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Ο ευαγγελιστής Μάρκος , όπως φαίνεται από τάς Πράξεις των Αποστόλων , 

ωνοµάζετο προηγουµένως Ιωάννης ( Πραξ . ιβ’ 12 , 25 , ιγ’ 5 , 13 , ιε’ 37 ) , το δε 

όνοµα Μάρκος είναι ρωµαικόν επώνυµον , το οποίον προσετέθη κατόπιν είς το 

κύριον όνοµα  Ιωάννης . 

Ο Μάρκος είχεν ευσεβή µητέρα την Μαρίαν , είς το σπίτι της οποίας εν Ιεροσολύµοις 

συνηθροίζοντο και ελάτρευαν τον Θεόν οι πρώτοι Χριστιανοί . Εκεί εγνωρίσθη ο 

Μάρκος µε τον απόστολον Πέτρον , από τον οποίον , όπως φαίνεται , κατά πρώτον 

εδιδάχθη την χριστιανικήν πίστιν . ∆ι’ αυτό δε ο απόστολος Πέτρος τον ονοµάζει « 

υιόν » του ( Α’ Πέτρ. ε’ 13 ). Είς την προς Κολασσαείς επιστολήν ( δ’ 10 ) ο 

ευαγγελιστής Μάρκος ονοµάζεται και  « ανεψιός Βαρνάβα » ή από αδελφόν ή από 

αδελφήν . Ίσως όµως  « ανεψιός » να σηµαίνη και πρώτος εξάδελφος .  

Σύµφωνα µε την διήγησιν των Πράξεων των Αποστόλων , ο Μάρκος παρακολουθεί 

τους αποστόλους Βαρνάβαν και Παύλον κατά την πρώτην αποστολικήν περιοδείαν , 

κατά την οποίαν εκήρυξαν το Ευαγγέλιον είς την Κύπρον . Όταν όµως οι δύο 

Απόστολοι διεπαραιώθησαν είς την Μ. Ασίαν διά να συνεχίσουν το αποστολικόν των 

έργον , ο Μάρκος δεν τους παρηκολούθησεν . Ένεκα τούτου ο Παύλος , παρά την 

επιµονήν του Βαρνάβα , ηρνήθη να πάρη και πάλιν µαζί του τον Μάρκον είς την 

δευτέραν αποστολικήν περιοδείαν . Κατόπιν όµως ο απόστολος Παύλος προσέλαβε 

πάλιν τον Μάρκον , ο οποίος και ευρίσκετο µαζί µε τον Παύλον κατά την πρώτην 

φυλάκισιν αυτού είς την Ρώµην ( Φιλήµ. 24 ) . Ως εκ τούτου ο Παύλος εζήτησε να 

µεταβή και πάλιν ο Μάρκος πλησίον του , διότι , όπως έγραφεν ο Απόστολος , ήτο  « 

εύχρηστος είς διακονίαν » ( Β’ Τιµόθ. δ’ 11 ). Φαίνεται δε ότι πράγµατι ο Μάρκος 

ήλθε τότε είς την Ρώµην . 

Εκεί ευρισκόµενος συνηντήθη και µε τον απόστολον Πέτρον , του οποίου 

εχρηµάτισεν « ερµηνευτής » . Ωνοµάσθη δε έτσι , διότι είς το Ευαγγέλιον του ο 

Μάρκος διέσωσε το κήρυγµα του αποστόλου Πέτρου . 

Σύµφωνα µε την εκκλησιαστικήν παράδοσιν ο ευαγγελιστής Μάρκος ίδρυσε την 

Εκκλησίαν της Αλεξανδρείας , όπου και εθανατώθη υπό των ειδωλολατρών , ταφείς 

είς χωρίον πλησίον της Αλεξάνδρειας . Από έµποροι Ενετοί κατά τον Θ’ αιώνα 

µετέφεραν τά λείψανα του είς την Βενετίαν της Ιταλίας . 

Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον φαίνεται να εγράφη µεταξύ των ετών 63 και 70 µ.Χ. 
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1.1   Ο Πρόδροµος Ιωάννης .( Α’, 1-8 ) 
Η αρχή του χαροποιού µηνύµατος περί της ελεύσεως είς τον κόσµον του Ιησού 

Χριστού , ο οποίος είναι ο εναθρωπήσας Υιός του Θεού , έγινεν ο Ιωάννης . 

Και έγινεν ο Ιωάννης η αρχή του ευαγγελίου , σύµφωνα µε εκείνο πού έχει 

προφητευθή και είναι γραµµένον είς τους προφήτας ˙ Ιδού , λέγει ο επουράνιος 

Πατήρ διά του προφήτου Μαλαχίου είς τον Μεσσίαν ˙ εγώ αποστέλλω τον 

απεσταλµένον µου προτήτερα και εµπρός από σε , ο οποίος θα προετοιµάση τάς 

ψυχάς των ανθρώπων , διά να σε υποδεχθούν ως Σωτήρα και Λυτρωτήν και έτσι 

θα προπαρασκευάση εµπρός από σε τον δρόµον , διά του οποίου θα πλησιάσης 

ως διδάσκαλος και Σωτήρ τους ανθρώπους . 

Και ο απεσταλµένος αυτός είναι εκείνος , περί του οποίου προείπεν ο προφήτης 

Ησαίας τά εξής : Φωνή ανθρώπου , πού κράζει είς την έρηµον και λέγει ˙ 

Ετοιµάσατε τον δρόµον , διά του οποίου θα έλθη προς σας ο Κύριος ˙ κάµετε 

ίσιους και οµαλούς τους δρόµους , από τους οποίους θα περάση .  

Ξεριζώσατε δηλαδή από τάς ψυχάς σας τά αγκάθια των αµαρτωλών παθών και 

ρίψατε µακράν τους λίθους του εγωισµού και της πωρώσεως και καθαρίσατε µε την 

µετάνοιαν το εσωτερικόν σας , διά να δεχθή τον Κύριον . 

Και έγινεν ο Ιωάννης αρχή του ευαγγελίου µε το να βαπτίζη είς την έρηµον και µε το 

να κηρύττη βάπτισµα , πού έπρεπε να συνοδεύεται µε εσωτερικήν µετάνοιαν , προς 

τον σκοπόν του να επιτύχουν οι βαπτιζόµενοι την άφεσιν των αµαρτιών τους , την 

οποίαν θα τους εξησφάλιζεν ο µετά τον Ιωάννην ερχόµενος Μεσσίας . 

Και επήγαιναν προς αυτόν οι κάτοικοι ολοκλήρου της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυµίται 

και εβαπτίζοντο υπό του Ιωάννου όλοι είς τον Ιορδάνην ποταµόν , συγχρόνως δε 

εξωµολογούντο φανερά τάς αµαρτίας των .  

Σύµφωνος δε καθ’ όλα προς το κήρυγµά του ήτο και όλος ο βίος του Ιωάννου και η 

όλη εµφάνισίς του . Εφόρει ο Ιωάννης ένδυµα υφασµένον από τρίχας καµήλου και 

είχε ζώνην δερµάτινην γύρω από την µέσην του και έτρωγε ακρίδας , απ’ εκείνας πού 

έφερεν ο άνεµος σαν σύννεφον από την Αραβίαν είς την έρηµον , και µέλι πού µέσα 

είς σχισµάς πετρών αποθήκευαν άγρια µελίσσια . 

Και εκήρυτε και έλεγεν ˙ Έρχεται ύστερα από εµέ εκείνος , πού λόγω του αξιώµατός 

του και της θείας φύσεώς του είναι δυνατώτερος από εµέ , του οποίου εγώ δεν είµαι 

άξιος να σκύψω και να του λύσω ως δούλος το λωρίον των υποδηµάτων του . 
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Εγώ µέν σας εβάπτισα µε νερόν , αυτός όµως θα σας βαπτίση µε Πνεύµα Άγιον , το 

οποίον θα καθαρίση και τάς ψυχάς σας . 

 

1.2   Η Βάπτισις του Ιησού .( Α’, 9-11 ) 
 Και κατά τάς ηµέρας εκείνας συνέβη να έλθη ο Ιησούς από την Ναζαρέτ της 

Γαλιλαίας . Και εβαπτίσθη από τον Ιωάννην είς τον Ιορδάνην ποταµόν . 

Και όταν ανέβαινεν από το νερό του ποταµού , αµέσως την αυτήν στιγµήν είδε να 

σχίζωνται οι ουρανοί και το Πνεύµα το Άγιον να καταβαίνη σαν περιστερά και να 

έρχεται επάνω του . 

Και ήλθε φωνή από τους ουρανούς , η οποία έλεγε ˙ Σύ είσαι ο υιός µου ο 

αγαπηµένος , είς τον οποίον ευηρεστήθην , διότι και ως άνθρωπος απολύτως 

αναµάρτητος µού ήρεσες και µε ευχαρίστησες είς όλα . 

 

1.3   Οι πειρασµοί είς την έρηµον .( Α’, 12-13 ) 
Και αµέσως µετά το βάπτισµά του το Άγιον Πνεύµα µε παρακίνησιν εσωτερικήν τον 

έβγαλεν είς την έρηµον . 

Και εκεί είς την έρηµον επειράζετο επί τεσσαράκοντα ηµέρας από τον σατανάν , πού 

µαταίως εζήτει να τον αποσπάση από τάς αφωσιωµένας προς τον Θεόν και προς το 

καθήκον σκέψεις και µελέτας του . Και ήτο εκεί κατάµονος µε µόνην συντροφιάν τά 

θηρία της ερήµου . Αοράτως όµως τον εσυντρόφευαν οι άγγελοι , οι οποίοι µετά την 

νίκην του κατά του σατανά παρουσιάσθησαν και τον υπηρέτουν . 

 

1.4   Οι πρώτοι µαθηταί . ( Α’, 14-20 ) 
Αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης υπό του βασιλέως Αντίπα είς φυλακήν , ήλθεν ο Ιησούς 

είς την Γαλιλαίαν και εκήρυττε το χαρµόσυνον µήνυµα , ότι θα ήρχετο µετ’ ολίγον 

και µεταξύ των ανθρώπων η ουράνιος βασιλεία του Θεού . 

Και έλεγε , ότι έχει συµπληρωθή πλέον ο υπό του Θεού ωρισµένος χρόνος διά τον 

ερχοµόν του Μεσσίου και επλησίασαν αι ηµέραι , κατά τάς οποίας ο Μεσσίας µε την 

νέαν πνευµατικήν , αγίαν και ουρανίαν ζωήν , η οποία θα µεταδίδεται εν τη Εκκλησία 

του , θα θεµελιώση και επί της γής την βασιλείαν των ουρανών . Μετανοείτε λοιπόν 
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και πιστεύετε είς το χαρµόσυνον µήνυµα , ότι ο Μεσσίας ήλθε και δεχθήτε αυτόν ως 

σωτήρα σας και λυτρωτήν . 

Και ενώ επεριπάτει πλησίον της θαλάσσης της Γαλιλαίας , είδε τον Σίµωνα και τον 

αδελφόν του Σίµωνος Ανδρέαν να ρίπτουν δίκτυον µέσα είς την θάλασσαν , διότι 

ήσαν ψαράδες και αυτό είχον ως έργον των . 

Και είπεν είς αυτούς ο Ιησούς ˙ Ακολουθήσατέ µε ως µαθηταί µου και θα σας κάµω 

να γίνετε ψαράδες ανθρώπων , τους οποίους µε το δίκτυον του θείου κηρύγµατος θα 

ελκύετε είς την βασιλείαν των ουρανών . 

Και αµέσως , αφού αφήκαν τά δίκτυά των , τον  ηκολούθησαν . 

Και όταν επροχώρησεν ολίγον απ’ εκεί είδε τον Ιάκωβον , τον υιόν του Ζεβεδαίου 

και τον Ιωάννην τον αδελφόν του , πού ήσαν και αυτοί µέσα είς το πλοίον και 

ετοίµαζαν τά δίκτυα . 

Και αµέσως τους εκάλεσε . Και αφήκαν τον πατέρα τους Ζεβεδαίον µέσα είς το 

πλοίον µαζί µε τους µισθωτούς εργάτας και τον ηκολούθησαν . 

 

1.5   Θεραπεία του δαιµονιζοµένου είς την Καπερναούµ , της     
πενθεράς του Πέτρου και άλλων . ( Α’, 21-39 ) 

 Και εµβαίνουν είς Καπερναούµ . Και αµέσως κατά το πρώτον µετά την άφιξιν του 

Σάββατον εµβήκεν είς την συναγωγήν και εδίδασκε . 

Και εθαύµαζον πολύ διά την διδασκαλίαν του , διότι δεν εζήτει να στηρίξη εκείνα 

πού έλεγεν είς τάς µαρτυρίας ανεγνωρισµένων ραββίνων , όπως έκαναν οι γραµµατείς 

, αλλ’ εδίδασκεν ως διδάσκαλος , πού ελάµβανεν γνώσιν της αληθείας κατ’ ευθείαν 

από την θεότητά του και ήτο αυτός έγκυρος και αυθεντική πηγή της αληθείας . 

Και ήτο είς την συναγωγήν τους ένας άνθρωπος , πού εξουσιάζετο από την δύναµιν 

πνεύµατος ακαθάρτου και πονηρού . 

Και εφώναξε ο άνθρωπος αυτός και είπεν ˙ Άφησέ µε ˙ τι κοινόν υπάρχει µεταξύ 

ηµών και σού , Ιησού Ναζαρηνέ ; 

Ήλθες να µας διώξης από αυτήν την ευχάριστον κατοικίαν µας και να µας αποπέµψης 

είς την άβυσσον και µε τον τρόπον αυτόν να µας καταστρέψης ; 

Σε γνωρίζω ποιός είσαι . 

Είσαι ο Μεσσίας , ο κατ’ εξοχήν άγιος , τον οποίον καθηγίασε και καθιέρωσεν είς το 

έργον αυτού ο Θεός . 
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Και τον επέπληξεν ο Ιησούς και είπε ˙ Κλείσε το στόµα σου και έβγα από αυτόν . 

Και αφού το πνεύµα το ακάθαρτον µε σπασµούς και τιναγµούς τον έρριψε κάτω και 

έκραζε µε µεγάλην φωνήν , εβγήκεν από αυτόν . 

Και κατελήφθησαν όλοι από µεγάλην έκπληξιν , ώστε να συζητούν µεταξύ τους και 

να λέγουν ˙ Τι µεγάλο θαύµα είναι αυτό ; 

Και τι είναι η νέα αυτή διδαχή ; 

Πραγµατικώς θαυµαστά και πρωτοφανή είναι ταύτα . ∆ιότι µε εξουσίαν και δύναµιν 

όχι µόνον διδάσκει , αλλά και είς τά πνεύµατα τά πονηρά και ακάθαρτα διατάσσει και 

τον υπακούουν . 

Γρήγορα δε διεδόθη η φήµη του ως µεγάλου διδασκάλου και πρωτοφανούς 

θαυµατουργού είς όλα τά περίχωρα της Γαλιλαίας . 

Και αµέσως αφού εβγήκαν από την συναγωγήν , ήλθαν µαζί µε τον Ιάκωβον και τον 

Ιωάννη είς το σπίτι του Σίµωνος και του Ανδρέα . 

Η πενθερά δε του Πέτρου ήτο κατάκοιτος από πυρετόν . Και αµέσως του είπαν δι’ 

αυτήν , ότι είναι ασθενής . 

Και αφού επλησίασεν είς το κρεββάτι της , την έπιασεν από το χέρι και την εσήκωσε . 

Και αµέσως την αφήκεν ο πυρετός και επειδή δεν ησθάνετο ουδέ την παραµικράν 

εξάντλησιν , τους υπηρέτει .  

Και όταν έγινεν εσπέρα και έδυσεν ο ήλιος , του έφεραν όλους τους ασθενείς της 

περιφερείας εκείνης και τους κατεχοµένους από δαιµόνια . 

Και όλοι οι κάτοικοι της πόλεως είχαν µαζευθή πλησίον της θύρας της οικίας του 

Πέτρου . 

Και εθεράπευσε πολλούς , πού έπασχον από διάφορα είδη ασθενείας , και πολλά 

δαιµόνια έβγαλεν από εκείνους , πού υπέφεραν από αυτά . Και δεν άφινεν ο Ιησούς 

τά δαιµόνια να οµιλούν , διότι τον εγνώριζαν , ότι είναι ο Χριστός και εµαρτύρουν 

περί τούτου , είτε διά να φαίνωνται σύµµαχοι και συνεργάται του , και ύπουλα να 

ελκύσουν την εµπιστοσύνην του κόσµου , είτε και διά να προκαλέσουν παράκαιρον 

συναγερµόν του λαού υπέρ του Ιησού , πού θα εδηµιούργει πειρασµούς και εµπόδια 

είς το έργον του . 

Και το πρωί πολύ πρίν ξηµερώση , όταν ακόµη ήτο κατασκότεινα , αφού εσηκώθη , 

εβγήκε και επήγεν είς τόπον έρηµον και εκεί προσηύχετο . 

Και έτρεξαν κατόπιν του ζητούντες να τον εύρουν ο Σίµων και οι συντρόφοι του . 
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Και αφού τον ηύραν , λέγουν είς αυτόν , ότι όλοι σε ζητούν . 

Έλα να συνεχίσης την επιτυχίαν σου και µη ψυχραίνης τον ενθουσιασµόν του 

πλήθους . 

Και εκείνος τους είπεν ˙ Άς υπάγωµεν είς τά γειτονικά µεγαλοχώρια , διά να κηρύξω 

και εκεί , διότι δι’ αυτό εβγήκα από την πόλιν και ήλθον εδώ , διά να συνεχίσω προς 

τά χωριά αυτά την περιοδείαν µου . 

Και εξηκολούθει να κηρύττη είς τάς συναγωγάς των είς όλην την Γαλιλαίαν και να 

βγάζη τά δαιµόνια από τους δαιµονιζοµένους πού του έφερναν . 

1.6  Θεραπεία του λεπρού . ( Α’, 40-45 ) 
Και έρχεται προς αυτόν κάποιος λεπρός , ο οποίος τον παρεκάλει γονατιστός εµπρός 

του και του έλεγεν ότι , εάν θέλης , έχεις την δύναµιν να µε θεραπεύσης και να µε 

καθαρίσης από τάς πληγάς και τά εξανθήµατα της ασθενείας µου . 

Ο δε Ιησούς τον ευσπλαγχίσθη και αφού άπλωσε την χείραν του , τον ήγγισε και του 

λέγει  ˙ θέλω , καθαρίσου . 

Και όταν είπεν ο Ιησούς το θέλω , καθαρίσου , αµέσως τον άφησεν η λέπρα και 

εκαθαρίσθη . 

Και αφού του απηγόρευσεν αυστηρά να µη διαδώση την θαυµατουργικήν θεραπείαν 

του , τον έβγαλεν αµέσως έξω από το µέρος πού ήσαν και του είπε ˙  

Πρόσεξε να µη είπης τίποτε είς κανένα ˙ αλλά πήγαινε , δείξε τον εαυτόν σου είς τον 

ιερέα , και πρόσφερε διά τον καθαρισµόν και την θεραπείαν σου από την λέπραν 

εκείνα , πού διέταξεν ο Μωυσής , διά να χρησιµεύση η εξέτασίς σου από τον ιερέα 

και η προσφορά του δώρου σου ως µαρτυρία και απόδειξις είς τους Ιουδαίους , ότι 

και σύ πράγµατι εθεραπεύθης , αλλά και εγώ δεν ήλθον διά να καταλύσω τον νόµον . 

Αυτός όµως , όταν εβγήκεν , ήρχισε να διακηρύσση πολλά περί του Κυρίου και να 

διαφηµίζη το ιστορικόν της θεραπείας του , ώστε ο Κύριος να µη ηµπορή πλέον 

φανερά να έµβη είς πόλιν , διότι θα προεκαλείτο συρροή και θορυβώδης διαδήλωσις 

του λαού υπέρ αυτού . Αλλ’ έµενεν έξω είς ερήµους τόπους και ήρχοντο προς αυτόν 

από όλα τά µέρη . 
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1.7  Θεραπεία του παραλυτικού . ( Β’, 1-12 ) 
Και ύστερα από µερικάς ηµέρας εµβήκε πάλιν είς την Καπερναούµ ˙ και έγινε 

γνωστόν , ότι είναι είς κάποιαν οικίαν . 

Και αµέσως εµαζεύθησαν πολλοί , ώστε αφού εγέµισεν η οικία , να µη χωρούν πλέον 

τον λαόν ούτε τά πλησίον της θύρας µέρη . Και τους εδίδασκε τον λόγον του Θεού . 

Και έρχονται προς αυτόν και του έφεραν κάποιον παραλυτικόν , πού τον εσήκωναν 

επάνω είς κρεββάτι τέσσαρες . 

Και επειδή δεν ηµπορούσαν εξ’ αιτίας του πλήθους του λαού να τον πλησιάσουν , 

εξεσκέπασαν τη σκεπήν είς το µέρος , όπου ο Κύριος ευρίσκετο και , αφού ήνοιξαν 

τρύπαν , έρριψαν κάτω σιγά το κρεββάτι , επί του οποίου ήτο εξαπλωµένος ο 

παραλυτικός . 

Όταν δε ο Ιησούς είδε την πίστιν , πού είχαν και ο παραλυτικός και εκείνοι πού τον 

έφεραν , λέγει είς τον παραλυτικόν , ο οποίος ευρίσκετο είς ανησυχίαν , µήπως αι 

αµαρτίαι του γίνουν εµπόδιον είς την θεραπείαν του ˙ τέκνον , σού έχουν συγχωρηθή 

αι αµαρτίαι σου , αι οποίαι είναι και η αιτία της σωµατικής σου παραλύσεως . 

Ήσαν δε µερικοί από τους γραµµατείς , οι οποίοι εκάθηντο εκεί και διελογίζοντο είς 

το εσωτερικόν των και είς τάς διανοίας των ˙  

∆ιατί ο άνθρωπος αυτός οµιλεί έτσι και εκστοµίζει βλασφηµίας ; 

Ποίος άλλος ηµπορεί να συγχωρή αµαρτίας , παρά µόνον ένας , ο Θεός ; 

Και αµέσως ο Ιησούς αντελήφθη υπερφυσικώς µε το φωτιζόµενον από την θεότητά 

του πνεύµα του , ότι αυτοί διαλογίζονται µέσα τους έτσι , και τους είπε ˙ ∆ιατί 

δέχεσθε και κυκλοφορείτε τέτοιους λογισµούς µέσα είς τάς καρδίας σας ; 

Τι είναι ευκολώτερον , το να είπω είς τον παραλυτικόν είναι συγχωρηµέναι αι 

αµαρτίαι σου ή να του είπω , σήκω και πάρε είς τον ώµον σου το κρεββάτι σου και 

περιπάτει ; 

Σείς θεωρείτε δυσκολώτερον το τελευταίον τούτο . 

∆ιά να µάθετε λοιπόν , ότι ο υιός του ανθρώπου , ο Μεσσίας , ο µοναδικός 

εκπρόσωπος της ανθρωπότητος , ο οποίος θα έλθη και πάλιν επί των νεφελών ως 

Κριτής ένδοξος , έχει εξουσίαν να συγχωρή επί της γής αµαρτίας – τότε ο Κύριος 

λέγει είς τον παραλυτικόν ˙  

Είς σε , πού πιστεύεις , οµιλώ ˙ σήκω και πάρε είς τον ώµον σου το κρεββάτι σου και 

πήγαινε είς τον οίκον σου .   
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Και εσηκώθη αµέσως και αφού επήρε το κρεββάτι του εβγήκεν από το σπίτι εκείνο 

εµπρός είς όλους , ώστε τον είδαν µε τά µάτια των και κατεπλάγησαν όλοι και 

εδόξασαν τον Θεόν λέγοντες , ότι ποτέ έως τώρα δεν είδαµεν έτσι , παραλυτικός µε 

µίαν προσταγήν να σηκώνεται αµέσως υγιής και να περιπατή . 

 

1.8  Ο Ματθαίος µαθητής του Χριστού . ( Β’, 13-17 ) 
 Και εβγήκε πάλιν ο Ιησούς από τον οίκον είς την παραλίαν ˙ και όλος ο λαός ήρχετο 

προς αυτόν και τους εδίδασκε . 

Και καθώς διέβαινεν , είδε τον Λευίν τον υιόν του Αλφαίου να κάθηται είς την 

τράπεζαν της εισπράξεως των φόρων και του λέγει ˙ Ακολούθει µε . Και εκείνος 

εσηκώθη και τον ηκολούθησε .  

Και όταν αυτός ήτο καθισµένος είς την τράπεζαν του φαγητού µέσα είς την την 

οικίαν του Λευί , συνέβη να κάθηνται και πολλοί τελώναι και αµαρτωλοί µαζί µε τον 

Ιησούν και τους µαθητάς του . Και ήσαν εκεί τόσοι , διότι κατά την ώραν της 

προσκλήσεως του Λευί παρευρίσκοντο πολλοί , οι οποίοι και ηκολούθησαν τον 

Ιησούν είς το σπίτι του Ματθαίου και έλαβαν µέρος είς την τράπεζαν . 

Και οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι , όταν τον είδαν να τρώγη µαζί µε τους τελώνας 

και αµαρτωλούς , έλεγον είς τους µαθητάς του ˙ Πώς συµβαίνει να τρώγη και να πίνη 

ο διδάσκαλος σας µαζί µε τους αµαρτωλούς ; 

Και όταν ο Ιησούς ήκουσε ταύτα , λέγει είς αυτούς ˙ ∆εν έχουν ανάγκην ιατρού οι 

υγιείς , αλλ’ εκείνοι πού έχουν άσχηµα είς την υγείαν τους . ∆εν ήλθα είς τον κόσµον 

διά να καλέσω εκείνους , πού έχουν την ιδέαν ότι είναι δίκαιοι , αλλά τους 

αµαρτωλούς ήλθα να καλέσω είς µετάνοιαν . 

 

1.9  Η νηστεία και η αργία του Σαββάτου . ( Β’, 18-28 ) 
Και οι µαθηταί του Ιωάννου , καθώς και οι µαθηταί των Φαρισαίων ενήστευον τάς 

νηστείας , πού είχαν επικρατήσει από µόνην την παράδοσιν και συνήθειαν . Και 

έρχονται µερικοί και λέγουν είς αυτόν ˙ ∆ιατί οι µαθηταί του Ιωάννου και των 

Φαρισαίων νηστεύουν , και τηρούν τάς νηστείας , πού µας παρέδωκαν οι παλαιότεροι 

ραββίνοι , οι δε ιδικοί σου µαθηταί δεν νηστεύουν ; 
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Και είπεν είς αυτούς ο Ιησούς ˙ Μήπως είναι δυνατόν οι προσκαλεσµένοι είς γάµον 

φίλοι του γαµβρού , εφ’ όσον χρόνον ο γαµβρός είναι µαζί των και εορτάζεται ο 

γάµος , να πενθούν και να νηστεύουν ; 

Όσον καιρόν έχουν µαζί τους τον γαµβρόν , δεν είναι δυνατόν να νηστεύουν . Έτσι 

και οι µαθηταί µου , εφ’ όσον εγώ ο Νυµφίος της Εκκλησίας είµαι µαζί τους , δεν 

είναι δυνατόν να πενθούν και να νηστεύουν . 

Θα έλθουν όµως ηµέραι , όταν θα τους πάρουν τον νυµφίον , και τότε θα νηστεύσουν 

και θα πενθήσουν κατά τάς ηµέρας εκείνας . 

Και διά να σας οµιλήσω καταληπτότερα µε κάποιο παράδειγµα , σας λέγω ˙ Κανείς 

δεν ράπτει επάνω είς παλαιόν ρούχον εµβάλωµα από τεµάχιον υφάσµατος 

καινούργιου . Εάν όµως δεν προσέξη κανείς είς αυτό , τότε το τεµάχιον , πού ετέθη 

ως συµπλήρωµά του , µαζεύει και παίρνει από το ρούχον , το καινούργιον δηλαδή 

εµβάλωµα αποσπά από το παλαιόν ρούχον το µέρος , επί του οποίου είναι αι ραφαί , 

και το σχίσιµον γίνεται χειρότερον . Έτσι και η νέα διδασκαλία δεν είναι ωφέλιµον να 

προσκολληθή επάνω είς εξωτερικούς τύπους , πού επάληωσαν πλέον και είναι 

εφθαρµένοι . ∆ιότι και οι εξωτερικοί τύποι θα αχρηστευθούν επιβλαβώς και η 

διδασκαλία µου θα νοθευθή . 

Και κανείς δεν βάζει µούστον είς παληούς ασκούς . Ει’ δ’άλλως , σπάζει ο µούστος 

τους ασκούς και ο οίνος χύνεται έξω και οι ασκοί θα χαθούν . Αλλά πρέπει κανείς να 

βάζη µούστον είς ασκούς καινούργιους . Έτσι και οι Φαρισαίοι µε τους ακολούθους 

των είναι ασκοί παλαιοί , πού δεν µπορούν να βαστάσουν την νέαν διδασκαλίαν µου , 

την οποίαν θα παραλάβουν οι µαθηταί µου , πού οµοιάζουν προς νέους ασκούς . 

Και συνέβη να βαδίζη αυτός εν ηµέρα Σαββάτου κατά το µήκος του δρόµου , πού 

ανοίγετο µέσα είς σπαρµένα χωράφια . Και τον δρόµον αυτού ήρχισαν να τον 

ανοίγουν οι µαθηταί του , οι οποίοι πεινασµένοι εµαδούσαν και έτρωγον τά στάχυα 

διά να χορτάσουν . 

Και οι Φαρισαίοι του έλεγαν ˙ Κύτταξε , τι κάνουν την ηµέραν του Σαββάτου οι 

µαθηταί σου . Κόπτουν και µαδούν στάχυα , έργον πού δεν είναι επιτετραµµένον , 

διότι µε αυτό βεβηλώνεται το Σάββατον . 

Αλλά και αυτός τους είπε ˙ ∆εν ανεγνώσατε ποτέ , τι έκαµεν ο ∆αβίδ , όταν έλαβεν 

ανάγκην και επείνασε και αυτός και εκείνοι , πού ήσαν µαζί του ; 
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Πώς δηλαδή εµβήκεν είς τον οίκον του Θεού , όταν ήτο αρχιερεύς ο Αβιάθαρ , και 

έφαγε τους άρτους , πού ήσαν βαλµένοι ως θυσία είς τον Θεόν επάνω είς την ιεράν 

τράπεζαν της σκηνής , και τους οποίους δεν επιτρέπεται να φάγη κανείς , παρά µόνον 

είς τους ιερείς είναι επιτετραµµένον να τρώγουν αυτούς , και έδωκεν ο ∆αβίδ από 

τους άρτους τούτους και είς εκείνους πού ήσαν µαζί του ;  

Και όµως είς την περίστασιν εκείνην , ούτε ο Θεός ωργίσθη , ούτε η Γραφή 

απεδοκίµασε την πράξιν αυτήν . 

Και έλεγεν είς αυτούς ˙ Ο θεσµός του Σαββάτου έγινε διά τον άνθρωπον , προς τον 

σκοπόν να παιδαγωγηθή ούτος και οδηγηθή είς ηθικήν τελειότητα . Και δεν έγινεν ο 

άνθρωπος διά το Σάββατον , διά να δουλεύη ως φοβισµένος σκλάβος είς ένα νεκρόν 

και ξηρόν τύπον . 

Αφού δε το Σάββατον ωρίσθη διά να υποβοηθήση προς τελειοποίησιν τον άνθρωπον , 

βγαίνει το συµπέρασµα , ότι ο Υιός του ανθρώπου , πού είναι ο τέλειος και κατ’ 

εξοχήν εξυψωµένος ηθικώς αντιπρόσωπος της ανθρωπότητος και πού αυτός ως Θεός 

ώρισε τον θεσµόν του Σαββάτου , είναι και του Σαββάτου και έχει εξουσίαν και τον 

θεσµόν τούτον να τροποποιήση . Εκείνο λοιπόν πού έκαµαν τώρα οι µαθηταί , το 

έκαµαν µε την σιωπηράν συγκατάθεσιν εκείνου , πού είναι κύριος του Σαββάτου .   

 

1.10   Θεραπείαι διαφόρων ασθενών . ( Γ’, 1-12 ) 
Και εµβήκε πάλιν είς την συναγωγήν . Και ήτο εκεί ένας άνθρωπος , πού είχε ξηρόν 

και ακίνητον το χέρι του . 

Και τον παρηκολούθουν προσεκτικά να ίδουν , εάν θα τον θεραπεύση κατά την 

ηµέραν του Σαββάτου , διά να τον κατηγορήσουν ότι κατέλυε το Σάββατον . 

Και λέγει είς τον άνθρωπον , πού είχε το ξηρόν και ακίνητον χέρι ˙ Σήκω και στάσου 

είς το µέσον της συναγωγής . 

Και τους λέγει ˙ Είναι επιτετραµµένον κατά την ηµέραν του Σαββάτου να κάνη ο 

άνθρωπος καλόν και να ευεργετήση µε αυτό τον πλησίον του ή µπορεί να παραλείψη 

την ευεργεσίαν και έτσι να γίνη αίτιος κακού και βλάβης είς τον πλησίον ; 

Επιτρέπεται κατά το Σάββατον να σώση ο άνθρωπος την ζωήν του πλησίον ή 

επιτρέπεται να µη τον βοηθήση κινδυνεύοντα και έτσι εµµέσως να τον φονεύση ; 

Αυτοί δε εσιώπων . 



 
 
 

14 
 

Και αφού έρριψεν ο Ιησούς τριγύρω τους βλέµµα , πού εφανέρωνε την ιεράν 

αγανάκτησίν του , ενώ συγχρόνως ελυπείτο εκ συµπαθείας προς αυτούς , διότι η 

καρδία των ήτο πεπωρωµένη και σκληρά και εκινδύνευαν να µείνουν αδιόρθωτοι , 

λέγει είς τον άνθρωπον ˙ Εξάπλωσε το χέρι σου . Αυτός δε , µολονότι από την 

ασθένειάν του ηµποδίζετο να πράξη τούτο , όµως φανερώνων την πίστιν του 

κατέβαλε προσπάθειαν και το εξάπλωσε . Και έγινε πάλιν υγιές το χέρι του , σαν το 

άλλο . 

Και αφού εβγήκαν από την συναγωγήν οι Φαρισαίοι , αµέσως έκαναν εναντίον του 

συµβούλιον µε τους Ηρωδιανούς , πού ήσαν το κόµµα του βασιλέως Ηρώδου , και 

συνεσκέφθησαν µε ποίον τρόπον θα κατώρθωναν να τον εξοντώσουν . 

Και ο Ιησούς ανεχώρησε µε τους µαθητάς του προς το µέρος της θαλάσσης , και τον 

ηκολούθησε πολύ πλήθος από την Γαλιλαίαν , και από την Ιουδαίαν , και από τά 

Ιεροσόλυµα και από την Ιδουµαίαν και από την Περαίαν , δηλαδή από την χώραν , 

πού είναι πέραν από τον Ιορδάνην προς ανατολάς αυτού . Και από αυτούς πού 

κατοικούσαν είς τά περίχωρα της Τύρου και Σιδώνος πλήθος πολύ , πού ήκουσαν τάς 

θαυµατουργίας όσες έκανεν , ήλθον προς αυτόν . 

Και παρήγγειλεν είς τους µαθητάς του λόγω του πλήθους να παραµένη εκεί διαρκώς 

δι’ αυτόν πλοιάριον διά να εµβαίνη είς αυτό , όταν η συρροή εγίνετο µεγαλυτέρα , 

ώστε να µη τον πιέζουν τά πλήθη . 

Εµαζεύετο δε πλήθος πολύ , διότι πολλούς εθεράπευσε , ώστε έπιπταν επάνω του 

όσοι είχαν ασθενείας βασανιστικάς , διά να τον εγγίσουν και εύρουν έτσι την 

θεραπείαν των . 

Και τά πνεύµατα τά ακάθαρτα και πονηρά , όταν τον έβλεπαν , έπιπταν εµπρός του 

και εφώναζαν δυνατά και έλεγαν ˙ ότι σύ είσαι ο Υιός του Θεού . 

Και πολύ τά επέπληττε , διά να µη τον φανερώσουν , ότι αυτός ήτο ο Υιός του Θεού . 

( Και τους απηγόρευε να φανερώσουν τούτο , διότι ούτε ήτο ακόµη ο καιρός διά να 

γνωστοποιηθή είς τους ανθρώπους ολόκληρος η περί του Χριστού αλήθεια , και 

ερεθισθούν από αυτήν περισσότερον οι άπιστοι εχθροί του , ούτε οι πονηροί δαίµονες 

ήσαν άξιοι να γίνουν κήρυκες αυτής ) . 
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1.11   Η οριστική εκλογή των δώδεκα Αποστόλων . ( Γ’, 13-19 )  
 Και αναβαίνει είς κάποιο γειτονικό βουνό της οροσειράς , πού κείται προς δυσµάς 

της Καπερναούµ , και προσεκάλεσεν εκείνους πού ήθελε και επήγαν προς αυτόν . 

Και εξέλεξε δώδεκα µαθητάς , διά να είναι µαζί του και διά να τους αποστέλλη να 

κηρύττουν , και να έχουν εξουσίαν και δύναµιν να θεραπεύουν τάς ασθενείας και να 

βγάζουν τά δαιµόνια . 

Και έβαλεν είς τον Σίµωνα νέον όνοµα και τον ωνόµασε Πέτρον , και εξέλεξεν ακόµη 

τον Ιάκωβον τον υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην τον αδελφόν του Ιακώβου και 

τους έβαλεν ονόµατα Βοανεργές , το οποίον είς την ελληνικήν σηµαίνει υιοί βροντής 

( λόγω του χαρακτήρος των , πού ενώ συνήθως ήτο ήρεµος , είς ωρισµένας 

περιπτώσεις εξέσπα έξαφνα σαν βροντή ) . 

Εξέλεξε και τον Ανδρέαν και τον Φίλιππον και τον Βαρθολοµαίον και τον Ματθαίον 

και τον Θωµάν και τον Ιάκωβον τον υιόν του Αλφαίου και τον Θαδδαίον , και τον 

Σίµωνα τον Κανανίτην , όνοµα , το οποίον είς την ελληνικήν µεταφράζεται Ζηλωτής . 

Και τον Ιούδαν τον Ισκαριώτην , ο οποίος και τον παρέδωκεν είς τους εχθρούς του . 

 

1.12   Η βλασφηµία κατά του Αγίου Πνεύµατος . ( Γ’, 20-30 ) 
Και έρχονται είς κάποιο σπίτι της Καπερναούµ και εµαζεύθη πάλιν λαός πολύς , ώστε 

να µη ηµπορούν αυτοί ούτε άρτον να φάγουν , διότι και το σπίτι ολόκληρον είχε 

καταλάβει ο λαός και είς τον Ιησούν δεν έδιδαν καιρόν να φάγη . 

Και όταν ήκουσαν οι ιδικοί του , ότι είχεν απορροφηθή από το έργον της διδασκαλίας 

και των θαυµάτων µέχρι σηµείου , πού να µη τρώγη , εβγήκαν να τον πιάσουν και να 

τον περιορίσουν , διότι ενόµιζαν , ότι η τόση προσήλωσις είς το έργον του ήτο 

αποτέλεσµα ψυχικής ασθενείας και έλεγον , ότι είναι έξω από τον εαυτόν του και 

διεταράχθη ο νούς του .  

Και οι γραµµατείς , πού είχαν καταβή από τά Ιεροσόλυµα , έλεγαν ότι έχει µέσα του 

τον Βεελζεβούλ και ότι µε την βοήθειαν και συνεργασίαν του αρχηγού των δαιµονίων 

βγάζει από τους δαιµονιζοµένους τά δαιµόνια . 

Και αφού τους προσεκάλεσε , τους έλεγε µε συγκρίσεις και παραδείγµατα  ˙ Πώς 

είναι δυνατόν ο ένας σατανάς να βγάζη διά της βίας και να διώκη άλλον σατανάν ; 
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Και εάν ένα βασίλειον χωρισθή είς κόµµατα εχθρικά , ώστε δι’ εµφυλίου πολέµου να 

στραφή εναντίον του εαυτού του , δεν δύναται να σταθή το βασίλειον εκείνο . 

Και εάν µία οικογένεια διαιρεθή εναντίον του εαυτού της , δεν δύναται να σταθή , 

αλλά θα διαλυθή η οικογένεια εκείνη . 

Και εάν ο σατανάς εσηκώθη κατά των οργάνων του και έχη χωρισθή είς κόµµατα , τά 

οποία πολεµούνται µεταξύ των , δεν δύναται να σταθή , αλλά τελειώνει πλέον η 

δύναµίς του και το κράτος του . 

Κανείς δεν µπορεί , όταν έµβη είς την οικίαν του ισχυρού και δυνατού οικοδεσπότου , 

να αρπάση τά έπιπλα και σκεύη του , εάν δεν δέση προτήτερα τον ισχυρόν , και τότε 

θα διαρπάση το σπίτι του . Έτσι και εγώ , εάν προτήτερα δεν έδενα τον σατανάν µε 

την κατ’ αυτού νίκην µου , δεν θα µπορούσα να αρπάσω από τά χέρια του τους 

δαιµονιζοµένους , πού σαν άψυχα σκεύη διετήρει υπό την κατοχήν του . 

Αληθώς σας λέγω , ότι όλα τά αµαρτήµατα θα συγχωρηθούν είς του υιούς των 

ανθρώπων , εφ’ όσον µετανοήσουν ούτοι . Και αι βλασφηµίαι , όσας τυχών θα 

βλασφηµήσουν , θα συγχωρηθούν . 

Εκείνος όµως πού θα αποδώση τάς φανεράς ενεργείας του Αγίου Πνεύµατος είς το 

πονηρό πνεύµα και από εσωτερικήν πώρωσιν θα συκοφαντήση τά έργα του Αγίου 

Πνεύµατος και έστι θα βλασφηµήση είς το Άγιον Πνεύµα , δεν έχει συγχώρησιν 

ούτος είς τον αιώνα , αλλ’ είναι ένοχος αιωνίας κατακρίσεως και τιµωρίας . 

Είπε δε τους λόγους αυτούς ο Κύριος , διότι έλεγον εκείνοι , ότι ο Ιησούς έχει πνεύµα 

ακάθαρτον και εσυκοφάντουν από πώρωσιν και θεληµατικήν τύφλωσιν τά έργα και 

θαύµατα του Αγίου Πνεύµατος , επειδή τά απέδιδον είς τον διάβολον . 

 

1.13   Μήτηρ και αδελφοί του Κυρίου . ( Γ’, 31-35 ) 
Έρχονται λοιπόν η µητέρα του και αυτοί , πού ενοµίζοντο από τους πολλούς αδελφοί 

του , και αφού εστέκοντο έξω από το σπίτι , έστειλαν είς αυτόν και τον εφώναξαν . 

Και εκάθητο γύρω του πολύς λαός . Είπον δε προς αυτόν ˙ Ιδού , η µητέρα σου και οι 

αδελφοί σου στέκονται απ’ έξω και σε ζητούν . 

Και απεκρίθη είς αυτούς και είπε ˙ Ποία είναι η µητέρα µου ή ποίοι είναι οι αδελφοί 

µου ; 
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Και αφού έρριψεν ολόγυρα τά µάτια του είς εκείνους , πού εκάθηντο τριγύρω από 

αυτόν , λέγει ˙ Ιδού η µητέρα µου και οι αδελφοί µου . 

Είναι αυτοί , καίτοι δεν έχω σαρκικήν συγγένειαν προς τούτους ˙ διότι εκείνος , πού 

θα ποιήση το θέληµα του Θεού , αυτός είναι αδελφός µου και αδελφή µου και µητέρα 

µου . Και η µητέρα µου αν ηξιώθη να µε γεννήση , προτήτερα υπήρξε πιστή και 

αφωσιωµένη δούλη του Θεού και δι’ αυτό ο Θεός την εξέλεξεν ως όργανόν του . 

 

1.14   Η παραβολή του σπορέως και γενικαί σκέψεις επί της 
παραβολής . ( ∆’, 1-25 ) 

Και πάλιν ήρχισε να διδάσκη πλησίον της θαλάσσης . Και εµαζεύθη τριγύρω του 

λαός πολύς , ώστε να αναγκασθή να έµβη είς το πλοίον και να καθήση επ’ αυτού 

µέσα είς την θάλασσαν . Και όλος ο λαός ήτο είς την ξηράν , κοντά είς την θάλασσαν. 

Και εδίδασκεν αυτούς πολλά µε παραβολάς και τους έλεγεν είς την διδαχήν του ˙ 

Ακούσατε την διήγησιν , πού θα σας είπω . Ιδού εβγήκεν είς το χωράφι , διά να 

σπείρη αυτός πού σπέρνει . Ήλθεν είς τον κόσµον ο µέγας σπορεύς της αληθείας , διά 

να σπείρη είς τάς ψυχάς των ανθρώπων . 

Και συνέβη , όταν έσπερνεν , άλλο µέν µέρος του σπόρου έπεσε πλησίον του δρόµου 

, πού επερνούσεν από το χωράφι , και επειδή παρέµεινεν εκτεθειµένον είς την 

επιφάνειαν του εδάφους , ήλθον τά πετεινά και το κατέφαγαν . 

Άλλο δε µέρος του σπόρου έπεσεν είς τόπον , πού είχεν υποκάτω στρώµα πέτρινον 

και δεν είχε χώµα πολύ . Και αµέσως εβλάστησε , χωρίς να ρίξη βαθείας ρίζας , διότι 

δεν είχε βάθος γής , πού τρέφει ρίζας στερεάς . 

Όταν δε ανέτειλεν ο ήλιος , εκάη από την ζέστην και επειδή δεν είχε ρίζαν , 

εξηράνθη. 

Και άλλο µέρος του σπόρου έπεσεν είς τά αγκάθια . Και εβλάστησαν τά αγκάθια και 

το εκύκλωσαν από όλα τά µέρη και το έπνιξαν και δεν έβγαλε καρπόν . 

Και άλλο µέρος του σπόρου έπεσεν είς την γήν την µαλακήν και εύφορον και απέδιδε 

καρπόν , πού εβλάστανε προς τά επάνω και εµέστωνε . Και έβγαλεν αλλού 

τριακονταπλάσιον και αλλού εξηκονταπλάσιον και αλλού εκατονταπλάσιον . 

Και τους έλεγεν ˙ Αυτός πού έχει αυτιά πνευµατικά διά να ακούη και καλήν διάθεσιν 

διά να δέχεται και εγκολπώνεται αυτά πού λέγω , άς ακούη . 
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Και όταν έµεινε µοναχός του , τον ηρώτησεν ο ευρύτερος κύκλος των µαθητών του 

µαζί µε τους ∆ώδεκα την σηµασίαν της παραβολής . 

Και τους έλεγεν ˙ Είς σας µόνους , επειδή έχετε καλήν διάθεσιν , εδόθη από τον Θεόν 

ως χάρις να µάθετε τάς µυστηριώδεις αληθείας της βασιλείας των ουρανών , είς 

εκείνους δε , πού είναι έξω από την βασιλείαν αυτήν και δεν έχουν διάθεσιν να 

πιστεύσουν , όλη η διδασκαλία των µυστικών αυτών γίνεται µε παραβολάς . 

Ο νούς των ανθρώπων αυτών είναι χονδρός και ανίκανος διά πνευµατικήν 

διδασκαλίαν . ∆ι’ αυτό διδάσκω αυτούς µε τον τρόπον αυτόν , διά να βλέπουν µέν µε 

τά σωµατικά των µάτια , αλλά να µη ηµπορούν να ίδουν βαθύτερα µε τους 

πνευµατικούς οφθαλµούς τά µυστικά της ουρανίου βασιλείας , πού σκεπάζονται κάτω 

από το κάλυµµα των παραβολών . Και όταν ακούουν την διδασκαλίαν µου , να 

ακούουν µέν µε τά σωµατικά των αυτιά , αλλά να µη ηµπορούν να καταλάβουν την 

πολύτιµον αξίαν της ˙ διά να µη συµβή και επιστρέψουν διά της µετανοίας είς τον 

Θεόν και συγχωρηθούν τά αµαρτήµατά των . 

Και λέγει είς αυτούς ˙ ∆εν εκαταλάβατε την σηµασίαν της παραβολής αυτής , πού δεν 

είναι η δυσκολωτέρα από τάς άλλας . Και πώς θα ηµπορέσετε να εννοήσετε όλας τάς 

παραβολάς ; 

Αυτός , πού σύµφωνα µε την παραβολήν σπέρνει , είναι εκείνος , πού σπέρνει είς τάς 

ψυχάς των ανθρώπων τον λόγον του Θεού . 

Εκείνοι δε πού σηµαίνονται από τον σπόρον , ο οποίος έπεσε πλησίον του δρόµου , 

είναι αυτοί , είς τους οποίους σπείρεται ο λόγος του Θεού και όταν τον ακούσουν , 

έρχεται αµέσως ο σατανάς και αφαιρεί τον λόγον , πού έχει σπαρή διά του 

κηρύγµατος µέσα είς τάς καρδίας των . 

Και εκείνοι , πού οµοίως σηµαίνονται και εικονίζονται από τον σπόρον , ο οποίος 

έπεσεν είς τά πετρώδη µέρη , είναι αυτοί , οι οποίοι , όταν ακούσουν τον λόγον , 

αµέσως µε χαράν και ενθουσιασµόν τον δέχονται ˙  και δεν έχουν ρίζαν µέσα τους , 

αλλ’ είναι ασταθείς και η προθυµία των διαρκεί ολίγον χρόνον . Έπειτα δε , όταν γίνη 

θλίψις ή διωγµός διά τον λόγον του Ευαγγελίου , αµέσως οι άνθρωποι αυτοί 

σκοντάπτουν και χάνουν τον ενθουσιασµόν και την πίστιν των . 

Και εκείνοι , οι οποίοι σηµαίνονται από τον σπόρον , πού εσπάρη είς τά αγκάθια , 

είναι αυτοί , πού ακούουν τον λόγον του Θεού , και αι αγωνιώδεις φροντίδες διά την 

παρούσαν ζωήν και η απάτη , πού φέρει ο πλούτος µε την προσκόλλησιν είς το χρήµα 
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και µε την µαταιότητα των επιδείξεων , και αι επιθυµίαι , πού γεννούν τά άλλα 

θέλγητρα και αι ηδοναί του κόσµου , εµβαίνουν µέσα είς την ψυχήν , είς την οποίαν 

εσπάρη ο λόγος και τον πνίγουν και γίνεται άκαρπος . 

Και εκείνοι , πού σηµαίνονται από τον σπόρον , πού εσπάρη είς την γήν την καλήν , 

είναι αυτοί , πού ακούουν τον λόγον και τον παραδέχονται και καρποφορούν 

τριακονταπλάσιον και εξηκονταπλάσιον και εκατονταπλάσιον . 

Και έλεγεν είς αυτούς ˙ Με την διδασκαλίαν µου ήναψα είς τάς ψυχάς σας φώς και 

εγίνατε πνευµατικοί λύχνοι . Μήπως φέρεται ο αναµµένος διά να τεθή κάτω από το 

δοχείον , µε το οποίον µετρούν τον σίτον ή κάτω από το κρεββάτι ; Όχι βέβαια . ∆εν 

φέρουν τον λύχνον , διά να τοποθετηθή επάνω είς τον λυχνοστάτην ; Βεβαίως . Έτσι 

και σείς πρέπει να φωτίζετε τους ανθρώπους και αυτά , πού ακούετε τώρα , να µη τά 

κρύπτετε , αλλά να τά διαδίδετε και είς τους άλλους .  

∆ιότι δεν υπάρχει τίποτε κρυφόν και µυστικόν παρά διά να φανερωθή ˙ και κανέν δεν 

έγινεν απόκρυφον παρά διά να έλθη είς το φανερόν . Και η διδασκαλία µου λοιπόν 

δεν θα µείνη µυστική και σκεπασµένη , αλλά θα φανερωθή και θα φωτίση τον 

κόσµον . 

Εάν έχη κανείς αυτιά πνευµατικά διά να ακούη και κατανοή την πολύτιµον αξίαν της 

διδασκαλίας µου , άς ακούη και άς ωφελήται εξ’ αυτής . 

Και έλεγεν είς αυτούς ˙ προσέχετε είς ό,τι ακούετε ˙ προσέχετε να κατανοήτε και να 

εγκολπώνεσθε την διδασκαλίαν πού ακούετε , ώστε να γίνετε τέλειοι διδάσκαλοι της 

αληθείας . Με όποιον µέτρον προσοχής και καλής διαθέσεως ακούετε , µε το αυτό 

µέτρον θα σας δοθή από τον Θεόν και η γνώσις . Και όχι µόνον µε το ίδιο µέτρον θα 

σας δοθή , αλλά και παραπάνω θα προστεθή είς σας , πού µε πρόθυµον ενδιαφέρον 

και προσοχήν ακούετε . 

∆ιότι είς εκείνον , πού έχει προσοχήν και ακούει µε ενδιαφέρον την αλήθειαν , θα 

δοθή υπό της θείας χάριτος γνώσις και κατανόησις των ακουµένων . Και από εκείνον 

, πού δεν έχει προσοχήν και ενδιαφέρον και η ολίγη εκείνη γνώσις πού έχει , θα του 

αφαιρεθή. 
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1.15   Η παραβολή της αυξήσεως του σπόρου και του κόκκου 
του σινάπεως . ( ∆’, 26-34 ) 

Και έλεγεν ˙ Έτσι οµοιάζει η διάδοσις και πρόοδος του Ευαγγελίου της βασιλείας του 

Θεού είς τάς καρδίας των επιδεκτικών ανθρώπων , σαν να ρίψη ένας άνθρωπος τον 

σπόρον επί της γής . ( Ούτω και ο Κύριος ή οι διάκονοί του οι συνεχίζοντες το έργον 

του , ρίπτουν είς τάς ψυχάς των επιδεκτικών ανθρώπων τον σπόρον της χριστιανικής 

διδασκαλίας και αληθείας ) . 

Και αυτός , πού έσπειρε τον σπόρον είς την γήν , κοιµάται και σηκώνεται νύκτα και 

ηµέραν χωρίς να κάνη τίποτε διά την βλάστησιν και αύξησιν του σπόρου . Και όµως 

ο σπόρος , διότι έχει µέσα του ζωτικήν δύναµιν , αυξάνει και µεγαλώνει κατά τρόπον 

, πού και αυτός ο γεωργός δεν ηξεύρει . 

∆ιότι µόνη της η γή και χωρίς την συνεργασίαν εκείνου , πού έσπειρε τον σπόρο , 

καρποφορεί πρώτον χόρτον , πού φυτρώνει από τον σπόρον , ύστερα στάχυν και 

έπειτα σίτον δεµένον και γεµάτον µέσα είς το στάχυν . ( Έτσι και η αύξησις της 

χριστιανικής ζωής είς κάθε επιδεκτικήν καρδίαν . ∆εν φαίνεται µέν και παραµένει 

µυστηριώδης , πλήν όµως είναι βεβαία και πραγµατικήν ) . 

Όταν δε είς τον αγρόν ο καρπός παραδοθή ώριµος προς θερισµόν , τότε ο κύριος του 

αγρού αποστέλλει τον θεριστήν , πού κρατεί το δρέπανον , διότι ήλθεν ο καιρός του 

θερισµού . ( Και σείς λοιπόν , πού θα συνεχίσετε το έργον µου , να είσθε βέβαιοι , ότι 

η σπορά , πού θα κάµετε είς τάς ψυχάς των επιδεκτικών ανθρώπων , δεν θα χαθή . Ο 

λόγος θα καρποφορήση κατά τρόπον µυστηριώδη και άγνωστον είς σας , και όταν η 

καρποφορία αυτή ωριµάση διά τον καθένα , η πρόνοια του µεγάλου Γεωργού θα 

επισυνάξη τον καρπόν ) .  

Και έλεγε ˙ Με τι να παροµοιάσωµεν την βασιλείαν του Θεού , πού διά του 

κηρύγµατος διαδίδεται είς τάς καρδίας των ανθρώπων και διά της Εκκλησίας 

εγκαθιδρύεται και επί της γής ; Και µε ποίαν παραβολήν και εικόνα να παραβάλωµεν 

την αύξησιν και επέκτασιν αυτής ; 

Οµοιάζει σαν τον µικρόν σπόρον του σιναπιού , ο οποίος την ώραν , πού σπέρνεται 

επάνω είς την γήν , είναι µικρότερος από όλους τους σπόρους της γής .  

Και όταν σπαρή , φυτρώνει προς τά επάνω και γίνεται από όλα τά λάχανα και τους 

θάµνους µεγαλύτερος , και κάνει κλάδους µεγάλους , ώστε κάτω από την σκιάν του 

να µπορούν να φωλιάζουν τά πετεινά του ουρανού . Έτσι και αι αρχαί της αυξήσεως 
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και εξαπλώσεως της Εκκλησίας µου και του υπ’ αυτής σπειροµένου είς τάς ψυχάς 

των ανθρώπων λόγου µου είναι αφανείς και άσηµοι , αλλά βαθµηδόν αι κατακτήσεις 

των γίνονται καταπληκτικαί . Ο λόγος δε του ευαγγελίου , ο διά της ολονέν 

εξαπλουµένης Εκκλησίας κηρυττόµενος , όταν καλιεργηθή είς τάς επιδεκτικάς 

καρδίας από την χάριν του Αγίου Πνεύµατος , δηµιουργεί τεραστίας κατακτήσεις και 

παρέχει προστασίαν και ανάπαυσιν είς τάς ψυχάς . 

Και µε πολλές τέτοιες παραβολές εδίδασκεν είς αυτούς τον λόγον του Θεού , 

σύµφωνα µε την ικανότητα πού είχαν οι ακροαταί να ακούουν και διατηρούν είς την 

µνήµην των τά διδασκόµενα , ώστε και εάν τότε δεν ηδύναντο να κατανοήσουν 

µερικά , να τά ενθυµώνται διά των παραβολών και οι επιδεκτικοί να κατανοήσουν 

ταύτα βραδύτερον . 

Χωρίς παραβολήν δε δεν εδίδασκεν αυτούς . Ιδιαιτέρως όµως είς τους µαθητάς του 

εξήγει και διεδαφήνιζεν όλα , όσα τον ηρώτων . 

 

1.16   Η κατασίγασις της τρικυµίας . ( ∆’, 35-41 )  
Και όταν εβραδύασε κατ’ εκείνην την ηµέραν , πού είπε τάς παραβολάς αυτάς , λέγει 

είς αυτούς ˙ Άς περάσωµεν απέναντι . 

Και αφού αφήκε το πλήθος του λαού είς την παραλίαν , τον παίρνουν µαζί των οι 

µαθηταί , όπως ήτο ο Κύριος µέσα είς το πλοίον , από το οποίον προηγουµένως 

εδίδασκε τά πλήθη . Ήσαν δε και άλλα πλοιάρια , πού έπλεαν µαζί µε το πλοίον του 

Κυρίου. 

Και γίνεται µεγάλη ανεµοζάλη , τά κύµατα δε εκτυπούσαν επάνω είς το πλοίον , ώστε 

εκινδύνευε πλέον αυτό να βυθισθή . 

Και εξηκολούθει αυτός να κοιµάται είς την πρύµνην είς το επάνω µέρος του θρανίου , 

πού ήτο εκεί . Και τον εξύπνησαν και του είπαν ˙ ∆ιδάσκαλε , δεν σε µέλει πού 

χανόµεθα ; 

Και αφού εσηκώθη , επέπληξε τον άνεµον και είπεν είς την θάλασσαν ˙ Σώπα , 

βουβάθητι . Και κατέπεσεν ο άνεµος και έγινε µεγάλη γαλήνη είς την θάλασσαν . 

Και είπεν είς αυτούς ˙ ∆ιατί είσθε τόσον δειλοί , ώστε να τά χάνετε ; Αφού τόσα 

θαύµατα µε είδατε να κάνω , πώς δεν έχετε πίστιν ακλόνητον , ώστε να µη ανησυχήτε 

, όταν µε έχετε πλησίον σας ; 
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Και εφοβήθησαν φόβον ευλαβείας µεγάλον διά την παρουσίαν και ενέργαιαν της 

θείας δυνάµεως . Και έλεγαν µεταξύ τους ο ένας είς τον άλλον ˙ Ποίος λοιπόν να 

είναι αυτός ; Είναι πολύ µεγαλύτερος από ό,τι τον εθεωρούσαµεν έως τώρα , διότι και 

ο άνεµος και η θάλασσα τον υπακούουν . 

 

1.17   Θεραπεία του δαιµονιζοµένου των Γεργεσηνών . ( Ε’, 1-
20 ) 

Και ήλθον είς το απέναντι µέρος της λίµνης , είς την χώραν των Γεργεσηνών . 

Και όταν ο Ιησούς εβγήκεν από το πλοίον , αµέσως τον συνήντησε κάποιος άνθρωπος 

, πού ήρχετο από τά µνηµεία και είχε πνεύµα ακάθαρτον . 

Αυτός την κατοικίαν του είχε µέσα είς τά µνήµατα και ούτε µε αλύσεις σιδηράς δεν 

ηµπορούσε κανείς να τον δέση , διότι αυτός πολλάς φοράς είχε δεθή µε σιδηρά δεσµά 

είς τά πόδια και µε αλυσίδας είς τά χέρια και είχαν διασπασθή από αυτόν αι αλυσίδες 

και είχαν συντριβή τά δεσµά των ποδιών και κανείς δεν είχε την δύναµιν να τον 

δαµάση . 

Και πάντοτε νύκτα και ηµέραν είς τά µνήµατα και είς τά όρη εξηκολούθει να φωνάζη 

δυνατά και να κατακόπτη και καταπληγώνη τον εαυτόν του µε λιθάρια . 

Όταν δε είδε τον Ιησούν από µακρυά , έτρεξε και τον προσεκύνησε . 

Και αφού εφώναξε µε µεγάλην φωνήν , είπε ˙ Ποία σχέσις υπάρχει µεταξύ εµού και 

σού και τι ζητείς από εµέ , Ιησού , Υιέ του Θεού του Υψίστου ; Σε εξορκίζω εν 

ονόµατι του Θεού , ο οποίος µε αφήκεν ελεύθερον κατά την περίοδον του παρόντος 

αιώνος , να µη µε βασανίσης και µη µε διώξης απ’ εδώ , πού έχω ευχάριστον 

διαµονήν . 

Του είπε δε µη µε βασανίσης , διότι ο Κύριος έλεγεν είς αυτόν ˙ Έβγα , σύ το πνεύµα 

το ακάθαρτον , από τον άνθρωπον . 

Και τον ηρώτα ο Ιησούς ˙ Ποίον είναι το όνοµά σου ; Και απεκρίθη και είπε ˙ Λεγεών 

, δηλαδή σύνταγµα στρατιωτών , είναι το όνοµά µου . Και έχω αυτό το όνοµα , διότι 

εδώ µέσα είµεθα πολλοί . 

Και παρεκάλει τον Ιησούν πολύ να µη τους στείλη έξω από την χώραν εκείνην . 

Ήτο δε εκεί πλησίον του όρους ένα µεγάλο κοπάδι χοίρων , πού έβοσκε . 

Και τον παρεκάλεσαν όλοι οι δαίµονες και του είπαν ˙ Στείλε µας είς τους χοίρους , 

διά να έµβωµεν είς αυτούς . 
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Και επειδή αυτοί , πού έτρεφαν τους χοίρους , έπραττον τούτο παρά τον µωσαικόν 

νόµον , πού απηγόρευεν ως ακάθαρτον το χοιρινόν κρέας και συνεπώς ευρίσκοντο εν 

τη παραβάσει και αµαρτία , ο Ιησούς έδωκεν αµέσως την άδειαν είς τά δαιµόνια . Και 

αφού εβγήκαν από τον άνθρωπον τά πνεύµατα τά ακάθαρτα , εµβήκαν µέσα είς τους 

χοίρους . Και έτρεξαν ασυγκράτητα και µε µανίαν το κοπάδι από το επάνω µέρος του 

κρηµνού προς τά κάτω είς την θάλασσαν . Ήσαν δε περίπου δύο χιλιάδες οι χοίροι , 

και επνίγοντο µέσα είς την θάλασσαν . 

Αυτοί δε , πού έβοσκαν τους χοίρους , έφυγαν . Και ανήγγειλαν το συµβάν είς τους 

κατοίκους της πόλεως και είς αυτούς πού έµεναν είς τά χωράφια . Και εβγήκαν οι 

κάτοικοι να ίδουν , τι είναι αυτό πού συνέβη . 

Και ήλθαν προς τον Ιησούν και είδαν τον δαιµονιζόνενον να κάθηται ενδεδυµένος και 

µε σωστά τά µυαλά του , αυτόν πού είχε προτήτερα την λεγεώνα . Και εφοβήθησαν 

εξ αιτίας της παρουσίας του θαυµατουργού αυτού , πού τον ησθάνοντο πολύ 

ανώτερον τους . 

Και τους διηγήθησαν εκείνοι , πού είδαν τά συµβάντα , τι συνέβη είς τον 

δαιµονιζόµενον και διά τους χοίρους πώς επνίγησαν . 

Και επειδή εφοβούντο , µήπως πάθουν και άλλο µεγαλύτερον κακόν , ήρχισαν να τον 

παρακαλούν να φύγη από τά σύνορα των . 

Και όταν ο Ιησούς εµβήκεν είς το πλοίον διά να φύγη , τον παρεκάλει εκείνος πού 

προτήτερα είχε δαιµονισθή , να τον ακολουθήση διά να µένη µαζί του . 

Ο Ιησούς όµως δεν το αφήκεν , αλλ’ είπεν είς αυτόν ˙ Πήγαινε είς το σπίτι σου προς 

τους ιδικούς σου και διηγήσου είς αυτούς όσα σού έχει κάµει ο Κύριος και πόσον σε 

ηλέησε ελευθερώσας σε από πλήθος πολύ δαιµόνων . 

Και έφυγεν εκείνος , και ήρχισε να διακηρύττη είς τάς δέκα ελληνικάς πόλεις , πού 

είχαν κτισθή προς ανατολάς του Ιορδάνου , τά όσα του έκαµεν ο Ιησούς και όλοι , 

όσοι τά ήκουον , εθαύµαζον . 

 

1.18   Θεραπεία της αιµορροούσης και ανάστασις της κόρης 
του Ιάειρου . ( Ε’, 21-43 ) 

Και όταν επέρασεν ο Ιησούς µε το πλοίον πάλιν είς το απέναντι µέρος , εµαζεύθη 

λαός πολύς πλησίον του , και ήτο κοντά είς την θάλασσαν . 
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Και ιδού έρχεται ένας από τους αρχισυναγώγους , πού ελέγετο Ιάειρος , και όταν τον 

είδεν έπεσε γονατιστός εµπρός είς τά πόδια του . 

Και τον παρεκάλει πολύ και έλεγεν ˙ ότι η µικρά µου θυγατέρα ευρίσκεται είς τά 

τελευταία της . Σε παρακαλώ λοιπόν να έλθης και να βάλης επάνω της τάς χείρας σου 

, διά να σωθή από την ασθένειαν και ζήση . 

Και επήγε µαζί του και τον ηκολούθει πολύς λαός και τον εστρίµωχναν από όλα τά 

µέρη . 

Και µία γυναίκα , πού έπασχεν από αιµορραγίαν επί έτη δώδεκα , και η οποία πολλά 

υπέφερεν από την κακήν θεραπείαν πολλών ιατρών και εξώδευσεν όλα , όσα 

ηµπόρεσε να εξοικονοµήση , και δεν ωφελήθη τίποτε , αλλά µάλλον επήγεν είς το 

χειρότερον , επειδή ήκουσε διά τον Ιησούν , ότι ενεργεί θαυµατουργικάς θεραπείας , 

ήλθε µέσα είς τον λαόν από πίσω του και ήγγισε το ένδυµά του . 

Ήγγισε δε το ένδυµα του , διότι έλεγε µέσα της , ότι και εάν µόνον τά ενδύµατά του 

εγγίσω , θα σωθώ από την ασθένειάν µου . 

Και αµέσως εστείρευσε και εξηράνθη το µέρος , από το οποίον έτρεχε το αίµα της , 

και εκατάλαβεν από την µεταβολήν πού επήρε το σώµα της , ότι εθεραπεύθη από την 

βασανιστικήν αρρώστιαν της . 

Και αµέσως ο Ιησούς επληροφορήθη εσωτερικώς από την θείαν του φύσιν την 

δύναµιν , πού εβγήκεν από αυτόν , και αφού εστράφη προς τον λαόν , είπε ˙ Ποίος 

ήγγισε τά ενδύµατά µου ; 

Και του έλεγον οι µαθηταί του ˙ Βλέπεις , ότι ο όχλος σε σπρώχνει από όλα τά µέρη 

και λέγεις  ˙ ποίος µε ήγγισε ; 

Αλλ’ ο Ιησούς παρετήρει γύρω διά να ίδη αυτήν , πού έκαµεν αυτό . 

Η γυνή δε µε φόβον και τρόµον , επειδή εγνώριζε την θεραπείαν , πού της είχε γίνει , 

ήλθε και έπεσε γονατιστή εµπρός του και του είπεν όλην την αλήθειαν . 

Αυτός δε της είπε ˙ Κόρη µου , η πίστις και πεποίθησις πού είχες , ότι θα 

εθεραπεύεσο , εάν ήγγιζες το ένδυµά µου , σε έχει σώσει από την ασθένειάν σου . 

Πήγαινε είς το καλό ειρηνική και ήσυχος και έσο για πάντα υγιής από το βάσανόν 

σου  . 

Ενώ δε ο Ιησούς ωµίλει ακόµη , έρχονται από το σπίτι του αρχισυναγώγου άνθρωποι 

και είπαν ότι η κόρη σου απέθανε . Προς τι ενοχλείς ακόµη τον ∆ιδάσκαλον και τον 

βάζεις είς τον κόπον να έλθη εκεί ; 
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Ο δε Ιησούς αµέσως , όταν ήκουσε να λέγεται ο λόγος αυτός , λέγει είς τον 

αρχισυνάγωγον ˙ Μη φοβείσαι , µόνον εξακολούθει να πιστεύης είς την δύναµίν µου . 

Και δεν αφήκε κανένα να τον ακολουθήση παρά µόνον τον Πέτρον και τον Ιάκωβον 

και τον Ιωάννη τον αδελφόν του Ιακώβου . 

Και έρχεται είς τον οίκον του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβον , και κόσµον , πού 

έκλαιαν και εµοιρολογούσαν δυνατά . 

Και αφού εµβήκεν είς τον οίκον , τους είπε ˙ ∆ιατί µε τά µοιρολόγια σας κάνετε 

θόρυβον και κλαίετε ; Το παιδίον δεν απέθανεν , αλλά κοιµάται . Και τον 

περιγελούσαν . 

Αυτός όµως αφού έβγαλεν έξω όλους , παίρνει µαζί του τον πατέρα του κορασίου και 

την µητέρα και τους τρείς µαθητάς πού ήσαν µαζί του , και εµβαίνει εκεί , όπου ήτο 

εξαπλωµένον το παιδίον . 

Και αφού έπιασε το χέρι του παιδίου , λέγει είς αυτό ˙ « Ταλιθά , κούµι » , το οποίον , 

όταν εξηγηθή είς την ελληνικήν γλώσσαν , σηµαίνει ˙ Το κοράσιον , είς σε οµιλώ , 

σήκω . 

Και αµέσως ανεστήθη το κοράσιον και επεριπάτει . ∆ιότι δεν ήτο πολύ µικρόν , αλλ’ 

ήτο ετών δώδεκα και είχεν ηλικίαν αρκετήν , ώστε να περιπατή ελεύθερα . Και τους 

κατέλαβεν έκπληξις και θαυµασµός µεγάλος . 

Και τους παρήγγειλεν αυστηρά και έντονα να µη µάθη κανείς το θαύµα αυτό . Και 

επειδή το κοράσιον λόγω της ασθενείας του είχε µείνει αρκετάς ηµέρας νηστικόν , 

είπε να δώσουν είς αυτό να φάγη .  

 

1.19   Οι Ναζαρηνοί και ο Ιησούς . ( ΣΤ’, 1-6 ) 
Και ανεχώρησεν απ’ εκεί και ήλθεν είς την πατρίδα του την Ναζαρέτ , και 

ηκολούθησαν αυτόν οι µαθηταί του . 

Και όταν ήλθεν η ηµέρα του Σαββάτου ήρχισε να διδάσκη είς την συναγωγήν , και 

πολλοί πού τον ήκουαν εθαύµαζαν και έλεγαν ˙ Από πού ήλθαν είς αυτόν αυτά , πού 

βλέποµεν και ακούοµεν , και τι πράγµα είναι η σοφία αυτή , πού του εδόθη , και µε 

την βοήθειαν ποίας δυνάµεως γίνονται τέτοια θαύµατα µε τά χέρια του ; 

∆εν είναι αυτός ο µαραγκός , ο υιός της Μαρίας , και ο αδελφός του Ιακώβου και του 

Ιωσή και του Ιούδα και του Σίµωνος ; Και δεν είναι εδώ µαζί µας αι αδελφαί του ; 
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Και εσκανδαλίζοντο δι’ αυτόν και δεν ήθελαν να τον παραδεχθούν ως προφήτην , 

αλλά τον παρηκολούθουν µε υποψίαν . 

Έλεγε δε είς αυτούς ο Ιησούς , ότι πουθενά δεν αρνούνται να τιµήσουν ένα προφήτην 

, παρά µόνον είς την πατρίδα του και µεταξύ των συγγενών του και µεταξύ αυτών , 

πού µένουν είς το σπίτι του . 

Και επειδή αυτοί ηπίστησαν , η απιστία των ηµπόδιζε την ενέργειαν της 

θαυµατουργικής του δυνάµεως και δεν ηδύνατο εκεί να κάµη κανέν από τά µεγάλα 

θαύµατά του , παρά µόνον εθεράπευσεν ολίγους αρρώστους , αφού έθεσεν επ’ αυτών 

τάς χείρας του . 

Και ηµπόρει ο Κύριος µε την απιστίαν των , την οποίαν ως διακρίνων τά βάθη της 

καρδίας των εύρισκεν αδικαιολόγητον και βαρείαν . Και περιώδευε τριγύρω είς τά 

χωριά και εδίδασκε . 

 

1.20   Αποστολή των δώδεκα . ( ΣΤ’, 7-13 ) 
Και προσκαλεί τους δώδεκα και ήρχισε να τους αποστέλλη είς περιοδείαν δύο δύο , 

και τους έδιδεν εξουσίαν και δύναµιν να βγάζουν από τους πάσχοντας τά ακάθαρτα 

πνεύµατα . 

Και τους παρήγγειλε να µη παίρνουν τίποτε είς τον δρόµον τους παρά το πολύ – πολύ 

µίαν ράβδον µόνον ˙ ούτε σάκκον ούτε ψωµί ούτε κάν χάλκινα νοµίσµατα είς την 

ζώνην τους , αλλά να πηγαίνουν υποδεµένοι µε απλά πέδιλα . Και να µη είναι 

ενδεδυµένοι µε δύο υποκάµισα , όπως εφόρουν τά επίσηµα πρόσωπα . 

Και έλεγεν είς αυτούς ˙ οπουδήποτε εµβήτε είς οικίαν , εκεί να µένετε , εώς ότου 

φύγετε από το µέρος εκείνο , διά να µη σχηµατίζουν οι άνθρωποι διά σας ιδέαν , ότι 

είσθε άστατοι και επιπόλαιοι ή ότι επιζητείτε την καλοπέρασιν . 

Και όσοι τυχόν δεν σας δεχθούν ούτε σας ακούσουν , όταν φεύγετε απ’ εκεί , είς 

δήλωσιν του ότι δεν επήρατε τίποτε µαζί σας από αυτούς , ούτε έχετε καµµίαν σχέσιν 

µαζί των , τινάξατε καλά ως ακάθαρτον και µολυσµατικόν το χώµα , πού από το 

µέρος εκείνο εκόλλησε κάτω από τά πόδια σας είς τά σανδάλιά σας . Τινάξατέ το διά 

να χρησιµεύση ως διαµαρτυρία και έλεγχος κατά των ανθρώπων αυτών . Αληθώς σας 

λέγω ότι θα είναι περισσότερον επιεικής η τιµωρία είς τά Σόδοµα και είς τά Γόµορρα 

κατά την ηµέραν της κρίσεως παρά είς την πόλιν εκείνην . 
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Και αφού εβγήκαν είς περιοδείαν εκήρυττον είς τους κατοίκους των διαφόρων 

χωρίων να µετανοήσουν . 

Και έβγαζαν πολλά δαιµόνια και ήλειφαν πολλούς αρρώστους µε έλαιον , πού 

εσυµβόλιζε την ιατρικήν χάριν του Αγίου Πνεύµατος , και τους εθεράπευαν . 

 

1.21   Αποκεφάλισις Ιωάννου του Βαπτιστού . ( ΣΤ’, 14-29 ) 
 Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης περί του Ιησού και περί των έργων αυτού και των 

µαθητών του . ∆ιότι έγινε φανερόν και γνωστόν το όνοµα του Ιησού . Και έλεγεν ο 

Ηρώδης , ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής ανεστήθη εκ’ νεκρών µε νέαν αποστολήν και µε 

νέα χαρίσµατα από τον Θεόν και δι’ αυτό αι υπερφυσικαί δυνάµεις ενεργούν δι’ 

αυτού . 

Άλλοι δε , πού εσύγχυζαν τον Ιησούν µε τους παλαιούς προφήτας , έλεγον ότι αυτός 

είναι ο Ηλίας ˙ άλλοι δε έλεγον , ότι είναι προφήτης σαν ένας από τους προφήτας . 

Όταν δε ήκουσεν ο Ηρώδης αυτά , πού έλεγαν οι διάφοροι διά τον Ιησούν , είπεν , ότι 

αυτός είναι ο Ιωάννης , τον οποίον εγώ απεκεφάλισα . Αυτός ανέστη εκ νεκρών . 

Και είπεν αυτά ο Ηρώδης , διότι αυτός ο ίδιος έστειλε και συνέλαβε τον Ιωάννην και 

τον έρριψε δεµένον είς την φυλακήν εξ’ αιτίας της Ηρωδιάδος , πού ήτο σύζυγος του 

αδελφού του Φιλίππου και ο Ηρώδης την επήρε σύζυγον . 

Έγινε δε τούτο αιτία της φυλακίσεως του Ιωάννου , διότι έλεγεν ο Ιωάννης είς τον 

Ηρώδην , ότι δεν σού επιτρέπεται από τον νόµον του Θεού να έχης σύζυγον την 

γυναίκα του αδελφού σου , ο οποίος ζή ακόµη . 

Η δε Ηρωδιάς εκράτει µέσα της µίσος κατ’ αυτού και ήθελε να τον φονεύση και δεν 

ηδύνατο . 

∆εν ηδύνατο δε η Ηρωδιάς να φονεύση τον Ιωάννην , διότι ο Ηρώδης εφοβείτο αυτόν 

και διά τον σεβασµόν , πού του είχεν ο λαός , αλλά και διότι τον εγνώριζεν ως 

άνθρωπον δίκαιον και άγιον . Και δι’ αυτό τον διετήρει είς την ζωήν ˙ και όταν τον 

ήκουσε κάποτε είς την φυλακήν , πολλά απ’ εκείνα , πού τον συνεβούλευσεν ο 

Ιωάννης , τά έκαµε , και οσάκις συνήντα τον Ιωάννην , τον ήκουε µε ευχαρίστησιν . 

Και όταν ήλθεν ηµέρα , πού έδιδεν ευκαιρίαν είς την Ηρωδιάδα να εκτελέση το 

σχέδιον της , όταν δηλαδή ο Ηρώδης διά τά γενέθλιά του έκανε δείπνον είς τους 

µεγάλους άρχοντας και είς τους ανωτέρους αξιωµατικούς του στρατού και είς τους 
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προύχοντας της Γαλιλαίας , και εµβήκεν αυτή η ίδια η θυγατέρα της Ηρωδιάδος , και 

εχόρευσε χορόν άσεµνον και πολύ εξευτελισµένον , και ήρεσεν είς τον Ηρώδη και είς 

τους καθισµένους µαζί του είς το τραπέζι , είπεν ο βασιλεύς είς το κοράσιον ˙ Ζήτησέ 

µου ό,τιδήποτε θέλεις , και θα σού το δώσω . 

Και της ωρκίσθη , ότι θα σού δώσω  ό,τι και εάν µού ζητήσης έως το µισό βασίλειόν 

µου . 

Εκείνη δε εβγήκε και είπε είς την µητέρα της ˙ Τι να ζητήσω ; Αυτή δε είπε : Ζήτησε 

την κεφαλήν του Ιωάννου του βαπτιστού . 

Και εµβήκεν εκείνη αµέσως βιαστικά είς τον βασιλέα και εζήτησε λέγουσα ˙ Θέλω να 

µού δώσης αυτήν την ώραν και χωρίς χρονοτριβήν την κεφαλήν Ιωάννου του 

βαπτιστού . 

Και ο βασιλεύς κατελυπήθη διότι είχε βάλει όρκους , ήσαν δε παρόντες και αυτοί , 

πού εκάθηντο µαζί του είς το τραπέζι , είς τους οποίους δεν ήθελε να παρουσιασθή 

ψεύτης και επίορκος . Και µολονότι ελυπείτο πολύ να θανατώση τον Ιωάννην , δεν 

ηθέλησε να της αρνηθή και να αθετήση την υπόσχεσιν του .  

Και αµέσως ο βασιλεύς έστειλεν ένα στρατιώτην από τους σωµατοφύλακάς του µε 

την διαταγήν να φέρη την κεφαλήν του του Ιωάννου . 

Αυτός δε επήγε και τον απεκεφάλισε είς την φυλακήν και έφερε µέσα είς πιάτο την 

κεφαλήν του Ιωάννου και την έδωκεν είς το κοράσιον και το κοράσιον την έδωκεν είς 

την µητέρα της . 

Και όταν ήκουσαν τούτο οι µαθηταί του Ιωάννου , ήλθον και εσήκωσαν το λείψανόν 

του και το έβαλαν µέσα είς µνηµείον . 

 

1.22   Πολλαπλασιασµός των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων 
. ( ΣΤ’, 30-44 ) 

Και συναθροίζονται από την περιοδείαν οι Απόστολοι πλησίον του Ιησού και 

ανέφεραν είς αυτόν όλα , δηλαδή και όσα έργα και θαύµατα έκαµαν και όσα 

εδίδαξαν. 

Και είπεν είς αυτούς ˙ Έλθετε ιδιαιτέρως µόνοι σας σείς είς έρηµον και ήσυχον τόπον 

και ξεκουρασθήτε εκεί ολίγον . Τους συνέστησε δε τούτο , διότι ήσαν πολλοί αυτοί , 

πού ήρχοντο και έφευγαν και δεν ευκαίρουν ο Ιησούς και οι µαθηταί του ούτε να 

φάγουν . 
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Και έφυγαν µε το πλοίον είς έρηµον τόπον αυτοί , χωρίς να είπουν τίποτε είς τά 

πλήθη του λαού . 

Και όταν ανεχώρουν , τους είδαν και τους ανεγνώρισαν πολλοί . Και έτρεξαν µαζί 

εκεί από όλας τάς τριγύρω πόλεις και αφού πεζοί διέτρεξαν τον γύρον της λίµνης και 

διέβησαν τον Ιορδάνην , κατέφθασαν τους µαθητάς και συνηθροίσθησαν πλησίον του 

Ιησού . 

Και όταν εβγήκεν ο Ιησούς από το µοναχικόν µέρος πού ήτο , είδε πολύν λαόν και 

τους συνεπάθησε πολύ , διότι ήσαν εγκαταλελειµένοι και χωρίς πνευµατικήν 

καθοδήγησιν , σαν πρόβατα πού δεν έχουν ποιµένα . Και ήρχισε να τους διδάσκη διά 

πολλών . 

Και αφού επέρασε πλέον ώρα πολλή , τον επλησίασαν οι µαθηταί και του είπαν , ότι 

ο τόπος είναι έρηµος και η ώρα είναι πλέον περασµένη . 

∆ιάλυσέ τους , διά να υπάγουν είς τάς αγροτικάς κατοικίας και τά χωριά , πού είναι 

τριγύρω , και να αγοράσουν ψωµιά διά να φάγουν . ∆ιότι δεν έχουν τι να φάγουν . 

Εκείνος δε απεκρίθη και είπε ˙ ∆ώσατέ τους σείς να φάγουν . Και αυτοί του είπαν ˙ 

Να υπάγωµεν ηµείς και να αγοράσωµεν ψωµιά αξίας διακοσίων χρυσών δραχµών και 

να τους δώσωµεν να φάγουν ; Πού να εύρωµεν το τόσον χρήµα ; 

Αυτός δε τους είπε ˙ Πόσα ψωµιά έχετε ; Πηγαίνετε να ίδετε . Και αφού είδαν τι είχαν 

, είπον ˙ Έχοµεν πέντε ψωµιά και δύο ψάρια .  

Και τους διέταξε να τους καθίσουν όλους επάνω είς το χλωρόν χορτάρι παρέας 

παρέας . 

Και εξαπλώθησαν οµάδες κανονικαί , αι οποίαι επάνω είς την πρασινάδα ωµοίαζαν 

προς φυτευµένα τετράγωνα κήπων . Και ήσαν οµάδες από εκατόν και από πενήκοντα 

ανθρώπους η κάθε µία . 

Και αφού επήρε τους πέντε άρτους και τά δύο ψάρια , εσήκωσε τά µάτια του είς τον 

ουρανόν και ευχαρίστησε και επεκαλέσθη τον Θεόν και ετεµάχισε τά ψωµιά και 

έδιδεν είς τους µαθητάς του να τά βάλουν εµπρός των , και τά δύο ψάρια τά 

εµοίρασεν είς όλους . 

Και έφαγαν όλοι και εχόρτασαν . 

Και εσήκωσαν κοµµάτια , πού επερίσσευσαν , δώδεκα κοφίνια γεµάτα , και από τά 

ψάρια εµάζευσαν περισσεύµατα . 

Και αυτοί , πού έφαγαν τους άρτους , ήσαν πέντε χιλιάδες άνδρες . 
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1.23   Ο Ιησούς περιπατεί επί της θαλάσσης . ( ΣΤ’, 45-52 ) 
Και αµέσως ο Ιησούς διά να µη παρασυρθούν οι µαθηταί από τον ενθουσιασµόν του 

λαού , πού ήθελε να τον ανακηρύξη βασιλέα , τους ηνάγκασε να έµβουν είς το πλοίον 

και να περάσουν προτήτερα από αυτόν είς το απέναντι µέρος της λίµνης , είς την 

Βηθσαιδάν , εώς ότου αυτός διαλύση τά πλήθη του λαού . 

Και αφού τους απεχαιρέτισεν , ανεχώρησεν είς το όρος να προσευχηθή . 

Και όταν εβράδυασε καλά , το πλοίον ήτο είς το µέσον της λίµνης , και αυτός ήτο 

µοναχός επί της ξηράς . 

Και τους είδε να βασανίζωνται µε τά κύµατα καθώς επροχώρουν . Εβασανίζοντο δε , 

διότι ο άνεµος ήτο εναντίος . Κατά δε το τελευταίον τρίωρον της νυκτός , ότε 

παρελάµβανε την στρατιωτικήν φρουράν το τέταρτον τµήµα των σκοπών , έρχεται 

προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επάνω είς την θάλασσαν , σαν να ήτο αυτή ξηρά . 

Και ήθελε να τους προσπεράση .  

Αυτοί δε , όταν τον είδαν να περιπατή επάνω είς την θάλασσαν , ενόµισαν ότι αυτό το 

πρωτοφανές , πού έβλεπαν , είναι φάντασµα . Και έβγαλαν κραυγήν τρόµου . 

Έβγαλαν δε όλοι την κραυγήν αυτήν , διότι όλοι τον είδαν και εταράχθησαν . Και 

αµέσως ο Ιησούς τους ωµίλησε και τους είπε ˙ Έχετε θάρρος ˙ εγώ είµαι ˙ µη 

φοβείσθε . 

Και ανέβη πλησίον τους είς το πλοίον και ησύχασεν ο άνεµος . Και εκυριεύθη το 

εσωτερικόν τους από υπερβολικήν έκστασιν , ώστε δεν ηδύναντο να εκφράσουν ό,τι 

ησθάνοντο . Και εθαύµαζον , µολονότι πρό ολίγου είχε κάµει ο Ιησούς και το άλλο 

καταπληκτικόν θαύµα . 

Θαυµάζουν όµως τώρα πάρα πολύ , διότι δεν εκατάλαβαν , τι είχε γίνει µε τά ψωµιά 

και δεν είχαν εκτιµήσει κατά βάθος το θαύµα εκείνο . Έπρεπε βέβαια να το είχαν 

καταλάβει . Αλλ’ η διάνοιά των ήταν παχυλή και βραδυκίνητος , επειδή δεν είχαν 

λάβει ακόµη τον φωτισµόν του Πνεύµατος . 

 

1.24   Πολλαί οµαδικαί θεραπείαι . ( ΣΤ’, 53-56 ) 
Και αφού επέρασαν διά µέσου της λίµνης , ήλθον είς την χώραν Γεννησαρέτ και 

αγκυροβόλησαν εκεί . 
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Και όταν αυτοί εβγήκαν από το πλοίον , αµέσως οι κάτοικοι της χώρας εκείνης τον 

ανεγνώρισαν , και έτρεξαν γύρω είς όλην εκείνην την περιφέρειαν διαδίδοντες την 

είδησιν , ότι ήλθε , και άρχισαν να περιφέρουν επάνω είς τά κρεββάτια τους 

αρρώστους από το έν µέρος είς το άλλο , όπου ήκουαν ότι ήτο εκεί ο Ιησούς . 

Και οπουδήποτε και αν έµβαιναν είς χωρία ή είς πόλεις ή είς εξοχικούς συνοικισµούς, 

ετοποθέτουν είς τάς αγοράς τους ασθενείς και τον παρεκάλουν να εγγίσουν έστω και 

την άκραν του εξωτερικού του ενδύµατος . Και όσοι την ήγγιζον , εσώζοντο από την 

ασθένειάν των . 

 

1.25   Αι παραδόσεις των πρεσβυτέρων δεν καταλύουν τον 
νόµον . ( Ζ’, 1-13 ) 

Και εµαζεύθησαν πλησίον του οι Φαρισαίοι και µερικοί από τους γραµµατείς , πού 

ήλθαν από τά Ιεροσόλυµα . 

Και όταν είδαν µερικούς από τους µαθητάς του να τρώγουν ψωµί µε χέρια ακάθαρτα , 

τουτέστι µε τά χέρια πού δεν είχαν νίψει , κατέκριναν και εµέµφθησαν την πράξιν . 

Την κατέκριναν δε , διότι οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι , εάν δεν νίψουν τά χέρια 

των και δεν καθαρίσουν µε την πυγµήν του κάθε χεριού την παλάµην και τά δάκτυλα 

του άλλου , δεν τρώγουν . Και το κάνουν αυτό φυλάττοντες την παράδοσιν των 

παλαιοτέρων διδασκάλων . 

Και όταν επιστρέφουν από την αγοράν , δεν τρώγουν , εάν δεν βουτηχθούν 

ολόκληροι είς το νερόν . Και άλλα πολλά υπάρχουν , τά οποία έκ παραδόσεως 

παρέλαβον να φυλάττουν , δηλαδή πλύσεις µέσα είς άφθονον νερόν ποτηρίων και 

µεγαλυτέρων αγγείων και χαλκωµάτων και καναπέδων της τραπεζαρίας . 

Έπειτα τον ερωτούν οι Φαρισαίοι και οι γραµµατείς ˙ ∆ιατί οι µαθηταί σου δεν 

συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την παράδοσιν των παλαιοτέρων διδασκάλων , αλλά 

τρώγουν το ψωµί µε χέρια άνιπτα ; 

Αυτός δε απεκρίθη και είπεν είς αυτούς , ότι καλά επροφήτευσεν ο Ησαΐας διά σας 

τους υποκριτάς , καθώς έχει γραφή ˙ Αυτός ο λαός µε τά χείλη µε τιµά , η καρδία 

τους όµως απέχει µακρυά από εµέ . 

Ψεύτικα δε και ανώφελα µε λατρεύουν , επειδή διδάσκουν διδασκαλίας , πού 

είναι παραγγέλµατα και εντολαί ανθρώπων και όχι ιδικαί µου .   
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Και λέγω , ότι ορθώς και αληθώς επροφήτευσε ταύτα διά σας ο Ησαΐας , διότι 

αφήσατε την εντολήν του Θεού και κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων , τουτέστι 

βουτάτε είς το νερόν τά αγγεία και τά ποτήρια και άλλα παρόµοια τέτοια κάνετε 

πολλά . 

Και τους έλεγεν ˙ Ωραία και µε πάσαν ευκολίαν παραβαίνετε την εντολήν του Θεού , 

διά να φυλάξετε την παράδοσίν σας . 

Λέγω δε , ότι παραβαίνετε την εντολήν του Θεού , διότι ο Μωυσής κατά θείαν 

έµπνευσιν και οδηγίαν είπε ˙ Τίµα τον πατέρα σου και την µητέρα σου και εκείνος 

, πού λέγει κακόν λόγον ή ύβριν είς τον πατέρα του ή την µητέρα του , πρέπει 

χωρίς άλλο να θανατώνεται . 

Σείς όµως λέγετε ˙ εάν ένας άνθρωπος είπη είς τον πατέρα του ή στην µητέρα του ˙ 

Άς είναι κορβάν , τουτέστι άς είναι δώρον και αφιέρωµα είς τον Θεόν εκείνο , πού 

θέλεις να λάβης ως ωφέλειαν και βοήθειαν από εµέ , θεωρείτε τούτον δεσµευµένον 

από το τάξιµον αυτό και δεν τον αφίνετε πλέον να κάµη τίποτε προς όφελος και 

βοήθειαν του πατρός του ή της µητρός του .    

Και ακυρώνετε τον λόγον του Θεού µε την παράδοσίν σας , την οποίαν σείς οι 

νοµοδιδάσκαλοι από γενεάς είς γενεάν παρεδώκατε . Και κάνατε πολλά σαν και αυτό 

, πού σας είπα . 

 

1.26   Τι καθιστά τον άνθρωπον ακάθαρτον . ( Ζ’, 14-23 ) 
Και αφού προσεκάλεσεν όλον τον λαόν , τους είπεν ˙ Ακούσατε όλοι αυτό , πού θα 

είπω και προσέξατε να το καταλάβετε . 

∆εν υπάρχει τίποτε από όσα παίρνει απ’ έξω ο άνθρωπος , και εισάγει µέσα του διά 

της τροφής , το οποίον µπορεί να τον κάµη βέβηλον και θρησκευτικώς ακάθαρτον . 

Αλλ’ εκείνα , πού βγαίνουν από αυτόν και την µολυσµένην καρδίαν του , εκείνα είναι 

πού κάνουν τον άνθρωπον ακάθαρτον και βέβηλον . 

Όποιος έχει φωτισµένον νούν και αυτιά πνευµατικά , πού ακούουν µε ενδιαφέρον και 

συγχρόνως κατανοούν αυτά πού λέγω , άς ακούη . 

Και όταν έφυγεν από το πλήθος και εµβήκεν είς το σπίτι , τον ηρώτησαν οι µαθηταί 

διά την σηµασίαν του ασαφούς και δυσκολονοήτου λόγου , πού είπε . 
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Και λέγει είς αυτούς ˙ Έτσι σαν το πολύ πλήθος είσθε και σείς ανίκανοι να εννοήσετε 

την αλήθειαν µ πού είπα ; ∆εν καταλαβαίνετε ακόµη , ότι κάθε τι , πού απ’ έξω 

εισάγεται διά του στόµατος µέσα είς τον άνθρωπον , δεν ηµπορεί να τον µολύνη και 

να τον κάµη βέβηλον θρησκευτικώς ; 

∆εν ηµπορεί δε να τον κάµη βέβηλον , διότι δεν πηγαίνει τούτο µέσα είς την καρδίαν 

και τον εσωτερικόν άνθρωπον , αλλά πηγαίνει είς την κοιλίαν και το περιττόν και 

άχρηστον µέρος του φαγητού αποβάλλεται είς τον κοπρώνα και έτσι αφίνει καθαρά 

όλα τά φαγητά , πού συνεκράτησεν ο οργανισµός . 

Έλεγε δε ότι εκείνο πού βγαίνει έξω από το εσωτερικόν του ανθρώπου , εκείνο 

µολύνει και κάνει βέβηλον τον άνθρωπον . 

∆ιότι από µέσα από την καρδίαν των ανθρώπων βγαίνουν αι κακαί σκέψεις και 

αποφάσεις , µοιχείαι , πορνείαι , φόνοι , κλοπαί , παντός είδους αδικίαι , πού 

προέρχονται εκ της πλεονεξίας , µοχθηρίαι και κακίαι , απάται , ηθική παραλυσία και 

ακράτεια , µάτι φθονερόν και κακόν , βλασφηµία , υπερηφάνεια , τρέλλα και 

αµυαλοσύνη , πού την γεννά ο σκοτισµός της αµαρτίας . 

Όλα αυτά τά κακά βγαίνουν από µέσα , διότι είς την καρδίαν κατ’ αρχάς φυτρώνουν 

ως λογισµοί και επιθυµίαι και αποφάσεις , και αυτά κάνουν ακάθαρτον τον 

άνθρωπον. 

 

1.27   Θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας και του κωφού 
µογιλάλου . ( Ζ’, 24-37 ) 

Και απ’ εκεί εσηκώθη και επήγεν είς τά σύνορα της Τύρου και Σιδώνος ˙ και αφού 

εµβήκεν είς το σπίτι , πού εξέλεξε προς διαµονήν του , δεν ήθελε να γίνη γνωστόν , 

ότι ήλθεν εκεί , αλλά δεν ηµπόρεσε να κρυβή . 

∆ιότι όταν ήκουσε δι’ αυτόν κάποια γυναίκα , της οποίας η µικρά θυγατέρα είχε 

πνεύµα ακάθαρτον , ήλθε και έπεσε γονατιστή εµπρός είς τά πόδια του . 

Ήτο δε η γυναίκα εκείνη Ελληνίδα κατά την θρησκείαν , δηλαδή ειδωλολάτρις , και 

Συροφοινίκισσα κατά την καταγωγήν και την πατρίδα . Και τον παρεκάλει να βγάλη 

από την θυγατέρα της το δαιµόνιο . 

Ο δε Ιησούς της είπεν ˙ Άφησε πρώτον να χορτασθούν τά τέκνα , ο εκλεκτός δηλαδή 

λαός του Θεού , ο Ισραήλ . ∆ιότι δεν είναι σωστό να πάρη κανείς το ψωµί των 

παιδιών και να το ρίψη είς τά σκυλάκια , είς τους εθνικούς δηλαδή και ειδωλολάτρας. 
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Εκείνη δε απεκρίθη και του είπε ˙ Ναι , Κύριε ˙ δέχοµαι , ότι είµαι σκυλάκι . Αλλά 

και τά σκυλάκια κάτω από το τραπέζι τρώγουν από τά ψίχουλα των παιδιών . Με 

φθάνει ένα ψύχουλον από την τράπεζαν την ιδικήν σου .  

Και είπεν είς αυτήν ˙ δι’ αυτόν τον λόγον , πού δεικνύει την ταπείνωσίν σου , την 

σύνεσίν σου και την πίστιν σου , πήγαινε παρηγορηµένη και ειρηνική . Το δαιµόνιον 

έχει βγή από την θυγατέρα σου . 

Και όταν επήγεν είς το σπίτι της , εύρε την θυγατέρα της , πού άλλοτε ήτο ανύσηχος 

και δεν ηδύνατο να υπνώση , εξαπλωµένην ήσυχα είς το κρεββάτι , και το δαιµόνιον , 

πού την κατείχε , να έχη πλέον βγή . 

Και πάλιν αφού εβγήκεν από τά σύνορα της Τύρου και Σιδώνος , ήλθε προς την 

νοτιοανατολικήν ακρογιαλιάν της θαλάσσης της Γαλιλαίας διά µέσου των συνόρων 

της ∆εκαπόλεως .  

Και φέρουν είς αυτόν κάποιον κωφόν , πού δεν ηδύνατο οµιλήση , και τον 

παρακαλούν να βάλη επ’ αυτού την χείρα του . 

Και αφού τον επήρεν από το πλήθος ιδιαιτέρως , διά να δώση είς τον κωφάλαλον να 

καταλάβη , τι επρόκειτο να του κάµη , ώστε να διεγερθή η πίστις του , η οποία θα 

διηυκόλυνε το θαύµα της θεραπείας του , έβαλεν ο Ιησούς τά δάκτυλά του είς τά 

αυτιά του του αρρώστου και αφού έπτυσε , µε το άκρον του δακτύλου του 

αλειµµένον µε τον σίελόν του ήγγισε την γλώσσαν του αρρώστου . 

Και αφού εσήκωσε τά µάτια του είς τον ουρανόν , εστέναξεν εκ συµπαθείας προς τά 

βάσανα των ανθρώπων , και είπε προς αυτόν ˙ Εφφαθά , το οποίον µεταφραζόµενον 

σηµαίνει διανοίχθητι . 

Και αµέσως ήνοιξαν τά αυτιά του και ελύθη το δέσιµον της γλώσσης του και ωµίλει 

καθαρά και ελεύθερα . 

Και τους παρήγγειλε να µη είπουν τίποτε είς κανένα διά το θαύµα τούτο . Όσον όµως 

αυτός έδιδε τέτοιες παραγγελίες , τόσον περισσότερον διεκήρυττον εκείνοι τά 

θαυµαστά έργα του . 

Και εθαύµαζεν ο κόσµος πάρα πολύ και έλεγαν ˙ Σωστά και λαµπρά τά έκαµεν όλα . 

Και είς τους κωφούς δίνει την ακοήν και τους κάνει να ακούουν και είς τους άλάλους 

δίνει την δύναµιν να οµιλούν . 
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1.28   Πολλαλπλασιασµός των επτά άρτων είς την έρηµον . ( 
Η’, 1-10 ) 

Κατ’ εκείνας τάς ηµέρας ήτο πάλιν πάρα πολύς λαός και επειδή δεν είχαν τι να 

φάγουν , προσεκάλεσεν ο Ιησούς τους µαθητάς του και λέγει είς αυτούς ˙ Συµπαθώ 

πολύ τον λαόν , διότι επί τρείς ηµέρας τώρα µένουν πλησίον µου και δεν έχουν τι να 

φάγουν . 

Και εάν τους διαλύσω και τους στείλω είς τά σπίτια των νηστικούς , θα αποκάµουν 

είς τον δρόµον . ∆ιότι µερικοί από αυτούς έχουν έλθει από µακρυά και πρόκειται 

κατά συνέπειαν να πεζοπορύσουν πολύ . 

Και απεκρίθησαν είς αυτόν οι µαθηταί ˙ Από πού θα ηµπορέση κανείς εδώ είς την 

έρηµον να χορτάση µε ψωµιά αυτούς , πού είναι τόσον πολλοί ; 

Και τους ηρώτα ˙ Πόσα ψωµιά έχετε ; Αυτοί δε είπον ˙ επτά . 

Και παρήγγειλεν είς το πλήθος του λαού να καθήσουν είς την γήν . Και αφού επήρεν 

είς τάς χείρας του τους επτά άρτους , ευχαρίστησε τον Πατέρα του , ο οποίος δίδει 

όλα τά αγαθά , και έκοψε τά ψωµιά και έδιδεν είς τους µαθητάς του διά να τά 

παραθέτουν , και αυτοί τά έθεσαν εµπρός είς το πεινασµένον πλήθος του λαού . 

Και είχον και ολίγα ψαράκια . Και αφού ηυλόγησε και ταύτα , είπε να παραθέσουν 

και αυτά . 

Έφαγαν δε όλοι και εχορτάσθησαν και εσήκωσαν περισσεύµατα από τά κοµµάτια 

επτά µεγάλα κοφίνια . 

Ήσαν δε εκείνοι , πού έφαγαν , περίπου τέσσαρες χιλιάδες . Και αφού έφαγαν , τους 

έστειλεν είς τά σπίτια των . 

Και αµέσως εµβήκεν είς το πλοίον µαζί µε τους µαθητάς του και ήλθεν είς τά µέρη 

∆αλµανουθά , πού γειτονεύουν προς την Μαγδαλά . 

 

1.29   Προσοχή από την διδασκαλίαν των Φαρισαίων . ( Η’, 11-
21 ) 

Και εβγήκαν οι Φαρισαίοι και ήρχισαν να συζητούν µαζί του και του εζήτουν να τους 

επιδείξη σηµάδι και θαύµα έκτακτον από τον ουρανόν , όπως το µάννα , πού εδόθη 

είς την έρηµον διά µεσιτείας του Μωυσέως , ή όπως το πύρ , πού κατέβασεν ο Ηλίας 

από τον ουρανόν . Και εζήτουν τούτο , όχι διότι είχαν διάθεσιν να πιστεύσουν , αλλά 
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διότι µε πονηρίαν ήθελαν να δοκιµάσουν την θαυµατουργικήν του δύναµιν , 

ελπίζοντες ότι θα τον εξέθεταν . 

Και αφού ανεστέναξεν από τά βάθη της ψυχής του διά την σκληρότητα και πώρωσίν 

των είπε ˙ Προς τι η γενεά αυτή η άπιστος και σκληρά ζητεί θαύµα , πού να δεικνύη 

και πιστοποιή την αποστολήν µου , αφού δεν πρόκειται να πιστεύση ; Μετά 

βεβαιότητος σας λέγω , ότι δεν θα δοθή θαύµα τέτοιο είς την γενεάν αυτήν . 

Και αφού τους άφησεν , εµβήκε πάλιν είς το πλοίον και ήλθεν είς το απέναντι µέρος 

της λίµνης , δηλαδή είς την ανατολικήν ακρογιαλιάν της . 

Και ελησµόνησαν οι µαθηταί να πάρουν µαζί τους άρτους και δεν είχαν µαζί τους είς 

το πλοίον κανέν άλλο τρόφιµον παρά µόνον έναν άρτον . 

Εν τώ µεταξύ δε τους επέστησεν ο Κύριος την προσοχήν και τους έλεγεν  ˙ ανοίξατε 

τά µάτια σας και προσέχετε από την κακήν επίδρασιν της υποκριτικής διδασκαλίας 

των Φαρισαίων και της κοσµικότητος του Ηρώδου , πού ωµοιάζουν µε κακό προζύµι. 

Και εσυλογίζοντο αναµεταξύ τους και έλεγαν ˙ Μας κάνει την παρατήρησιν αυτήν ο 

Κύριος , διότι δεν εφροντίσαµεν να προµηθευθώµεν άρτους καθαρούς , πού δεν 

εζυµώθησαν µε προζύµι αναπιασµένον είς σπίτι των Φαρισαίων . 

Και ο Ιησούς ως Θεάνθρωπος εγνώρισε τους αποκρύφους διαλογισµούς των και τους 

είπε ˙ ∆ιατί επέσατε είς συλλογισµούς και σκέψιν , επειδή δεν έχετε άρτους ; 

Ακόµη και τώρα , ύστερα από τόσα πού είδατε και ηκούσατε , δεν εννοείτε και δεν 

καταλαβαίνετε ; 

Ακόµη έχετε παχυλήν την διάνοιάν σας και τόσον σαρκικάς τάς σκέψεις σας ; 

Ενώ έχετε µάτια , µε τά οποία είδατε τά θαύµατα του πολλαπλασιασµού των άρτων , 

δεν εννοείτε τι µαρτυρούν αυτά πού είδατε ; Και ενώ έχετε αυτιά , και ακούετε τους 

λόγους πού σας είπα , δεν ηµπορείτε να κατανοήσετε , ότι δεν οµιλώ διά υλικόν 

προζύµιον και διά υλικούς άρτους ; Και δεν δεν ενθυµείσθε τά πρόσφατα θαύµατα 

του πολλάπλασιασµού των άρτων ; 

Όταν δε έκοψα τους επτά άρτους είς τάς τέσσαρας χιλιάδας των ανθρώπων , πόσων 

κοφινιών µεγάλων γεµίσµατα από κοµµάτια εσηκώσατε ; Αυτοί δε είπον , επτά . 

Και έλεγεν είς αυτούς ˙ Ακόµη λοιπόν δεν καταλαβαίνετε , ότι δεν σας ωµίλησα διά 

προζύµιον υλικόν ; 
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1.30   Θεραπεία του τυφλού της Βηθσαιδά . ( Η’, 22-26 ) 
Και ενώ έρχεται είς την Βηθσαιδά , και του φέρνουν ένα τυφλόν και τον παρακαλούν 

να τον εγγίση διά να ιατρευθή . 

Και αφού έπιασεν από το χέρι τον τυφλόν , τον έβγαλεν έξω από το χωρίον ˙ και 

αφού έπτυσεν είς τά µάτια του , έβαλεν επάνω του τάς χείρας του και τον ηρώτα , εάν 

έβλεπε τίποτε . Και έκανε τούτο ο Κύριος διά να του διεγείρη και δυναµώση την 

πίστιν του θεραπευοµένου τυφλού . 

Και αφού εκείνος εκύτταξεν , έλεγε ˙ Βλέπω τους ανθρώπους να περιπατούν σαν 

κορµοί δένδρων . 

Ύστερον πάλιν έβαλεν ο Ιησούς τάς χείρας του είς τά µάτια του και αφού µε τον 

τρόπον αυτόν εδυνάµωσε την πίστιν του τυφλού , τον έκαµε να τά ανοίξη καλά . Και 

αποκατεστάθη το φώς του και διέκρινε όλους καθαρά και αυτούς ακόµη πού ήσαν 

µακράν . 

Και τον έστειλεν είς το σπίτι του και του είπεν ˙ Ούτε είς το χωρίον να έµβης , ούτε 

να είπης είς κανένα µέσα είς το χωρίον το θαύµα της θεραπείας σου . 

 

1.31   Ο Πέτρος οµολογεί την πίστιν του περί του Χριστού . ( 
Η’, 27-30 ) 

Και εβγήκεν ο Ιησούς και οι µαθηταί του είς τά χωριά της Καισαρείας , πού την είχε 

κτίσει ο Φίλιππος . Και είς τον δρόµον ηρώτα τους µαθητάς του και τους έλεγε ˙ Τι 

λέγουν δι’ εµέ οι άνθρωποι και ποίος φρονούν ότι είµαι ; 

Αυτοί δε απεκρίθησαν ˙ Λέγουν , ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής , και άλλοι λέγουν 

, ότι είσαι ο Ηλίας , άλλοι δε σε θεωρούν ως ένα από τους προφήτας . 

Και αυτός τους είπε ˙ Σείς δε ποίος λέγετε ότι είµαι ; Απεκρίθη δε ο Πέτρος και του 

είπε ˙ Σύ είσαι ο Χριστός , τον οποίον προκατήγγειλαν οι προφήται . 

Και επειδή ακόµη δεν είχαν ωριµάσει οι άνθρωποι , ώστε να κηρυχθή είς αυτούς η 

αλήθεια αυτή , τους παρήγγειλεν έντονα και αυστηρά να µη λέγουν είς κανένα , ότι 

αυτός είναι ο Μεσσίας . 
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1.32   ∆ιδασκαλία περί αυταπαρνήσεως και σωτηρίας της 
ψυχής . ( Η’, 31-38 ) 

Και ήρχισε να τους διδάσκη , ότι σύµφωνα µε την βουλήν και το σχέδιον του Θεού 

πρέπει ο υιός του ανθρώπου , ο Μεσσίας , να πάθη πολλά και να αποδοκιµασθή από 

τους προεστούς και τους αρχιερείς και τους γραµµατείς , και να θανατωθή και µετά 

τρείς ηµέρας από του θανάτου του να αναστηθή . 

Και από την στιγµήν αυτήν έλεγε τον λόγον αυτόν περί των παθών και του θανάτου 

του φανερά και καθαρά . Και ο Πέτρος , αφού τον επήρε ιδιαιτέρως , ήρχισε έντονα 

και µε ζωηρούς λόγους να τον αποτρέπη από τον θάνατον . 

Ο δε Κύριος , αφού έστρεψε και είδε τους µαθητάς του , εµπρός είς αυτούς επέπληξε 

τον Πέτρον και είπε ˙ Πήγαινε οπίσω µου , σατανά . Σε αποκαλώ δε σατανάν , διότι 

δεν φρονείς εκείνα πού αρέσουν είς τον Θεόν , αλλ’ εκείνα πού αρέσουν είς τους 

ανθρώπους . Ο θεός θέλει να πάθω διά να σωθούν οι άνθρωποι . Οι άνθρωποι δε , πού 

αρέσκονται να ζούν σαρκικώς και να απολαµβάνουν όλας τάς ανέσεις µη 

λογαριάζοντες το καθήκον και το θέληµα του Θεού , δεν ανήκουν είς αυτόν , αλλ’ 

εµπνέονται από τον σατανάν . 

Και αφού προσεκάλεσε τά πλήθη του λαού µαζί µε τους µαθητάς του , είπεν είς 

αυτούς ˙ Εκείνος πού θέλει να γίνη οπαδός µου και να µε ακολουθή ως µαθητής µου , 

άς διακόψη κάθε φιλίαν και σχέσιν προς τον διεφθαρµένον υπό της αµαρτίας εαυτόν 

του και άς λάβη την σταθεράν απόφασιν να υποστή δι’ εµέ όχι µόνον πάσαν θλίψιν 

και δοκιµασίαν , αλλά και θάνατον σταυρικόν ακόµη , και τότε άς µε ακολουθή 

µιµούµενος το παράδειγµα µου . 

Μη διδτάση δε κανείς να κάµη τάς θυσίας αυτάς . ∆ιότι , όποιος θέλει να σώση την 

ζωήν του , θα χάση την πνευµατικήν και µακαρίαν και αιωνίαν ζωήν . Όποιος όµως 

χάση και θυσιάση την ζωήν του διά την οµολογίαν και υπακοήν του είς εµέ και το 

ευαγγέλιόν µου , αυτός θα σώση την ψυχήν του εν τώ µέλλοντι βίω , όπου θα 

κερδήση την αιωνίαν µακαριότητα . 

Εκείνη δε η σωτηρία είναι το πάν . ∆ιότι τι θα ωφελήση τον άνθρωπον , εάν κερδήση 

όλον αυτόν τον υλικόν κόσµον , και είς το τέλος χάση την ψυχήν του , η οποία ως 

πνευµατική και αιωνία δεν συγκρίνεται µε κανέν από τά υλικά του φθαρτού κόσµου 

αγαθά ; 
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Ή εάν ένας άνθρωπος χάση την ψυχήν του , τι θα δώση ως αντάλλαγµα , µε το οποίον 

θα εξαγοράση αυτήν από την αιωνίαν απώλειαν ; 

Ωρισµένως δε θα χάση την ψυχήν του εκείνος , πού δεν θα υποστή δι’ εµέ τάς θυσίας 

αυτάς . ∆ιότι οποιοσδήποτε εντραπή εµέ και τους λόγους µου επηρεαζόµενος από τάς 

περιφρονήσεις και τους χλευασµούς των ανθρώπων της γενεάς αυτής , πού 

απεστάτησεν από τον πνευµατικόν της νυµφίον και είναι αµαρτωλός , αυτόν θα τον 

εντραπή και ο υιός του ανθρώπου και θα τον αποκηρύξη ως µη ιδικόν του , όταν θα 

έλθη µε τους αγίους αγγέλους περιβεβληµένος την δόξαν του Πατρός του . 

Και έλεγεν είς αυτούς  ˙  Σας λέγω αληθινά , ότι υπάρχουν µερικοί από αυτούς , πού 

στέκονται εδώ , οι οποίοι δεν θα δοκιµάσουν θάνατον , προτού να ίδουν , µετά την 

κάθοδον του Αγίου Πνεύµατος , να καταλύεται , µε την καταστροφήν των 

Ιεροσολύµων και του ναού των και µε τον διασκορπισµόν του Ισραήλ , η Παλαία 

θεία τάξις και διαθήκη διά να θεµελιωθή µε δύναµιν ακαταγώνιστον και υπερφυσικήν 

η Νέα θεία τάξις εν τώ κόσµω , την οποίαν θα εκπροσωπή η Εκκλησία ως άλλη 

βασιλεία του Θεού επί της γής .  

 

1.33   Η Μεταµόρφωσις του Σωτήρος . ( Θ’, 2-13 ) 
Και ύστερα από έξ ηµέρας παίρνει µαζί του ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και 

τον Ιωάννην και τους ανεβάζει είς όρος υψηλόν ιδιαιτέρως αυτούς µόνους ˙ και 

µετεµορφώθη έµπροσθέν τους . 

Και τά ενδύµατά του έγιναν αστραπτερά , λευκά πολύ σαν το χιόνι , τέτοια , πού 

τεχνίτης έµπειρος είς τις βαφές των υφασµάτων εδώ είς την γήν δεν ηµπορεί να τά 

λευκάνη έτσι . 

Και εµφανίσθησαν είς αυτούς οι δύο µεγάλοι αντιπρόσωποι του Νόµου και των 

Προφητών , ο Ηλίας µαζί µε τον Μωυσήν . Και συνωµίλουν επ’ αρκετόν µε τον 

Ιησούν . Και αφού έλαβε τον λόγον ο Πέτρος , είπεν είς τον Ιησούν ˙  

∆ιδάσκαλε , καλόν είναι να µένωµεν εδώ . Και άς κάµωµεν λοιπόν τρείς σκηνάς , 

µίαν διά σε και διά τον Μωυσήν µίαν και διά τον Ηλίαν άλλην µίαν . 

Και είπεν αυτά ο Πέτρος , χωρίς να σκεφθή , ότι ούτε ήτο δυνατόν οι δύο ουράνιοι 

επισκέπται να παραµείνουν µονίµως είς την γήν , πού δεν έγινεν ακόµη καινούργια , 

ούτε εχρειάζοντο σκηναί δι’ αυτούς , πού κατοικίαν είχαν τον ουρανόν . Αλλά ο 
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Πέτρος είπεν αυτά , διότι δεν ήξευρε τι να είπη , επειδή έπαθε σύγχυσιν λόγω του ότι 

αυτός και οι δύο συµµαθηταί του είχαν καταληφθή από φόβον , πού παρέλυε την 

σκέψιν τους . 

Και ήλθε σύνεφον , πού τους εσκέπασε . Και εβγήκεν από το σύννεφον φωνή η οποία 

έλεγε ˙ Αυτός είναι ο υιός µου ο αγαπητός , είς αυτόν α υπακούετε . 

Και έξαφνα όταν οι µαθηταί εκύτταξαν γύρω τους , δεν είδαν πλέον κανένα , αλλά 

τον Ιησούν µαζί τους και µόνον , χωρίς τους άλλους δύο προφήτας . 

Όταν δε αυτοί κατέβαινον από το όρος , τους παρήγγειλεν ο Ιησούς να µη διηγηθούν 

είς κανένα αυτά πού είδαν , παρά µόνον τότε να τά είπουν , όταν ο υιός του ανθρώπου 

, ο Μεσσίας , αναστηθή εκ’ νεκρών , οπότε δεν θα υπάρχη κίνδυνος ακαίρων 

ενθουσιασµών του πλήθους , αλλά και περισσότερον κατανοητόν και πιστευτόν το 

γεγονός αυτό θα καταστή . 

Και εκράτησαν τον περί Μεταµορφώσεως λόγον µυστικόν , συνεζήτουν δε µεταξύ 

τους , τι σηµασίαν έχει το να αναστή εκ’ νεκρών ο Ιησούς , ο οποίος ως Μεσσίας δεν 

ήτο κατώτερος προσώπων , πού δεν είδαν θάνατον ως ο Ενώχ και ο Ηλίας και 

συνεπώς ούτε αυτός θα έπρεπε να αποθάνη . 

Και τον ηρώτων και έλεγον ˙ ο  Ηλίας ήλθεν είς το όρος και αφού σε εχαιρέτισεν , 

έφυγε πάλιν . ∆ιατί λοιπόν λέγουν οι γραµµατείς , ότι πρό της ελεύσεως του Μεσσίου 

πρέπει να έλθη πρώτον ο Ηλίας ;  

Αυτός δε απεκρίθη και τους είπε ˙ Σύµφωνα µε τάς προφητείας ο Ηλίας , αφού έλθη 

πρό της ελεύσεως του Μεσσίου , θα αποκαταστήση όλας τάς σχέσεις των ανθρώπων , 

και θα συµφιλιώση αυτούς και µεταξύ τους και µε τον Θεόν . Και του Ηλία µέν αυτή 

είναι η αποστολή . ∆ιά δε τον υιόν του ανθρώπου πώς έχει γραφή και προφητευθή είς 

τάς Αγίας Γραφάς ; Έχει προφητευθή , ότι θα πάθη πολλά και θα εξευτελισθή . 

Αλλά σας λέγω , ότι όχι µόνον ο Μεσσίας , αλλά και ο Ηλίας έχει έλθει . Ήλθεν ο 

κατά πάντα όµοιος προς τον Ηλίαν προφήτης Ιωάννης ο πρόδροµος και βαπτιστής . 

Και του έκαµαν οι Ιουδαίοι όσα ηθέλησαν , σύµφωνα δε µε όσα έχουν γραφή δι’ 

αυτόν . Έτσι και ο υιός του ανθρώπου , ο Μεσσίας , µέλλει να πάθη από αυτούς . 
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1.34   Θεραπεία του σεληνιαζοµένου νέου . ( Θ’, 14-29 ) 
Και όταν ήλθε πλησίον των µαθητών , είδε γύρω από αυτούς πολύν λαόν και 

γραµµατείς να συζητούν µαζί τους . 

Και αµέσως όλος ο λαός όταν τον είδεν , εθαµβώθη από την χαράν του και τρέχοντες 

προς αυτόν τον εχαιρέτων . 

Και ηρώτησε τους γραµµατείς ˙ τι συζητείτε µεταξύ σας ; 

Και απεκρίθη ένας από το πλήθος του λαού και είπε ˙ ∆ιδάσκαλε , σού έφερα τον 

υιόν µου , πού έχει καταληφθή από πνεύµα πονηρόν , το οποίον του επήρε και την 

λαλιάν . 

Και είς όποιο µέρος τον πιάση , τον ρίπτει κάτω και αφρίζει και τρίζει τά δόντια του 

και γίνεται ξηρός και αναίσθητος . Και είπα είς τους µαθητάς σου να το βγάλουν και 

δεν  ηµπόρεσαν . 

Ο δε Ιησούς απεκρίθη είς αυτόν και είπεν ˙ Ώ γενεά , πού τόσα θαύµατα είδες και 

είσαι ακόµη άπιστος , έως πότε θα είµαι µαζί σας ; Έως πότε θα σας ανέχωµαι ; 

Φέρτε τον µου εδώ . Και τον έφεραν είς αυτόν . 

Και όταν το πονηρόν πνεύµα είδε τον Ιησούν , αµέσως ετάραξε µε σπασµούς τον 

νέον , ο οποίος , αφού έπεσεν επί της γής , εκυλίετο και έβγαζεν αφρούς από το 

στόµα . 

Και ηρώτησεν ο Κύριος τον πατέρα του ˙ Πόσος καιρός είναι αφ’ ότου του συνέβη 

τούτο ; Εκείνος δε είπεν ˙ Από µικρό παιδί . 

Και πολλές φορές τον έρριψε και είς φωτιά και είς νερά , διά να τον θανατώση . Αλλ’ 

εάν µπορής να κάµης τίποτε , λυπήσου µας και βοήθησέ µας . 

Ο δε Ιησούς του είπε τούτο ˙ Εάν ηµπορής σύ να πιστεύσης , όλα είναι δυνατά είς 

εκείνον πού πιστεύει . 

Και αµέσως εφώναξεν ο πατήρ του παιδίου µε δάκρυα και είπε ˙ Πιστεύω , Κύριε , 

ότι έχεις την δύναµιν να µε βοηθήσης . Βοήθησέ µε να απαλλαγώ από την 

ολιγοπιστίαν µου και αναπλήρωσε σύ την έλλειψιν της πίστεως µου .  

Και αφού εφώναξε το πονηρόν πνεύµα και τον εσπάραξε πολύ , εβγήκε . Και έγινεν ο 

νέος σαν νεκρός , ώστε έλεγαν πολλοί , ότι απέθανε . 

Ο Ιησούς όµως αφού τον έπιασεν από το χέρι , τον εσήκωσε και εκείνος εστάθη 

όρθιος . 
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Και όταν ο Κύριος εµβήκεν είς κάποιο σπίτι , τον ηρώτων ιδιαιτέρως οι µαθηταί του  

˙ ∆ιατί ηµείς δεν ηµπορέσαµεν να βγάλωµεν το πονηρόν πνεύµα ; 

Και είπεν είς αυτούς ˙ Αυτό το είδος του δαιµονίου δεν βγαίνει µε τίποτε άλλο παρά 

µε προσευχήν συνοδευοµένην και από νηστείαν , ώστε η προσευχή να γίνεται µε 

διάνοιαν όσον το δυνατόν ελαφροτέραν και περισσότερον προσηλωµένην είς τον 

Θεόν . 

 

1.35   Ποίος είναι ο πρώτος και ο µεγαλύτερος . ( Θ’, 30-37 ) 
Και αφού εβγήκαν απ’ εκεί , επήγαιναν αθόρυβα διά της Γαλιλαίας ακολουθούντες 

την δυτικήν όχθην του Ιορδάνου . Και δεν ήθελε να τους µάθη κανείς , ότι διέβαιναν . 

Τούτο δε διότι ήθελε να είναι µόνος του µετά των µαθητών του , τους οποίους 

συστηµατικώς πλέον εδίδασκε και έλεγεν είς αυτούς , ότι ο υιός του ανθρώπου , ο 

Μεσσίας , παραδίδεται µετ’ ολίγον είς τά χέρια ανθρώπων , και θα τον θανατώσουν , 

και αφού θανατωθή , την τρίτην ηµέραν από του θανάτου του θα αναστηθή . 

Αυτοί όµως δεν εκαταλάβαιναν τον λόγον αυτόν περί αναστάσεως και απέφευγαν να 

του ζητήσουν εξηγήσεις , επειδή εφοβούντο , µήπως ακούσουν τίποτε άλλο 

περισσότερον δυσάρεστον , ή και επιτιµήσεις από τον ∆ιδάσκαλον , διότι δεν είχαν 

ακόµη καταλάβει αυτό , διά το οποίον επανειληµµένως τους είχε οµιλήσει . 

Και ήλθεν είς την Καπερναούµ ˙ και όταν έφθασεν είς το σπίτι τους ηρώτα ˙ Ποίαν 

συζήτησιν και συνοµιλίαν είχατε µααξύ σας είς τον δρόµον ; 

Αυτοί δε εσιώπων ˙ διότο συνεζήτησαν µεταξύ τους είς τον δρόµον , ποίος θα ήτο 

πλησίον του Χριστού ο µεγαλύτερος και περοσσότερον διακεκριµένος , και τώρα 

εντρέποντο να είπουν τούτο είς τον ∆ιδάσκαλον . 

Και αφού εκάθισεν , εφώναξε τους δώδεκα και τους είπεν ˙ Εάν κανείς θέλη να είναι 

πρώτος κατά την τιµήν , οφείλει διά της ταπεινώσεώς του απέναντι των άλλων να 

γίνη τελευταίος από όλους και υπηρέτης όλων διά της ασκήσεως της αγάπης . 

Και αφού επήρεν ένα παιδίον , το έστησεν εν τώ µέσω αυτών και το ενηγκαλίσθη και 

τους είπεν ˙ Εκείνος πού θα υποδεχθή δι’ εµέ και προς τιµήν µου ένα τέτοιον 

άνθρωπον , ο οποίος εταπεινώθη σαν το µικρό παιδί , αυτός υποδέχεται και τιµά εµέ 

τον ίδιον . Και όποιος θα υποδεχθή εµέ , δεν υποδέχεται εµέ , αλλ’ υποδέχεται 

εκείνον , πού µε απέστειλεν είς τον κόσµον , δηλαδή τον επουράνιόν µου Πατέρα . 
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1.36   Προσοχή να µη σκανδαλίζωµεν. ( Θ’,38-50 ) 
Έλαβε δε τον λόγον ο Ιωάννης και είπε ˙ ∆ιδάσκαλε , τόσον πολύ εκτιµάς εκείνον , 

πού θα δεχθή διά το όνοµά σου άνθρωπον ταπεινόν σαν το παιδίον . Ηµείς όµως 

είδοµεν κάποιον , πού δεν µας ακολουθεί και δεν ανήκει είς τον κύκλον των µαθητών, 

να βγάζη δαιµόνια διά της επικλήσεως του ονόµατός σου , και αντί να τον τιµήσωµεν 

διά το ότι έπραττε τούτο διά του ονόµατος σου , τον εµποδίσαµεν , επειδή δεν µας 

ακολουθεί ως µαθητής σου . 

Ο δε Ιησούς είπε ˙ Μη τον εµποδίζετε . ∆ιότι άνθρωπος πού θα κάµη θαύµα 

επικαλούµενος το όνοµά µου , δεν θα µπορέση γρήγορα να κακολογήση και να 

βλασφηµήση εµέ , µε το όνοµα του οποίου εθαυµατούργησε και εδοξάσθη . 

Μη εµποδίζετε λοιπόν τους τιούτους . ∆ιότι όποιος δεν είναι εναντίον σας και δεν 

πολεµεί την διδασκαλίαν σας , είναι µε το µέρος σας και επόµενον είναι να γίνη και 

εξ’ ολοκλήρου ιδικός σας . 

Και διά να εξακολουθήσω εκείνο , πού σας έλεγα , σας βεβαιώ , ότι και η ελαχίστη 

υπηρεσία , την οποίαν προς τιµήν µου θα σας προσφέρουν , δεν θα µείνη άνευ 

ανταµοιβής . ∆ιότι εκείνος πού , µε τον σκοπόν να τιµήση εµέ , επειδή δηλαδή είσθε 

µαθηταί του Χριστού , θα σας προσφέρη να πίετε έστω και ένα ποτήριον νερό , σας 

λέγω , ότι δεν θα χάση την αµοιβήν του διά την µικράν αυτήν υπηρεσίαν , πού σας 

προσέφερε . 

Και είς εκείνον , ο οποίος τυχόν θα βλάψη πνευµατικώς ένα από τους ταπεινούς 

αυτούς και απλούς , πού πιστεύουν είς εµέ , είναι καλύτερον και συµφερώτερον είς 

αυτόν , εάν κρεµασθή γύρω από τον λαιµόν του µία µυλόπετρα και ριφθή είς την 

ανοικτήν θάλασσαν . ∆ιότι ασυγκρίτως µεγαλυτέρα τιµωρία περιµένει τον άνθρωπον 

αυτόν .  

Και εάν σού γίνεται αφορµή να αµαρτάνης η χείρ σου , δηλαδή πρόσωπον ή πράγµα 

πολύ συνδεδεµένον µαζί σου και πολύ χρήσιµον είς σε , κόψε την από πάνω σου . 

Συµφερώτερον είναι είς σε να έµβης είς την αιωνίαν ζωήν κουλλός , παρά µε τάς δύο 

χείρας να απέλθης είς την γέενναν , είς το πύρ πού δεν σβήνει ποτέ . Είναι 

προτιµότερον να υποστής την βαρυτέραν θυσίαν είς τον κόσµον αυτόν και να 

χωρισθής από πράγµατα ή πρόσωπα , πού σού είναι χρήσιµα και αγαπητά , παρά η 
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προσκόλλησίς σου είς αυτά να σε ρίψη είς την κόλασιν , όπου το σκουλήκι , το 

οποίον θα τους κατατρώγη χωρίς και να τους εξαφανίζη εκείνους πού θα είναι εκεί , 

δεν θα έχη τέλος , και η φωτιά πού θα τους κατακαίη , χωρίς να τους αποτεφρώνη , 

δεν θα σβήνη . Η τιµωρία των δηλαδή θα είναι ατελεύτητος και αιωνία . 

Και εάν το πόδι σου σού γίνεται αφορµή να αµαρτάνης , κόψε το απ’ επάνω σου . 

Καλύτερον είναι να εισέλθης είς την αιωνίαν ζωήν χωλός , παρά να έχης και τά δύο 

πόδια και να ριφθής µε αυτά είς την γέενναν . Προτιµότερον είναι να στερηθής τάς 

υπηρεσίας , πού θα σου παρέχη είς τον παρόντα κόσµον το πρόσωπον ή το πράγµα , 

πού σού είναι τόσον χρήσιµον και εξυπηρετικόν , όσον και το πόδι σου είς τον όλον 

οργανισµόν σου , παρά να µη στερηθής αυτάς και να ριφθής είς την κόλασιν , όπου 

το σκουλήκι , πού θα κατατρώγη τους καταδικασµένους εκεί , δεν θα έχη τέλος , και 

η φωτιά πού θα τους κατακαίη δεν θα σβήνη . 

Και εάν το µάτι σου γίνεται αφορµή αµαρτίας είς σε , βγάλε το . Είναι καλύτερον διά 

σε να έµβης είς την βασιλείαν του Θεού µονόµµατος , παρά µε δύο µάτια να ριφθής 

είς την γέενναν του πυρός . Είναι συµφερώτερον να χωρισθής από πράγµατα ή 

πρόσωπα , πού σου είναι χρήσιµα και πολύτιµα σαν το µάτι σου , παρά µαζί µε αυτά 

να ριφθής είς την κόλασιν , όπου το σκουλήκι , πού κατατρώγει εκείνους πού έχουν 

ριφθή εκεί , δεν έχει τέλος , και η φωτιά πού τους καίει , δεν σβήνει ποτέ .   

Ή θα αποκόψετε λοιπόν τους στενούς δεσµούς , πού σας γίνονται εµπόδιον , ή θα 

ριφθήτε είς το πύρ . ∆ιότι κάθε άνθρωπος γρήγορα ή αργά θα αλατισθή µε φωτιά . 

Ή θα αλατισθή και θα εξαγνισθή εδώ µε το πύρ των θλίψεων και των θυσιών της 

αυταπαρνήσεως ή θα καταφαγωθή εκεί από το πύρ της γεέννης . Ακριβώς όπως και 

πάσα θυσία πρέπει να αλατισθή προτού προσφερθή ευπροσδέκτως είς τον Θεόν . 

Το άλας είναι καλόν , διότι προλαµβάνεται δι’ αυτού , η αποσύνθεσις των τροφών και 

γίνονται νόστιµα τά φαγητά . Αλλ’ εάν το άλας χάση την δύναµίν του , µε τι θα το 

αρτύσετε , ώστε να αποκτήση πάλιν την δύναµιν πού έχασε ;    

Έτσι και αι αρεταί , πού πού κάνουν άλας τον πιστόν µαθητήν µου ˙ η ακλόνητος 

πίστις δηλαδή και η αυταπάρνησις , πού οδηγεί είς πάσαν θυσίαν διά το καθήκον , και 

η εγκαρτέρησις είς αυτό . Εάν αυταί αι αρεταί µεταστραφούν είς τάς αντιθέτους 

κακίας , ήτοι είς την απιστίαν και την φιλαυτίαν και τον εγωισµόν , ο µαθητής µου 

πλέον αυτός χάνει το αλάτι του και γίνεται ανίκανος να προφυλάξη και εαυτόν και 
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τους άλλους από της διαφθοράς του κόσµου και του εαυτού του . Από ποίαν πλέον 

ανθρωπίνην πηγήν δύναται ούτος να ανανεώση τάς εξυγιαντικάς ιδιότητας πού έχασε; 

∆ιατηρήσατε αναµµένον µέσα σας το εξαγνιστικόν πύρ της αυταπαρνήσεως και της 

θείας Χάριτος και ειδικώς καύσατε δι’ αυτού τον εγωισµόν , πού καταστρέφει την 

ενότητα , και έχετε την ειρήνην µεταξύ σας , µη φιλονικούντες διά πρωτεία και 

τιµητικάς διακρίσεις . 

 

1.37   Περί γάµου και διαζυγίου . ( Ι’, 1-12 ) 
 Και απ’ εκεί εσηκώθη και ήλθεν είς τά σύνορα της Ιουδαίας όχι διά της Σαµαρείας , 

αλλά διά του τόπου πού είναι πέραν από την όχθην του Ιορδάνου , ήτοι διά της 

Περαίας . Και επήγαν προς αυτόν µαζί πλήθη λαού . Και καθώς συνήθιζε , πάλιν 

εδίδασκεν αυτούς . 

Και αφού τον επλησίασαν οι Φαρισαίοι , τον ηρώτησαν , εάν επιτρέπεται είς άνδρα 

να χωρίση την γυναίκα του . Του έκαµαν δε την ερώτησιν αυτήν πειράζοντες αυτόν , 

διά να εύρουν αφορµήν να τον κατηγορήσουν , ότι περιώριζε την ελευθερίαν είς το 

ζήτηµα του διαζυγίου ˙ τούτο δε και πλείστους εκ του λαού θα δυσηρέστει , ίσως δε 

και είς τον Ηρώδην θα τον εξέθετεν . 

Αυτός δε απεκρίθη και τους είπε ˙ Ποίαν εντολήν σας έδωσεν ο Μωυσής περί τούτου; 

Αυτοί δε είπον ˙ ο Μωυσής επέτρεψεν είς τον άνδραν να γράψη έγγραφον , είς το 

οποίον να βεβαιώνεται , ότι έκαµε διαζύγιον µε την γυναίκα του και τότε να την 

χωρίση . 

Και ο Ιησούς απεκρίθη και τους είπεν ˙ Ο Μωυσής απέβλεψε προς την σκληρότητα 

των καρδιών σας και την άξεστον και απολίτιστον φύσιν σας και δι’ αυτό έγραψε την 

εντολήν αυτήν , διά να σας προφυλάξη από µεγαλύτερα κακά . ∆ιότι και είς φόνον 

ακόµη θα ήτο δυνατόν να φθάσετε , διά να απαλλαγήτε από την ανεπιθύµητον 

γυναίκα σας . 

Από την αρχήν της δηµιουργίας όµως ο Θεός έκαµε τους πρωτοπλάστους ένα άνδρα 

και µίαν γυναίκα , ώστε ούτε ο ανήρ ηδύνατο να αποκτήση δευτέραν σύζυγον 

χωρίζων την πρώτην , ούτε η γυνή ηδύνατο να χωρισθή από τον πρώτον σύζυγον της 

και να συνδεθή µε άλλον . Εάν ο ∆ηµιουργός ενοµοθέτει τότε και το διαζύγιον , δεν 

θα εδηµιούργει µίαν µόνον , αλλά περισσοτέρας διά τον ένα άνδρα γυναίκας . 
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∆ιότι δε ένα άνδρα και µίαν γυναίκα εδηµιούργησεν εξ’ αρχής ο Θεός , δι’ αυτό 

σύµφωνα µε τους λόγους της Αγίας Γραφής θα εγκαταλείψη ο άνθρωπος τον 

πατέρα του και την µητέρα του και θα προσκολληθή είς την µίαν και µόνην 

γυναίκα του . Είναι λοιπόν ο δεσµός των συζύγων στενώτερος από τον δεσµόν 

των τέκνων προς τους γονείς . Και οι δύο σύζυγοι θα είναι από της πρώτης 

στιγµής του γάµου των µία σάρξ , ένα σώµα . 

Ώστε είς το εξής δεν είναι δύο , όπως ήσαν προτήτερα , αλλά ένα σώµα . 

Εκείνο λοιπόν πού ο Θεός ήνωσεν είς ένα σώµα , ο άνθρωπος άς µη το χωρίζη . Και 

είς το σπίτι πάλιν τον ηρώτησαν οι µαθηταί του διά το αυτό ζήτηµα . 

Και πάλιν είπεν είς αυτούς ˙ Εκείνος πού θα χωρίση την γυναίκα του και θα έλθη είς 

γάµον µε άλλην , γίνεται µοιχός είς βάρος της νοµίµου συζύγου του . Και εάν µία 

γυναίκα χωρίση τον άνδρα της και έλθη είς γάµον µε άλλον , διαπράττει µοιχείαν και 

λέγεται µοιχαλίς .  

 

1.38   Ευλογία των παιδίων . ( Ι’, 13-16 ) 
Και του έφεραν µερικά παιδιά , διά να τά εγγίση µε τάς χείρας του , οι µαθηταί όµως 

επέπληττον αυτούς πού τά έφερναν , επειδή ενόµιζαν , ότι δεν ήρµοζεν είς τον 

Χριστόν να τον απασχολούν διά µικρά παιδιά . 

Όταν όµως είδεν αυτό ο Ιησούς , ηγανάκτησε και είπε προς τους µαθητάς  ˙ Αφήσατε 

τά παιδία να έρχωνται πλησίον µου και µη τά εµποδίζετε ˙ διότι δι’ αυτούς , πού θα 

γίνουν σαν αυτά και θα αποκτήσουν παιδικήν καρδίαν και διάθεσιν , είναι η βασιλεία 

του Θεού . 

Αληθώς σας λέγω ˙ εκείνος πού δεν θα δεχθή τον λόγον και το κήρυγµα της 

βασιλείας του Θεού µε αφέλειαν και εµπιστοσύνην και ταπείνωσιν σαν αυτήν , πού 

δεικνύουν τά παιδιά είς τους γονείς και διδασκάλους των , δεν θα εισέλθη είς αυτήν . 

Και αφού επήρεν αυτά είς τάς αγκάλας του , έθετε τάς χείρας του επάνω των και τά 

ευλόγει µε όλην την στοργήν του . 
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1.39   Ο πλούσιος νεανίσκος και η αιώνιος ζωή .( Ι’, 17-31 ) 
Και ενώ έβγαινεν ο Ιησούς από το σπίτι είς τον δρόµον , έτρεξε προς αυτόν ένας και 

αφού εγονάτισεν εµπρός του , τον ηρώτα ˙ ∆ιδάσκαλε αγαθέ , τι να κάµω διά να 

κληρονοµήσω ζωήν αιώνιον ; 

Ο δε Ιησούς του είπεν ˙ Αφού απευθύνεσαι προς εµέ µε την ιδέαν ότι είµαι άνθρωπος 

απλούς , διατί µε αποκαλείς αγαθόν ; Κανείς δεν είναι καθ’ αυτό και εξ’ εαυτού 

αγαθός παρά µόνο ένας ο Θεός . 

Γνωρίζεις τάς εντολάς ˙ Να µη µοιχεύσης , να µη φονεύσης , να µη κλέψεις , να µη 

ψευδοµαρτυρήσης , να µη στερήσης τον άλλον από εκείνο , πού του ανήκει , να 

τιµάς τον πατέρα σου και την µητέρα σου . 

Αυτός δε απεκρίθη και του είπε ˙ ∆ιδάσκαλε , όλα αυτά τά εφύλαξα από τά χρόνια 

πού ήµην νέος . 

Ο δε Ιησούς αφού τον παρετήρησε µε πολύ ενδιαφέρον , τον συνεπάθησε και του 

είπεν ˙ Ένα σού λείπει ˙ εάν θέλης να είσαι τέλειος , πήγαινε και πώλησε όσα έχεις 

και δός τα είς τους πτωχούς , και θα έχεις θησαυρόν και πλούτη είς τον ουρανόν και 

έλα να µε ακολουθήσης , αφού λάβης την απόφασιν να υποστής ακόµη και σταυρικόν 

θάνατον διά την εµµονήν είς το καθήκον . 

Αυτός όµως εσκυθρώπασε διά τον λόγον αυτόν πού ήκουσε , και έφυγε λυπηµένος ˙ 

διότι είχε πολλά κτήµατα και η καρδία του ήτο δεµένη είς αυτά , δι’ αυτό δε του 

εφάνη βαρύ και αδύνατον το πράγµα . 

Και ο Ιησούς αφού εκύτταξε τριγύρω του διά να διεγείρη την προσοχήν εκείνων , πού 

ευρίσκοντο εκεί , λέγει είς τους µαθητάς του ˙ Πόσον δύσκολα αυτοί , πού έχουν τά 

χρήµατα , θα έµβουν είς την βασιλείαν του Θεού ! 

Οι δε µαθηταί έµεναν κατάπληκτοι διά τους λόγους αυτούς . Αλλ’ ο Ιησούς έλαβε 

πάλιν τον λόγον και τους είπε ˙ Παιδιά µου , πόσον δύσκολον είναι να έµβη είς την 

βασιλείαν του Θεού εκείνος , πού έχει στηρίξει την πεποίθησίν του είς τά χρήµατα 

και από αυτά µόνα εξαρτά την συντήρησίν του και την ευδαιµονίαν του . 

Είναι ευκολώτερον µία γκαµήλα να περάση από την µικράν τρύπαν , πού ανοίγει η 

βελόνα , παρά ένας πλούσιος να εισέλθη είς την βασιλείαν του Θεού . 

Αυτοί δε υπερβολικά ηπόρουν και εθαύµαζαν και έλεγαν µεταξύ τους ˙ Και ποίος 

ηµπορεί να σωθή , αφού είναι µέχρι του αδυνάτου δύσκολον να σωθούν οι πλούσιοι ;  
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Αφού δε τους εκύτταξεν εκφραστικά ο Ιησούς είπεν ˙ Είς τους ανθρώπους τούτο είναι 

αδύνατον , αλλ’ όχι και είς τον Θεόν ˙ διότι είς τον Θεόν είναι όλα δυνατά και αφού 

διά της χάριτός του ενισχύει τους καλοδιαθέτους πλουσίους , καθιστά λοιπόν και είς 

αυτούς δυνατήν την σωτηρίαν . 

Και ο Πέτρος εξ’ αφορµής της προτροπής του Ιησού προς τον πλούσιον ήρχισε να 

του λέγη ˙ Ιδού , ηµείς έχοµεν αφήσει όλα και σε ηκολουθήσαµεν . 

Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν ˙ Αληθώς σας λέγω , ότι δεν υπάρχει κανείς , πού 

αφήκε σπίτι ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή µητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς , 

επειδή του εγίνοντο εµπόδιον και πελέµιοι είς την πίστιν προς εµέ και είς την 

υπακοήν είς το ευαγγέλιον µου , πού να µη λάβη εκατονταπλάσια , τώρα είς τον 

καιρόν τούτον της παρούσης ζωής . Θα λάβη αυτός και οικίας και αδελφούς 

πνευµατικούς και αδελφάς εν Χριστώ και πατέρα και µητέρα και τέκνα πνευµατικά 

και αγρούς , όλα δε αυτά εν µέσω διωγµών , τους οποίους θα υφίσταται δι’ εµέ και 

διά τους οποίους οι ευσεβείς θα τον συµπαθούν και θα τον τιµούν περισσότερον . Είς 

τον αιώνα δε πού µέλλει να έλθη , θα λάβη ασφαλώς ούτος και ζωήν αιώνιον . 

Πολλοί δε , πού είναι είς τον κόσµον αυτόν πρώτοι , θα είναι εκεί τελευταίοι , και οι 

τελευταίοι και άσηµοι , πού καταδιώκονται και ατιµάζονται δι’ εµέ , θα είναι πρώτοι . 

 

1.40   Η φιλοδοξία δύο µαθητών . ( Ι’, 32-45 ) 
Επροχώρουν δε και ανέβαιναν είς τον δρόµο προς τά Ιεροσόλυµα . Και επροπορεύετο 

από αυτούς ο Ιησούς και εθάµβωναν από θαυµασµόν οι µαθηταί , πού τον έβλεπαν 

τόσον άφοβα και µε τόσον θαρραλέαν απόφασιν να προχωρή προς την πόλιν , όπου 

επρόκειτο να πάθη τόσα . Και ενώ από σεβασµόν τον ηκολούθουν , εφοβούντο διά τά 

όσα θα τους εύρισκον είς Ιεροσόλυµα . Και αφού επήρεν ιδιαιτέρως τους δώδεκα , 

ήρχισε να τους λέγη εκείνα , πού έµελλον να του συµβαίνουν . 

Τους έλεγε δηλαδή , ότι ιδού αναβαίνοµεν είς τά Ιεροσόλυµα και ο υιός του 

ανθρώπου , ο Μεσσίας , θα παραδοθή είς τους αρχιερείς και είς τους γραµµατείς και 

θα τον καταδικάσουν είς θάνατον και θα τον παραδώσουν είς τους εθνικούς 

στρατιώτας της Ρώµης . 

Και αυτοί θα τον εµπαίξουν και θα τον µαστιγώσουν και θα τον εµπτύσουν και θα 

τον φονεύσουν και την τρίτην ηµέραν από του θανάτου του θα αναστηθή . 
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Και πηγαίνουν προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης , οι υιοί  Ζεβεδαίου και λέγουν ˙  

∆ιδάσκαλε , θέλοµεν να µας κάµης εκείνο , πού θα σού ζητήσωµεν . 

Αυτός δε τους είπε ˙ Τι θέλετε να σας κάµω ; 

Αυτοί δε του είπαν ˙ ∆ός µας , όταν έλθης είς την δόξαν σου και θα αναβής είς τον 

επίγειον βασιλικόν θρόνον του ∆αβίδ , να καθίσωµεν ο ένας από τά δεξιά σου και ο 

άλλος από τά αριστερά σου . 

Ο δε Ιησούς τους είπε ˙ ∆εν ξεύρετε , τι ζητάτε . ∆εν είναι τώρα καιρός κοσµικών 

µεγαλείων και αξιωµάτων , αλλά κόπων και διωγµών και θανάτου µαρτυρικού . 

Μπορείτε λοιπόν να πίετε το ποτήριον του θανάτου , πού πρόκειται εγώ µετ’ ολίγον 

να πίω , και να βαπτισθήτε το βάπτισµα του µαρτυρίου , πού µετ’ ολίγον θα υποστώ ; 

Αυτοί δε θέλοντες να εξασφαλίσουν το αίτηµά των του είπαν , χωρίς να το σκεφθούν 

καλώς ˙ ∆υνάµεθα . Ο δε Ιησούς τους είπε ˙ Το µέν ποτήριον του µαρτυρίου , το 

οποίον εγώ εντός ολίγου πίνω , θα το πίετε , και το βάπτισµα , το οποίον µετ’ ολίγον 

θα βαπτισθώ είς την θάλασσαν των παθηµάτων µου , θα βαπτισθήτε . ∆ιότι και σείς 

θα υποστήτε διωγµούς και µαρτύριον διά το ευαγγέλιον . 

Το να καθίσετε όµως είς τά δεξιά µου και είς τά αριστερά µου , δεν εξαρτάται από 

εµέ να το δώσω είς όποιον µού το ζητήση , αλλά θα δοθή τούτο είς εκείνους , είς τους 

οποίους έχει ετοιµασθή από τον δικαιοκρίτην Πατέρα µου , πού κανονίζει τάς 

ανταµοιβάς σύµφωνα µε την αρετήν εκάστου . 

Και όταν ήκουσαν αυτό οι άλλοι δέκα µαθηταί , ήρχισαν να αγανακτούν διά την 

συµπεριφοράν αυτήν του Ιακώβου και του Ιωάννου , οι οποίοι εζήτουν να τους 

παραγκωνίσουν και να τιµηθούν περισσότερον από αυτούς . 

Ο Ιησούς δε , αφού τους προσεκάλεσε , τους είπε ˙ Γνωρίζετε , ότι αυτοί πού 

νοµίζονται και φαίνονται άρχοντες των εθνών , συµπεριφέρονται προς τους λαούς 

των , ως να ήσαν ανεξέλεγκτοι κύριοί των και ως να ήσαν οι λαοί κτήµατά των . 

Και εκείνοι πού έχουν µέγα αξίωµα , όπως είναι οι ανθύπατοι , τους µεταχειρίζονται 

µε µεγάλην εξουσίαν , σαν να είναι δούλοι τους . 

Μεταξύ σας όµως δεν ηµπορεί ούτε επιτρέπεται να γίνεται έτσι . Αλλ’ οποιοσδήποτε 

θέλει να γίνη µεγάλος µεταξύ σας , άς είναι υπηρέτης σας και άς σπουδάζη να γίνεται 

εξυπηρετικός είς τους άλλους . 

Και οποιοσδήποτε θέλει να γίνη πρώτος από σας , οφείλει να γίνη δούλος όλων , 

ασκών µε πάσαν ταπεινοφροσύνην την αγάπην . 
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∆ιότι και ο υιός του ανθρώπου , ο Μεσσίας , δεν ήλθεν είς τον κόσµον διά να 

υπηρετηθή , αλλ’ ήλθε διά να υπηρετήση και δώση την ζωήν του λύτρον , όπως 

εξαγορασθούν και ελευθερωθούν από την αµαρτίαν και τον θάνατον πολλοί . 

 

1.41   Θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς . ( Ι’, 46-52 ) 
Και έρχονται είς την Ιεριχώ . Και την ώραν πού έβγαιναν από την Ιεριχώ αυτός και οι 

µαθηταί του και λαός πολύς , εκάθητο πλησίον του δρόµου και εζητιάνευεν ο τυφλός 

Βαρτίµαιος , ο υιός του Τιµαίου . 

Και όταν ήκουσεν , ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήτο εκεί , ήρχισε να φωνάζη δυνατά 

και να λέγη ˙ Ιησού , ένδοξε απόγονε του ∆αβίδ , πού είς σε αναφέρονται όσα 

προείπον οι προφήται , ελέησέ µε . 

Και αφού διέκοψε την πορείαν του ο Ιησούς , είπε να τον καλέσουν . Και 

προσκαλούν τον τυφλόν και του λέγουν ˙ Έχε θάρρος ˙ σήκω , σε φωνάζει να υπάγης 

εκεί . 

Αυτός δε αφού επέταξε το εξωτερικόν του ένδυµα , διά να µη τον εµποδίζη είς το 

τρέξιµόν του , εσηκώθη και ήλθε πλησίον του Ιησού . 

Και ο Ιησούς απεκρίθη και του είπε ˙ Τι θέλεις να σού κάµω ; 

Ο δε τυφλός είπε προς αυτόν ˙ ∆ιδάσκαλε , θέλω να αποκτήσω πάλιν το φώς µου και 

να ξαναιδώ . 

Ο δε Ιησούς του είπε ˙ Πήγαινε ˙ η πίστις , πού έχεις , ότι εγώ δύναµαι να σού δώσω 

το φώς των µατιών σου , σε έσωσεν από την αθεράπευτον τύφλωσίν σου . Και 

αµέσως απέκτησε πάλιν το φώς του και γεµάτος ευγνωµοσύνην ηκολούθει τον 

Ιησούν είς τον δρόµον , πού εβάδιζε πηγαίνων είς τά Ιεροσόλυµα . 

 

1.42   Η θριαµβευτική είσοδος του Κυρίου είς Ιεροσόλυµα . ( 
ΙΑ’, 1-11 ) 

Και όταν επλησίασαν είς Ιερουσαλήµ , εκεί όπου ήσαν η Βηθσφαγή και η απέναντι 

αυτής Βηθανία , πλησίον του όρους των Ελαιών , απέστειλε δύο από τους µαθητάς 

του και είπε προς αυτούς ˙ Πηγαίνετε είς το απέναντί σας χωριό και αµέσως όταν θα 

εµβαίνετε είς αυτό , θα εύρετε πουλάρι δεµένον , επί του οποίου δεν έχει καθίσει έως 

τώρα κανένας άνθρωπος . Αφού το λύσετε , φέρετέ το εδώ . 
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Και εάν σας είπη κανείς ˙ ∆ιατί το κάνετε αυτό ; Είπατε , ότι ο Κύριος το χρειάζεται . 

Και γρήγορα θα σας το επιστρέψη και θα το αποστείλη πάλιν εδώ . 

Επήγαν δε και ηύραν το πουλάρι δεµένον πλησίον της θύρας έξω είς το µέρος , πού ο 

δρόµος του χωριού διεσταυρώνετο µε την είσοδον του σπιτιού και το έλυσαν . 

Και µερικοί από εκείνους , πού έστεκαν εκεί , τους έλεγον ˙ Τι κάνετε σείς αυτού , 

πού λύετε το πουλάρι ; 

Αυτοί δε είπαν όπως τους παρήγγειλεν ο Ιησούς . Και τους αφήκαν να το πάρουν . 

Και έφεραν το πουλάρι είς τον Ιησούν και έβαλαν επάνω είς αυτό τά εξωτερικά των 

ενδύµατα και εκάθισεν επ’ αυτού ο Ιησούς . 

Πολλοί δε έστρωναν τά ρούχα των είς τον δρόµον διά να περάση επ’ αυτών ο Ιησούς, 

άλλοι δε έκοπταν από τά δένδρα κλαδους µε παχύ φύλλωµα και τους έστρωναν είς 

τον δρόµον . 

Και εκείνοι , πού επήγαιναν εµπρός , και εκείνοι πού ακολουθούσαν , εφώναζαν 

δυνατά και έλεγον ˙ ∆όξα και ύµνος ανήκει είς τον απόγονον του ∆αβίδ ˙ 

ευλογηµένος από τον Θεόν είναι αυτός , πού έρχεται σταλµένος από τον Κύριον . 

Ευλογηµένη και δοξασµένη να είναι η βασιλεία του προπάτορός µας ∆αβίδ , πού 

έρχεται και πρόκειται µετ’ ολίγον να αναστηλωθή κατ’ εντολήν και προς δόξαν του 

Κυρίου , πού µας την στέλλει . ∆όξα σοι άς κράζουν και οι εν τοίς υψίστοις του 

ουρανού άγγελοι . 

Και εισήλθεν ο Ιησούς είς τά Ιεροσόλυµα και είς τον ιερόν περίβολον του ναού . Και 

αφού µε αγανάκτησιν εκύτταξε τριγύρω όλα , επειδή ήτο πλέον η ώρα προχωρηµένη , 

εβγήκεν είς την Βηθανίαν µαζί µε τους δώδεκα . 

 

1.43   Η αποξήρανσις της συκής και η εκδίωξις των 
εµπορευοµένων εκ του ιερού . ( ΙΑ’, 12-26 ) 

Και την αυριανήν ηµέραν , αφού εβγήκαν από την Βηθανίαν διά να επανέλθουν είς τά 

Ιεροσόλυµα , επείνασεν ο Ιησούς . 

Και αφορµήν λαµβάνων από την πείναν του , σαν είδεν από µακρυά µίαν συκήν πού 

είχε φύλλα , ήλθε . Και όπως ενόµισαν οι µαθηταί , ήλθε , µήπως εύρη τίποτε είς 

αυτήν διά να φάγη . Ο σκοπός του όµως ήτο να χρησιµοποιήση την συκήν ως 

σύµβολον και ως µέσον εποπτικής διδασκαλίας . Και όταν ήλθε πλησίον της , δεν 
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ηύρε τίποτε παρά φύλλα ˙ διότι δεν ήτο η εποχή των σύκων . Αλλ’ η συκή εκείνη 

ούτε άωρα σύκα είχεν επάνω της . 

Και διά να δώση µάθηµα περί του ποία θα είναι η τύχη κάθε ανθρώπου , ακάρπου 

σαν την συκήν , απεκρίθη ο Ιησούς και της είπε ˙ Να µη φάγη πλέον κανείς από σένα 

καρπόν είς τον αιώνα . Σαν να έλεγε και είς την συναγωγήν των Ιουδαίων , πού τότε 

είχε να επιδείξη µόνον φύλλα και εξωτερικούς τύπους , όχι δε και καρπούς αρετής : 

Κανείς να µη απολαύση από σε πνευµατικόν αγαθόν , αλλά εφ’ όσον επιµένεις να 

δεικνύης απιστίαν είς εµέ , να µείνης στείρα αιωνίως . Και ήκουαν οι µαθηταί την 

κατάραν αυτήν του Ιησού κατά της συκής . 

Και έρχονται πάλιν είς τά Ιεροσόλυµα . Και αφού εµβήκεν ο Ιησούς είς τον ιερόν 

περίβολον του ναού , ήρχισε να βγάζη έξω εκείνους , πού επώλουν και ηγόραζον 

µέσα είς το ιερόν , και αναποδογύριζε τά τραπέζια των αργυραµοιβών , πού 

αντήλλασσαν τά ξένα νοµίσµατα µε ιουδαικά διά την πληρωµήν του φόρου του ναού, 

καθώς και τά καθίσµατα εκείνων πού επώλουν τάς περιστεράς . 

Και δεν άφινε να µεταφέρη κανείς διά µέσου του ιερού περιβόλου του ναού κανένα 

οικιακόν έπιπλον ή αγγείον . 

Και εδίδασκε και έλεγεν είς αυτούς ˙ ∆εν έχει γραφή από τον προφήτην Ησαίαν , ότι 

ο οίκος µου θα ονοµασθή οίκος προσευχής δι’ όλα τά έθνη , τά οποία θα 

επιστρέψουν είς εµέ τον αληθινόν Θεόν και θα µε λατρεύσουν ; 

Σείς όµως εκάµατε τον οίκον µου αυτόν , καθώς έχει γραφή από τον προφήτην 

Ιερεµίαν , σπήλαιον , όπου συναθροίζονται λησταί , διότι εµπορεύεσθε και 

χρησιµοποιείτε πλήθος ψέµατα και απάτας διά να κλεψη ο ένας τον άλλον . 

Και ήκουσαν οι γραµµατείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς τά γενόµενα , και 

επειδή εθεώρουν τους εαυτούς των µόνους αρµοδίους διά την επίβλεψιν της τάξεως 

εν τώ ναώ , εθίχθησαν και εζήτουν µε ποίον τρόπον να τον θανατώσουν . ∆ιότι δεν 

ηδύναντο φανερά να τον συλλάβουν , επειδή εφοβούντο αυτόν . Και τον εφοβούντο , 

διότι όλος λαός εθαύµαζε πολύ την διδαχήν του . 

Και όταν εβράδυασεν , έβγαινεν έξω από την πόλιν διά να περνά την νύκτα του εκεί . 

Και το πρωί , καθώς επερνούσαν , είδαν οι µαθηταί την συκήν να είναι ξηραµένη από 

τάς ρίζας . 

Και ενεθυµήθη ο Πέτρος και του είπε ˙ ∆ιδάσκαλε , κύτταξε την συκήν , πού 

κατηράσθης , εξεράθη . 
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Και ο Ιησούς απεκρίθη και τους είπε ˙ Μη θαυµάζετε διά το θαύµα αυτό . Να έχετε 

πίστιν και πεποίθησιν είς τον Θεόν και είς την δύναµίν του . 

Σας προτρέπω δε ν’ αποκτήσετε πίστιν θερµήν , διότι αληθώς σας λέγω , ότι είς 

εκείνον , ο οποίος όχι προς απλήν επίδειξιν θαυµατουργικής δυνάµεως , αλλά διά 

σοβαράν και σπουδαίαν ανάγκην θα είπη είς το βουνό αυτό , σήκω και πέσε είς την 

θάλασσαν , και δεν θα αισθανθή δισταγµόν και αµφιβολίαν µέσα είς την καρδίαν του, 

αλλά θα πιστεύση , ότι εκείνα πού λέγει γίνονται διά της δυνάµεως του Θεού , είς 

αυτόν πού θα έχη την πίστιν αυτήν , θα γίνη εκείνο πού θα είπη . 

Επειδή δε η πίστις έχει τόσην δύναµιν , διά τούτο σας λέγω , ότι πάντα όσα θα 

ζητήσετε , όταν προσεύχεσθε , να πιστεύετε ότι θα τά λάβετε , και ότι θα σας γίνουν 

ταύτα από τον ουράνιον Πατέρα . 

Και ως δεύτερον όρον διά να εισακουσθή η προσευχή σας , σας συνιστώ και τούτο ˙ 

όταν στέκεσθε και προσεύχεσθε , να συγχωρήτε , εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου , 

διά να σας αφήση και ο Πατήρ σας , πού είναι είς τους ουρανούς , τά παραπτώµατά 

σας . 

Εάν όµως σείς δεν συγχωρήτε και δεν αφίνετε τά παραπτώµατα των αδελφών σας , 

ούτε ο Πατήρ σας , πού είναι είς τους ουρανούς , θα αφήση τά παραπτώµατά σας . 

 

1.44   Αποστοµωτική απάντησις προς τους άρχοντας . ( ΙΑ’, 
27-33 ) 

Και έρχονται πάλιν είς τά Ιεροσόλυµα . Και ενώ αυτός περιεπάτει είς τον ιερόν 

περίβολον του ναού , έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραµµατείς και οι 

προεστοί και του λέγουν ˙ Με ποίαν εξουσίαν ενεργείς αυτά , πού κάνεις ; 

Και ποίος σού έδωκε την εξουσίαν αυτήν , διά να διώχνης από το ιερόν τους 

ανθρώπους και να διδάσκης µέσα είς αυτό ; 

Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε ˙ Θα σας ερωτήσω και εγώ ένα λόγον . Και 

δώσατέ µου πρώτον σείς απόκρισιν είς τον λόγον αυτόν . Και τότε θα σας είπω και 

εγώ µε ποίαν εξουσίαν ενεργώ αυτά , πού κάνω . 

Το βάπτισµα του Ιωάννου , ο οποίος εµαρτύρησε δι’ εµέ και υπήρξε πρόδροµός µου , 

ήτο από τον ουρανόν και από εντολήν του Θεού , ή ήτο από επινόησιν και εντολήν 

ανθρώπων ; 
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∆ώσατέ µου απάντησιν είς το ερώτηµα µου αυτό , διότι η ορθή απάντησις είς αυτό θα 

ρίψη φώς και είς το ιδικόν σας ερώτηµα . 

Και εσυλλογίζοντο µέσα τους και έλεγαν ˙ Εάν είπωµεν , ότι ήτο από τον ουρανόν , 

θα είπη ˙ διατί λοιπόν δεν επιστεύσατε είς τον Ιωάννην ; 

Να είπωµεν όµως , ότι ήτο από εντολήν ανθρώπων ; Εφοβούντο τον λαόν να δώσουν 

µίαν τέτοιαν απάντησιν , διότι όλοι εθεώρουν τον Ιωάννην , ότι πράγµατι ήτο 

προφήτης . 

Και αυτοί πού ισχυρίζιντο , ότι ήσαν οι ανεγνωρισµένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ , 

απεκρίθησαν και είπαν είς τον Ιησούν ˙ ∆εν ηξεύροµεν , πόθεν ήτο το βάπτισµα του 

Ιωάννου . Και ο Ιησούς απεκρίθη και τους είπεν ˙ Αφού ξεφεύγετε και δεν είσθε 

ειλικρινείς , ούτε εγώ σας λέγω µε ποίαν εξουσίαν και µε ποίον δικαίωµα πράττω 

αυτά . 

 

1.45   Η παραβολή των κακών γεωργών . ( ΙΒ’, 1-12 ) 
Και ήρχισε να οµιλή προς αυτούς µε παραβαλάς ˙ ένας άνθρωπος εφύτευσε άµπελον , 

και έβαλε τριγύρω απ’ αυτήν φράχτην και έσκαψε κάτω από τον ληνόν στέρναν διά 

να µαζεύεται εκεί ο µούστος , και έκτισε πύργον διά να µένουν είς αυτόν οι φύλακες 

και εργάται , και την ενεπιστεύθη είς γεωργούς και ανεχώρησεν είς άλλην χώραν . 

Ο Θεός δηλαδή παρεσκεύασε και επιµελήθη ως ιδικόν του λαόν τον Ιουδαικόν λαόν .  

Και ενεπιστεύθη τούτον είς τους αρχιερείς και τους άρχοντας , διά να τον 

καλλιεργήσουν προς παραγωγήν έργων πίστεως και αρετής . 

Και είς την κατάλληλον εποχήν της εσοδείας απέστειλε προς τους γεωργούς δούλον , 

διά να παραλάβη από τους γεωργούς µέρος από τον καρπόν της αµπέλου . Έστειλε 

δηλαδή ο Θεός την πρώτην σειράν των προφητών , διά να διαπιστώσουν τά έργα της 

αρετής , πού ώφειλεν ως άλλη καλλιεργηµένη άµπελος να καρποφορήση ο τόσον 

ευνοηθείς από τον Θεόν λαός . 

Αυτοί όµως , αφού έπιασαν τον δούλον αυτόν , τον έδειραν και τον έδιωξαν µε 

αδειανά χέρια . Η πρώτη σειρά των προφητών εστάλη είς τον Ισραήλ µαταίως και 

χωρίς κανέν αγαθόν αποτέλεσµα . 

Και επρόσθεσεν ο Θεός και δευτέραν αποστολήν . Έστειλε πάλιν προς τους γεωργούς 

άλλον δούλον . Και εκείνον αφού τον ελιθοβόλησαν , του έσπασαν την κεφαλήν και 
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τον εδίωξαν ατιµασµένον . Και την δευτέραν λοιπόν αποστολήν των προφητών οι 

άρχοντες των Ιουδαίων εκακοµεταχειρίσθησαν περισσότερον από την πρώτην . 

Και επρόσθεσε και τρίτην και άλλας αποστολάς . Πάλιν δηλαδή απέστειλεν άλλον 

δούλον . Και εκείνον τον εφόνευσαν και πολλούς άλλους εκακοµεταχειρίσθησαν , 

άλλους µεν δέρνοντες , άλλους δε φονεύοντες . 

Είχε λοιπόν ακόµη ένα υιόν , αγαπηµένον του  ˙  και απέστειλεν είς το τέλος και 

αυτόν προς αυτούς λέγων , ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει τουλάχιστον να εντραπούν 

τον υιόν µου . Έστειλε λοιπόν και τον υιόν του , τον Ιησούν Χριστόν .  

Οι γεωργοί όµως εκείνοι είπον µεταξύ τους , ότι αυτός είναι ο κληρονόµος . Ελάτε , 

άς τον φονεύσωµεν , και θα είναι ιδική µας η κληρονοµία . Ανενόχλητοι πλέον θα 

εξουσιάζωµεν την συναγωγήν και θα εκµεταλλευώµεθα αυτήν . 

Και αφού τον έπιασαν , τον εφόνευσαν και το σώµα του το έβγαλαν έξω από την 

άµπελον . 

Τι λοιπόν θα κάµη είς αυτούς ο κύριος της αµπέλου ; 

Θα έλθη και θα εξολοθρεύση τους γεωργούς αυτούς και θα δώση την άµπελον είς 

άλλους . Πράγµατι δε , αφού εξωλόθρευσε τους Ιουδαίους και κατέστρεψε διά των 

Ρωµαίων την Ιερουσαλήµ , παρέδωκε την άµπελον του είς τον νέον Ισραήλ της 

χάριτος , είς τους Αποστόλους και τους διαδόχους των , προς καρποφόρον 

καλλιέργειαν . 

Και εξηκολούθησεν ο Κύριος :  ∆εν ανεγνώσατε ούτε κάν το χωρίον αυτό της 

Γραφής ; Λίθον , τον οποίον απέρριψαν ως ακατάλληλον οι κτίσται , αυτός έγινε 

της όλης οικοδοµής κεφαλή και ακρογωνιαίος λίθος ; 

Από τον Κύριον έγινεν η τοποθέτησις αυτή του λίθου και είναι θαυµαστή είς τά 

µάτια ηµών των πιστών . ∆ηλαδή , εγώ , τον οποίον σαν λίθον απερρίψατε ως 

ακατάλληλον εν τη οικοδοµή του Θεού , έγινα της όλης οικοδοµής καφαλή και 

συνήνωσα τους λαούς είς µίαν Εκκλησίαν . Το θαυµαστόν δε είς τά µάτια όλων των 

πιστών γεγονός τούτο έγινεν από τον Κύριον . 

Και εζήτουν οι αρχιερείς να τον συλλάβουν , και εφοβήθησαν τον λαόν . Εζήτουν δε 

να τον συλλάβουν , διότι εκατάλαβαν , ότι δι’ αυτούς είπε την παραβολήν . Και αφού 

τον αφήκαν , έφυγαν . 
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1.46   Και άλλαι αποστοµωτικαί απαντήσεις . ( ΙΒ’, 13-27 ) 
Και αποστέλλουν είς αυτόν µερικούς από τους Φαρισαίους και τους Ηρωδιανούς διά 

να τον πιάσουν µε λόγον , όπως πιάνεται το ψάρι µε το δίκτυον . 

Αυτοί δε ήλθαν και του είπαν ˙ ∆ιδάσκαλε , γνωρίζοµεν ότι είσαι ειλικρινής και 

λέγεις την αλήθειαν και δεν σε µέλει διά κανένα ˙ διότι δεν λογαριάζεις πρόσωπα 

ανθρώπων , αλλά πραγµατικά και αληθινά διδάσκεις τον δρόµον του Θεού . Ειπέ µας 

λοιπόν ˙ Επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να δώσωµεν κεφαλικόν φόρον είς τον 

Καίσαρα ; 

Ναι ή όχι ; Να δώσωµεν ή να µη δώσωµεν τον φόρον αυτόν ; 

Αυτός όµως αντελήφθη την υποκρισίαν τους και τους είπε ˙ ∆ιατί ζητείτε µε 

πανουργίαν να µε εκθέσετε είς πειρασµόν ή απέναντι της ρωµαικής εξουσίας ή 

απέναντι του Ισραηλιτικού λαού ; 

Φέρετέ µου ένα δηνάριον διά να το ίδω . Αυτοί δε του έφεραν . Και λέγει είς αυτούς ˙ 

τίνος είναι η εικών αυτή και η επιγραφή , πού είναι αποτυπωµένα είς το δηνάριον ; 

Αυτοί δε του είπαν ˙ του Καίσαρος . 

Και ο Ιησούς τότε απεκρίθη και τους είπε ˙ ∆ώσατε οπίσω είς τον Καίσαρα εκείνα , 

πού ανήκουν είς τον Καίσαρα . Και είς τον Θεόν δώσατε εκείνα , πού ανήκουν είς τον 

Θεόν . Είς τον Καίσαρα και είς τους άρχοντας ανήκουν οι φόροι , ο σεβασµός και η 

υποταγή είς τους νόµους , εφ’ όσον δεν παραβλάπτουν ταύτα την ευσέβειαν . Η ψυχή 

σας όµως και ολόκληρον το εσωτερικόν σας ανήκει είς τον Θεόν . Και εθαύµασαν µε 

αυτόν ,διά την απάντησιν πού τους έδωκε . 

Και ήλθαν προς αυτόν οι Σαδουκαίοι , οι οποίοι έλεγαν , ότι δεν υπάρχει ανάστασις 

νεκρών . Και τον ηρώτησαν και είπαν ˙   

∆ιδάσκαλε , ο Μωυσής µας έγραψεν είς τον νόµον τά εξής : εάν ο αδελφός κάποιου 

αποθάνη και αφήση γυναίκα χήραν και δεν αφήση παιδιά , πρέπει να πάρη ο αδελφός 

του την γυναίκα του και να γεννήση απόγονον είς τον αποθανόντα άτεκνον αδελφόν 

του . 

Ήσαν λοιπόν επτά αδελφοί . Και ο πρώτος επήρε γυναίκα και όταν απέθανε , δεν 

αφήκεν απόγονον . 

Και ο δεύτερος αδελφός επήρεν αυτήν σύζυγον και απέθανε . Και ούτε αυτός αφήκεν 

απόγονον . Και ο τρίτος το ίδιο . 
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Και την επήραν σύζυγον και οι επτά αδελφοί και δεν αφήκαν απόγονον . Τελευταία 

δε από όλους απέθανε και η γυναίκα . 

Κατά την ανάστασιν λοιπόν , όταν θα αναστηθούν αυτοί όλοι , ποίου εξ’ αυτών θα 

είναι σύζυγος ; ∆ιότι και οι επτά την έλαβον σύζυγον . 

Και ο Ιησούς απεκρίθη και τους είπε ˙ ∆εν πλανάσθε ακριβώς δι’ αυτό ; ∆εν ηξεύρετε 

δηλαδή τάς Γραφάς , αι οποίαι δεν διδάσκουν υλιστικήν και παχυλήν αντίληψιν περί 

αναστάσεως , όπως την φαντάζεσθε σείς , αλλ’ ούτε και την δύναµιν του Θεού 

καταλαβαίνετε , διά την οποίαν τίποτε δεν είναι αδύνατον ή δύσκολον , και δι’ αυτό 

ακριβώς πλανάσθε . 

Αγνοείτε δε τάς γραφάς και την δύναµιν του Θεού , διότι δεν ηξεύρετε ότι , όταν 

αναστηθούν εκ νεκρών οι άνθρωποι , ούτε οι άνδρες έρχονται είς γάµον , ούτε αι 

γυναίκες δίδονται είς γάµον , αλλ’ είναι σαν τους αγγέλους , πού ζούν είς τους 

ουρανούς , οι οποίοι ούτε διά φυσικής γεννήσεως πολλαπλασιάζονται , ούτε 

επιθυµίας γάµου έχουν . 

∆ιά δε τους νεκρούς , ότι πράγµατι πρόκειται να αναστηθούν , δεν εδιαβάσατε είς το 

βιβλίον του Μωυσέως εκεί , πού γίνεται λόγος περί του βάτου , πώς του είπεν ο Θεός 

αυτούς τους λόγους  ˙ Εγώ είµαι ο Θεός του Αβραάµ και ο Θεός του Ισαάκ και ο 

Θεός του Ιακώβ ; 

Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών , αλλ’ είναι Θεός ζωντανών . 

∆ιά να λέγει λοιπόν τους λόγους αυτούς ο Θεός διά τους τρείς πατριάρχας , σηµαίνει 

ότι , µολονότι προ πολλού ούτοι είχον αποθάνει , ήσαν και είναι ζωντανοί . Σείς 

λοιπόν πλανάσθε πλάνην µεγάλην . 

 

1.47   Η εντολή της αγάπης . ( ΙΒ’, 28-34 ) 
Και αφού επλησίασεν εκεί ένας από τους γραµµατείς , πού τους ήκουσε να συζητούν 

, µολονότι είχεν αρχικώς την διάθεσιν να πειράξη και αυτός τον Ιησούν , όταν 

αντελήφθη ότι τους απήντησεν ορθώς , τον ηρώτησεν ειλικρινώς , ποία είναι η πρώτη 

εντολή από όλα τά άλλα παραγγέλµατα του νόµου ; 

Ο δε Ιησούς του απεκρίθη , ότι πρώτη εντολή από όλα τά παραγγέλµατα είναι ˙ 

Άκουε , λαέ του Ισραήλ ˙ Ο Κύριος , πού είναι ο Θεός µας , είναι ο ένας και µόνος 

Κύριος και εκτός αυτού άλλος Κύριος δεν υπάρχει . 
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Και οφείλης να αγαπήσης Κύριον τον Θεόν σου από όλην την καρδίαν σου , ώστε 

αυτόν εξ ολοκλήρου να ποθής , και από όλην την ψυχήν σου , ώστε ολόκληρον το 

εσωτερικόν σου είς αυτόν να είναι παραδοµένον , και από τον νού σου ολόκληρον 

, ώστε αυτόν πάντοτε να σκέπτεσαι , και από όλην την δύναµιν της θελήσεώς 

σου.  Αυτή είναι η πρώτη εντολή .  

Και δευτέρα εντολή οµοία και στενά συνδεδεµένη προς αυτήν είναι αύτη ˙ Οφείλεις 

να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου . Άλλη εντολή µεγαλυτέρα από 

αυτάς  τάς δύο δεν υπάρχει . 

Και ο γραµµατεύς είπεν είς αυτόν ˙ Ωραία , διδάσκαλε ˙ σύµφωνα προς την αλήθειαν 

είπες , ότι ο Κύριος είναι ένας και δεν είναι άλλος εκτός αυτού ˙ και το να τον αγαπά 

κανείς από όλην την καρδίαν του και από όλην την δύναµιν της διανοίας του και από 

όλον το εσωτερικόν του και από όλην την δύναµιν της θελήσεώς του , και το να 

αγαπά κανείς τον πλησίον του σαν τον εαυτόν του , αξίζει πιο πολύ από όλα εκείνα τά 

θύµατα , πού καίονται ολόκληρα επάνω είς το θυσιαστήριον , και από όλας τάς 

θυσίας . 

Και ο Ιησούς όταν είδεν , ότι γνωστικά και φρόνιµα απεκρίθη , του είπε ˙ ∆εν εισαι 

µακράν από την βασιλείαν του Θεού , όπως µακράν είναι οι άλλοι γραµµατείς και 

Φαρισαίοι , πού µε εξωτερικούς µόνον τύπους ζητούν να αρέσουν είς τον Θεόν . 

Και κανείς πλέον δεν ετόλµα να τον ερωτήση .  

 

1.48   Έλεγχος των γραµµατέων . ( ΙΒ’, 35-40 ) 
Και ο Ιησούς έλαβε τον λόγον και έλεγε διδάσκων µέσα είς τον ιερόν περίβολον του 

ναού ˙ Άς µας εξηγήσουν οι διδάσκαλοι του νόµου , πώς λέγουν και πώς εννοούν , ότι 

ο Μεσσίας Χριστός είναι απόγονος του ∆αβίδ ; 

Η βεβαίωσις αύτη προκαλεί απορίαν και υπάρχει ανάγκη να σαφηνισθή . ∆ιότι αυτός 

ο ∆αβίδ είπε φωτιζόµενος από το Άγιον Πνεύµα ˙ Είπεν ο Κύριος και Θεός είς τον 

Κύριον µου Χριστόν ˙ Κάθησε επί του θρόνου µου είς τά δεξιά µου δοξαζόµενος 

και τιµώµενος µαζί µε εµέ , έως ότου θέσω τους εχθρούς σου σαν άλλο στήριγµα , 

πού θα πατούν επάνω τά πόδια σου . 

Αυτός λοιπόν ο ∆αβίδ καλεί τον Μεσσίαν Κύριον . Και πώς είναι υιός του ; 

Στέκει ο πρόγονος να καλή τον τρισέγγονον και απόγονόν του Κύριον ; 
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Αυτό σηµαίνει , ότι ο Μεσσίας δεν είναι µόνον υιός του ∆αβίδ , αλλά και υιός του 

Θεού και ως τοιούτος είναι και Κύριος του ∆αβίδ . Και πολύς λαός ήκουε τον Ιησούν 

µε πολλήν ευχαρίστησιν . 

Και τους έλεγεν είς την διδαχήν του ˙ Προσέχετε από τους γραµµατείς , οι οποίοι 

ευχαριστούνται να περιπατούν µα στολάς επισήµους και επιδεικτικάς , πού έχουν 

κατασκευασθή επίτηδες δι’ αυτούς , και αγαπούν τους ευλαβείς και τιµητικούς 

χαιρετισµούς είς τά δηµόσια κέντρα και τά πρώτα καθίσµατα µέσα είς τάς συναγωγάς 

και τάς πρώτας θέσεις είς τά δείπνα .  

Αυτοί είναι πού κατατρώγουν τά σπίτια και την περιουσίαν των ασθενών και 

αδυνάτων χηρών και υποκριτικώς µε πρόσχηµα ευλαβείας προς εξαπάτησιν των 

αφελεστέρων κάνουν µακράς προσευχάς . Αυτοί θα λάβουν µεγαλυτέραν καταδίκην 

από την καταδίκην των κλεπτών και αρπάγων . 

 

1.49   Το δίλεπτον της χήρας . ( ΙΒ’, 41-44 ) 
Και αφού ο Ιησούς εκάθησεν απέναντι του θησαυροφυλακίου του ναού , έβλεπε πώς 

ο πολύς λαός έρριπτε χάλκινα νοµίσµατα είς το θησαυροφυλάκιον . 

Και πολλοί πλούσιοι έρριπτον πολλά . Και ήλθε µία πτωχή χήρα και έρριψε δύο 

λεπτά , τουτέστιν ένα κορδάντην . 

Και αφού προσεκάλεσε τους µαθητάς του , είπε είς αυτούς ˙ Αληθώς σας λέγω , ότι 

αυτή η πτωχή χήρα έχει ρίψει περισσότερον από όλους αυτούς , πού ρίπτουν είς το 

θησαυροφυλάκιον . 

Και έρριψεν αυτή περισσότερον , διότι όλοι έρριψαν από εκείνο πού τους 

επερίσσευεν . Αυτή όµως από την τελείαν πτωχείαν και στέρησίν της όλα όσα είχεν , 

όλην της την περιουσίαν έρριψεν . 

 

1.50   Προφητεία του Κυρίου διά την καταστροφήν της 
Ιερουσαλήµ και την συντέλειαν του κόσµου . ( ΙΓ’, 1-23 ) 

Και όταν αυτός έβγαινεν από τον ιερόν περίβολον του ναού , του είπεν ένας από τους 

µαθητάς του ˙  ∆ιδάσκαλε , κύτταξε , τι ωραία µάρµαρα και πόσον λαµπρά κτίρια 

είναι αυτά εδώ . 
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Και ο Ιησούς απεκρίθη και του είπε ˙ Βλέπεις αυτά τά µεγάλα κτίρια ;  ∆εν θα µείνη 

πέτρα επάνω είς την πέτραν , πού να µη κρηµνισθή κάτω . 

Και ενώ ο εκάθητο είς το όρος των Ελαιών , απέναντι του ναού , τον ηρώτων 

ιδιαιτέρως ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας ˙  

Είπε µας , πότε θα γίνουν αι καταστροφαί των λαµπρών κτιρίων πού µας είπες , και 

ποίον είναι το σηµάδι πού θα φανή , όταν πρόκειται να συντελεσθούν όλα αυτά ; 

Ο δε Ιησούς τους απεκρίθη και ήρχισε να λέγη ˙ Προσέχετε να µη σας πλανήση 

κανείς . 

Σας κάνω δε προσεκτικούς , διότι πολλοί θα έλθουν , πού θα διεκδικούν και θα 

οικειοποιούνται το ιδικόν µου όνοµα και τον ιδικόν µου τίτλον και θα λέγουν , ότι 

εγώ είµαι ο Μεσσίας , και θα πλανήσουν πολλούς . 

Όταν δε ακούσετε πολέµους και ειδήσεις , ότι γίνονται πόλεµοι είς άλλας χώρας , µη 

ταράττεσθε νοµίζοντες , ότι αυτά είναι σηµάδια , πού προαναγγέλουν το τέλος . ∆ιότι 

σύµφωνα προς το σοφόν και σωτήριον σχέδιον του Θεού πρέπει να γίνουν αυτά , 

αλλ’ ακόµη δεν έφθασε το τέλος . 

∆ιότι θα σηκωθή το ένα έθνος κατά του άλλου έθνους , και το έν βασίλειον εναντίον 

του άλλου βασιλείου . Και θα γίνουν σεισµοί εδώ και εκεί , και θα συµβούν πείνες 

µεγάλες και ταραχαί . 

Αλλ’ αυτά θα είναι η αρχή πόνων και δεινών . Προσέχετε δε σείς τους εαυτούς σας 

λόγω των δοκιµασιών , πού θα υποβληθήτε . ∆ιότι θα σας παραδώσουν είς συνέδρια , 

και θα σας δείρουν είς συναγωγάς και θα σταθήτε ως κατηγορούµενοι εµπρός είς 

ηγεµόνας και βασιλείς δι’ εµέ , διά να δώσετε µαρτυρίαν περί εµού πού να την 

ακούσουν και αυτοί , και να τους δοθή ευκαιρία να µετανοήσουν και να πιστεύσουν , 

ώστε να µη προφασίζωνται εν τη ηµέρα της Κρίσεως , ότι δεν ήκουσαν κήρυγµα . 

Αλλά και είς όλα τά έθνη πρέπει σύµφωνα µε το θείον σχέδιον να κηρυχθή 

προηγουµένως το Ευαγγέλιον , διά να είναι το κήρυγµα τούτο έλεγχος δι’ εκείνους 

πού δεν θα πιστεύσουν . 

Όταν δε σας οδηγήσουν διά να σας παραδώσουν είς τά συνέδρια και δικαστήρια , µη 

ζαλίζεσθε εκ προτέρου µε την σκέψιν και φροντίδα , τι θα είπετε προς απολογίαν σας 

και µη προµελετάτε τίποτε . Αλλ’ εκείνο πού θα σας δωθή και θα σας έλθη είς τον 

νούν κατ’ εκείνην την ώραν της απολογίας σας , αυτό να λέγετε . Και θα είναι τούτο 
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η πλέον κατάλληλος απολογία σας . ∆ιότι δεν θα είσθε σείς πού θα οµιλήτε , αλλά το 

Πνεύµα το Άγιον πού θα σας φωτίζη . 

Θα παραδώση δε είς θάνατον ο άπιστος αδελφός τον πιστόν αδελφόν και ο άπιστος 

πατήρ το πιστόν τέκνον του . Θα επαναστατήσουν δε τά παιδιά , πού δεν επίστευσαν , 

κατά των πιστών γονέων των και θα τους θανατώσουν . 

Και θα µισήσθε από όλους , επειδή θα πιστεύσετε είς το όνοµά µου ˙  εκείνος  δε πού 

θα δείξη υποµονήν µέχρι τέλους της ζωής του , αυτός και µόνον θα σωθή . 

Όταν δε ίδετε το µισητόν και βέβηλον σίχαµα , πού θα προκαλέση την ερήµωσιν και 

την καταστροφήν της Ιερουσαλήµ , το οποίον ελέχθη προφητικώς υπό ∆ανιήλ του 

προφήτου , να στέκεται εκεί όπου δεν πρέπει να σταθή – κάθε αναγνώστης άς το 

νοιώση και άς λάβη τά µέτρα του ˙ άς εννοήση δηλαδή , ότι το σίχαµα αυτό τώρα , 

πού γράφεται το Ευαγγέλιον τούτο , είναι οι ζηλωταί , πού βεβηλώνουν το ιερόν µε 

τά κακουργήµατά των , µετ’ ολίγον δε και τά ρωµαικά στρατεύµατα , πού θα 

συµπληρώσουν την βεβήλωσιν ταύτην – όταν λοιπόν ίδετε το σίχαµα τούτο , τότε 

εκείνοι πού κατοικούν είς τάς πόλεις της Ιουδαίας , άς φεύγουν είς τά βουνά διά να 

κρυβούν εκεί . 

Εκείνος δε πού είναι επάνω είς το ηλιακωτόν του σπιτιού , άς µη καταβή είς το σπίτι , 

ούτε να έµβη είς αυτό διά να πάρη κάτι απ’ εκεί . 

Και εκείνος πού µε µόνον το υποκάµισον είναι είς το χωράφι και εργάζεται εκεί , άς 

µη γυρίση οπίσω διά να πάρη και το εξωτερικόν ένδυµα . 

Αλλοίµονον δε είς τάς εγκύους και είς εκείνας , πού θα θηλάζουν µικρά παιδιά κατά 

τάς ηµέρας εκείνας ˙ διότι θα είναι πολύ δύσκολον είς αυτάς και να τρέξουν διά να 

σωθούν και να εύρουν τά απαραίτητα διά τον στηριγµόν του οργανισµού των . 

Κάνετε δε την προσευχήν σας να µη γίνη η φυγή σας είς χειµωνιάτικην κακοκαιρίαν , 

η οποία θα σας γίνεται εµπόδιον είς την φυγήν . 

Πρέπει δε να µη εµποδιδθήτε είς την φυγήν σας από τίποτε . ∆ιότι αι ηµέραι εκείναι 

θα είναι όλαι θλίψις µεγάλη , τέτοια πού δεν έχει γίνει από την αρχήν της 

δηµιουργίας, την οποίαν έκαµεν ο Θεός , έως τώρα , ούτε θα γίνη ποτέ παροµοία . 

Και εάν ο Κύριος δεν ωλιγόστευε τον αριθµόν των ηµερών εκείνων , δεν θα εσώζετο 

κανείς άνθρωπος . Αλλά διά τους εκλεκτούς , τους οποίους εξέλεξεν ο Θεός και 

ενδιαφέρεται να µη ταλαιπωρηθούν πολύ , ωλιγόστευσε τάς ηµέρας εκείνας . 
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Και τότε εάν σας είπη κανείς ˙ Να , εδώ είναι ο Χριστός , ή να , εκεί είναι ο Χριστός , 

µη τον πιστεύσετε . 

∆ιότι θα αναφανούν ψευδοµεσσίαι και ψευδοπροφήται και θα δείξουν σηµάδια 

µεγάλα και έργα καταπληκτικά , διά να αποπλανούν , εάν θα είναι δυνατόν , και 

αυτούς τους εκλεκτούς . 

Σείς όµως προσέχετε ˙ ιδού σας τά έχω προείπει όλα , ώστε να µη χωρή δικαιολογία 

διά την τυχόν αποπλάνησίν σας . 

 

1.51   Σηµεία και τέρατα της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου . 
( ΙΓ’, 24-31 ) 

Αλλά κατ’ εκείνας τάς ηµέρας ύστερα από την θλίψιν και την δοκιµασίαν εκείνην , 

όταν θα πλησιάζη πλέον η συντέλεια του κόσµου , ο ήλιος θα χάση την λάµψιν του 

και θα σκοτισθή , και η σελήνη δεν θα δώση το φώς της . 

Και τά άστρα του ουρανού θα πίπτουν έξω από την θέσιν και την τροχιάν των , και αι 

ουράνιαι δυνάµεις των αγγέλων ,  αι συγκρατούσαι ήδη την τάξιν του σύµπαντος , θα 

σαλευθούν και θα µετακινηθούν από βαθείαν συγκίνησιν δι’ όσα θα συµβαίνουν κατά 

την δευτέραν παρουσίαν , αλλά και διότι η παρούσα µορφή του κόσµου θα παρέλθη , 

διά να ανακαινισθή το σύµπαν . Θα καταπλαγούν βλέπουσαι και την οικουµένην 

ολόκληρον να οδηγήται είς το φοβερόν κριτήριον . 

Και τότε θα ίδουν τον υιόν του ανθρώπου , τον Θεάνθρωπον Κύριον , να έρχεται 

καθισµένος είς σύννεφα µε δύναµιν και συνοδείαν αγγέλων µεγάλην και µε δόξαν 

πολλήν .  

Και τότε θα αποστείλη τους αγγέλους του και θα µαζεύση δι’ αυτών τους εκλεκτούς 

του από τά τέσσαρα σηµεία του ορίζοντος , από το έν άκρον της γής έως το αντίθετον 

άκρον του ουρανού . 

Από την συκιάν δε µάθετε κατ’ αναλογίαν και οµοιότητα αυτά πού θα συµβούν ˙ 

όταν πλέον ο κλάδος της γίνη απαλός και µαλακός και βγούν τά φύλλα , γνωρίζετε 

ότι το θέρος πλησιάζει . 

Έτσι και σείς , όταν ίδετε να συµβαίνουν αυτά πού σας προείπα , να γνωρίζετε ότι 

πλησιάζει , είς την πόρταν έφθασε και θα εµφανισθή αµέσως η κρίσις του Θεού , πού 

θα τιµωρήση την απιστίαν των Ιουδαίων διά καταστροφής της Ιερουσαλήµ . 
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Αληθώς σας λέγω , ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή προτού γίνουν όλα αυτά και 

προτού πραγµατοποιηθή και η καταστροφή της Ιερουσαλήµ και όσα περί πολέµων 

και ψευδοµεσσιών και ψευδοπροφητών σας είπον . 

Ο ουρανός και η γή , πού σας φαίνονται τόσον µόνιµα και στερεά , θα περάσουν και 

θα εκλείψουν , οι λόγοι µου όµως δεν θα περάσουν , αλλά θα επαληθεύσουν 

επακριβώς  

 

1.52   Άγνωστος η ηµέρα της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου 
. ( ΙΓ’, 32-37 ) 

∆ιά την ηµέραν όµως εκείνην και την ώραν , πού θα γίνη η δευτέρα παρουσία και η 

κρίσις , δεν ηξεύρει κανένας πότε ακριβώς θα είναι αύται , ούτε οι άγγελοι πού είναι 

είς τον ουρανόν , ούτε ο Υιός ως άνθρωπος , παρά µόνον ο Πατήρ .  

Να είσθε προσεκτικοί και άγρυπνοι . Και προσεύχεσθε , διότι δεν ηξεύρετε , πότε 

είναι ο καιρός της παρουσίας του Κυρίου . 

Σαν άνθρωπος ξενητευµένος , πού αφήκε το σπίτι του και έδωκεν είς τους δούλους 

του την εξουσίαν επ’ αυτού , και είς έκαστον ώρισε το έργον πού θα κάνη και είς τον 

θυρωρόν έδωσε εντολήν να είναι άγρυπνος και να περιµένη , έτσι και ο Μεσσίας θα 

λείπη µέχρι της δευτέρας παρουσίας του και είς τον καθένα από τους δούλους του εν 

τη Εκκλησία έχει δώσει έργον να επιτελή περιµένων την έλευσιν του Κυρίου του . 

Γρηγορείτε λοιπόν , διότι δεν γνωρίζετε , πότε έρχεται ο κύριος της οικίας . Θα έλθη 

το βράδυ ή τά µεσάνυκτα ή όταν θα λαλούν οι πετεινοί ή το πρωί ; 

∆εν ηξεύρετε πότε έρχεται ο Κύριος , είτε κατά την δευτέραν παρουσίαν του , είτε 

κατά την ώραν του θανάτου εκάστου από σας . 

Γρηγορείτε , µήπως έλθη ξαφνικά και σας εύρη να κοιµάσθε . 

Αυτά δε πού σας λέγω , τά λέγω δι’ όλους τους µέχρι της δευτέρας παρουσίας µου 

Χριστιανούς . Σας επαναλαµβάνω και πάλιν : Γρηγορείτε . 
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1.53   Συνωµοσία κατά του Χριστού . Το µύρον της Βηθανίας . ( 
Ι∆’, 1-9 ) 

 Ήτο δε µετά δύο ηµέρας το πάσχα και τά άζυµα . Και εζήτουν οι αρχιερείς και οι 

γραµµατείς , πώς να τον πιάσουν µε απάτην , κρυφά και χωρίς θόρυβον , και να τον 

θανατώσουν . 

Έλεγον δε να µη τον συλλάβουν κατά την εορτήν , µήπως γίνη ταραχή του λαού , 

επειδή πολλοί συνεπάθουν τον Ιησούν . 

Και όταν αυτός ήτο εν τη Βηθανία είς το σπίτι του Σίµωνος του λεπρού , την ώραν 

πού ήτο γερµένος είς το τραπέζι και έτρωγεν , ήλθε µία γυναίκα , πού είχε αγγείον 

από αλάβασρτον γεµάτο µύρο κατασκευασµένον από νάδρον γνησίαν και ανόθευτον , 

πολύ ακριβήν . Και αφού έσπασε το αλαβάστρινον αγγείον , έχυσε το µύρον είς την 

κεφαλήν του . 

Ήσαν δε µερικοί από τους µαθητάς , οι οποίοι µεταξύ τους και ιδιαιτέρως 

αγανακτούσαν και έλεγαν : ∆ιατί έγινεν η άσκοπος και χαµένη σπατάλη του 

πολυτίµου αυτού µύρου ; 

∆ιότι µπορούσε το µύρον αυτό να πωληθή παραπάνω από τριακόσια δηνάρια και το 

αντίτιµόν του να δοθή είς τους πτωχούς . Και την εµάλωναν . 

Ο Ιησούς όµως είπεν ˙ Αφήσατέ την . ∆ιατί την ενοχλείτε ; Μη την στεναχωρήτε , 

διότι καλόν και αξιέπαινον έργον έκαµεν είς εµέ . 

∆ιότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε µαζί σας , και όταν θέλετε ηµπορείτε να τους 

ευεργετήσετε . Εµέ όµως δεν µε έχετε πάντοτε µαζί σας . 

Εκείνο πού είχεν η γυναίκα αυτή και εξηρτάτο από αυτήν να κάµη δι΄εµέ , το έκαµεν. 

Επρόλαβε να αλείψη µε µύρον το σώµα µου διά να το ετοιµάση προς ταφήν . Χωρίς 

να το καταλαβαίνη η γυναίκα αυτή , αποδίδει είς εµέ , ενώ ακόµη ζώ , τάς τιµάς της 

ταφής µου , πού θα γίνη µετ’ ολίγας ηµέρας . 

Αληθώς σας λέγω , είς όποιο µέρος ολοκλήρου του κόσµου κηρυχθή το ευαγγέλιον 

αυτό , θα διαλαληθή και αυτό πού έκαµεν αυτή , διά να διατηρήται αλησµόνητος η 

µνήµη της γυναικός αυτής , η οποία µε τόσην αφοσίωσιν και µε τόσην θυσίαν 

εξεδήλωσε την προς εµέ αγάπην της . 
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1.54   Η ετοιµασία διά το Πάσχα και ο προδότης . ( Ι∆’, 10-21 ) 
Και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης , ένας από τους δώδεκα , επήγεν είς τους αρχιερείς και 

τους επρότεινε να τους τον παραδώση . 

Αυτοί δε , όταν ήκουσαν την πρότασιν αυτήν , εχάρησαν , διότι το φονικόν σχέδιόν 

τους θα εξετελείτο αθόρυβα και µε κάθε ασφάλειαν . Και του υπεσχέθησαν να του 

δώσουν χρήµατα . Και εζήτει να εύρη τρόπον να τους τον παραδώση είς κατάλληλον 

καιρόν , ώστε να προληφθή κάθε λαική εξέγερσις .  

Και κατά την πρώτην από τάς επτά ηµέρας , πού διήρκει η εορτή των αζύµων , την 

ηµέραν πού έσφαζαν οι Ιουδαίοι τον πασχάλιον αµνόν , λέγουν είς αυτόν οι µαθηταί 

του ˙ Πού θέλεις να υπάγωµεν και να ετοιµάσωµεν διά να φάγης το πάσχα ; 

Και αποστέλλει δύο από τους µαθητάς του και λέγει είς αυτούς ˙ Πηγαίνετε είς την 

πόλιν και θα σας συναντήση άνθρωπος , πού θα κρατή µίαν στάµναν νερό . 

Ακολουθήσατέ τον . 

Και είς όποιο σπίτι έµβη , είπατε είς τον οικοδεσπότην , ότι ο διδάσκαλος λέγει ˙ Πού 

είναι η καθωρισµένη δι’ εµέ αίθουσα του φαγητού , όπου θα φάγω το πάσχα µε τους 

µαθητάς µου ; 

Και αυτός θα σας δείξη ένα µεγάλο ανώγειον , δηλαδή το επάνω διαµέρισµα του 

σπιτιού , µε καθίσµατα και τραπέζια στρωµένα , καθ’ όλα έτοιµον . Εκεί ετοιµάσατέ 

µας το πάσχα . 

Και εβγήκαν οι µαθηταί του και ήλθαν είς την πόλιν και εύρον , καθώς τους είπεν ο 

διδάσκαλος , και ετοίµασαν το δείπνον , είς το οποίον θα εγίνετο το αληθινόν Πάσχα 

της θείας Ευχαριστίας . 

Και όταν έγινε βράδυ , ήλθεν εκεί µε τους δώδεκα µαθητάς . 

Και την ώραν πού ήσαν γερµένοι είς το τραπέζι και έτρωγαν , είπεν ο Ιησούς ˙ Έν 

πάση αληθεία σας βεβαιώ , ότι ένας από σας θα µε παραδώση είς τους σταυρωτάς 

µου , ο οποίος τώρα τρώγει µαζί µου . 

Αυτοί δε ήρχισαν να λυπούνται και να του λέγουν ένας ένας χωριστά ˙ Μήπως είµαι 

εγώ ; Και ο άλλος  ˙ Μήπως είµαι εγώ ; 

Αυτός δε απεκρίθη και τους είπεν ˙ Ένας από σας τους δώδεκα , ο οποίος τώρα 

συντρώγει µαζί µου και βουτά το ψωµί του µαζί µου µέσα είς τον ζωµόν της 

πιατέλλας , αυτός θα µε παραδώση .  
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Ο µέν υιός του ανθρώπου , ο Μεσσίας , φεύγει από την παρούσαν ζωήν και πηγαίνει 

προς τον Πατέρα του , σύµφωνα µε τάς προφητείας , πού έχουν γραφή περί αυτού ˙ 

αλλοίµονον όµως είς τον άνθρωπον εκείνον , πού γίνεται όργανον διά να παραδοθή ο 

υιός του ανθρώπου είς τους σταυρωτάς του . Ήτο συµφερώτερον δι’ αυτόν να µη είχε 

γεννηθή ο άνθρωπος εκείνος . 

 

1.55   Το Μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας . ( Ι∆’, 22-25 )  
Και ενώ αυτοί έτρωγον , επήρεν ο Ιησούς άρτον και αφού ηυχαρίστησε τον 

επουράνιον Πατέρα , τον έκοψε είς τεµάχια και έδωκεν είς αυτούς και είπε ˙ Λάβετε , 

φάγετε ˙ αυτό , πού σας δίνω , είναι το σώµα µου . 

Και αφού επήρε το ποτήριον , ηυχαρίστησε και έδωκεν είς αυτούς και έπιον από αυτό 

όλοι . 

Και είπεν είς αυτούς ˙ Τούτο , πού πίνετε , είναι το αίµα µου , µε το οποίον 

επικυρούται η νέα ∆ιαθήκη και το οποίον χύνεται προς σωτηρίαν πολλών . 

Αληθινά σας λέγω , ότι δεν θα πίω πλέον από το προιόν και γένηµα της αµπέλου , 

µέχρι της ηµέρας εκείνης , όταν ευφραινόµενος θα το πίνω καινούργιον και πολύ πιο 

χαρµόσυνον είς την βασιλείαν του Θεού . Ο µυστικός ούτος δείπνος δηλαδή είναι 

πρόγευµα της τελείας κοινωνίας και ενώσεώς µας , πού θα πραγµατοποιηθή εν 

ατελευτήτω χαρά είς την ουράνιον βασιλείαν του Θεού . 

 

1.56   Ο Κύριος και οι µαθηταί είς το όρος των Ελαιών .   
Προλέγει τον διασκορπισµόν των και την άρνησιν του 
Πέτρου . ( Ι∆’, 26-31 ) 

Και αφού έψαλαν ύµνον , εβγήκαν είς το όρος των Ελαιών . 

Και λέγει είς αυτούς ο Ιησούς , ότι όλοι θα κλονισθήτε είς την πίστιν σας προς εµέ 

κατά την νύκτα ταύτην . ∆ιότι έχει γραφή από τον προφήτην Ζαχαρίαν ˙ θα 

επιτρέψω εγώ ο Θεός και Πατήρ να κτυπηθή και να θανατωθή ο ποιµήν , ήτοι ο 

Χριστός , και θα διασκορπισθούν τά πρόβατα του κοπαδιού , τουτέστιν οι 

µαθηταί του . 

Όταν όµως αναστηθώ , θα σας προλάβω είς την Γαλιλλαίαν , όπου θα υπάγω 

προτήτερα από σας και θα σας περιµένω . 
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Αλλ’ ο Πέτρος του είπε ˙ Και εάν όλοι κλονισθούν είς την προς σε πίστιν , εγώ όµως 

δεν θα σκανδαλισθώ . 

Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς ˙ Αληθινά σού λέγω , ότι σύ πού τώρα λέγεις αυτά , 

σήµερον , κατά την νύκτα αυτήν , προτού να λαλήση δύο φοράς ο πετεινός , θα µε 

απαρνηθής τρείς φοράς . 

Αυτός δε επέµενε πολύ περισσότερον και έλεγεν ˙ Εάν χρειασθή να αποθάνω και εγώ 

µαζί σου , κατ’ ουδένα λόγον θα σε αρνηθώ . Τά ίδια δε έλεγαν και οι άλλοι µαθηταί . 

 

1.57   Η αγωνία της Γεσθηµανή . ( Ι∆’, 32-42 ) 
Και έρχονται είς κάποιο περιφραγµένον αγρόκτηµα , πού ελέγετο Γεσθηµανή , και 

λέγει είς τους µαθητάς του ˙ καθήσατε εδώ , έως ότου προσευχηθώ . 

Και παίρνει µαζί του τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και ήρχισε να 

καταλαµβάνεται από µεγάλην λύπην και έκπληξιν διά το σκληρόν πάθηµα , πού του 

ετοίµαζαν µε πρωτοφανές µίσος αυτοί , τους οποίους αυτός τόσον ηγάπησε , και να 

αισθάνεται βάρος µεγάλο η καρδία του . 

Και λέγει είς αυτούς ˙ Είναι καταλυπηµένη η ψυχή µου µέχρι σηµείου , πού να 

κινδυνεύω να αποθάνω . Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε . 

Και αφού επροχώρησεν ολίγον έπεσε µε το πρόσωπον κατά γής και προσηύχετο , εάν 

είναι δυνατόν , χωρίς να µαταιωθή το περί σωτηρίας των ανθρώπων σχέδιον τού 

Θεού , να περάση µακράν από αυτόν η ώρα των παθών και του θανάτου . 

Και έλεγεν ˙ Αββά , Πατέρα µου , όλα σού είναι δυνατά ˙ αποµάκρυνε από εµέ το 

ποτήριον αυτό του µαρτυρικού θανάτου . Αλλ’ όχι εκείνο πού θέλω εγώ , αλλ’ εκείνο 

πού θέλεις σύ , αυτό να γίνη . 

Και έρχεται και τους ευρίσκει να κοιµώνται και λέγει είς τον Πέτρον ˙ Σίµων , σύ πού 

πρό ολίγου έδιδες είς εµέ τόσας υποσχέσεις , κοιµάσαι ; δεν ηµπορέσατε ούτε µίαν 

ώραν να µείνετε άγρυπνοι ; 

Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε , διά να µη καταληφθήτε και κυριευθήτε από πειρασµόν 

, πού θα κλονίση την πίστιν σας . Το µέν βάθος της ψυχής σας είναι πρόθυµον να 

υπακούη είς το καθήκον , το σαρκικόν φρόνηµα όµως κάµνει την ανθρωπίνην φύσιν 

αδύνατον και παρασύρει τον άνθρωπον παρά την αγαθήν διάθεσίν του είς το κακόν . 

Και πάλιν , αφού έφυγεν από αυτούς , προσηυχήθη και είπε τον αυτόν λόγον . 
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Και αφού επέστρεψε , τους ηύρε πάλιν να κοιµώνται ˙ διότι τά µάτια τους ήσαν 

βαρειά από τον νυσταγµόν , και δεν ήξευραν , τι να του αποκριθούν . 

Και έρχεται διά τρίτην φοράν και τους λέγει ˙ Περίεργον ! 

Ύστερα από αυτά πού σας είπα , κοιµάσθε ακόµη και αναπαύεσθε ! 

Αρκεί πλέον ο ύπνος . Ήλθεν η ώρα ˙ ιδού παραδίδεται ο υιός του ανθρώπου είς τάς 

χείρας των αµαρτωλών . 

Σηκωθήτε , άς υπάγωµεν προς συνάντησίν των . Ιδού , επλησίασεν αυτός , πού µε 

παραδίδει είς τους σταυρωτάς µου . 

 

1.58   Η προδοσία του Ιούδα και η σύλληψις του Ιησού . ( Ι∆’, 
43-52 ) 

Και αµέσως , ενώ ο Ιησούς ωµίλει ακόµη , ήλθεν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης , πού ήτο 

ένας από τους δώδεκα , και µαζί µε αυτόν ήλθεν όχλος πολύς µε µαχαίρας και µε 

ρόπαλα από τους αρχιερείς και γραµµατείς και τους προεστούς . 

Είχε δώσει δε αυτός , πού τον παρέδιδεν είς τους εχθρούς του , συµφωνηµένον 

σηµείον είς αυτούς λέγων ˙ Εκείνον πού θα φιλήσω , αυτός είναι ο Ιησούς ˙ 

συλλάβετέ τον και µεταφέρατέ τον µε ασφάλειαν . 

Και αφού ήλθεν εκεί ο Ιούδας , αµέσως τον επλησίασε και είπε ˙ Χαίρε , διδάσκαλε , 

και µε υποκρισίαν τον εφίλησε θερµά . 

Αυτοί δε έβαλαν επάνω του χέρι και τον συνέλαβον . 

Ένας δε κάποιος από αυτούς , πού παρέστεκαν , αφού ετράβηξε την µάχαιραν , 

εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και του έκοψε το αυτί . 

Και ο Ιησούς έλαβε τον λόγον και τους είπε ˙ Σαν να επρόκειτο περί  ληστού , 

εβγήκατε µε µαχαίρας και µε ρόπαλα να µε πιάσετε . 

Κάθε ηµέραν ήµην κοντά σας και εδίδασκον µέσα είς το ιερόν , και δεν µε επιάσατε . 

Αλλ’ όλα αυτά έγιναν διά να πληρωθούν και επαληθεύσουν αι προφητικαί γραφαί , αι 

οποίαι προλέγουν , ότι θα µε µετεχειρίζεσθε σαν κακοποιόν . 

Και οι µαθηταί τον αφήκαν και έφυγαν όλοι .  

Και κάποιος νέος ηκολούθησεν αυτόν γυµνός τυλιγµένος µε µίαν σινδόνα . Και τον 

έπιασαν οι εκ του αποσπάσµατος νεώτεροι ˙  

εκείνος όµως αφήκε την σινδόνα είς τάς χείρας των και έφυγεν από αυτούς γυµνός . 

Έτσι ούτε αυτός έµεινε µε τον Ιησούν . 
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1.59   Ο Ιησούς ενώπιον του συνεδρίου . Καταδίκη είς θάνατον 
. ( Ι∆’, 53-65 ) 

 Και έφεραν τον Ιησούν προς τον αρχιερέα και εµαζεύθησαν διά να συνεδριάσουν µε 

αυτόν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραµµατείς . 

Και ο Πέτρος ηκολούθησεν αυτόν από µακράν , έως ότου εµβήκε µέσα είς την 

εσωτερικήν αυλήν του αρχιερέως . Και εκάθητο µαζί µε τους υπηρέτας και 

εθερµαίνετο πλησίον είς το φώς , πού έρριπτεν η φωτιά , ώστε εφαίνετο καλά είς 

όλους , πού εκάθηντο εκεί . 

Οι δε αρχιερείς και όλον το συνέδριον εζήτουν µαρτυρίαν ενοχοποιητικήν κατά του 

Ιησού διά να τον θανατώσουν , και δεν εύρισκον . 

∆εν εύρισκον δε ενοχοποιητικήν µαρτυρίαν , διότι πολλοί µέν κατέθεταν ψέµµατα 

εναντίον του , αλλ’ αι µαρτυρίαι δεν ήσαν σύµφωνοι µεταξύ των . 

Και µερικοί εσηκώθησαν και εψευδοµαρτυρούσαν εναντίον του και έλεγον  ˙ ότι 

ηµείς τον ηκούσαµεν µε τά αυτιά µας να λέγη ˙ Ότι εγώ θα κρηµνίσω τον ναόν αυτόν, 

πού είναι κτισµένος από χέρια ανθρώπινα , και µέσα είς τρείς ηµέρας θα οικοδοµήσω 

άλλον ναόν , πού δεν γίνεται από χέρια ανθρώπινα . 

Αλλά και έτσι πού κατέθεταν , δεν ήτο σύµφωνος η µαρτυρία των . 

Και αφού εσηκώθη ο αρχιερεύς είς το µέσον , ηρώτησε τον Ιησούν και είπε ˙ ∆εν 

αποκρίνεσαι τίποτε ; Τι σε κατηγορούν αυτοί ; 

Αυτός δε εσιώπα και δεν απήντησε τίποτε . Πάλιν ο αρχιερεύς τον ηρώτα και είπεν 

είς αυτόν ˙ Σύ είσαι ο Χριστός , ο υιός εκείνου , πού µόνος πρέπει  λατρευτικώς να 

ευλογήται και να ανυµνήται ; 

Ο δε Ιησούς είπε ˙ Εγώ είµαι . Και θα ίδετε τον υιόν του ανθρώπου , τον Μεσσίαν , 

να κάθεται είς τά δεξιά του παντοδυνάµου Θεού και να έρχεται επάνω είς τά σύννεφα 

του ουρανού . 

Ο δε αρχιερεύς µε υποκριτικόν και επιδεικτικόν αποτροπιασµόν διά την φρικτήν 

βλασφηµίαν έσχισε τά ρούχα του σύµφωνα µε την συνήθειαν , πού επεκράτει µεταξύ 

των Ιουδαίων και είπε ˙ Τι µας χρειάζονται πλέον µάρτυρες ; 

Ηκούσατε καθαρά , ώστε µα νή σας µένη καµµία αµφιβολία , την βλασφηµίαν πού 

εξεστοµίσθη . Τι γνώµην έχετε ; 

Αυτοί δε όλοι απεφάνθησαν κατ’ αυτού , ότι είναι ένοχος βλασφηµίας , πού 

τιµωρείται µε θάνατον . 
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Και ήρχισαν µερικοί να τον φτύνουν και να του ακεπάζουν γύρω το πρόσωπον του 

διά να µη βλέπη και να τον κολαφίζουν και να του λέγουν ˙ Προφήτευσέ µας , ποίος 

σε εκτύπησε . 

Και οι υπηρέται τον εκτύπησαν µε ραπίσµατα . 

 

1.60   Η άρνησις του Πέτρου . ( Ι∆’, 66-72 ) 
 Και ενώ ο Πέτρος ήτο κάτω είς την αυλήν , ήλθε µία από τάς υπηρετρίας του 

αρχιερέως . 

Και όταν είδε τον Πέτρον να ζεσταίνεται , αφού τον εκύτταξε προσεκτικά , είπε ˙ Και 

σύ ήσουν µε τον Ιησούν τον Ναζαρηνόν . 

Αυτός όµως ηρνήθη και είπε ˙ ∆εν ηξεύρω , ούτε καταλαβαίνω τι λέγεις σύ . Και 

εβγήκεν έξω είς το προαύλιον , και ελάλησεν ο πετεινός . 

Και η υπηρέτρια , όταν τον ξαναείδεν , ήρχισε να λέγη είς αυτούς πού έστεκαν εκεί , 

ότι αυτός είναι από εκείνους . 

Αυτός δε πάλιν ηρνείτο . Και ύστερ’ από λίγο , πάλιν εκείνοι πού έστεκαν εκεί , 

έλεγον είς τον Πέτρον ˙ Αλήθώς , από αυτούς είσαι , διότι είσαι Γαλιλαίος και η 

προφορά της οµιλίας σου οµοιάζει προς την προφοράν των κατοίκων της Γαλιλαίας . 

Αυτός δε ήρχισε να επικαλήται κατάρας κατά του εαυτού του και να ορκίζεται , ότι 

δεν γνωρίζω τον άνθρωπον αυτόν πού λέγετε . 

Και την δευτέραν φοράν ελάλησεν ο πετεινός . Και ενεθυµήθη ο Πέτρος τον λόγον , 

πού του είπεν ο Ιησούς , ότι προτού να λαλήση ο πετεινός δύο φοράς , θα µε 

απαρνηθής τρείς φοράς . Και ήρχισε να κλαίη . 

 

1.61   Ο Ιησούς πρό του Πιλάτου . ( ΙΕ’, 1-15 ) 
Και αµέσως µόλις έγινε πρωί , έκαναν σύσκεψιν οι αρχιερείς µε τους προεστούς και 

γραµµατείς και όλον το συνέδριον περί του πώς έπρεπε να ενεργήσουν πλησίον του 

επιτρόπου της Ρώµης . Και µετά την σύσκεψιν αυτήν , αφού έδεσαν τον Ιησούν , τον 

έφεραν και τον παρέδωκαν είς τον Πιλάτον , κατηγορούντες αυτόν ως αντάρτην και 

ως σφετεριζόµενον το αξίωµα του βασιλέως των Ιουδαίων . 

Και τον ηρώτησεν ο Πιλάτος ˙ Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων ; 
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Αυτός δε απεκρίθη και του είπε ˙ Σύ λέγεις , ότι είµαι βασιλεύς των Ιουδαίων ˙ η 

βασιλεία µου όµως δεν είναι , όπως την εννοείς σύ και οι κατήγοροί µου . 

Και επειδή εν τώ µεταξύ ο Πιλάτος επείσθη , ότι η κατηγορία αυτή ήτο αβάσιµος , οι 

αρχιερείς τον κατηγόρουν και διά πολλά άλλα . Αυτός όµως δεν απεκρίθη τίποτε . 

Ο δε Πιλάτος πάλιν τον ηρώτησε και είπε ˙ ∆εν αποκρίνεσαι τίποτε ; 

Κύττα , πόσας κατηγορίας µαρτυρούν εναντίον σου . ∆εν απολογείσαι τίποτε δι’ 

αυτάς ; 

Αλλ’ ο Ιησούς δεν απεκρίθη πλέον τίποτε , ώστε εθαύµαζεν ο Πιλάτος διά την 

γαλήνην και την αταραξίαν , την οποίαν εδείκνυεν είς στιγµάς , πού τόσον 

εκινδύνευεν αυτή η ζωή του . 

Είς κάθε εορτήν δε του πάσχα συνήθιζεν ο ηγεµών να αφίνη ελεύθερον προς χάριν 

των ένα φυλακισµένον , όποιον θα εζήτουν . 

Ήτο δε ένας , πού ελέγετο Βαραββάς , δεµένος και φυλακισµένος µε τους 

στασιαστάς, οι οποίοι είς την γνωστήν κατά τάς ηµέρας εκείνας στάσιν είχαν κάµει 

φόνον . 

Και εφώναξε δυνατά το πλήθος του λαού και άρχισε να ζητή από τον Πιλάτο εκείνο , 

πού πάντοτε εσυνήθιζε να τους κάνη , δηλαδή να τους ελευθερώση ένα δέσµιον . 

Ο δε Πιλάτος απεκρίθη είς αυτούς και είπε  ˙ Θέλετε να σας ελευθερώσω τον βασιλέα 

των Ιουδαίων ; 

Και τους επρότεινε να ελευθερώση τον Ιησούν , διότι εγνώριζεν , ότι ένεκα φθόνου 

τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς . 

Οι δε αρχιερείς έφεραν άνω κάτω τον όχλον και τον έπεισαν να τους ελευθερώση 

µάλλον τον Βαραββάν .  

Ο Πιλάτος δε απεκρίθη πάλιν και τους είπε ˙ Τι λοιπόν θέλετε να κάµω αυτόν , τον 

οποίον σείς ονοµάζετε βασιλέα των Ιουδαίων ; 

Αυτοί δε πάλιν εφώναξαν ˙ Σταύρωσέ τον . 

Ο Πιλάτος όµως τους έλεγε ˙ ∆εν ηµπορώ να τον δικάσω είς θάνατον . ∆ιότι ποίον 

κακόν έπραξεν ; 

Αυτοί δε περισσότερον εφώναξαν ˙ σταύρωσέ τον . 

Ο δε Πιλάτος , επειδή ήθελε να ικανοποιήση και ευχαριστήση το πλήθος του λαού , 

τους ηλευθέρωσε τον Βαραββάν και αφού διέταξε να µαστιγώσουν τον Ιησούν , 

παρέδωσεν αυτόν διά να σταυρωθή . 
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1.62   Ο Ιησούς χλευάζεται υπό των στρατιωτών . ( ΙΕ’, 16-19 ) 
Οι δε στρατιώται έφεραν τον Ιησούν είς την εσωτερικήν αυλήν του οικοδοµήµατος , 

πού διέµενεν ο πραίτωρ , και εµάζευαν εκεί όλην την φρουράν . 

Και διά να διακωµωδήσουν τάς βασιλικάς του αξιώσεις , τον ενέδυσαν κόκκινον 

µανδύαν , πού ωµοίαζε προς βασιλικόν ένδυµα , και αφού έπλεξαν στέφανον από 

αγκάθια , τον έβαλαν γύρω από την κεφαλήν του αντί βασιλικού στέµµατος . 

Και ήρχισαν να τον χαιρετούν εµπαικτικώς και να του λέγουν ˙ χαίρε , βασιλεύ των 

Ιουδαίων . 

Και του εκτύπων την κεφαλήν µε κάλαµον και τον έφτυναν . Και αφού έβαζαν τά 

γόνατά τους κάτω είς το έδαφος , τον επροσκύνουν . 

 

1.63   Η σταύρωσις και ο θάνατος του Ιησού . Ο εκατόνταρχος 
. ( ΙΕ’, 20-39 ) 

Και όταν τον ενέπαιξαν , του έβγαλαν τον κόκκινον µανδύαν και τον έντυσαν τά 

ιδικά του ρούχα και τον έβγαλαν έξω από την πόλιν διά να τον σταυρώσουν . 

Και επειδή δεν αντείχε πλέον να βαστάζη τον σταυρόν του , ηγγάρευσαν κάποιον , 

πού διέβαινε απ’ εκεί την ώραν εκείνην , τον Σίµωνα τον Κυρηναίον , ο οποίος 

ήρχετο από το χωράφι του , τον πατέρα του Αλεξάνδρου και του Ρούφου , και τον 

υποχρέωσαν να σηκώση τον σταυρόν του . 

Και τον έφεραν είς τον τόπον του Γολγοθά , όνοµα , πού όταν µεταφρασθή , σηµαίνει 

τόπος κρανίου . 

Και διά να µη αισθανθή πολύ τους πόνους της σταυρώσεως και δυσκολευθούν είς την 

εκτέλεσίν της οι σταυρωταί , του έδιναν να πίη ως ναρκωτικόν οίνον ανακατευµένον 

µε σµύρναν ˙ αυτός όµως δεν το επήρε . 

Και όταν τον εσταύρωσαν , εµοίρασαν τά ρούχα του , αφού έρριψαν είς αυτά λαχνόν 

περί του τι θα έπαιρνεν ο καθένας τους .  

Ήτο δε ώρα τρείς από την ανατολήν του ηλίου και τον εσταύρωσαν . 

Και ήτο η επιγραφή της κατηγορίας του γραµµένη είς το επάνω µέρος του σταυρού ˙ 

Ο βασιλεύς των Ιουδαίων . 
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Και µαζί µε αυτόν , διά να τον παραστήσουν ως κακοποιόν και τον εξευτελίσουν , 

εσταύρωσαν δύο ληστάς , ένα από τά δεξιά του και ένα από τά αριστερά του . 

Και επραγµατοποιήθη έτσι η προφητεία της Γραφής , πού λέγει ˙ Και κατετάχθη 

µεταξύ των παραβατών του νόµου και των κακούργων και ετιµωρήθη µαζί µε 

αυτούς ως άνοµος . 

Και εκείνοι , πού επερνούσαν κοντά , τον εβλασφήµουν και εκίνουν εµπαικτικά τάς 

κεφαλάς των και έλεγαν ˙ Ουά , σύ πού θα εκρήµνιζες τον ναόν και είς τρείς ηµέρας 

θα τον οικοδοµούσες , σώσε τον εαυτόν σου και κατέβα από τον σταυρόν . 

Παροµοίως δε και οι αρχιερείς τον περιέπαιζαν µεταξύ τους µε τους γραµµατείς και 

έλεγον ˙ Άλλους έσωσε µε τά αγυρτικά του θαύµατα , τον εαυτόν του όµως δεν 

δύναται να σώση. 

Ο Χριστός , ο βασιλεύς του ευλογηµένου λαού του Θεού , άς καταβή τώρα από τον 

σταυρόν , διά να ίδωµεν το θαύµα αυτό της απελεθευρώσεώς του και πιστεύσωµεν . 

Και αυτοί , πού ήσαν σταυρωµένοι µαζί του , τον ύβριζαν . 

Όταν δε η ώρα έγινεν έξ από την ανατολήν του ηλίου , δηλαδή µεσηµέρι , έγινε 

σκότος είς όλην την γήν µέχρι τάς εννέα , τουτέστιν έως τάς τρείς το απόγευµα . 

Και κατά την ενάτην ώραν εφώναξε µε µεγάλη φωνή ο Κύριος ˙ Εώί , Ελωί , λιµά 

σαβαχθανί , το οποίον , όταν εξηγηθή είς την ελληνικήν γλώσσαν , σηµαίνει ˙ Θεέ 

µου , Θεέ µου , διατί µε εγκατέλιπες ; 

Και µερικοί από εκείνους , πού έστεκαν εκεί , όταν ήκουσαν αυτό , έλεγαν ˙ Ιδού 

φωνάζει τον Ηλίαν . 

Έτρεξε δε ένας και εγέµισε µε ξίδι ένα σφουγγάρι , και αφού το έβαλε γύρω από ένα 

καλάµι , τον επότιζε λέγων ˙ Αφήσατέ µε και µη µε εµποδίζετε να προλάβω την 

λιποθυµίαν του , διά να ίδωµεν , εάν θα έλθη ο Ηλίας να τον κατεβάση . 

Ο δε Ιησούς αφήκε φωνήν µεγάλην και εξεψύχησε . 

Και το καταπέτασµα , πού εχώριζε είς τον ναόν τά Άγια από τά Άγια των Αγίων , 

εσχίσθη είς τά δύο από επάνω έως κάτω . 

Όταν δε ο εκατόνταρχος , πού εστέκετο απέναντί  του , είδε , µαζί µε τά άλλα 

έκτακτα σηµεία πού συνέβησαν , και ότι ο Ιησούς εξεψύχησεν όχι από εξάντλησιν , 

όπως επέθαιναν οι σταυρωµένοι , αλλά αφού αφήκε φωνήν δυνατήν , πού δεν έδειχνε 

κανέν σηµείον θανάτου είπεν ˙ Αλήθεια , ο άνθρωπος αυτός ήτο υιός Θεού .  
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1.64   Αι ευσεβείς γυναίκες . Ο Ιωσήφ ενταφιάζει τον Λυτρωτήν 
. ( ΙΕ’, 40-47 ) 

Ήσαν δε και µερικαί γυναίκες , πού από µακρυά παρετήρουν , µεταξύ των οποίων 

ήσαν και η Μαρία η Μαγδαληνή , και η Μαρία η µητέρα του Ιακώβου του µικρού και 

του Ιωσή , και η Σαλώµη . 

Αυταί , και ότε ήτο ο Ιησούς εν τη Γαλιλαία , τον ηκολούθουν και τον υπηρέτουν . 

Ήσαν δε και άλλαι πολλαί , αί οποίαι ανέβησαν µαζί µε αυτόν από την Γαλιλαίαν είς 

τά Ιεροσόλυµα . 

Και σαν έγινε πλέον βράδυ , επειδή ήτο ηµέρα παρασκευής και προετοιµασίας , 

δηλαδή παραµονή του Σαββάτου , προτού αρχίση µε την δύσιν του ηλίου η ηµέρα του 

Σαββάτου , κατά την οποίαν συνέπιπτε και το πάσχα , ήλθεν ο Ιωσήφ , πού κατήγετο 

από την πόλιν Αριµαθαίαν , σεβαστόν και επίσηµον µέλος του ιουδαικού συνεδρίου , 

πού και αυτός είχε πιστεύση είς το περί βασιλείας του Θεού κήρυγµα του Ιησού και 

επερίµενε την βασιλείαν αυτήν , χωρίς να κλονισθή η ελπίς του αυτή από τον θάνατον 

του Ιησού . 

Και έλαβε την τόλµην και παρουσιάσθη είς τον Πιλάτον και εζήτησε το σώµα του 

Ιησού . 

Ο Πιλάτος δε εξεπλάγη και ηπόρησεν , εάν τόσον γρήγορα απέθανεν ο Ιησούς . Και 

αφού επροσκάλεσε τον εκατόνταρχον , τον ηρώτησεν , εάν είχεν ώραν πολλήν πού 

απέθανε . 

Και όταν έµαθεν από τον εκατόνταρχον , ότι πράγµατι απέθανεν , εχάρισεν είς τον 

Ιωσήφ το σώµα . 

Και εκείνος αφού ηγόρασε σινδόνα καινουργή και αµεταχείριστον και τον 

εκατέβασεν από τον σταυρόν , ετύλιξε το σώµα είς την σινδόνα και τον έβαλε χάµω 

είς µνηµείον , πού ήτο σκαλισµένον µέσα είς τον βράχον ˙ και εκύλισε λίθον βαρύν 

επάνω είς το στόµιον του µνηµείου . 

Η Μαγδαληνή δε Μαρία και η Μαρία του Ιωσή παρετήρουν προσεκτικά και µε πολύ 

ενδιαφέρον πού ετέθη το σώµα . 
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1.65   Αί Μυροφόροι είς τον τάφον . Αγγελικόν µήνυµα περί 
της Αναστάσεως του Κυρίου . ( ΙΣΤ’, 1-8 ) 

Και αφού επέρασε το Σάββατον , η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η µητέρα του 

Ιακώβου και η Σαλώµη ηγόρασαν το βράδυ του Σαββάτου αρώµατα , διά να έλθουν 

το πρωί είς τον τάφον και αλείψουν τον Ιησούν . 

Και πολύ πρωί της πρώτης ηµέρας της εβδοµάδος έρχονται είς το µνηµείον την ώραν 

, πού ο υποκάτω από τον ορίζοντα ανατέλλων ήλιος ήρχισε να διαλύη το πρωινό 

σκοτάδι . 

Και έλεγαν αναµεταξύ τους ˙ Ποίος θα µας αποκυλίση την µεγάλην πέτραν από την 

είσοδον του µνηµείου ; 

Και µόλις εσήκωσαν τά µάτια τους , είδαν , ότι είχε κυλισθή µακράν από το µνηµείον 

η πέτρα . Και έλεγαν µεταξύ τους αυτά , διότι η πέτρα αυτή ήτο πολύ µεγάλη και δεν 

ήτο εύκολον να αποκυλισθή . 

Και αφού εµβήκαν είς το µνηµείον , είδαν ένα νέον , πού εκάθητο είς τά δεξιά του 

µνηµείου και ήταν ενδεδυµένος µε στολήν λευκήν και τάς κατέλαβε µεγάλος φόβος 

και κατάπληξις . 

Αυτός δε τους είπε ˙ Μη εκλήττεσθε και µη φοβείσθε . Ηξεύρω ποίον ζητάτε . Ζητάτε 

τον Ιησούν τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωµένον . Ανεστήθη . ∆εν είναι εδώ . Ιδού , 

είναι αδειανό το µέρος , όπου τον έβαλαν . 

Αλλά πηγαίνετε , είπατε είς τους µαθητάς του και ιδιαιτέρως είς τον Πέτρον , πού έχει 

ανάγκην παρηγορίας και βεβαιώσεως ότι συνεχωρήθη διά την άρνησιν του , ότι 

πηγαίνει προτήτερα από σας είς την Γαλιλαίαν . Εκεί θα τον ιδήτε , καθώς σας είπε , 

προτού να σταυρωθή . 

Και εκείναι , αφού εβγήκαν , έφυγαν από το µνηµείον . Τάς κατείχε δε τρόµος και 

ήσαν εκστατικαί . Και δεν είπαν τίποτε είς κανένα , διότι εφοβούντο . 

 

1.66   Εµφανίσεις του αναστάντος Κυρίου . Εντολαί και 
εξουσίαι είς τους µαθητάς . Ανάληψις του Κυρίου . ( ΙΣΤ’, 
9-20 )  

Όταν δε ανέστη ο Ιησούς το πρωί της πρώτης ηµέρας της εβδοµάδος , εφάνη πρώτον 

είς την Μαρίαν την Μαγδαληνήν , από την οποίαν είχε βγάλει επτά δαιµόνια . 
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Εκείνη επήγε και ανήγγειλε τούτο είς τους µαθητάς , πού ήσαν προτήτερα µαζί του 

και οι οποίοι είχαν πένθος και έκλαιαν διά τον θάνατον του διδασκάλου των . 

Αλλ’ εκείνοι , όταν ήκουσαν ότι ζή και ότι αυτή τον είδε , δεν επίστευσαν είς τους 

λόγους της . 

Μετά ταύτα δε ενεφανίσθη µε άλλην µορφήν , διαφορετικήν από εκείνην πού είχε 

προτού σταυρωθή , είς δύο από αυτούς πού εβάδιζαν και επήγαιναν είς κάποιο 

χωράφι . 

Και εκείνοι επήγαν και ανήγγειλαν τούτο είς τους λοιπούς Αποστόλους , αλλ’ ούτε 

είς εκείνους επίστευσαν . 

Ύστερα ενεφανίσθη είς τους ένδεκα , ουαν αυτοί είχαν καθίση να δειπνήσουν . Και 

τους εµέµθη διά την ολιγοπιστίαν τους και διά την σκληρότητα της καρδίας των , 

διότι δεν επίστευσαν είς εκείνους , πού τον είδαν αναστηµένον . 

Και τους είπε ˙ Να πάτε είς όλην την οικουµένην και να κηρύξετε το ευαγγέλιον είς 

όλην την λογικήν κτίσιν και δηµιουργίαν . 

Εκείνος , πού θα πιστεύση είς το κήρυγµά σας και θα βαπτισθή , θα σωθή , εκείνος 

όµως πού θα απιστήση , θα κατακριθή .  

Είς εκείνους δε πού θα πιστεύσουν , θα παρακολουθήσουν αυτά τά υπερφυσικά 

σηµάδια , πού θα αποδεικνύουν την δι’ αυτών ενεργούσαν χάριν , και την αλήθειαν 

της πίστεώς των ˙ διά της επικλήσεως του ονόµατός µου θα βγάλουν από τους 

ανθρώπους δαιµόνια , θα οµιλήσουν γλώσσας ξένας , πού δι’ αυτούς θα είναι νέαι και 

άγνωστοι µέχρι της στιγµής εκείνης . 

Θα σηκώσουν µε τά χέρια τους φίδια φαρµακερά , χωρίς να πάθουν τίποτε από τά 

δαγκώµατά των ˙ και εάν ακόµη πίουν δηλητήριον , πού φέρει θάνατον , δεν θα τους 

βλάψη ˙ θα βάλουν τά χέρια τους επί ασθενών και θα γίνουν καλά . 

Ο µέν Κύριος λοιπόν , αφού τους ωµίλησεν επανειληµµένως και τους είπε µεταξύ 

άλλων και αυτά , ανελήφθη είς τον ουρανόν και εκάθισεν είς τά δεξιά του θεού . 

Εκείνοι δε , αφού εβγήκαν είς περιοδείαν , εκήρυξαν είς κάθε µέρος , και ο Κύριος 

ήτο συνεργός των και επεβεβαίωνε τον λόγον του κηρύγµατός των µε τά θαύµατα , 

πού επηκολούθουν είς το κήρυγµά των . Αµήν . 

 


