσσάρων ζωντανών όντων να λέει: «Ένας χοίνικας σιτάρι για ένα 
δηνάριο, και τρεις χοίνικες κριθάρι για ένα δηνάριο. αλλά το λάδι 
και το κρασί µην τα βλάψεις».  



7 Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τέταρτη, άκουσα τη φωνή 
του τέταρτου ζωντανού όντος να λέει. «Έλα». 8 Και είδα, και ιδού 
ίππος χλοµός, και αυτός που κάθεται πάνω του έχει όνοµα ο 
Θάνατος, και ο Άδης ακολουθούσε µαζί του. Και τους δόθηκε 
εξουσία πάνω στο ένα τέταρτο της γης, για να σκοτώσουν µε 
ροµφαία και µε λιµό και µε θάνατο και από τα θηρία της γης.  

9 Και όταν άνοιξε την πέµπτη σφραγίδα, είδα κάτω από το 
θυσιαστήριο τις ψυχές των σφαγµένων για το λόγο του Θεού και 
για τη µαρτυρία που είχαν. 10 Και έκραξαν µε φωνή µεγάλη 
λέγοντας: «Ως πότε, ∆εσπότη άγιε και αληθινέ, δε θα κρίνεις και 
δε θα εκδικείσαι το αίµα µας από αυτούς που κατοικούν πάνω στη 
γη;» 11 Και δόθηκε σε καθέναν από αυτούς στολή λευκή, και 
ειπώθηκε σ' αυτούς να αναπαυτούν ακόµα λίγο χρόνο, ωσότου 
συµπληρωθούν και οι σύνδουλοί τους και οι αδελφοί τους που 
µέλλουν να θανατώνονται όπως καί αυτοί.  

12 Και είδα όταν άνοιξε τη σφραγίδα την έκτη, και σεισµός 
µεγάλος έγινε. Και ο ήλιος έγινε µαύρος σαν σάκος τρίχινος και η 
σελήνη όλη έγινε σαν αίµα. 13 Και οι αστέρες του ουρανού 
έπεσαν στη γη όπως η συκιά ρίχνει τα άγουρα πρώιµα σύκα της, 
όταν σείεται από δυνατό άνεµο. 14 Και ο ουρανός αποχωρίστηκε 
κι εξαφανίστηκε σαν βιβλίο κυλινδρικό που τυλίγεται απότοµα. Και 
κάθε όρος και νήσος από τον τόπο τους κινήθηκαν. 15 Και τότε οι 
βασιλιάδες της γης και οι µεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι 
πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και ελεύθερος έκρυψαν 
τους εαυτούς τους στα σπήλαια και στους βράχους των ορέων. 
16 Και λένε στα όρη και στους βράχους: «Πέστε πάνω µας και 
κρύψτε µας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο 
θρόνο και από την οργή του Αρνίου. 17 Γιατί ήρθε η ηµέρα η 
µεγάλη της οργής τους, και ποιος δύναται να σταθεί;»  

Οι 144.000 Ισραηλίτες  
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Μετά από αυτό είδα τέσσερις αγγέλους να έχουν σταθεί πάνω 
στις τέσσερις γωνίες της γης, κρατώντας τους τέσσερις ανέµους 
της γης, για να µην πνέει άνεµος πάνω στη γη µήτε πάνω στη 



θάλασσα µήτε πάνω σε κανένα δέντρο. 2 Και είδα άλλο άγγελο να 
ανεβαίνει από την ανατολή του ήλιου, έχοντας σφραγίδα τού 
ζωντανού Θεού, και έκραξε µε φωνή µεγάλη στους τέσσερις 
αγγέλους που τους δόθηκε να βλάψουν τη γη και τη θάλασσα, 3 
λέγοντας: «Μη βλάψετε τη γη µήτε τη θάλασσα µήτε τα δέντρα, 
µέχρι να σφραγίσουµε τους δούλους του Θεού µας πάνω στα 
µέτωπά τους». 4 Και άκουσα τον αριθµό των σφραγισµένων: 
εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες, σφραγισµένοι από κάθε φυλή 
των γιων Ισραήλ.  

5  Από τη φυλή Ιούδα δώδεκα χιλιάδες σφραγισµένοι,  
 από τη φυλή Ρουβήν δώδεκα χιλιάδες,  
 από τη φυλή Γαδ δώδεκα χιλιάδες,  
6  από τη φυλή Ασήρ δώδεκα χιλιάδες,  
 από τη φυλή Νεφθαλίµ δώδεκα χιλιάδες,  
 από τη φυλή Μανασσή δώδεκα χιλιάδες,  
7  από τη φυλή Συµεών δώδεκα χιλιάδες,  
 από τη φυλή Λευί δώδεκα χιλιάδες,  
 από τη φυλή Ισσάχαρ δώδεκα χιλιάδες,  
8  από τη φυλή Ζαβουλών δώδεκα χιλιάδες,  
 από τη φυλή Ιωσήφ δώδεκα χιλιάδες,  
 από τη φυλή Βενιαµίν δώδεκα χιλιάδες  
  σφραγισµένοι. 

Οι αµέτρητοι πιστοί της µεγάλης θλίψης  

9 Μετά από αυτά είδα, και ιδού πλήθος πολύ, που να το 
αριθµήσει κανείς δεν µπορούσε, από κάθε έθνος και φυλές και 
λαούς και γλώσσες, να έχουν σταθεί µπροστά στο θρόνο και 
µπροστά στο Αρνίο, ντυµένους µε στολές λευκές και µε φοίνικες 
στα χέρια τους. 10 Και κράζουν µε φωνή µεγάλη, λέγοντας:  

 «Η σωτηρία ανήκει στο Θεό µας  
 που κάθεται πάνω στο θρόνο,  
  και στο Αρνίο».  
11 Και όλοι οι άγγελοι είχαν σταθεί κυκλικά στο θρόνο και 

στους πρεσβυτέρους και στα τέσσερα ζωντανά όντα, και έπεσαν 
µπροστά στο θρόνο µε τα πρόσωπά τους και προσκύνησαν το 
Θεό, 12 λέγοντας:  

 «Αµήν.  
 η ευλογία και η δόξα και η σοφία  



 και η ευχαριστία και η τιµή και η δύναµη και η ισχύς  
 ανήκουν στο Θεό µας στους αιώνες των αιώνων.  
 αµήν».  
13 Και αποκρίθηκε ένας από τους πρεσβυτέρους, λέγοντάς µου: 

«Αυτοί οι ντυµένοι µε τις στολές τις λευκές, ποιοι είναι και από 
πού ήρθαν;» 14 Και έχω πει σ' αυτόν: «Κύριέ µου, εσύ ξέρεις». 
Και µου είπε: «Αυτοί είναι που έρχονται από τη θλίψη τη µεγάλη, 
και έπλυναν τις στολές τους και τις λεύκαναν µέσα στο αίµα του 
Αρνίου.  

15  Γι' αυτό είναι µπροστά στο θρόνο του Θεού  
  και τον λατρεύουν ηµέρα και νύχτα  
   µέσα στο ναό του,  
 και αυτός που κάθεται πάνω στο θρόνο  
  θ' απλώσει τη σκηνή του πάνω τους.  
16  ∆ε θα πεινάσουν πια ούτε πλέον θα διψάσουν,  
  ούτε θα πέσει πάνω τους ο ήλιος  
  ούτε κανένα καύµα.  
17  Γιατί το Αρνίο που είναι ανάµεσα στο θρόνο  
  θα τους ποιµάνει και θα τους οδηγήσει  
   σε πηγές νερών ζωής.  
 και θα εξαλείψει ο Θεός  
  κάθε δάκρυ από τους οφθαλµούς τους». 

Η έβδοµη σφραγίδα και το χρυσό λιβανιστήρι  
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Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την έβδοµη, έγινε σιγή στον 
ουρανό περίπου µισή ώρα. 2 Και είδα τους εφτά αγγέλους που 
µπροστά στο Θεό έχουν σταθεί, και τους δόθηκαν εφτά 
σάλπιγγες.  

3 Και άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε δίπλα στο θυσιαστήριο, 
έχοντας λιβανιστήρι χρυσό, και του δόθηκαν θυµιάµατα πολλά, 
για να τα προσφέρει µε τις προσευχές όλων των αγίων πάνω στο 
θυσιαστήριο το χρυσό που είναι µπροστά στο θρόνο. 4 Και 
ανέβηκε ο καπνός των θυµιαµάτων µε τις προσευχές των αγίων 
από το χέρι του αγγέλου µπροστά στο Θεό. 5 Και έχει λάβει ο 



άγγελος το λιβανιστήρι και το γέµισε από τη φωτιά του 
θυσιαστηρίου και την έριξε στη γη. Και έγιναν βροντές και φωνές 
και αστραπές και σεισµός. 

Οι σάλπιγγες  

6 Και οι εφτά άγγελοι, που έχουν τις εφτά σάλπιγγες, 
ετοιµάστηκαν για να σαλπίσουν.  

7 Και ο πρώτος σάλπισε: και έγινε χαλάζι και φωτιά 
ανακατεµένα µε αίµα και ρίχτηκαν στη γη. Και το ένα τρίτο της 
γης κατακάηκε και το ένα τρίτο των δέντρων κατακάηκε και κάθε 
χλωρό χορτάρι κατακάηκε.  

8 Και ο δεύτερος άγγελος σάλπισε: και κάτι σαν όρος µεγάλο 
που καίγεται µε φωτιά ρίχτηκε στη θάλασσα. Και έγινε το ένα 
τρίτο της θάλασσας αίµα 9 και πέθανε το ένα τρίτο των 
κτισµάτων που είναι µέσα στη θάλασσα και έχουν ψυχές και το 
ένα τρίτο των πλοίων καταστράφηκαν.  

10 Και ο τρίτος άγγελος σάλπισε: και έπεσε από τον ουρανό 
ένας αστέρας µεγάλος που καίγεται σαν λαµπάδα και έπεσε πάνω 
στο ένα τρίτο των ποταµών και πάνω στις πηγές των νερών. 11 
Και το όνοµα του αστέρα λέγεται ο Άψινθος. Και έγινε το ένα 
τρίτο των νερών αψίνθιο και πολλοί από τους ανθρώπους 
πέθαναν από τα νερά, γιατί πικράθηκαν.  

12 Και ο τέταρτος άγγελος σάλπισε: και χτυπήθηκε το ένα τρίτο 
του ήλιου και το ένα τρίτο της σελήνης και το ένα τρίτο των 
αστέρων, ώστε να σκοτεινιάσει το ένα τρίτο αυτών και η ηµέρα 
να µη φέξει στο ένα τρίτο της και η νύχτα οµοίως.  

13 Και είδα, και άκουσα έναν αετό να πετάει στα µεσούρανα, 
λέγοντας µε φωνή µεγάλη: Ουαί, ουαί, ουαί σ' αυτούς που 
κατοικούν πάνω στη γη από τις υπόλοιπες φωνές της σάλπιγγας 
των τριών αγγέλων που µέλλουν να σαλπίζουν».  
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Και ο πέµπτος άγγελος σάλπισε: και είδα έναν αστέρα από τον 
ουρανό που έχει πέσει στη γη, και του δόθηκε το κλειδί του 
πηγαδιού της αβύσσου. 2 Και άνοιξε το πηγάδι της αβύσσου και 
ανέβηκε καπνός από το πηγάδι σαν καπνός από καµίνι µεγάλο, και 



σκοτείνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό του πηγαδιού. 3 
Και από τον καπνό εξήλθαν ακρίδες στη γη, και δόθηκε σ' αυτές 
εξουσία όπως έχουν εξουσία οι σκορπιοί της γης. 4 Και τους 
ειπώθηκε να µη βλάψουν το χορτάρι της γης ούτε κανένα φυτό 
χλωρό ούτε κανένα δέντρο, παρά µόνο τους ανθρώπους που δεν 
έχουν τη σφραγίδα του Θεού πάνω στα µέτωπά τους. 5 Και τους 
δόθηκε εντολή να µην τους σκοτώσουν, αλλά να βασανιστούν 
πέντε µήνες . και ο βασανισµός τους είναι σαν βασανισµός 
σκορπιού όταν κεντρίσει άνθρωπο. 6 Και κατά τις ηµέρες εκείνες 
θα ζητήσουν οι άνθρωποι το θάνατο, αλλά δε θα τον βρουν, και 
θα επιθυµήσουν να πεθάνουν, αλλά φεύγει ο θάνατος από 
αυτούς.  

7 Και τα οµοιώµατα των ακρίδων είναι όµοια µε ίππους 
ετοιµασµένους για πόλεµο, και πάνω στα κεφάλια τους είναι σαν 
στέφανοι όµοιοι µε χρυσό, και τσ πρόσωπά τους σαν πρόσωπα 
ανθρώπων. 8 Και είχαν τρίχες σαν τρίχες γυναικών, και τα δόντια 
τους ήταν σαν των λιονταριών. 9 Και είχαν θώρακες σαν θώρακες 
σιδερένιους, και ο θόρυβος των πτερύγων τους σαν θόρυβος 
αρµάτων µε ίππους πολλούς που τρέχουν σε πόλεµο. 10 Και 
έχουν ουρές όµοιες µε σκορπιούς και κεντριά, και στις ουρές τους 
είναι η δύναµή τους να βλάψουν τους ανθρώπους πέντε µήνες. 11 
Έχουν πάνω τους βασιλιά τον άγγελο της αβύσσου. το όνοµά του 
εβραϊκά είναι Αβαδδών και στην ελληνική έχει όνοµα Απολλύων.  

12 Το ουαί το ένα πέρασε. ιδού, έρχονται ακόµα δύο ουαί µετά 
από αυτά.  

13 Και ο έκτος άγγελος σάλπισε: και άκουσα µία φωνή από τα 
τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου του χρυσού, που είναι 
µπροστά στο Θεό, 14 να λέει στον έκτο άγγελο που έχει τη 
σάλπιγγα: «Λύσε τους τέσσερις αγγέλους τους δεµένους πάνω 
στον ποταµό το µεγάλο, τον Ευφράτη». 15 Και λύθηκαν οι 
τέσσερις άγγελοι, οι ετοιµασµένοι γι' αυτήν την ώρα και ηµέρα και 
µήνα και έτος, για να σκοτώσουν το ένα τρίτο των ανθρώπων. 16 
Και ο αριθµός των στρατευµάτων του ιππικού είναι διακόσια 
εκατοµµύρια. άκουσα τον αριθµό τους. 17 Και έτσι είδα τους 
ίππους στο όραµα και αυτούς που κάθονται πάνω τους: να έχουν 
θώρακες πύρινους και υακίνθινους και θειαφένιους. και τα κεφάλια 
των ίππων σαν κεφάλια λιονταριών, και από τα στόµατά τους 
εκπορεύεται φωτιά και καπνός και θειάφι. 18 Από τις τρεις τούτες 



πληγές σκοτώθηκαν το ένα τρίτο των ανθρώπων, δηλαδή από τη 
φωτιά και τον καπνό και το θειάφι που εκπορεύεται από τα 
στόµατά τους. 19 Γιατί η δύναµη των ίππων είναι στο στόµα τους 
και στις ουρές τους. γιατί οι ουρές τους είναι όµοιες µε φίδια κι 
έχουν κεφάλια και µε αυτές βλάπτουν.  

20 Και οι υπόλοιποι από τους ανθρώπους, που δε σκοτώθηκαν 
µε τις πληγές αυτές, ούτε που µετάνιωσαν από τα έργα των 
χεριών τους, ώστε να µην προσκυνήσουν τα δαιµόνια και τα 
είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα 
ξύλινα, που ούτε να βλέπουν δύνανται ούτε να ακούνε ούτε να 
περπατούν. 21 Και δε µετάνιωσαν από τους φόνους τους ούτε 
από τα µαγικά τους ούτε από την πορνεία τους ούτε από τις 
κλεψιές τους. 

Ο ισχυρός άγγελος και το βιβλιαράκι  
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Και είδα άλλο άγγελο ισχυρό να κατεβαίνει από τον ουρανό, 
ντυµένο µε νεφέλη, και το ουράνιο τόξο πάνω στο κεφάλι του και 
το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα πόδια του σαν πύρινοι 
στύλοι, 2 και έχει στο χέρι του ένα βιβλιαράκι ανοιγµένο. Και 
έθεσε το πόδι του το δεξί πάνω στη θάλασσα και το αριστερό 
πάνω στη γη, 3 και έκραξε µε φωνή µεγάλη όπως ακριβώς 
λέοντας βρυχιέται. Και όταν έκραξε, λάλησαν σι εφτά βροντές τις 
δικές τους φωνές. 4 Και όταν λάλησαν οι εφτά βροντές, έµελλα 
να γράφω. Αλλά άκουσα φωνή από τον ουρανό να λέει: 
«Σφράγισε αυτά που λάλησαν οι εφτά βροντές και µην τα 
γράψεις». 5 Και ο άγγελος, που είδα να έχει σταθεί πάνω στη 
θάλασσα και πάνω στη γη,  

 σήκωσε το χέρι του το δεξί στον ουρανό  
  και ορκίστηκε σ' αυτόν που ζει  
   στους αιώνες των αιώνων,  

ο οποίος έχτισε τον ουρανό και όσα υπάρχουν σ' αυτόν, και τη γη 
και όσα υπάρχουν σ' αυτήν, και τη θάλασσα και όσα υπάρχουν σ' 
αυτήν, ότι χρονοτριβή πια δε θα υπάρχει. 6 Αλλά κατά τις ηµέρες 
της φωνής του έβδοµου αγγέλου, όταν µέλλει να σαλπίζει, τότε 



τελέστηκε το µυστήριο του Θεού όπως ευαγγέλισε 7 στους δικούς 
του δούλους, τους προφήτες.  

8 Και η φωνή που άκουσα από τον ουρανό πάλι µιλά µαζί µου 
και λέει: «Πήγαινε, λάβε το βιβλίο το ανοιγµένο στο χέρι του 
αγγέλου που έχει σταθεί πάνω στη θάλασσα και πάνω στη γη». 9 
Και τότε έφυγα και πήγα προς τον άγγελο, λέγοντάς του να µου 
δώσει το βιβλιαράκι. Και µου λέει: «Λάβε και κατάφαγέ το. και θα 
σου πικράνει την κοιλιά, αλλά στο στόµα σου θα είναι γλυκό σαν 
µέλι». 10 Και έλαβα το βιβλιαράκι από το χέρι του αγγέλου και το 
κατάφαγα και ήταν στο στόµα µου σαν µέλι γλυκό. αλλά όταν το 
έφαγα, πικράθηκε η κοιλιά µου. 11 Και µου λένε: «Πρέπει πάλι να 
προφητέψεις πάνω σε λαούς και σε έθνη και σε γλώσσες και σε 
βασιλιάδες πολλούς».  

Οι δυο µάρτυρες  
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Και µου δόθηκε καλάµι όµοιο µε ράβδο, λέγοντάς µου: «Σήκω 
και µέτρησε το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και εκείνους που 
προσκυνούν µέσα σ' αυτόν. 2 Αλλά την αυλή την εξωτερική του 
ναού βγάλε την έξω από το µέτρηµα και µην την µετρήσεις, γιατί 
δόθηκε στα έθνη, και την πόλη την άγια θα πατήσουν σαράντα 
δύο µήνες. 3 Και θα δώσω στους δύο µάρτυρές µου και θα 
προφητέψουν χίλιες διακόσιες εξήντα ηµέρες ντυµένοι µε 
σάκους». 4 Αυτοί είναι τα δύο ελαιόδεντρα και οι δύο λυχνίες που 
µπροστά στον Κύριο της γης έχουν σταθεί. 5 Και αν κάποιος θέλει 
να τους βλάψει, φωτιά εκπορεύεται από το στόµα τους και 
κατατρώει τους εχθρούς τους. Και αν κάποιος θελήσει να τους 
βλάψει, έτσι πρέπει αυτός να σκοτωθεί. 6 Αυτοί έχουν την 
εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, για να µην πέφτει βροχή κατά 
τις ηµέρες της προφητείας τους. Και εξουσία έχουν πάνω στα 
νερά να τα µετατρέπουν σε αίµα και να χτυπήσουν τη γη µε κάθε 
πληγή όσες φορές κι αν θελήσουν. 7 Και όταν τελειώσουν τη 
µαρτυρία τους, το θηρίο που ανεβαίνει από την άβυσσο θα κάνει 
µε αυτούς πόλεµο και θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει. 8 Και 
το πτώµα τους θα βρίσκεται πάνω στην πλατεία της πόλης της 



µεγάλης, που καλείται πνευµατικά Σόδοµα και Αίγυπτος, όπου και 
ο Κύριός τους σταυρώθηκε. 9 Και βλέπουν οι άνθρωποι από τους 
λαούς και φυλές και γλώσσες και έθνη το πτώµα τους τρεισήµισι 
ηµέρες, και δεν αφήνουν τα πτώµατά τους να τεθούν σε µνήµα. 
10 Και όσοι κατοικούν πάνω στη γη χαίρονται γι' αυτούς και 
ευφραίνονται και δώρα θα στείλουν ο ένας στον άλλο, γιατί αυτοί 
οι δύο προφήτες βασάνισαν όσους κατοικούν πάνω στη γη. 11 
Αλλά µετά τις τρεισήµισι ηµέρες πνεύµα ζωής από το Θεό εισήλθε 
µέσα τους, και στάθηκαν πάνω στα πόδια τους, και φόβος 
µεγάλος έπεσε πάνω σ' αυτούς που τους παρατηρούν. 12 Και τότε 
άκουσαν φωνή µεγάλη από τον ουρανό να τους λέει: «Ανεβείτε 
εδώ». Και ανέβηκαν στον ουρανό µέσα στη νεφέλη, και τους 
παρατήρησαν οι εχθροί τους. 13 Και εκείνη την ώρα έγινε σεισµός 
µεγάλος και το ένα δέκατο της πόλης έπεσε και σκοτώθηκαν κατά 
το σεισµό εφτά χιλιάδες άτοµα ανθρώπων, και οι λοιποί γέµισαν 
φόβο και έδωσαν δόξα στο Θεό του ουρανού.  

14 Το ουαί το δεύτερο πέρασε, ιδού, το ουαί το τρίτο έρχεται 
γρήγορα. 

Η έβδοµη σάλπιγγα  

15 Και ο έβδοµος άγγελος σάλπισε. και έγιναν φωνές µεγάλες 
στον ουρανό που έλεγαν:  

 «Η βασιλεία του κόσµου έγινε του Κυρίου µας  
  και του Χριστού του,  
 και θα βασιλέψει στους αιώνες των αιώνων».  
16 Και οι είκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι που κάθονται µπροστά 

στο Θεό πάνω στους θρόνους τους έπεσαν µε τα πρόσωπά τους 
και προσκύνησαν το Θεό, 17 λέγοντας:  

 «Σε ευχαριστούµε, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα,  
  ο Είναι και ο Ήταν,  
 γιατί έχεις λάβει τη δύναµή σου τη µεγάλη  
  και βασίλεψες.  
18  Και τα έθνη οργίστηκαν,  
  αλλά ήρθε η οργή σου  
 και ο καιρός των νεκρών, για να κριθούν.  
  και για να δώσεις το µισθό  
  στους δούλους σου  
 στους προφήτες και στους αγίους  



  και σ' όσους φοβούνται το όνοµά σου,  
 τους µικρούς και τους µεγάλους,  
  και για να φθείρεις εκείνους  
  που φθείρουν τη γη».  
19 Και ανοίχτηκε ο ναός του Θεού που είναι στον ουρανό και 

φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης του µέσα στο ναό του. Και έγιναν 
αστραπές και φωνές και βροντές και σεισµός και χαλάζι µεγάλο. 

Η γυναίκα και ο δράκος  
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Και σηµείο µεγάλο φάνηκε στον ουρανό: γυναίκα ντυµένη τον 
ήλιο και η σελήνη κάτω από τα πόδια της και πάνω στο κεφάλι 
της ένας στέφανος από δώδεκα αστέρες. 2 Και είχε παιδί στην 
κοιλιά και κράζει µε ωδίνες και βασανίζεται στον τοκετό. 3 Και 
φάνηκε άλλο σηµείο στον ουρανό: και ιδού δράκος µεγάλος, 
φλογοκόκκινος, έχοντας εφτά κεφάλια και δέκα κέρατα και πάνω 
στα κεφάλια του εφτά διαδήµατα. 4 Και η ουρά του σέρνει το ένα 
τρίτο των αστέρων του ουρανού και τους έριξε στη γη. Και ο 
δράκος έχει σταθεί µπροστά στη γυναίκα που µέλλει να γεννήσει, 
για να καταφάει το τέκνο της όταν το γεννήσει. 5 Και γέννησε γιο, 
παιδί αρσενικό, ο οποίος µέλλει να ποιµαίνει όλα τα έθνη µε 
ράβδο σιδερένια. Και αρπάχτηκε το τέκνο της προς το Θεό και 
προς το θρόνο του. 6 Και τότε η γυναίκα έφυγε στην έρηµο όπου 
έχει εκεί τόπο ετοιµασµένο από το θεό, για να την τρέφουν εκεί 
χίλιες διακόσιες εξήντα ηµέρες.  

7 Και έγινε πόλεµος στον ουρανό, ο Μιχαήλ και οι άγγελοί του 
ήρθαν να πολεµήσουν µε το δράκο. Και ο δράκος πολέµησε και οι 
άγγελοί του, 8 αλλά δεν υπερίσχυσε ούτε τόπος βρέθηκε γι' 
αυτούς πια στον ουρανό. 9 Και ρίχτηκε ο δράκος ο µεγάλος, ο 
όφης ο αρχαίος, που καλείται ∆ιάβολος και ο Σατανάς, αυτός που 
πλανά την οικουµένη όλη, ρίχτηκε στη γη και οι άγγελοί του 
ρίχτηκαν µαζί του. 10 Και άκουσα φωνή µεγάλη στον ουρανό να 
λέει:  

 «Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναµη  
  και η βασιλεία του Θεού µας  



  και η εξουσία του Χριστού του,  
 γιατί ρίχτηκε ο κατήγορος των αδελφών µας,  
  που τους κατηγορεί µπροστά στο Θεό µας  
   ηµέρα και νύχτα.  
11  Και αυτοί τον νίκησαν  
   χάρη στο αίµα του Αρνίου  
  και χάρη στο λόγο της µαρτυρίας τους,  
 και δεν αγάπησαν την ψυχή τους µέχρι το θάνατο.  
12  Γι' αυτό ας ευφραίνεστε ουρανοί  
  και όσοι σ' αυτούς κατασκηνώνετε.  
 Αλίµονο στη γη και στη θάλασσα,  
  γιατί κατέβηκε ο ∆ιάβολος προς εσάς  
 έχοντας θυµό µεγάλο,  
  επειδή ξέρει ότι λίγο καιρό έχει».  
13 Και όταν είδε ο δράκος ότι ρίχτηκε στη γη, καταδίωξε τη 

γυναίκα που γέννησε το αρσενικό παιδί. 14 Και δόθηκαν στη 
γυναίκα οι δυο φτερούγες του αετού του µεγάλου, για να πετά 
στην έρηµο, στον τόπο της, όπου τρέφεται εκεί έναν καιρό και 
δύο καιρούς και µισό καιρό µακριά από το πρόσωπο του όφη. 15 
Και τίναξε ο όφης από το στόµα του πίσω από τη γυναίκα νερό 
σαν ποταµό, για να την κάνει να παρασυρθεί από τον ποταµό. 16 
Αλλά βοήθησε η γη τη γυναίκα και άνοιξε η γη το στόµα της και 
κατάπιε τον ποταµό που τίναξε ο δράκος από το στόµα του. 17 
Και τότε οργίστηκε ο δράκος ενάντια στη γυναίκα και έφυγε, για 
να κάνει πόλεµο µε τους υπόλοιπους απογόνους της, που τηρούν 
τις εντολές του Θεού και που έχουν τη µαρτυρία για τον Ιησού. 
18 Και στάθηκε πάνω στην άµµο της θάλασσας. 

Τα δύο θηρία  
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Και είδα από τη θάλασσα θηρίο να ανεβαίνει, που έχει δέκα 
κέρατα και εφτά κεφάλια, και πάνω στα κέρατά του δέκα 
διαδήµατα και πάνω στα κεφάλια του βλάστηµα ονόµατα. 2 Και 
το θηρίο που είδα ήταν όµοιο µε λεοπάρδαλη και τα πόδια του 
σαν αρκούδας και το στόµα του σαν στόµα λιονταριού. Και του 



έδωσε ο δράκος τη δύναµή του και το θρόνο του και εξουσία 
µεγάλη. 3 Και ένα από τα κεφάλια του ήταν σαν σφαγµένο για 
θάνατο, αλλά η θανάσιµη πληγή του θεραπεύτηκε. Και τότε 
θαύµασε όλη η γη και ακολούθησε πίσω από το θηρίο, 4 και 
προσκύνησαν το δράκο, γιατί έδωσε την εξουσία στο θηρίο, και 
προσκύνησαν το θηρίο, λέγοντας: «Ποιος είναι όµοιος µε το θηρίο 
και ποιος δύναται να πολεµήσει µε αυτό;»  

5 Και του δόθηκε στόµα να λαλεί µεγάλα πράγµατα και 
βλαστήµιες, και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει σαράντα δύο 
µήνες. 6 Και άνοιξε το στόµα του για βλαστήµιες εναντίον του 
Θεού, για να βλαστηµήσει το όνοµά του και τη σκηνή του, αυτούς 
που κατασκηνώνουν στον ουρανό. 7 Και του δόθηκε να κάνει 
πόλεµο µε τους αγίους και να τους νικήσει. Και του δόθηκε 
εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. 8 Και 
όλοι όσοι κατοικούν πάνω στη γη θα προσκυνήσουν αυτόν, του 
οποίου δεν έχει γραφτεί το όνοµά του στο βιβλίο της ζωής του 
Αρνίου του σφαγµένου από την αρχή της δηµιουργίας του 
κόσµου.  

9  Αν κάποιος έχει αυτί ας ακούσει:  
10 Αν είναι κάποιος για αιχµαλωσία,  
  σε αιχµαλωσία πηγαίνει.  
 αν είναι κάποιος µε µαχαίρι να σκοτωθεί,  
  αυτός µε µαχαίρι θα σκοτωθεί.  
Εδώ είναι η υποµονή και η πίστη των αγίων.  
11 Και είδα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη, και είχε δύο 

κέρατα όµοια µε αρνί, αλλά µιλούσε σαν δράκος. 12 Και όλη την 
εξουσία του πρώτου θηρίου την ενεργεί µπροστά του. Και κάνει 
τη γη και όσους κατοικούν σ' αυτή να προσκυνήσουν το θηρίο το 
πρώτο, του οποίου θεραπεύτηκε η θανάσιµη πληγή του. 13 Και 
κάνει θαυµατουργικά σηµεία µεγάλα, ώστε και φωτιά κάνει να 
κατεβαίνει στη γη από τον ουρανό µπροστά στους ανθρώπους. 14 
Και πλανά αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη, εξαιτίας των 
θαυµατουργικών σηµείων που του δόθηκε να κάνει µπροστά στο 
θηρίο, λέγοντας σ' αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη να κάνουν 
εικόνα στο θηρίο, ο οποίος έχει την πληγή της µάχαιρας και έζησε. 
15 Και του δόθηκε να δώσει πνεύµα στην εικόνα του θηρίου, 
ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει ώστε όσοι 
δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να σκοτωθούν. 16 Και 



κάνει σ' όλους, στους µικρούς και στους µεγάλους, και στους 
πλούσιους και στους φτωχούς, και στους ελεύθερους και στους 
δούλους, να δώσουν σ' αυτούς χάραγµα πάνω στο χέρι τους το 
δεξί ή πάνω στο µέτωπό τους. 17 Και να µη δύναται κανείς να 
αγοράσει ή να πουλήσει παρά µόνο όποιος έχει το χάραγµα, 
δηλαδή το όνοµα του θηρίου ή τον αριθµό του ονόµατός του. 18 
Εδώ είναι η σοφία: όποιος έχει νου ας λογαριάσει τον αριθµό του 
θηρίου, γιατί είναι αριθµός ανθρώπου. και ο αριθµός του είναι 
εξακόσια εξήντα έξι. 

Η καινούργια ωδή των 144.000  
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Και είδα, και ιδού το Αρνίο να έχει σταθεί πάνω στο όρος Σιών 
και µαζί του εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες να έχουν το όνοµά 
του και το όνοµα του Πατέρα του γραµµένο πάνω στα µέτωπά 
τους. 2 Και τότε άκουσα φωνή από τον ουρανό σαν βοή νερών 
πολλών και σαν φωνή βροντής µεγάλης, και η φωνή που άκουσα 
ήταν όπως κιθαριστών που παίζουν µε τις κιθάρες τους. 3 Και 
τραγουδούν ωδή καινούργια µπροστά στο θρόνο και µπροστά στα 
τέσσερα ζωντανά όντα και στους πρεσβυτέρους. Και κανείς δεν 
µπορούσε να µάθει την ωδή παρά µόνο οι εκατόν σαράντα 
τέσσερις χιλιάδες, οι αγορασµένοι από τη γη. 4 Αυτοί είναι που 
µαζί µε γυναίκες δε µολύνθηκαν, γιατί είναι παρθένοι. αυτοί είναι 
που ακολουθούν το Αρνίο όπου κι αν πηγαίνει. Αυτοί 
αγοράστηκαν από τους ανθρώπους, απαρχή για το Θεό και το 
Αρνίο, 5 και στο στόµα τους δε βρέθηκε ψέµα. είναι άµωµοι. 

Τα µηνύµατα των τριών αγγέλων 

 6 Και είδα άλλο άγγελο να πετά στα µεσούρανα, έχοντας 
ευαγγέλιο αιώνιο, για να ευαγγελίσει όσους κάθονται πάνω στη γη 
και σε κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό, 7 λέγοντας µε 
φωνή µεγάλη: «Φοβηθείτε το Θεό και δώστε σ' αυτόν δόξα, γιατί 
ήρθε η ώρα της κρίσης του, και προσκυνήστε αυτόν που έκανε 
τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πηγές νερών».  



8 Και άλλος άγγελος, δεύτερος, ακολούθησε λέγοντας: «Έπεσε, 
έπεσε η Βαβυλώνα η µεγάλη, που από το κρασί του θυµού/ της 
πορνείας της έχει ποτίσει όλα τα έθνη».  

9 Και άλλος άγγελος, τρίτος, τους ακολούθησε λέγοντας µε 
φωνή µεγάλη: «Αν κάποιος προσκυνεί το θηρίο και την εικόνα του 
και λαβαίνει χάραγµα πάνω στο µέτωπό του ή πάνω στο χέρι του, 
10 και αυτός θα πιει από το κρασί του θυµού του Θεού που είναι 
παρασκευασµένο ανέρωτο µέσα στο ποτήρι της οργής του και θα 
βασανιστεί µε φωτιά και θειάφι µπροστά σε άγιους αγγέλους και 
µπροστά στο Αρνίο. 11 Και ο καπνός του βασανισµού τους 
ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων, και δεν έχουν ανάπαυση 
ηµέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του και 
αν κάποιος λαβαίνει το χάραγµα του ονόµατός του. 12 Εδώ είναι 
η υποµονή των αγίων, εκείνων που τηρούν τις εντολές του Θεού 
και την πίστη προς τον Ιησού».  

13 Και άκουσα φωνή από τον ουρανό να λέει: «Γράψε: 
“Μακάριοι οι νεκροί που πεθαίνουν µε τον Κύριο από τώρα”». 
«Ναι», λέει το Πνεύµα, «για να αναπαυτούν από τους κόπους 
τους, γιατί τα έργα τους ακολουθούν µαζί τους». 

Ο θερισµός και ο τρύγος της γης  

14 Και είδα, και ιδού νεφέλη λευκή και πάνω στη νεφέλη έναν 
που κάθεται όµοιο µε γιο ανθρώπου, έχοντας πάνω στο κεφάλι 
του στέφανο χρυσό και στο χέρι του δρεπάνι κοφτερό. 15 Και 
άλλος άγγελος εξήλθε από το ναό, κράζοντας µε φωνή µεγάλη σ' 
αυτόν που κάθεται πάνω στη νεφέλη: «Στείλε το δρεπάνι σου και 
θέρισε, γιατί ήρθε η ώρα να θερίσεις, επειδή ξεράθηκε ο καρπός 
για το θερισµό της γης». 16 Και αυτός που κάθεται πάνω στη 
νεφέλη έριξε το δρεπάνι του πάνω στη γη και θερίστηκε η γη.  

17 Και άλλος άγγελος εξήλθε από το ναό που είναι στον 
ουρανό, έχοντας και αυτός δρεπάνι κοφτερό. 18 Και άλλος 
άγγελος εξήλθε από το θυσιαστήριο, αυτός που έχει εξουσία πάνω 
στη φωτιά, και φώναξε µε φωνή µεγάλη σ' αυτόν που έχει το 
δρεπάνι το κοφτερό, λέγοντας: «Στείλε το δρεπάνι σου το 
κοφτερό και τρύγησε τα τσαµπιά της αµπέλου της γης, γιατί 
ωρίµασαν τα σταφύλια της». 19 Και έριξε ο άγγελος το δρεπάνι 
του στη γη και τρύγησε την άµπελο της γης και έριξε τα σταφύλια 
της στο πατητήρι του θυµού του Θεού, το µεγάλο. 20 Και 



πατήθηκε το πατητήρι έξω από την πόλη και εξήλθε αίµα από το 
πατητήρι φτάνοντας µέχρι τα χαλινάρια των ίππων σε έκταση 
περίπου τριακοσίων χιλιοµέτρων.  

Οι άγγελοι µε τις εφτά έσχατες πληγές  
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Και είδα άλλο σηµείο στον ουρανό, µεγάλο και θαυµαστό: εφτά 
αγγέλους που έχουν εφτά πληγές, τις έσχατες, γιατί µ' αυτές 
τελέστηκε ο θυµός του Θεού.  

2 Και είδα κάτι σαν θάλασσα γυάλινη ανακατεµένη µε φωτιά, 
και εκείνους που νικούν το θηρίο και την εικόνα του και τον 
αριθµό του ονόµατός του να έχουν σταθεί πάνω στη θάλασσα τη 
γυάλινη, έχοντας κιθάρες του Θεού. 3 Και τραγουδούν την ωδή 
του Μωυσή, του δούλου του Θεού, και την ωδή του Αρνίου 
λέγοντας:  

 «Μεγάλα και θαυµαστά τα έργα σου,  
  Κύριε Θεέ Παντοκράτορα.  
 δίκαιες και αληθινές οι οδοί σου,  
  βασιλιά των εθνών.  
4  Ποιος δε θα φοβηθεί, Κύριε,  
  και δε θα δοξάσει το όνοµά σου;  
 Γιατί είσαι ο µόνος όσιος.  
  Όλα τα έθνη θα έρθουν  
  και θα προσκυνήσουν µπροστά σου,  
 γιατί οι δίκαιες πράξεις σου φανερώθηκαν».  
5 Και µετά από αυτά είδα, και ανοίχτηκε ο ναός της σκηνής του 

µαρτυρίου στον ουρανό 6 και εξήλθαν από το ναό οι εφτά 
άγγελοι που έχουν τις εφτά πληγές, ντυµένοι µε καθαρό λινό 
λαµπρό και περιζωσµένοι γύρω από τα στήθη µε ζώνες χρυσές. 7 
Και ένα από τα τέσσερα ζωντανά όντα έδωσε στους εφτά 
αγγέλους εφτά φιάλες χρυσές, γεµάτες από το θυµό του Θεού 
που ζει στους αιώνες των αιώνων. 8 Και γέµισε ο ναός καπνό από 
τη δόξα του Θεού και από τη δύναµή του, και κανείς δεν 
µπορούσε να εισέλθει στο ναό µέχρι να τελεστούν 9 οι εφτά 
πληγές των εφτά αγγέλων. 



Οι εφτά φιάλες του θυµού του Θεού  
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Και άκουσα µεγάλη φωνή από το ναό να λέει στους εφτά 
αγγέλους: «Πηγαίνετε και ξεχύνετε τις εφτά φιάλες, του θυµού 
του Θεού στη γη».  

2 Και έφυγε ο πρώτος και έχυσε τη φιάλη του στη γη: και έγινε 
έλκος κακό και οδυνηρό επάνω στους ανθρώπους που έχουν το 
χάραγµα του θηρίου και που προσκυνούν την εικόνα του.  

3 Και ο δεύτερος έχυσε τη φιάλη του στη θάλασσα: και έγινε 
αίµα σαν νεκρού, και κάθε ζωντανή ψυχή πέθανε, όσα είναι µέσα 
στη θάλασσα.  

4 Και ο τρίτος έχυσε τη φιάλη του στους ποταµούς και στις 
πηγές των νερών: και έγινε αίµα. 5 Και άκουσα τον άγγελο των 
νερών να λέει:  

 «∆ίκαιος είσαι, ο Είναι και ο Ήταν, ο όσιος,  
  γιατί έκρινες αυτά,  
6  γιατί αίµα αγίων και προφητών έχυσαν,  
  και αίµα τους έδωσες να πιουν.  
   είναι άξιοι».  
7 Και άκουσα το θυσιαστήριο να λέει:  
 «Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα.  
  αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις σου».  
8 Και ο τέταρτος έχυσε τη φιάλη του πάνω στον ήλιο και του 

δόθηκε να κάψει τους ανθρώπους µε φωτιά: 9 και κάηκαν οι 
άνθρωποι µε µεγάλο καύµα και βλαστήµησαν το όνοµα του Θεού 
που έχει την εξουσία πάνω στις πληγές αυτές και δε µετανόησαν, 
για να του δώσουν δόξα.  

10 Και ο πέµπτος έχυσε τη φιάλη του πάνω στο θρόνο του 
θηρίου: και έγινε η βασιλεία του σκοτεινή, και µασούσαν τις 
γλώσσες τους από τον πόνο. 11 Και βλαστήµησαν το Θεό του 
ουρανού από τους πόνους τους και από τα έλκη τους, και δε 
µετανόησαν από τα έργα τους.  

12 Και ο έκτος έχυσε τη φιάλη του πάνω στον ποταµό το 
µεγάλο, τον Ευφράτη: και ξεράθηκε το νερό του, για να 
ετοιµαστεί η οδός των βασιλιάδων που είναι από την ανατολή του 



ήλιου. 13 Και είδα να βγαίνουν από το στόµα του δράκου και από 
το στόµα του θηρίου και από το στόµα του ψευδοπροφήτη τρία 
πνεύµατα ακάθαρτα σαν βάτραχοι. 14 Είναι δηλαδή πνεύµατα 
δαιµονίων που κάνουν θαυµατουργικά σηµεία, τα οποία 
εκπορεύονται πάνω στους βασιλιάδες της οικουµένης όλης, για να 
τους συνάξουν στον πόλεµο της ηµέρας της µεγάλης του Θεού 
του Παντοκράτορα. 15 - «Ιδού, έρχοµαι σαν κλέφτης. Μακάριος 
αυτός που αγρυπνεί και διατηρεί τα ρούχα του, για να µην 
περπατά γυµνός και βλέπουν την ασχήµια του». - 16 Και τους 
σύναξε στον τόπο που καλείται εβραϊκά Αρµαγεδών.  

17 Και ο έβδοµος έχυσε τη φιάλη του στον αέρα: και εξήλθε 
φωνή µεγάλη από το ναό, από το θρόνο, που λέει: «Έχει γίνει». 
18 Και τότε έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές, και σεισµός 
έγινε µεγάλος, τέτοιος που δεν έγινε αφότου άνθρωπος 
δηµιουργήθηκε πάνω στη γη, σεισµός έτσι, τόσο πολύ µεγάλος. 
19 Και η πόλη η µεγάλη έγινε τρία µέρη και οι πόλεις των εθνών 
έπεσαν. Και η Βαβυλώνα η µεγάλη µνηµονεύτηκε µπροστά στο 
Θεό, για να της δώσει το ποτήρι το κρασί του θυµού της οργής 
του. 20 Και κάθε νήσος έφυγε και όρη δε βρέθηκαν. 21 Και χαλάζι 
µεγάλο βάρους περίπου ενός ταλάντου κατεβαίνει από τον 
ουρανό πάνω στους ανθρώπους. Και βλαστήµησαν οι άνθρωποι 
το Θεό εξαιτίας της πληγής του χαλαζιού, γιατί πάρα πολύ µεγάλη 
είναι η πληγή του. 

Η µεγάλη πόρνη και το θηρίο  
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Και ήρθε ένας από τους εφτά αγγέλους που είχαν τις εφτά 
φιάλες και µίλησε µαζί µου λέγοντας: «Έλα, θα σου δείξω την 
κατάκριση της πόρνης της µεγάλης που κάθεται πάνω σε νερά 
πολλά, 2 µε την οποία πόρνευσαν οι βασιλιάδες της γης και 
µέθυσαν όσοι κατοικούν τη γη από το κρασί της πορνείας της». 3 
Και µε µετέφερε σε µια έρηµο µέσα σε πνευµατική έκσταση. Και 
τότε είδα µια γυναίκα να κάθεται πάνω σε θηρίο κόκκινο, γεµάτο 
βλάστηµα ονόµατα, που έχει εφτά κεφάλια και δέκα κέρατα. 4 Και 
η γυναίκα ήταν ντυµένη µε πορφυρό και κόκκινο, και 



επικαλυµµένη µε χρυσάφι και µε πολύτιµους λίθους και µε 
µαργαριτάρια, έχοντας χρυσό ποτήρι στο χέρι της γεµάτο µε 
βδελύγµατα και µε τις ακαθαρσίες της πορνείας της. 5 Και πάνω 
στο µέτωπό της ένα όνοµα γραµµένο, ένα µυστήριο: “Βαβυλώνα 
η µεγάλη, η µητέρα των πορνών και των βδελυγµάτων της γης”. 
6 Και είδα τη γυναίκα να µεθάει από το αίµα των αγίων και από το 
αίµα των µαρτύρων του Ιησού.  

Και θαύµασα, όταν την είδα, µε θαυµασµό µεγάλο. 7 Αλλά µου 
είπε ο άγγελος: «Γιατί θαύµασες; Εγώ θα σου πω το µυστήριο της 
γυναίκας και του θηρίου που τη βαστάζει, το οποίο έχει τα εφτά 
κεφάλια και τα δέκα κέρατα. 8 Το θηρίο που είδες ήταν και δεν 
είναι και µέλλει να ανεβαίνει από την άβυσσο και πηγαίνει στην 
απώλεια. Και θα θαυµάσουν αυτοί που κατοικούν πάνω στη γη, 
των οποίων δεν έχει γραφτεί το όνοµα στο βιβλίο της ζωής από 
την αρχή της δηµιουργίας του κόσµου, βλέποντας το θηρίο ότι 
ήταν και δεν είναι, αλλά θα είναι πάλι παρόν. 9 Εδώ είναι ο νους 
που έχει σοφία: τα εφτά κεφάλια είναι εφτά όρη όπου η γυναίκα 
κάθεται πάνω τους. Και επίσης είναι εφτά βασιλιάδες .  10 οι πέντε 
έπεσαν, ο ένας υπάρχει, ο άλλος ακόµα δεν ήρθε και, όταν έρθει, 
αυτός πρέπει να µείνει λίγο. 11 Και το θηρίο που ήταν και δεν 
είναι, και αυτός είναι όγδοος βασιλιάς και προέρχεται από τους 
εφτά, και πηγαίνει στην απώλεια. 12 Και τα δέκα κέρατα που είδες 
είναι δέκα βασιλιάδες, οι οποίοι δεν έλαβαν βασιλεία ακόµη, αλλά 
λαβαίνουν εξουσία ως βασιλιάδες για µια ώρα µαζί µε το θηρίο. 13 
Αυτοί µια γνώµη έχουν, και τη δύναµη και την εξουσία τους στο 
θηρίο τις δίνουν. 14 Αυτοί µε το Αρνίο θα πολεµήσουν και το 
Αρνίο θα τους νικήσει, γιατί είναι Κύριος κυρίων και Βασιλιάς 
βασιλιάδων, και όσοι είναι µαζί του είναι κλητοί και εκλεκτοί και 
πιστοί».  

15 Και µου λέει: «Τα νερά που είδες, όπου η πόρνη κάθεται, 
είναι λαοί και πλήθη και έθνη και γλώσσες. 16 Και τα δέκα κέρατα 
που είδες και το θηρίο, αυτοί θα µισήσουν την πόρνη και θα την 
κάνουν έρηµη και γυµνή, και τις σάρκες της θα φάνε και αυτήν θα 
την κατακάψουν µε φωτιά. 17 Γιατί ο Θεός έδωσε στις καρδιές 
τους να κάνουν τη γνώµη του, και να ενεργήσουν µε µία γνώµη 
και να δώσουν τη βασιλεία τους στο θηρίο µέχρι να τελεστούν οι 
λόγοι του Θεού. 18 Και η γυναίκα που είδες είναι η πόλη η µεγάλη 
που έχει τη βασιλεία της πάνω στους βασιλιάδες της γης».  



Η πτώση της Βαβυλώνας  
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Μετά από αυτά είδα άλλο άγγελο να κατεβαίνει από τον 
ουρανό, έχοντας εξουσία µεγάλη, και η γη φωτίστηκε από τη 
δόξα του. 2 Και έκραξε µε ισχυρή φωνή, λέγοντας:  

 «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η µεγάλη,  
  και έγινε κατοικητήριο δαιµονίων  
 και φυλακή για κάθε πνεύµα ακάθαρτο  
  και φυλακή για κάθε όρνιο ακάθαρτο  
  και φυλακή για κάθε θηρίο ακάθαρτο  
  και µισηµένο.  
3  Γιατί από το κρασί του θυµού της πορνείας της  
  έχουν πιει όλα τα έθνη,  
 και οι βασιλιάδες της γης µαζί της πόρνευσαν,  
  και οι έµποροι της γης από τη δύναµη  
  της ακολασίας της πλούτισαν».  
4 Και άκουσα άλλη φωνή από τον ουρανό να λέει:  
 «Εξέλθετε λαέ µου από αυτή,  
  για να µη συµµεριστείτε τις αµαρτίες της  
 και από τις πληγές της να µη λάβετε.  
5  γιατί έφτασαν οι αµαρτίες της  
  και κόλλησαν µέχρι τον ουρανό,  
  και θυµήθηκε ο Θεός τα αδικήµατά της.  
6  Αποδώστε σ' αυτήν όπως κι αυτή απόδωσε,  
  και ανταποδώστε τά διπλά  
  σύµφωνα µε τα έργα της .  
 στο ποτήρι που κέρασε κεράστε τη διπλάσια.  
7  Όσο δόξασε τον εαυτό της και έζησε ακόλαστα,  
  τόσο πολύ δώστε της βασανισµό και πένθος.  
 Γιατί µες στην καρδιά της λέει:  
  “Κάθοµαι ως βασίλισσα,  
 και χήρα δεν είµαι,  
  καί πένθος δε θα δω”.  
8  Γι' αυτό σε µια ηµέρα θα έρθουν οι πληγές της,  
  θάνατος και πένθος και λιµός  



 και µε φωτιά θα κατακαεί.  
  γιατί είναι ισχυρός ο Κύριος ο Θεός  
   που την έκρινε».  
9 Και θα κλάψουν και θα θρηνήσουν γι' αυτήν οι βασιλιάδες της 

γης, που πόρνευσαν µαζί της και έζησαν ακόλαστα, όταν θα 
βλέπουν τον καπνό της πυρκαγιάς της, 10 έχοντας σταθεί από 
µακριά εξαιτίας του φόβου του βασανισµού της, λέγοντας:  

 «Αλίµονο, αλίµονο στην πόλη τη µεγάλη,  
  τη Βαβυλώνα την πόλη την ισχυρή,  
 γιατί σε µια ώρα ήρθε η κρίση σου».  
11 Και οι έµποροι της γης κλαίνε και πενθούν γι' αυτή, γιατί το 

φορτίο τους κανείς δεν αγοράζει πια, 12 φορτίο χρυσού και 
αργύρου και πολύτιµων λίθων και µαργαριταριών και ακριβού 
λινού και πορφύρας και µεταξιού και κόκκινου υφάσµατος, και 
κάθε ξύλο αρωµατικό και κάθε σκεύος από ελεφαντόδοντο και 
κάθε σκεύος από ξύλο πολυτιµότατο, και από χαλκό και από 
σίδηρο και από µάρµαρο, 13 και κανέλα και αρωµατικές αλοιφές 
και θυµιάµατα και µύρο και λιβάνι και κρασί και λάδι και σιµιγδάλι 
και σιτάρι και κτήνη και πρόβατα, και ίππους και αµάξια µε 
τέσσερις ρόδες, και σώµατα δούλων και ψυχές ανθρώπων.  

14  Και τα οπωρικά που πεθυµούσε η ψυχή σου  
  έφυγαν από σένα,  
 και όλες οι νοστιµιές και η λαµπρότητα  
  χάθηκαν από σένα,  
  και ποτέ δε θα τα βρούνε πια.  
15 Οι έµποροι τούτων που πλούτισαν από αυτήν, από µακριά 

θα σταθούν εξαιτίας του φόβου του βασανισµού της, κλαίγοντας 
και πενθώντας. 16 λέγοντας:  

 «Αλίµονο, αλίµονο στην πόλη τη µεγάλη,  
  τη ντυµένη µε ακριβό λινό  
   και πορφυρό και κόκκινο,  
  και επικαλυµµένη µε χρυσάφι  
   και πολύτιµους λίθους  
    και µαργαριτάρια,  
17   γιατί σε µια ώρα ερηµώθηκε  
   αυτός ο τόσο πολύς πλούτος».  
Και κάθε κυβερνήτης και καθένας που πλέει για οποιονδήποτε 

τόπο και ναύτες και όσοι εργάζονται στη θάλασσα, από µακριά 



στάθηκαν 18 και έκραζαν, βλέποντας τον καπνό της πυρκαγιάς 
της, λέγοντας: «Ποια ήταν όµοια µε την πόλη τη µεγάλη;» 19 Και 
έριξαν χώµα πάνω στα κεφάλια τους και έκραζαν, κλαίγοντας και 
πενθώντας, λέγοντας:  

 «Αλίµονο, αλίµονο στην πόλη τη µεγάλη,  
  µε την οποία πλούτισαν όλοι όσοι έχουν τα πλοία  
  στη θάλασσα από τα πολύτιµα πράγµατά της,  
 γιατί σε µια ώρα ερηµώθηκε».  
20  Ευφραίνου γι' αυτήν, ουρανέ  
  και οι άγιοι και οι απόστολοι και οι προφήτες,  
 γιατί έκρινε ο Θεός  
  την κατηγορία σας που προήλθε εξαιτίας της.  
21 Και ένας άγγελος ισχυρός σήκωσε λίθο σαν µυλόπετρα 

µεγάλη και τον έριξε στη θάλασσα, λέγοντας:  
 «Έτσι µε ορµή θα ριχτεί  
  η Βαβυλώνα η µεγάλη πόλη  
  και δε θα βρεθεί πια.  
22  Και φωνή κιθαριστών και µουσικών,  
   και αυλητών και σαλπιγκτών  
  δε θ' ακουστεί µέσα σ' εσένα πια,  
 και κανένας τεχνίτης καµιάς τέχνης  
  δε θα βρεθεί µέσα σ' εσένα πια,  
 και ήχος µύλου  
  δε θα ακουστεί µέσα σ' εσένα πια,  
23  και φως λύχνου  
  δε θα φέξει µέσα σ' εσένα πια,  
 και φωνή γαµπρού και νύφης  
  δε θα ακουστεί µέσα σ' εσένα πια.  
 Γιατί οι έµποροί σου ήταν οι µεγιστάνες της γης,  
  γιατί µε τη µαγεία σου πλανήθηκαν  
   όλα τα έθνη,  
24  και µέσα σ' αυτήν βρέθηκε  
  αίµα προφητών και αγίων  
 και όλων των σφαγµένων επάνω στη γη».  
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 Μετά από αυτά άκουσα σαν φωνή µεγάλη από πλήθος πολύ 
στον ουρανό να λένε:  

 «Αλληλούια.  
 η σωτηρία και η δόξα και η δύναµη  
   είναι του Θεού µας,  
2   γιατί αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του.  
 γιατί έκρινε την πόρνη τη µεγάλη  
  που διέφθειρε τη γη µε την πορνεία της,  
 και εκδικήθηκε το αίµα των δούλων του  
  που χύθηκε από το χέρι της».  
3 Και για δεύτερη φορά έχουν πει:  
 «Αλληλούια.  
 και ο καπνός της ανεβαίνει στους αιώνες  
  των αιώνων».  
4 Και έπεσαν οι πρεσβύτεροι οι είκοσι τέσσερις και τα τέσσερα 

ζωντανά όντα και προσκύνησαν το Θεό που κάθεται πάνω στο 
θρόνο, λέγοντας:  

 «Αµήν, Αλληλούια». 

Το γαµήλιο δείπνο του Αρνίου  

5 Και φωνή εξήλθε από το θρόνο, λέγοντας:  
 «Αινείτε το Θεό µας  
  όλοι οι δούλοι του  
 και όσοι τον φοβάστε,  
  οι µικροί και οι µεγάλοι».  
6 Και άκουσα σαν φωνή από όχλο πολύ και σαν βοή από νερά 

πολλά και σαν βοή βροντών ισχυρών να λένε:  
 «Αλληλούια,  
 γιατί βασίλεψε Κύριος  
  ο Θεός µας ο Παντοκράτορας.  
7  Ας χαιρόµαστε και ας αγαλλιάζουµε,  
  και ας δώσουµε τη δόξα σ' αυτόν,  
 γιατί ήρθε ο γάµος του Αρνίου,  
  και η γυναίκα του ετοίµασε τον εαυτό της,  
8  και της δόθηκε να ντυθεί  
  εκλεκτό λινό λαµπρό, καθαρό.  
 γιατί το εκλεκτό λινό  
  είναι οι δίκαιες πράξεις των αγίων».  



9 Και µου λέει: «Γράψε: Μακάριοι οι καλεσµένοι στο δείπνο του 
γάµου του Αρνίου». Και µου λέει: «Αυτοί οι λόγοι είναι αληθινοί, 
του Θεού». 10 Και έπεσα µπροστά στα πόδια του, για να τον 
προσκυνήσω. Και µου λέει: «Κοίτα µην το κάνεις! Σύνδουλός σου 
είµαι και των αδελφών σου που έχουν τη µαρτυρία για τον Ιησού. 
το Θεό προσκύνησε». Γιατί η µαρτυρία για τον Ιησού είναι το 
πνεύµα της προφητείας.  

Ο ιππέας του λευκού ίππου  

11 Και είδα τον ουρανό ανοιγµένο, και ιδού ίππος λευκός και 
αυτός που κάθεται πάνω του καλείται “Πιστός και Αληθινός”, και 
µε δικαιοσύνη κρίνει και πολεµά. 12 Και οι οφθαλµοί του είναι σαν 
πύρινη φλόγα, και πάνω στο κεφάλι του διαδήµατα πολλά, 
έχοντας όνοµα γραµµένο που κανείς δεν ξέρει παρά µόνο αυτός. 
13 Και είναι ντυµένος µε ρούχο βαµµένο σε αίµα, και έχει 
καλεστεί το όνοµά του “Ο Λόγος του Θεού”. 14 Και τα 
στρατεύµατα που είναι στον ουρανό τον ακολουθούσαν πάνω σε 
ίππους λευκούς, ντυµένοι µε εκλεκτό λινό λευκό, καθαρό. 15 Και 
από το στόµα του εκπορεύεται ροµφαία κοφτερή, για να πατάξει 
µε αυτήν τα έθνη, και αυτός θα τους ποιµάνει µε ράβδο 
σιδερένια. Και αυτός πατά το πατητήρι του θυµωµένου κρασιού 
της οργής του Θεού του Παντοκράτορα. 16 Και έχει πάνω στο 
ρούχο του και πάνω στο µηρό του ένα όνοµα γραµµένο: 
“Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων”.  

17 Και είδα έναν άγγελο να έχει σταθεί στον ήλιο και έκραξε µε 
φωνή µεγάλη, λέγοντας σε όλα τα όρνια που πετούν στα 
µεσούρανα: «Ελάτε, συναχτείτε στο δείπνο το µεγάλο του Θεού, 
18 για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και σάρκες χιλίαρχων και 
σάρκες ισχυρών και σάρκες ίππων και αυτών που κάθονται πάνω 
τους και σάρκες όλων, ελεύθερων και δούλων και µικρών και 
µεγάλων». 19 Και είδα το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης και 
τα στρατεύµατά τους συναγµένα, για να κάνουν τον πόλεµο µε 
αυτόν που κάθεται πάνω στον ίππο και µε το στράτευµά του. 20 
Και πιάστηκε το θηρίο και µαζί του ο ψευδοπροφήτης που έκανε 
τα θαυµατουργικά σηµεία µπροστά του, µε τα οποία πλάνησε 
εκείνους που έλαβαν το χάραγµα του θηρίου και εκείνους που 
προσκυνούν την εικόνα του. ζωντανοί ρίχτηκαν οι δύο στη λίµνη 
της φωτιάς που καίγεται µε θειάφι. 21 Και οι λοιποί σκοτώθηκαν 



µε τη ροµφαία αυτού που κάθεται πάνω στον ίππο, η οποία 
εξήλθε από το στόµα του, και όλα τα όρνια χόρτασαν από τις 
σάρκες τους. 

Η χιλιετής βασιλεία του Χριστού  
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Και είδα άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, έχοντας το 
κλειδί της αβύσσου και αλυσίδα µεγάλη στο χέρι του. 2 Και 
κράτησε το δράκο, τον όφη τον αρχαίο, που είναι ∆ιάβολος και ο 
Σατανάς, και τον έδεσε χίλια έτη 3 και τον έριξε στην άβυσσο και 
έκλεισε και σφράγισε από πάνω του, για να µην πλανήσει πια τα 
έθνη µέχρι να τελειώσουν τα χίλια έτη. Μετά από αυτά πρέπει να 
λυθεί αυτός για λίγο χρόνο.  

4 Και είδα θρόνους και κάθισαν πάνω τους και τους δόθηκε η 
κρίση, και είδα τις ψυχές των πελεκοσφαγµένων για τη µαρτυρία 
του Ιησού και για το λόγο του Θεού, και οι οποίοι δεν 
προσκύνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα του και δεν έλαβαν το 
χάραγµα πάνω στο µέτωπο και πάνω στο χέρι τους. Και έζησαν 
και βασίλεψαν µαζί µε το Χριστό χίλια έτη. 5 Οι υπόλοιποι από 
τους νεκρούς δεν έζησαν µέχρι να τελειώσουν τα χίλια έτη. Αυτή 
είναι η ανάσταση η πρώτη. 6 Μακάριος και άγιος εκείνος που έχει 
µέρος στην ανάσταση την πρώτη. πάνω σ' αυτούς ο δεύτερος 
θάνατος δεν έχει εξουσία, αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του 
Χριστού και θα βασιλέψουν µαζί του τα χίλια έτη.  

Η ήττα του Σατανά  

7 Και όταν τελειώσουν τα χίλια έτη, θα λυθεί ο Σατανάς από τη 
φυλακή του 8 και θα εξέλθει, για να πλανήσει τα έθνη που είναι 
στις τέσσερις γωνίες της γης, τον Γωγ και Μαγώγ, ώστε να τους 
συνάξει στον πόλεµο, των οποίων ο αριθµός τους είναι σαν την 
άµµο της θάλασσας. 9 Και ανέβηκαν πάνω σε όλο το πλάτος της 
γης και κύκλωσαν το στρατώνα των αγίων και την πόλη την 
αγαπηµένη.  και τότε κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και τους 
κατάφαγε. 10 Και ο ∆ιάβολος που τους πλανά ρίχτηκε στη λίµνη 
της φωτιάς και του θειαφιού, όπου είναι και το θηρίο και ο 



ψευδοπροφήτης, και θα βασανιστούν ηµέρα και νύχτα στους 
αιώνες των αιώνων. 

Η κρίση µπροστά στο µεγάλο λευκό θρόνο  

11 Και είδα θρόνο µεγάλο, λευκό, και αυτόν που κάθεται πάνω 
του. Από το πρόσωπο αυτού έφυγε η γη και ο ουρανός, και τόπος 
δε βρέθηκε γι' αυτούς. 12 Και είδα τους νεκρούς, τους µεγάλους 
και τους µικρούς, να έχουν σταθεί µπροστά στο θρόνο. Και βιβλία 
ανοίχτηκαν, και άλλο βιβλίο ανοίχτηκε, το οποίο είναι της ζωής. 
και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γραµµένα στα βιβλία κατά τα έργα 
τους. 13 Και έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς που ήταν σ' αυτήν, 
και ο θάνατος και ο άδης έδωσαν τους νεκρούς που ήταν σ' 
αυτούς . και κρίθηκαν καθένας κατά τα έργα τους. 14 Και ο 
θάνατος και ο άδης ρίχτηκαν στη λίµνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο 
θάνατος ο δεύτερος: η λίµνη της φωτιάς. 15 Και αν κάποιος δε 
βρέθηκε στη βίβλο της ζωής γραµµένος, ρίχτηκε στη λίµνη της 
φωτιάς. 

Καινούργιος ουρανός και καινούργια γη  
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Και είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη. Γιατί ο πρώτος 
ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. 
2 Και την πόλη, την άγια Ιερουσαλήµ, καινούργια την είδα να 
κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό, ετοιµασµένη σαν νύφη 
κοσµηµένη για τον άντρα της. 3 Και άκουσα φωνή µεγάλη από το 
θρόνο να λέει: «Ιδού η σκηνή του Θεού µαζί µε τους ανθρώπους 
και θα κατασκηνώσει µαζί τους, και αυτοί θα είναι λαοί του και ο 
ίδιος ο Θεός µαζί τους θα είναι δικός τους Θεός. 4 Και θα 
εξαλείψει κάθε δάκρυ από τους οφθαλµούς τους, και ο θάνατος 
δε θα υπάρχει πια ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δε θα 
υπάρχει πια . γιατί τα πρώτα έφυγαν».  

5 Και είπε αυτός που κάθεται πάνω στο θρόνο: «Ιδού, 
καινούργια τα κάνω όλα». Και λέει: «Γράψε, γιατί αυτοί οι λόγοι 
είναι πιστοί και αληθινοί». 6 Και µου είπε: «Έχουν γίνει. Εγώ είµαι 
το Άλφα και το Ωµέγα, η αρχή και το τέλος. Εγώ σ' αυτόν που 



διψά θα δώσω από την πηγή του νερού της ζωής δωρεάν. 7 
Αυτός που νικά θα κληρονοµήσει αυτά, και θα είµαι σ' αυτόν Θεός 
και αυτός θα µου είναι γιος. 8 Αλλά για τους δειλούς και άπιστους 
και βδελυρούς και φονιάδες και πόρνους και µάγους και 
ειδωλολάτρες και για όλους τους ψεύτες, το µέρος τους θα είναι 
µέσα στη λίµνη που καίγεται µε φωτιά και θειάφι: αυτό είναι ο 
θάνατος ο δεύτερος». 

Η καινούργια Ιερουσαλήµ  

9 Και ήρθε ένας από τους εφτά αγγέλους που είχαν τις εφτά 
φιάλες, που ήταν γεµάτες µε τις εφτά πληγές τις έσχατες, και 
µίλησε µαζί µου λέγοντας: «Έλα, θα σου δείξω τη νύφη, τη 
γυναίκα του Αρνίου». 10 Και µε µετέφερε µέσα σε πνευµατική 
έκσταση πάνω σε όρος µεγάλο και ψηλό και µου έδειξε την πόλη, 
την άγια Ιερουσαλήµ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό, 
11 έχοντας την δόξα του Θεού. Η λάµψη του φωτός της είναι 
όµοια µε πολυτιµότατο λίθο σαν λίθο ίασπη που κρυσταλλίζει. 12 
Έχει τείχος µεγάλο και ψηλό, έχει δώδεκα πύλες και πάνω στις 
πύλες δώδεκα αγγέλους, και ονόµατα είναι γραµµένα πάνω στις 
πύλες, που είναι τα ονόµατα των δώδεκα φυλών των γιων 
Ισραήλ. 13 Από ανατολή τρεις πύλες και από βορρά τρεις πύλες 
και από νότο τρεις πύλες και από δυτικά τρεις πύλες. 14 Και το 
τείχος της πόλης έχει δώδεκα θεµέλιους λίθους και πάνω τους τα 
δώδεκα ονόµατα των δώδεκα αποστόλων του Αρνίου.  

15 Κι αυτός που µιλούσε µαζί µου είχε για µέτρο καλάµι χρυσό, 
για να µετρήσει την πόλη και τις πύλες της και το τείχος της. 16 
Και η πόλη κείτεται τετράγωνη, και το µήκος της είναι όσο και το 
πλάτος. Και µέτρησε την πόλη µε το καλάµι. εκτεινόταν σε 
δώδεκα χιλιάδες στάδια. Το µήκος και το πλάτος και το ύψος της 
είναι ίσα. 17 Και µέτρησε το τείχος της: ήταν εκατόν σαράντα 
τέσσερις πήχες µε µέτρο ανθρώπινο, που είναι του αγγέλου. 18 
Και η εσωτερική δοµή του τείχους της είναι από ίασπη και η πόλη 
από χρυσάφι καθαρό όµοιο µε γυαλί καθαρό. 19 Οι θεµέλιοι λίθοι 
του τείχους της πόλης είναι κοσµηµένοι µε κάθε πολύτιµο λίθο. Ο 
θεµέλιος ο πρώτος είναι ίασπης, ο δεύτερος ζαφείρι, ο τρίτος 
χαλκηδόνιο, ο τέταρτος σµαράγδι, 20 ο πέµπτος σαρδόνυχας, ο 
έκτος σάρδιο, ο έβδοµος χρυσόλιθος, ο όγδοος βήρυλλος, ο 
ένατος τοπάζι, ο δέκατος χρυσόπρασος, ο ενδέκατος υάκινθος, ο 



δωδέκατος αµέθυστος. 21 Και οι δώδεκα πύλες είναι δώδεκα 
µαργαριτάρια. καθεµιά ξεχωριστά από τις πύλες ήταν από ένα 
µαργαριτάρι. Και η πλατεία της πόλης είναι χρυσάφι καθαρό σαν 
γυαλί διαυγές.  

22 Και ναό δεν είδα µέσα σ' αυτή, γιατί ο Κύριος ο Θεός ο 
Παντοκράτορας είναι ναός της, και το Αρνίο. 23 Και η πόλη δεν 
έχει ανάγκη τον ήλιο ούτε τη σελήνη, για να φέγγουν σ' αυτή, 
γιατί η δόξα του Θεού φώτισε αυτήν και ο λύχνος της είναι το 
Αρνίο. 24 Και θα περπατήσουν τα έθνη µε το φως της, και οι 
βασιλιάδες της γης θα φέρουν τη δόξα τους σ' αυτή. 25 Και οι 
πύλες της δε θα κλειστούν την ηµέρα, γιατί νύχτα δε θα υπάρχει 
εκεί. 26 Και θα φέρνουν τη δόξα και την τιµή των εθνών σ' αυτή. 
27 Και δε θα εισέλθει σ' αυτήν κανένα πράγµα ακάθαρτο και 
όποιος κάνει βδέλυγµα και ψέµα παρά µόνο οι γραµµένοι στο 
βιβλίο της ζωής του Αρνίου.  
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Και µου έδειξε ποταµό νερού ζωής, λαµπρό σαν κρύσταλλο, 
που εκπορεύεται από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. 2 Στο 
µέσο της πλατείας της και δώθε και κείθε του ποταµού ήταν 
δέντρο ζωής, που κάνει δώδεκα καρπούς, κάθε µήνα αποδίδοντας 
τον καρπό του. Και τα φύλλα του δέντρου είναι για θεραπεία των 
εθνών. 3 Και κανένα ανάθεµα δε θα υπάρχει πια. Και ο θρόνος 
του Θεού και του Αρνίου θα είναι µέσα σ' αυτήν, και οι δούλοι του 
θα τον λατρεύουν 4 και θα βλέπουν το πρόσωπό του, και το 
όνοµά του θα είναι πάνω στα µέτωπά τους. 5 Και νύχτα δε θα 
υπάρχει πια και δεν έχουν ανάγκη από φως λύχνου και από φως 
ήλιου, γιατί ο Κύριος ο Θεός θα φωτίζει πάνω τους, και θα 
βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων.  

Ο ερχοµός του Χριστού  

6 Και µου είπε: «Αυτοί οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί, και ο 
Κύριος, ο Θεός των πνευµάτων των προφητών, απέστειλε τον 
άγγελό του, για να δείξει στους δούλους του αυτά που πρέπει να 
γίνουν γρήγορα». 7 «Και ιδού, έρχοµαι γρήγορα. Μακάριος όποιος 
τηρεί τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου».  



8 Κι εγώ ο Ιωάννης είµαι που ακούει και βλέπει αυτά. Και όταν 
άκουσα και είδα, έπεσα, για να προσκυνήσω µπροστά στα πόδια 
του αγγέλου που µου έδειχνε αυτά. 9 Και µου λέει: «Κοίτα µην το 
κάνεις! Σύνδουλός σου είµαι και των αδελφών σου των προφητών 
και µε όσους τηρούν τους λόγους του βιβλίου τούτου, το Θεό 
προσκύνησε». 10 Και µου λέει: «Μη σφραγίσεις τους λόγους της 
προφητείας του βιβλίου τούτου. γιατί ο καιρός είναι κοντά. 11 
Όποιος αδικεί ας αδικήσει ακόµα και ο ρυπαρός ας ρυπανθεί 
ακόµα, και ο δίκαιος ας πράξει δικαιοσύνη ακόµα και ο άγιος ας 
αγιαστεί ακόµα».  

12 «Ιδού έρχοµαι γρήγορα, και ο µισθός µου είναι µαζί µου, για 
να αποδώσω σε καθέναν όπως είναι το έργο του. 13 Εγώ είµαι το 
Άλφα και το Ωµέγα, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το 
τέλος».  

14 Μακάριοι όσοι πλένουν τις στολές τους, για να είναι η 
εξουσία τους πάνω στο δέντρο της ζωής, και για να εισέλθουν 
στην πόλη από τις πύλες. 15 Έξω οι οµοφυλόφιλοι και οι µάγοι και 
οι πόρνοι και οι φονιάδες και οι ειδωλολάτρες και καθένας που 
αγαπά και πράττει το ψεύδος.  

16 «Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό µου να µαρτυρήσει σ' 
εσάς αυτά για τις εκκλησίες. Εγώ είµαι η ρίζα και ο απόγονος του 
∆αβίδ, ο αστέρας ο λαµπρός, ο πρωινός». 17 Και το Πνεύµα και η 
νύφη λένε: «Έλα». Και όποιος ακούει ας πει: «Έλα». Και όποιος 
διψά ας έρχεται, όποιος θέλει ας λάβει νερό ζωής δωρεάν.  

18 Μαρτυρώ εγώ σε καθέναν που ακούει τους λόγους της 
προφητείας του βιβλίου τούτου: αν κάποιος προσθέσει σ' αυτά, 
θα προσθέσει ο Θεός πάνω του τις πληγές που είναι γραµµένες 
στο βιβλίο τούτο. 19 Και αν κάποιος αφαιρέσει από τους λόγους 
του βιβλίου της προφητείας αυτής, θα αφαιρέσει ο Θεός το µέρος 
του από το δέντρο της ζωής και από την πόλη την άγια, που είναι 
γραµµένα στο βιβλίο τούτο.  

20 Λέει εκείνος που µαρτυρεί αυτά: «Ναι, έρχοµαι γρήγορα». 
Αµήν, έλα Κύριε Ιησού.  

21 Η χάρη του Κυρίου Ιησού ας είναι µαζί µε όλους.  
 

 
 
 


