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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στό ταπεινό αὐτό πόνημα παραθέτουμε τό κείμενο καί τήν μετά-
φραση τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου μέ πρακτικές καί ἑρμηνευτι-
κές παρατηρήσεις καί σχολιασμούς. Ὡς σκοπόν μας ἔχουμε μέ
κείμενο, μετάφραση καί ὀλιγοστά σχόλια μόνο, νά ἐπεκτείνουμε, μέ
τήν Χάρη τοῦ Κυρίου, τό ἔργο αὐτό σέ ὅλη τήν Καινή Διαθήκη
πρῶτα καί ἔπειτα καί στήν Παλαιά Διαθήκη. Ἔτσι, ὅπως τό σχεδιά-
ζουμε, σέ δύο τόμους μόνο θά ἔχουμε μέ μετάφραση καί σύντομο
σχολιασμό ὅλη τήν Καινή Διαθήκη καί μέ δύο τόμους πάλι θά ἔχουμε
σέ μετάφραση καί σύντομο σχολιασμό ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη.
Διάφορο ὅμως θά εἶναι τό ἔργο, τό ὁποῖο κυκλοφοροῦμε ἀπό τήν
Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τόν γενικό τίτλο ΕΡ-
ΜΗΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. 

Ὡς βοηθήματα γιά τήν παροῦσα μου ἐργασία, ἀλλά καί γιά ὅλη
τήν σειρά, χρησιμοποιῶ, κατά πρῶτον, τό σπουδαῖο καί πάντοτε σύγ-
χρονο ἑρμηνευτικό στήν Καινή Διαθήκη ἔργο τοῦ μακαριστοῦ  Κα-
θηγητοῦ Π. Τρεμπέλα, ἀλλά, γιά τό σύντομο τῆς ἐργασίας μου, ὅπως
τό θέλω, ὡς βασικό βοήθημα χρησιμοποιῶ κυρίως τό Γαλλικό ἔργο
La Bible de Jerusalem, ὅπως ἐκλεκτικῶς χρησιμοποιῶ πάλι καί τό
ὅμοιό του σύντομο ἔργο Traduction Οecumenique de la Bible μέ διά-
φορα ἄλλα παρόμοια ἑρμηνευτικά ἔργα. Τό καλό τῶν τοιούτων
ἔργων εἶναι ὅτι εἴς τινα χωρία ἀλληλοσυμπληρώνονται ἑρμηνευτικῶς
καί ἡ ἑρμηνεία κάποιου στίχου παραπέμπει εἰς ἑρμηνεία ἄλλου στί-
χου διά πλατύτερο σχολιασμό. 

Γιά τήν μετάφραση τοῦ παρόντος ἔργου καί ὅλης τῆς σειρᾶς τῆς
Καινῆς Διαθήκης χρησιμοποιῶ ὡς βοηθήματα τίς σοβαρές μεταφρά-
σεις τῶν μακαριστῶν καθηγητῶν Παναγιώτου Τρεμπέλα καί Βασι-
λείου Βέλλα, ὅπως καί τήν μετάφραση τοῦ μακαριστοῦ ἑρμηνευτοῦ
Νικολάου Σωτηροπούλου, ἡ ὁποία φαίνεται, κατά τήν γνώμη μου, ἡ
καλυτέρα πασῶν, διότι ἔχει πρωτότυπες ἑρμηνεῖες, στηριζόμενες σέ
ἐκδοθέντα πρό ἐτῶν σοβαρά ἐπιστημονικά πονήματα, τά ὁποῖα ἔχουν
γίνει δεκτά ἀπό τούς εἰδικούς ἑρμηνευτές. 

Στόν χῶρο μας, πού τόν λαό μας δέν τόν ἐπαιδεύσαμε σέ βιβλικές
μελέτες, ἀλλά οὔτε κἄν τοῦ δημιουργήσαμε τοιοῦτον ἐνδιαφέρον,
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τοιαῦτα ἔργα δέν φαίνονται ὡς ὠφέλιμα, ἀλλά ἡμεῖς, μέ πολλούς
ἄλλους, πιστεύουμε ὅτι δέν πρέπει νά παύσουν νά γράφονται ἑρμη-
νευτικά ἔργα καί ὅτι πρέπει νά ἐπανέλθουμε στό πατερικό κήρυγμα,
τό ὁποῖο ἦταν ἑρμηνεία τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Παραπέμπουμε, ὡς πί-
στωση γι᾽ αὐτό πού λέγουμε, στά ἔργα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυ-
σοστόμου, στά ὁποῖα ὁ ἱερός πατήρ ὁποιοδήποτε θέμα θίγει
ἑρμηνεύει τήν Ἁγία Γραφή. 

Παρακαλοῦμε τούς ἀναγνῶστες τῆς παρούσης ταπεινῆς ἐργασίας
νά προσευχηθοῦν στόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν νά μοῦ δώσει ἔτη
ζωῆς καί τήν Χάρη Του γιά τήν συνέχιση τοῦ ἔργου αὐτοῦ, ὅπως τό
σχεδιάζω, μέ μετάφραση καί σύντομα σχόλια σέ ὅλη τήν Ἁγία Γραφή.
Ὅλοι οἱ κόποι μας ὅμως νά εἶναι γιά τήν δόξα τοῦ Κυρίου μας καί τήν
γνώση τῆς θεολογίας ἀπό ὅλους μας, καί ἐμοῦ τοῦ γράφοντος. 

Τέλος, τό παρόν ταπεινόν ἔργον ἀφιερώνω ὁλοκαρδίως καί μέ
βαθύτατον σεβασμόν εἰς τόν λαμπρόν ἐπιστήμονα καί ἐξαίρετον
ἄνθρωπον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου  κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ Π. ΜΠΡΑ-
ΤΣΙΩΤΗΝ, τόν υἱόν τοῦ μεγάλου ἐκείνου πεφημισμένου ἐπιστήμο-
νος μακαριστοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, τοῦ δοξάσαντος,
ὁμοῦ μετά τοῦ ἄλλου μεγάλου Διδασκάλου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑ,
τήν θεολογικήν ἑλληνικήν ἐπιστήμην ἀνά τόν κόσμον. Εἶναι πολύ
ταπεινή βέβαια αὐτή ἡ προσφορά, ἡ προορισμένη διά τόν λαόν, πρός
ἕναν ἐξαίρετον ἐπιστήμονα, ὡς τόν κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΜΠΡΑΤΣΙΩ-
ΤΗΝ, ἀλλά ἔχομεν ὑπ᾽ ὄψιν νά προσφέρομεν εἰς Αὐτόν καί ἄλλην
μας καθαρῶς ἑρμηνευτικήν ἐργασίαν εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην,
τήν ὁποίαν καί ἔχομεν προχωρήσει. 

Ἡ προσφορά μου αὐτή πρός τόν σεβαστόν μου  κ. Καθηγητήν
ἀποτελεῖ καί ἔκφρασιν εὐγνωμοσύνης μου πρός Αὐτόν, διότι Αὐτός
μοῦ ἐνέβαλε τό πρῶτον, πρό τριάντα καί πλέον ἐτῶν, τήν ἐπιθυμίαν
διά τήν συγγραφήν ἑνός τοιούτου συντόμου ἑρμηνευτικοῦ ἔργου εἰς
τήν Ἁγίαν Γραφήν, ὡς λίαν χρησίμου διά τόν χῶρον μας. Εὐχόμεθα
εἰς Αὐτόν νά εἶναι πάμπολλα τά ἔτη Του, ὑπέρ τήν ἑκατοντάδα, διά
τήν δόξαν τῆς ἑρμηνευτικῆς θεολογίας μας, ὑπέρ τῆς Ὁποίας εἰργά-
σθη καί ἐργάζεται καί νῦν, μετά πολλοῦ ζήλου καί λίαν ἐπιτυχῶς,
ὅπως τό ὁμολογοῦν μέ θαυμασμόν καί οἱ τωρινοί φοιτητές Του.  

Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας 

Μεγαλόπολις, 15 Ἰουνίου 2018,
ἑορτή τοῦ προφήτου Ἀμώς. 



ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΣ

Ἡ Εἰσαγωγή αὐτή εἶναι σύντομη καί γενική, ἀναφέρεται σέ ὅλα τά βι-
βλία τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ἀκόμη εἶναι πολύ ἁπλῆ. Δέν θίγει καθόλου
τά ἐπιστημονικά θέματα, μέ τά ὁποῖα ἀσχολεῖται τό εἰδικό πανεπιστημιακό
μάθημα, γιατί ἀπευθύνεται σέ χριστιανούς, πού δέν ἔχουν εἰδικές βιβλικές
γνώσεις, ἔχουν ὅμως ἐνδιαφέρον γιά θεολογική μάθηση. Θέλοντες νά ἀρχί-
σουμε μία ἁπλῆ καί σύντομη ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης θεωρήσαμε
ὡς λίαν ἀπαραίτητο νά κάνουμε πρῶτα μία σύντομη ἀναφορά σέ ὅλα τά βι-
βλία της. Ὅποιος ἐνδιαφέρεται γιά περισσότερη γνώση ἐπί τῶν βιβλίων τῆς
Καινῆς Διαθήκης καί τῶν εἰδικῶν θεμάτων τους, ἄς καταφύγει σέ ἕνα ἀπό
τά ὑπάρχοντα συγγράμματα τῶν εἰδικῶν Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, πα-
λαιοτέρων καί νεωτέρων. Εἶναι ὅλα πολύ δυνατά καί καλογραμμένα συγ-
γράμματα. Ἐγώ, ἀποβλέποντας στόν τρόπο τῆς ἐργασίας μου, ὡς κύριο
βοήθημα, χωρίς νά παραβλέπω τά ἄλλα, χρησιμοποίησα τό βιβλίο τοῦ μα-
καριστοῦ Καθηγητοῦ καί μεγάλου ἱεροκήρυκος Στεργίου Σάκκου, Μαθή-
ματα Εἰσαγωγῆς εἰς τήν Καινήν Διαθήκην, Θεσσαλονίκη 1972. Τό εἶδα ὡς
ἔχον πρακτικότητα στήν θεολογική του ἔρευνα καί ὡς ἁρμόζον, λοιπόν, πε-
ρισσότερον στό σκοπό τοῦ παρόντος βιβλίου.

Ἡ Καινή Διαθήκη εἶναι μιά δέσμη μαρτυρικῶν καταθέσεων, ἕνας
φάκελος μαρτυριῶν περί τῆς ζωῆς καί τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ,
τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς ἱδρύσεως τῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ δέσμη αὐτή, τό «μαρτύριον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ», ἀπετέλεσε ἑνιαῖο βιβλίο, τό ὁποῖο ὀνομάστηκε «Ἡ Καινή Δια-
θήκη», γιατί εἶναι ἱστορία καί ἔκθεση τῆς συναφθείσης νέας
συμφωνίας τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀνθρωπότητα.

Κύριο μέρος τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι τό «εὐαγγέλιο» καί λέγε-
ται ἔτσι γιατί περιέχει τήν καλή ἀγγελία, τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου
διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐπειδή ὅμως τό μήνυμα αὐτό περιγράφεται
ὑπό τεσσάρων εὐαγγελιστῶν, γι᾿ αὐτό λέγεται «Τετραευάγγελον». Τό
δεύτερο μέρος τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι οἱ Ἐπιστολές τοῦ Παύλου
καί ἄλλων Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖες, σάν νά ἐγράφησαν ἀπό ἕνα, ὀνο-
μάστηκαν γενικά «Ἀπόστολος»· σ᾿ αὐτή τήν συλλογή προστέθηκε
ἀργότερα τό κείμενο τῶν Πράξεων καί δημιουργήθηκε τό ὄνομα
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«Πραξαπόστολος». Ἔτσι, Τετραευάγγελο καί Πραξαπόστολος εἶναι
τά δύο μέρη τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Τά κανονικά βιβλία τῆς Κ.Δ. εἶναι 27 καί γι᾿ αὐτά ἡ Ἐκκλησία
φρονεῖ ὅτι εἶναι ἀλάθητα, ὅτι δηλαδή δέν ἔχουν κανένα λάθος ἤ
ψεῦδος σχετικά μέ τήν σωτήριο ἀλήθεια· καί εἶναι ἀλάθητα τά βιβλία
τῆς Κ.Δ., ὅπως καί τῆς Π.Δ., γιατί εἶναι θεόπνευστα.

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ἐφόσον τά τέσσερα Εὐαγγέλια θεωροῦνται ὡς ἕνα Εὐαγγέλιο τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ γραμμένο ὑπό τεσσάρων μαρτύρων, ἡ ἀκριβής ὀνο-
μασία του εἶναι: Τό Εὐαγγέλιο κατά Ματθαῖον, τό Εὐαγγέλιο κατά
Μᾶρκον...

Τό Εὐαγγέλιο κατά Ματθαῖον

Συγγραφεύς του ἦταν ὁ Λευΐς ἤ ἔπειτα Ματθαῖος, ὁ υἱός τοῦ
Ἀλφαίου, ἐγγράμματος ἀπό τήν ὁμάδα τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ
Χριστοῦ, γιατί ἦταν τελώνης. Ὁ Κύριος διερχόμενος ἀπό τό τελώνιό
του τόν ἐκάλεσε καί ἐκεῖνος ἐγκατέλειψε ἀμέσως τίς ἐκκρεμοῦσες
ὑποθέσεις τοῦ γραφείου του καί ἀκολούθησε τόν Κύριο καί παρέθεσε
μάλιστα ἀπό χαρά τράπεζα στόν Κύριο, στήν ὁποία ἐκάλεσε καί πολ-
λούς φίλους του καί συνεταίρους του τελῶνες. Ἐξ αἰτίας τοῦ Ματ-
θαίου κυρίως οἱ Φαρισαῖοι ἔδωσαν στόν Κύριο τό ὑβριστικό
ἐπώνυμο «φίλος τελωνῶν καί ἁμαρτωλῶν» (11,19). – Ὁ Ματθαῖος
γράφει τό Εὐαγγέλιό του πρός τούς ἁπανταχοῦ Ἑβραίους, γι᾿ αὐτό
καί ἀρχίζει μέ τήν γενεαλογία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Ἀβραάμ
καί τονίζει ἰδιαίτερα τήν καταγωγή του ἀπό τόν Δαυΐδ καί, ἀναφε-
ρόμενος στήν συνέχεια στήν Π.Δ., σημειώνει τήν ἐκπλήρωση τῶν
προφητειῶν της περί τοῦ Μεσσία στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Γενικά, μποροῦμε νά διαιρέσουμε τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο σέ
τρία μέρη: α) Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ (κεφ. 1-2)· β) τό κή-
ρυγμά Του (κεφ. 3-25) καί γ) τό πάθος καί ἡ ἀνάστασή Του (κεφ. 26-
28). – Σήμερα πιστεύεται ὅτι καί αὐτό τό βιβλίο, ὅπως καί τά ἄλλα
τῆς Κ.Δ., γράφτηκε πρωτοτύπως στήν ἑλληνική καί δέν εἶναι μετά-
φραση ἀπό τήν ἑβραϊκή, ὅπως λανθασμένα μετέδωσε ὁ Παπίας.
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Τό Εὐαγγέλιο κατά Μᾶρκον

Ὁλόκληρο τό ὄνομα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ εἶναι Ἰωάννης Μᾶρκος,
ἀπό τό ὁποῖο φαίνεται ἡ ἑβραϊκή καταγωγή του καί ἡ ρωμαϊκή πολι-
τεία του. Ἦταν λευΐτης, ὅπως ἦταν καί ὁ θεῖος του Βαρνάβας (Πράξ.
4,37), καί διέθετε τήν εὐρύχωρη οἰκία του στήν Ἱερουσαλήμ γιά ἐπι-
σκοπεῖο, γιά τόν ἐκκλησιασμό τῶν πιστῶν καί γιά τήν φιλοξενία τῶν
Ἀποστόλων. Ἀκολούθησε τόν Παῦλο μαζί μέ τόν θεῖο του Βαρνάβα
στήν ἀρχή τῆς Α΄ ἀποστολικῆς περιοδείας του, ἀλλά μετά τούς ἐγκα-
τέλειψε καί ἐπέστρεψε στήν οἰκία του εἰς Ἱεροσόλυμα (Πράξ. 13,13).
Ὁ βαθύτερος λόγος τῆς ἐγκατάλειψης αὐτῆς εἶναι ὅτι ὁ Μᾶρκος ἦταν
ἰουδαΐζων καί δέν ἀναπαυόταν στό εὐρύ πνεῦμα τοῦ Παύλου. Ἀργό-
τερα ὅμως, ἀπό τόν διωγμό τῶν Ἀποστόλων ὑπό τῶν Ἰουδαίων καί
ἀπό τήν ἔκπτωση πλήθους Ἑβραίων ἀπό τήν χριστιανική πίστη, ὁ
Μᾶρκος μετενόησε καί εὑρέθηκε πάλι πλησίον τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου (Κόλασ. 4,10. Β΄ Τιμ. 4,11). – Ὁ Μᾶρκος ἔγραψε τό Εὐαγγέλιό
του κατά παράδοση στήν Ρώμη ὡς κατήχηση πρός τούς παραλῆπτες
του. Τονίζει ἰδιαίτερα σ᾿ αὐτό τό πάθος καί τήν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, γιατί αὐτά ἀποδεικνύουν πλήρως τήν μεσσιανικότητά του.
Ἔτσι, τό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιο παραλείπει τό μέρος τῆς ἐνανθρω-
πήσεως τοῦ Χριστοῦ (καταγωγή καί νηπιακή ἡλικία) καί περιέχει α)
τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ (κεφ. 1-13) καί β) τό πάθος καί τήν ἀνά-
στασή Του (κεφ. 14-16).*

Τό Εὐαγγέλιο κατά Λουκᾶν

Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἦταν ἐθνικός καί κατά τήν παράδοση κα-
ταγόταν ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ἦταν πιστός συνεργός τοῦ
ἀποστόλου Παύλου, ὅπως τό φανερώνει ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου:
«Λουκᾶς ἐστι μόνος μετ᾿ ἐμοῦ» (Β΄ Τιμ. 4,10)· ὡς ἰατρός δέ προσέ-
φερε πολύτιμες ὑπηρεσίες καί στόν Παῦλο καί σέ ὅλη τήν συνοδία
του. – Τό Εὐαγγέλιό του ὁ Λουκᾶς τό ἔστειλε ὡς ἐπιστολή σέ κάποιον
«κράτιστον Θεόφιλον» καί φαίνεται ὅτι εἶναι κατηχητική ἐπιστολή,
μιά κατήχηση, ἀφοῦ τοῦ γράφει «ἵνα ἐπιγνῷς περί ὧν κατηχήθης
λόγων τήν ἀσφάλειαν» (1,4). Καί φαίνεται ἀπό αὐτό ὅτι ἡ κυρία κα-

* Περί τοῦ λεγομένου «συνοπτικοῦ προβλήματος θά γράψουμε ὀλίγα στήν
εἰσαγωγή τῆς ἑρμηνείας τοῦ κατά Μᾶρκον Εὐαγγελίου. 
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τήχηση εἶναι τό Εὐαγγέλιο. Κατ᾿ οὐσίαν ὁ Λουκᾶς ἔγραψε τό Εὐαγ-
γέλιό του γιά τούς ἐξ ἐθνῶν χριστιανούς, γιά τήν Ἐκκλησία τῆς ἀκρο-
βυστίας, πού ἱδρύθηκε ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο. Γι᾿ αὐτό καί τήν
γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ τήν ἔχει ἀπό τόν Ἀδάμ, πού γέννησε ὅλη
τήν ἀνθρωπότητα, καί ὄχι ἀπό τόν Ἀβραάμ – ὅπως ὁ Ματθαῖος – πού
γέννησε τόν Ἰσραήλ. Ὁ Λουκᾶς δέν ἦταν οὔτε μαθητής οὔτε αὐτό-
πτης τοῦ Κυρίου,* γι᾿ αὐτό καί γιά τήν σύνταξη τοῦ Εὐαγγελίου του
«παρηκολούθηκεν ἄνωθεν» (= ἐξ ἀρχῆς) πᾶσιν ἀκριβῶς», ἐρεύνησε
δηλαδή καί συνέλεξε ὅλα ὅσα σχετίζονται μέ τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ,
γιά νά ἔχει ἐπαρκεῖς καί ἔγκυρες πληροφορίες. Κατά τό κατά Λουκᾶν
Εὐαγγέλιο ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι κυρίως ὁ ἱλασμός τῶν ἁμαρτιῶν
μας, τό ἱλαστήριο θύμα, ὁ θύτης Ἀρχιερεύς καί ὁ Κύριος πού λύ-
τρωσε τήν ἀνθρωπότητα. Καί τονίζονται σ᾿ αὐτό ἰδιαίτερα ἡ μετά-
νοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὅπως καί ὁ οἰκτιρμός καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Καί αὐτό γιατί τό Εὐαγγέλιο ἀπευθύνεται πρός τόν «οὐ λαόν», ὁ
ὁποῖος ὅμως τώρα γίνεται «λαός Θεοῦ» (Ὠσ. 1,25. Ρωμ. 9,24-26. Α΄
Πέτρ. 2,10), δηλαδή πρός τήν ἐξ ἐθνῶν Ἐκκλησία. Τό διάγραμμα τοῦ
κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου φαίνεται νά εἶναι ὅμοιο μέ τό διάγραμμα
τοῦ Ματθαίου: α) Ἡ ἐνανθρώπηση (κεφ. 1-2)· β) τό κήρυγμα (κεφ.
3-21)· γ) τό πάθος καί ἡ ἀνάσταση (κεφ. 22-24). – Τό κατά Λουκᾶν
Εὐαγγέλιο παρουσιάζει μεγάλη σχέση μέ τίς Ἐπιστολές τοῦ Παύλου,
τοῦ διδασκάλου τοῦ Λουκᾶ, ὥστε ἀρχαῖοι Πατέρες καί ἐκκλησιαστι-
κοί συγγραφεῖς νά λέγουν ὅτι εἶναι τό εὐαγγέλιο τό κηρυσσόμενο
ἀπό τόν Παῦλο. Τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο συνεγράφη ἔξω ἀπό τόν
χῶρο τῆς Παλαιστίνης, πιθανόν μεταξύ τῶν ἐτῶν 70-90, ἄν καί ἄλλοι
ἑρμηνευτές, παλαιότεροι καί σύγχρονοι, ὑποθέτουν τήν συγγραφή
του πρίν ἀπό τό 70.

Τό Εὐαγγέλιο κατά Ἰωάννην

Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ ἀδελφός του Ἰάκωβος ἦταν υἱοί
τοῦ Ζεβεδαίου καί τῆς Σαλώμης. Μαζί μέ τούς ἀδελφούς πάλι Σί-
μωνα καί Ἀνδρέα ἦταν συνεταῖροι ἁλιεῖς καί ἔγιναν καί οἱ τέσσερις
μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Στήν ἀρχή ὁ Ἰωάννης μέ τόν Ἀνδρέα ἔγιναν
μαθητές τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ καί αὐτό δείχνει τά ἔντονα μεσ-

*Ἡ μεταγενέστερη παράδοση ὅτι ἦταν ἕνας ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα μαθητῶν τοῦ
Κυρίου ἐλέγχεται ὡς ψευδής ἀπό τήν ἐθνική καταγωγή τοῦ Λουκᾶ.
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σιανικά τους ἐνδιαφέροντα. Ὁ Ἰωάννης μέ τόν Πέτρο καί τόν Ἰάκωβο
ἀποτελοῦν τήν τριάδα τῶν πιό ἀγαπητῶν καί ἐμπίστων μαθητῶν τοῦ
Κυρίου, ἀλλά ὁ Ἰωάννης εἶναι ὁ τελευταῖος τῆς σειρᾶς, γιατί εἶναι ὁ
μικρότερος. Ὁ Ἰωάννης ἦταν ὁ μικρότερος καί τῶν δώδεκα μαθητῶν
τοῦ Χριστοῦ, μόλις 20-25 ἐτῶν ὅταν ἐμαθήτευσε. Τόν Ἰωάννη μαζί
μέ τόν ἀδελφό του Ἰάκωβο ὁ Κύριος τούς ἐπονόμασε «Βοαναργές»,
δηλαδή «υἱούς βροντῆς» (Μαρκ. 3,17), γιατί, καθώς φαίνεται, καί οἱ
δυό ἦταν πολύ τολμηροί, ἀποφασιστικοί, ἴσως καί σκληροί καί ζη-
λότυποι (βλ. Μάρκ. 9,38. Λουκ. 9,49. 52-56. Ματθ. 20,20-25). Ἔτσι,
λοιπόν, ἦταν ὁ Ἰωάννης στήν ἀρχή. Ἀλλά ὁ Κύριος, ἀφοῦ μέ τήν δι-
δασκαλία Του καί τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τόν ἐκκα-
θάρισε ἀπό τήν σκληρότητα του, τόν χρησιμοποίησε γιά τόν πόλεμο
κατά τῶν Νικολαϊτῶν, ὅταν αὐτοί προσπαθοῦσαν νά μολύνουν τήν
Ἐκκλησία. – Τό τελευταῖο κείμενο τοῦ Ἰωάννου εἶναι τό Εὐαγγέλιό
του καί, ὅπως λέει ὁ Εἰρηναῖος, γράφτηκε γιά τήν καταπολέμηση τῶν
Νικολαϊτῶν καί τοῦ Κηρίνθου. Εἶναι ἁπλό στήν ἔκφρασή του, γιατί
εἶναι γραμμένο στήν ἄκρα δημώδη τῆς ἐποχῆς, ἀλλά εἶναι μεγαλο-
πρεπές, εἶναι σάν νά ἀκοῦμε, ὅταν τό διαβάζουμε, τά φτερουγίσματα
τοῦ ἀετοῦ πού τό ἀπεικονίζει! Ὁ εὐαγγελιστής ἐνθυμεῖται μέ ζωηρό-
τητα ὁρισμένα νοσταλγικά ἤ τρυφερά περιστατικά, ὅπως ὅτι ἦταν
ὥρα 10 (= 4 μ.μ.) ὅταν γνώρισε τόν Κύριο, ὅτι στόν Μυστικό Δεῖπνο
καθόταν «εἰς τόν κόλπον» τοῦ Ἰησοῦ, ἤ ὅτι ἤρχετο πρῶτος ὅταν ἔτρε-
χαν μέ τόν Πέτρο στό κενό μνῆμα, κ.ἄ. Πηγή γιά τήν συγγραφή τοῦ
Εὐαγγελίου του ὁ Ἰωάννης εἶχε μόνο μία: τήν προσωπική του ἀνά-
μνηση, γι᾿ αὐτό καί γράφει στόν πρόλογο περί τοῦ Χριστοῦ «ἐθεα-
σάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ» (Ἰωάν. 1,14)!

Τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο εἶναι ἁπλούστατο κατά τό διάγραμμά
του: α) Προοίμιο (1,1-5)· β) Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στό Πρόσωπο τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ (1,6-12,50) καί γ) τό πάθος καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ (κεφ. 13-21). Τό γ΄ μέρος διακρίνεται σέ τρία μέρη: Τήν δια-
θήκη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (κεφ. 13-17), τό πάθος (κεφ. 18-19) καί τήν
ἀνάσταση (κεφ. 20-21).

Ἀπό τόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη μᾶς ἀρέσει ἰδιαίτερα α) ὅτι ἀναζη-
τώντας τόν Μεσσία ἔγινε γι᾿ αὐτό μαθητής τοῦ προδρόμου Ἰωάννου,
τόν ὁποῖο ἔκανε Γέροντά του, ἀλλά ἔφυγε ἀπ᾿ αὐτόν ὅταν αὐτός τοῦ
ὑπέδειξε τόν Μεσσία καί ἔγινε μαθητής Αὐτοῦ τοῦ Μεσσία (1,35-
36)· γιατί ὁ σκοπός τοῦ Γέροντος εἶναι νά καθοδηγεῖ στόν Χριστό
καί ὄχι νά δημιουργεῖ «κάστα»(!) μέ τά τέκνα του! Δέν ξέχασε ὅμως
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ποτέ ὁ Ἰωάννης τόν καθοδηγό του ἅγιο Γέροντα, τόν Πρόδρομο καί
Βαπτιστή Ἰωάννη· γι᾿ αὐτό καί στόν πρόλογο τοῦ Εὐαγγελίου του
γράφει γι᾿ αὐτόν (1,6-8). Καί β) μᾶς ἀρέσει ὅλως ἰδιαιτέρως τό ὅτι ὁ
Ἰωάννης πῆρε τήν Παναγία σπίτι του (19,27)! Ἐκεῖνος πραγματικά
εἶναι θεολόγος πού, σάν τόν εὐαγγελιστή καί θεολόγο Ἰωάννη, θά
κλίνει τήν κεφαλή του (τόν νοῦ του) στήν καρδία τοῦ Ἰησοῦ καί θά
πάρει τήν Παναγία σπίτι του!

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Τό βιβλίο αὐτό ἔγραψε ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς πιθανόν στήν
Ρώμη κατά τό διάστημα τῆς ἄνετης ἐκεῖ διετοῦς φυλάκισης τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου καί ἀπευθύνεται ὡς ἐπιστολή στόν «κράτιστο Θεό-
φιλο», ὅπως καί τό πρῶτο κείμενό του, τό Εὐαγγέλιο. Γιά τήν
συγγραφή τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων ὁ Λουκᾶς εἶχε ὡς πηγές α) τήν
προσωπική του ἐμπειρία (ὅπως φαίνεται ἀπό τά λεγόμενα «ἡμεῖς ἐδά-
φια») καί β) τούς ἀναφερομένους στό βιβλίο αὐτό ἀποστόλους καί
χριστιανούς καί ἄλλους ἀνωνύμους χριστιανούς, μέ τούς ὁποίους
συν έζησε καί συνομίλησε ὁ Λουκᾶς. – Μέ κριτήριο τόν πρωταγωνι-
στοῦντα σέ κάθε τμῆμα ἀπόστολο μποροῦμε νά διακρίνουμε τά ἑξῆς
μέρη στό βιβλίο τῶν Πράξεων: α) Δράση τοῦ Πέτρου (κεφ.1-5)· β)
δράση τοῦ Στεφάνου (κεφ.6-7)· γ) δράση τοῦ Φιλίππου (κεφ.8)· δ)
ἐπιστροφή τοῦ Παύλου (κεφ.9, 1-30)· ε) δράση τοῦ Πέτρου (κεφ.
9,31-12,24)· στ) δράση τοῦ Παύλου (κεφ.13-28). Ὅμως θά λέγαμε
ὅτι ὁ ἱερός συγγραφεύς δέν θέλει νά παρουσιάσει τόσο τήν δράση
τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου ἀποστόλου, ἔστω καί αὐτοῦ τοῦ διδασκάλου
του Παύλου, ἀλλά κυρίως τόν ἐνδιαφέρει νά μιλήσει γιά τήν πορεία
τοῦ Εὐαγγελίου ἀνά τήν οἰκουμένη. Ἔτσι, μέ κριτήριο τό πεδίο δρά-
σεως τῶν Ἀποστόλων, μποροῦμε νά διακρίνουμε τό ἑξῆς διάγραμμα
στό βιβλίο τῶν Πράξεων: α) Εὐαγγελισμός τῶν Ἰουδαίων (κεφ. 1-
7)· β) εὐαγγελισμός τῶν Σαμαρειτῶν (κεφ.8-9)· γ) ἔκτακτος εὐαγγε-
λισμός καί ἐθνικῶν (κεφ.10-12) καί δ) εὐαγγελισμός τῶν ἐθνῶν
(κεφ.13-28). Τό βιβλίο αὐτό παραμένει ἀνοικτό καί συνεχίζεται μέ
τήν ἱεραποστολική δράση τῆς Ἐκκλησίας κάθε ἐποχῆς!
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ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Μέγα μέρος τῆς Καινῆς Διαθήκης (28%) ἀποτελοῦν οἱ δεκατέσσε-
ρις ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἐπί κεφαλῆς
τῆς ἀποστολῆς στά ἔθνη. Ἦταν Ἰουδαῖος ἑλληνιστής τῆς διασπορᾶς,
γεννήθηκε στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας (νοτιοανατολική Μ. Ἀσία), κατα-
γόταν ἀπό τήν φυλή Βενιαμίν καί περιετμήθη κατά τήν ὀγδόη ἡμέρα
τῆς γέννησής του. Τό ἑβραϊκό του ὄνομα ἦταν Σαούλ καί τό ρωμαϊκό
του, ἐπειδή ἦταν Ρωμαῖος πολίτης, ἦταν Παῦλος. Τά πρῶτα ἐγκύκλια
γράμματά του ἦταν τά ἑλληνικά καί σέ ἡλικία 15 ἐτῶν περίπου στάλ-
θηκε στά Ἰεροσόλυμα γιά νά σπουδάσει τίς Γραφές στόν φαρισαῖο δι-
δάσκαλο Γαμαλιήλ, ἄνθρωπο εὐσεβῆ καί συνετό καί μετριοπαθῆ
ἔναντι τῶν χριστιανῶν. Ἐκεῖ δέ ὁ Παῦλος θά ἔμαθε καί τήν πάτριο
γλώσσα τήν ἑβραϊκή, ἄν δέν τήν γνώριζε προηγουμένως. Κατά τήν
ἡλικία ἦταν περίπου κατά μία δεκαετία νεώτερος τοῦ Κυρίου· δέν
ἔχουμε ὅμως καμμιά σαφῆ πληροφορία ἄν αὐτός, ὁ «φοιτητής τῆς θε-
ολογίας εἰς Ἱερουσαλήμ», ἄς τό ποῦμε ἔτσι, εἶδε τόν Κύριο κατά τήν
δημοσία δράση Του. Στήν ἀρχή ἦταν φανατικός ἐχθρός τῶν χρι-
στιανῶν, γιατί ἦταν ἀγνοῶν τήν ἀλήθεια, γιατί ἔτσι εἶχε φανατιστεῖ
ἀπό τό φαρισαϊκό περιβάλλον του, δέν ἦταν ὅμως ἄνθρωπος διαστρε-
βλωτής τῆς ἀλήθειας. Ἦταν ἄκακος καί ἁγνός, γι᾿ αὐτό καί ὁ Κύριος
τοῦ ἀποκαλύφθηκε καί τόν ἔσυρε πρός τό φῶς καί τήν ἀλήθεια καί τόν
ἔκανε «σκεῦος ἐκλογῆς», ἀπόστολο τοῦ Εὐαγγελίου Του στά ἔθνη. Τό
ἄριστο στήν ἐποχή τοῦ Παύλου ἦταν νά εἶναι κανείς πολιτικῶς Ρω-
μαῖος, νά γνωρίζει τήν ἑλληνική γλώσσα καί νά ἔχει ἐγκύκλιο παιδεία,
ἰουδαϊκή θρησκεία καί ἰουδαϊκή κατάρτιση. Ὅλα αὐτά τά τυπικά προ-
σόντα τά εἶχε ὁ Παῦλος. Ἦταν ζηλωτής τῶν πατρικῶν παραδόσεων
καί ἱκανώτατος, γι᾿ αὐτό καί νεώτατος διορίστηκε ἀρχηγός καταδιω-
κτικῆς ἀποστολῆς στό ἐξωτερικό! Ἀλλά ἀπό ἐκεῖ τόν αἰχμαλώτισε ὁ
Κύριος καί τόν ἔκανε ἀπόστολο τῆς νέας καί ἀγνώστου πίστεως, τῆς
ἀποκαλυφθείσης ἐσχάτως ἀληθείας. Ἡ ἐπιστροφή του χρονολογεῖται
περί τό ἔτος 35 μ.Χ. Στό ἑξῆς ὁ βίος του ταυτίζεται μέ τήν ἱστορία τοῦ
Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Ἀπέθανε μαρτυρικῶς στήν Ρώμη μεταξύ τῶν
ἐτῶν 66-68.

Ἡ ἀλληλογραφία καί οἱ ἐπιστολές ἦταν γνωστές ἀπό πολύ παλαιά.
Ἡ ἀρχαιότερη μνημονευόμενη στήν ἱστορία ἐπιστολή εἶναι τοῦ 11ου
π.Χ. αἰώνα, ἡ ἐπιστολή τοῦ Δαυΐδ πρός τόν ἀρχιστράτηγό του Ἰωάβ,
μέ τήν ὁποία τοῦ παρήγγειλε μυστικά νά φροντίσει νά φονευθεῖ στήν
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μάχη ὁ στρατηγός Οὐρίας (Β΄ Βασ.11,14-15). Στήν ἐξωτερική ἐπι-
φάνεια τῆς ἐπιστολῆς γραφόταν ἡ διεύθυνση τοῦ παραλήπτου καί
μερικές φορές καί τοῦ ἀποστολέως. Ὁ παραλήπτης, ὅταν ἐλάμβανε
τήν ἐπιστολή, πρῶτα «ἐγίνωσκεν» ἐξωτερικά τήν διεύθυνση ἀναγνω-
ρίζων τόν ἀποστολέα καί ἔπειτα «ἀνεγίνωσκεν» ἐσωτερικά τό περιε-
χόμενο. Αὐτό ὑπονοεῖ ὁ Παῦλος μέ τήν ἔκφρασή του «ἐπιστολή
γινωσκομένη καί ἀναγινωσκομένη» (Β΄ Κορ.3,2). Ταχυδρομεῖα στήν
ἀρχαιότητα δέν ὑπῆρχαν καί οἱ ἄνθρωποι ἀλληλογραφοῦσαν εἴτε
μέσω τῶν ταξιδιωτῶν εἴτε μέσω τῶν ἐμπόρων. Τίς ἐπιστολές τῶν
Ἀποστόλων τίς μετέφεραν οἱ μαθητές τους. Π.χ. ἡ Φοίβη μετέφερε
τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή, ὁ Τιμόθεος τήν Α΄ πρός Κορινθίους, ὁ
Ἐπαφρόδιτος τήν πρός Φιλιππησίους, ὁ Τυχικός τίς πρός Ἐφεσίους
καί Κολασσαεῖς, ὁ Ὀνήσιμος τήν πρός Φιλήμονα, ὁ Σιλουανός τήν
Α΄ Πέτρου.

Ἡ χρονολογική σειρά τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου
εἶναι ἴσως ἡ ἑξῆς: Πρός Θεσσαλονικεῖς Α΄- Β΄, Κορινθίους Α΄- Β΄,
Ρωμαίους, Γαλάτας (ἴσως εἶναι καί τρίτη ἤ τετάρτη καί πέμπτη), Φι-
λιππησίους, Ἐφεσίους, Κολασσαεῖς, Φιλήμονα (οἱ τέσσερις αὐτές
εἶναι ταυτόχρονες), Ἑβραίους, Τίτον, Τιμόθεον Α΄- Β΄. Μέ κριτήρια
τούς παραλῆπτες, τήν κύρια ἀφορμή καί τήν χρονολογία μποροῦμε
νά διακρίνουμε τίς Ἐπιστολές τοῦ Παύλου σέ τρεῖς κατηγορίες: α)
Ἐπιστολές πρός τήν μητροπολιτική Ἑλλάδα καί Ἰταλία (Α΄- Β΄ Θεσ.,
Α΄- Β΄ Κορ., Ρωμ. Φιλιπ.)· ἀντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα ἤ ἀνα-
πτύσσουν θέματα πίστεως· β) Ἐπιστολές πρός τήν Μ. Ἀσία (Γαλ.,
Ἐφ., Κολ., Φιλήμ., Τίτ., Α΄- Β΄ Τιμ.)· ἀντιμετωπίζουν ὀργανωμένη
αἵρεση, ἀνταρσία καί ἀποστασία. γ) Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους· ἀντι-
μετωπίζει εἰδική περίπτωση. – Ὁ Παῦλος χαρακτηρίζει τόν ἑαυτό
του ὡς «ἰδιώτην τῷ λόγῳ» (Β΄ Κορ. 11,6). Μέ αὐτό θέλει νά πεῖ ὅτι
γράφει σέ λαϊκή γλώσσα καί χωρίς πλοῦτο λέξεων καί τέχνη καί σχή-
ματα ρητορικά. Ἐμφανίζεται ὅμως ὁ Ἀπόστολος καί ὡς λεξοπλάστης,
γιά νά χαρακτηρίσει ὁρισμένες δυσχαρακτήριστες καταστάσεις.

Τίς Ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐξετάζουμε ἐδῶ μέ τήν
χρονολογική σειρά πού δώσαμε παραπάνω.

Ἐπιστολές πρός Θεσσαλονικεῖς Α΄- Β΄

Μέ τήν ρωμαϊκή κατάκτηση ἡ Ἑλλάδα διαιρέθηκε σέ δυό ἐπαρ-
χίες: Τήν Μακεδονία (τήν βόρειο ἐπαρχία) μέ πρωτεύουσα τήν Θεσ-
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σαλονίκη καί τήν Ἀχαΐα (τήν νότιο ἐπαρχία) μέ πρωτεύουσα τήν Κό-
ρινθο. Ἐπί τῶν Ἀποστόλων ἡ Θεσσαλονίκη εἶχε σημαντική ἰουδαϊκή
παροικία, πολλοί δέ ἐθνικοί ἦταν «προσήλυτοι» τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ἤ
«σεβόμενοι» (περίπου κατηχούμενοι). Σ᾿ αὐτό τό μικτό πλῆθος ὁ
Παῦλος κήρυξε τόν Χριστό καί συνεκρότησε ἀπ᾿ αὐτούς τήν πρώτη
Ἐκκλησία τῶν Θεσσαλονικέων. Ἔφυγε ὅμως γρήγορα ἀπό τήν Θεσ-
σαλονίκη ὁ Παῦλος διωκόμενος καί ἀνησυχῶν γιά τήν πορεία τῶν
νέων χριστιανῶν αὐτῆς ἔστειλε γι᾿ αὐτό ἀπό τήν Ἀθήνα τόν Τιμόθεο.
Ὁ Τιμόθεος ἔφερε στόν Παῦλο εὑρισκόμενον στήν Κόρινθο τήν
εὐχάριστη εἴδηση ὅτι οἱ χριστιανοί τῆς Θεσσαλονίκης, ἄν καί ὀρφα-
νισθέντες ἐνωρίς, ὅμως προοδεύουν στήν πίστη· ἐπειδή ὅμως δέν
ὁλοκληρώθηκε ἡ κατήχησή τους, ἔχουν καί μερικά ἐρωτήματα: Πότε
θά ἔρθει ὁ Κύριος μέ τήν Δεύτερη Παρουσία Του, τί θά γίνει μέ ἀδελ-
φούς πού ἀπέθαναν καί δέν θά δοῦν τόν Κύριο ἐρχόμενο, ἄν ἐπιτρέ-
πεται ἡ πορνεία στούς χριστιανούς, κατά πόσον οἱ χριστιανοί
ἐπιτρέπεται νά ὑπακούουν στούς προϊσταμένους ἐν Κυρίῳ καί ἄν
πρέπει νά πιστεύουν στίς προφητεῖες καί τά ἄλλα χαρίσματα πού
ἐμφανίζονται σέ ὁρισμένα μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Θέλοντας ὁ Παῦλος
νά ἐκφράσει τήν χαρά του γιά τήν προκοπή τῶν χριστιανῶν τῆς Θεσ-
σαλονίκης καί νά ἀπαντήσει στά ἐρωτήματά τους, γράφει σ᾿ αὐτούς
μία Ἐπιστολή, τήν πρώτη χρονικά Ἐπιστολή του.

Ἀργότερα ὅμως ὁρισμένοι ἐξαπάτησαν τούς πιστούς Θεσσαλονικεῖς
στό θέμα τῆς Δεύτερης Παρουσίας, παρουσιάσαντες μάλιστα καί πλα-
στή ἐπιστολή τοῦ Παύλου, λέγοντες ὅτι ἡ Δεύτερη Παρουσία τοῦ Χρι-
στοῦ θά ἔρθει σύντομα καί ἔπεισαν μερικούς νά ἐγκαταλείψουν κάθε
ἐργασία καί νά περιφέρονται ἀργόσχολοι. Γι᾿ αὐτό ὁ Παῦλος ἀναγκά-
στηκε νά γράψει καί δεύτερη ἐπιστολή στήν Ἐκκλησία τῶν Θεσσαλο-
νικέων, στήν ὁποία συνιστᾶ στούς χριστιανούς νά μήν εἶναι εὔπιστοι
σέ λόγια ἤ καί γραπτά, ἀντίθετα πρός ὅσα μαθήματα τούς παρέδωσε
ὁ ἴδιος, οὔτε καί νά πτοοῦνται σχετικά μέ τήν Δεύτερη Παρουσία τοῦ
Χριστοῦ. Ἄν δέν ἔρθει πρῶτα ὁ Ἀντίχριστος καί ἄν δέν ἡττηθεῖ, δέν
γίνεται ἡ Δευτέρα Παρουσία. Ὡς πρός τό θέμα τῆς ἐργασίας τούς λέγει:
«Εἰ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω» (3,10).* – Στήν Β΄ πρός
Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή ὁ Ἀπόστολος μεριμνᾶ καί γιά τήν βεβαίωση
τῆς γνησιότητος τῆς Ἐπιστολῆς, ἀκριβῶς γιατί ἐμφανίστηκε πλαστο-

* Ὁ λόγος αὐτός γιά τούς ἀργόσχολους χριστιανούς ἔχει τό ἑξῆς νόημα: Αὐτοί
πού εἶναι τόσο πολύ βέβαιοι ὅτι ἔφθασε ἡ Δεύτερη Παρουσία, γιατί σταμάτησαν
τήν ἐργασία καί ὄχι τό φαγητό;!
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γραφία ἐπιστολῆς του. Γι᾿ αὐτό στό ἑξῆς θά ὑπογράφει τίς ἐπιστολές
του: «Ὁ ἀσπασμός τῇ ἐμῇ χειρί Παύλου, ὅ ἐστι σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπι-
στολῇ· οὕτω γράφω» (3,17).** 

Κύριο θέμα, κοινό καί στίς δυό πρός Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολές
εἶναι ἡ Δεύτερη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπιστολές πρός Κορινθίους Α΄- Β΄

Ἀνέκαθεν ἡ Κόρινθος ἦταν ἐμπορική καί πλούσια πόλη, γιατί εἶχε
δυό λιμένες, ἀνταγωνιζόταν δέ σέ ὅλα τήν Ἀθήνα. Εἶχε ὅμως καί φήμη
πόλεως στήν ὁποία ὑπῆρχε μεγάλος ἐκφυλισμός. Ὁ Παῦλος ἐπισκέ-
φθηκε τήν φημισμένη γιά τήν ἁμαρτία της αὐτή πόλη κατά τήν δεύτερη
περιοδεία του καί, παρά τήν σκληρή ἀντίδραση, ἵδρυσε σ᾿ αὐτήν
Ἐκκλησία. Κατά τήν τρίτη περιοδεία του ἔγραψε ἀπό τήν Ἔφεσο τήν
Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή του, περί τό ἔτος 55 μ.Χ. Στήν ἐπιστολή
αὐτή δέν ὑπάρχει ἐπιτηδευμένο διάγραμμα, ἀλλά ὁ ἀπόστολος Παῦλος
πιάνει ἕνα-ἕνα τά θέματα πού ἔπρεπε νά θίξει καί τά ἐπιλύει. Εἶναι τά
θέματα, γιά τά ὁποῖα τόν ἐρώτησαν χριστιανοί ἀπό τήν Κόρινθο μέ
ἐπιστολή τους, πληροφορίες πού τοῦ μετέφεραν οἱ κομιστές τῆς ἐπι-
στολῆς (ἄνθρωποι τῆς διακονίσσης Χλόης), ἀλλά καί ἄλλα θέματα,
γιά τά ὁποῖα ὁ ἴδιος ἤθελε νά δώσει παραγγελίες. Ἡ ἐπιστολή τῶν Κο-
ρινθίων ρωτοῦσε, τί θά γίνει μέ τούς ἁπλούς ἤ μικτούς γάμους, μέ τίς
χῆρες καί τίς παρθένες καί ἄν ἐπιτρέπεται στούς χριστιανούς νά τρώ-
γουν εἰδωλόθυτα. Οἱ ἄνθρωποι τῆς Χλόης, οἱ κομιστές τῆς ἐπιστολῆς,
πληροφόρησαν τόν Παῦλο τά ἑξῆς: Ὅτι στήν Κόρινθο πολλοί χριστια-
νοί, μέ τήν διαβολή μερικῶν ἰουδαϊζόντων, τόν περιφρόνησαν, δέν τόν
παραδέχονταν ὡς ἀπόστολο καί ἀποσχίστηκαν σέ μερίδες μέ διάφο-
ρους ἀρχηγούς· ὅτι ἕνας Κορίνθιος χριστιανός συζοῦσε παράνομα μέ
τήν μητρυιά του· ὅτι μερικοί χριστιανοί καταφεύγουν σέ κοσμικά δι-
καστήρια γιά τίς μεταξύ τους διαφορές· ὅτι στά κυριακά δεῖπνα παρα-
τηρεῖται ἀταξία· ὅτι μερικοί διδάσκουν γιά τό σῶμα ὅτι
κατασκευάστηκε γιά νά πορνεύει· ὅτι μερικοί ἀρνοῦνται τήν ἀνάσταση

** Λέγοντες σήμερα ὑπογραφή ἐννοοῦμε ἕνα δυσανάγνωστο, ἕνα δυσαπομί-
μητο γραφικό σχῆμα τοῦ ὀνόματός μας. Στήν ἀρχαιότητα ὑπογραφή σήμαινε τήν
τελευταία παράγραφο τοῦ ἐγγράφου, τήν ὁποία δέν ἔγραφε ὁ γραμματεύς, ἀλλά ὁ
ἀποστολεύς, ὁ συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς, καί φαινόταν ἀπ᾿ αὐτό ὁ γραφικός χαρα-
κτήρας του.
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τῶν σωμάτων· ὅτι οἱ ἔχοντες τήν γλωσσολαλία θορυβοῦν τήν ὥρα τῆς
λατρείας καί οἱ γυναῖκες προσεύχονται ἤ προφητεύουν χωρίς κάλυμμα
στήν κεφαλή. Οἱ ἀπαντήσεις τοῦ ἀποστόλου Παύλου στά θέματα αὐτά
συνιστοῦν τό περιεχόμενο τῆς Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς του προ-
σθέτοντας τόν λόγο του γιά τήν λογία (τόν ἔρανο) ὑπέρ τῶν πτωχῶν
τῆς Παλαιστίνης.

Ὁ κομιστής τῆς Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς δέν ἔφερε πάλι
στόν ἀπόστολο Παῦλο καλές εἰδήσεις· γι᾿ αὐτό καί ὁ Παῦλος ἔκανε
δεύτερη ἐπίσκεψη στήν Κόρινθο διά Μακεδονίας (Πράξ. 19,21).
Κατά τά φαινόμενα συνάντησε μεγάλη ἀντίδραση ἐναντίον του, γι᾿
αὐτό καί ἔφυγε σύντομα διά θαλάσσης στήν Ἔφεσο (Πράξ. 19,22)·
καί ἀπό ἐκεῖ ἀργότερα ἀνέβηκε στήν Τρωάδα καί ἔπειτα στήν Μα-
κεδονία. Σκοπεύοντας τώρα νά κατέλθει στήν Κόρινθο γιά τρίτη
φορά, γράφει πρῶτα τήν Β΄ ἐπιστολή του σ᾿ αὐτούς, κατά τό ἔτος 57
ἤ 58, ἀφοῦ εἶχε λάβει καί ἀπό τόν Τίτο εὐχάριστες εἰδήσεις γιά τήν
κατάσταση τῶν χριστιανῶν τῆς Κορίνθου. Σκοπός τῆς ἐπιστολῆς του
σ᾿ αὐτούς εἶναι νά ἐπανασυνδέσει τίς πνευματικές του σχέσεις μέ
τούς μετανοήσαντες ἐπί τέλους Κορινθίους καί μέ τήν εὐκαιρία νά
ἀναστήσει τό καταφρονηθέν ἀποστολικό κύρος του σ᾿ αὐτούς.

Τό κείμενο τῆς Β΄ Κορινθίους ἡ ἀρνητική κριτική τό βρῆκε ἀνο-
μοιογενές, γι᾿ αὐτό καί ὑπέθεσε ὅτι εἶναι ψηφιδωτό ἀπό διάφορες
ἐπιστολές καί κείμενα. Ἀλλά οἱ «κριτικοί» δέν μπόρεσαν νά ἑρμη-
νεύσουν τήν ἐπιστολή· ἁπλούστατα: σ᾿ αὐτήν ὁ Παῦλος ἐφαρμόζει
τήν παιδαγωγική μέθοδο «μιά στό καρφί καί μιά στό πέταλο» (!),
γιατί οἱ Κορίνθιοι εἶναι καί μετανοήσαντες, ἀλλά ἔχουν ἀκόμα καί
ἀκαθάριστα τά πάθη τους. Γι᾿ αὐτό ὁ Ἀπόστολος ἐκεῖ πού τούς μιλάει
τρυφερά, ἐκεῖ καί τούς μαστίζει σκληρά καί τούς εἰρωνεύεται πικρά·
θωπεύει τήν προθυμία τους νά προσφέρουν, ἀλλά καί τούς ἀφήνει
νά νοήσουν ὅτι ὑστεροῦν ἀπό τήν γενναιοδωρία τῶν Μακεδόνων.
Ἐξ ἄλλου, ἐνῶ ὁ Παῦλος γράφει μετά τήν ἐπάνοδο τοῦ Τίτου, πού
τοῦ ἔφερε καλές εἰδήσεις, ὅταν γράφει γιά τήν προηγούμενη κατά-
σταση τῶν Κορινθίων, τήν περιγράφει τόσο πιστά, σάν νά μήν εἶχε
ἐπιστρέψει ὁ Τίτος μέ τά εὐχάριστα μηνύματα. Αὐτά τά δύο κάνουν
τό ὕφος πολυποίκιλο, ἀλλά αὐτό μαρτυρεῖ τό αὐθόρμητον καί τήν
ἑνότητα τῆς ἐπιστολῆς.*

* Ὑποστηρίχθηκε ὅτι προϋποτίθενται τρεῖς ἐπιστολές πρός Κορινθίους. Ἡ
πρώτη χάθηκε, δευτέρα εἶναι ἡ λεγομένη Α΄καί τρίτη ἡ φερομένη νῦν ὡς Β΄ Κο-
ρινθίους. Ἡ ὑπόθεση αὐτή ὀφείλεται στό ὅτι οἱ ἑρμηνευτές δέν κατανοοῦν ἕναν 
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Ἐπιστολή πρός Ρωμαίους

Ὁ Παῦλος ὅταν ἔγραφε τήν πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή του δέν εἶχε
ἐπισκεφθεῖ τήν Ρώμη. Ἀπό ποῦ γνώρισαν οἱ χριστιανοί τῆς Ρώμης τήν
πίστη; Ὅταν ὁ Κλαύδιος ἐξεδίωξε ἀπό τήν Ρώμη τούς Ἰουδαίους, αὐτοί
διασκορπίστηκαν σ᾿ ὅλες τίς μεγαλουπόλεις, γιά νά ζήσουν. Ὁ Ἀκύλας
καί ἡ Πρίσκιλλα π.χ. ἔζησαν γιά λίγο στήν Κόρινθο καί ἔπειτα στήν
Ἔφεσο. Αὐτούς τούς ἐξόριστους Ἰουδαίους ὁ ἀπόστολος Παῦλος τούς
γνώρισε καί ἐξεχριστιάνισε ἀρκετούς. Προτοῦ νά γραφεῖ ἡ πρός Ρω-
μαίους ὁ διάδοχος τοῦ αὐτοκράτορα Κλαυδίου Νέρων ἀνεκάλεσε τό
διάταγμά του, ἀφοῦ μάλιστα εἶχε καί σύζυγο Ἰουδαία, καί ἔτσι πολλοί
ἐξόριστοι Ἰουδαῖοι τῆς Ρώμης ἐπανῆλθαν στίς οἰκίες τους. Γι᾿ αὐτό ὁ
Παῦλος στό τέλος τῆς πρός Ρωμαίους στέλνει ἀσπασμούς σέ πολλούς
γνωρίμους του. Αὐτοί, λοιπόν, οἱ μαθητές τοῦ Παύλου ἐπιστρέψαντες
ὁμαδικά στήν Ρώμη κήρυξαν τήν πίστη καί αὐξήθηκαν κατά πολύ τά
μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε οἱ ἴδιοι νά ἀποτελοῦν μικρό μέρος αὐτῆς.
Μαθαίνοντας αὐτά ὁ Παῦλος ἔγραψε ἐπιστολή πρός αὐτούς, πρός
ἀγνώστους του κατά τό πλεῖστον Ρωμαίους χριστιανούς. Καί γράφτηκε
ἡ ἐπιστολή ὡς προληπτική κατήχηση. Γι᾿ αὐτό ἔχει θέμα μόνο ἕνα καί
πολύ κεντρικό στήν χριστιανική διδαχή. – Ὁ Παῦλος ἔχει ὑποφέρει
πολλά ἀπό τούς ἰουδαΐζοντες· ἡ ὀδυνηρή πείρα του τόν κάνει νά λαμ-
βάνει στό ἑξῆς προληπτικά μέτρα. Καί σάν ἀπόστολος πού κήρυξε
στήν Μ. Ἀσία καί Ἑλλάδα, ἐπιθυμεῖ νά ἐπεκταθεῖ καί περισσότερο,
στήν Ἰταλία. Μιά ἐπιστολή, λοιπόν, πρός τούς χριστιανούς τῆς Ρώμης,
πνευματικά του τέκνα καί ἐγγόνια, θά γίνει γέφυρα πρός τήν Ἰταλία,
θά προετοιμάσει τόν ἐρχομό του γιά ἐκεῖ.

Ἡ ἐπιστολή ἐπειδή γράφτηκε ἀπρόκλητα καί ἔχει κύριο θέμα, γι᾿
αὐτό καί ἔχει διάγραμμα, ἄν καί πολύ ἁπλό: α) 1,1-17: Προοίμιο. β)
1,18-4,25: Εἰσαγωγή. Θρησκευτική καί ἠθική κρίση τῶν ἐθνικῶν καί
τῶν Ἰσραηλιτῶν. γ) 5,1-11,36: Ἡ λύτρωση καί ἡ κατάκριση (τό κύριο
θέμα) (κεφ. 5-8: Ὁ λαός τῆς Χάριτος, δηλ. τά ἔθνη καί κεφ. 9-11: Ὁ

ἀόριστο «ἔγραψα» πού γράφει ὁ Παῦλος στήν Α΄ Κορ. (5, 9.11.15) καί συμπε-
ραίνουν ἀπ᾿ αὐτό ὅτι ὁ Παῦλος ἔγραψε καί ἄλλη προηγούμενη ἐπιστολή. Ἀλλά ἡ
χρήση τοῦ «ἔγραψα» εἶναι λατινισμός, κατά τόν ὁποῖο ὁ ἐπιστολογράφος, ὅταν
γράφει, ἔχει ὑπ᾿ ὄψη του τόν χρόνο κατά τόν ὁποῖο θά ἀναγνώσει ὁ παραλήπτης
τήν ἐπιστολή καί ὄχι τόν χρόνο κατά τόν ὁποῖο τήν γράφει. Γι᾿ αὐτό ἀντί «σοῦ
γράφω» μεταχειρίζεται τήν ἔκφραση «σοῦ ἔγραψα». Εἶναι ὁ λεγόμενος «ἐπιστο-
λικός» ἀόριστος.
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κλῆρος τοῦ κατακριθέντος Ἰσραήλ). δ) Κεφ. 12-15: Πρακτικές πα-
ραγγελίες (ἁγνότητα τοῦ σώματος, ἀγάπη καί ἑνότητα στήν Ἐκκλη-
σία, πειθαρχία στήν κρατική ἐξουσία, ζητήματα σκανδαλισμοῦ διά
βρώσεως, πόσεως καί νηστείας, ὁμοφροσύνη καί ἀνοχή τῶν ἀδυνά-
των, ἡ ἀποστολική ἰδιότητα καί τό ἀποστολικό ἔργο τοῦ Παύλου, ὁ
θεσμός τῆς λογίας καί ἡ προσευχή ὑπέρ τῶν ἀποστόλων) καί ε) κεφ.
16: Χαιρετισμοί.

Παρατηροῦμε ὅτι ὁ Παῦλος ἐπαναλαμβάνει περιληπτικά καί προ-
ληπτικά τά θέματα πού τόν ἀπησχόλησαν στίς δύο πρός Κορινθίους
Ἐπιστολές του· γιατί θέλει νά προλάβει τό κακό ἀπό τήν Ἐκκλησία
τῆς Ρώμης. Ἡ Ἐπιστολή γράφτηκε ἀπό τήν Κόρινθο τό 57 ἤ 58, τότε
πού γράφτηκε ἡ Β΄πρός Κορινθίους. Συνοπτικώτερα δυνάμεθα νά
διαιρέσουμε τήν Ἐπιστολή σέ δυό μέρη: Ἕνα δογματικό (κεφ.1-11)
καί ἕνα πρακτικό (κεφ. 12-16).

Ἐπιστολή πρός Φιλιππησίους

[Ἐπιστολές τῆς αἰχμαλωσίας. Δέσμιος ὁ Παῦλος στήν Ρώμη
κατά τήν πρώτη φυλάκισή του καί ὑπόδικος ἔγραψε τέσσερις Ἐπι-
στολές, τίς πρός Φιλιππησίους, Ἐφεσίους, Κολασσαεῖς καί Φιλή-
μονα· γι᾿ αὐτό καί λέγονται Ἐπιστολές «τῆς αἰχμαλωσίας» ἤ «τῶν
δεσμῶν». Στίς Ἐπιστολές αὐτές ὁ Παῦλος εἶναι σχεδόν βέβαιος ὅτι
θά ἀθωωθεῖ καί θά ἀπολυθεῖ. Ἔτσι, ἐν ὄψει τῆς ἀπολύσεώς του, ἀπο-
στέλλει σέ πολλές Ἐκκλησίες, ὡς προδρόμους, Ἐπιστολές καί μαθη-
τές του. Ἔγραψε, λοιπόν, τίς τέσσερις Ἐπιστολές, πού ἀναφέραμε,
καί τίς ἔστειλε μέ τρεῖς μαθητές του, τόν Τυχικό, τόν Ἐπαφρόδιτο
καί τόν Ὀνήσιμο. Ὁ Τυχικός, πού θά ἐκόμιζε τήν πρός Κολασσαεῖς
καί Λαοδικεῖς Ἐπιστολή, κομίζει καί μιά ἄλλη ἐγκύκλιο Ἐπιστολή,
ἡ ὁποία στήν θέση τοῦ ὀνόματος τοῦ παραλήπτου ἔχει ἐπίτηδες κενό:
«Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διά θελήματος Θεοῦ, τοῖς ἁγίοις
τοῖς οὖσιν ἐν ... καί πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Ἐφ.1,1). Καί ὁ Τυχικός
δίνει ἀντίγραφα τῆς ἐγκυκλίου αὐτῆς Ἐπιστολῆς στίς τοπικές Ἐκκλη-
σίες ἀπό τίς ὁποῖες διέρχεται καί πληροφορίες περί τῆς καταστάσεως
τοῦ Παύλου (Ἐφ. 6, 21-22). Κάθε τοπική Ἐκκλησία στήν κενή θέση
τοῦ παραλήπτου γράφει τό ὄνομά της. Τήν ἔλαβαν πρῶτα οἱ Ἐκκλη-
σίες τοῦ Ἰλλυρικοῦ, ἔπειτα οἱ Ἐκκλησίες τῆς Τρῳάδος καί τέλος οἱ
Ἐκκλησίες τῆς Περγάμου, τῆς Λαοδικείας, τῆς Ἐφέσου κ.λπ. Αὐτή
ἡ ἐγκύκλιος εἶναι ἡ πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολή τοῦ Παύλου.]



20

Οἱ Φίλιπποι εἶναι ἡ πρώτη πόλη τῆς Εὐρώπης, πού ἄκουσε τό
Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Παῦλο (Πράξ. 16,11-19). Ἡ Ἐκκλη-
σία τῶν Φιλίππων ἦταν ἡ μόνη ἀπό τήν ὁποία ὁ Παῦλος δεχόταν χρή-
ματα καί κάθε ὑλική βοήθεια. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ἐκεῖ χριστιανοί
ἦταν πολύ ταπεινοί καί εὐγενεῖς. Ἀντίθετα ἀπό τούς Κορινθίους, ἀπό
τούς ὁποίους ὁ Παῦλος ὄχι μόνο δέν ἔλαβε ποτέ τίποτε, ἀλλά καί
καυχόταν πρός αὐτούς ὅτι οὔτε ποτέ πρόκειται νά λάβει. Ἡ πόλη κτί-
στηκε τόν Δ΄αἰώνα π.Χ. ἀπό τόν Φίλιππο, τόν πατέρα τοῦ Μ. Ἀλε-
ξάνδρου, καί τιμήθηκε ἀπό τόν Καίσαρα Ὀκταβιανό μέ τό νά γίνει
«πόλις κολωνία» (Πράξ. 16,12), δηλαδή, ὅλοι οἱ πολίτες της ἔγιναν
γενικά Ρωμαῖοι πολίτες.

Ἡ πρός Φιλιππησίους Ἐπιστολή γράφτηκε ἀπό διάφορες αἰτίες
καί γι᾿ αὐτό δέν ἔχει διάγραμμα στό περιεχόμενό της. Ὡς κύριες ὅμως
αἰτίες συγγραφῆς τῆς Ἐπιστολῆς θά λέγαμε τίς ἑξῆς: Μερικοί ἰου-
δαΐζοντες «κακοί ἐργάται» ἔφθασαν καί μέχρι τῶν Φιλίππων, γιά νά
διαβάλουν τόν Παῦλο, νά ἐκβάλουν τό κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ καί νά
ἐπιβάλουν τόν μωσαϊκό νόμο (Φιλ. 3,1-10· 17-19). Ἔπειτα, καί σ᾿
αὐτή τήν τόσο χαριτωμένη Ἐκκλησία τῶν Φιλίππων, ἐμφανίστηκαν
μικροεγωισμοί καί μικροδιαφορές μεταξύ γυναικῶν διακονισσῶν καί
ἔπρεπε νά διευθετηθοῦν τά ζητήματα αὐτά (Φιλ. 4,1-3). 

Ἐπιστολή πρός Γαλάτας

Ἡ Γαλατία εἶναι μιά μεγάλη περιοχή τῆς Μ. Ἀσίας στό ἐσωτερικό
της, μεγάλη ὅσο περίπου τό ἥμισυ τῆς σημερινῆς Ἑλλάδος. Οἱ Γα-
λάτες κατήγοντο ἀπό τήν σημερινή Γαλλία καί ἐξελληνίσθησαν ὡς
πρός τήν γλώσσα καί τά ἤθη· ὁ Παῦλος κήρυξε σ᾿ αὐτούς τό Εὐαγ-
γέλιο κατά τήν Β΄ καί Γ΄ περιοδεία του (Πράξ. 16,6. 18,23). Ἀλλά
μετέβησαν στήν Γαλατία οἱ ἰουδαΐζοντες χριστιανοί καί δίδασκαν ὅτι
χωρίς τήν περιτομή καί τήν τήρηση τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου δέν ὑπάρχει
σωτηρία. Δηλαδή, δέν ἀρκοῦν γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου τό
πάθος καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά πρέπει νά τηροῦνται καί
οἱ διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου. Καί ἔπεισαν πολλούς πιστούς
Γαλάτες σ᾽ αὐτό· διέβαλαν δέ καί τόν Παῦλο ὅτι δέν εἶναι ἀπόστολος
ἤ ὅτι εἶναι ὁ «τελευταῖος τροχός τῆς ἁμάξης» στό ἔργο τοῦ εὐαγγε-
λίου τοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτό οἱ Γαλάτες πρέπει νά ἀπορρίψουν τό κή-
ρυγμά του καί νά δεχθοῦν τήν δική τους διδαχή. Καί ἔπεισαν
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πολλούς. Αὐτό ἐξόργισε τόν Παῦλο, γι᾿ αὐτό καί τό ὕφος του στήν
πρός Γαλάτας εἶναι πολύ ζωηρό. Σκοπός στήν Ἐπιστολή του αὐτή
εἶναι νά καταδικάσει τό ἀνθρώπινο καί κοσμικό κήρυγμα τῶν ψευ-
δαποστόλων καί νά στηρίξει τό κλονισθέν στήν συνείδηση τῶν Γα-
λατῶν ἀποστολικό του κύρος. Ἡ Ἐπιστολή εἶναι ἐγκύκλιος μέ τήν
στενή σημασία· ἀπευθύνεται, δηλαδή, σέ ὅλες τίς ἐκκλησίες τῆς Γα-
λατίας.

Συνοπτικά, τό περιεχόμενο τῆς Ἐπιστολῆς εἶναι τό ἑξῆς: α) Κεφ.
1-2: Ὁ Παῦλος εἶναι γνήσιος ἀπόστολος καί τό «οὐ κατά ἄνθρωπον»
εὐαγγέλιό του εἶναι ἀναγνωρισμένο ἀπό τούς δοκοῦντας στύλους τῆς
Ἐκκλησίας, τόν Ἰάκωβο, τόν Πέτρο καί τόν Ἰωάννη. β) Κεφ.3-4:
Γνήσια τέκνα τοῦ Ἀβραάμ εἶναι οἱ χριστιανοί, ἀνεξαρτήτως φυλῆς,
καί ὄχι οἱ κατά σάρκα Ἑβραῖοι, πού εἶναι τά νόθα τοῦ Ἀβραάμ, τά
τέκνα τῆς Ἄγαρ. γ) Κεφ. 5-6: Οἱ χριστιανοί κλήθηκαν νά ζοῦν ἐλεύ-
θερη καί πνευματική ζωή καί ὄχι ζωή νομικοῦ καταναγκασμοῦ καί
πνευματικῆς δουλείας, ὅπως εἶναι ὁ Ἰουδαϊσμός. Γι᾿ αὐτό ἤ Χριστός
ἤ νόμος, γιατί καί τά δύο δέν μποροῦν νά συμβιβαστοῦν.

Ἐπιστολή πρός Ἐφεσίους

Ἡ Ἔφεσος ἦταν πανάρχαια πόλη, σάν τήν Κόρινθο, κειμένη στά
μικρασιατικά παράλια τοῦ Αἰγαίου. Τήν ἐποχή τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου ἡ Ἔφεσος ἦταν τέταρτη πόλη τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας μετά
τήν Ρώμη, τήν Ἀλεξάνδρεια καί τήν Ἀντιόχεια. Ἡ Ἔφεσος ἦταν τό
κυριώτερο κέντρο τοῦ Παύλου καί ἔμεινε σ᾿ αὐτή περισσότερο ἀπό
κάθε ἄλλη πόλη, ἤτοι τρία ἔτη. Ἡ πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολή ἦταν
ἐγκύκλιος καί γι᾿ αὐτό ἀπευθυνόταν καί σέ ἄλλες πόλεις. Καί μεταξύ
τῶν πόλεων αὐτῶν καί στήν Λαοδικεία· γι᾿ αὐτό καί ὁ Παῦλος γράφει
πρός τούς Κολασσαεῖς: «Ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾿ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποι-
ήσατε ἵνα καί ἐν τῇ Λαοδικέων Ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ καί τήν ἐκ Λα-
οδικείας ἵνα καί ὑμεῖς ἀναγνῶτε» (Κολ. 4,16). Ἐπιστολή πρός
Λαοδικεῖς ἐννοεῖ ὁ ἀπόστολος τήν πρός Ἐφεσίους. Ἐπειδή ἡ πρός
Ἐφεσίους ἦταν ἐγκύκλιος δέν ἔχει στό τέλος χαιρετισμούς, γιατί δέν
ἀπευθυνόταν μόνο σέ μία πόλη. 

Ἀφορμή γιά τήν ὁποία γράφτηκε ἡ Ἐπιστολή ἦταν ἡ διείσδυση
στίς Ἐκκλησίες τῆς Μ. Ἀσίας αἱρετικῶν πού ἀρνοῦνταν τόν Κύριο.
Καί κύριος, λοιπόν, σκοπός τῆς Ἐπιστολῆς ἦταν ἡ καταπολέμησή
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τους καί ἡ ἔγκαιρη ἐμπέδωση τῶν πιστῶν στό θεμέλιο τῆς πίστεως.
Ἡ Ἐπιστολή διακρίνεται σέ δύο ἴσα περίπου μέρη, τό πρῶτο δογμα-
τικό (κεφ. 1-3) καί τό δεύτερο πρακτικό (κεφ. 4-6). Στό πρῶτο τό
θέμα εἶναι «ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του» καί στό
δεύτερο «πῶς πρέπει νά πολιτεύονται οἱ χριστιανοί, πού εἶναι μέλη
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ». Ἡ Ἐπιστολή εἶναι ἀπό τίς πιό θεολογικές
καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος γράφει γι᾿ αὐτή: «Ἔστι νοημάτων μεστή
ὑψηλῶν καί δογμάτων» καί «ὑψηλῶν σφόδρα γέμει τῶν νοημάτων καί
ὑπερόγκων, ἅ γάρ μηδαμοῦ ἐφθέγξατο, ταῦτα ἐνταῦθα δηλοῖ». – Ἡ
Ἐπιστολή γράφτηκε στήν Ρώμη κατά τά ἔτη 62-64.

Ἐπιστολή πρός Κολασσαεῖς

Οἱ Κολασσές, πόλη τῆς Μ. Ἀσίας, γειτνιάζει μέ τήν Φρυγία, τήν
κοιτίδα τῶν ἐκφύλων καί ὀργιαστικῶν μυστηρίων. Ἡ περιοχή αὐτή
ἀντέδρασε περισσότερο στόν ἐκχριστιανισμό, κρατοῦσε δέ κατά-
λοιπα τῆς εἰδωλολατρίας μέχρι τό Ε΄αἰώνα, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Θεο-
δώρητος. Τό εὐαγγέλιο στίς Κολλασσές κήρυξε ὄχι ὁ Παῦλος, ἀλλά
ὁ μαθητής του Ἐπαφρᾶς (Κολ. 1,7.4,22), ὁ δέ ἐκκλησιασμός τῶν
πιστῶν γινόταν σέ δυό τοὐλάχιστον οἰκίες, τοῦ Νυμφᾶ (Κολ. 4,15)
καί τοῦ Φιλήμονα (Φιλ. 2). Σ᾿ αὐτή τήν ἐκκλησία στέλνει ὁ Παῦλος
τήν πρός Κολασσαεῖς Ἐπιστολή διά τοῦ Τυχικοῦ μέ τήν ἐντολή νά
τήν ἀναγνώσουν καί οἱ γείτονές τους Λαοδικεῖς.

Μᾶς ἐνδιαφέρει ἰδιαίτερα νά γνωρίσουμε τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο
ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε τήν Ἐπιστολή αὐτή, γιά νά καταλά-
βουμε καί τό περιεχόμενό της: Διάφοροι ψευδαπόστολοι, ἰουδαΐζον-
τες καί παγανίζοντες, ἐχθροί τοῦ Παύλου, διείσδυσαν στίς Ἐκκλησίες
τῆς Μ. Ἀσίας καί κατέστησαν τίς Κολασσές κέντρο τους. Αὐτοί οἱ
αἱρετικοί, ὅπως φάνηκε ἀργότερα, ἀρνοῦνταν τόν Κύριο Ἰησοῦ καί
ζοῦσαν καί δίδασκαν τόν ἔκλυτο βίο· στήν ἀρχή ὅμως ἐμφανίστηκαν
ὡς εὐσεβεῖς ἀσκητές, μέ τά προσχήματα τῆς «ταπεινοφροσύνης» καί
τῆς «ἀφειδίας σώματος». Καί τά δυό αὐτά ἀποτελοῦσαν τό ψεύτικο
θρήσκευμά τους, πού ὁ Παῦλος ὀνομάζει «ἐθελοθρησκεία», δηλαδή
«θρησκεία κατά τά γοῦστα», ὅπως λέγουμε. Ἡ «ταπεινοφροσύνη»
συνίστατο στό ὅτι δίδασκαν τήν «θρησκεία τῶν ἀγγέλων». Ἔλεγαν,
δηλαδή, ὅτι εἶναι ἁμαρτωλή τόλμη νά λατρεύει κανείς κατ᾿ εὐθεῖαν
τόν Χριστό καί ἡ εὐσέβεια ἀπαιτεῖ νά ἀποτείνεται στούς ἀγγέλους.
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Ἡ «ἀφειδία σώματος» συνίστατο σέ ὑπερβολική νηστεία, σέ ἰσόβιο
ἀποχή ὁρισμένων τροφῶν καί μάλιστα τοῦ κρέατος, σέ ἄσκοπη κά-
κωση τῆς σαρκός. Ὡς πηγή διδαχῆς τους οἱ αἱρετικοί αὐτοί εἶχαν
πολλά ὁράματα, πού ὁ Παῦλος θεωροῦσε ὡς ἀποκυήματα ἀνισορ-
ρόπου φαντασίας («ἅ μή ἑώρακεν ἐμβατεύων, εἰκῆ φυσιούμενος ὑπό
τοῦ νοός τῆς σαρκός αὐτοῦ» 2,18). Ὅλο αὐτό τό θρησκευτικό σύ-
στημά τους οἱ αἱρετικοί αὐτοί τό ὀνόμαζαν «σοφία», γι᾿ αὐτό ὁ
Παῦλος στήν πρός Κολασσαεῖς Ἐπιστολή του ἐλέγχει ὡς ψευδοσο-
φία τήν λεγομένη «σοφία» τῶν αἱρετικῶν («ἅτινά ἐστι λόγον μέν
ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκείᾳ...», Κολ. 2,23). Αὐτή ἡ «σοφία»
ἀργότερα ὀνομάστηκε «γνῶσις» καί ἀπό τόν Παῦλο «ψευδώνυμος
γνῶσις» (Α΄ Τιμ. 6,20). Οἱ αἱρετικοί αὐτοί παρέμειναν γνωστοί στήν
ἱστορία ὡς «γνῶσις» καί «γνωστικοί». Ἡ ἀγγελολατρία, ἄν καί πο-
λεμήθηκε ἀπό τόν Παῦλο καί στήν συνέχεια ἀπό τούς ἀποστόλους
Πέτρο, Ἰούδα καί Ἰωάννη, παρέμεινε ὡς μάστιγα στήν Ἐκκλησία τῶν
Κολασσῶν, ὥστε τόν Ε΄ αἰώνα ὁ Θεοδώρητος νά γράφει γι᾿ αὐτήν.

Ἡ πρός Κολασσαεῖς Ἐπιστολή διακρίνεται σέ δυό μέρη, τό δογ-
ματικό (κεφ. 1-2) καί τό πρακτικό (κεφ. 3-4). Τό δογματικό μέρος
ἔχει στήν ἀρχή μιά περίληψη τοῦ δογματικοῦ μέρους τῆς πρός Ἐφε-
σίους Ἐπιστολῆς καί μετά ἐκθέτει τήν ἐν Κολασσαῖς κατάσταση καί
ἐλέγχει τούς αἱρετικούς. Τό πρακτικό μέρος εἶναι ὅμοιο καί μικρό-
τερο τοῦ πρακτικοῦ μέρους τῆς πρός Ἐφεσίους καί τελειώνει μέ χαι-
ρετισμούς καί συστάσεις. – Οἱ δυό Ἐπιστολές πρός Ἐφεσίους καί
πρός Κολασσαεῖς, ὁμοιάζουν, γιατί ὁ Παῦλος καί στίς δυό ἀντιμε-
τωπίζει τό ἴδιο πρόβλημα, τό εἶδος τῶν αἱρετικῶν πού ἐμφανίστηκαν
στίς Κολασσές. Μόνο, πού στήν μέν πρός Κολασσαεῖς καταπολεμεῖ
τούς αἱρετικούς μετά τήν φανέρωσή τους, στήν δέ πρός Ἐφεσίους
τούς ἀντιμετωπίζει προληπτικά καί μέ τρόπο, ὥστε νά μή φανερωθεῖ
ἡ αἵρεσή τους· ὅπως προληπτικά καί ἀφ᾿ ὑψηλοῦ γράφει καί τό τε-
λευταῖο πρακτικό μέρος τῆς πρός Ρωμαίους γιά τά θέματα πού τόσο
εἰδικά τόν ἀπασχολοῦν στίς δύο πρός Κορινθίους Ἐπιστολές του.
(Ἔτσι κτυπᾶ τό κακό καί ὁ Πέτρος στήν Α΄ Ἐπιστολή του, προλη-
πτικά ἀλλά ὄχι φανερά, ἐνῶ τό ἴδιο κακό στήν Β΄ Ἐπιστολή του τό
κτυπᾶ φανερά, ἐπειδή φανερώθηκε μόνο του).
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Ἐπιστολή πρός Φιλήμονα

Ὁ Φιλήμονας ἦταν πνευματικό τέκνο τοῦ Παύλου, πλούσιος
ἔμπορος κατοικῶν στίς Κολασσές, ὅπου εἶχε εὐρύχωρη οἰκία, στήν
ὁποία γινόταν ἐπισυναγωγή χριστιανῶν τῆς πόλεως. Ἡ Ἐπιστολή
γράφηκε στήν Ρώμη κατά τά ἔτη 62-64. Εἶναι ἡ μόνη καθαρά προ-
σωπική Ἐπιστολή τοῦ Παύλου. Τό περιεχόμενο τῆς Ἐπιστολῆς εἶναι
τό ἑξῆς: Ὁ Ὀνήσιμος, δοῦλος τοῦ Φιλήμονος, δραπέτευσε ἀπό τόν
κύριό του, κλέψας μάλιστα ἀναγκαῖα χρήματα καί πράγματα, καί κα-
τέφυγε στήν Ρώμη. Ἐκεῖ κατηχήθηκε ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ
ὁποῖος ἦταν φυλακισμένος στήν οἰκία του καί εἶχε τήν ἄδεια νά κη-
ρύττει. Ἡ πρώτη σκέψη τοῦ Ἀποστόλου γιά τόν μετανοήσαντα Ὀνη-
σίμο ἦταν νά ἐπιστρέψει στόν κύριό του. Ἐπειδή ὅμως αἰσθανόταν
ἔνοχος πρός αὐτόν, γιατί τόν ἔκλεψε, γι᾿ αὐτό ἐφοδιάζει τόν Ὀνήσιμο
μέ μιά ἐπιστολή πρός τόν κύριό του Φιλήμονα, τόν ὁποῖο εἶχε ἀνα-
γεννήσει πνευματικά, καί τόν παρακαλεῖ νά δεχθεῖ μέ ἀγάπη τόν
Ὀνήσιμο, πού ἄλλοτε ἦταν «ἄχρηστος», δηλαδή, κάθε ἄλλο παρά
«ὀνήσιμος» («ὀνίνημι» = ὠφελῶ), τώρα ὅμως εἶναι ὄνομα καί
πράγμα Ὀνήσιμος (= ὠφέλιμος), γιατί ἔγινε χριστιανός. Λοιπόν: Ὁ
Φιλήμων πού ἀναπαύει τά σπλάγχνα ὅλων τῶν ἁγίων, ἄς ἀναπαύσει
καί τά σπλάγχνα τοῦ Παύλου, τοῦ πνευματικοῦ του πατρός· καί
σπλάγχνο τοῦ Παύλου εἶναι ὁ Ὀνήσιμος, τό νέο του πνευματικό
τέκνο! – Ἡ Ἐπιστολή, πού γράφεται γιά ἕνα δραπέτη δοῦλο, ἦταν
πολύ παρήγορο καί σωτήριο μήνυμα γιά τήν ταλαίπωρη τάξη τῶν
δούλων. Ἀλλά ἡ Ἐπιστολή αὐτή, πού ὀνομάστηκε «ἀδάμας», σάν
ἰδιωτικό γράμμα πού εἶναι, ἀποκαλύπτει ὅτι τό φλέγον ἐνδιαφέρον
τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅπως καί τῆς δημοσίας
του ζωῆς, ἦταν ὁ Χριστός καί ἡ σωτηρία ψυχῶν. 

Ἐπιστολή πρός Τίτον

Ὁ Τίτος ἦταν μαθητής καί συνεργάτης τοῦ ἀποστόλου Παύλου,
ἐθνικός καί Ρωμαῖος πολίτης. Δέν τόν περιέτεμε ὁ Παῦλος, γιατί θε-
ωροῦσε περιττή τήν περιτομή. Ὅταν ὅμως οἱ φανατικοί Ἰουδαῖοι χρι-
στιανοί ἀπαίτησαν νά περιτμηθεῖ ὁ Τίτος, ὁ Παῦλος ἐπέτρεψε νά
περιτμηθεῖ μόνο καί μόνο γιά νά σταματήσει ὁ γογγυσμός τῶν Ἰου-
δαίων (Γαλ. 2,1-4). Διερχόμενος ἀπό τήν Κρήτη ὁ Παῦλος, μετά τήν
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ἀποφυλάκισή του ἀπό τά πρῶτα δεσμά, ἀφῆκε ἐκεῖ τόν Τίτο· οἱ χρι-
στιανοί τῆς Κρήτης ὅμως δέν ἦταν εὐπειθεῖς καί τό ἔργο τοῦ Τίτου
ἦταν δύσκολο. Γι᾿ αὐτό καί ὁ Παῦλος τόν συμβουλεύει πῶς νά ἐνερ-
γήσει. Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι καί τό θέμα τῆς Ἐπιστολῆς. Φαινομενικός
σκοπός τῆς Ἐπιστολῆς ἦταν νά συμβουλεύσει τόν Τίτο πῶς νά διευ-
θετήσει τίς Ἐκκλησίες τῆς Κρήτης, δηλαδή, πῶς νά χειροτονήσει ἐπι-
σκόπους, πρεσβυτέρους καί ἄλλα προϊστάμενα ἤ διακονικά πρόσωπα
τῶν Ἐκκλησιῶν καί τί νά τούς διδάξει. Οὐσιαστικός ὅμως σκοπός
τῆς Ἐπιστολῆς ἦταν νά στήσει τό κύρος τοῦ Τίτου στίς Ἐκκλησίες
τῆς Κρήτης καί νά καταπολεμήσει τούς διεισδύσαντες ἐκεῖ γνωστι-
κίζοντες αἱρετικούς (Τίτ. 1,13-2,1). Αὐτοί οἱ αἱρετικοί εἶναι οἱ βρα-
δύτερον ὑπό τοῦ Ἰωάννου λεγόμενοι «νικολαΐται», πού τά κύρια
γνωρίσματά τους ἦταν τρία: α) ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ ὡς Κυρίου καί
Θεοῦ ἐνανθρωπήσαντος· β) ἀκολασία· γ) ἀπείθεια σέ ἐκκλησιαστι-
κούς ἡγέτες. – Εἶναι δύσκολο νά προσδιορίσουμε ἀκριβῶς τόν χρόνο
συγγραφῆς τῆς Ἐπιστολῆς. Γράφηκε μεταξύ τῶν ἐτῶν 62 καί 68 καί
εἶναι πιθανόν ἀρχαιότερη καί τῶν δύο πρός Τιμόθεον Ἐπιστολῶν.

Ἐπιστολή πρός Τιμόθεον Α΄- Β΄

Οἱ μεγάλοι κόποι καί τά φρικτά παθήματα τοῦ ἀποστόλου Παύλου
στά Λύστρα τῆς Μ. Ἀσίας, οἱ ὠδῖνες αὐτές, τοῦ ἐγέννησαν ἕνα θαυ-
μάσιο πνευματικό τοκετό, ἕνα ἀγαπητό του πνευματικό τέκνο, τόν
Τιμόθεο. Τέσσερις ἦταν οἱ στενότεροι μαθητές τοῦ Παύλου: Σιλουα-
νός (ἤ Σίλας), Λουκᾶς, Τίτος καί Τιμόθεος. Ὁ Τιμόθεος ἦταν κυρίως
πρόσωπο «εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενον διά τούς μέλλοντας κληρο-
νομεῖν σωτηρίαν». Φέρεται δέ καί ὡς συναποστολεύς ἕξι Ἐπιστολῶν:
Α΄, Β΄ πρός Θεσσαλονικεῖς, Β΄ πρός Κορινθίους, πρός Φιλιππησίους,
πρός Κολασσαεῖς καί πρός Φιλήμονα. Ὁ Παῦλος στίς Ἐπιστολές του
τόν προσφωνεῖ «γνήσιο τέκνο» (Α΄ Τιμ. 1,1-2. 1,18. Β΄ Τιμ. 1,1-2),
πρός τρίτους δέ λέει περί αὐτοῦ: «Οὐδένα ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις γνη-
σίως τά περί ὑμῶν μεριμνήσει· οἱ πάντες γάρ τά ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ
τά τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ· τήν δέ δοκιμήν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρί
τέκνον σύν ἐμοί ἐδούλευσεν εἰς τό Εὐαγγέλιον» (Φιλ. 2,19-22)! Καί
σ᾿ αὐτόν ὁ Παῦλος ἐμπιστεύτηκε τήν μεγαλυτέρα Ἐκκλησία ἐξ ὅσων
ἵδρυσε, τήν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου. – Καί οἱ δυό Ἐπιστολές πρός Τι-
μόθεον γράφτηκαν μεταξύ τῶν ἐτῶν 62-68 καί εἶναι μεταγενέστερες
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τῆς πρός Τίτον Ἐπιστολῆς. Ἡ Α΄ Ἐπιστολή δέν γνωρίζουμε ποῦ γρά-
φτηκε (πιθανόν στήν Θεσσαλονίκη ἤ σέ ἄλλη πόλη τῆς Μακεδονίας,
Α΄ Τιμ. 1,3). Ἡ Β΄ γράφτηκε στήν Ρώμη, ὅπου ὁ Παῦλος βρισκόταν
σέ αὐστηρή φυλάκιση «ὡς κακοῦργος» (Β΄ Τιμ. 1,8. 1,16-17. 2,9)·
εἶναι ἡ τελευταία του Ἐπιστολή, τό κύκνειο ἆσμα του (4, 6-8) – Ὁ
σκοπός τῶν Ἐπιστολῶν εἶναι καί ἐδῶ, ὅπως καί στήν πρός Τίτον ἐπι-
στολή, ἡ πολεμική τῶν γνωστικιζόντων αἱρετικῶν, γιατί τό κακό τους
εἰσέδυσε περισσότερο στήν Ἐκκλησία. Οἱ αἱρετικοί αὐτοί ὀνομάζουν
τό σύστημά τους «γνώση», ἀλλά ὁ Παῦλος τό ὀνομάζει «ψευδώνυμο
γνώση» (Α΄ Τιμ. 6,20). Κατά τήν Α΄ πρός Τιμόθεον Ἐπιστολή εἶναι
ἄνθρωποι ἄπιστοι, διεφθαρμένοι, δαιμονιώδεις, πεπωρωμένοι, ἐμπο-
δίζουν τόν γάμο καί ἀπαγορεύουν ἰσόβια ὁρισμένες τροφές (Α΄ Τιμ.
4,2-4), ἀσχολούμενοι μέ «βεβήλους καί γραώδεις μύθους» (4,7), μέ
«βεβήλους κενοφωνίας καί ἀντιθέσεις» καί «ἐπαγγελλόμενοι τήν
γνῶσιν» εἰς τά θύματά τους (6, 20-21). Εἶναι «ἀσεβεῖς... ἀνδροφόνοι...
ἀρσενοκοῖται» καί ὅ,τι αἴσχιστο μπορεῖ νά διανοηθεῖ κανείς. Καί τέ-
τοιοι πού εἶναι, καλά κάνουν νά θέλουν νά ἐπαναφέρουν τόν νόμο·
γιατί ὁ νόμος ὑπάρχει γιά ὅσους εἶναι ἀνάξιοι τῆς Χάριτος καί τῆς
ἐλευθερίας (1,8-10). Καί στήν Β΄ Ἐπιστολή οἱ αἱρετικοί αὐτοί περι-
γράφονται παρόμοια: Εἶναι οἱ «ἐνδύοντες εἰς τάς οἰκίας καί αἰχμα-
λωτεύοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις
ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα καί μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
ἐλθεῖν δυνάμενα». Εἶναι ὁ Ἰαννῆς καί Ἰαμβρῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης,
οἱ ἀνθιστάμενοι στούς ἐν Χριστῷ διαδόχους τοῦ Μωυσέως (Β΄ Τιμ.
3,6-9). Ἀπό τούς αἱρετικούς αὐτούς ὁ Παῦλος ὀνομάζει στίς Ἐπιστο-
λές του πέντε: Ὑμέναιο, Ἀλέξανδρο, Φύγελο, Ἑρμογένη καί Φιλητό.
– Ὁ Ἀπόστολος δίνει στόν Τιμόθεο καί τόν τύπο τοῦ καλοῦ ἐργάτου
τῆς Ἐκκλησίας· ὡς παράδειγμα μιμήσεως προβάλλει τόν ἑαυτό του.
Τόν συμβουλεύει πῶς θά ἀντιμετωπίσει διάφορα πνευματικά, ἠθικά
καί διοικητικά θέματα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά πάντως ὁ κύριος σκοπός
τῶν Ἐπιστολῶν εἶναι ἐκεῖνος γιά τόν ὁποῖο καί ἀφῆκε τόν Τιμόθεο
στήν Ἔφεσο: «Ἵνα παραγγείλῃ τισί μή ἑτεροδιδασκαλεῖν μηδέ προσέ-
χειν μύθοις καί γενεαλογίαις ἀπεράντοις» (Α΄ Τιμ. 1,3).

Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους

Πολλοί παλαιοί καί σύγχρονοι δέν ἀποδίδουν τήν Ἐπιστολή αὐτή
στόν ἀπόστολο Παῦλο, γιατί α) δέν φέρεται στήν ἀρχή τό ὄνομά του
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σάν ἀποστολεύς, ὅπως στίς ἄλλες Ἐπιστολές του· γιατί β) ὁ συγγρα-
φεύς κατατάσσει τόν ἑαυτό του στούς μή αὐτόπτες μάρτυρες τοῦ
Εὐαγγελίου (2,3), ἀντίθετα πρός τήν διαβεβαίωση τοῦ Παύλου περί
τοῦ ἑαυτοῦ του στίς ἄλλες Ἐπιστολές του καί γιατί γ) ἡ γλώσσα τῆς
Ἐπιστολῆς εἶναι διαφορετική τῶν ἄλλων Ἐπιστολῶν τοῦ Παύλου,
ἀνήκει στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο τῆς Κ.Δ. Καί ὅμως ἡ Ἐκκλησία πα-
ραδίδει τήν Ἐπιστολή ὡς τοῦ Παύλου καί στούς ἐγκύρους καταλό-
γους γράφεται ὡς μία τῶν 14 Ἐπιστολῶν τοῦ Παύλου· καί ἡ
κατακλείδα τῆς Ἐπιστολῆς, «Παρακαλῶ, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ
λόγου τῆς παρακλήσεως... Γινώσκετε τόν ἀδελφόν Τιμόθεον... Ἀσπά-
ζονται ὑμᾶς οἱ ἀπό τῆς Ἰταλίας» 13,22-24, μαρτυρεῖ τήν Ἐπιστολή
ὡς τοῦ Παύλου· γιατί, αὐτός πού ἐκλιπαρεῖ τήν «ἀνοχήν» τῶν
Ἑβραίων ἀναγνωστῶν του, ἐπειδή δέν τόν συμπαθοῦσαν, αὐτός πού
συνιστᾶ τόν Τιμόθεο καί αὐτός πού στέλλει χαιρετισμούς ἀπό τούς
χριστιανούς τῆς Ἰταλίας, γιά νά τούς συνδέσει μέ τούς Ἑβραίους, δύ-
ναται νά εἶναι μόνο ὁ Παῦλος. – Ἡ πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή σάν δι-
δασκαλία εἶναι τοῦ Παύλου, ὡς συντεταγμένο δέ κείμενο εἶναι τοῦ
Λουκᾶ. Γιατί δέν τήν ἔγραψε κατ᾿ εὐθεῖαν ὁ Παῦλος; Γιατί οἱ
Ἑβραῖοι δέν παραδέχονταν τόν Παῦλο ὡς ἀπόστολο, αὐτόπτην τοῦ
Κυρίου, ἔγκυρο ὅσο οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι. Ὁ Παῦλος ὅμως πονοῦσε
γιά τό πνευματικό κατάντημα τῶν Ἑβραίων χριστιανῶν καί φλεγόταν
νά τούς γράψει μιά Ἐπιστολή γιά νά τούς σώσει. Ἀλλά δέν θά γινόταν
δεκτή ἀπ᾿ αὐτούς, ἄν τούς τήν ἀπηύθηνε κατ᾿ εὐθεῖαν ὁ ἴδιος· γι᾿
αὐτό καί πράττοντας πολύ συνετά προσλαμβάνει τόν Λουκᾶ ὡς συν-
τάκτη τῆς Ἐπιστολῆς, ὁ ὁποῖος ἄλλωστε εἶχε ἀκουστεῖ ὡς ἱκανώτα-
τος συγγραφεύς μετά τήν συγγραφή τοῦ Εὐαγγελίου καί πιθανόν καί
τῶν Πράξεων.* Εἶναι ὅμως ὁ Παῦλος ὁ συγγραφεύς τῆς Ἐπιστολῆς,
ἀλλά γράφει «κατά τήν ὑπόνοιαν τῶν ἀκουόντων», ὅπως τό λέει ὁ
Χρυσόστομος· γι᾿ αὐτό καί δέν παρουσιάζει τόν ἑαυτό του ὡς αὐτό-
πτη καί αὐτήκοο τοῦ Κυρίου, ἀλλά λέγει τήν φράση «ὑπό τῶν ἀκου-
σάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη» (2,3).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει τήν Ἐπιστολή αὐτή γιά νά στηρίξει
τούς κλονιζομένους Ἑβραίους χριστιανούς· γιατί αὐτοί, ὡς Ἑβραῖοι

* Τό ἐγχείρημα τοῦ Παύλου νά συμβουλεύσει τούς Ἑβραίους, πού τόν περι-
φρονοῦσαν καί δέν τόν παραδέχονταν, εἶναι πολύ τολμηρό, εἶναι μιά λεπτή χει-
ρουργική ἐπέμβαση· μιά μικρή κίνηση τοῦ ἐγχειριζομένου, ἕνας περιφρονητικός
λογισμός τῶν ἀναγνωστῶν, ἔστω καί γιά τό δευτερεῦον θέμα τῆς γλώσσης καί τῆς
σύνταξης, θά ἀποβεῖ θανατηφόρο· γι᾿ αὐτό καί ἐκλέγεται ὁ Λουκᾶς ὡς συντάκτης.
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στήν καταγωγή, εἶχαν προσκολληθεῖ νοσηρά στήν μωσαϊκή θρησκεία
καί δέν ἄφηναν νά ἀναπτυχθεῖ ἡ πίστη τους στόν Ἐσταυρωμένο καί
Ἀναστάντα Κύριο, ἀλλά ἐκόμπαζαν μέ τόν «ὄγκο» τῆς καταγωγῆς
τους. Γι᾿ αὐτό καί τώρα πού τούς ἦρθε μέγας πειρασμός διωγμοῦ,
πού σαρώνει τά πάντα, ὀλιγοπιστοῦν. Καί κλονίζονται, γιατί βλέπουν
ὅτι μέ τόν Χριστό βρίσκονται ἐκτός νόμου καί ἔναντι τῆς ρωμαϊκῆς
πολιτείας καί ἔναντι τῆς θρησκευτικῆς κοινότητας. Ἐνῶ μέ τόν Μω-
σαϊκό νόμο εἶναι νομιμόφρονες καί ἔναντι τῆς ἰουδαϊκῆς κοινότητας
καί ἔναντι τῆς ρωμαϊκῆς πολιτείας. Καί σκέπτονται, λοιπόν, νά ἐπα-
νέλθουν στό παλαιό θρήσκευμα. Ἀμφισβητοῦν τήν θεότητα τοῦ Χρι-
στοῦ. Αὐτοί, πού γιά τριάντα περίπου χρόνια φέρονταν τόσο
ὑπεροπτικά πρός τούς ἀπεριτμήτους ἐξ ἐθνῶν χριστιανούς καί τούς
ἔβλεπαν ὡς νόθους, αὐτοί πού δέν ἀναγνώριζαν κἄν τόν Παῦλο, τώρα
καταπίπτουν καί τούς στηρίζει ὁ «μή στῦλος» Παῦλος μέ αὐτόν τόν
«λόγο παρακλήσεως», μέ τήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή του. Ἡ Ἐπι-
στολή πάντως αὐτή ἦταν κατά πρόνοια Θεοῦ, γιατί προκάλεσε τόν
σαφῆ τονισμό τῆς θεότητας τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁριστικό διαχωρισμό
εὐθυνῶν μεταξύ χριστιανικῆς πίστεως καί ἰουδαϊκῆς θρησκείας καί
τήν κατάργηση μέν τῆς παλαιᾶς ἱερωσύνης, ἀναγνώριση δέ μόνο τῆς
ἐν Χριστῷ ἱερωσύνης.

Ἡ Ἐπιστολή ἔχει ἰσχυρή ἑνότητα, γιατί τό θέμα της εἶναι
αὐστηρῶς ἕνα, ἄν καί ἐξετάζεται ἀπό πολλές πλευρές. Τό θέμα εἶναι
ἡ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τό δοῦλον τῶν προφητῶν καί πάν-
των τῶν ἀγγέλων (κεφ. 1-3) ἤ, τό θέμα εἶναι, ἡ ὑπεροχή τῆς Καινῆς
Διαθήκης ἔναντι τῆς Παλαιᾶς ἤ ἡ ἀνωτερότητα τῆς καινῆς ἱερωσύνης
ἔναντι τῆς παλαιᾶς ἤ τοῦ καινοῦ ἱλασμοῦ στό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ
ἔναντι τοῦ παλαιοῦ σκιώδους ἱλασμοῦ στό αἷμα τῶν ζώων (8,1-10)
καί τό προκῦπτον συμπέρασμα ἀπό αὐτά (10,9-39). Τέλος, ὁ Ἀπό-
στολος ὁμιλεῖ γιά τήν πίστη πρό τοῦ νόμου, ἐν τῷ νόμῳ καί μετά τόν
νόμο στόν Χριστό ὡς τήν μόνη σώζουσα (κεφ. 11) καί γιά τήν παρά
Κυρίου διά τῶν θλίψεων παιδεία τῶν πιστῶν (κεφ. 12), κλείνει δέ
ὅλη τήν Ἐπιστολή μέ προτροπές, εἰδήσεις καί χαιρετισμούς (κεφ.
13). – Ὅπως φαίνεται ἀπό τόν χαιρετισμό (13,24), ἡ Ἐπιστολή γρά-
φτηκε στήν Ἰταλία καί πιθανόν στήν Ρώμη, μετά τήν ἀπόλυση τοῦ
Παύλου ἀπό τήν πρώτη φυλάκισή του, γιατί ἀπό τήν κατακλείδα τῆς
Ἐπιστολῆς ὁ Παῦλος φαίνεται ἐλεύθερος. Γράφτηκε κατά τά ἔτη 62-
64, τότε πού ἡ Ἐκκλησία τῆς περιτομῆς στήν Παλαιστίνη ὑπέστη γε-
νικό καί ἄγριο διωγμό ἀπό τούς Ἰουδαίους, τότε πού ὁ Ἐπίσκοπος
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αὐτῆς Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος, ὅπως ἴσως καί ἄλλοι πολλοί, ἐφονεύ-
θησαν καί πού οἱ ἀπόστολοι Πέτρος, Ἰωάννης, Ἰούδας καί Μᾶρκος
ἔφυγαν στήν Αἴγυπτο.

ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Λέγονται ἔτσι ἐπειδή τό περιεχόμενό τους ἀφορᾶ σύνολο τήν
Ἐκκλησία καί ὄχι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ἤ κύκλο παρα-
ληπτῶν. Ἡ ὀνομασία αὐτή εἶναι παλαιά· μαρτυρεῖται ἀπό τόν Κλή-
μεντα τόν Ἀλεξανδρέα, ἀλλά εἶναι καί αὐτοῦ ἀρχαιότερη. Πιθανόν
ἀρχικά «καθολική» λεγόταν μόνο ἡ Α΄ Ἰωάννου ὡς ἐγκύκλιος, συν -
υπολογιζομένων καί τῶν σημειωμάτων Β΄- Γ΄ Ἰωάννου. Ἔπειτα ἡ
ὀνομασία αὐτή ἐπεκτάθηκε καί στίς ἄλλες Ἐπιστολές πλήν τοῦ Παύ-
λου· ἡ ὀνομασία ὅμως αὐτή ὀφείλεται ὄχι σέ οὐσιαστικούς λόγους,
ἀλλά σέ τεχνικούς (βιβλιοδετικούς). – Οἱ ἑπτά καθολικές Ἐπιστολές,
μέ ἱστορικά κριτήρια, διακρίνονται σέ δύο κατηγορίες: α) τήν Ἐπι-
στολή τοῦ Ἰακώβου καί β) τίς ὑπόλοιπες ἕξι. Ἡ Ἐπιστολή τοῦ Ἰακώ-
βου κυκλοφοροῦσε μεταξύ τῶν ἐξ Ἑβραίων χριστιανῶν μαζί μέ τό
κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίο. Αὐτό ἦταν ἡ ἱστορία καί ἐκείνη ἦταν ἡ
διδαχή, ὅπως τό κατά Λουκᾶν μέ τίς Ἐπιστολές τοῦ Παύλου. Οἱ ὑπό-
λοιπες ἕξι καθολικές εἶναι ἡ μιά συνέχεια τῆς ἄλλης καί μαζί μέ τήν
Ἀποκάλυψη καί τό κατά Ἰωάννην ἀποτελοῦν τήν ἀλληλογραφία ἑνός
καί τοῦ αὐτοῦ ἀγῶνος (κατά τῶν νικολαϊτῶν).

Ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου

Ὁ συγγραφεύς τῆς Ἐπιστολῆς Ἰάκωβος εἶναι ὁ ἀδελφόθεος. Ὁ
Ἰωσήφ, ὁ μνήστωρ τῆς Παρθένου Μαρίας, καί ὁ Κλωπᾶς ἦταν ἀδελ-
φοί καί τέκνα τοῦ Ἰακώβ. Ὁ Ἰωσήφ ἀπό προηγούμενη γυναίκα εἶχε
υἱούς τόν Ἰακώβ τόν μέγα καί τόν Ἰούδα, τούς συγγραφεῖς τῶν φε-
ρωνύμων Ἐπιστολῶν. Ὁ Κλωπᾶς εἶχε ἀπό τήν Μαρία, τήν λεγομένη
ἀδελφή (= συννυφάδα) τῆς Παρθένου, υἱούς τόν Ἰάκωβο τόν μικρό,
τόν Ἰωσῆ καί τόν Σίμωνα· ὁ ἕνας ἀπό τούς ἀδελφούς ἤ καί οἱ δυό
εἶχαν καί θυγατέρες. Ὅλοι αὐτοί στά Εὐαγγέλια λέγονται «ἀδελφοί»
καί «ἀδελφαί» τοῦ Κυρίου. – Ὁ Ἰάκωβος, ὅπως καί ὁ ἀδελφός του
Ἰούδας, καί ὁ Πέτρος, ἦταν ἔγγαμος (Α΄ Κορ. 9,5). Παρουσιάζεται
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ὡς ἕνας ἐπιφανής ἀπόστολος καί ὡς ἕνας ἀπό τούς τρεῖς στύλους τῆς
ὅλης Ἐκκλησίας (Πραξ. 12,17. 15,13. 21,18. Γαλ. 2,9). Τήν παρά-
γραφο Γαλ. 2,11-14 πολλοί σύγχρονοι τήν παρεξήγησαν οἰκτρά καί
ὑπεστήριξαν ἐσφαλμένα ὅτι ὑπῆρχε διαμάχη μεταξύ τοῦ Παύλου καί
τῶν Ἰακώβου καί Πέτρου καί ὅτι ἡ Ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου εἶναι λί-
βελλος κατά τοῦ Παύλου· τά ἴδια ἰσχυρίζονται καί γιά τήν Ἐπιστολή
τοῦ Ἰούδα, τήν Ἀποκάλυψη καί ἄλλα βιβλία. Ἀπό τήν παράγραφο
αὐτή φαίνεται καθαρά ὅτι ὁ Παῦλος, ἄν εἶχε παράπονα πρός τόν
Ἰάκωβο καί τόν Πέτρο, αὐτά ἦταν ὄχι ὅτι οἱ δυό αὐτοί δέν τόν ἀνε-
γνώριζαν ὡς ἀπόστολο, ἀλλά ὅτι ὁ μέν Ἰάκωβος δέν μποροῦσε νά
χαλιναγωγήσει τούς κακεντρεχεῖς ψευδαδέλφους τῆς δικαιοδοσίας
του, οἱ ὁποῖοι καταστρατηγοῦσαν τό ἔργο τοῦ Παύλου, ὁ δέ Πέτρος
δέν εἶχε τό σθένος νά τούς ἐλέγξει καί ἀντί νά τούς συμμορφώσει
συνεμορφώνετο αὐτός πρός τίς ἀπαιτήσεις τους. – Ὁ Ἰάκωβος, ἐφο-
νεύθη ἀπό τούς ἀρχιερεῖς μεταξύ τῶν ἐτῶν 62-64. Ὁ θάνατος του δέ,
ὅπως καί ἄλλα ὀδυνηρά ἐπακόλουθα, ἔκριναν τούς ἰουδαΐζοντες χρι-
στιανούς· καί ἄλλους μέν ἐσκανδάλισαν, ὥστε νά ἀποστατήσουν,
ἄλλους δέ, ὅπως τόν Μᾶρκο, τούς ἐδίδαξαν καί τούς ὤθησαν νά με-
τανοήσουν γιά τήν συμπεριφορά τους πρός τόν Παῦλο.

Παραλῆπτες τῆς Ἐπιστολῆς εἶναι «αἱ δώδεκα φυλαί αἱ ἐν τῇ δια-
σπορᾷ» (1,1). Εἶναι ἐγκύκλιος· ἀπευθύνεται σέ ὅλο τό «δωδεκά-
φυλο», σέ ὅλους τούς ἐξ Ἑβραίων χριστιανούς. Αὐτοί παράλληλα μέ
τήν ἱστορική «Βίβλο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (= τό Εὐαγγέλιο κατά Ματ-
θαῖον), ἔπρεπε νά ἔχουν μία συνοπτική «Διδαχή». Αὐτή εἶναι ἡ Ἐπι-
στολή τοῦ Ἰακώβου καί γράφτηκε γι᾿ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο. Ὅλη
ἡ Ἐπιστολή χωρίζεται σέ δώδεκα μικρές «Διδαχές».* 

Εἶπαν ὅτι ὁ Ἰάκωβος στήν Ἐπιστολή του ἀποκρούει τήν διδαχή
τοῦ Παύλου καί ὡς δεῖγμα φέρουν τά ὅσα λέγουν καί οἱ δύο περί πί-
στεως καί ἔργων. Πραγματικά, ἐκ πρώτης ὄψεως, ἀπό τίς περικοπές

* α) Ἐξωτερικός καί ἐσωτερικός πειρασμός (1,1-18)· β) ἔμπρακτη καί πνευ-
ματική θρησκευτικότητα (1,19-27)· γ) ἡ προσωποληψία καί διάκριση δέν ἔχουν
καμμιά θέση στήν Χριστιανική Ἐκκλησία (2,1-13)· δ) ἡ ἔμπρακτη πίστη καί ἡ
ἄκαρπη ψευδοπίστη (2,14-26)· ε) τό ἔργο τοῦ διδάσκειν καί ἡ μάστιγα τοῦ φλυα-
ρεῖν δέν ἔχουν καμμιά σχέση (3,1-12)· στ) σοφία πνευματική καί σοφία κοσμική
(3,13-18)· ζ) οἱ ἡδονές καί τά κακά θελήματα σάν ὑπονομευτές τῆς ἁρμονικῆς κοι-
νωνίας τῶν ἀνθρώπων πρός τόν Θεό καί πρός τούς συνανθρώπους (4,1-12)· η) ἡ
πλεονεξία καί ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου (4,13-5,6)· θ) ἡ μακροθυμία τῶν πιστῶν καί
πτωχῶν (5,7-11)· ι) Ὁ ὅρκος καί τό ψέμα (5,12)· ια) ἐξομολόγηση, εὐχέλαιο καί
προσευχή (5,13-18)· ιβ) ἀγώνας γιά τήν ἐπιστροφή τῶν ἁμαρτωλῶν.
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Ρωμ. 3,28. 4,1 ἑξ. καί Ἰακ. 2,14-24 νομίζει κανείς ὅτι οἱ δυό ἀπόστο-
λοι ὑποστηρίζουν τά ἀντίθετα μέ βάση τό αὐτό παράδειγμα, τοῦ
Ἀβραάμ, καί τό αὐτό χωρίο, τό Γεν. 15,6. Ἀλλά οἱ δυό ἀπόστολοι
συμφωνοῦν, γιατί ἐννοοῦν ὅτι ἔχουμε δυό εἴδη ἔργων, τά ἔργα τοῦ
νόμου καί τά ἔργα τῆς πίστεως. Ὅταν λέγει ὁ Παῦλος ὅτι ὁ Ἀβραάμ
δέν ἐδικαιώθη ἀπό τά ἔργα ἀλλά ἀπό τήν πίστη του (Ρωμ. 4,1 ἑξ.),
ὡς ἔργα ἐννοεῖ τήν περιτομή καί συνυπονοεῖ καί τίς ἄλλες νομικές
διατάξεις· καί ὅταν λέγει ὁ Ἰάκωβος ὅτι ὁ Ἀβραάμ δικαιώθηκε ἀπό
τά ἔργα καί ὄχι ἀπό τήν πίστη του, ὡς ἔργο μέγα ἐννοεῖ τήν προθυμία
του στό κέλευσμα τοῦ Θεοῦ νά θυσιάσει τόν ἀγαπημένο του Ἰσαάκ·
καί ἡ ὑπακοή του αὐτή ἦταν γέννημα τῆς μεγάλης πίστης του στόν
Θεό. Καί οἱ δυό ἀπόστολοι συμφωνοῦν στό ὅτι θέλουν ζωντανή
πίστη στόν Θεό, πού νά ἐκφράζεται μέ ἔργα. Ὁ Παῦλος καταργεῖ μέν
τά ἔργα τοῦ νόμου συνιστᾶ ὅμως ὡς ἀπαραίτητα τά ἔργα τῆς πίστεως
(βλ. Ρωμ. 2,6. Φιλιπ. 1,22. Α΄ Θεσ. 1,3). – Ἡ Ἐπιστολή ἐγράφη πι-
θανόν εἰς Ἱεροσόλυμα κατά τήν πενταετία 55-60.* 

Ἐπιστολές Πέτρου Α΄- Β΄

Ὁ Πέτρος ἦταν ἀπό τήν Βηθσαϊδά τῆς Γαλιλαίας, υἱός τοῦ Ἰωνᾶ
καί ἀδελφός τοῦ Ἀνδρέα. Κατά τήν ἡλικία ἦταν συνομήλικος ἤ καί
κάπως μεγαλύτερος ἀπό τόν Κύριο. Τό ὄνομά του ἦταν Συμεών
(ἐξελληνισμένο: Σίμων)· ἀπό τόν Κύριο ἐπονομάσθη Κηφᾶς, δηλαδή
Πέτρος (Βράχος). Στίς ἀριθμήσεις τῶν μαθητῶν ἀναφέρεται πρῶτος,
φαίνεται δέ παντοῦ πρωτοστάτης τῶν δώδεκα μαθητῶν. Ἦταν τολ-
μηρός καί ζηλωτής, ἀλλά καί εὔκολα ἐπτοεῖτο καί ἐφοβεῖτο καί ἔπι-
πτε. – Τά πρῶτα δώδεκα κεφάλαια τῶν Πράξεων (μέ κάποιες
διακοπές) ἐξιστοροῦν κυρίως τήν δράση τοῦ Πέτρου. Μετά τήν ἐπι-
φοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αὐτός κάνει τό πρῶτο κήρυγμα, τό
ἱδρυτικό τῆς Ἐκκλησίας καί αὐτός φαίνεται Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλη-
σίας γενικά· γιατί αὐτόν καί τόν Ἰάκωβο (τόν μικρό) συνέλαβε ὁ
Ἡρώδης Β΄ νά φονεύσει σάν «ἀρχηγούς» τῆς νεοφανοῦς «αἱρέ-
σεως». Ἀλλά τόν μέν Ἰάκωβο πρόλαβε καί ἐφόνευσε, ὁ δέ Πέτρος,

* Σπουδαία, ἀλλά ἀνεξήγητη παρατήρηση: Τά τρία κείμενα τοῦ Λουκᾶ (Εὐαγ-
γέλιο, Πράξεις καί Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους) καί ἡ Ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου, ἀρχί-
ζουν μέ παρήχηση τοῦ γράμματος π!
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πρίν ἔρθει ἡ ἡμέρα τῆς σφαγῆς, ἀπελύθη δι᾿ ἀγγέλου· τότε ἦρθε καί
ἀπό τήν Ταρσό ὁ Παῦλος διά νά «ἱστορήσῃ Πέτρον», δηλαδή νά πα-
ρουσιασθεῖ καί νά γνωρισθεῖ μέ ἕναν Ἐπίσκοπο ὅλης τῆς Ἐκκλησίας
(Γαλ. 1,18). Στήν Σύνοδο τῶν Ἀποστόλων ὁ Πέτρος φαίνεται πάλι
σάν Ἐπίσκοπος ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, γι᾿ αὐτό καί ὁμιλεῖ πρῶτος·
δεύτερος ὁμιλεῖ ὁ Ἰάκωβος, ὁ τοπικά ἐπισκοπῶν τήν Ἐκκλησία τῶν
Ἱεροσολύμων (Πράξ. 15,6-11). Ὁμιλώντας γιά τήν Σύνοδο αὐτήν ὁ
Παῦλος (βλ. Γαλ. 2,7-10) μᾶς πληροφορεῖ ὅτι στήν Ἐκκλησία δια-
κρίνονται δύο ἀποστολές: Τῆς περιτομῆς καί τῆς ἀκροβυστίας· καί
ὅτι στήν πρώτη ἦταν ἐπί κεφαλῆς ὁ Πέτρος (μέ συνεργούς τούς δύο
στύλους, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη, καί τούς ἄλλους ἀποστόλους) καί στήν
ἄλλη ὁ Παῦλος (μέ συνεργό τόν Βαρνάβα). Ὅταν διώχθηκε ἡ
Ἐκκλησία τῆς Παλαιστίνης καί φονεύθηκε ὁ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος,
ὁ Πέτρος καί ἄλλοι συναπόστολοι τῆς περιτομῆς κατέφυγαν στήν
Αἴγυπτο καί ἐγκατεστάθηκαν στήν Βαβυλώνα (τό Κάϊρο). Κατά τήν
δεύτερη αὐστηρή φυλάκιση τοῦ Παύλου, στήν Ἐκκλησία τῆς Μ.
Ἀσίας, ὅπου προΐσταντο μαθητές τοῦ Παύλου καί μάλιστα ὁ Σιλουα-
νός, εἰσέβαλαν οἱ νικολαΐτες, πού τούς πολεμεῖ ὁ Παῦλος στίς τελευ-
ταῖες του Ἐπιστολές, ὅπως εἴδαμε. Τότε ὁ Σιλουανός κατέφυγε στόν
Πέτρο καί ὁ Πέτρος ἔστειλε στούς Μικρασιάτες τήν Α΄ Ἐπιστολή
του. Ἀργότερα ἔστειλε σ᾿ αὐτούς καί τήν δεύτερη Ἐπιστολή του. Ὁ
θάνατος τοῦ Πέτρου, κατά τήν πρόρρηση τοῦ Κυρίου, ἦταν μαρτυ-
ρικός (Ἰωάν. 21,18-19 καί Β΄ Πέτρ. 1,14). Δέν εἶναι βέβαιο, ἀλλά
οὔτε καί πιθανόν, ἄν μετέβη στήν Ρώμη. Τόν Πέτρο διαδέχθηκε ὁ
Ἰούδας ὁ ἀδελφόθεος (ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου), τόν δέ Ἰούδα ὁ
Μᾶρκος, γιατί ὁ Ἰωάννης ἔφυγε στήν Μ. Ἀσία, ὅπου διαδέχθηκε κά-
ποιον μαθητή τοῦ Παύλου.

Οἱ Ἐπιστολές τοῦ Πέτρου εἶναι ἐγκύκλιες. Ἐγκύκλιες εἶναι καί
ὅλες οἱ μεταγενέστερες Ἐπιστολές (τοῦ Ἰούδα, Ἀποκάλυψη, Α΄
Ἰωάννου, Εὐαγγέλιο κατά Ἰωάννην). Στήν σειρά τῶν Ἐπιστολῶν
αὐτῶν παρατηροῦμε ὅτι σβήνεται ἡ διάκριση δύο Ἐκκλησιῶν, περι-
τομῆς καί ἀκροβυστίας, ἀναμιγνύονται οἱ χριστιανοί μεταξύ τους καί
ἀποχωρίζονται τελείως ἀπό τούς Ἰουδαίους. – Οἱ Ἐπιστολές τοῦ Πέ-
τρου ἐγράφησαν στήν Βαβυλώνα τῆς Αἰγύπτου κατά τά ἔτη 64-68.
Σκοπός τῶν Ἐπιστολῶν εἶναι ἡ καταπολέμηση τῶν ἀκολάστων αἱρε-
τικῶν, πού εἰσέβαλαν στίς Ἐκκλησίες τῆς Μ. Ἀσίας, ἡ ἐνημέρωση
τῶν χριστιανῶν καί ἡ ἐπανειλημμένη ὑπόμνηση τῆς «ἐντολῆς» τοῦ
Χριστοῦ, δηλαδή τῆς χριστιανικῆς διδαχῆς· γι᾿ αὐτό καί ὁ Πέτρος
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χαρακτηρίζει τίς Ἐπιστολές του ὡς «ὑπομνήσεις». Αὐτό σημαίνει καί
ἀναγνώριση τῶν Ἐπιστολῶν καί τῆς διδαχῆς τοῦ Παύλου. Οἱ Ἐπι-
στολές εἶναι ἀντιαιρετικές. Ἡ Α΄ Ἐπιστολή ἔχει τόν χαρακτήρα τῆς
πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς· ὡς μέθοδο δηλαδή καταπολεμήσεως
χρησιμοποιεῖ τόν τονισμό τῆς ἀλήθειας καί μέ ὑπαινιγμό μόνο καί
προληπτικά ἀνασκευάζει τό ψεῦδος τῆς αἵρεσης τῶν νικολαϊτῶν.
Στήν Β΄ Ἐπιστολή, ἐπειδή τό κακό εἰσεχώρησε περισσότερο, γι᾿ αὐτό
ὁ Πέτρος ὁμιλεῖ σ᾿ αὐτήν ἀπροκάλυπτα· ἡ Ἐπιστολή αὐτή ἔχει τόν
χαρακτήρα τῆς πρός Κολασσαεῖς.

Ἡ Α΄ Ἐπιστολή ὁμιλεῖ γενικά γιά τόν ἁγιασμό στόν Χριστό, τόν
ἀκρογωνιαῖο λίθο, 1,1-2,10, καί γιά τίς συνέπειες τοῦ ἁγιασμοῦ
αὐτοῦ, 2,11-5,9 (: Ὑπακοή στήν κρατική ἐξουσία, 2,11-17· ὑποταγή
τῶν δούλων στούς κυρίους, 2,18-25· ἡ ἐν Χριστῷ ζωή τῶν συζύγων,
3,1-7· ὁμοφροσύνη καί ἀγάπη τῶν χριστιανῶν, 3,8-12· ἡ ἀγαθή συν -
είδηση τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, 3,13-22· ἡ ἁγνή ἀναστροφή τῶν
πιστῶν τοῦ Χριστοῦ, 4,1-11· παθήματα γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ,
4,12-19· συμβουλές πρός τούς προϊσταμένους τῶν Ἐκκλησιῶν, 5,1-
5· ταπείνωση καί ἐγρήγορση 5,6-9· εὐχές, εἰδήσεις, χαιρετισμοί,
5,10-14). – Τό περιεχόμενο τῆς Β΄ Ἐπιστολῆς εἶναι: Ἡ πρέπουσα
στούς χριστιανούς ζωή καί διαγωγή (1,1-11)· ἡ αὐτοψία θεμέλιο τῆς
πίστεώς μας (1,12-21)· ἔλεγχος τῶν ἀκολάστων ψευδοδιδασκάλων
(κεφ. 2)· ἀπόκρουση τῆς πλάνης τῶν ψευδοδιδασκάλων (3,1-13)·
ἐπικύρωση τῆς διδαχῆς τοῦ Παύλου (3,14-16) καί Εὐχή (3,17-18).

Ἐπιστολή Ἰούδα

Ὁ Ἰούδας μέ τόν Ἰάκωβο εἶναι υἱοί τοῦ Ἰωσήφ ἀπό προηγούμενη
γυναίκα του, γι᾿ αὐτό καί λέγονται «ἀδελφοί τοῦ Κυρίου». Ἦταν καί
οἱ δύο ἔγγαμοι. Μετά τόν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ του ὁ Ἰούδας μέ τούς
ἄλλους ἀποστόλους τῆς περιτομῆς κατέφυγε στήν Βαβυλώνα τῆς
Αἰγύπτου· ἀπό ἐκεῖ, κατά τά ἔτη 66-69, ἔγραψε τήν Ἐπιστολή του
πρός τίς Ἐκκλησίες τῆς Μ. Ἀσίας, γιά νά καταπολεμήσει τούς ἀκο-
λάστους αἱρετικούς νικολαΐτες, πού διείσδυσαν σ᾿ αὐτές. Ὁ Ἰούδας
θεωρεῖ τήν Ἐπιστολή του ὡς συνέχεια τῶν δύο Ἐπιστολῶν τοῦ Πέ-
τρου καί ὑπόμνηση τῆς διδαχῆς τοῦ Πέτρου καί τοῦ Παύλου. Στήν
μικρή αὐτή Ἐπιστολή ὁ Ἰούδας ὁμιλεῖ περί τῶν ἀκολάστων νικο-
λαϊτῶν, τούς ὁποίους παρομοιάζει μέ τόν Κάϊν στήν κακία, μέ τόν
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Βαλαάμ στήν ἔκφυλο διδαχή, μέ τόν Κορέ στήν ἀπείθεια πρός τούς
πνευματικούς ἡγέτες. Τούς θεωρεῖ κηλίδες στήν Ἐκκλησία καί ἰδιο-
τελεῖς τυχοδιῶκτες, ἀνθρώπους χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, ψυχικούς καί
κτηνώδεις. Σ᾿ αὐτούς ἀναφέρει τήν προφητεία τοῦ Ἐνώχ ὅτι ὁ ἐρχό-
μενος Κύριος θά κρίνει τούς ἀσεβεῖς τῆς γῆς καί ὑπομιμνήσκει γι᾿
αὐτούς τήν καταστροφή τῶν Σοδομιτῶν καί Γομορριτῶν, γιατί ἦταν
κίναιδοι (κύνες), ὅπως αὐτοί οἱ νῦν αἱρετικοί (βλ. τό «Ἔξω οἱ κύνες»,
Ἀποκ. 22,15). Στά πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἰούδας ὑπενθυμίζει
τίς προφητεῖες τῶν ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου περί ἐλεύσεως
ἀσεβῶν στούς ἐσχάτους καιρούς καί τούς συμβουλεύει πῶς νά σώ-
σουν τούς ἑαυτούς τους. Ὁ Ἰούδας μέ τήν Ἐπιστολή του προκαλεῖ
τήν φανερή ρήξη μεταξύ Ἐκκλησίας καί αἱρετικῶν. 

Ἐπιστολές Ἰωάννου Α΄- Γ΄

Μετά τήν Ἐπιστολή τοῦ Ἰούδα γράφτηκε ἡ Ἀποκάλυψη, πού
ἔπεσε σάν «βόμβα» ἐναντίον τῶν νικολαϊτῶν. Στήν Ἀποκάλυψη ὁ
Ἰωάννης γράφει τό ὄνομά του ἐπανειλημμένως, ἐνῶ στίς τρεῖς Ἐπι-
στολές του καί τό Εὐαγγέλιό του δέν τό ἐπαναλαμβάνει, γιατί εἶναι
γνωστός ποιός εἶναι. Εἶναι ὁ μόνος ἐπιζῶν αὐτόπτης καί αὐτήκοος
τοῦ Κυρίου (Α΄ Ἰωάν. 1,1), εἶναι ὁ «πρεσβύτερος», δηλαδή, ὁ τῆς
παλαιᾶς γενεᾶς τῶν αὐτοπτῶν. – Ἡ Α΄ Ἐπιστολή εἶναι τό κύριο καί
ἐγκύκλιο σημείωμα, ἡ Β΄ τό διαβιβαστικό της σέ μία Ἐκκλησία καί
ἡ Γ΄ τό διαβιβαστικό της σέ ἕνα πρόσωπο. Ἀργότερα ἐπισυνάφθηκαν
καί οἱ δύο στό τέλος τῆς μεγάλης καί ἀπετέλεσαν ἕνα βιβλίο, ὅπως
στήν ἀρχαιότητα ὁ Ἱερεμίας, οἱ Θρῆνοι καί ὁ Βαρούχ ἦταν ἕνα βιβλίο
μέ τό ὄνομα «Ἱερεμίας». Ὥστε πρόκειται γιά μιά Ἐπιστολή, τήν Α΄
τήν μεγάλη, ἐνῶ ὁ σκοπός τῶν δύο ἀλλων εἶναι ἡ διαβίβασή της. Ὁ
σκοπός τῆς συγγραφῆς της εἶναι ὁ ἴδιος πού προκάλεσε καί τήν συγ-
γραφή τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ Πέτρου, τοῦ Ἰούδα καί τῆς Ἀποκάλυψης:
Ἡ καταπολέμηση τῶν νικολαϊτῶν καί ἡ ἐμπέδωση τῆς φωτεινῆς ἀλή-
θειας. – Δύσκολο εἶναι νά διακρίνουμε διάγραμμα στήν Ἐπιστολή,
γιατί φαίνεται νά εἶναι ἕνα «χῦμα νοημάτων»! Θέμα τῆς Β΄ Ἐπι-
στολῆς εἶναι οἱ ἀντίχριστοι γενικά καί τῆς Γ΄ οἱ πιστοί δοῦλοι τοῦ
Χριστοῦ καί ὁ συγκεκριμένος ἀντίχριστος Διοτρεφής, ἕνας ἀπό τούς
πολλούς ἀντιχρίστους. Τά θέματα πού θίγονται στήν ἐγκύκλιο Ἐπι-
στολή (τήν Α΄) εἶναι τά ἑξῆς: Ἡ ἐξ αὐτοψίας καί αὐτηκοΐας μαρτυρία
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τοῦ Χριστοῦ,1,1-4, ἀλήθεια καί ψέμα, ἐξομολόγηση καί ἄφεση τῶν
ἁμαρτιῶν δυνάμει τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, 1,5-10, ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν Του, ὁ ἱλασμός τῶν μή πρός θάνατον
ἁμαρτησάντων, ἡ νίκη τοῦ φωτός κατά τοῦ σκότους, 2,1-17, οἱ ἀντί-
χριστοι, 2,18-29, ἡ ἀληθινή ἀγάπη καί ἡ ψευδοαγάπη, ἡ σχετική ἀνα-
μαρτησία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ καί ἡ θανάσιμη ἁμαρτία τῶν
ἀρνητῶν τοῦ Θεοῦ, κεφ. 3· τό ἀληθινό Πνεῦμα καί τά ψευδῆ πνεύ-
ματα τῆς πλάνης, 4,1-6· ἡ ἀληθινή ἀγάπη, 4,7-21)· ἡ πίστη στόν Πα-
τέρα, τόν Υἱό καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, 5,1-12· τά γνήσια τέκνα τοῦ
Θεοῦ καί ἡ παρρησία αὐτῶν στήν προσευχή. 5,13-21.* 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Ἡ Ἀποκάλυψη εἶναι μία ἐγκύκλιος Ἐπιστολή καί ἀποστέλλεται
σέ «ἑπτά» Ἐκκλησίες τῆς Μ. Ἀσίας· ἀλλά ὁ συμβολικός αὐτός ἀριθ-
μός σημαίνει ὅλες τίς Ἐκκλησίες τῆς Μ. Ἀσίας. – Ἡ Ἀποκάλυψη
εἶναι τό πρῶτο κείμενο τοῦ Ἰωάννου· ἀκολουθοῦν οἱ Ἐπιστολές καί
τέλος τό Εὐαγγέλιο. Περισσότερο ἀπό τά 7 προηγούμενα βιβλία τοῦ
κατά τῶν νικολαϊτῶν ἀγῶνος, πού εἴπαμε, ἡ Ἀποκάλυψη τάραξε τούς
νικολαΐτες καί τούς ἀπέκοψε ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Κύριο θέμα τῆς Ἀποκάλυψης εἶναι ὁ ἀγώνας μεταξύ τοῦ Χριστοῦ
καί τοῦ διαβόλου. Στόν ἀγώνα αὐτόν θά νικήσει ὁριστικά, στό τέλος
τῶν αἰώνων, ὁ Χριστός μέ τήν δεύτερή Του Παρουσία. Ἡ Ἀποκά-
λυψη ἀναφέρεται στά γεγονότα πού πρόκειται νά προηγηθοῦν τῆς
δεύτερης Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί γι᾿ αὐτό ἀποτελεῖ προφητεία
μέ τά ἀληθῆ της χαρακτηριστικά. Ἡ ἀληθινή προφητεία διαγιγνώσκει
πρῶτα σωστά τό παρόν· προλέγει ἔπειτα τό ἐγγύς μέλλον καί ἔπειτα
προφητεύει τό ἀπώτατο μέλλον. Ἔτσι καί ἡ Ἀποκάλυψη: Στό β΄ καί
γ΄ κεφάλ. ἐλέγχει τήν ἐπικρατοῦσα κατάσταση τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς
Ἀσίας· ἔπειτα προλέγει αὐτά πού θά γίνουν σέ «δέκα ἡμέρες» (συμ-
βολικός ἀριθμός) καί, τέλος, προφητεύει τό ἀπώτατο μέλλον. Δη-
λαδή, ἡ Ἀποκάλυψη περιγράφει «ἅ εἰσί» (τό παρόν) καί «ἅ μέλλει

* Στό χωρίο Α΄ Ἰωάν. 5,7-8 τό γνήσιο κείμενο εἶναι: «Ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυ-
ροῦντες, τό Πνεῦμα καί τό ὕδωρ καί τό αἷμα, καί οἱ τρεῖς εἰς τό ἕν εἰσιν». Ἡ προσ -
θήκη μέ τήν ὁποία παρουσιάζεται σήμερα τό χωρίο εἶναι νόθη, γι᾿ αὐτό καί
τυπώνεται μέ λεπτότερα στοιχεῖα. Πρῶτος ἀναφέρει τήν προσθήκη ὁ Ἱσπανός αἱρε-
σιάρχης Πρισκιλλιανός († 381) σέ γλώσσα λατινική.
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γίνεσθαι μετά ταῦτα» (1,19) (τό ἐγγύς καί τό ἀπώτατο μέλλον). – Τά
προγνωστικά σημεῖα τῆς δεύτερης Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ περιγρά-
φονται στήν Ἀποκάλυψη συμβολικά μέ 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες καί
7 φιάλες. Στήν οὐσία περιγράφονται τά ἴδια σχεδόν γεγονότα μέ τίς
τρεῖς αὐτές συμβολικές παραστάσεις, ἐπηυξημένα ὅμως σέ κάθε πα-
ράσταση. Αὐτή εἶναι ἡ σωστή ἑρμηνεία τῆς Ἀποκάλυψης ἡ λεγόμενη
«κυκλική» ἤ τῆς «ἐπαναλήψεως» ἤ τῆς «ἀνακεφαλαιώσεως» θεωρία,
κατά συνδυασμό μέ τήν «χρονολογική» λεγόμενη θεωρία. Ἔτσι, κατά
τήν ἑρμηνεία αὐτή, δέν θά πρέπει νά νομίζουμε ὅτι ἔφτασε ὁ καιρός
τῆς δεύτερης Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή σέ μία ἐποχή βλέπουμε
νά συμβαίνουν μερικά γεγονότα πού λέει ἡ Ἀποκάλυψη, γιατί τά γε-
γονότα αὐτά μπορεῖ νά ἐπαναληφθοῦν, ἰσχυρότερα μάλιστα, σέ
ἄλλους κύκλους συμβολικῶν παραστάσεων (τῶν 7 σαλπίγγων ἤ 7
φιαλῶν), κατά τήν «κυκλική» θεωρία, πού εἴπαμε. Ἄς θυμηθοῦμε καί
τόν λόγο τοῦ Κυρίου: «Δεῖ γάρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστί τό
τέλος» (Ματθ. 24,6).

Τά προγνωστικά τῆς δεύτερης Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ γεγονότα
ὀνομάζονται «σημεῖα», γιατί ἡ προαναγγελία τους ἔχει σκοπό νά ὁδη-
γήσει κάπου ἀλλοῦ: Στήν μετάνοια καί στήν σωτηρία διά τῆς μετα-
νοίας. – Τρομάζει ὁ ἀναγνώστης ὅταν διαβάζει τά προγνωστικά
σημεῖα τῆς δεύτερης Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ· καί ἀγωνιᾶ λέγοντας:
Τί θά γίνουν οἱ πιστοί, οἱ ἀκόλουθοι τοῦ Χριστοῦ; Τό μήνυμα τῆς
Ἀποκάλυψης γιά τούς πιστούς εἶναι πολύ παρήγορο, γιατί γι᾿ αὐτούς
λέει ὅτι εἶναι ὑπό τήν εἰδική φροντίδα καί προστασία τοῦ Χριστοῦ·
καί γι᾿ αὐτό, μετά ἀπό τήν παρουσίαση ὁρισμένων τρομερῶν ση-
μείων, διακόπτει τήν συνέχεια καί παρεμβάλλει μιά ἤρεμη καί πα-
ρήγορη σκηνή, πού ἀναφέρεται στήν ἀσφάλεια καί μακαριότητα τῶν
πιστῶν, (βλ. 7,1-17. 10,1. 11,14. 14,1). Ἄς μή δημιουργεῖται, λοιπόν,
φοβία γιά σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, γιατί ὁ χριστιανός εἶναι ἤδη
σφραγισμένος μέ τήν σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ, μέ τό Ἅγιο Χρίσμα (βλ.
καί Ἀποκ. 14,1). Προσοχή μόνο νά μή χάνουμε τήν θεία αὐτή σφρα-
γίδα μέ τό νά διακόπτουμε τήν ζωντανή κοινωνία μαζί Του.

Ἡ δεύτερη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ γιά τόν πιστό πρέπει νά τοῦ
δίνει χαροποιό μήνυμα, γιατί ἐρχόμενος ὁ Κύριος μέ ὅλη τήν δόξα
Του, θά συντρίψει τόν σατανᾶ καί τό κράτος του καί θά παραλάβει
τούς πιστούς Του στήν Βασιλεία Του τήν ἐπουράνιο. Ὅπως εἶναι χα-
ροποιός ἡ πρώτη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ἔστι χαροποιός καί σωτή-
ριος εἶναι καί ἡ δεύτερη Παρουσία Του, γι᾿ αὐτό καί λέγομε, «ἵνα τάς
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δύο σκιρτῶν μεγαλύνω, Ἀγαθέ, Παρουσίας Σου»! Ὥστε, λοιπόν, εἶναι
ἔξω ἀπό τό πνεῦμα τῆς Ἀποκαλύψεως ἐκεῖνες οἱ φοβίες τῶν ἀκατή-
χητων γιά τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου· ὁ πιστός πρέπει νά ἔχει ἔντονο
ἐσχατολογικό ἐνδιαφέρον καί νά λέγει «Μαράν ἀθᾶ»* (Α΄ Κορ.
16,22), δηλαδή «Κύριε, ἔλα»! «Ἔρχου, Κύριε», μ᾿ αὐτή τήν προ-
σευχή τελειώνει ἡ Ἀποκάλυψη. Καί ὁ Κύριος ἀπαντᾶ: «Ναί, ἔρχομαι
ταχύ»! (22,20).

Πολλοί ἔχουν ἔντονο ἐνδιαφέρον νά διαβάσουν τήν Ἀποκάλυψη.
Καί ὅμως στήν Ἐκκλησία δέν ἀκοῦμε ποτέ ἀνάγνωσμα ἀπό τό βιβλίο
αὐτό. Καί ἡ Ἐκκλησία τό ἔθεσε τελευταῖο στήν σειρά τῶν βιβλίων
τῆς Ἁγίας Γραφῆς· σάν νά θέλει νά πεῖ μ᾿ αὐτό, ὅτι πρέπει κανείς νά
μελετήσει πρῶτα ὅλα τά ἄλλα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί μετά νά
ἐγγίσει τήν Ἀποκάλυψη.

* Τό σύνθημα τῶν πρώτων χριστιανῶν.

u



ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

EΠΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Μ  J.-P. Migne, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (Patrologia Graeca).
BJ La Bible de Jerusalem
TOB Traduction Οecuménique de la Bible



ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ι. ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (κεφ. 1-2)

Ἡ γενεαλογία τοῦ Ἰησοῦ (1,1-17)

1. Ἐπειδή ἡ Παλαιά Διαθήκη λέγει ὅτι ὁ Μεσσίας θά κατάγεται ἀπό τόν Ἀβραάμ
καί τόν Δαβίδ (βλ. Γεν. 12,3. 22,18. Β΄ Βασ. 7,12. Ψαλμ. 89,3. 132,11), γι᾿ αὐτό καί
στήν περικοπή μας ἐδῶ ὁ Ματθαῖος, θέλοντας νά ἀποδείξει στούς Ἰουδαίους ὅτι ὁ
Ἰησοῦς εἶναι ὁ πραγματικός Μεσσίας, ἀποδεικνύει, βάσει ἐγκύρων καταλόγων, τήν
ἀπό τοῦ Ἀβραάμ καί τοῦ Δαβίδ καταγωγή του (στίχ. 2 ἑξ. 6 ἑξ.). Ἡ ἐδῶ γενεαλογία
τοῦ Ἰησοῦ μᾶς ἀποκαλύπτει τήν ἱστορία τῆς ἐκλογῆς τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ καί
γενικώτερα τήν προετοιμασία τῆς ἀνθρωπότητος γιά τόν ἐρχομό Του. 

2. Κανονικά οἱ ἰουδαϊκοί γενεαλογικοί κατάλογοι περιελάμβαναν μόνο ἄνδρες.
Οἱ μνημονευόμενες ἐδῶ γυναῖκες (στίχ. 3.5.6) ἦταν ἐθνικές ἤ ἁμαρτωλές γυναῖκες,
πράγμα πού ὑποδηλώνει τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, ὅτι δηλαδή ὁ Μεσσίας ἦλθε
γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί ἦλθε γιά τήν σωτηρία τῶν ἁμαρτωλῶν. – Γιά νά εἶναι
εὐκολομνημόνευτος ὁ γενεαλογικός κατάλογος, τόν ὁποῖο μᾶς προσφέρει ὁ Ματ-
θαῖος, τόν χωρίζει σέ τρεῖς σειρές μέ δεκατέσσερα ὀνόματα ἡ κάθε σειρά (στίχ. 17).
Τό γιατί δέ προτιμάει τόν ἀριθμό δεκατέσσερα, ὡς καλύτερη ἑρμηνεία εἶναι νά
ποῦμε ὅτι ὁ Ματθαῖος παρατήρησε τήν γενεαλογία εἰς Ρούθ 4,18-22 (ἐπαναλαμβά-
νεται καί εἰς Α΄ Παραλ. 2,10-13), ἡ ὁποία δίδει 10 ὀνόματα ἀπό τόν Φαρές μέχρι
τόν Δαβίδ. Στόν ἀριθμό αὐτό, ἄν προσθέσουμε τόν πατέρα τοῦ Φαρές καί τούς τρεῖς
πατριάρχες, ἔχουμε τόν ἀριθμό 14 ἀπό τόν Ἀβραάμ μέχρι τόν Δαβίδ. Παίρνοντας
τώρα ὁ Ματθαῖος τόν ἀριθμό αὐτό ὡς βάση γιά τίς δύο ἄλλες περιόδους, παραλεί-
ποντας καί τρεῖς βασιλεῖς μεταξύ τῶν Ἰωράμ καί Ὀζία, βρίσκει ἕνα βιβλικό πλαίσιο
γιά τήν γενεαλογία του. Ἀλλά τῆς τρίτης σειρᾶς τά ὀνόματα εἶναι δώδεκα. Γιά νά γί-
νουν δεκατέσσερα, θά πρέπει, κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ Χρυσοστόμου, ὡς μία γενεά
νά ὑπολογίσουμε τόν χρόνο τῆς αἰχμαλωσίας γενικά («μετοικεσία Βαβυλῶνος») καί
ὡς τελευταῖο ὄνομα νά παραθέσουμε τόν ἴδιο τόν Χριστό (βλ. Εἰς τό κατά Ματθαῖον
ὁμιλ. Δ´ – ΕΠΕ 9,108.13-20). 

3. Εἶναι πολύ ὡραία ἡ πνευματική παρατήρηση τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἐπί τοῦ
καταλόγου τῆς περικοπῆς μας: Στήν πρώτη σειρά, ἀπό τόν Ἀβραάμ μέχρι τόν Δαβίδ
(στίχ. 2-6), τό πολίτευμα τῶν Ἰουδαίων ἦταν δημοκρατικό (περίοδος τῶν Πα-
τριαρχῶν καί τῶν Κριτῶν)· στήν δεύτερη σειρά, ἀπό τόν Δαβίδ μέχρι τήν αἰχμαλω-
σία στήν Βαβυλώνα (στίχ. 6-11), τό πολίτευμά τους ἦταν ἡ βασιλεία· καί στήν τρίτη
σειρά, ἀπό τήν αἰχμαλωσία στήν Βαβυλώνα (στίχ. 12 ἑξ.), τό πολίτευμα ἦταν δι-
κτατορία. Ἀλλά κανένα ἀπό αὐτά τά ἀνθρώπινα πολιτεύματα δέν ἔφερε τήν σωτηρία,
ἡ ὁποία ἦλθε μόνον ἀπό τόν σαρκωθέντα Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό (βλ.
Ἰωάν. Χρυσοστόμου, εἰς τό κατά Ματθαῖον ὁμιλ. Δ΄– ΕΠΕ 9, 108.7-12. 20-23). 

||Λουκ.
3,23-38
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1,1-17

1,1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.

2Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ, Ἰ -
σαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ
δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς
ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 
3Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ
τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ
ἐγέννησε τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ
ἐγέννησε τὸν Ἀράμ, 
4 Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ,
Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών,
Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών,

5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ

1,1Βιβλίο τῆς ἱστορίας τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἀπογόνου τοῦ Δαβίδ, ὁ
ὁποῖος ἦταν ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ.

2Ὁ Ἀβραάμ γέννησε τόν Ἰσαάκ, 
ὁ δέ Ἰσαάκ γέννησε τόν Ἰακώβ, 
ὁ δέ Ἰακώβ γέννησε τόν Ἰούδα καί
τούς ἀδελφούς του, 
3ὁ δέ Ἰούδας γέννησε τόν Φαρές καί
τόν Ζαρά ἀπό τήν Θάμαρ, 
ὁ δέ Φαρές γέννησε τόν Ἐσρώμ, 
ὁ δέ Ἐσρώμ γέννησε τόν Ἀράμ, 
4ὁ δέ Ἀράμ γέννησε τόν Ἀμιναδάβ, 
ὁ δέ Ἀμιναδάβ γέννησε τόν Ναασ-
σών, 
ὁ δέ Ναασσών γέννησε τόν Σαλμών, 
5ὁ δέ Σαλμών γέννησε τόν Βοόζ ἀπό

1,1 ἑξ. Ἡ γενεαλογία τοῦ Ματθαίου, ἐνῶ το-
νίζει τίς ἐπιδράσεις τῶν ξένων γυναικῶν (βλ. στίχ.
3.5.6), ὅμως περιορίζεται στήν ἰσραηλιτική κατα-
γωγή τοῦ Χριστοῦ. Ἡ γενεαλογία ἀποβλέπει στό
νά συνδέσει τόν Χριστό μέ τούς κυριωτέρους
ἀντιπροσώπους τῶν μεσσιανικῶν ὑποσχέσεων,
τόν Ἀβραάμ (τόν πρόγονο τοῦ Ἰσραήλ, βλ. 3,9,
καί τόν πρόγονο πολλῶν ἄλλων ἐθνῶν ἐπίσης, βλ.
Γεν. 17,4-5) καί τόν Δαβίδ καί τούς βασιλικούς
ἀπογόνους τοῦ Δαβίδ (βλ. Β´ Βασ. 7,1 σχόλ. Ἠσ.
7,14 σχόλ.). Ἡ γενεαλογία τοῦ Λουκᾶ, πιό παγ-
κόσμια αὐτή, ἀνέρχεται μέχρι τόν Ἀδάμ, τόν
ἀρχηγό τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀπό τόν Δαβίδ μέχρι
τόν Ἰωσήφ οἱ δύο κατάλογοι ἔχουν ὡς κοινό μόνο
δύο ὀνόματα. Αὐτή ἡ ἀπόκλιση μπορεῖ νά ἐξηγη-
θεῖ εἴτε ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Ματθαῖος προτίμησε
τήν δυναστική διαδοχή ἀπό τήν φυσική κατα-
γωγή, εἴτε ἀπό τήν ἰσοδυναμία τήν τεθεῖσα με-
ταξύ τῆς νομικῆς (λεβιρατικός νόμος, βλ. Δευτ.
25,5 σχόλ.) καί τῆς φυσικῆς καταγωγῆς. Ὁ συ-

στηματικός χαρακτήρας τῆς γενεαλογίας ὑπο-
γραμμίζεται ἐξ ἄλλου στόν Ματθαῖο μέ τήν κα-
τανομή τῶν προγόνων τοῦ Χριστοῦ σέ τρεῖς
σειρές μέ δεκατέσσερα ὀνόματα ἡ κάθε σειρά (βλ.
6,9 σχόλ.), πράγμα πού ὑποχρεώνει νά παραλει-
φθοῦν τρεῖς βασιλεῖς (Ἄχαζ, Ἰωάς καί Ἀμαζίας)
μεταξύ τοῦ Ἰωράμ καί τοῦ Ὀζία, καί νά ὑπολογι-
σθεῖ ὁ Ἰεχονίας δύο φορές (στίχ. 11-12· μέ αὐτό
τό ἴδιο ἑλληνικό ὄνομα μπορεῖ νά μεταφρασθοῦν
τά δύο παρεμφερῆ στήν ἑβραϊκή ὀνόματα τοῦ
Ἰωακίμ καί τοῦ Ἰωαχίμ, Α΄ Παραλ. 3,16). Οἱ δύο
κατάλογοι καταλήγουν στόν Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος
εἶναι μόνον ὁ νομικός πατήρ τοῦ Ἰησοῦ· αὐτή
ὅμως ἡ νομική πατρότητα (μέ τήν υἱοθεσία, τόν
λεβιρατικό γάμο κ.ἄ.) ἀρκοῦσε να παράσχει ὅλα
τά κληρονομικά δικαιώματα, καί, στήν περί-
πτωσή μας, τά δικαιώματα τῆς δαυϊτικῆς
γραμμῆς. Καί ἡ Μαρία ἀνῆκε στήν ἰδία γραμμή,
ἔστω καί ἄν δέν τό μνημονεύουν οἱ Εὐαγγελιστές
(βλ. Ζιγαβηνοῦ εἰς Μ. 129,125 καί Θεοφυλάκτου

4. Στήν περικοπή μας ἀκοῦμε ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε υἱός τοῦ Ἀβραάμ καί
τοῦ Δαβίδ. Ἄς μήν ἀμφιβάλλουμε λοιπόν, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ Χρυσόστομος, ὅτι
καί ἐμεῖς, οἱ υἱοί τοῦ Ἀδάμ θά γίνουμε υἱοί τοῦ Θεοῦ (εἰς τό κατά Ματθαῖον ὁμιλ.
Β΄– ΕΠΕ 9, 108. 19-25)!

Γεν. 2,4.
5,1

Ματθ.
9,27σχ.

Γαλ.
3,16σχ.
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εἰς Μ. 123,153). 1,1. Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Χρυσόστομος (Μ. 57,29) καί οἱ ἐξ

αὐτοῦ ἐξαρτώμενοι ἑρμηνευτές θεωροῦν τήν
ἔκφραση ὡς τίτλο ὁλοκλήρου τοῦ βιβλίου καί θά

τήν Ραχάβ, 
ὁ δέ Βοόζ γέννησε τόν Ὠβήδ ἀπό
τήν Ρούθ, 
ὁ δέ Ὠβήδ γέννησε τόν Ἰεσσαί, 
6 ὁ δέ Ἰεσσαί γέννησε τόν Δαβίδ τόν
βασιλέα. 

Ὁ δέ Δαβίδ ὁ βασιλεύς γέννησε
τόν Σολομώντα ἀπό τή γυναίκα τοῦ
Οὐρία, 
7ὁ δέ Σολομών γέννησε τόν Ροβοάμ, 
ὁ δέ Ροβοάμ γέννησε τόν Ἀβιά, 
ὁ δέ Ἀβιά γέννησε τόν Ἀσά, 
8 ὁ δέ Ἀσά γέννησε τόν Ἰωσαφάτ, 
ὁ δέ Ἰωσαφάτ γέννησε τόν Ἰωράμ, 
ὁ δέ Ἰωράμ γέννησε τόν Ὀζία, 
9 ὁ δέ Ὀζίας γέννησε τόν Ἰωάθαμ, 
ὁ δέ Ἰωάθαμ γέννησε τόν Ἄχαζ, 
ὁ δέ Ἄχαζ γέννησε τόν Ἐζεκία, 
10 ὁ δέ Ἐζεκίας γέννησε τόν Μα-
νασσῆ, 
ὁ δέ Μανασσῆς γέννησε τόν Ἀμών, 
ὁ δέ Ἀμών γέννησε τόν Ἰωσία, 
11 ὁ δέ Ἰωσίας γέννησε τόν Ἰεχονία
καί τούς ἀδελφούς του κατά τόν
καιρό τῆς ἐξορίας (τῶν Ἰουδαίων)
στή Βαβυλώνα. 

12 Μετά δέ τήν ἐξορία (τῶν Ἰου-
δαίων) στή Βαβυλώνα ὁ Ἰεχονίας
γέννησε τόν Σαλαθιήλ, 
ὁ δέ Σαλαθιήλ γέννησε τόν Ζοροβά-
βελ, 
13ὁ δέ Ζοροβάβελ γέννησε τόν Ἀβι-
ούδ, 
ὁ δέ Ἀβιούδ γέννησε τόν Ἐλιακείμ, 

τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν
Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέν-
νησε τὸν Ἰεσσαί, 

6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν
βασιλέα. 

Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν
Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, 

7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ροβοάμ,
Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ
δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀσά, 
8 Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ,
Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ,
Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν, 
9 Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωάθαμ,
Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ
δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐζεκίαν, 
10 Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασ -
σῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν
Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰω -
σίαν, 
11 Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς με-
τοικεσίας Βαβυλῶνος.

12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βα-
βυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σα-
λαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν
Ζοροβάβελ,

13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβι-
ούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλια-
κείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν
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ὁ δέ Ἐλιακείμ γέννησε τόν Ἀζώρ, 
14ὁ δέ Ἀζώρ γέννησε τόν Σαδώκ, 
ὁ δέ Σαδώκ γέννησε τόν Ἀχείμ, 
ὁ δέ Ἀχείμ γέννησε τόν Ἐλιούδ, 
15ὁ δέ Ἐλιούδ γέννησε τόν Ἐλεάζαρ, 
ὁ δέ Ἐλεάζαρ γέννησε τόν Ματθάν, 
ὁ δέ Ματθάν γέννησε τόν Ἰακώβ, 
16 ὁ δέ Ἰακώβ γέννησε τόν Ἰωσήφ,
τόν ἄνδρα τῆς Μαρίας, ἀπό τήν
ὁποία γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος
λέγεται Χριστός. 

17 Ὅλες δέ οἱ γενεές ἀπό τόν
Ἀβραάμ μέχρι τόν Δαβίδ εἶναι γενεές
δεκατέσσερες, καί ἀπό τόν Δαβίδ
μέχρι τήν ἐξορία στή Βαβυλώνα γε-
νεές δεκατέσσερες, καί ἀπό τήν ἐξο-
ρία στή Βαβυλώνα μέχρι τόν Χριστό
γενεές δεκατέσσερες.

τήν μεταφράσουμε, λοιπόν, «βιβλίο τῆς ἱστορίας
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ», διότι ἡ λέξη «γένεσις» ση-
μαίνει γενικῶς «ἱστορία» καί ὄχι «γέννηση» ἤ
«καταγωγή». 1,16. Τόν Ἰωσήφ τόν ἄνδρα Μα-

ρίας. Οἱ γενεαλογικοί κατάλογοι τοῦ Ἰησοῦ, καί
τοῦ Ματθαίου καί τοῦ Λουκᾶ, καλοῦν τόν Ἰωσήφ
ἔτσι, ἀλλ᾿ αὐτό ἀναφέρεται μόνο στήν νομική
πατρότητα. 

Ἀζώρ, 
14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ,
Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ
δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ, 
15 Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ,
Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν,
Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, 
16Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν
ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰη -
σοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός.

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀ -
βραάμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσα-
ρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς
μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δε-
κατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικε-
σίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ
γενεαὶ δεκατέσσαρες.

Ἡ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (1,18-25)

Ὁ Ἰωσήφ ἀναλαμβάνει τήν νομική πατρότητα τοῦ Ἰησοῦ (1,18-25)

1. Ὁ προφήτης Ἠσαΐας (7,14) εἶχε προφητεύσει ὅτι ὁ Μεσσίας θά γεννηθεῖ ἀπό
παρθένο· γι᾿ αὐτό καί ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος στήν περικοπή μας ἐδῶ λέγει ὅτι
καί αὐτό ἀνταποκρίνεται στόν Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη παρθενικά ἀπό τήν Μαρία
(στίχ. 22.23). Ἀλλά γιατί ἐμνηστεύθη ἡ Παρθένος μέ τόν Ἰωσήφ, ἀφοῦ δέν εἶχε
σκοπό τόν γάμο μαζί του (βλ. Λουκ. 1,34); Γιά νά ἀπατηθεῖ ὁ ἀπατεώνας Διάβολος,
ἀπαντοῦμε κατά τόν Θεοφύλακτο Βουλγαρίας. Ὁ Διάβολος, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε συμ-
φέρον νά γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας, γιατί θά τόν συνέτριβε (βλ. Γεν. 3,15), ἄκουσε τήν
προφητεία τοῦ Ἡσαΐου, ὅτι ὁ Μεσσίας θά γεννηθεῖ ἀπό παρθένο (βλ. στίχ. 23), καί
γι᾿ αὐτό πρόσεχε νά μήν ὑπάρξει παρθένος, ἀλλά ὅλες νά ὑπανδρευθοῦν, ὥστε νά
μήν εὑρεθεῖ μητέρα τοῦ Μεσσίου. Ἔτσι, κατά θεία οἰκονομία, ἐμνηστεύθη ἡ παρ-
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θένος Μαρία, γιά νά ξεφύγει τῆς προσοχῆς τοῦ Διαβόλου ἡ παρθενία της καί ὁ το-
κετός της. «Ἵνα τοίνυν ἀπατηθῇ ὁ ἀπατεών μνηστεύεται τήν ἀειπάρθενον ὁ Ἰωσήφ·
καί σχῆμα μέν γίνεται συζυγίας, πρᾶγμα δέ οὔ» (Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Μ.
123,156). Καί ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος εἶχε πεῖ: «Ἔλαθον τόν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ
παρθενία Μαρίας καί ὁ τοκετός αὐτῆς, ὁμοίως καί ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου· τρία μυ-
στήρια κραυγῆς, ἅτινα ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ ἐπράχθη» (πρός Ἐφεσίους, 19,1). 

2. Ἡ Παναγία μας εἶναι ἀειπάρθενος καί ἔτσι ὑμνεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας. Τό
ἀειπάρθενο τῆς Θεοτόκου θέλουν νά προσβάλουν οἱ προτεστᾶντες ἐπικαλούμενοι τόν
τελευταῖο στίχ. τῆς περικοπῆς μας (στίχ. 25), ὅπου λέγεται γιά τόν Ἰωσήφ «οὐκ ἐγί-
νωσκεν αὐτήν (δηλαδή, δέν εἶχε σχέσεις μέ αὐτήν), ἕως οὗ ἔτεκε τόν υἱόν αὐτῆς τόν
πρωτότοκον». Ἀλλά ἡ ἔκφραση «ἕως οὗ...» εἶναι καθαρός ἑβραϊσμός, ὁ ὁποῖος, ὅπως
φαίνεται καί ἀπό ἄλλα χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς (βλ. Γεν. 8,7. Β΄ Βασιλ. 6,23. Ματθ.
28,20. Ψαλμ. 109,1), δηλώνει τί γίνεται μέχρι τό χρονικό ὅριο πού καθορίζει τό χωρίο
πού τήν ἀναφέρει (γιατί αὐτό τό διάστημα ἐνδιαφέρει τόν συγγραφέα νά τονίσει) καί
δέν σημαίνει ὅτι μετά τό ὅριο αὐτό συνέβηκε τό ἀντίθετο. Περί τῶν λεγομένων
«ἀδελφῶν» τοῦ Ἰησοῦ (12,46. 13,56. Πράξ. 1,14) ἡ Ἐκκλησία μας δέχεται ὅτι πρό-
κειται περί πραγματικῶν τέκνων τοῦ Ἰωσήφ ἀπό γάμο του πρίν ἀπό τήν μνηστεία του
μέ τήν παρθένο Μαρία. Ἐπειδή δέ κατά νομική ἔννοια ὁ Ἰωσήφ ἐθεωρεῖτο «πατέρας»
τοῦ Ἰησοῦ, γι᾽ αὐτό καί τά τέκνα αὐτά λέγονται «ἀδελφοί» τοῦ Ἰησοῦ.

1,18Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέν-
νησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ
τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ
Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς
εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύμα-
τος Ἁγίου. 
19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος
ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγμα-
τίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι
αὐτήν.
20Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ
ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη
αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ

1,18Ἡ δέ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ ἔγινε ὡς ἑξῆς. Ἀφοῦ δηλαδή ἡ
Μητέρα του Μαρία μνηστεύθηκε
τόν Ἰωσήφ, προτοῦ νά συγκατοική-
σουν, βρέθηκε ἔγκυος ἀπό τό
Πνεῦμα τό Ἅγιο. 
19 Ὁ δέ Ἰωσήφ ὁ ἄνδρας της, ἐπειδή
ἦταν σπλαχνικός καί δέν ἤθελε νά
τήν διαπομπεύσει, σκέφτηκε νά τῆς
δώσει κρυφά διαζύγιο. 
20 Ἀλλά, ἐνῶ σκεπτόταν αὐτά, ἰδού
τοῦ ἐμφανίστηκε σέ ὄνειρο ἕνας
ἄγγελος τοῦ Κυρίου καί (τοῦ) εἶπε:

1,18. Μνηστευθείσης γάρ... Ἡ ἰουδαϊκή
μνηστεία ἦταν μία δέσμευση τόσο στενή καί
πραγματική, ὥστε ὁ μνηστήρας ἐκαλεῖτο «σύζυ-
γος» καί πρίν ἀκόμη ἀπό τήν συγκατοίκηση μέ
τήν μνηστή του καί δέν μποροῦσε νά ἀποδεσμευ-
θεῖ ἀπό αὐτήν παρά μέ κάποια πράξη διαζεύξεως
(στίχ. 19). 1,19. Ἀνήρ δίκαιος. Ἡ δικαιοσύνη

τοῦ Ἰωσήφ συνίσταται στό ὅτι αὐτός δέν θέλει
νά καλύψει μέ τό ὄνομά του ἕνα παιδί, τοῦ
ὁποίου ἀγνοεῖ τόν πατέρα, ἀλλά καί στό ὅτι,
ἐπειδή εἶναι πεπεισμένος γιά τήν ἀρετή τῆς Μα-
ρίας, ἀρνεῖται νά παραδώσει στήν αὐστηρή δια-
δικασία τοῦ Νόμου (Δευτ. 22,20 ἑξ.) αὐτό τό
μυστήριο πού αὐτός δέν κατανοεῖ. 1,20. Ἄγγελος

Λουκ.
1,27. 2,5

Γεν.
16,7σχ.

Πράξ.
7,38σχ.
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φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν
γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεν-
νηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου. 

21 Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ
ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ
σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν
ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 

22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πλη-
ρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ
τοῦ προφήτου λέγοντος· 

23 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ
τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα
αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμη-
νευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. 

24 Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ
ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ
ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν
γυναῖκα αὐτοῦ, 

«Ἰωσήφ, ἀπόγονε τοῦ Δαβίδ, μή
φοβᾶσαι νά πάρεις (στό σπίτι σου)
τή Μαριάμ τή γυναίκα σου· γιατί τό
παιδί, πού συνελήφθηκε μέσα της,
εἶναι ἀπό τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. 
21Θά γεννήσει δέ υἱό καί θά τόν ὀνο-
μάσεις Ἰησοῦ (πού σημαίνει, ὁ Θεός
Γιαχβέ σώζει), γιατί αὐτός (ὁ
Ἰησοῦς, ὁ Γιαχβέ Σωτήρ),  θά σώσει
τό λαό του ἀπό τίς ἁμαρτίες τους». 
22Μέ ὅλο δέ αὐτό, πού ἔγινε, ἄρχισε
νά ἐκπληρώνεται ὁ λόγος τοῦ Κυ-
ρίου, πού εἰπώθηκε διά τοῦ προφή-
του, 

23«Ἰδού ἡ Παρθένος θά συλλάβει 
στήν κοιλία της,

καί θά γεννήσει υἱό, 
πού θά τόν ὀνομάσουν Ἐμμανουήλ», 

πού σημαίνει «ὁ Θεός εἶναι μαζί
μας». 
24 Ὅταν δέ ὁ Ἰωσήφ σηκώθηκε ἀπό
τόν ὕπνο, ἔκανε ὅπως τόν διέταξε ὁ
ἄγγελος τοῦ Κυρίου, καί παρέλαβε
(στό σπίτι του) τήν γυναίκα του, 

Κυρίου. Στά παλαιά κείμενα (βλ. Γεν. 16,7 σχόλ.
16,10. 22,11. 15-16. Ἐξ. 3,2. Κριτ. 6,13. Β΄ Βασ.
24,16), ὁ «Ἄγγελος Κυρίου» ἀντιπροσώπευε κυ-
ρίως τόν Ἴδιο τόν Γιαχβέ. Διακριθείς ἀπό τόν
Θεό, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν σπουδή στήν ἀγγε-
λολογία (βλ. Τωβίτ 5,4 σχόλ.), παραμένει ὁ τύπος
τοῦ οὐρανίου ἀγγελιαφόρου καί ἐμφανίζεται
συχνά μέ αὐτό τόν τίτλο στίς εὐαγγελικές διηγή-
σεις τῆς παιδικῆς ἡλικίας τοῦ Ἰησοῦ: Ματθ.
1,20.24. 2,13.19. Λουκ.1,11. 2,9· βλ. ἀκόμη
Ματθ. 28,2. Ἰωάν. 5,4. Πράξ. 5,19. 8,26. 12,7.23.
– Κατ᾿ ὄναρ. Καί στήν Καινή Διαθήκη, ὅπως
στήν Παλαιά (βλ. Σοφ. Σειρ. 34, 1-8 σχόλ.), συμ-
βαίνει ὁ Θεός νά κάνει γνωστό τό σχέδιό του μέ
ἕνα ὄνειρο: Ματθ. 2,12.13.19.22. 27,19. Πράξ.
16,9. 18,9. 23,11. 27,23. Ὁμοίως ὁ Θεός ἀποκα-

λύπτει τό σχέδιό του καί μέ ὁράματα: Πράξ. 9,10
ἑξ. 10,3 ἑξ. 11 ἑξ. – Τό γάρ ἐν αὐτῇ γεννηθέν,
δηλαδή, «τό παιδί πού συνελήφθη μέσα της».
1,21. Ἰησοῦν. Ἑβρ. ['Wv/hy“(«Γιεχωσού῾α»), «ὁ
Γιαχβέ σώζει». 1,22. Τοῦτο δέ ὅλον γέγονεν
ἵνα... Ὁ τύπος αὐτός καί ἄλλοι παραπλήσιοι συ-
ναντῶνται συχνά εἰς Ματθ. 2,5.15.17.23. 8,17.
12,17. 13,35. 21,4. 26,54.56. 27,9· βλ. καί 3,3.
11,10. 13,14 κ.ἄ. Ἀλλά ὁ Ματθαῖος δέν εἶναι ὁ
μόνος πού βλέπει ὅτι οἱ Γραφές ἐκπληρώνονται
στόν Ἰησοῦ. Ὁ Ἰησοῦς ὁ Ἴδιος διακηρύσσει ὅτι
αὐτές ὁμιλοῦν γι᾿ Αὐτόν (βλ. Ματθ. 11,4-6.
Λουκ. 4,21.18,31 σχόλ. 24,44. Ἰωάν. 5,39 σχόλ.
8,56. 17,12 κ.ἄ). Ἤδη στήν Παλαιά Διαθήκη ἡ
πραγματοποίηση τῶν λόγων τῶν προφητῶν ἦταν
ἕνα ἀπό τά κριτήρια τῆς ἀποστολῆς τους (βλ.

Λουκ.
1,35

Λουκ.
1,31

Ψαλμ.
129,8

Σ. Σειρ.
46,1

Πράξ.
3,16σχ.

4,12

Ἠσ. 7,14
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25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ
ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότο-
κον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν.

25 καί δέν εἶχε σχέση μαζί της, ἕως
ὅτου γέννησε τόν υἱό της τόν πρωτό-
τοκο καί τόν ὀνόμασε Ἰησοῦ.

Δευτ. 18,20-22 σχόλ.). Ὁ Θεός, εἴτε διά λόγων
εἴτε διά γεγονότων, ἀνήγγειλε τά σχέδιά του καί
ἡ πίστη τῶν χριστιανῶν ἀνακαλύπτει ὅτι ἡ κατά
γράμμα ἐκπλήρωση τῶν κειμένων στό Πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἤ στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας
ἀποδεικνύει τήν πραγματική ἐκπλήρωση τῶν
σχεδίων τοῦ Θεοῦ (βλ. Ἰωάν. 2,22. 20,9. Πράξ.
2,23 σχόλ. 2,31. 34-35. 3,24 σχόλ. Ρωμ. 15,4. Α΄
Κορ. 10,11. 15,3-4. Β΄ Κορ. 1,20. 3,14-16). 1,25.
Οὐκ ἐγίγνωσκεν αὐτήν ἕως οὗ ἔτεκε τόν υἱόν
αὐτῆς. Ἡ ἔκφραση εἶναι ἑβραϊσμός, διά τῆς
ὁποίας σημαίνεται ἡ παρθενική γέννηση τοῦ
Ἰησοῦ, χωρίς ὅμως νά ὑποδηλώνεται ἀπ᾿ αὐτήν
τήν ἔκφραση ὅτι μετά ταῦτα ἡ παρθένος Μαρία
ἔγινε σύζυγος τοῦ Ἰωσήφ. Ἡ πρόθεση τοῦ Ματ-
θαίου εἶναι νά ἀποκαλύψει τήν παρθενική γέν-
νηση τοῦ Ἰησοῦ, πού δέν ἦταν γνωστή (βλ.

Ματθ. 13,55), νά βεβαιώσει ὅτι ὁ Ἰωσήφ δέν
εἶναι ὁ φυσικός πατέρας τοῦ Ἰησοῦ καί ἡ γλώσσα
του καθορίζεται ἀπό τόν σκοπό του αὐτό. Τό ὅτι
μετά τήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ δέν ὑπῆρχε συζυγία
τῆς Παρθένου Μαρίας καί τοῦ Ἰωσήφ δέν ἦταν
ἀνάγκη νά τό γράψει ὁ Εὐαγγελιστής, γιατί ἦταν
γνωστό αὐτό στήν Ἐκκλησία, εἶναι δέ ἀσέβεια
νά ὑποθέσει κανείς τό ἀντίθετο, ἀκόμη δέ καί νά
τό σκεφθεῖ. «Πῶς γάρ ἄν ἥψατο (ὁ Ἰωσήφ) τῆς
ἁγίας ἐκείνης, μεθ’ ὅ μάλιστα ἔγνω τόν ἄφραστον
ἐκεῖνον τόκον;» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,160).
Περί τῶν λεγομένων «ἀδελφῶν» τοῦ Ἰησοῦ βλ.
σχόλιο εἰς Ματθ. 12,46. – Τό πρωτότοκος
ὁμοίως σημαίνει τόν πρῶτον γεννηθέντα, χωρίς
νά ὑποδηλώνεται ἀπό τήν ἔκφραση ὅτι ὁπωσδή-
ποτε γεννήθηκαν καί ἄλλοι υἱοί· βλ. Ἐξ. 13,2.12.
34,19 Α΄Βασ. 6,10.14. 

Ἡ προσκύνηση τῶν μάγων (2,1-12)

1. Στήν Π.Δ. εἶχε προφητευθεῖ ἐπίσης σέ πολλά της σημεῖα καί ἡ προσκύνηση τοῦ Μεσσία
ἀπό τούς Ἐθνικούς (βλ. Ἀριθμ. 24,17. Ἠσ. 42,4. 49,23. 60,5 ἑξ. Ψαλμ. 71,10-15 κ.ἀ.). Ὁ Ματ-
θαῖος βλέπει τήν ἐκπλήρωση τῆς προφητείας αὐτῆς στήν προσκύνηση τοῦ γεννηθέντος Μεσ-
σίου ἀπό τούς μάγους τῆς Ἀνατολῆς. Ἄς δοῦμε λοιπόν ἐδῶ στήν προσκύνηση τῶν μάγων ὅτι
ἀπό τήν ἀρχή, μέ τήν γέννησή του κιόλας, ὁ Χριστός ἀνοίγει θύρα πίστεως στά ἔθνη, γιά
αἰσχύνη τῶν Ἰουδαίων. Ἀλλά ἀπό ποῦ ἔμαθαν οἱ μάγοι ὅτι ἡ ἀνατολή τοῦ ἀστέρος θά προ-
δήλωνε τήν γέννηση τοῦ Μεσσία καί ἐρωτοῦν γι᾽ αὐτόν στά Ἱεροσόλυμα (στίχ. 2); Ἀπό τήν
προφητεία τοῦ Βαρλαάμ («Ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ἰακώβ καί ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ἰσραήλ»,
Ἀριθμ. 24,17)! Ὅπως τό καταλαβαίνουμε, ὁ ἀστήρ τῆς προφητείας αὐτῆς δέν ἦταν συνηθι-
σμένος ἀστήρ· ἦταν ἄγγελος (βλ. Θεοφυλάκτου εἰς Μ. 123,161). Αὐτό φαίνεται, πρῶτον, ἀπό
τήν πορεία τοῦ ἀστέρος (γιατί πορευόταν ἀπό τόν βορρᾶ πρός νότο, ἐνῶ ὁ ἀστήρ βαίνει ἀπό
τήν ἀνατολή πρός τήν δύση)· δεύτερον, ἀπό τήν λαμπρότητά του, γιατί ἔλαμπε καί τήν ἡμέρα·
τρίτον, ἀπό τό περίεργο φαινόμενο, πότε νά φαίνεται καί πότε νά κρύβεται, γιατί, ὅταν οἱ
μάγοι πλησίασαν στά Ἱεροσόλυμα ἐκρύβη ὁ ἀστήρ· ἀλλά καί κάθε φορά σταματοῦσε, ὅταν
οἱ μάγοι σταματοῦσαν, «πρός τήν χρείαν αὐτῶν τήν ἑαυτοῦ ποιούμενος κίνησιν» (Ζιγαβηνός,
Μ. 129,140)! Τέταρτον, τό ὅτι ὁ ἀστήρ ἐβάδιζε πρόσγεια. Γιατί, ἄν στεκόταν ψηλά, στήν θέση
τῶν ἄλλων ἀστέρων, πῶς θά ἔδειχνε τόν τόπον ὅπου ἦταν τό Παιδίον; Βλ. στίχ. 9! 

2.  Τά δῶρα πού προσέφεραν οἱ μάγοι στό Παιδίο (στίχ. 11) δείχνουν τήν πίστη τους περί
αὐτοῦ. Τοῦ προσέφεραν χρυσό, λίβανο καί σμύρνα. Ὁ χρυσός εἶναι σύμβολο τῆς βασιλείας.

Λουκ. 2,7
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Ὁ λίβανος τῆς θεότητας, γιατί μέ αὐτό θυμιάζεται ὁ Θεός. Καί ἡ σμύρνα εἶναι δεῖγμα νεκρώ-
σεως, γιατί μέ τήν σμύρνα ἄλειφαν τούς νεκρούς παλαιά, γιά νά μήν σήπονται καί νά μήν
ὄζουν καί ἔτσι, ἀλειμμένους μέ σμῦρνα, τούς ἐνταφίαζαν. Ἀλλά, ὁ Ζιγαβηνός δίνει καί μία
ἄλλη ὡραία ἑρμηνεία τῶν προσφερθέντων δώρων: Ἐπειδή παλαιά οἱ βασιλεῖς τῆς Βαβυλῶνος
πολιόρκησαν τήν Ἱερουσαλήμ, ἅρπαξαν τά κειμήλιά της, ἔπαυσαν τίς θυσίες της καί κατέ-
σφαξαν τόν λαό της, ἡ δέ βασιλεία τῆς Βαβυλῶνος μέ ὅλα τά κεκτημένα της περιέπεσε στούς
Πέρσες, γι᾽ αὐτό, τώρα οἱ μάγοι τῶν Περσῶν, προσφέρουν στόν Χριστό χρυσό, λίβανο καί
σμύρνα. Τόν χρυσό τόν προσφέρουν ἀντί τῶν ἁρπαγέντων χρυσῶν κειμηλίων. Τόν λίβανο
ἀντί τῶν θυσιῶν καί τήν σμύρνα ἀντί τῶν κατασφαγέντων Ἰουδαίων (Μ. 129,145)! Οἱ σοφοί
Μάγοι εἶχαν λάβει κάποια γνώση γιά τόν γεννηθέντα Βασιλέα ἀπό τήν παρατήρηση τοῦ ἀστέ-
ρος· τώρα ὅμως, πού εἶδαν καί προσκύνησαν τόν Χριστό, τόν ἀναγνώρισαν ὡς τόν Ἥλιο τῆς
Δικαιοσύνης (Μαλαχ. 4,2), ὡς τήν Ἀνατολή (Ἠσ. 59,19), ὡς τόν λαμπερό καί πρωινό Ἀστέρα
(Ἀποκ. 22,16). 

3. Τό παράδοξο στήν περικοπή μας εἶναι ὅτι ὁ Ματθαῖος, ἄν καί προορίζει τό εὐαγγέλιό
του γιά τούς Ἰουδαίους, ὅμως ὁμιλεῖ γιά τήν προσκύνηση τοῦ γεννηθέντος Μεσσία ἀπό τούς
ἐθνικούς μάγους. Καί ὁ Λουκᾶς, πάλι, ἄν καί προορίζει τό εὐαγγέλιό του γιά τούς ἐθνικούς,
ὅμως ὁμιλεῖ γιά τήν προσκύνηση τῶν Ἰουδαίων ποιμένων!

2,1-12: Ἀφοῦ ὁ Ματθαῖος παρουσίασε στό
κεφ. 1 τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ υἱοῦ τοῦ
Δαβίδ καί τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, στό κεφ. 2 χαρα-
κτηρίζει τήν ἀποστολή του ἀπό τήν σωτηρία πού
προσφέρει στούς ἐθνικούς· γιατί ἀπ᾿ αὐτούς
τώρα ὁ Ἰησοῦς ἑλκύει τούς σοφούς τους πρός τό
φῶς Του (στίχ. 1-12). Ὁμοίως στό κεφ. 2 ὁ Ματ-
θαῖος χαρακτηρίζει τήν ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ ἀπό
τά παθήματα τοῦ ἰδίου του λαοῦ, τοῦ Ἰσραήλ,
τοῦ ὁποίου αὐτός τώρα ζεῖ τήν πείρα τῶν δεινῶν
του: Τήν πρώτη ἐξορία στήν Αἴγυπτο (στίχ. 13-
15), τήν δεύτερη αἰχμαλωσία (στίχ. 16-18), τήν
ἐπιστροφή τοῦ μικροῦ «Ὑπολοίπου» (rVxn+ «να-
τσούρ» = τό Ὑπόλοιπο· στίχ. 19-23· βλ. σχόλιο
εἰς στίχ. 23). Αὐτές οἱ διηγήσεις «ἀγγαδικοῦ» (=
διδακτικοῦ) χαρακτῆρος διδάσκουν διά τῶν γε-
γονότων αὐτό πού ὁ Λουκᾶς (2,30-34) διδάσκει

διά τῶν προφητικῶν λόγων τοῦ Συμεών (βλ.
Λουκ. 2,34 σχόλ.). 2,1. Ἐν ἡμέραις Ἡρώδου.
Περίπου τό 5 ἤ τό 4 πρίν ἀπό τήν χριστιανική
χρονολογία, ἀπό τήν ὁποία ἀρχίζει κατά λάθος,
κάποια χρόνια μετά, ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, βλ.
Λουκ. 2,2 σχόλ., 3,1 σχόλ. Ὁ Ἡρώδης ἐβασί-
λευσε ἀπό τό 37 ἕως τό 4 π.Χ. στήν Ἰουδαία,
στήν Ἰδουμαία, τήν Σαμάρεια, τήν Γαλιλαία, τήν
Περαία καί ἄλλες περιοχές τῆς πλευρᾶς τῆς λί-
μνης Hauran. – Ἀπό ἀνατολῶν. Μιά τέτοια διή-
γηση ἀπαιτεῖ νά δώσουμε στήν ἀσαφῆ ἔκφραση
«ἀνατολῶν»  μία γενική σημασία: Οἱ πρός ἀνα-
τολάς εὑρισκόμενες χῶρες, πού εἶχαν σοφούς
ἀστρολόγους. Μᾶλλον θά νοήσουμε τήν Μεσο-
ποταμία, τήν πατρίδα τῆς ἀστρολογίας στόν
ἑλληνιστικό κόσμο. 2,2. Ἐν τῇ ἀνατολῇ, μέ
κυρία ἔννοια, τήν ἀνατολή τοῦ ἀστέρος. Ὁμοίως

2,1 Ὅταν δέ ὁ Ἰησοῦς γεννήθηκε
στή Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας κατά τίς
ἡμέρες τοῦ Ἡρώδη τοῦ βασιλέως,
ἰδού ἔφτασαν μάγοι ἀπό τήν Ἀνα-
τολή στά Ἱεροσόλυμα 
2καί ρωτοῦσαν: «Ποῦ εἶναι ὁ νεογέν-
νητος βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων; Γιατί

2,1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν
Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις
Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι
ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱερο-
σόλυμα 
2λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασι-
λεὺς τῶν Ἰουδαίων; Eἴδομεν γὰρ

Λουκ. 2,1-
7

Ἀριθμ.
24,17
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αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ
ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.
3 Ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς
ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾿
αὐτοῦ, 
4καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιε-
ρεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυν-
θάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς
γεννᾶται. 

5 Oἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ἐν Βηθλεὲμ τῆς
Ἰουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ
τοῦ προφήτου· 
6 καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐ -
δαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν
Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡ -
γούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν
μου τὸν Ἰσραήλ.

7 Τότε Ἡρῴδης λάθρα καλέσας
τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿ αὐτῶν
τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, 

8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ
εἶπε· πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετά-
σατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ
εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ
ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 

εἴδαμε τό ἄστρο του νά ἀνατέλλει
καί ἤλθαμε νά τόν προσκυνήσουμε». 
3Ὅταν δέ ἄκουσε αὐτά ὁ Ἡρώδης ὁ
βασιλεύς, ταράχτηκε, καί μαζί του
ὅλη ἡ πόλη τῶν Ἱεροσολύμων. 
4Καί  ἀφοῦ συγκέντρωσε ὅλους τούς
ἀρχιερεῖς καί τούς Γραμματεῖς τοῦ
λαοῦ, ζητοῦσε νά μάθει ἀπό αὐτούς,
ποῦ ὁ Χριστός γεννᾶται (κατά τήν
Γραφή). 
5 Ἐκεῖνοι δέ τοῦ εἶπαν: «Στή Βη-
θλεέμ τῆς Ἰουδαίας, γιατί ἔτσι ἔχει
γραφεῖ ἀπό τόν προφήτη: 

6“Καί σύ, Βηθλεέμ, γῆ τοῦ Ἰούδα, 
δέν εἶσαι καθόλου μικρή

ὡς πρός τούς ἡγεμόνες τοῦ Ἰούδα. 
Γιατί ἀπό σένα θά προέλθει 

ἕνας ἡγεμόνας, 
ὁ ὁποῖος θά κυβερνήσει 

τό λαό μου τόν Ἰσραήλ”». 
7 Τότε ὁ Ἡρώδης κάλεσε κρυφά

τούς μάγους καί ἐξακρίβωσε ἀπό
αὐτούς τό χρόνο, πού ἄρχισε νά φαί-
νεται τό ἄστρο. 
8 Ἔπειτα τούς ἔστειλε στή Βηθλεέμ
λέγοντας: «Πηγαίνετε νά ἐξετάσετε
ἀκριβῶς γιά τό παιδί. Καί ὅταν τό
βρεῖτε, νά μέ πληροφορήσετε, γιά νά
πάω κι ἐγώ νά τό προσκυνήσω». 

καί στόν στίχ. 9. 2,4. Οἱ γραμματεῖς, οἱ ὁποῖοι
ὀνομάζονται ἐπίσης «νομοδιδάσκαλοι» (Λουκ.
5,17. Πράξ. 5,34) καί «νομικοί» (Λουκ. 7,30.
10,25 κ.ἄ.), εἶχαν τήν ὑποχρέωση νά ἑρμηνεύουν
τίς Γραφές καί ἰδιαίτερα τόν Νόμο τοῦ Μωυ-
σέως, γιά νά ἐξαγάγουν κανόνες συμπεριφορᾶς
τοῦ ἰουδαϊκοῦ βίου. Βλ. Β´ Ἔσδρ. 7,6.11 σχόλ.
Σοφ. Σειρ. 39,2 σχόλ. Αὐτός ὁ ρόλος τούς ἔδινε
γόητρο καί ἐπιρροή μεταξύ τοῦ λαοῦ. Προήρ-
χοντο κυρίως, ἀλλά ὄχι ἀποκλειστικά, ἀπό τούς

Φαρισαίους, βλ. 3,7 σχόλ. Ἦταν μέλη τοῦ Με-
γάλου Συνεδρίου (Sanhedrin) μαζί μέ τούς ἀρχιε-
ρεῖς καί τούς πρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ. 2,6.
᾽Ελαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα. Ἡ φράση
«ἐν τοῖς ἡγεμόσιν» σημαίνει ἀναφορά, ὡς πρός τί
δηλαδή ἡ Βηθλεέμ δέν εἶναι ἐλαχίστη. Δέν εἶναι
ἐλαχίστη ἐξ ἐπόψεως τῶν ἡγεμόνων καί μάλιστα
τῶν ἡγεμόνων τοῦ Ἰούδα, τῆς  ἰσχυρότερης καί
βασιλικῆς φυλῆς. Καί δέν εἶναι ἐλαχίστη, γιατί
ἀπό τήν Βηθλεέμ θά προέλθει ἡγεμόνας, ὁ ὁποῖος

Ἰωάν. 7,42

Μιχ. 5,1
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9οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπο-
ρεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον
ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως
ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον· 

10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν
χαρὰν μεγάλην σφόδρα, 
11καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ
παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς
αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν
αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς
αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα,
χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν·
12 καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μὴ
ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι᾿ ἄλλης
ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν
αὐτῶν.

9 Αὐτοί δέ, ἀφοῦ ἄκουσαν τό βασι-
λέα, ἔφυγαν. Καί ἰδού τό ἄστρο, πού
εἶχαν δεῖ νά ἀνατέλλει, προπορευό-
ταν ἀπ᾿ αὐτούς, ἕως ὅτου ἦλθε καί
στάθηκε ἐπάνω ἀπό τόν τόπο, ὅπου
ἦταν τό παιδί. 
10Μόλις δέ εἶδαν τό ἄστρο, αἰσθάν-
θηκαν πολύ μεγάλη χαρά. 
11 Καί ὅταν μπῆκαν στό σπίτι, εἶδαν
τό παιδί μαζί μέ τή Μαρία τή μητέρα
του καί ἔπεσαν καί τό προσκύνησαν.
Καί, ἀφοῦ ἄνοιξαν τά θησαυροφυλά-
κιά τους, τοῦ πρόσφεραν δῶρα, χρυ-
σάφι καί λιβάνι καί σμύρνα. 
12 Καί, ἀφοῦ ἔλαβαν μέ ὄνειρο θεία
ἀποκάλυψη νά μήν ἐπιστρέψουν
στόν Ἡρώδη, ἀναχώρησαν γιά τήν
χώρα τους ἀπό ἄλλο δρόμο.

θά κυβερνήσει τόν Ἰσραήλ. 2,9. Ἔστη ἐπάνω οὗ
ἦν τό παιδίον. Ἐδῶ φαίνεται σαφῶς ὅτι ὁ ἀστήρ
δέν ἦταν συνήθης, ἀλλά θαυμαστός, γιατί φώτιζε
καί τήν ἡμέρα καί κυρίως γιατί κατῆλθε ἀπό τό
ὕψος του καί στάθηκε πάνω ἀπό τόν τόπο, ὅπου
βρισκόταν τό Παιδίον. Βλ. Θεοφυλάκτου, Μ.
123,161 καί Ζιγαβηνοῦ, Μ. 129,137). 2,11. Χρυ-
σόν καί λίβανον καί σμύρναν. Πλούτη καί ἀρώ-

ματα τῆς Ἀραβίας (Ἰερ. 6,20. Ἰεζ. 27,22). Οἱ Πα-
τέρες στά δῶρα τῶν Μάγων βλέπουν συμβολικά
τήν Βασιλεία («χρυσόν»), τήν Θεότητα («λίβα-
νον») καί τό Πάθος («σμύρναν») τοῦ Χριστοῦ.
Στήν προσκύνηση τῶν Μάγων ἐκπληρώθηκαν οἱ
μεσσιακές προφητεῖες γιά τήν προσκύνηση τοῦ
Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τούς Ἐθνικούς, βλ. Ἀριθμ.
24,17. Ἠσ. 49,23. 60,5 ἑξ. Ψαλμ. 71,10-15. 

Φυγή στήν Αἴγυπτο καί σφαγή 
τῶν νηπίων τῆς Βηθλεέμ (2,13-18)

1. Στήν περικοπή μας αὐτή ἐδῶ ὁ Ματθαῖος βλέπει στήν ζωή τοῦ Μεσσία νά ἐπα-
ναλαμβάνεται ἡ ζωή τοῦ λαοῦ του, ὁ ὁποῖος πῆγε στήν Αἴγυπτο, ἀλλά καί ἐξῆλθε
ἀπό τήν Αἴγυπτο (στίχ. 15). – Ὁ Ἰωσήφ, κατά τήν ἐντολή τοῦ ἀγγέλου, παρέλαβε τό
Παιδίο καί τήν Μητέρα του καί ἔφυγε στήν Αἴγυπτο (στίχ. 14). Πρέπει νά ὑποθέ-
σουμε ἐδῶ ὅτι ἔχει γίνει ὁ σαραντισμός, ὅπως ἀναφέρει ὁ Λουκᾶς (2,22 ἑξ.). Ἀλλά,
γιατί τόση ταλαιπωρία γιά πορεία πρός τήν Αἴγυπτο, ἐνῶ μποροῦσε νά διασωθεῖ
θαυματουργικά ὁ Ἰησοῦς Χριστός; Ὁ Ζιγαβηνός ἀπαντᾶ λέγοντας ὅτι αὐτό ἔγινε
γιά νά φανεῖ ὅτι πραγματικά σαρκώθηκε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἔγινε πραγματικά

Ἠσ. 49,23
60,5ἑξ.
Ψαλμ.
71,10-
11.15

Γ´ Βασ.
13,9ἑξ.
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ἄνθρωπος (βλ. Μ. 129,149). Βλ. καί Θεοφυλάκτου εἰς Μ. 123,168). Στήν πορεία
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Αἴγυπτο καί στήν φυγή του πάλι ἀπό τήν Αἴγυπτο (στίχ.
14.21), ὁ εὐαγγελιστής βλέπει τήν ἐκπλήρωση τῆς προφητείας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ
στόν προφήτη Ὠσηέ (11,1) «ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τόν υἱόν μου» (στίχ. 15). Οἱ Ἰου-
δαῖοι βέβαια τόν λόγον αὐτόν τοῦ προφήτου τόν ἀναγάγουν στόν ἑαυτόν τους, στό
ἔθνος τους. Καί πραγματικά φαίνεται ὅτι ὁ προφήτης εἶπε τόν λόγο του γι᾽ αὐτούς.
Ἀλλά, ὅπως λέγει ὡραῖα ὁ Ζιγαβηνός, εἶναι νόμος προφητείας, πολλές φορές πολλά
πράγματα νά λέγονται γιά ἄλλους, νά ἐκπληρώνονται ὅμως σέ ἄλλους. Γιά παρά-
δειγμα: Τό «διαμεριῶ αὐτούς ἐν ᾽Ιακώβ καί διασπερῶ αὐτούς ἐν Ἰσραήλ» (Γεν. 49,7)
λέχθηκε μέν γιά τούς Συμεών καί Λευΐ, πραγματοποιήθηκε ὅμως ὄχι σ᾽ αὐτούς, ἀλλά
στούς ἐγγόνους του. Ἔτσι λοιπόν καί ἐδῶ: Τό λεχθέν στόν προφήτη Ὠσηέ «ἐξ Αἰγύ-
πτου ἐκάλεσα τόν υἱόν μου» λέχθηκε μέν κατά πρῶτον γιά τόν Ἰσραήλ πραγματο-
ποιήθηκε δέ κυρίως στόν πραγματικά Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν σαρκωθέντα Ἰησοῦ Χριστό
(βλ. Μ. 129,152). 

2. Βλέποντας ὁ Ἡρώδης ὅτι ἀπατήθηκε ἀπό τούς μάγους, διέταξε νά σφαγοῦν τά
νήπια τῆς Βηθλεέμ ἀπό δύο ἐτῶν καί κάτω, γιά νά συμπεριληφθεῖ σ᾿ αὐτά καί ὁ
Ἰησοῦς (στίχ. 16). Φαίνεται ὅτι ὁ Ἡρώδης ὑπολόγισε ὅτι ὁ ἀστήρ φάνηκε κατά τήν
γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι πρίν ἀπό αὐτήν, ὅπως εἶναι τό ὀρθόν (βλ. Ζιγαβηνό
εἰς Μ. 129,152). Τά σφαγέντα κατά τήν διαταγή τοῦ Ἡρώδου νήπια ἦταν μάρτυρες,
οἱ πρῶτοι μάρτυρες. Τά νήπια αὐτά δέν θά πρέπει νά ἦταν περισσότερα ἀπό 30 ἤ 50
τό πολύ. Ἡ Βηθλεέμ ἦταν μία μικρή πολίχνη καί ἄς λάβουμε πάλι ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι ἐσφά-
γησαν μόνο τά ἄρρενα. Ἔχει ὅμως ὡραία πνευματική ἑρμηνεία ὁ ἀριθμός τῆς πα-
ραδόσεως περί 14.000 νηπίων, συνδυαζόμενος μέ τόν ἀριθμό τῆς Ἀποκαλύψεως
144.000 (Ἀποκ. 14,1), ὅπως ὅτι ἡ ἁγνότητα καί τό μαρτύριο – πού εἶχαν τά νήπια
μάρτυρες τῆς περικοπῆς μας – αὐτά τά δύο μᾶς κάνουν ἀκολούθους τοῦ Ἀρνίου,
μετά τοῦ Ὁποίου ἦσαν οἱ 144.000. Διά τήν σφαγή τῶν νηπίων ἔγινε πολύς θρῆνος
καί κλαυθμός τῶν μητέρων τους. Σ᾽ αὐτό ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος (στίχ. 18) βλέπει
τήν ἐκπλήρωση τῆς παλαιᾶς προφητείας τοῦ Ἱερεμίου περί τοῦ θρήνου τῆς Ραχήλ,
τῆς ἀγαπητῆς συζύγου τοῦ Ἰακώβ, γιά τά τέκνα της πορευόμενα ἐξόριστα στήν Βα-
βυλῶνα (38,15 Ἑβρ. 31,15).

2,13. Καί τήν μητέρα αὐτοῦ. Πρίν ἀπό τήν
γέννηση τοῦ Χριστοῦ ὁ Εὐαγγελιστής καλεῖ τόν
μέν Ἰωσήφ «ἄνδρα» τῆς Μαρίας (1,16.19), τήν
δέ Μαρία «γυναίκα» τοῦ Ἰωσήφ (1,20.24· βλ. καί
Λουκ. 2,5), ἄν καί καθαρά λέγεται ὅτι ἦταν παρ-

θενική ἡ συμβίωση (βλ. 1,25). Μετά ὅμως τήν
γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἡ Παρθένος Μαρία λέγεται
πάντοτε «Μήτηρ» τοῦ Ἰησοῦ καί ποτέ «γυνή» τοῦ
Ἰωσήφ. Αὐτό δηλώνει σαφῶς τήν ἀειπαρθενία
τῆς Μαρίας, γιατί ἀφοῦ, κατά τήν μαρτυρία τοῦ

2,13 Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν
ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿
ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς πα-
ράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα
αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ
ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ

2,13 Ὅταν δέ ἀναχώρησαν (οἱ
μάγοι), ἰδού ἄγγελος τοῦ Κυρίου
ἐμφανίζεται σέ ὄνειρο στόν Ἰωσήφ
καί (τοῦ) λέγει: «Σήκω καί πάρε τό
παιδί καί τή μητέρα του καί φύγε
στήν Αἴγυπτο, καί μεῖνε ἐκεῖ, ἕως

1,20σχ.

Γ´ Βασ.
11,17.40
Δ´ Βασ.

25,26
Ἰερ.

33(26),21.
50(43)



50

2,13-18

Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπο-
λέσαι αὐτό. 

14Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον
καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ
ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 
15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς
Ἡρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ
τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγον-
τος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν
μου.

16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνε-
παίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη
λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας
τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν
πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς
καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν
ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. 

17 Tότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν ὑπὸ
Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· 

18 φωνὴ ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος
καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς·
Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ
οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ
εἰσίν.

ὅτου σοῦ πῶ· γιατί ὁ Ἡρώδης σκο-
πεύει νά ἀναζητήσει τό παιδί γιά νά
τό θανατώσει». 
14Τότε ὁ Ἰωσήφ σηκώθηκε καί πῆρε
νύχτα τό παιδί καί τή μητέρα του καί
ἀναχώρησε γιά τήν Αἴγυπτο. 
15Καί ἔμεινε ἐκεῖ, ἕως ὅτου πέθανε ὁ
Ἡρώδης, καί ἔτσι ἐκπληρώθηκε ὁ
λόγος τοῦ Κυρίου διά τοῦ προφήτου,
ὁ ὁποῖος εἶπε: «Ἀπό τήν Αἴγυπτο κά-
λεσα τόν υἱό μου».

16Τότε ὁ Ἡρώδης, ἐπειδή εἶδε, ὅτι
ἐξαπατήθηκε ἀπό τούς μάγους, θύ-
μωσε πάρα πολύ καί ἔστειλε (στρα-
τιῶτες) καί θανάτωσε ὅλα τά
ἀρσενικά παιδιά στή Βηθλεέμ καί σ᾿
ὅλα τά περίχωρά της ἀπό δύο ἐτῶν
καί κάτω, σύμφωνα μέ τό χρόνο, πού
ἐξακρίβωσε ἀπό τούς μάγους. 
17 Τότε ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ
Ἱερεμίου τοῦ προφήτου, ὁ ὁποῖος
εἶπε: 

18 «Κραυγή ἀκούστηκε στή Ραμά, 
θρῆνος καί κλαυθμός
καί μεγάλος ὀδυρμός. 

Ἦταν ἡ Ραχήλ πού ἔκλαιγε 
τά τέκνα της 

Εὐαγγελιστοῦ, δέν ὑπῆρχε σχέση μέ τόν Ἰωσήφ
ὅταν αὐτός λέγεται «ἀνήρ» τῆς Μαρίας καί Αὐτή
λέγεται «γυνή» τοῦ Ἰωσήφ, πῶς θά ὑπῆρχε τοι-
αύτη σχέση, τότε πού ποτέ δέν λέγονται ἔτσι,
ἀλλά ἡ Μαρία λέγεται πάντα «μήτηρ» τοῦ
Ἰησοῦ; – Φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. Ἡ Αἴγυπτος ἦταν
τήν ἐποχή ἐκείνη μία ρωμαϊκή ἐπαρχία, γι᾿ αὐτό
καί εἶχε γίνει ἕνα φυσικό ἄσυλο γιά τούς φυγάδες
τῆς Παλαιστίνης. Ὁ ἀριθμός τῶν Ἰουδαίων πού
ἐγκαθίσταντο στήν Ἀλεξάνδρεια καί σέ ἄλλες
πόλεις τῆς Αἰγύπτου ἔγινε ἀκόμη μεγαλύτερος
στά τελευταῖα χρόνια τῆς τυραννικῆς βασιλείας

τοῦ Ἡρώδου. 2,15β. Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τόν
υἱόν μου. Βλ. Ὠσηέ 11,1. Ὁ υἱός λοιπόν τοῦ προ-
φητικοῦ κειμένου ἦταν εἰκόνα τοῦ Μεσσίου.
2,16. Τότε Ἡρώδης ἰδών ὅτι... Ἡ διήγηση αὐτή
ἔχει ἕνα προηγούμενο παράλληλο ἀπό τήν νη-
πιακή ἡλικία τοῦ Μωυσῆ διατηρηθέν στίς ραβ-
βινικές παραδόσεις: Ἀφοῦ, εἴτε διά ὁραμάτων
εἴτε διά μάγων, ἀναγγέλθηκε ἡ γέννηση τοῦ νη-
πίου, ὁ Φαραώ διέταξε νά σφάξουν τά νεογέν-
νητα, βλ. καί Θεοφυλάκτου εἰς Μ. 123,169.
2,17-18: Παράθεση τοῦ χωρίου Ἰερ. 38,15 (Ἑβρ.
31,15), τό ὁποῖο ἀναφέρεται στήν ἐξορία τῶν βο-

Ὠσ. 11,1

Ἰερ.
38(31),15
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καί δέν ἤθελε νά παρηγορηθεῖ, 
γιατί δέν ὑπάρχουν (πλέον)». 

ρείων φυλῶν στήν Ἀσσυρία (722/21 π.Χ.). Πραγ-
ματικά, κατά τήν πρώτη ἔννοια τῶν στίχων τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ, εἶναι οἱ ἄνδρες τοῦ Ἐφραίμ, ὁ
Μανασσῆς καί ὁ Βενιαμίν, πού σφαγιάστηκαν ἤ
ἐκπατρίστηκαν ὑπό τῶν Ἀσσυρίων, τούς ὁποίους
κλαίει ἡ προμήτωρ τους Ραχήλ, ἡ γυναίκα τοῦ

Ἰακώβ. Ἡ Ραμά εἶναι μία τοποθεσία βορείως τῆς
Ἰερουσαλήμ, ὅπου ἡ σκηνή ἐθνικῆς θλίψεως
(Ἰερ. 47,1 Ο΄Δαμάν). Τήν ἐφαρμογή πού κάνει ὁ
Ματθαῖος μπόρεσε νά τήν φαντασθεῖ ἀπό μία πα-
ράδοση, πού τοποθετεῖ τόν τάφο τῆς Ραχήλ στήν
περιοχή τῆς Βηθλεέμ, βλ. Γεν. 35,19 ἑξ.  

Ἐπιστροφή ἀπό τήν Αἴγυπτο 
καί ἐγκατάσταση στή Ναζαρέτ (2,19-23)

1. Καί στήν ἐπιστροφή τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τήν Αἴγυπτο (στίχ. 21) καί στήν ἐγκατά-
στασή του στήν Ναζαρέτ (στίχ. 23) βλέπει ὁ Ματθαῖος τήν ἐκπλήρωση δύο σχετικῶν
μεσσιανικῶν προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, βλ. Ματθ. 2,15. Ὠσ. 11,1 καί Ἠσ.
11,1. – Ἡ περικοπή μας ἀρχίζει μέ τήν τελευτή τοῦ Ἡρώδου (στίχ. 19). Ὅπως τό
μαρτυρεῖ ἡ ἱστορία, ὁ θάνατος τοῦ Ἡρώδου ἦταν οἰκτρός (βλ. Θεοφυλάκτου εἰς Μ.
123,169). Κατά τήν ἐντολή τοῦ ἀγγέλου ὁ Ἰωσήφ φεύγει ἀπό τήν Αἴγυπτο πρός τήν
«γῆ Ἰσραήλ», δηλαδή τήν Παλαιστίνη (στίχ. 21). Δέν πηγαίνει ὅμως στήν Ἰουδαία,
γιατί ἐκεῖ βασίλευε ὁ σκληρός Ἀρχέλαος, στίχ. 22, ἀλλά στήν Γαλιλαία, πού εἶχε
ἡγεμόνα τόν Ἡρώδη Ἀντίπα, λιγώτερο σκληρό ἀπό τόν ἀδελφό του Ἀρχέλαο. Στήν
πραγματικότητα ἡ Γαλιλαία τώρα δέν ἦταν χώρα ᾽Ισραήλ, ἀλλά ἔγινε χώρα τῶν
ἐθνικῶν. Γι᾽ αὐτό καί οἱ Ἰουδαῖοι ἔβλεπαν τούς Γαλιλαίους σάν βδέλυγμα. 

2. Ἀπό τά μέρη τῆς Γαλιλαίας ὁ Ἰωσήφ κατοίκησε στή πόλη Ναζαρέτ, καί ὁ
εὐαγγελιστής Ματθαῖος, κατά τήν συνήθειά του, βρίσκει σ᾽ αὐτό ἐκπλήρωση προ-
φητικοῦ λόγου ὅτι ὁ Μεσσίας «Ναζωραῖος κληθήσεται» (στίχ. 23). Ἀλλά δέν βρί-
σκουμε σέ κανένα προφήτη τέτοια προφητεία. Αὐτό συμβαίνει, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ
Θεοφύλακτος, ἐκ τοῦ ὅτι «διά τήν ἀμέλειαν τῶν Ἑβραίων καί ἀπό τῶν συνεχῶν
αἰχμαλωσιῶν πολλά βιβλία ἀπώλοντο», βιβλία τά ὁποῖα θά εἶχαν γραμμένη τήν προ-
φητεία αὐτή. Ἀλλά πιθανόν, ὅπως λέγει πάλι ὁ ἴδιος, «ἀγράφως ἐλέγετο παρά τοῖς
Ἰουδαίοις» ὅτι ὁ Μεσσίας θά κληθεῖ «Ναζωραῖος» (Μ. 123,172. Βλ. καί Χρυσοστό-
μου ὁμιλία Θ΄ εἰς τό κατά Ματθαῖον, εἰς ΕΠΕ 9,298.20 ἑξ.). Καλοῦν ὅμως οἱ
προφῆτες τόν Χριστό rx,nE («νέτσερ»), δηλαδή «βλαστό» ἀπό τήν γενεά τοῦ Δαβίδ
(βλ. Ἠσ. 11,1. 53,2. Ζαχ. 3,8. 6,12) καί αὐτό ἔρχεται κοντά στήν ὀνομασία «Ναζω-
ραῖος». Ἔχουμε λοιπόν ἐδῶ ἕνα λογοπαίγνιο τῶν λέξεων «Νέτσερ» καί «Ναζω-
ραῖος». 

3. Ἡ χρονική σειρά τῶν ἀναφερθέντων μέχρι τώρα γεγονότων, κατά τήν γνώμη
μας, ἔχει ὡς ἑξῆς: (α) Ἐμφάνιση τοῦ ἀστέρος πρίν ἀπό τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ·
(β) γέννηση τοῦ Χριστοῦ· (γ) προσκύνηση τῶν ποιμένων· (δ) εἰς Ἰεροσόλυμα γιά
τόν σαραντισμό· (ε) ἐπιστροφή εἰς Βηθλεέμ· (ε) προσκύνηση τῶν Μάγων· (ζ) φυγή
στήν Αἴγυπτο· (η) σφαγή τῶν νηπίων· καί (θ) ἀπό τήν Αἴγυπτο στήν Γαλιλαία, κα-
τοίκηση εἰς Ναζαρέτ. Βλ. καί Θεοφυλάκτου εἰς Μ. 123,172. 
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2,19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ
Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿
ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ ἐν
Αἰγύπτῳ 
20λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παι-
δίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πο-
ρεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασι
γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παι-
δίου. 
21Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον
καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς
γῆν Ἰσραήλ. 
22 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασι-
λεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρῴδου
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ
ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλι-
λαίας, 
23καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λε-
γομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ
ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζω-
ραῖος κληθήσεται.

2,19 Μετά δέ τό θάνατο τοῦ
Ἡρώδη, ἰδού ἄγγελος τοῦ Κυρίου
ἐμφανίζεται σέ ὄνειρο στόν Ἰωσήφ
στήν Αἴγυπτο 
20καί (τοῦ) λέγει: «Σήκω καί πάρε τό
παιδί καί τή μητέρα του καί πήγαινε
στή γῆ τοῦ Ἰσραήλ· γιατί πέθαναν
ἐκεῖνοι πού ζητοῦσαν τή ζωή τοῦ παι-
διοῦ». 
21 Αὐτός δέ σηκώθηκε καί πῆρε τό
παιδί καί τή μητέρα του καί ἦλθε στή
γῆ τοῦ Ἰσραήλ. 
22Ἐπειδή ὅμως ἄκουσε, ὅτι ὁ Ἀρχέ-
λαος βασιλεύει στήν Ἰουδαία, ἀντί
τοῦ πατέρα του τοῦ Ἡρώδη, φοβή-
θηκε νά μεταβεῖ ἐκεῖ. Καί ἀφοῦ ἔλαβε
σέ ὄνειρο θεία ἀποκάλυψη, ἀναχώ-
ρησε γιά τά μέρη τῆς Γαλιλαίας. 
23 Καί ἦρθε καί ἐγκαταστάθηκε σέ
πόλη ὀνομαζόμενη Ναζαρέτ, καί ἔτσι
ἐκπληρώθηκε ἐκεῖνο, πού εἶπαν οἱ
προφῆτες, ὅτι θά ὀνομασθεῖ Ναζω-
ραῖος.

2,22. Ἀρχέλαος. Αὐτός ὁ υἱός τοῦ Ἡρώδου
ἀπό τήν Μαλθάκη (ὁμοίως καί ὁ Ἡρώδης Ἀντί-
πας) ὑπῆρξε ἐθνάρχης τῆς Ἰουδαίας ἀπό τό 4 π.Χ.
μέχρι τό 6 μ.Χ., ὁπότε καθαιρέθηκε γιά τήν κακή
του διακυβέρνηση. – Εἰς τά μέρη τῆς Γαλιλαίας.
Ἐπαρχία τοῦ Ἡρώδη Ἀντίπα, βλ. Λουκ. 3,1 σχόλ.
2,23. Ναζωραῖος κληθήσεται. Βλ.  Ζιγαβηνόν
εἰς Μ. 129,156. Ναζωραῖος (μορφή υἱοθετηθεῖσα
ἀπό τόν Ματθ., τόν Ἰωάν. καί τίς Πράξ.) καί ὁ συ-
νώνυμός του τύπος Ναζαρηνός (μορφή υἱοθετε-
θεῖσα ἀπό τόν Μᾶρκο· ὁ Λουκᾶς ἔχει καί τίς δύο
μορφές) εἶναι δύο μεταγραφές ἑνός ἀραμαϊκοῦ
ἐπιθέτου (Nasraya), παραγόμενο ἀπό τό ὄνομα
τῆς πόλεως Ναζαρέθ (Nasrath). Τό ἐπίθετο αὐτό
ἀποδόθηκε πρῶτα στόν Ἰησοῦ καί χαρακτήριζε
μέ αὐτό τήν καταγωγή του (26,69.71·ὁ καταγό-
μενος ἀπό τήν Ναζαρέτ, 21,11· βλ. Ἰωάν. 1,45.

Πράξ. 10,38· ἡ ἔκφραση εἶναι ἰσοδύναμη μέ τό
«Γαλιλαῖος», 26,69)· ἔπειτα ἀποδόθηκε στούς
ὀπαδούς του (Πράξ. 24,5) καί παρέμεινε στόν ση-
μιτικό κόσμο γιά νά σημαίνει τούς μαθητές τοῦ
Ἰησοῦ,  ἐνῶ ἡ ὀνομασία «χριστιανοί» (Πράξ.
11,26) ἐπικράτησε στόν ἑλληνορωμαϊκό κόσμο.
Δέν γνωρίζουμε σέ ποιές προφητεῖες ἀναφέρεται
ὁ ὑπαινιγμός ἐδῶ τοῦ Ματθαίου· ὑποθέτουν ὅτι
ἀναφέρεται στό ryzIn: («ναζίρ») τῶν ἐδαφίων
Κριτ. 13,5.7 (τούς Ναζιραίους, τούς «ἁγιασμέ-
νους», βλ. Θεοφυλάκτου εἰς Μ. 123,172) ἤ στό
rx,nE(«νέσερ», «βλαστός»), τοῦ Ἠσ. 11,1 ἤ μᾶλλον
στό rx'n:= («νατσάρ») «φυλάττω» τοῦ Ἠσ. 42,6.
49,8, ἀπ᾿ ὅπου προέρχεται τό rWxn:(«νατσούρ») =
τό Ὑπόλοιπο. Γενικά γίνεται δεκτό ὅτι ὑπάρχει
μία ἠχητική ὁμοιότητα.

1,20σχ.

Ἐξ. 4,19-
20



53

3,1-10

ΙΙ. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ (3,1-7,29) 

1. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3,1-4,25)
Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής καί τό κήρυγμά του  (3,1-10)

ΠΡΟΛ. 1. Ἡ περικοπή μας αὐτή μιλάει γιά τήν προσωπικότητα καί τό κήρυγμα
τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ὁ Ἰωάννης «παραγίνεται», δηλαδή, βγῆκε ἀπό τήν ἐνδό-
τερη, τήν πιό βαθειά ἔρημο, ὅπου ζοῦσε πρίν ἀπό τήν ἀνάδειξή του, καί ἦρθε στήν
ἔρημο τῆς Ἰουδαίας (στίχ. 1) ἤ τήν περίχωρο τοῦ Ἰορδάνου, ὅπως τήν λέγει ὁ Λουκᾶς
(3,3), γιά νά κηρύξει. Τό κήρυγμα τοῦ Προδρόμου ἦταν τό «μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (στίχ. 2). «Βασιλεία τῶν οὐρανῶν» εἶναι ὁ Χριστός, γιατί
αὐτός, σάν Θεός, εἶναι οὐράνιος Βασιλεύς. Στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ ἐρχομός τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ συνδυαζόταν μέ κρίση ἐναντίον τῶν ἀμετανοήτων. Γι᾽ αὐτό
καί τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου εἶναι ἡ μετάνοια, γιά νά σωθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν
ἐρχόμενη κατά τῶν ἁμαρτωλῶν κρίση. 

2. Ὁ Ἰωάννης εἶναι αὐτός γιά τόν ὁποῖο εἶπε ὁ προφήτης Ἡσαΐας «φωνή βοῶντος
ἐν τῇ ἐρήμῳ·ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους αὐτοῦ» (στίχ. 3.
Ἡσ. 40, 3). Ὁ λόγος αὐτός τοῦ προφήτου δηλώνει ὅτι στήν ἔρημο φωνάζει δυνατά
(«βοῶντος») μία φωνή. Αὐτή ἡ φωνή εἶναι ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Καί ἡ φωνή
αὐτή λέγει, «ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους αὐτοῦ». «Ὁδός
Κυρίου» καί «τρίβους» εἶναι οἱ ψυχές, ἀπό τίς ὁποῖες ἐπρόκειτο νά «περάσει», νά
ἀκουστεῖ ὁ λόγος τοῦ Μεσσία, καί γι᾽ αὐτό αὐτές ἔπρεπε νά προετοιμαστοῦν, δηλαδή,
νά μετανοήσουν. Γι᾽ αὐτό καί τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου, ὡς προετοιμάζων τήν ὁδό
τοῦ Κυρίου (Πρόδρομος), ἦταν τό «μετανοεῖτε» (στίχ. 2). 

3. Γιά νά δείξει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος τήν ἀσκητικότητα τοῦ Ἰωάννου τοῦ
Βαπτιστοῦ ὁμιλεῖ καί γιά τήν ἐνδυμασία του καί τήν τροφή του: (α) «Εἶχε τό ἔνδυμα
αὐτοῦ ἀπό τριχῶν καμήλου καί ζώνην δερματίνην περί τήν ὀσφύν αὐτοῦ» (στίχ. 4α).
Ἐπειδή τό κήρυγμά του ἦταν ἡ μετάνοια, γι᾽ αὐτό εἶχε καί πένθιμη στολή. Λέγουν
γιά τήν κάμηλο ὅτι εἶναι ζῶο καθαρό καί μή καθαρό. Ἐπειδή μηρυκάζει εἶναι κα-
θαρό, ἐπειδή δέ δέν εἶναι δίχηλο κατά τά νύχια του δέν εἶναι καθαρό. Ὁ Ἰωάννης
κήρυττε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί στούς νομιζόμενους καθαρούς Ἰουδαίους καί στούς
ἀκάθαρτους ἐθνικούς, γι᾽ αὐτό καί τό ἔνδυμά του ἦταν ἀπό τριχῶν καμήλου. Ἐπίσης
ὁ Ἰωάννης φοροῦσε ζώνη, γιατί ὅλοι οἱ ἅγιοι εἰσάγονται ἐζωσμένοι στήν Ἁγία
Γραφή. Ἡ ζώνη σημαίνει ἑτοιμασία γιά ἐργασία (βλ. Ἱερ. 1,17). Ἀλλά ἡ ζώνη εἶναι
καί σύμβολο ἐγκρατείας, νεκρώσεως τῶν παθῶν, γιατί τό δέρμα τῆς ζώνης εἶναι
μέρος τοῦ νεκροῦ ζώου (βλ. Θεοφυλάκτου εἰς Μ. 123,173). (β) Ἡ τροφή τοῦ Προ-
δρόμου «ἦν ἀκρίδες καί μέλι ἄγριον» (στίχ. 4β), δηλαδή, εἶχε ἀσκητική τροφή. Περί
τῶν ἀκρίδων μερικοί εἶπαν ὅτι εἶναι τά ἄκρα τῶν βοτανῶν. Ἄλλοι εἶπαν ὅτι θά ἦταν
κάποιο χορτάρι, πού ἐκαλεῖτο μέ τό ὄνομα αὐτό ἤ, τέλος, «ἀκρίδες», ἡ τροφή τοῦ
Προδρόμου, ἦταν τό ζῶο οἱ ἀκρίδες, πού στά μέρη ἐκεῖνα τό ἔτρωγαν τότε, ἀλλά
καί τώρα ὡς παστές. Ἔχει ὅμως δυσώδη καί πικρή γεύση ἡ τροφή αὐτή. Ἐπίσης καί
τό ἄγριο μέλι, πού ἦταν στίς σχισμές τῶν πετρῶν καί κατασκευαζόταν ἀπό τίς ἄγριες

||Μάρκ.
1,1-8

||Λουκ.
3,1-18
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μέλισσες, ἦταν καί αὐτό πικρό καί ἀηδές. Ἦταν λοιπόν τροφή αὐστηροῦ ἀσκητοῦ
ἡ τροφή τοῦ Προδρόμου. 

4. Τέτοια μεγάλη θρησκευτική προσωπικότητα ὁ Ἰωάννης προσείλκυσε πολλούς
στήν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας, στόν τόπο τῆς ἀσκήσεως καί τῆς δράσεώς του (στίχ. 5).
Τούς ἐντυπωσίαζε ὅλους τό ὅτι ὁ Ἰωάννης ἦταν υἱός ἀρχιερέως καί ὅτι ζοῦσε ὅλα
του τά χρόνια στήν ἔρημο ἀσκητικά· ἀκόμη τούς ἐντυπωσίαζε τό θέμα τοῦ κηρύγ-
ματός του καί ἀκόμη περισσότερο τό ὅτι ἐβάπτιζε (στίχ. 6). Σ᾽ αὐτά, ἄς προσθέσουμε
καί τό ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν πέντε αἰῶνες, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ προφήτου Μαλαχίου,
νά ἀκούσουν προφητική φωνή. 

5. Μεταξύ τοῦ πλήθους, πού προσήρχοντο στόν Ἰωάννη, στήν ἔρημο τῆς Ἰου-
δαίας, ἦταν καί πολλοί Φαρισαῖοι καί Σαδδουκαῖοι (στίχ. 7). Αὐτοί ἦταν ἀπό δύο
ἰουδαϊκές αἱρέσεις. Οἱ Φαρισαῖοι πρόσεχαν πολύ τίς παραδόσεις τίς σχετικές μέ τήν
νηστεία καί τούς καθαρμούς καί κάθε τόσο πρόσθεταν καί ἄλλες σ᾽ αὐτές. Στήν
πραγματικότητα ὅμως ἦταν ὑποκριτές. Οἱ Σαδδουκαῖοι κρατοῦσαν μόνο τόν γραπτό
νόμο καί δέν δέχονταν τήν ὕπαρξη τῶν ἀγγέλων καί τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.
Πρός αὐτούς ὁ Ἰωάννης ἔστρεφε ἰδιαίτερα τό κήρυγμά του. Τούς καταλάβαινε ὅτι
πρόκειται περί αὐτῶν ἀπό τόν εἰδικό σχῆμα καί τόν στολισμό πού φοροῦσαν, ἐνδει-
κτικό τῆς τάξης πού ἀνῆκαν. Τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου σ᾽ αὐτούς ἦταν ἐλεγκτικό,
ἀλλά καί παραινετικό (στίχ. 7 ἑξ.). 

3,1Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις πα-
ραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κη-
ρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας 
2 καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
3 Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·
φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμά-
σατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας
ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

3,1Ἐκεῖνες δέ τίς ἡμέρες ἔρχεται
ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής καί κηρύττει
στήν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας 
2 καί λέγει: «Μετανοεῖτε, διότι πλη-
σιάζει ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
3 Αὐτός δέ εἶναι ἐκεῖνος, γιά τόν
ὁποῖο μίλησε ὁ προφήτης Ἠσαΐας
λέγοντας: 

«Φωνή κάποιου, 
πού φωνάζει δυνατά 

στήν ἔρημο (καί λέγει)· 
“Ἑτοιμάσετε τήν ὁδό γιά τόν Κύριο, 

3,1. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις. Ἔκφραση μέ
μεταβατική ἰσχύ (βλ. καί Ζιγαβηνοῦ εἰς Μ.
129,157). – Ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας. Ὀρεινή
καί ἐγκαταλελειμμένη περιοχή, πού ἐκτείνεται
μεταξύ τῆς κεντρικῆς ὀροσειρᾶς τῆς Παλαιστί-
νης (τῆς ὀροσειρᾶς ἀπό τήν Ἰερουσαλήμ μέχρι
τήν Χεβρών) καί τῆς Ν. Θαλάσσης. 3,2. Μετα-
νοεῖτε. Ἡ «μετάνοια», ὅπως τό λέγει ἡ λέξη, ση-
μαίνει μία μεταβολή τοῦ νοός, τοῦ ὅλου δηλαδή

ἀνθρώπου, σημαίνει λύπη γιά τήν διαπραχθεῖσα
ἁμαρτία καί ἀπόφαση γιά τήν ἀπάρνησή της.
Πραγματικά, ἄν ἡ μετάνοια εἶναι ἀληθής, αὐτή ἡ
λύπη γιά τά πεπραγμένα συνοδεύεται ἀπό μία με-
ταστροφή τῆς προτέρας ζωῆς καί ἀπό μία ἐπι-
στροφή πρός τόν Θεό καί ἀπόφαση γιά μία νέα
ζωή. Αὐτές οἱ δύο ὄψεις τῆς ἀληθινῆς μετανοίας,
τῆς ἀποστροφῆς πρός τήν ἁμαρτία καί τῆς ἐπι-
στροφῆς πρός τόν Θεό, ξεκινοῦν ἀπό τήν ἴδια κί-

Πράξ.
2,38σχ.
Ματθ.

4,17σχ.
10,7

Ἠσ.
40,3σχ.

Ἰωάν. 1,23
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4 Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχε τὸ
ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου
καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν
ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν
ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.

5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν
Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ
πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, 

6καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὑπ᾿
αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρ-
τίας αὐτῶν. 
7 Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων
καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ
βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· γεννή-
ματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυ-

ἰσιώσετε τά μονοπάτια 
γιά νά περάσει”». 

4 Φοροῦσε δέ ὁ Ἰωάννης ἔνδυμα
ἀπό τρίχες καμήλας καί ζώνη δερμά-
τινη στή μέση του καί ἡ τροφή του
ἦταν ἀκρίδες καί μέλι ἀπό ἀγριομέ-
λισσες. 

5 Τότε ἔβγαιναν καί πήγαιναν
πρός αὐτόν οἱ κάτοικοι τῶν Ἰεροσο-
λύμων καί ὅλης τῆς Ἰουδαίας καί
ὅλων τῶν περιχώρων τοῦ Ἰορδάνη, 
6 καί βαπτίζονταν ἀπ᾿ αὐτόν στόν
Ἰορδάνη, ἐνῶ συγχρόνως ἐξομολο-
γοῦνταν τίς ἁμαρτίες τους. 
7Ὅταν δέ εἶδε πολλούς ἀπό τούς Φα-
ρισαίους καί τούς Σαδδουκαίους νά
ἔρχονται γιά τό βάπτισμά του, εἶπε
σ᾿ αὐτούς: «Γεννήματα ὀχιῶν, ποιός

νηση τῆς ψυχῆς καί δέν διακρίνονται, γιατί ἡ μία
προϋποθέτει τήν ἄλλη. Βλ. σχόλ. εἰς Πράξ. 2,38
καί 3,19. Ἡ μετάνοια εἶναι ὁ ἀναγκαῖος ὅρος γιά
νά λάβουμε τήν σωτηρία, πού μᾶς ἔφερε ἡ Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ κλίση σέ μετάνοια, πού
ἀκούστηκε ἀπό τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Βαπτιστή
(βλ. ἀκόμη Πράξ. 13,24. 19,4), θά ἐπαναληφθεῖ
ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό, (βλ. Ματθ. 4,17. Λουκ.
5,32. 13,3.5), ἀπό τούς μαθητές Του ( βλ. Μάρκ.
6,12. Λουκ. 24,47), καί ἀπό τόν Παῦλο (βλ.
Πράξ. 20,21. 26,20). – Ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. Γιά τήν ἔκφραση «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ»
βλ. σχόλιο εἰς 4,17. Ἴδιος τρόπος ἐκφράσεως τοῦ
Ματθαίου, πού ἀνταποκρίνεται στήν ἰουδαϊκή
φροντίδα νά ἀντικαθίσταται τό φοβερό ὄνομα
τοῦ Θεοῦ μέ κάποια μεταφορά. 3,6. Καί ἐβαπτί-
ζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ... Ἡ τελετή τῆς βαπτίσεως,
σύμβολο τοῦ καθαρμοῦ καί τῆς ἀναγεννήσεως,
ἦταν γνωστή ἀπό τίς παλαιές θρησκεῖες καί ἀπό
τόν ἰουδαϊσμό (βάπτισμα τῶν προσηλύτων καί
τῶν Ἐσσαίων). Παρά ταῦτα ὅμως τό βάπτισμα
τοῦ Ἰωάννου, διακρίνεται ἀπό τά ἑξῆς τρία χα-
ρακτηριστικά: α) Προσφέρεται σέ ὅλους (γι᾿

αὐτό καί ὁ στίχ. μας λέγει «ἐβαπτίζοντο») καί
ἀποσκοπεῖ σέ ἕνα καθαρμό, ὄχι πιά τυπικό, ἀλλά
ἠθικό (3,2.6.8.11. Λουκ. 3,10-14)· δέν ἐπαναλαμ-
βάνεται καί γι᾿ αὐτόν τόν λόγο παίρνει τήν
μορφή μιᾶς μυήσεως· β) Ἔχει μία ἐσχατολογική
ἀξία, γιατί εἰσάγει στήν ὁμάδα αὐτῶν πού ὁμο-
λογοῦν μία ἔμπρακτη προσμονή τοῦ ἐγγίζοντος
Μεσσίου καί πού ἀποτελοῦν ἐκ τῶν προτέρων
τήν κοινότητά Του (3,2.11. Ἰωάν. 1,19-34). γ) Ἡ
ἀποτελεσματικότητα αὐτοῦ τοῦ βαπτίσματος
εἶναι πραγματική ἀλλά ὄχι μυστηριακή, ἀφοῦ
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν κρίση τοῦ Θεοῦ, πού πρόκει-
ται νά ἔρθει στό πρόσωπο τοῦ Μεσσίου, τοῦ
Ὁποίου τό πῦρ θά καθαρίσει ἤ θά καταφάγει,
κατά τήν καλή ἤ κακή διάθεση τῶν ἀνθρώπων,
καί ὁ Ὁποῖος μόνο θά βαπτίσει «ἐν Πνεύματι
Ἁγίῳ» (3,7. 10-12. Ἰωάν. 1,33 σχόλ.). Αὐτό τό
βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου θά ἐξασκηθεῖ ἀκόμη καί
ἀπό τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ (Ἰωάν. 4,1-2)
μέχρι τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία αὐτό θά ἀφομοι-
ωθεῖ στήν νέα τελετή τήν θεσπισθεῖσα ἀπό τόν
Ἰησοῦ (Ματθ. 28,19. Πράξ. 1,5 σχόλ. Ρωμ. 6,4
σχόλ.). 3,7. (α) Οἱ Φαρισαῖοι ἀποτελοῦσαν μία

11,8-9
Δ´ Βασ.

1,8σχ.

11,7

21,25.32
Ἰωάν. 5,35

23,33.
12,34

Ἀμ.
5,18σχ.
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αἵρεση τῶν Ἰουδαίων, ἦταν ζηλωτές στήν ἐφαρ-
μογή τοῦ Νόμου, ἀλλά ἡ ὑπερβολική προσκόλ-
λησή τους στήν προφορική παράδοση τῶν
διδασκάλων τους κατέληγε σέ μία ἠθικιστική δι-
δασκαλία γεμάτη ψέμα καί ἀπάτη. Ἡ ἐλευθερία
τοῦ Ἰησοῦ ὡς πρός τόν Νόμο καί ἡ συνανα-
στροφή του μέ τούς ἁμαρτωλούς δέν ἦταν δυνα-
τόν παρά νά προκαλέσει τήν ἀντίθεσή τους· οἱ
Εὐαγγελιστές, καί πρό παντός ὁ Ματθαῖος, πα-
ραθέτουν πολλές περικοπές ἀπό τίς ἀντιθέσεις
αὐτές· βλ. Ματθ. 9,11. 12,2.14. 24. 15,1. 16,1.6.
19,3. 21,45. 22,15.34.41. κεφ. 23. Λουκ. 5,21.
6,7. 15,2. 16,14 ἑξ. 18,10 ἑξ. Ἰων. 7,32. 8,13. 9,13
ἑξ. 11,47 ἑξ. Ὁ Ἰησοῦς ἐν τούτοις εἶχε φιλικές
σχέσεις μέ μερικούς ἀπό αὐτούς, βλ. Λουκ. 7,36-
50 σχόλ. Ἰωάν. 3,1 σχόλ., καί οἱ μαθητές βρῆκαν
σ᾿ αὐτούς συμμάχους κατά τῶν Σαδδουκαίων,
βλ. Πράξ. 23,6-10. Δέν μποροῦμε νά ἀρνηθοῦμε
τόν ζῆλο τους, βλ. Ρωμ. 10,2, καί μάλιστα τήν

εὐθύτητά τους, Πράξ. 5,34 ἑξ. Ἀκόμη καί ὁ
Παῦλος ἐκαυχᾶτο γιά τό παρελθόν του ὡς Φαρι-
σαῖος, Πράξ. 23,6. 26,5. Φιλιπ. 3,5. (β) Οἱ Σαδ-
δουκαῖοι, ὡς ἀντίδραση κατά τῶν Φαρισαίων,
ἀπέρριπταν κάθε παράδοση ἐκτός ἀπό τόν γρα-
πτό Νόμο, βλ. Πράξ. 23,8 σχολ. Λιγώτερο εὐσε-
βεῖς ἀπό τούς Φαρισαίους καί ἔχοντας
περισσότερο ἐνδιαφέρον γιά τήν πολιτική προ-
ήρχοντο πρό παντός ἀπό μεγάλες ἱερατικές οἰκο-
γένειες· καί αὐτοί ἐπίσης ἦλθαν σέ σύγκρουση
μέ τόν Ἰησοῦ (βλ. Ματθ. 16,1.6. 22,2) καί μέ
τούς μαθητές Του (βλ. Πράξ. 4,1 σχόλ. 5,17). –
Ἀπό τῆς μελλούσης ὀργῆς. Πρόκειται γιά τήν
ὀργή (Ἀριθμ. 11,1σχόλ.) τῆς Ἡμέρας τοῦ Γιαχβέ
(Ἀμώς 5,18 σχόλ.), ἡ ὁποία θά ἐγκαινίαζε τήν
μεσσιακή ἐποχή. 3,9. Μή δόξητε λέγειν ἐν ἑαυ-
τοῖς... Τό «δοκῶ» ἐδῶ μέ τήν ἔννοια τοῦ «ἀρέ-
σκειν», ὡς εἰς Ἐσθ. 3,9. 5,4. 8,5. Δ´ Μακ. 13,14.

γεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 

8Ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς με-
τανοίας, 
9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πα-
τέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ
ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν
λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ
Ἀβραάμ. 
10Ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν
τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δέν-
δρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκό-
πτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 

σᾶς εἶπε, ὅτι θά ξεφύγετε ἀπό τή
μέλλουσα ὀργή; 
8Κάνετε λοιπόν ἔργα, πού εἶναι ἄξια
τῆς μετανοίας, 
9 καί μή σᾶς ἀρέσει νά λέτε μέσα
σας, “Ἔχουμε Πατέρα τόν Ἀβραάμ”.
Γιατί σᾶς λέω, ὅτι ὁ Θεός μπορεῖ ἀπ᾿
αὐτούς (ἐδῶ) τούς λίθους ν᾿ ἀναστή-
σει τέκνα στόν Ἀβραάμ. 
10 Ἤδη δέ καί τό τσεκούρι εἶναι
κοντά στή ρίζα τῶν δέντρων· καί
κάθε δέντρο, πού δέν κάνει καρπό
καλό, θά κόβεται σύρριζα καί θά ρί-
χνεται στή φωτιά. 

Βάπτισμα τοῦ ὕδατος καί βάπτισμα τοῦ πυρός (3,11-12)

Ὅπως ὅλο τό ἔργο τοῦ Ἰωάννου ἦταν προδρομικό, ἦταν δηλαδή μία προετοιμα-
σία γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία, ἔτσι καί τό βάπτισμά του ἦταν καί αὐτό προδρομικό,
ἦταν μία προετοιμασία γιά τό βάπτισμα τοῦ ἐρχομένου Μεσσία, τό βάπτισμα τῆς
Ἐκκλησίας. Τό βάπτισμα αὐτό θά εἶναι βάπτισμα στό Ἅγιο Πνεῦμα, βάπτισμα σέ
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φωτιά, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ἐνῶ τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου ἦταν βάπτισμα σέ ἁπλό
νερό (στίχ. 11-12) καί δέν παρεῖχε ἄφεση ἁμαρτιῶν. Ἀπέβλεπε μόνο στό νά δημι-
ουργήσει τόν πόθο γιά μετάνοια πρός σωτηρίαν μέ τήν καλή ὑποδοχή τοῦ Μεσσία
(στίχ. 11).

3,11 Ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν
ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου
ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βα-
στάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί. 

12Οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ
διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ
συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀπο-
θήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει
πυρὶ ἀσβέστῳ.

3,11 «Ἐγώ μέν σᾶς βαπτίζω μέ
νερό, γιά νά σᾶς ἔρθει πόθος μετα-
νοίας· ἀλλά ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος ἔρχε-
ται μετά ἀπό μένα, εἶναι ἰσχυρότερός
μου. Αὐτοῦ ἐγώ δέν εἶμαι ἄξιος νά
βαστάξω τά ὑποδήματα. Αὐτός θά
σᾶς βαπτίσει μέ Πνεῦμα Ἅγιο καί μέ
φωτιά. 
12 Τό φτυάρι Του εἶναι στό χέρι Του
καί θά καθαρίσει πλήρως τό ἁλώνι
Του καί θά συνάξει τό σιτάρι Του
στήν ἀποθήκη, τό δέ ἄχυρο θά τό κα-
τακάψει μέ φωτιά, πού δέν θά σβή-
νει».

3,11. Καί πυρί. Ἡ φωτιά, μέσον καθαρισμοῦ,
ὀλιγώτερο ὑλικό, ἀλλά περισσότερο ἀποτελεσμα-
τικό ἀπό τό νερό, συμβόλιζε, στήν Παλαιά Δια-
θήκη ἤδη (βλ. Ἠσ. 1,25. Ζαχ. 13,9. Μαλ. 3,2-3.
Σοφ. Σειρ. 2,5 κ.ἄ.), τήν ἀνώτατη ἐπέμβαση τοῦ

Θεοῦ καί τοῦ Πνεύματός Του, πού καθαρίζει τίς
συνειδήσεις. 3,12. Πυρί ἀσβέστῳ. Ἡ φωτιά τῆς
γεέννης (18,9 σχόλ.), πού κατέτρωγε αὐτό πού δέν
εἶχε καθαρισθεῖ, βλ. Ἠσ. 66,24. Ἰουδ. 16,17. Σοφ.
Σειρ. 7,17. Σοφ. 1,18. Ψαλμ. 20,10 κ.ἄ.

Βάπτισμα τοῦ Ἰησοῦ (3,13-17)

1. Ὁ Ἰησοῦς ἀναγνωρίζει τήν θεία ἀποστολή τοῦ Ἰωάννου, δέχεται τό βάπτισμά
του καί γι᾿ αὐτό τώρα πορεύεται πρός αὐτόν γιά νά βαπτιστεῖ ὑπ᾽ αὐτοῦ. Ὁ Ἴδιος ὁ
Ἰησοῦς εἶναι ἀναμάρτητος, ἀλλά ἔρχεται πρός τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου, γιατί αὐτό
τό βάπτισμα ἦταν θέλημα Θεοῦ· γιατί ἔπρεπε μέ τήν πράξη Του αὐτή νά ἐπικυρώσει
τό ἔργο τοῦ Ἰωάννου. Στήν βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ (βλ. στίχ. 17) ἀκοῦμε τήν φωνή τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, ἡ ὁποία εἶχε ἀνακηρύξει τόν Μεσσία ὡς Υἱόν τοῦ Θεοῦ ἀγαπη-
τόν (βλ. Ψαλμ. 2,7. Ἠσ. 42,1). Κατά τήν βάπτισή Του ὁ Ἰησοῦς «ἀνέβη εὐθύς ἀπό
τοῦ ὕδατος» (στιχ. 16). Αὐτό δηλώνει καθαρά τήν ἀναμαρτησία Του, γιατί οἱ βαπτι-
ζόμενοι παρέμεναν στό νερό ὅσο χρόνο διαρκοῦσε ἡ ἐξομολόγησή τους. Ἀλλά ὁ Χρι-
στός μή ἔχοντας ἁμαρτία «ἀνέβη εὐθύς ἀπό τοῦ ὕδατος». 

2. Ἀκόμη κατά τήν βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί (στίχ. 16),
πού τούς εἶχε κλείσει ὁ Ἀδάμ! Αὐτό σημαίνει ὅτι, ὅταν βαπτίζονται οἱ χριστιανοί,
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ἀνοίγουν καί γι᾿ αὐτούς οἱ οὐρανοί. Τό πολύ θαυμαστό ἀκόμη εἶναι ὅτι κατά τήν βά-
πτιση τοῦ Χριστοῦ ἦλθε τό Ἅγιο Πνεῦμα γιά νά μαρτυρήσει – ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Θε-
οφύλακτος – ὅτι εἶναι ἀνώτερος ὁ βαπτιζόμενος, δηλαδή ὁ Χριστός, ἀπό τόν
βαπτίζοντα, δηλαδή τόν Πρόδρομο. Γιατί οἱ Ἰουδαῖοι θεωροῦσαν τόν Ἰωάννη ἀνώ-
τερο ἀπό τόν Χριστό. Γιά νά μή νομίσουν δέ ὅτι ἡ φωνή τοῦ Πατέρα «οὗτος ἐστιν ὁ
Υἱός μου ὁ ἀγαπητός» (στίχ. 17) λέγεται γιά τόν Ἰωάννη, γι᾿ αὐτό, λέγει πάλι ὁ Θεο-
φύλακτος, κατέρχεται τό Πνεῦμα μέ μορφή περιστερᾶς στό Χριστό. Ἐμφανίστηκε
δέ τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ μορφή περιστερᾶς, γιά νά δηλωθεῖ ὅτι, γιά νά ἔχουμε τήν Χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρέπει νά εἴμαστε καθαροί, ἐπειδή ἡ περιστερά ἀγαπᾶ τήν κα-
θαρότητα. Πάντως, ὅπως ἐπί τοῦ Νῶε ἡ περιστερά μέ τό κάρφος ἐλαίας ἀνήγγειλε
τήν λύση τοῦ κατακλυσμοῦ, ἔτσι καί ἐδῶ ἡ περιστερά ἀναγγέλλει τήν λύση τῶν ἁμαρ-
τιῶν κατά τό βάπτισμα (βλ. Θεοφυλάκτου εἰς Μ. 123,180). Καί τό ἄνοιγμα τῶν
οὐρανῶν καί ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν βάπτιση τοῦ Χριστοῦ,
αὐτά «τοῦ χριστιανικοῦ βαπτίσματος ἦσαν προχαράγματα» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,173). 

3,15. Πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Ἡ
ἔννοια τῆς δυσνοήτου αὐτῆς φράσεως εἶναι
μᾶλλον ἡ ἑξῆς: Ἄν καί ἀναμάρτητος ὁ Ἰησοῦς (βλ.
Ἰωάν. 8,46), ὅμως θέλει νά ὑποστεῖ τό βάπτισμα
τοῦ Ἰωάννου, τό ὁποῖο τό ἀναγνωρίζει ὡς θέλημα
τοῦ Θεοῦ (βλ. Λουκ. 7,29-30), ὡς μία ἔσχατη προ-
ετοιμασία γιά τήν μεσσιακή ἐποχή (βλ. σχόλ. εἰς
Ματθ. 3,6), καί νά ἐκπληρώσει ἔτσι τήν σώζουσα
δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, πού πρυτανεύει στό σχέδιο

τῆς σωτηρίας. Πέραν ἀπό αὐτή τήν πράξη τοῦ βα-
πτίσματος, ὁ Ματθαῖος, χωρίς ἀμφιβολία, ἔχει
κατά νοῦν τήν νέα «δικαιοσύνη», μέ τήν ὁποία ὁ
Ἰησοῦς θά ἐκπληρώσει καί θά τελειώσει τήν δι-
καιοσύνη τοῦ παλαιοῦ Νόμου, βλ. 5,17.20. – Τότε
ἀφίησιν αὐτόν. Ἕνα ἀπόκρυφο συναξάρι εἰσχω-
ρεῖ ἐδῶ σέ δύο λατινικά χειρόγραφα: «Ἐνῶ ὁ
Ἰησοῦς ἐβαπτίσθη, ἕνα ἔντονο φῶς χύθηκε ἔξω
ἀπό τό νερό, ὥστε ὅλοι οἱ παρόντες κατελήφθη-

3,13 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην
πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι
ὑπ᾿ αὐτοῦ.
14 Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν
λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βα-
πτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 

15Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς
αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον
ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιο-
σύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν· 

16Καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη

3,13Τότε ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς ἀπό τή
Γαλιλαία στόν Ἰορδάνη πρός τόν
Ἰωάννη γιά νά βαπτιστεῖ ἀπ᾿ αὐτόν. 

14 Ἀλλ᾽ ὁ Ἰωάννης τόν ἐμπόδιζε ἐπί-
μονα λέγοντας: «Ἐγώ ἔχω ἀνάγκη
νά βαπτιστῶ ἀπό σένα, καί σύ ἔρχε-
σαι σ᾿ ἐμένα;» 
15 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς ἀποκρίθηκε καί
εἶπε πρός αὐτόν: «Ἄφησε τώρα (τίς
ἀντιρρήσεις)· διότι, ἔτσι εἶναι πρέ-
πον σ᾿ ἐμᾶς γιά νά ἐκπληρώσουμε
ὅλο τό σχέδιο τῆς δικαιοσύνης».
Τότε (ὁ Ἰωάννης) τόν ἄφησε (νά βα-
πτιστεῖ). 

16Καί ὅταν ὁ Ἰησοῦς βαπτίστηκε,
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σαν ἀπό φόβο». 3,16. Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κα-
ταβαῖνον... Τό Πνεῦμα πού ἐπλανᾶτο στά ὕδατα
τῆς πρώτης δημιουργίας (Γεν. 1,2), φαίνεται ἐδῶ
πάλι στόν πρόλογο τῆς νέας δημιουργίας. Ἀφ᾿
ἑνός μέν τό Πνεῦμα χρίει τόν Ἰησοῦ γιά τήν μεσ-
σιακή Του ἀποστολή (Πράξ. 10,38), στήν ὁποία
θά μᾶς εἰσαγάγει στό ἑξῆς ὁ Ματθ. (4,1. Λουκ.
4,14.18. 10,21. Ματθ. 12,18.28)· ἀφ᾿ ἑτέρου δέ,
ὅπως τό ἐννόησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, τό Ἅγιο
Πνεῦμα ἁγιάζει τά ὕδατα καί προετοιμάζει τό χρι-

στιανικό βάπτισμα (Πράξ. 1,5 σχόλ.). 3,17. Οὗτός
ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός. Ἡ ἔκφραση αὐτή
δηλώνει κατ᾽ ἀρχήν τόν Ἰησοῦν ὡς τόν ἀληθινόν,
τόν ὑπό τοῦ Ἠσαΐου ἀνακηρυχθέντα «Δοῦλον τοῦ
Θεοῦ», μέ τήν ἀντικατάσταση ὅμως ἐδῶ τῆς λ.
«δοῦλος» μέ τήν λ. «υἱός». Ἡ ἔκφραση πάντως
«Υἱός» ὑπογραμμίζει τόν μεσσιανικό χαρακτῆρα
τοῦ Ἰησοῦ καί τήν καθαρή υἱότητά του μέ τόν Πα-
τέρα, βλ. σχόλ. εἰς 4,3.

εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ
ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ
εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατα-
βαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμε-
νον ἐπ᾿ αὐτόν· 
17καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέ-
γουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγα-
πητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

βγῆκε ἀμέσως ἀπό τό νερό. Καί ἰδού
ἄνοιξαν σ᾿ αὐτόν οἱ οὐρανοί καί εἶδε
τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ νά κατεβαίνει
σάν περιστέρι καί νά ἔρχεται ἐπάνω
Του. 
17 Καί ἰδού ἀκούστηκε φωνή ἀπό
τούς οὐρανούς, πού ἔλεγε: «Αὐτός
εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, τόν
ὁποῖον ἐξέλεξα».

Ὁ πειρασμός τοῦ Ἰησοῦ (4,1-11)

1. Ὅπως παλαιά ὁ Ἰσραήλ πειράστηκε στήν ἔρημο σαράντα ἔτη, ἔτσι καί ὁ
Ἰησοῦς ὁδηγεῖται στήν ἔρημο, γιά νά πειρασθεῖ ὑπό τοῦ Διαβόλου μέ τρεῖς πειρα-
σμούς (στίχ. 1). Ὁ πρῶτος πειρασμός εἶναι τῆς γαστριμαργίας, «πές αὐτοί οἱ λίθοι
νά γίνουν ἄρτοι» (στίχ. 3). Ὁ δεύτερος εἶναι τῆς κενοδοξίας, τό ὅτι ὁ Διάβολος ἐπρό-
τεινε στόν Χριστό νά πέσει κάτω ἀπό τό πτερύγιο τοῦ ναοῦ, γιά νά δοξαστεῖ, θαυ-
μαζόμενος ἀπό τούς ἀνθρώπους, ὅταν θά τόν βλέπουν νά τόν αἴρουν οἱ ἄγγελοι
(στίχ. 4.5). Καί ὁ τρίτος πειρασμός εἶναι τῆς φιλοπλουτίας, ὅταν ὁ Διάβολος τοῦ
ἐπρότεινε νά τοῦ τά δώσει ὅλα, ἐάν ἔχει τήν προσκύνησή του (στίχ. 8.9.). 

2. Αὐτοί οἱ τρεῖς πειρασμοί εἶναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν ἄλλων πειρασμῶν: «Τούς τρεῖς
πειρασμούς ἐνίκησεν ὁ Κύριος, τόν τῆς γαστριμαργίας, τόν τῆς κενοδοξίας καί τόν τῆς
φιλοπλουτίας. Οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ ἄρχοντες τῶν παθῶν» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,181).
Θά ἑρμηνεύαμε ἀκόμη βαθύτερα, ἄν ποῦμε, ὅτι διά τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ὁ Διάβο-
λος ἤθελε νά προβάλει στόν Ἰησοῦ Χριστό ἕνα κοσμικό μεσσιανισμό, μέ πλούτη
καί ἐξουσία. Οἱ πειρασμοί αὐτοί διαβαίνουν καί πρός τήν Ἐκκλησία, πού θέλουν νά
τήν ἐκκοσμικεύσουν καί νά τῆς δώσουν ἀνθρώπινη δόξα καί πολιτική ἐξουσία. Τήν
ζημιά αὐτή ἔπαθε ὁ παπισμός. 

Ἰωάν.
1,32-34

Ἠσ. 42,1
Ματθ.
12,18
17,5

||Μάρκ.
1,12-13
||Λουκ.
4,1-13
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3. Πρίν ἀπό τούς πειρασμούς Του ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐνήστευσε (στίχ. 2) διδά-
σκοντας ἡμᾶς πῶς νά ἀγωνιζόμαστε κατά τῶν πειρασμῶν. Ἄς παρατηρήσουμε
ὅμως ὅτι ὁ Κύριος δέν ὑπερέβη τό μέτρο τῆς νηστείας τοῦ Μωυσῆ καί τοῦ Ἠλία,
γιατί τότε θά νομιζόταν ὅτι δέν ἔχει πραγματική ἀνθρώπινη φύση, βλ. Ζιγαβηνό
εἰς Μ. 29,173).

4,1-11: Ὁ Ἰησοῦς ὁδηγεῖται στήν ἔρημο γιά
νά πειρασθεῖ 40 ἡμέρες, ὅπως παλαιά ὁ Ἰσραήλ
40 ἔτη (Δευτ. 8,2.4· βλ. Ἀριθμ. 14,34). Καί στόν
Ἰησοῦ προτείνονται τρεῖς παρόμοιοι πρός τόν
Ἰσραήλ πειρασμοί, πού ὑπογραμμίζουν οἱ παρα-
κάτω τρεῖς προτάσεις: (α) Νά ζητήσει τήν τροφή
του ἔξω ἀπό τόν Θεό (4,3-4. Δευτ. 8,3· βλ. Ἐξ.
κεφ. 16). (β) Νά πειράξει τόν Θεό γιά νά ἱκανο-
ποιήσει τόν ἑαυτό του (4,5-7. 4,8-10. Δευτ. 6,16·
βλ. Ἐξ. 17,1-7). (γ) Νά ἀρνηθεῖ τόν Θεό γιά νά
ἀκολουθήσει τούς ψεύτικους θεούς, πού παρέ-
χουν τήν δύναμη αὐτοῦ τοῦ κόσμου (4,8-10. Δευτ.
6,13· βλ. Δευτ. 6,10-15· Ἐξ. 23-33). Ὅπως ὁ
Μωυσῆς παλαιά καί ὁ Ἰησοῦς τώρα νηστεύει σα-
ράντα ἡμέρες καί νύχτες (4,2. Δευτ. 9,18· βλ. Ἐξ.
34,28. Δευτ. 9,9). Καί ὅπως ὁ Μωυσῆς καί ὁ
Ἰησοῦς βλέπει «πᾶσαν τήν γῆν» ἀπό ὑψηλό ὄρος
(4,8. Δευτ. 34,1-4). Ὁ Θεός βοηθεῖ τόν Ἰησοῦ μέ
τούς ἀγγέλους Του (στίχ. 11), ὅπως τό ὑποσχέ-
θηκε στόν δίκαιο (βλ. Ψαλμ. 90,11-12), καί, κατά
τό Μάρκ. 1,13, τόν φυλάγει ἀπό τά ἄγρια θηρία,
ὅπως τόν δίκαιο (βλ. Ψαλμ. 90,13) καί κάποτε τόν
Ἰσραήλ (Δευτ. 8,15). Χάρις σ᾿ αὐτές τίς βιβλικές
ὑπομνήσεις, ὁ Ἰησοῦς φαίνεται ὡς ὁ νέος
Μωυσῆς (βλ. ἤδη τό σχόλ. εἰς 2,15β. 2,16.
Ὁμοίως βλ. 2,20 καί Ἐξ. 4,19), πού ὁδηγεῖ τήν
νέα Ἔξοδο (βλ. Ἑβρ. 3,1-4,11), δηλ. ὡς ἀληθής
Μεσσίας (ὅπως καί τόν ὑποψιάστηκε καί ὁ διά-
βολος μετά τό βάπτισμα, «εἰ υἱός εἶ τοῦ Θεοῦ....»),
ὁ ὁποῖος ἀνοίγει τήν ἀληθῆ ὁδό πρός τήν σωτη-

ρία, κάνοντας τό ἔργο αὐτό μέ ὑπακοή στόν Θεό
καί μέ θυσία (Φιλιπ. 2,7 ἑξ.). Ἄν καί ἐκτός ἁμαρ-
τίας ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅμως ἐπειράσθη (βλ.
Ματθ. 16,23), καί ἔπρεπε νά πειρασθεῖ γιά νά
γίνει ἀρχηγός μας (βλ. Ματθ. 26,36-46. Ἑβρ.
2,10.17-18. 4,15. 5,2.7-9). Χρειάστηκε νά ἀντιμε-
τωπίσει ἕνα πολιτικό καί ἔνδοξο κατά κόσμο μεσ-
σιανιασμό, γιά νά προτιμήσει τόν πνευματικό
μεσσιανισμό στήν πλήρη ὑποταγή στόν Θεό (βλ.
Ἑβρ. 12,2). 4,1. Ὑπό τοῦ Πνεύματος. Τό Ἅγιο
Πνεῦμα, πού κατηύθυνε τούς Προφῆτες (βλ.
σχόλ. εἰς Ἠσ. 11,2  καί Κριτ. 3,10), θά κατευθύνει
καί τόν Ἴδιο τόν Ἰησοῦ πρός ἐκπλήρωση τῆς ἀπο-
στολῆς Του (βλ. σχόλ. εἰς 3,16 καί Λουκ. 4,1),
ὅπως πολύ ἀργότερα θά κατευθύνει τίς ἀρχές καί
τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας (Πράξ. 1,8 σχόλ.). –
Ὑπό τοῦ Διαβόλου. Τό ὄνομα αὐτό, πού σημαίνει
ὁ κατήγορος, ὁ συκοφάντης, μεταφράζει μερικές
φορές τό ἑβραϊκό ˆf;c;, «Σατάν», (ἀντίθετος). Βλ.
σχόλ. εἰς Ἰώβ 1,6 καί Σοφ. Σολ. 2,24. Τά «Διάβο-
λος», «πειράζων» (στίχ. 3) καί «σατανᾶς» (στίχ.
10) εἶναι ὀνόματα γιά τήν κακή ὕπαρξη, πού δρᾶ
ἐχθρικά πρός τόν Θεό. Ἐπειδή δέ τό πρόσωπο πού
φέρει τά ὀνόματα αὐτά προσπαθεῖ νά παρασύρει
τούς ἀνθρώπους ἐνάντια πρός τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ, θεωρεῖται καί ὡς ὑπεύθυνο γιά κάθε τι πού
ἔρχεται ὡς ἐνάντιο στό ἔργο τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
Χριστοῦ, βλ. 13,39. Ἰωάν. 8,44. 13,2. Πράξ.
10,38. Ἐφεσ. 6,11. Α΄ Ἰωάν. 3,8 κ.ἄ. Ἡ ἧττα του
θά ἀναγγείλει τήν τελική νίκη τοῦ Θεοῦ, βλ.

4,1Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν
ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πει-
ρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, 
2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαρά-
κοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα
ὕστερον ἐπείνασε. 
3 Καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων
εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ

4,1 Τότε ὁ Ἰησοῦς ὁδηγήθηκε
στήν ἔρημο ἀπό τό Πνεῦμα, γιά νά
δεχθεῖ πειρασμούς ἀπό τόν Διάβολο. 
2Καί, ἀφοῦ νήστευσε σαράντα ἡμέ-
ρες καί σαράντα νύχτες, ὕστερα πεί-
νασε. 
3 Τότε τόν πλησίασε ὁ πειράζων (ὁ
Διάβολος) καί εἶπε: «Ἐάν εἶσαι Υἱός

Δευτ. 8,2

Ἑβρ. 2,18

Ἐξ. 34,28.
24,18

Γ´ Βασ.
19,8
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λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 

4 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· γέγραπται,
οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρω-
πος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπο-
ρευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ.

5Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διά-
βολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστη-
σιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ 

6καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ,
βάλε σεαυτόν κάτω· γέγραπται γὰρ
ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται
περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε,
μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν
πόδα σου. 

τοῦ Θεοῦ, πές οἱ λίθοι αὐτοί νά γί-
νουν ἄρτοι». 
4 Αὐτός δέ ἀποκρίθηκε καί εἶπε:
«Εἶναι γραμμένο, ὅτι “ὁ ἄνθρωπος
δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί, ἀλλά μέ κάθε
λόγο, πού βγαίνει ἀπό τό στόμα τοῦ
Θεοῦ”». 

5 Τότε ὁ Διάβολος τόν παίρνει καί
τόν φέρνει στήν ἁγία πόλη καί τόν
στήνει στήν ἄκρη τῆς στέγης τοῦ
ναοῦ 
6 καί τοῦ λέγει: «Ἄν εἶσαι Υἱός τοῦ
Θεοῦ, ρίξε τόν ἑαυτό σου κάτω, γιατί
εἶναι γραμμένο, ὅτι 

“θά διατάξει γιά σένα 
τούς ἀγγέλους του 

καί θά σέ πιάσουν στά χέρια, 
γιά νά μή χτυπήσεις 

τό πόδι σου σέ πέτρα”». 

Ματθ. 25,41. Ἑβρ. 2,14. Ἀπ. 12,9.12. 20,2.10.
4,3. Εἰ υἱός εἶ τοῦ Θεοῦ. Γενικά λέγουμε ὅτι ὁ
τίτλος «υἱός τοῦ Θεοῦ» δέν ἐκφράζει κατά πρῶτον
ἀναγκαίως μία φυσική υἱότητα, ἀλλά μπορεῖ νά
σημαίνει καί μία κατά χάριν υἱοθεσία, ἀποτέλε-
σμα μιᾶς θείας ἐκλογῆς, μιᾶς στενῆς σχέσεως με-
ταξύ τοῦ Θεοῦ καί τῶν πλασμάτων του. Ἔτσι ὁ
τίτλος «υἱός τοῦ Θεοῦ» ἀποδίδεται στούς ἀγγέ-
λους (Ἰώβ 1,6), στά πιστά τέκνα τοῦ Θεοῦ (Ματθ.
5,9. 45), στόν Ἰσραηλ. λαό (Ἐξ. 4,22. Σοφ. Σολ.
18,13. Δευτ. 14,1. Ὠσ. 2,1) καί στούς ἀρχηγούς
τοῦ λαοῦ (Ψαλμ. 81,6). Ἀλλά ὁ τίτλος «υἱός τοῦ
Θεοῦ» παραμένει ἀνοικτός σέ ὑψηλότερη ἔννοια
ἀπό μία ἁπλῆ υἱοθεσία, καί ὁ Ἰησοῦς τό ὑπέδειξε
αὐτό καθαρά σημαίνοντας τόν Ἑαυτό του γιά
«τόν Υἱό» (21,37), ἀνώτερο ἀπό τούς ἀγγέλους
(24,36), ἔχοντας τόν Θεό γιά «Πατέρα» μέ μία
εἰδική ἔννοια, «ὁ Πατέρας μου» (Ἰωάν. 20,17.
Ματθ. 7,21 κ.ἀ.), γιατί ἔχει ἰδιαίτερη σχέση μέ
Αὐτόν, μοναδική σχέση (Ματθ. 11,27), ἐπειδή
εἶναι Υἱός ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός. Οἱ δηλώσεις
αὐτές, στηριζόμενες καί ἀπό ἄλλες σχετικές μέ
τήν θεία καταγωγή τοῦ Μεσσίου (βλ. Ματθ.

22,42-46) καί μέ τήν οὐράνια προέλευση τοῦ
«Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου», βλ. σχόλ. εἰς 8,20, καί ἐπι-
βεβαιωθεῖσες τελικά μέ τόν θρίαμβο τῆς Ἀναστά-
σεως, δίνουν στήν ἔκφραση «Υἱός τοῦ Θεοῦ» θεία
καθαρῶς ἔννοια, πού θά τήν ξαναδοῦμε καί
ἀλλοῦ, στόν ἀπόστολο Παῦλο, λόγου χάριν, βλ.
σχόλ. εἰς Ρωμ. 9,5. Ἄν καί οἱ μαθητές δέν συνει-
δητοποίησαν σαφῶς τήν ἔκφραση αὐτή ζῶντος
τοῦ Ἰησοῦ, ἡ πίστη ὅμως πού αὐτοί τελικά ἀπέ-
κτησαν μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν
βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στηρίζεται στήν
συνείδηση ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ κυρίως
Υἱός τοῦ Θεοῦ (βλ. ὑπόμνημα La Bible de Jeru-
salem σχόλ. στόν στίχ. 4,3). 4,5. Ἐπί τό πτερύ-
γιον τοῦ ἱεροῦ. Δέν ἔχει προσδιορισθεῖ μέ
ἀκρίβεια ποιό εἶναι αὐτό τό πτερύγιο τοῦ ἱεροῦ,
γιά τό ὁποῖο ὁμιλεῖ ὁ στίχ. μας. 4,6. Τό χρησιμο-
ποιούμενο ἐδῶ χωρίο εἶναι ἀπό τό Ψαλμ. 90,11-
12, παρατιθέμενο κατά τούς Ο´. Ὅπως καί τό
χωρίο Δευτ. 8,3, ἔτσι καί ὁ Ψαλμ. 90 δέν εἶναι
ἀκριβῶς μεσσιανικός, ἀλλά ἀφορᾶ κάθε πιστό
Ἰσραηλίτη, πού περιμένει τήν βοήθειά του μόνο
ἀπό τόν Θεό. Στόν Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος παραθέτει

Δευτ. 8,3

Ψαλμ.
90,11-12
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7 Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πάλιν γέ-
γραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον
τὸν Θεόν σου. 

8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ
διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ
δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας
τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν 
9 καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι
δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 

10 Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὕπαγε
ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ,
Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις
καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 

11Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ
ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκό-
νουν αὐτῷ.

7 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε:
«Πάλι εἶναι γραμμένο, 

“ Νά μήν προκαλέσεις 
τόν Κύριο τόν Θεό σου ”». 

8Πάλι ὁ Διάβολος τόν παίρνει καί
τόν φέρνει σ᾿ ἕνα πολύ ψηλό βουνό
καί τοῦ δείχνει ὅλα τά βασίλεια τοῦ
κόσμου καί τά μεγαλεῖα τους 
9καί τοῦ λέγει: «Ὅλα αὐτά θά σοῦ τά
δώσω, ἄν πέσεις καί μέ προσκυνή-
σεις». 
10 Τότε τοῦ λέγει ὁ Ἰησοῦς: «Φύγε
ἀπό μπροστά μου, Σατανᾶ, γιατί
εἶναι γραμμένο: 

“Τόν Κύριο τόν Θεό σου νά προ-
σκυνεῖς καί αὐτόν μόνο νά λα-
τρεύεις”». 

11 Τότε τόν ἄφησε ὁ Διάβολος καί
ἰδού ἦρθαν οἱ ἄγγελοι καί τόν ὑπη-
ρετοῦσαν. 

κατά λέξη τίς Γραφές, ὁ Ἰησοῦς ἀπαντᾶ ἀναφε-
ρόμενος στήν βασική ἔννοια τῶν ἀναφερομένων
χωρίων, ὑποδεικνύοντας ἔτσι τόν σωστό τρόπο
ἑρμηνείας τῆς Γραφῆς. 4,8. Εἰς ὄρος ὑψηλόν.
Ἐδῶ ἔχουμε τήν πρώτη ἀπό τίς διάφορες ἀναφο-
ρές σέ ὄρος, πού συναντοῦμε συχνά στόν Ματ-
θαῖο (βλ. 5,1. 8,1. 15,29. 17,1.9. 24,3. 28,16) ὡς
ἱερό τόπο ἀποκαλύψεως, πού μᾶς ὑπενθυμίζει τήν
ἰουδαϊκή παράδοση (βλ. Ἐξ. 19. Δευτ. 34,1-4). Τό
ὄρος τοῦ τρίτου πειρασμοῦ δέν ὑπάρχει στήν
φύση. Εἶναι ἕνας πειρασμός γιά κοσμικό μεσσια-
νισμό, πειρασμός γιά τήν χρήση κοσμικῆς ἐξου-
σίας πρός ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ τῆς Μεσσιακῆς
ἀποστολῆς. Οἱ πειρασμοί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

πού σκόπευαν νά ἀλλοιώσουν τήν μεσσιανικό-
τητά του, διαβαίνουν καί πρός τήν Ἐκκλησία, πού
θέλουν νά τῆς παραλλάξουν τό θεϊκό της χρῶμα
καί τήν ὑψηλή της ἀποστολή. 4,11. Σάν τόν Ἠλία
(βλ. Γ΄Βασ. 19,5-8) ὁ Ἰησοῦς τρέφεται ἀπό ἀγγέ-
λους. Πραγματικά, τό ρῆμα «διακονῶ» σημαίνει
ἐδῶ τήν προσφορά τραπέζης, τήν προσφορά φα-
γητοῦ (βλ. 8,15). Ὁ Ἰησοῦς λαμβάνει ἀπό τούς
ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ τήν τροφή, πού αὐτός ἀρνή-
θηκε νά δώσει στόν Ἑαυτό του, ὅπως τοῦ ὑπέ-
δειξε ὁ Διάβολος. Καί θά διδάξει τούς μαθητές
Του νά τήν ζητήσουν καί νά τήν λάβουν καί αὐτοί
ὁμοίως ἀπό τόν Πατέρα (6,11). 

Δευτ. 6,16

Δευτ.
34,1-4

16,23

Δευτ. 6,13
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Ἡ ἀρχή τῆς δράσεως τοῦ Ἰησοῦ στήν Γαλιλαία (4,12-17)

1. Πρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου δημιούργησε μία ἐνδια-
φέρουσα ἀτμόσφαιρα καί ἔτσι ὁ Ἰησοῦς ἀρχίζει τώρα, μετά τήν φυλάκιση αὐτοῦ,
τό κήρυγμά του (στίχ. 12 ἑξ.). Μᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι τό κήρυγμά του ὁ Ἰησοῦς
τό ἀρχίζει ἀπό τήν περιοχή τῆς Γαλιλαίας (στίχ. 12), ἡ ὁποία ἀπό παλαιά εἶχε γίνει
ἀσσυριακή ἐπαρχία καί ὑπῆρχε σ᾿ αὐτήν τό σκοτάδι τοῦ παγανισμοῦ. Ἐδῶ πρῶτα,
στήν «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν» (στίχ. 15), πρέπει νά ἀκουστεῖ τό μήνυμα τῆς σωτηρίας,
πού χαρακτηρίζει στό σύνολο ὅλο τό ματθαιϊκό εὐαγγέλιο, καί ἀπό ἐδῶ, θά ἐπεκτα-
θεῖ καί εἰς «πάντα τά ἔθνη» (28,19). 

2. Ἡ χώρα τῆς Παλαιστίνης Γαλιλαία, πού ἡ περικοπή μας τήν λέγει «ὁδόν θα-
λάσσης» (στίχ. 15), γιατί πραγματικά εἶναι παραθαλάσσια, ἐκληροδοτήθη παλαιά
στίς δύο φυλές, τήν φυλή τοῦ Ζαβουλών καί τοῦ Νεφθαλείμ, κατοίκησαν δέ σ᾿ αὐτήν
ἀλλόφυλα ἔθνη. Τήν ἔλεγαν δέ τήν ἐπαρχία αὐτή «κατακυλιστή», ἐπειδή τά κατοι-
κοῦντα σ᾿ αὐτήν ἔθνη «εἰς τήν ἁμαρτίαν κατεκυλίοντο» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,184).
Ἀλλά σ᾿ αὐτή τήν ἐπαρχία, πού ἦταν λαός «καθήμενος ἐν σκότει», τώρα, μέ τήν πα-
ρουσία τοῦ Χριστοῦ, «φῶς ἀνέτειλε» (στίχ. 16)! «Σκότος» εἶναι ἡ πλάνη πού ἐπι-
κρατοῦσε τότε, γιατί ἐπλανῶντο οἱ μέν Ἰουδαῖοι στήν ἑρμηνεία τῶν Γραφῶν, οἱ δέ
ἐθνικοί ἐπλανῶντο στήν λατρεία τῶν θεῶν. «Φῶς» εἶναι ὁ Χριστός, πού στό Ἰωάν.
1,9 λέγεται «φῶς ἀληθινόν». Ἤ, «φῶς» καί μάλιστα μέγα φῶς, εἶναι τό Εὐαγγέλιο.
Καί ὁ Νόμος τῆς Π.Δ. ἦταν καί αὐτός φῶς, «ἀλλά μικρόν» (Θεοφύλακτος, Μ.
123,184). 

3. Τό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ «μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ  βασιλεία τῶν οὐρανῶν», πού
ἀκοῦμε ἐδῶ στήν περικοπή μας (στίχ. 17), φαίνεται μέν ἴδιο μέ τό κήρυγμα τοῦ Προ-
δρόμου (βλ. 3,1), δέν ἔχει ὅμως, κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ Ζιγαβηνοῦ, τήν ἴδια ἔννοια
μέ αὐτό. Τό «μετανοεῖτε» τοῦ Προδρόμου ἐσήμαινε νά μετανοήσουν γιά τά ἁμαρ-
τήματά τους· τό «μετανοεῖτε» ὅμως τοῦ Χριστοῦ ἐσήμαινε νά μεταβοῦν, νά «μετα-
βληθοῦν» ἀπό τήν παλαιά κατάσταση στήν καινή. Γι᾿ αὐτό καί ὁ Μάρκος (1,15) τήν
ἴδια φράση τήν ἔχει «μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» (Μ. 129,185).

4,13. Ναζαρέτ. Ἐδῶ, ὅπως καί εἰς Λουκ.
4,16, ἔχουμε καί τήν καλῶς μαρτυρουμένη γραφή

«Ναζαρά», τό πλῆθος ὅμως τῶν μαρτυριῶν δί-
νουν τήν γνωστή γραφή «Ναζαρέτ». 4,17. Ἡ βα-

4,12 Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι
Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς
τὴν Γαλιλαίαν, 
13καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν
κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν πα-
ραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν
καὶ Νεφθαλείμ, 

4,12Ὅταν δέ ἄκουσε ὁ Ἰησοῦς ὅτι
ὁ Ἰωάννης φυλακίστηκε, ἔφυγε γιά
τή Γαλιλαία. 
13Καί ἀφοῦ ἄφησε τή Ναζαρέτ, πῆγε
καί κατοίκησε στήν Καπερναούμ,
πού ἦταν στίς ὄχθες τῆς λίμνης, στά
σύνορα (τῶν φυλῶν) Ζαβουλών καί
Νεφθαλείμ, 

||Μάρκ.
1,14-15
||Λουκ.

4,14

13,53ἑξ.
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4,12-17

14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ Ἡσαΐου
τοῦ προφήτου λέγοντος· 
15 γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ,
ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδά-
νου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 

16ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε
φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν
χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτει-
λεν αὐτοῖς.

17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κη-
ρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε·
ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

14 καί ἔτσι ἐκπληρώθηκε αὐτό πού
εἶπε ὁ Ἠσαΐας ὁ προφήτης: 

15«Ἡ χώρα τοῦ Ζαβουλών 
καί ἡ χώρα τοῦ Νεφθαλείμ, 
στό δρόμο πρός τή θάλασσα 

πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη, 
ἡ Γαλιλαία τῶν ἐθνικῶν, 

16 ὁ λαός αὐτός 
πού κατοικεῖ στό σκοτάδι 

εἶδε μέγα Φῶς. 
Ναί, σ᾿ αὐτούς 

πού βρίσκονται στή χώρα, 
πού τή σκιάζει ὁ θάνατος, 
ἀνέτειλε γι᾿ αὐτούς Φῶς». 

17 Ἀπό τότε ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς νά
κηρύττει καί νά λέγει: «Μετανοεῖτε,
γιατί ἔφτασε ἡ Βασιλεία τῶν οὐ -
ρανῶν». 

σιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὁ Ματθαῖος συνοψίζει τήν
περίληψη τοῦ Μάρκου γιά τό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ
(1,14-15). Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στόν ἐκλεκτό
λαό, καί δι᾿ αὐτοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο, εἶναι στό
κέντρο τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως ἦταν καί
τό κέντρο τῆς θεοκρατίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ μία Βασιλεία
«ἁγίων», πού ἀναγνωρίζουν τόν Θεό ὡς Βασιλέα
τους καί ζοῦν εὐφραινόμενοι στήν γνώση του καί
τήν ἀγάπη του. Διακινδύνευσε ὅμως ἡ Βασιλεία
αὐτή ἀπό τήν ἐπανάσταση τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά θά
ἀποκατασταθεῖ ἀπό μία ἀνώτερη ἐπέμβαση τοῦ
Θεοῦ καί τοῦ Μεσσία (βλ. Δαν. 2,28 σχόλ.). Αὐτή
τήν ἐπέμβαση ἀναγγέλλει ὁ Ἰησοῦς, μετά τόν
Ἰωάννη τόν Βαπτιστή (3,2), ὡς ἐπικείμενη
(4,17.23. Λουκ. 4,43) καί τήν πραγματοποιεῖ ὄχι
μέ ἕνα πολεμικό καί ἐθνικιστικό θρίαμβο, ὅπως
τό περίμεναν τά πλήθη (Μάρκ. 11,10. Λουκ.
19,11. Πράξ. 1,6), ἀλλά μέ ἕναν τρόπο ἐντελῶς
πνευματικό (βλ. Μάρκ. 1,34 σχόλ. Ἰωάν. 18,36),
ὡς «Υἱός τοῦ ἀνθρώπου» (Ματθ. 8,20 σχόλ.) καί
«Δοῦλος τοῦ Γιαχβέ» (βλ. σχόλ. στά χωρία Ματθ.
8,17. 20,28 καί 26,28), μέ τό σωστικό Του ἔργο

τῆς ἀπολυτρώσεως, πού ἀποσπᾶ τά πλήθη ἀπό τό
ἀντίθετο βασίλειο τοῦ Σατανᾶ (βλ. 4,8. 8,29 σχόλ.
12,25-26). Πρίν ἀπό τήν ἐσχατολογική πραγμα-
τοποίησή της, ὅπου οἱ ἐκλεκτοί θά ζήσουν πλη-
σίον τοῦ Πατρός στήν χαρά τοῦ οὐρανίου δείπνου
(8,11 σχόλ. 13,43. 26,29), ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
ἐμφανίζεται ταπεινά (13,31-33), μυστηριακά
(13,11) καί ἀναντίρρητα (13,24-30), ὡς μία ἤδη
ἀρξαμένη πραγματικότητα (12,28. Λουκ. 17,20-
21), καί ἡ ὁποία ἀναπτύσσεται ἀργά στήν γῆ
(Μάρκ. 4,26-29) διά μέσου τῆς Ἐκκλησίας (βλ.
εἰς Ματθ. 16,18 σχόλ.). Ἐγκαθιδρυθεῖσα ὡς ἡ Βα-
σιλεία τοῦ Χριστοῦ μέ τήν κρίση τοῦ Θεοῦ στήν
Ἰερουσαλήμ (Ματθ. 16,28. Λουκ. 21,31) καί κη-
ρυχθεῖσα στήν οἰκουμένη διά τῶν Ἀποστόλων
(Ματθ. 10,7. 24,14. Πράξ. 1,3 σχόλ.), θά ἐπικρα-
τήσει ὁριστικά καί θά ἀποδοθεῖ στόν Πατέρα
(Α΄Κορ. 15,24) μέ τήν ἔνδοξο ἐπιστροφή τοῦ
Χριστοῦ (Ματθ. 16,27. 25,31) κατά τήν τελική
Του κρίση (13,27-43, 47-50. 25,31-46). Προσ-
δοκῶντες ἡμεῖς αὐτό, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πα-
ρουσιάζεται καθαρῶς ὡς μία χάρις (20,1-16.
22,9-10. Λουκ. 12,32), γενομένη δεκτή ἀπό τούς

Ἠσ. 8,23-
9,1

Ἰωάν.
8,12σχ.

3,2σχ.



65

4,18-22

Ἡ κλήση τῶν τεσσάρων πρώτων μαθητῶν (4,18-22)

1. Ὁ Ἰησοῦς καλεῖ τώρα τούς τέσσερις πρώτους μαθητές Του καί αὐτό σημαίνει
νέο στάδιο στήν δημόσια δράση Του. Γιά τήν κλήση ὅμως τῶν τριῶν μαθητῶν τῆς
περικοπῆς μας γνωρίζουμε ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, ὅτι ἔγινε μέ ἄλλα πε-
ριστατικά. Ὁ Ματθαῖος ἐδῶ μᾶς λέγει ὅτι αὐτοί ἀκολούθησαν τόν Χριστό μετά τήν
φυλάκιση τοῦ Ἰωάννου, ἐνῶ ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς λέγει ὅτι αὐτό ἔγινε πρίν
τήν φυλάκισή του. Καί ὁ Ματθαῖος μᾶς λέγει ἐδῶ ὅτι καί τόν Ἀνδρέα καί τόν Πέτρο
τούς κάλεσε ὁ Ἰησοῦς, ἐνῶ ὁ Ἰωάννης μᾶς λέγει ὅτι ὁ Ἰησοῦς κάλεσε τόν Ἀνδρέα
μόνο καί αὐτός ἔπειτα κάλεσε τόν ἀδελφό του Πέτρο (βλ. 1,35-43). Ἀπό αὐτό φαί-
νεται ὅτι ἡ κλήση τῆς περικοπῆς μας εἶναι δεύτερη (βλ. Ζιγαβηνοῦ εἰς Μ.129,185,
ὅπου καί περισσοτέρα ἐξήγηση). 

2. Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι οἱ πρῶτοι ἐδῶ μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἀνδρέας καί ὁ
Πέτρος, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, ἦταν ἀδέλφια, γιά νά δειχθεῖ ἀπό αὐτό ὅτι οἱ χρι-
στιανοί «προσήκειν ἀδελφικῶς πολιτεύεσθαι» καί «ἀδελφά φρονεῖν» (Ζιγαβηνός,
ὅ.π.). Ἀλλά, γιατί οἱ δυό μαθητές Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης ἄφησαν τόν πατέρα τους
(στίχ. 22), ἐνῶ «ἀρετή μεγίστη τό γηροτροφεῖν τόν πατέρα» (Θεοφύλακτος, Μ.123,
185); Φαίνεται, κατά τήν ἐξήγηση τοῦ Θεοφυλάκτου, ὅτι ὁ πατέρας Ζεβεδαῖος δέν
πίστευσε καί γι᾿ αὐτό τόν ἐγκατέλειψαν (ὅπ. π.).  

ταπεινούς (Ματθ. 5,3. 18,3-4. 19,14. 23-24) καί
τούς ἔχοντας αὐταπάρνηση (13,44-46. 19,12.
Μάρκ. 9,47. Λουκ. 9,62. 18,29 ἑξ.), ἀλλά ἀπορ-
ριπτομένη ἀπό τούς ἔχοντες ἐγωισμό καί ὑπερη-
φάνεια (21,31-32.43. 22,2-8. 23,13). Γιά νά
εἰσέλθουμε σ᾿ αὐτήν πρέπει νά ἔχουμε «νυφικό
ἔνδυμα» (22,11-13), μία νέα ζωή (Ἰωάν. 3,3.5).
Ὑπάρχουν καί οἱ ἀποκλειόμενοι ἀπό τήν Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 8,22. Α΄ Κορ. 6,9-10. Γαλ.
5,21). Πρέπει νά ἀγρυπνοῦμε, ὥστε νά εἴμαστε
ἕτοιμοι ὅταν θά ἔλθει ὁ Κύριος αἰφνιδίως (Ματθ.
25,1-13). Περί τῆς ἐννοίας τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ βλ. πλατύτερα σέ σχετική μας μελέτη στό
περιοδικό μας Θυμίαμα, τεῦχ. 28. 

4,18-22. Γιά τούς τέσσερες μαθητές πού
ἀνταποκρίθηκαν στήν κλήση τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Ματ-
θαῖος χρησιμοποιεῖ τό ρῆμα «ἠκολούθησαν
αὐτῷ» (στίχ. 20. 22). Στόν ἰουδαϊσμό τοῦ 1ου
αἰώνα τό ρῆμα «ἀκολουθῶ» σημαίνει συνήθως
τόν σεβασμό, τήν ὑπακοή καί τίς διάφορες δια-
κονίες, πού οἱ μαθητές τῶν ραββίνων ἔπρεπε νά
κάνουν σ᾿ αὐτούς τούς κυρίους τους. Σέ κάποιο
μετέπειτα χρόνο ὁ Ἰησοῦς δείχνει ὅτι τό νά τόν
ἀκολουθοῦν σημαίνει τό νά εἶναι πρόθυμοι νά
θυσιαστοῦν ὑπέρ Αὐτοῦ (16,24). – Ἤδη στήν πε-
ρικοπή μας ἐδῶ ὁ Ματθαῖος ἀναφέρει τό ὄνομα
«Πέτρος» (στίχ. 18), τό ὁποῖο ὁ Σίμωνας θά φέρει
ἀργότερα (βλ. 16,18). 

4,18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θά-
λασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο
ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον
Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς
τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· 

4,18 Περπατώντας (ὁ Ἰησοῦς)
κοντά στή λίμνη τῆς Γαλιλαίας εἶδε
δύο ἀδελφούς, τόν Σίμωνα, πού λέ-
γεται Πέτρος, καί τόν Ἀνδρέα, τόν
ἀδελφό του, νά ρίχνουν δίχτυα στή
λίμνη, γιατί ἦταν ψαράδες. 

||Μάρκ.
1,16-20
||Λουκ.
5,1-11

Ἰωάν.
1,35-42
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4,23-25

19καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου
καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 

20 Oἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα
ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλ -
λους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ
Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου
τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ
δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 

22 Oἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον
καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν
αὐτῷ.

19Καί τούς λέγει: «Ἀκολουθῆστέ με
καί θά σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώ-
πων». 
20 Αὐτοί δέ ἀμέσως ἄφησαν τά δί-
χτυα καί τόν ἀκολούθησαν. 

21 Καί ὅταν προχώρησε ἀπ᾽ ἐκεῖ,
εἶδε ἄλλους δύο ἀδελφούς, τόν
Ἰάκωβο, τόν υἱό τοῦ Ζεβεδαίου, καί
τόν Ἰωάννη, τόν ἀδελφό του, μέσα
στό πλοῖο, μαζί μέ τόν πατέρα τους
Ζεβεδαῖο, νά τακτοποιοῦν τά δίχτυα
τους, καί τούς κάλεσε. 
22 Καί αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τό
πλοῖο καί τόν πατέρα τους καί τόν
ἀκολούθησαν. 

Ὁ Ἰησοῦς διδάσκει καί θεραπεύει (4,23-25)

1. Ἡ περικοπή ἐδῶ μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν διδασκαλία καί τά θαύματα τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ καί αὐτό μᾶς προετοιμάζει γι᾿ αὐτά πού θά ἀκούσουμε ἀπό τό ἑπόμενο
κεφ. καί ἔπειτα. Ὁ Ἰησοῦς δίδασκε στίς συναγωγές τῶν Ἰουδαίων (στίχ. 23α) καί
ἔκανε ἔτσι (α) γιά νά ἑλκύσει περισσότερους, (β) γιά νά δείξει ὅτι δέν εἶναι ἐνάντιος
ὁ Νόμος τῆς Π.Δ. πρός τήν διδασκαλία του, ἀλλά καί (γ) γιά νά μή νομιστεῖ ὅτι πα-
ραπλανοῦσε τούς ἀμαθεῖς διδάσκοντάς τους λάθρα. 

2. Γιά νά πιστώσει τήν διδασκαλία Του ὁ Ἰησοῦς κάνει καί θαύματα (στίχ. 23β).
Μεταξύ τῶν ἀσθενῶν θεράπευε καί σεληνιαζομένους (στίχ. 24). Αὐτοί ἦταν δαιμο-
νισμένοι. Ὁ Διάβολος, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Θεοφύλακτος, θέλοντας νά κάνει τούς
ἀνθρώπους νά πιστεύσουν ὅτι οἱ ἀστέρες εἶναι κακοποιοί, παρατηροῦσε πότε ἡ σε-
λήνη θά εἶναι πανσέληνος («ὁλόκυκλος») καί ἐπετίθετο τότε κατά τῶν ἀνθρώπων,
γιά νά φανεῖ ὅτι αἰτία τῆς ἀσθένειας εἶναι ἡ σελήνη καί νά διαβληθεῖ ἔτσι ἡ δημι-
ουργία τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔκαναν οἱ Μανιχαῖοι (εἰς Μ. 123,185· βλ. ὅμως καί ἑρμηνεία
τοῦ Ζιγαβηνοῦ εἰς Μ. 129,188).

4,23. Καί θεραπεύων... Οἱ θαυμαστές θερα-
πεῖες εἶναι τό προνομιοῦχο σημεῖο τοῦ ἐρχομοῦ

τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, βλ. 10,1.7 ἑξ. 11,4 ἑξ.
4,24. Τήν Συρίαν. Ὁ ὅρος αὐτός χρησιμοποιού-

4,23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλι-
λαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συ-
ναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ

4,23 Καί περιόδευε ὅλη τή Γαλι-
λαία ὁ Ἰησοῦς διδάσκοντας στίς συ-
ναγωγές τους καί κηρύττοντας τό

Ἰωάν. 21,3
13,47-50

8,19-22.
19,27

||Μάρκ.
1,39. 3,7-8

||Λουκ.
4,14-

15.44.
6,17-18
=Ματθ.

9,35
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5,1-12

εὐαγγέλιο τῆς βασιλείας καί θερα-
πεύοντας κάθε ἀσθένεια καί κάθε
ἀρρώστια στό λαό. 
24Καί ἡ φήμη του διαδόθηκε σ᾽ ὅλη
τή Συρία. Καί ἔφερναν σ᾿ αὐτόν
ὅλους τούς ἀσθενεῖς, πού ἔπασχαν
ἀπό διάφορες ἀσθένειες καί κατέχον-
ταν ἀπό βάσανα καί ὅσους ἦταν δαι-
μονισμένοι καί σεληνιαζόμενοι καί
παραλυτικοί καί τούς θεράπευσε. 
25 Καί τόν ἀκολούθησαν πλήθη
πολλά ἀπό τή Γαλιλαία καί τήν Δε-
κάπολη καί τά Ἱεροσόλυμα καί τήν
Ἰουδαία καί πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη.

εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θερα-
πεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλα-
κίαν ἐν τῷ λαῷ. 
24 Kαὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς
ὅλην τὴν Συρίαν, καὶ προσήνεγκαν
αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας
ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνε-
χομένους, καὶ δαιμονιζομένους καὶ
σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς,
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς· 
25καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολ-
λοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπό-
λεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας
καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

μενος ἐδῶ μέ ἀκαθόριστο τρόπο σημαίνει πρα-
κτικά τήν Γαλιλαία καί τά περίχωρά της, βλ.
Μάρκ. 1,28. – Σεληνιαζομένους. Σήμερα τούς
λέγομε ἐπιληπτικούς, βλ. 17,15. 4,25. Δεκάπο-

λις. Ἦταν μία ὁμοσπονδία δέκα ἐλευθέρων πό-
λεων μέ τήν γῆ τους κυρίως πρός ἀνατολάς καί
βορειοανατολικῶς τοῦ Ἰορδάνου, μέχρι καί τήν
Δαμασκό. 

2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

(Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ, 5,1-7,29)

Ἡ ἐδῶ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία περιλαμβάνεται στά κεφ. 5-7, καλεῖται
«ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία», ἐπειδή ἔγινε σέ ὄρος. Ὁ Ἰησοῦς δίδαξε στά πλήθη τό Εὐαγ-
γέλιό Του σχετικά μέ τήν Βασιλεία Του (4,17). Καθένας πού ἄκουσε τήν ἀγγελία
αὐτή τοῦ Χριστοῦ, θά ἀναρωτήθηκε: «Εἶμαι ἐγώ ἄξιος νά εἰσέλθω στήν Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ; Τί πρέπει νά κάνω;». Σ᾿ αὐτό τό ἐρώτημα ἀπαντᾶ ἡ ἐπί τοῦ ὄρους Ὁμιλία,
ἡ ὁποία εἶναι ἡ πρώτη διακήρυξη περί τῆς Βασιλείας.

Οἱ μακαρισμοί (5,1-12)

1. Ἡ πρώτη περικοπή, 5,1-12, τῆς ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλίας τοῦ Κυρίου εἶναι οἱ
Μακαρισμοί. Πρῶτον, ὁ Κύριος μακαρίζει τούς «πτωχούς τῷ πνεύματι» (5,3), δη-
λαδή, τούς ταπεινούς (βλ. Ζιγαβηνό, Μ. 129,188). Ἐπειδή ὁ Ἀδάμ ἔπεσε ἀπό τήν
ὑπερηφάνειά του, καί ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἡ ρίζα καί ἡ πηγή ὅλων τῶν κακῶν, γι᾿

||Λουκ.
6,20-23
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αὐτό ὁ Χριστός μέ τόν πρῶτο μακαρισμό τονίζει τήν ταπείνωση. – Ἐπειδή δέ ὅλοι
θεωροῦσαν εὐτυχισμένους ὅσους εἶναι χαρούμενοι καί δυστυχισμένους ὅσους εἶναι
θλιμμένοι, γι᾿ αὐτό καί ὁ Χριστός, ἀναιρώντας αὐτό, μακαρίζει στήν συνέχεια τούς
πενθοῦντας (στίχ. 4). Τούς πενθοῦντας γιά τά ἁμαρτήματά τους καί τά ἁμαρτήματα
τῶν ἄλλων. – Ἐπειδή οἱ πραεῖς θεωροῦνται ὡς καταφρονεμένοι καί στερούμενοι
τῶν ὑπαρχόντων τους, γι᾿ αὐτό καί ὁ Χριστός λέγει περί αὐτῶν, ὅτι «αὐτοί κληρο-
νομήσουσι τήν γῆν» (στίχ. 5). Ποιά «γῆ»; Τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἀλλά μπο-
ροῦμε νά νοήσουμε καί τήν παρούσα γῆ. Ὁ Χριστός, λέει ὁ Χρυσόστομος, γι᾿
αὐτούς πού συνδέονται περισσότερο μέ τά ὑλικά ἀγαθά, «αἰσθητόν τίθησιν ἔπαθλον»
καί τούς παρακινεῖ πρός τά μέλλοντα ἀγαθά ἀπό τά ἐπίγεια (βλ. ΙΕ΄ Ὁμιλία εἰς τό
κατά Ματθαῖον, εἰς ΕΠΕ 9, 472,21 ἑξ.). Οἱ πραεῖς, πού μακαρίζονται ἐδῶ, ἑρμηνεύει
ὁ Θεοφύλακτος, «δέν εἶναι αὐτοί πού δέν ὀργίζονται καθόλου (γιατί αὐτοί εἶναι ἀναί-
σθητοι), ἀλλά αὐτοί πού ἔχουν μέν θυμό, ἀλλά τόν συγκρατοῦν καί ὀργίζονται ὅταν
πρέπει» (Μ. 123,188). 

2. Στήν συνέχεια ὁ Χριστός, ἐπειδή πρόκειται νά μακαρίσει τούς ἐλεήμονες, ὁμι-
λεῖ πρῶτα γιά τούς ἀγαπῶντες τήν δικαιοσύνη (στίχ. 6), γιατί ἡ δικαιοσύνη εἶναι
ἀντίθετη πρός τήν πλεονεξία· ἔτσι, ὅταν κανείς εἶναι δίκαιος, δέν ἐλεεῖ ἀπό κλα-
πέντα, γιατί ὡς δίκαιος δέν κλέπτει! Ἀλλά γενικά μέ τόν ἐδῶ μακαρισμό «μακάριοι
οἱ πεινῶντες...τήν δικαιοσύνην» μακαρίζονται ἐκεῖνοι πού ἐπιθυμοῦν ὅλο καί πιό
τέλεια τά ἔργα τῆς πνευματικῆς τους ζωῆς. Ἔπειτα μακαρίζονται οἱ ἐλεήμονες
(στίχ. 7). Σχετικά μέ τήν ἐλεημοσύνη, αὐτή μπορεῖ νά γίνει ὄχι μόνο μέ τά χρήματα,
ἀλλά καί μέ τά λόγια καί πιό δυνατά ἀκόμη μέ τήν προσευχή. Συμβαίνει δέ νά ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι ἐλεήμονες, χωρίς βέβαια νά ἁρπάζουν, νά εἶναι ὅμως ἀκάθαρτοι,
γιατί ζοῦν στήν ἡδυπάθεια καί στήν ἁμαρτωλή ζωή· γι᾿ αὐτό καί ὁ Χριστός στήν
συνέχεια λέγει ἐδῶ νά ἔχουμε καθαρή καρδιά, γιατί μόνον «οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ
τόν Θεόν ὄψονται» (στίχ. 8). Καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέγει ἐπίσης νά ἐπιδιώ-
κουμε τόν ἁγιασμό μας, γιατί χωρίς αὐτόν («οὗ χωρίς») «οὐδείς ὄψεται τόν Κύριον»
(Ἑβρ. 12,14). 

3. Στήν συνέχεια ὁ Κύριος μακαρίζει τούς εἰρηνοποιούς (στίχ. 9). Αὐτοί εἶναι
ἐκεῖνοι πού εἰρηνεύουν μέ ὅλους (βλ. Ρωμ. 12,18. Ἑβρ. 12,14α), ἐκεῖνοι πού εἰρη-
νεύουν τούς διχοστατοῦντες καί ἐκεῖνοι πού ἐργάζονται ἔνθερμα γιά νά φέρουν τήν
εἰρήνη. «Εἰρηνοποιοί» ἐπίσης μπορεῖ νά ὀνομαστοῦν καί ἐκεῖνοι πού μέ τήν διδα-
σκαλία τους καί μέ μία συμβουλή τους ἐπιστρέφουν τούς ἁμαρτωλούς στόν Θεό καί
τούς εἰρηνεύουν μέ Αὐτόν, γιατί ἡ ἁμαρτία εἶναι ἔχθρα πρός τόν Θεό (Ρωμ. 8,7.
Ἐφεσ. 2,14-16. Ἰακ. 4,4. Ρωμ. 5,10). Αὐτοί θά κληθοῦν «υἱοί τοῦ Θεοῦ», γιατί «καί
ὁ Μονογενής Υἱός κατήλλαξεν ἡμᾶς τῷ Θεῷ» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,196). – Ὁμοίως
μακάριοι εἶναι καί ὅσοι βοηθοῦν τούς ἀδικουμένους καί διώκονται γι᾿ αὐτό. Αὐτοί
εἶναι «οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης» (στίχ. 10). 

4. Διδάσκοντας ὁ Χριστός τούς μαθητές Του ὅτι εἶναι ἴδιον τῶν Ἀποστόλων καί
τῶν κηρύκων τό νά διώκονται, τούς λέγει, ὅτι εἶναι «μακάριοι ὅταν τούς ὀνειδίζουν
καί τούς διώκουν» οἱ ἄνθρωποι (στίχ. 11). Θέτει ὅμως δύο ὅρους στόν μακαρισμό
αὐτό: Πρῶτον, τό νά διώκονται γι᾿ Αὐτόν οἱ διωκόμενοι καί ὀνειδιζόμενοι καί δεύ-
τερον, τό νά εἶναι ψευδῆ τά ὅσα λέγονται ἐναντίον τους (στίχ. 11). Σ᾿ αὐτούς, πού
διώκονται καί ὀνειδίζονται ὑπέρ τοῦ Ὀνόματος Του, ὁ Χριστός προσθέτει καί ἄλλη
παρηγορία, τό νά χαίρονται καί νά εὐφραίνονται, γιατί θά ἔχουν μεγάλο μισθό στόν
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οὐρανό καί γιατί μέ τόν διωγμό τους γίνονται μιμητές τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης (στίχ. 12). Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι γιά τά ἄλλα δέν εἶπε τέτοιο μισθό ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλά μόνο γι᾿ αὐτούς πού διώκονται καί ὀνειδίζονται γι᾿ Αὐτόν.
Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ὀνειδισμός καί διωγμός ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἀνώτερο
ἀπ᾿ ὅλα! Τό ὅτι ὅμως ὁ μακαρισμός αὐτός τίθεται τελευταῖος ὑποδηλώνει ὅτι αὐτός
πού θέλει νά γίνει μέτοχος τοῦ μακαρισμοῦ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου πρέπει πρῶτα νά γίνει
μέτοχος τῶν προηγουμένων μακαρισμῶν! 

5. Πραγματικά, ὅπως τό λέγει ὁ Ζιγαβηνός, οἱ μακαρισμοί τοῦ Κυρίου ἔχουν μία
τάξη καί ἕνα ἐσωτερικό δέσιμο μεταξύ τους. Δηλαδή: «Ὁ ταπεινός τῷ πνεύματι
(στίχ. 3) θά πενθεῖ γιά τά ἁμαρτήματά του (στίχ. 4)· ὅποιος δέ πενθεῖ γιά τά ἁμαρ-
τήματά του, θά εἶναι καί πρᾶος (στίχ. 5)· ὁ δέ πρᾶος ὁπωσδήποτε θά εἶναι καί δίκαιος
(στίχ. 6)· καί ὁ δίκαιος θά εἶναι καί ἐλεήμων (στίχ. 7)· ὅποιος δέ κατορθώσει ὅλα
αὐτά θά ἀποκτήσει τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς του (στίχ. 8)· καί ὁ καθαρός στήν
καρδιά θά εἶναι καί εἰρηνοποιός (στίχ. 9). Ὅποιος δέ προκόψει σ᾿ αὐτά, θά εἶναι
ἕτοιμος νά παραταχθεῖ καί σέ κινδύνους γιά τόν Χριστό καί μάλιστα θά τούς ὑποστεῖ
μέ γενναιότητα (στίχ. 10-12)» (Μ. 129,199)!

5,1Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς
τὸ ὄρος, καὶ καθίσαντος αὐτοῦ
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 

2καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδα-
σκεν αὐτοὺς λέγων·

3μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι,
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. 

5,1 Ὅταν δέ εἶδε τά πλήθη, ἀνέ-
βηκε στό ὄρος. Καί ἀφοῦ κάθησε,
ἦλθαν κοντά Του οἱ μαθητές Του (οἱ
ἀκροατές του). 
2 Τότε ἄνοιξε τό στόμα Του καί τούς
δίδασκε λέγοντας: 

3 «Μακάριοι οἱ ταπεινόφρονες,
γιατί σ᾿ αὐτούς ἀνήκει ἡ Βασιλεία
τῶν οὐρανῶν. 

5,1-7,29. Σ᾿ αὐτήν τήν ἐναρκτήρια ὁμιλία
του, τήν ὁποία ὁ Μᾶρκος παρέλειψε (βλ. σχόλ.
εἰς Μάρκ. 3,19), οἱ δέ Ματθαῖος καί Λουκᾶς
(6,20-49) παρουσιάζουν σέ δύο διαφορετικές
συντάξεις, ὁ Ἰησοῦς ἐξέθεσε τό νέο πνεῦμα τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, βλ. σχόλ. εἰς 4,17. Ἑρμη-
νευτική ἀνάλυση καί σύγκριση μέ τόν Λουκᾶ μᾶς
δείχνει ὅτι αὐτός (ὁ Λουκᾶς) παρέλειψε ἀπό τήν
ὁμιλία, ὡς λιγώτερο ἐνδιαφέρον γιά τούς
ἀναγνῶστες του, αὐτό πού ἀφορᾶ τούς νόμους ἤ
τίς ἰουδαϊκές πρακτικές, Ματθ. 5,17-6,18. Ὁ
Ματθαῖος ἀντίθετα, κατά τήν συνήθειά του, πού
ἀκολουθεῖ στήν σύνθεση τοῦ Εὐαγγελίου του,
ἔβαλε στήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία λόγους τοῦ
Κυρίου, πού εἰπώθηκαν σέ ἄλλες εὐκαιρίες (βλ.
τά παράλληλά τους στόν Λουκᾶ), γιά νά ἀποκτή-

σει ἕνα πιό πλῆρες διάγραμμα. Στήν κατ᾿ αὐτόν
τόν τρόπο συντεθεῖσα ὁμιλία ἐξετάζονται πέντε
κύρια θέματα: (1) Ποιό πνεῦμα πρέπει νά ἐμψυ-
χώνει τούς υἱούς τῆς Βασιλείας, 5,3-48. (2) Μέ
ποιό πνεῦμα ὀφείλουν αὐτοί νά ἐξασκοῦν τούς
νόμους καί τίς πρακτικές τοῦ ἰουδαϊσμοῦ, 6,1-18.
(3) Ἡ ἀποδέσμευση ἀπό τόν πλοῦτο, 6,19-34. (4)
Οἱ σχέσεις μέ τόν πλησίον, 7,1-12. (5) Ἡ εἴσοδος
στήν Βασιλεία μέ μία ἀποφασιστική ἐκλογή καί
αὐτό νά ἐκφραστεῖ σέ πράξεις, 7,13-27. 5,1. Εἰς
τό ὄρος. Σέ ἕναν ἀπό τούς ἐγγύς τῆς Καπερναούμ
λόφους. 5,3. Μακάριοι. Ἡ Παλαιά Διαθήκη χρη-
σιμοποιεῖ μερικές φορές συγχαρητηρίους τύπους,
ὅπως ἐδῶ, σχετικά μέ τήν εὐσέβεια, τήν σοφία,
τήν εὐημερία, Ψαλμ. 1,1-2. 32,12. 126,5-6. Σοφ.
Σειρ. 31,8 κ.ἄ. Ὁ Ἰησοῦς ὑπενθυμίζει, στό
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4 Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι
αὐτοὶ παρακληθήσονται.

5 Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ
κληρονομήσουσι τὴν γῆν.

6 Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ
διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ
χορτασθήσονται.

4 Μακάριοι οἱ θλιβόμενοι, γιατί
αὐτοί θά παρηγορηθοῦν. 

5Μακάριοι οἱ πράοι (ἤ, κατ᾽ ἄλλη
ἑρμηνεία, οἱ καταφρονεμένοι), γιατί
αὐτοί θά κληρονομήσουν τή γῆ (τήν
ἄνω γῆ τῆς ἐπαγγελίας, δηλαδή, τήν
βασιλεία τῶν οὐρανῶν). 

6Μακάριοι αὐτοί πού πεινοῦν καί
διψοῦν τήν δικαιοσύνη (ἐπειδή ἀδι-
κοῦνται καί στεροῦνται τό δίκαιό

πνεῦμα τῶν προφητῶν, ὅτι καί οἱ πτωχοί συμμε-
τέχουν σ᾿ αὐτούς τούς «μακαρισμούς»· οἱ τρεῖς
πρῶτοι «μακαρισμοί», Ματθ. 5,3-5 (βλ. καί
Λουκ. 6,20-21 σχόλ.) δηλώνουν ὅτι οἱ θεωρού-
μενοι συνήθως ὡς δυστυχεῖς καί ἀπεχθεῖς ἄνθρω-
ποι εἶναι εὐτυχεῖς, ἀφοῦ εἶναι ἄξιοι νά λάβουν
τήν εὐλογία τῆς Βασιλείας. Οἱ ἀκόλουθοι μακα-
ρισμοί ἐνδιαφέρουν πιό ἄμεσα τήν ἠθική στάση
τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλλους μακαρισμούς τοῦ Ἰησοῦ
ἔχουμε εἰς Ματθ. 11,6. 13,16. 16,17. 24,46.
Λουκ. 11,27-28 κ.ἄ. Βλ. ἐπίσης Λουκ. 1,45.
Ἀποκ. 1,3. 14,13 κ.ἄ. – Οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός λαμβάνει τήν λέξη «πτωχός»
μέ τήν ἠθική χροιά, γνωστή ἤδη στόν Σοφονία,
βλ. Σοφ. 2,3 σχόλ., ἡ ὁποία γίνεται ἀντιληπτή
ἐδῶ μέ τήν ἔκφραση «τῷ πνεύματι», ἡ ὁποία
ὅμως ἀπουσιάζει ἀπό τό Λουκ. 6,20. Ἐστερημέ-
νοι καί καταπιεσμένοι οἱ «πτωχοί» εἶναι ἄξιοι γιά
τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν· αὐτό εἶναι τό θέμα
τῶν Μακαρισμῶν, βλ. Λουκ.4,18. 7,22 = Ματθ.
11,5 Λουκ. 14,13. Ἰακ. 2,5. Ἡ «πτωχεία» συνο-
δεύεται ἀπό τήν «πνευματική νηπιότητα», ἀναγ-
καία γιά νά εἰσέλθει κανείς στήν Βασιλεία,
Ματθ. 18,1 ἑξ. = Μάρκ. 9,33 ἑξ. Βλ. Λουκ. 9,46.
Ματθ. 19,13 ἑξ. 11,25 ἑξ. (τό μυστήριο ἀποκα-
λύπτεται στούς νηπίους, βλ. Ματθ. 11,25. Λουκ.
10,21. Α΄ Κορ. 1,26 ἑξ.). Στούς «πτωχούς»
νοοῦνται ἀκόμη οἱ «ταπεινοί», Λουκ. 1,48.52.
14,11. 18,14. Ματθ. 23,12. 18,4. Οἱ «ἔσχατοι»
ἀντιπαρατίθενται στούς «πρώτους», Μάρκ. 9,35,
καί οἱ «μικροί» ἀντιπαρατίθενται στούς «μεγά-
λους», Λουκ. 9,48· βλ. Ματθ. 19,30. 20,26 (βλ.
Λουκ. 17,10). «Πτωχόν δέ ἐνταῦθα τόν ταπεινόν
ἐκάλεσεν ἀπό τοῦ “κατεπτηχέναι”, ὅ ἐστι πε-

φοβῆσθαι. Ὁ γάρ ταπεινόφρων ἀεί φοβεῖται τόν
Θεόν, ὡς μηδέποτε εὐαρεστήσας αὐτῷ» (Ζιγαβη-
νός, Μ. 129,188). Ἄν καί ἡ διατύπωση τοῦ Ματθ.
5,3 ὑπογραμμίζει γιά ὅλους, καί γιά τόν πτωχό
καί γιά τόν πλούσιο, νά ἔχουν τό πνεῦμα τῆς πτω-
χείας – καί ἔχουν αὐτό τό πνεῦμα αὐτοί πού
ἔχουν μία βαθειά αἴσθηση τῆς πνευματικῆς τους
πτωχείας (Ἠσ. 66,2) – ὅμως ὁ Χριστός, ἰδιαίτερα
γιά τούς μαθητές Του, θέλει πραγματικά τήν πτω-
χεία καί μέ τήν ὑλική ἔννοια: Ματθ. 6,19 ἑξ. βλ.
Λουκ. 12,33 ἑξ. Ματθ. 6,25. 4,18 (βλ. Λουκ. 5,1
ἑξ.). 9,9. 19,21. 19,27 (βλ. Μάρκ. 10,28)· Πράξ.
2,44 ἑξ. 4,32 ἑξ. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός δίνει τό πα-
ράδειγμα τῆς πτωχείας, Λουκ. 2,7. Ματθ. 8,20
καί τῆς ταπεινώσεως, Ματθ. 11,29. 20,28. 21,5.
Ἰωάν. 13,12 ἑξ. Βλ. Β΄ Κορ. 8,9. Φιλ. 2,7 ἑξ. καί
ταυτίζεται μέ τούς μικρούς καί τούς δυστυχεῖς,
Ματθ. 25,45, βλ. 18,5 ἑξ. 5,5. Μακάριοι οἱ
πραεῖς... Σέ μερικά χειρόγραφα οἱ στίχ. 4.5
ἀλλάζουν θέση, ὁ 5ος γίνεται 4ος. Ἐπειδή λοιπόν
σέ μερικές ἐκδόσεις ὁ στίχ. αὐτός ἔρχεται ὡς συ-
νέχεια τοῦ στίχ. 3, λέγουν ὅτι πιθανόν νά εἶναι
σχόλιο τοῦ στίχ. αὐτοῦ, ὥστε ἀπό τόν μακαρισμό
τῶν ταπεινῶν (στίχ. 3) ἐρχόμεθα φυσικῶς στόν
μακαρισμό τῶν πραέων. Ἡ παράλειψη τοῦ στίχ.
ἐπαναφέρει τόν ἀριθμό τῶν Μακαρισμῶν σέ
ἑπτά. Βλ. σχόλιο εἰς 6,9. Ὡς πρός τήν ἔννοια τοῦ
«πραεῖς» λέγουμε τά ἑξῆς: Ἀφοῦ ὁ προηγούμε-
νος στίχ. 4 ἐμακάρισε τούς πενθοῦντας καί θλι-
βομένους στόν κόσμο αὐτό καί ὁ ἑπόμενος στίχ.
6 μακαρίζει τούς ἀδικουμένους καί ἐπιθυμοῦντας
(«πεινῶντας καί διψῶντας») δι᾿ αὐτό τήν δικαιο-
σύνη, καί ὁ παρών στίχ. 5 πρέπει νά ἀναφέρεται
εἰς πτωχούς καί ἀσήμους ἀνθρώπους καί πρέπει,

Ψαλμ.
36,11

Γεν. 13,15

Ψαλμ.
125,5

Ἠσ. 61,2-
3

Ἠσ. 51,1
Ἀμ. 8,11-

12
Παρ. 9,5
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5,1-12

7 Mακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι
αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

8Mακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ,
ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.

9 Mακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι
αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.

10 Mακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνε-
κεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

11 Mακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσω-
σιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν
πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμε-
νοι ἕνεκεν ἐμοῦ.

12 Xαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ
μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας
τοὺς πρὸ ὑμῶν.Διδάγματα ἀπὸ τὸ
ἁλάτι καὶ τὸ λυχνάρι

τους), γιατί θά χορτάσουν. 
7 Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες (καί γε-

νικά οἱ εὔσπλαχνοι), γιατί αὐτοί θά
ἐλεηθοῦν. 

8 Μακάριοι οἱ καθαροί στήν καρ-
διά, γιατί αὐτοί θά δοῦν τόν Θεό. 

9Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί (μέ τήν
γενική ἔννοια τῆς λέξης, ὅσοι κά-
νουν τό καλό), γιατί αὐτοί θά ὀνομα-
στοῦν υἱοί τοῦ Θεοῦ. 

10 Μακάριοι ὅσοι διώκονται γιά
τήν ἐπικράτηση τοῦ θελήματος τοῦ
Θεοῦ, γιατί σ᾿ αὐτούς ἀνήκει ἡ βα-
σιλεία τῶν οὐρανῶν. 

11Μακάριοι εἶσθε, ὅταν σᾶς ὑβρί-
σουν καί σᾶς διώξουν καί σᾶς κακο-
λογήσουν γιά χάρη Μου, λέγοντας
κάθε ψεύτικη κατηγορία ἐναντίον
σας. 

12Νά χαίρεσθε τότε καί νά αἰσθά-
νεστε ἀγαλλίαση, γιατί ὁ μισθός σας
θά εἶναι πολύς στούς οὐρανούς.
Γιατί, ἔτσι δίωξαν τούς προφῆτες,
πού ἦταν πρίν ἀπό σᾶς». 

λοιπόν, νά μεταφράσουμε ἔτσι τόν μακαρισμόν.
5,7. Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες. Ἐπειδή στούς Μα-
καρισμούς ὁ Κύριος ἀναφέρεται σέ βασικές καί
γενικές ἀρετές (βλ. στίχ. 3, τόν ἀναφερόμενο στή
βασική ἀρετή τῆς ταπεινοφροσύνης), ἔτσι καί ὁ
ἐδῶ γενικός μακαρισμός δέν πρέπει νά ἀναφέρε-
ται στήν εἰδική ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης, ἀλλά
στήν εὐσπλαγχνία γενικῶς, τήν ἐκδηλουμένη διά
πολλῶν πράξεων καί διά τῆς ἐλεημοσύνης βε-
βαίως. 5,9.10. Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί... Οἱ
δεδιωγμένοι ἕνεκεν διακαιοσύνης. Ἐπειδή οἱ
Μακαρισμοί, ὅπως εἴπαμε, ἀναφέρονται σέ γενι-
κές ἀρετές καί ἐπειδή στήν Ἁγία Γραφή ἡ λ.
«εἰρήνη» ἔχει τοιαύτη γενική ἔννοια καί σημαίνει

τούς ποιοῦντας τό ἀγαθό γενικά (βλ. Ψαλμ. 27,3.
Ἠσ. 26,2-3. 45,7. 59,7-8), γι᾽ αὐτό καί τήν λέξη
«εἰρηνοποιοί» πρέπει νά τήν νοήσουμε ἀναλό-
γως, ὡς οἱ πράττοντες τό ἀγαθό γενικῶς. Αὐτοί
μακαρίζονται ὅτι θά κληθοῦν «υἱοί Θεοῦ». Βλ.
Λουκ. 6, 35. Α΄ Ἰωάν. 2,29. 3,9-10 κ.ἄ. Ὁμοίως
καί ἡ λ. «δικαιοσύνη» ἔχει καί αὐτή εὐρεία
ἔννοια στήν Γραφή καί σημαίνει γενικά τό καλό
(Α´ Ἰωάν. 2,29. 3,7). Ἐντεῦθεν καί ἡ φράση «οἱ
ἐργαζόμενοι δικαιοσύνην» (Πράξ. 10,35). 5,12.
Οὕτω γάρ ἐδίωξαν τούς προφήτας... Οἱ μαθη-
τές εἶναι διάδοχοι καί συνεχιστές τῶν προφητῶν,
βλ. 10,41. 13,17. 23,34. 
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5,13-16

5,13.14. Ὑμεῖς ἐστε τό ἅλας τῆς γῆς...
Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου. Τό «ἅλας» κα-
θιστᾶ τίς τροφές γευστικές (Ἰώβ 6,6)· ἔχοντας δέ

τήν ἰδιότητα νά τίς διατηρεῖ καταλήγει στό νά ση-
μαίνει τήν διαρκῆ ἀξία ἑνός συμβολαίου, ὅπως
μία «διαθήκη ἁλός» (Ἀριθμ. 18,19), δηλαδή μία

Τό ἅλας τῆς γῆς καί τό φῶς τοῦ κόσμου (5,13-16)

1. Ἀπευθυνόμενος ὁ Χριστός στούς μαθητές Του (μέ τήν γενική ἔννοια, στούς
πιστεύοντες σ᾿ Αὐτόν) τούς παρομοιάζει μέ «ἅλας τῆς γῆς» (στίχ. 13)! Τό ἁλάτι προ-
φυλάσσει ἀπό τήν σήψη. Μέ τήν παρομοίωση αὐτή εἶναι σάν νά λέει ὁ Χριστός ὅτι
οἱ ἄνθρωποι ἔχουν σαπίσει στήν ἁμαρτία καί πρός «ἰατρείαν τῆς παγκοσμίας ταύτης
σηπεδόνος (= σαπίλας)» ἀποστέλλονται οἱ μαθητές Του, ὥστε μέ τήν διδασκαλία
τους, ἀλλά καί τόν ἔλεγχό τους («μή ἀποβάλητε τήν στρυφνότητα τῶν ἐλέγχων, κἄν
ὀνειδίζησθε, κἄν διώκησθε», Θεοφύλακτος, Μ. 123,189), νά τούς προφυλάξουν, γιά
νά μή γεννήσουν τούς «ἀτελευτήτους σκώληκας», καί νά ἀπαλλάξουν τόν κόσμο
«ἀπό τήν δυσωδία τῶν ἁμαρτημάτων» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,200). Ἐάν ὅμως – λέγει
στήν συνέχεια ὁ Κύριος – «τό ἅλας μωρανθῇ», ἄν δηλαδή ἕνας κήρυκας τοῦ Εὐαγ-
γελίου, λόγου χάριν, χαυνωθεῖ καί χάσει τήν δύναμή του γιά διδασκαλία καί ἔλεγχο
τῶν κακῶν, τότε, «ἐν τίνι ἁλισθήσεται;» (στίχ. 13α). Μέ τί δηλαδή θά διορθωθεῖ;
Μέ τί θά ἁλατισθεῖ, ὥστε νά ἀποκτήσει πάλι τήν δύναμη πού ἔχασε; Δέν ὑπάρχει
ἄλλο ἀνώτερο ἁλάτι, γιά νά ἁλατισθεῖ! Ὁ μαθητής αὐτός τοῦ Κυρίου εἶναι ἄχρη-
στος· εἶναι «νά πεταχθεῖ ἔξω καί νά καταπατεῖται ἀπό τούς ἀνθρώπους» (στίχ. 13β). –
Πάλι ὁ Ἰησοῦς Χριστός παρομοιάζει τούς πιστούς Του μέ «φῶς τοῦ κόσμου» (στίχ.
14α). Δύο λοιπόν διακονίες ἀνέλαβαν οἱ Ἀπόστολοι, τό «ἁλίζειν» καί τό «φωτίζειν»!
Ἀλλά πρῶτα τό «ἁλίζειν». Γιατί οἱ ἄνθρωποι πρέπει πρῶτα νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν
σαπίλα τῶν παθῶν καί ἔπειτα θά φωτισθοῦν. 

2. Ἀκόμη περισσότερο ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός παρομοιάζει στήν συνέχεια τούς
μαθητές Του μέ «πόλη, πού εἶναι πάνω σέ βουνό» (στίχ. 14β). Μέ τήν παρομοίωση
αὐτή ὁ Χριστός θέλει νά κάνει τούς μαθητές Του προσεκτικούς καί ἐναγώνιους γιά
τό πῶς πολιτεύονται, γιατί, λόγῳ τοῦ ὕψους τῆς ἱερᾶς θέσεως πού κατέχουν, εἶναι
περίβλεπτοι. – Ὁ Χριστός, πού ἄναψε τό φῶς τῆς θεογνωσίας στούς μαθητές Του,
δέν τούς θέλει νά κρύβονται («οὐ βούλομαι ὑμᾶς κρύπτεσθαι», Ζιγαβηνός, Μ.
129,201), γι᾿ αὐτό καί τούς ἔθεσε πάνω στήν «λυχνία»· πάνω δηλαδή σέ ὑψηλή θέση
διδασκαλίας, ὥστε νά φωτίζουν (στίχ. 15). Νά φωτίζουν καί μέ τήν διδασκαλία τους,
ἀλλά καί μέ τήν καθαρότητα τοῦ βίου τους καί μέ τά καλά τους ἔργα. Καί αὐτό θά
γίνεται αἰτία νά μιμοῦνται οἱ ἄνθρωποι τά καλά τους ἔργα, ἀλλά, τό σπουδαιότερο,
νά δοξάζουν τόν οὐράνιο Πατέρα, τόν Θεό (στίχ. 16).

5,13 Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς·
ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλι-
σθήσεται; Eἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ
βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι

5,13 «Σεῖς εἶστε τό ἁλάτι τῆς γῆς.
Ἄν δέ τό ἁλάτι χάσει τήν ἁλμύρα
του, πῶς θά γίνει πάλι ἁλμυρό; Δέν
ἀξίζει πλέον γιά τίποτε, παρά νά πε-

||Μάρκ.
9,50

||Λουκ.
14,34-35
Κολ. 4,6

Λευιτ.
2,13

Ἀριθμ.
18,19
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5,17-19

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 

14Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου.
οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω
ὄρους κειμένη· 
15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι
αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν
λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ
οἰκίᾳ. 

16 Oὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως
ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξά-
σωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς
οὐρανοῖς.

ταχτεῖ στό δρόμο καί νά καταπα-
τεῖται ἀπό τούς ἀνθρώπους. 

14 Σεῖς εἶσθε τό φῶς τοῦ κόσμου.
Δέν εἶναι δυνατό νά κρυφτεῖ μία
πόλη, πού εἶναι πάνω σέ βουνό. 
15 Οὔτε ἀνάβουν λυχνάρι καί τό βά-
ζουν κάτω ἀπό τό μόδι (εἶναι μέτρο
ξερῶν καρπῶν), ἀλλ᾽ ἐπάνω στό λυ-
χνοστάτη καί ἔτσι λάμπει σέ ὅλους,
ὅσοι βρίσκονται στό σπίτι. 
16 Ἔτσι νά λάμψει τό φῶς σας μπρο-
στά στούς ἀνθρώπους, γιά νά δοῦν
τά καλά σας ἔργα καί νά δοξάσουν
τόν πατέρα σας τόν οὐράνιο».

αἰώνια διαθήκη (Β΄ Παραλ. 13,5). Ὁ πιστός λοι-
πόν ὀφείλει νά διατηρεῖ καί νά κάνει νόστιμη τήν
κοινωνία τῶν ἀνθρώπων στήν ὁποία ζεῖ, γιατί
αὐτή ἡ κοινωνία ἔχει συνάψει διαθήκη μέ τόν
Θεό. Ἄν δέν τό κάνει αὐτό, δέν ἀξίζει τίποτα καί
εἶναι «γιά πέταμα» (Λουκ. 14,35). «Φῶς» εἶναι
οἱ μαθητές τοῦ Ἰησοῦ τότε μόνον, ὅταν Αὐτός
κατοικεῖ σ᾽ αὐτούς (πρβλ. Ἰωάν. 8,12. 9,5) καί

λάμπει δι᾽ αὐτῶν (στίχ. 16). 5,15. Μόδιον. Στήν
ἀρχαιότητα τό «μόδιον» ἦταν ἕνα μικρό ἔπιπλο
μέ τρία ἤ τέσσερα πόδια. Δέν πρόκειται λοιπόν
ἐδῶ παρά γιά νά κρυφθεῖ ἡ λάμπα κάτω ἀπό αὐτό
τό ἔπιπλο, ὅπως κάτω ἀπό τό κρεββάτι τοῦ στίχ.
Μάρκ. 4,21, καί ὄχι νά σβηστεῖ καλυπτόμενη μέ
ἕνα σύγχρονο μόδιο. 

Ὁ Ἰησοῦς καί ὁ Νόμος (5,17-19)

1. Γιά νά μή νομισθεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός διδάσκει ἀντίθετα ἀπό τόν Νόμο καί
τούς προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, γι᾿ αὐτό καί λέγει ἐδῶ ὅτι «δέν ἦρθε νά τούς
καταργήσει, ἀλλά νά τούς “πληρώσει”», δηλαδή νά τούς ἐφαρμόσει καί νά τούς
συμπληρώσει (στίχ. 17). Τούς μέν προφῆτες ἐπλήρωσε μέ τό νά ἐκπληρωθοῦν σ᾿
Αὐτόν ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα αὐτοί προφήτευσαν γιά τόν Μεσσία· τόν δέ Νόμο ἐπλή-
ρωσε ὁ Χριστός πρῶτον μέν, γιατί τόν ἐφήρμοσε ὅλο, ἀλλά καί δεύτερον, γιατί τόν
συμπλήρωσε, ἐπειδή προχώρησε στό νά θεραπεύσει τήν ρίζα τοῦ κακοῦ, ὅπως θά
τό δοῦμε ἐδῶ στήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία Του. Πάντως, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ
Ἰησοῦς Χριστός ἐδῶ στήν περικοπή μας, καμμιά λεπτομέρεια τοῦ Νόμου δέν θά
χάσει τό κύρος της (στίχ. 18). Δέν ἔρχεται λοιπόν ὁ Χριστός νά καταργήσει τόν
Νόμο, ἀσφαλίζει ὅμως στήν συνέχεια καί τήν δική Του νομοθεσία ἀπειλώντας
ὅποιον τήν περιφρονήσει καί τήν παραβεῖ (στίχ. 19). 

Ἰωάν.
8,12σχ.

||Λουκ.
8,16.
11,33

||Μάρκ.
4,21

Ἰωάν.
3,21. 15,8

Α´ Κορ.
10,31



74

5,17-19

2. Ὁ Ζιγαβηνός θέτει ἐδῶ ἕνα ἐρώτημα: «Διατί ἀτελής ἦν ὁ παλαιός Νόμος;».
Ἦταν ἀτελής ὁ Νόμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος, γιατί οἱ Ἰουδαῖοι,
στούς ὁποίους ἀπευθύνετο, ἦταν καί αὐτοί ἀτελεῖς καί σκληροτράχηλοι. Ἦταν νή-
πιοι στήν ἀρετή καί δέν μποροῦσαν νά δεχθοῦν στερεά τροφή (Μ. 129,204). Ὅμως,
παρά τό ὅτι ὁ Νόμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἦταν ἀτελής, ἐξεπλήρωνε ἕναν ἱερό
σκοπό καί γι᾿ αὐτό ἐδόθη ἀπό τόν Θεό. Ἦταν, ὁδός καί προκήρυξη καί σκιά καί
τύπος τοῦ Εὐαγγελίου! Ἦταν «παιδαγωγός εἰς Χριστόν», ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος
Παῦλος (Γαλ. 3,24)! Ἀλλά, ἀφοῦ ἦρθε ἡ ἡμέρα, δηλαδή ὁ Χριστός, ἔφυγε ἡ νύχτα
καί ἡ σκιά τοῦ Νόμου καί ὁ παιδαγωγός Νόμος παραχώρησε τήν θέση του στόν Δι-
δάσκαλο, τόν μοναδικό Ραββί, τόν Ἰησοῦ Χριστό (βλ. Ζιγαβηνοῦ εἰς Μ. 129,204)!

5,17. Οὐκ ἦλθον καταλῦσαι... ἀλλά
πληρῶσαι. Ὁ Ἰησοῦς δέν ἔρχεται νά καταργήσει
τόν Νόμο καί ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη, βλ. Δευτ.
4,8 σχόλ., οὔτε ὅμως καί νά τόν καθιερώσει ὡς
ἄθικτο, ἀλλά νά τοῦ δώσει μέ τήν διδασκαλία
Του καί τήν συμπεριφορά Του μία νέα καί ὁρι-
στική μορφή, μέ τήν ὁποία ἔρχεται σέ πληρότητα
αὐτό πρός τό ὁποῖο αὐτός ὁδηγοῦσε, βλ. Ματθ.
1,22 σχόλ. Μάρκ. 1,15 σχόλ. Αὐτό φαίνεται ἀλη-
θές ἰδιαίτερα περί τῆς «δικαιοσύνης» (στίχ. 20,
βλ. 3,15. Λευϊτ. 19,15 καί Ρωμ. 1,17 σχόλ., δι-
καιοσύνη τελεία, στίχ. 42), τῆς ὁποίας τά ἀντιθε-
τικά ρητά τῶν στίχ. 21-48 δίνουν πολλά χτυπητά
παραδείγματα. Ἡ παλαιά ἐντολή γίνεται τώρα
ἐσωτερική καί φτάνει μέχρι τήν ἐπιθυμία καί τό
ἐσωτερικό κίνητρο, βλ. 12,34. 23,25-28. Καμμία

λεπτομέρεια τοῦ Νόμου δέν πρέπει λοιπόν νά πα-
ραλειφθεῖ, ἐκτός καί ἄν ἔχει ὁδηγηθεῖ στήν ὁλο-
κλήρωσή της, στίχ. 18-19· βλ. 13,52. Ἡ ἀγάπη,
στήν ὁποία συνοψίζετο ἤδη ὁ παλαιός
Νόμος(7,12. 22,34-40), γίνεται ἡ νέα ἐντολή τοῦ
Ἰησοῦ (Ἰωάν. 13,34) καί συμπληρώνει ὅλο τόν
Νόμο (Ρωμ. 13,8-10. Γαλ. 5,14. Κολ. 3,14
σχόλ.). 5,18. Εἰσάγοντας μέ τό «Ἀμήν» (βλ.
Ψαλμ. 40,14 σχόλ. καί Ρωμ. 1,25 σχόλ.) μερικούς
λόγους Του ὁ Ἰησοῦς δηλώνει τήν αὐθεντικότητά
τους (βλ. 6,2.5.16 κ.ἄ. Ἰωάν. 1,51 κ.ἄ). «Τό
“Ἀμήν” ἐπίρρημά ἐστι βεβαιωτικόν, ἀντί τοῦ
ἀληθῶς» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,205). – Ἰῶτα ἕν ἤ
μία κεραία. Ἡ ἔννοια λοιπόν τοῦ στίχου εἶναι ὅτι
καμμία λεπτομέρεια τοῦ νόμου δέν θά χάσει τό
κῦρος της. 5,19. Ὅς ἐάν οὖν λύσῃ... Τό «οὖν»

5,17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον κα-
ταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας·
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πλη -
ρῶσαι. 
18 Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν πα-
ρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ
μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ
νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 
19 Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν
τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ
οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος
κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ,
οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασι-

5,17 «Μή νομίσετε, ὅτι ἦλθα νά
καταργήσω τό Νόμο ἤ τούς Προ -
φῆτες. Δέν ἦλθα νά καταργήσω,
ἀλλά νά ἐκπληρώσω. 
18 Γιατί ἀληθινά σᾶς λέγω, ἕως ὅτου
παρέλθει ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, ἕνα
γιῶτα ἤ μία γραμμή δέν θά ἀκυρωθεῖ
ἀπό τό νόμο, ἀλλά ὅλα θά γίνουν. 
19 Ὅποιος δέ καταργήσει μία ἀπό τίς
ἐντολές αὐτές τίς πολύ μικρές καί θά
διδάξει ἔτσι τούς ἀνθρώπους, θά
εἶναι πολύ μικρός (= ἀνάξιος) γιά
τήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἐκεῖνος
ὅμως πού θά ἐφαρμόσει καί θά διδά-

Ρωμ. 3,31.
10,4. 13,8-

10

||Λουκ.
16,17

Ἰακ. 2,10
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δέν εἶναι συμπερασματικό, ἀλλά ἀντιθετικό καί
πρέπει νά ἀποδοθεῖ μέ τό «δέ», ὅπως καί εἰς 7,12.
Ὁ Κύριος προηγουμένως, εἰς στίχ. 17, διεβεβαί-
ωσε ὅτι τά εἰς τόν Νόμον προφητευόμενα θά γί-
νουν ὅλα, καί στόν παρόντα στίχ. διά τοῦ «οὖν»

μεταβαίνει στίς ἐντολές.– Ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
οὐρανῶν. Ἡ κλείς ἑρμηνείας εἶναι ὅτι τό «ἐν»
τῆς φράσεως τοῦ ἱεροῦ κειμένου πρέπει νά νοη-
θεῖ ὡς τελικό («γιά») καί ὄχι ὡς τοπικό (βλ. καί
Α΄ Κορ. 7,15. Ἐφ. 4,24. Ἰακ. 5,5).

ξει, αὐτός θά εἶναι μεγάλος (= ἄξιος)
γιά τήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

λείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

Ἡ νέα δικαιοσύνη ἀνώτερη ἀπό τήν παλαιά (5,20-48)

(α) Ὁ φόνος καί ἡ συμφιλίωση (5,20-26)

1. Ὁ Κύριος μᾶς λέγει ὅτι πρέπει νά περισσεύσει ἡ ἀρετή μας ἀπό τήν ἀρετή τῶν
Γραμματέων καί τῶν Φαρισαίων (στίχ. 20). Καί μᾶς διδάσκει συγκεκριμένως μέ πα-
ραδείγματα πῶς πρέπει νά περισσεύουμε στήν ἀρετή ἀπό αὐτούς. Ἀρχίζει ἀπό τά
φυσικώτερα πάθη, ἀπό τόν θυμό καί τήν ἐπιθυμία. Ὁ παλαιός Νόμος ἔλεγε «οὐ φο-
νεύσεις» (βλ. Ἐξ. 20,13. Δευτ. 5,17). Ἀλλά ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός θέλει νά
κόψει καί τήν ρίζα τοῦ κακοῦ αὐτοῦ, τήν ὀργή καί τόν θυμό (στίχ. 22). Ἄς προσέ-
ξουμε ὅμως ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπαγορεύει νά ὀργιζόμεθα ἐναντίον τοῦ ἄλλου
ἄνευ λόγου («εἰκῆ»). Δηλαδή δέν ἀπαγορεύεται ὁ θυμός καί ἡ ὀργή ἐντελῶς, γιατί
«ἐάν τις ὀργίζεται εὐλόγως καί ἐπί παιδείᾳ καί κατά ζῆλον πνευματικόν οὐ κατακρι-
θήσεται» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,192)! – Στήν συνέχεια ὁ Χριστός κατακρίνει τόν
ἐκτρεπόμενο σέ λόγια θυμοῦ καί λέγει πρός τόν ἄλλο προσβλητικές λέξεις, ὅπως
γιά παράδειγμα, τήν λέξη «ρακά» (στίχ. 22), πού σημαίνει «βλάκας», ἤ τήν ἄλλη
προσβλητική λέξη, τό «μωρέ» (στίχ. 22), πού σημαίνει καί αὐτή τό ἴδιο. Καί εἶναι
ὕβρεις οἱ λέξεις αὐτές, γιατί μέ αὐτές κατεβάζουμε τόν ἄλλον στήν κλίμακα τῶν
ἀλόγων ζώων. 

2. Γιά τήν μεταξύ μας δέ ἀγάπη καί τιμή ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός κατα-
φρονεῖ καί τήν δική Του τιμή! Γιατί μᾶς λέγει ὅτι, ἄν κάποιος πηγαίνει στόν Ναό
γιά νά προσφέρει θυσία στόν Θεό, ἀλλά καθ᾿ ὁδόν θυμηθεῖ ὅτι κάποιος χριστιανός
ἔχει κάτι ἐναντίον του, πρέπει νά πάει πρῶτα νά συμφιλιωθεῖ μέ τόν ἀδελφό του καί
ἔπειτα νά προσφέρει τήν θυσία του (στίχ. 23.24). Δηλαδή, ὁ Χριστός προτιμάει νά
μήν τελεστεῖ ἡ Θυσία τῆς Θείας Εὐχαριστίας, μέχρις ὅτου συμφιλιωθοῦμε μέ τόν
ἐχθρό μας! Ἄς παρατηρήσουμε ἀκόμη, ὅτι ὁ Χριστός δέν λέγει νά καταλλαγοῦμε
μέ τόν ἄλλο, ὅταν ἐμεῖς ἔχουμε ἐναντίον του, ἀλλά καί ὅταν διαπιστώσουμε ὅτι ὁ
ἄλλος ἔχει ἐναντίον μας, ἄσχετα ἄν ἐμεῖς ἔχουμε τό δίκαιο (στίχ. 23)! Ἄς τό γνωρί-
σουμε καί ἄς τό καταλάβουμε: Δέν γίνεται δεκτή ἡ θυσία μας καί γενικά ἡ προσευχή
μας στόν Θεό, ἄν δέν ἔχουμε ἀγάπη σέ ὅλους (βλ. Ζιγαβηνός, 129,212). Γι᾿ αὐτό,
ὅσο ζοῦμε στόν παρόντα κόσμο – «ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ», ὅπως μᾶς λέει ὁ Κύριος
(στίχ. 25) – ἄς προσπαθοῦμε νά ἀγαπηθοῦμε μέ ὅσους μᾶς ἐχθρεύονται. 
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5,20Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ πε-
ρισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον
τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ
μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν.

21 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς
ἀρχαίοις, οὐ φονεύσεις· ὃς δ᾿ ἂν φο-
νεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. 

22Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργι-
ζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνο-
χος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ τῷ
ἀδελφῷ αὐτοῦ ρακά, ἔνοχος ἔσται
τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ μωρέ,
ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ
πυρός. 

23Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς
ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, 

24ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν
τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶ -
τον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ
τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 

5,20 «Σᾶς λέγω δέ, ὅτι, ἄν δέν ξε-
περάσει ἡ ἀρετή σας κατά πολύ τήν
ἀρετή τῶν Γραμματέων καί τῶν Φα-
ρισαίων, δέν θά μπεῖτε στή Βασιλεία
τῶν οὐρανῶν. 

21 Ἀκούσατε, ὅτι εἰπώθηκε στούς
ἀρχαίους (μέ τόν Μωσαϊκό Νόμο)
“νά μήν κάνεις φόνο· ἐκεῖνος δέ πού
θά φονεύσει, νά παραπεμφθεῖ ὡς
ἔνοχος στήν κρίση (στό τοπικό δικα-
στήριο)”. 
22 Ἐγώ ὅμως σᾶς λέγω, ὅτι ὅποιος
ὀργίζεται χωρίς λόγο ἐναντίον τοῦ
ἀδελφοῦ του, νά παραπεμφθεῖ ὡς
ἔνοχος στήν κρίση. Καί ὅποιος θά
πεῖ τόν ἀδελφό του “ἀνόητε”, νά πα-
ραπεμφθεῖ ὡς ἔνοχος στό συνέδριο
(στό μεγάλο δικαστήριο). Ὅποιος
πάλι πεῖ “ἠλίθιε”, νά παραπεμφθεῖ
ὡς ἔνοχος στήν γέεννα τοῦ πυρός
(στήν κόλαση). 
23 Ἐάν δέ προσφέρεις τό δῶρο σου
στό θυσιαστήριο, καί ἐκεῖ θυμηθεῖς
ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει κάτι ἐναντίον
σου, 
24ἄφησε ἐκεῖ τό δῶρο σου, μπροστά
στό θυσιαστήριο, καί πήγαινε πρῶτα
νά συμφιλιωθεῖς μέ τόν ἀδελφό σου,
καί ἔπειτα ἔλα καί πρόσφερε τό
δῶρο σου. 

5,20-48: Ἡ ἠθική διδασκαλία τῆς Π.Δ. ὄχι
μόνο δέν καταργήθηκε, ἀλλά καί συμπληρώθηκε.
Ἐδῶ ἔχουμε μερικά τέτοια παραδείγματα. 5,21.
Ἠκούσατε. Ἡ παραδοσιακή διδασκαλία ἐδίδετο
προφορικά, πρό παντός στίς συναγωγές, γι᾿ αὐτό
λέγει «ἠκούσατε». 5,22. Ρακά. Ἡ λ. μεταφραζο-
μένη ἀπό τήν ἀραμαϊκή σημαίνει «κεφάλι ἄδειο,
χωρίς μυαλό». – Τῷ συνεδρίῳ. Τό Μεγάλο Συ-

νέδριο (Σανχεντρίν), πού εἶχε τήν ἕδρα του στήν
Ἰερουσαλήμ, κατ᾿ ἀντίθεση μέ τά ἁπλᾶ δικαστή-
ρια τά διασκορπισμένα στήν χώρα. – Μωρέ. Ἡ
πρώτη ἔννοια στήν ἑλληνική χρήση τῆς λέξεως
σημαίνει τόν «ἀνόητο». Ὅμως ἡ ἰουδαϊκή χρήση
τῆς λ. εἶχε μιά πιό βαρειά χροιά, εἶχε τήν ἔννοια
θρησκευτικῆς ἀσέβειας. 

Λευιτ.
19,15ἑξ.

Ρωμ. 10,3
Φιλιπ. 3,9

Ἐξ. 20,13

Ἐφ. 4,26
Ἰακ. 1,19-

20

3,12σχ. 

Μάρκ.
11,25
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25 Νά ἔχεις εὐνοϊκή διάθεση στόν
ἀντίδικό σου τώρα γρήγορα, μέχρις
ὅτου εἶσαι μαζί του στό δρόμο (πρός
τό δικαστήριο), γιά νά μή σέ παρα-
δώσει ὁ ἀντίδικος στό δικαστή καί ὁ
δικαστής σέ παραδώσει στόν ἐκτελε-
στή τῶν ποινῶν καί θά μπεῖς στή φυ-
λακή. 
26Ἀλήθεια σοῦ λέγω, ὅτι δέν θά βγεῖς
ἀπό ἐκεῖ, μέχρι νά πληρώσεις καί τό
τελευταῖο δίλεπτο». 

25 Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου
ταχὺ ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾿
αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδι-
κος τῷ κριτῇ καὶ ὁ κριτής σε πα-
ραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν
βληθήσῃ·

26 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς
ἐκεῖθεν ἕως οὗ ἀποδῷς τὸν ἔσχατον
κοδράντην.

5,27-28. Ἐξ. 20,14. Δευτ. 5,18. Ἡ μοιχεία,
κατά τόν ἐδῶ λόγο τοῦ Κυρίου, μπορεῖ νά συμβεῖ
καί χωρίς τήν πράξη τῆς μοιχείας. Ὁ στίχ. 28.

(«πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα...») ὁμιλεῖ γιά γυναίκα,
ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς ἄνδρα, ὅπως εἰς 5,31. 14,3 κ.ἄ.
Κατά τήν ἑρμηνεία αὐτή ὁ Ἰησοῦς δέν καταδικά-

(β) Ἡ μοιχεία καί τό σκάνδαλο (5,27-30)

1. Ἄλλο πάθος τό ὁποῖο θεραπεύει ὁ Χριστός στήν ρίζα του, συμπληρώνων ἔτσι
τόν Μωσαϊκό Νόμο, εἶναι ἡ μοιχεία. Ὁ παλαιός Νόμος ἀπηγόρευε πράγματι τήν
μοιχεία (βλ. Δευτ. 5,18), ἀλλά ὁ Χριστός ἀπαγορεύει καί τό ἀκόλαστο βλέμμα (στίχ.
28), τήν ἐπιθυμία τῆς ἁμαρτίας. Βεβαίως δέν ἀπαγορεύει ὁ Κύριος νά βλέπουν οἱ
ἄνδρες τίς ὄψεις τῶν γυναικῶν, οὔτε οἱ γυναῖκες τίς ὄψεις τῶν ἀνδρῶν, γιατί εἶπε
«ὁ βλέπων πρός τό ἐπιθυμῆσαι». Δηλαδή ἀπαγορεύει νά βλέπουμε κάποιο πρόσωπο
μέ ἁμαρτωλή περιέργεια, μέ ἐπιθυμία ἁμαρτίας. Μέ αὐτά ὁ Χριστός ἀναιρεῖ τήν
ρίζα τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας, ὥστε νά μή βλαστήσει ἀπ᾿ αὐτήν κλάδος κακός καί ὁ
κλάδος φέρει καρπό. 

2. Στήν συνέχεια δέ, γιά τήν ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας, μᾶς λέγει ὁ Κύριος νά ἀπο-
κοπτόμεθα καί μάλιστα νά ἀποκοπτόμεθα τελείως («βάλε ἀπό σοῦ», στίχ. 29. 30·
«ἔκκοψον», στίχ. 30, «τήν παντελῆ διάζευξιν ἐμφήνας», Ζιγαβηνός) καί ἀπό φιλικά
καί ἀπό πολύ χρήσιμα ἀκόμη πρόσωπα, χρήσιμα σάν τό μάτι καί σάν τό χέρι, ἄν τά
πρόσωπα αὐτά μᾶς γίνονται ἀφορμή σκανδαλισμοῦ καί ἁμαρτίας (βλ. στίχ. 29.30).
Μέ τήν ἀποκοπή αὐτή πιθανόν νά ὠφεληθοῦν καί αὐτά τά ἴδια τά πρόσωπα, γιατί
ἴσως νά ἔρθουν σέ συναίσθηση τῆς καταστάσεώς τους καί νά μετανοήσουν.

5,27Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς
ἀρχαίοις, οὐ μοιχεύσεις. 
28Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων
γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν

5,27 «Ἀκούσατε ὅτι εἰπώθηκε
στούς ἀρχαίους “μή μοιχεύσεις”. 
28 Ἐγώ ὅμως σᾶς λέγω, ὅτι ὅποιος
βλέπει γυναίκα μέ πονηρή ἐπιθυμία,

||Λουκ.
12,58-59

Ἐξ. 20,14
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ζει ἐδῶ τήν ἐπιθυμία ἑνός ἀνδρός πρός μία γυ-
ναίκα, ἡ ὁποία θά φέρει καί τόν γάμο τους, ἀλλά
τόν καρδιακό πόθο ἑνός πρός μία ὕπανδρο γυ-
ναίκα, γιατί ἤδη μέ αὐτό πού κάνει τήν οἰκειο-
ποιεῖται ἀπό τόν ἄνδρα της. Βλ. ὅμως καί
ἑρμηνεία Ζιγαβηνοῦ εἰς Μ. 129,116. 5,29-30.
Ἐτυμολογικῶς τό σκάνδαλο εἶναι ἕνα ἐμπόδιο,
μία παγίδα (Ψαλμ. 123,7), ἕνας «λίθος προσκόμ-
ματος», πού κάνει τούς ἄλλους νά πέσουν καί νά
συντριβοῦν (Ἠσ. 8,14-15. Ρωμ. 9,33. Α΄ Πέτρ.

2,8). Πολυάριθμες εἶναι οἱ αἰτίες σκανδάλου καί
πτώσεως: Κατ᾿ ἀρχήν, σχετικά μέ τό πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ (βλ. Ματθ. 11,6. 13,57. 15,12. 17,27.
26,31-33)· αἰτία σκανδάλου γίνονται οἱ ἄνθρω-
ποι (5,29. 16,23. 18,6-9), ὁ κόσμος (13,41. 18,7)
καί ὁ διωγμός (13,21. 24,10). Οἱ φράσεις «ἔξελε
αὐτόν...καί ἔκκοψον αὐτήν» πρόκειται ἀσφαλῶς
περί ὑπερβολῆς, γιά νά τονισθεῖ ἡ ἰδέα ὅτι πρέπει
νά πολεμήσουμε καί νά ἐξαλείψουμε τίς αἰτίες
τῆς μοιχείας.

ἤδη μέσα στήν καρδιά του ἔκαμε
μοιχεία μέ αὐτή. 
29 Ἐάν δέ ὁ δεξιός σου ὁ ὀφθαλμός
σέ σκανδαλίζει, νά τόν βγάλεις καί
νά τόν πετάξεις· γιατί σέ συμφέρει
νά χαθεῖ ἕνα ἀπό τά μέλη σου, παρά
νά ριφθεῖ ὅλο τό σῶμα σου στήν γέ-
εννα (στήν κόλαση). 
30Καί ἄν τό δεξί σου χέρι σέ σκανδα-
λίζει, νά τό κόψεις καί νά τό πετά-
ξεις. Γιατί σέ συμφέρει νά χαθεῖ ἕνα
ἀπό τά μέλη σου, παρά ὅλο τό σῶμα
σου νά ριφθεῖ στή γέεννα». 

ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ
αὐτοῦ. 
29Εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκαν-
δαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ
σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται
ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ
σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 

30Καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει
σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ·
συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν
τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά
σου βληθῇ εἰς γέενναν.

(γ) Τό διαζύγιο (5,31-32)

1. Ὁ Κύριος δείχνει καί ἕνα ἄλλο εἶδος μοιχείας: Ὁ Μωυσῆς ἐπέτρεπε στόν
ἄνδρα πού μισεῖ τήν γυναίκα του νά τήν χωρίζει, γιά νά ἀποτραπεῖ τό χειρότερο
κακό, δηλαδή ὁ φόνος (βλ. Δευτ. 24,1-3. Ματθ. 19,8). Ἔδινε δέ ὁ ἄνδρας στήν γυ-
ναίκα του, πού τήν ἐχώριζε, ἀπολυτικό γραμμάτιο, πού λεγόταν «ἀποστάσιο» (στίχ.
31). Καί τό ἔκανε αὐτό γιατί, ἄν αὐτή ἐπανερχόταν πάλι σ᾿ αὐτόν, καί αὐτός ἐν τῷ
μεταξύ εἶχε λάβει ἄλλη γυναίκα, θά γινόταν σύγχυση καί ταραχή μεταξύ τῶν δύο
γυναικῶν. Ἀλλά καί ἀντίστροφα: Ἄν ἡ γυναίκα αὐτή εἶχε ληφθεῖ ἀπό ἄλλον ἄνδρα
καί αὐτός τήν θεωροῦσε πιά γιά γυναίκα του καί αὐτή ἐπανερχόταν ἔπειτα στόν
πρῶτο της ἄνδρα, θά γινόταν πάλι σύγχυση καί ταραχή μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν. Γι᾿
αὐτό λοιπόν καί ὁ ἄνδρας, ὅταν χώριζε τήν γυναίκα του, ἐπειδή τήν μισοῦσε, τῆς
ἔδινε ἀποστάσιο. 

2. Ὁ Κύριος τώρα, στήν ἐπί τοῦ Ὄρους ἐδῶ Ὁμιλία Του, διορθώνει τήν παλαιά
αὐτή διάταξη φοβίζοντας τόν ἄνδρα νά μή μισεῖ χωρίς λόγο τήν γυναίκα του καί

=18,8-9



79

5,31-32

ἔπειτα νά τήν χωρίζει. Λέγει: Ἄν μέν ὁ ἄνδρας ἀπολύσει τήν γυναίκα του εὐλόγως,
τότε εἶναι ἀκατάκριτος. Ἕνας δέ λόγος εὔλογος ὑπάρχει γιά νά τό πράξει αὐτό, ἡ
μοιχεία τῆς γυναίκας. Διαφορετικά, ἄν ὁ ἄνδρας χωρίσει τήν γυναίκα του, χωρίς νά
ὑπάρχει αἰτία μοιχείας, τότε εἶναι κατακριτέος ὁ ἄνδρας αὐτός, γιατί ἀναγκάζει τήν
γυναίκα του νά γίνει μοιχαλίς, ἄν συζευχθεῖ μέ ἄλλον. Ἀλλά καί ἐκεῖνος πού θά νυμ-
φευθεῖ μία διαζευγμένη γυναίκα, γίνεται καί αὐτός μοιχός (στίχ. 32). Ἡ νομοθεσία
αὐτή τοῦ Χριστοῦ κάνει σώφρονα τόν ἄνδρα, ἀλλά καί τήν γυναίκα. Γιατί, «ἄν αὐτή
ἀκούσει ὅτι ἄν ἀπολυθεῖ ἀπό τόν ἄνδρα της, δέν θά τήν πάρει κανείς γιά γυναίκα
του, θά ἀγαπᾶ τόν ἄνδρα της καί θά τόν προσέχει. Ἔτσι, μέ τό νά καταδικάσει ὁ
Χριστός μέ τό ἔγκλημα τῆς μοιχείας καί ἐκεῖνον πού χωρίζει χωρίς λόγο τήν γυναίκα
του καί ἐκεῖνον πού παίρνει τήν χωρισμένη αὐτή γυναίκα, ἔσφιξε μέ αὐτή του τήν
ἐντολή τήν εἰρήνη μεταξύ τῶν συζύγων καί συνετέλεσε περισσότερο στό νά μή μοι-
χεύουν οἱ ἄνθρωποι. Γιατί ἐκεῖνος πού δέν διώχνει τήν γυναίκα του, ἀλλά τήν ἀγαπᾶ,
δέν θά ἐπιθυμήσει ξένη γυναίκα. Ἀλλά καί ἐκεῖνος πού ἐμποδίζεται νά ἑνωθεῖ μέ
τήν χωρισμένη, δέν θά ἀπολύσει τήν δική του γυναίκα» (Ζιγαβηνός, Μ. 129, 217).
Πάντως στόν λόγο τοῦ Κυρίου «παρεκτός λόγου πορνείας» (στίχ. 32) ἡ ὀρθόδοξη
παράδοση βλέπει μία βάση γιά νά ἐπιτρέψει, σέ περίπτωση μοιχείας, τό διαζύγιο. 

5,31-32. Τό διαζύγιο κατά τόν Νόμο τοῦ
Μωϋσέως ἦταν δυνατόν μόνο ἀπό τήν πλευρά
τοῦ ἄνδρός καί αὐτός μόνο ἔδιδε στήν γυναίκα
του ἔγγραφη διαβεβαίωση (στίχ. 31). Βλ. Δευτ.
24,1-4.Ἐδῶ ὁ Ἰησοῦς Χριστός λέγει σέ τί κίν-
δυνο πέφτει ἡ γυναίκα πού θά λάβει διαζύγιο ἀπό
τόν ἄνδρα της (στίχ. 32). Ὅποιος ἐλάμβανε γιά
γυναίκα του τήν ἀποπεφθεῖσα γινόταν μοιχός,
γιατί εἰσέβαλε στόν συνεχιζόμενο γάμο τοῦ πρώ-
του ἀνδρός (στίχ. 32). Κατά τόν λόγο αὐτόν τοῦ
Κυρίου ὁ συναφθείς γάμος εἶναι ἀδιάλυτος. Κα-
νένας ἄνδρας δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἀποπέμψει
τήν γυναίκα του. Ὅ,τι στόν Νόμο τοῦ Μωϋσέως
φαινόταν ἀδύνατο, τώρα μέ τήν πλείονα δικαιο-
σύνη τῶν πιστευόντων στόν Ἰησοῦ Χριστό (5,20)
πρέπει νά γίνει κατορθωτό ἀπ᾽ αὐτούς (πρβλ.

Μάρκ. 10,1-12). Δευτ. 24,1-4. – Ἡ ἔκφραση «πα-
ρεκτός λόγου πορνείας» (στίχ. 32) ἀπαντᾶ ἐπίσης
καί εἰς 19,9, ἀπουσιάζει ὅμως ἀπό Μάρκ. 10,11-
12 καί Λουκ. 16,18 (σύγκρ. μέ Ρωμ. 7,2-3. Α΄
Κορ. 7,10-11). Ποιός εἶναι ὁ «λόγος πορνείας»,
πού ἐπιτρέπει τήν ἀποπομπή τῆς συζύγου; Δό-
θηκε ἡ ἑρμηνεία ὅτι πρόκειται περί τριῶν περι-
πτώσεων: (α) Ὁ ἄνδρας νά εὕρει στήν γυναίκα
του «ἄσχημον πρᾶγμα» (βλ. Δευτ. 24,1, καί ὅπως
οἱ ραββῖνοι ἑρμηνεύουν τήν ἔκφραση αὐτή)· (β)
ἡ μοιχεία, ἡ ἀπιστία δηλαδή τῆς γυναίκας στόν
σύζυγό της καί (γ)  ἡ παράνομη συζυγική ἕνωση,
πρό παντός κατά τήν νομοθεσία τοῦ Λευϊτ. 18,6-
18, ἔννοια πού ξαναβρίσκουμε πιθανόν εἰς Πράξ.
15,28-29. 

5,31Ἐρρέθη δέ· ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν
γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστά-
σιον. 
32Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπο-
λύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς
λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοι -
χᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γα-
μήσῃ, μοιχᾶται.

5,31 «Εἰπώθηκε ἐπίσης· “Ὅποιος
θά χωρίσει τή γυναίκα του, νά τῆς
δώσει διαζύγιο”. 
32Ὅμως ἐγώ σᾶς λέγω, ὅτι ὅποιος θά
χωρίσει τή γυναίκα του ἐκτός ἀπό
λόγο πορνείας, τήν ὁδηγεῖ σέ μοι-
χεία· ἀλλά καί ὅποιος πάρει μιά χω-
ρισμένη, διαπράττει μοιχεία».

Δευτ. 24,1
Μαλ.

2,14-16

= 19,9σχ.
||Μάρκ.

10,11-12
||Λουκ.

16,18
Α´ Κορ.
7,10-11
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(δ) Ὁ ὅρκος (5,33-37)

1. Τώρα συμπληρώνει ὁ Κύριος τήν παλαιά μωσαϊκή ἐντολή περί ὅρκου. Ἡ
ἐντολή αὐτή ἔλεγε νά ἀληθεύουμε ὅταν ὁρκιζόμαστε (στίχ. 33. Ἐξ. 20,7. Λευϊτ.
19,12. Ἀριθμ. 30,3. Δευτ. 23,22-24). Ὁ Χριστός ὅμως, συμπληρώνων τήν παλαιά
αὐτή ἐντολή περί ὅρκου, ἀπαγορεύει ἐντελῶς τόν ὅρκο·καί λέγει: «Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν
μή ὁμόσαι ὅλως» (στίχ. 34)! Ὅποιος ὁρκίζεται, ἔστω καί ἄν δέν ψευδορκεῖ, μπορεῖ
κάποτε νά ψευδορκήσει ἀπό τήν συνήθειά του νά ὁρκίζεται. Ὅποιος ὅμως δέν ὁρκί-
ζεται ποτέ, δέν θά ψευδορκήσει καί ποτέ! Οἱ Ἰουδαῖοι, ὅταν ὁρκίζονταν, ἐπικα-
λοῦνταν καί τόν οὐρανό καί τήν γῆ καί αὐτά ἀκόμη τά Ἱεροσόλυμα. Ὁ Κύριος τό
ἀπαγορεύει αὐτό, γιατί εἶναι σάν νά θεοποιοῦσαν τά στοιχεῖα αὐτά, ἀφοῦ τά ἐπικα-
λοῦνταν ὡς μάρτυρες ὅρκου. Δέν εἶναι θεοί τά στοιχεῖα αὐτά, ἀλλά ὑπηρετοῦν καί
αὐτά τόν ἕνα μόνο Θεό, γιατί ὁ οὐρανός εἶναι ὁ θρόνος Του (στίχ. 34, Ἠσ. 66,1), ἡ
γῆ εἶναι ὑποπόδιο τῶν ποδῶν Του (στίχ. 35. Ἠσ. 66,1) καί τά Ἱεροσόλυμα, εἶναι
πόλη τοῦ Μεγάλου Βασιλέως (στίχ. 35. Ψαλμ. 47,3), ἐπειδή ἔχουν τόν Ναό τοῦ
Γιαχβέ. Ὥστε λοιπόν ὁ οὐρανός, ἡ γῆ καί τά Ἱεροσόλυμα θεωροῦνται τίμια «οὐ δι᾿
ἑαυτά, ἀλλά διά τόν Θεόν» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,220)! Ἀλλά οὔτε καί στήν «κεφαλή»
του, δηλαδή, οὔτε στόν ἑαυτό του, δέν ἐπιστρέπεται νά ὁρκίζεται κανείς, γιατί καί
αὐτή δέν εἶναι δική του, εἶναι τοῦ Θεοῦ! Ἄν νομίζει κανείς ὅτι εἶναι δική του ἡ κε-
φαλή, ἄς ἀλλάξει, ἄν μπορεῖ, μία τρίχα της (στίχ. 36)! Ἔτσι, λοιπόν, ὅποιος ὁρκίζεται
στά φυσικά στοιχεῖα, εἴτε καί στόν ἑαυτό του, «ὀμνύει πάλι κατά τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλη-
ροῦντος αὐτά καί δεσπόζοντος αὐτῶν» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,220). 

2. Ὁ Κύριός μας λοιπόν Ἰησοῦς Χριστός ἀπαγορεύει τόν ὅρκο μέ τό «μή ὀμόσαι
ὅλως» (στίχ. 34). Ὁ βεβαιωτικός μας λόγος πρέπει νά εἶναι ἤ τό «ναί» ἤ τό «ὄχι»:
«Ἔστω δέ ὁ λόγος ὑμῶν ναί ναί, οὔ οὔ» (στίχ. 37)! Ὅταν εἶναι γιά νά ποῦμε «ναί»,
νά λέμε «ναί»· καί ὅταν εἶναι νά ποῦμε «ὄχι» νά λέμε «ὄχι»! «Τό περισσόν τούτων
(δηλαδή, τό νά ὁρκιζόμαστε) ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν», λέγει ὁ Κύριος (στίχ. 37). Ἀλλά
ἐδῶ, στόν τελευταῖο αὐτό λόγο τοῦ Χριστοῦ, δημιουργεῖται ἡ ἀπορία: Ἄν ὁ ὅρκος
εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ, δηλαδή ἐκ τοῦ Διαβόλου, τότε πῶς τόν ἐπέτρεψε ὁ παλαιός
Νόμος; Τόν ἐπέτρεψε κατ᾿ οἰκονομίαν, γιά τήν ἀσθένεια τῶν Ἰουδαίων. Ἔτσι στήν
Παλαιά Διαθήκη ἐπιτρέπονταν καί οἱ ζωοθυσίες, πράγμα πού ἅρμοζε στήν εἰδωλο-
λατρική πλάνη· ἀλλά ἡ παραχώρηση αὐτή ἔγινε γιά τήν ἀδυναμία τῶν Ἰουδαίων,
πού ἦταν λαίμαργοι καί ἀγαποῦσαν τό νά θυσιάζουν ζῶα. 

5,33-37. Γιά τόν ὅρκο βλ. Λευϊτ. 19,12.
Ἀριθμ. 30,2. Δευτ. 23,21. Ματθ. 23,16-22. Ἰακ.
5,12. Ἡ ἐρχόμενη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖ

ἀπό τούς ἀνθρώπους μία φιλαλήθεια καί μία εἰλι-
κρίνεια, ὅπως καί ἕνα συναίσθημα γιά τό μεγα-
λεῖο τοῦ Θεοῦ, ὥστε κάθε εἶδος ὅρκου νά εἶναι

5,33«Πάλι ἀκούσατε ὅτι εἰπώθηκε
στούς ἀρχαίους, “νά μήν ὁρκίζεσαι
ψέματα, νά ἐκπληρώσεις δέ τίς ἔνορ-
κες ὑποσχέσεις σου στόν Κύριο”. 

5,33 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀπο-
δώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους
σου. 

Ἐξ. 20,7
Ἀριθμ.

30,3
Δευτ.
23,22
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34Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως·
μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶ
τοῦ Θεοῦ· 
35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι
τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσό-
λυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βα-
σιλέως· 
36μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι
οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέ-
λαιναν ποιῆσαι. 
37Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ
οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ
πονηροῦ ἐστιν.

34Ἐγώ ὅμως σᾶς λέγω, νά μήν ὁρκί-
ζεστε καθόλου· οὔτε στόν οὐρανό,
γιατί εἶναι θρόνος τοῦ Θεοῦ· 
35 οὔτε στή γῆ, γιατί εἶναι ὑποπόδιο
τῶν ποδῶν Του· οὔτε στά Ἰεροσό-
λυμα, γιατί εἶναι πόλη τοῦ μεγάλου
Βασιλέως (δηλαδή τοῦ Θεοῦ)· 
36οὔτε στό κεφάλι σου νά ὁρκισθεῖς,
γιατί δέν μπορεῖς νά μεταβάλεις μία
τρίχα σέ ἄσπρη ἤ μαύρη. 
37Ὁ δέ λόγος σας “ναί” νά εἶναι ναί,
καί τό “ὄχι” σας νά εἶναι ὄχι· τό πέρα
ἀπό αὐτά προέρχεται ἀπό τόν πο-
νηρό».

περιττόν (πρβλ. Ἰακ. 5,12· περαιτέρω Δ´ Βασ.
1,19 ἑξ.). 5,37. Ναί, ναί· οὔ οὔ. Ἡ μορφή αὐτή,
πολύ γνωστή καί ἀπό ἀλλοῦ (βλ. Β΄Κορ. 1,17.
Ἰακ. 5,12), μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ κατά διαφορετι-
κούς τρόπους: α) Ἀλήθεια: Ἄν εἶναι ναί, πέστε
ναί· ἄν εἶναι ὄχι, πέστε ὄχι. β) Εἰλικρίνεια· Ὅτι
τό ναί ἤ τό ὄχι τοῦ στόματος ἀντιστοιχεῖ μέ τό

ναί ἤ τό ὄχι τῆς καρδιᾶς. γ) Ἐπισημότητα: Ἡ
ἐπανάληψη τοῦ ναί ἤ τοῦ ὄχι θά εἶναι μία ἐπί-
σημη μορφή βεβαίωσης ἤ ἄρνησης, πού πρέπει
νά εἶναι ἀρκετή καί νά ἀπαλλάσσει κάποιον ἀπό
τήν ὑποχρέωση νά καταφεύγει σέ ὅρκο, μέ τόν
ὁποῖο θέλει νά δεσμεύσει, τρόπον τινά, τόν Θεό.

(ε) Ἡ ἀνταπόδοση (5,38-42)

1. Ὁ παλαιός Νόμος, γιά νά φοβηθοῦν οἱ ἄνθρωποι ὅτι θά πάθουν τά ἴσα, ἄν κά-
νουν κάποιο κακό σέ ἄλλον, καί ἑπομένως νά μήν κάνουν τό κακό αὐτό, συγκατα-
βαίνοντας, ἐπέτρεψε τήν ἐκδίκηση, ἀνταποδίδοντας ὅμως ὁ παθών ἀκριβῶς τά ἴδια
(ταυτοπάθεια): «Ὀφθαλμόν ἀντί ὀφθαμοῦ καί ὀδόντα ἀντί ὀδόντος» (στίχ. 38. Ἐξ.
21,23-25. Λευϊτ. 24,20. Δευτ. 19,18-21). Ἄν καί φαίνεται σκληρή κάπως ἡ ἐντολή
αὐτή, ὅμως στήν οὐσία της ἦταν φιλάνθρωπη. Γιατί ἡ διάθεση ἐκείνου πού ἀδική-
θηκε ἤ πληγώθηκε ἦταν νά ἀποδώσει πολύ περισσότερα. Ὁ Χριστός ὅμως, καταρ-
γώντας τόν νόμο αὐτόν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, λέγει: «Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν μή
ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ» (στίχ. 39)! Ὡς «πονηρόν» ἐδῶ ἐννοεῖ τόν Διάβολο, πού ἐνερ-
γεῖ διά τῶν ἀνθρώπων πονηρά. Ἀσφαλῶς πρέπει νά ἀντιστεκόμαστε στά ὄργανα τοῦ
Διαβόλου, ἀλλά μέ τήν ὑπομονή καί ὄχι μέ τήν ἐκδίκηση. Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ἐκεῖνο
πού ἐμποδίζει ὁ Χριστός. Γιατί «δέν σβήνει ὁ θυμός μέ τόν θυμό, ὅπως καί ἡ φωτιά
δέν σβήνει μέ τήν φωτιά· ἀλλά τά ἀντίθετα γίνονται θεραπευτικά φάρμακα τῶν
ἐναντίων» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,221). 

2. Στήν συνέχεια ὁ Κύριος διατάσσει ὄχι μόνο νά μήν ἐκδικούμαστε, ἀλλά καί
νά παραδίδουμε τόν ἑαυτό μας σ᾿ αὐτόν πού μᾶς χτυπᾶ, ὥστε μέ τήν ἀνεξικακία

Ἰακ. 5,12

Ἠσ. 66,1

Ψαλμ.
47,3

Β´ Κορ.
1,17-19

Ἰακ. 5,12
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μας καί τήν μεγαλοψυχία μας νά τόν κερδίσουμε (στίχ. 39)! Ὁ Χριστός ὅμως θέλει
ἡ ἀνεξικακία μας νά μή σταματᾶ μόνο στίς πληγές καί στίς ὕβρεις τῶν ἄλλων ἐναν-
τίον μας, ἀλλά νά προχωροῦμε καί στό νά δίνουμε καί τήν περιουσία μας ἀκόμη σ᾿
αὐτούς πού θέλουν νά μᾶς τήν πάρουν! Μᾶς λέγει ὁ Κύριος: «Τῷ θέλοντί σοι
κριθῆναι καί τόν χιτῶνα σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καί τό ἱμάτιον» (στίχ. 40)! Δηλαδή:
Σ᾿ αὐτόν πού θέλει νά κάνει δίκη μαζί μας («τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι») καί νά μᾶς
πάρει τό πουκάμισο, νά τοῦ ἀφήσουμε καί τό ἐπανωφόρι! Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μία τέ-
τοια ἀνεξίκακη συμπεριφορά τοῦ χριστιανοῦ θά συνετίσει καί αὐτόν τόν ἴδιο τόν
ἀδικοῦντα πλεονέκτη καί θά τόν φέρει σέ μετάνοια, ὅπως τό βλέπουμε αὐτό σέ βίους
τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐφήρμοσαν ἀκριβῶς τούς λόγους αὐτούς
τοῦ Κυρίου μας.  

3. Ὁ παλαιός Νόμος μίλησε μόνο γιά τό βαρύτερο εἶδος τῆς κακώσεως, τό νά
βγάλει κανείς τό μάτι τοῦ ἄλλου ἤ νά τοῦ σπάσει τό δόντι, ἀλλά προσπέρασε τά μι-
κρότερα ἀδικήματα. Ὁ Χριστός ὅμως μᾶς λέγει νά εἴμαστε ἀνεξίκακοι ὄχι μόνο σ᾿
αὐτούς πού μᾶς ἀδικοῦν σέ βαρύτερα πράγματα, ἀλλά καί σ᾿ ἐκείνους πού μᾶς ἀδι-
κοῦν καί σέ μικρότερα καί ἐλαφρότερα ἀκόμη πράγματα. Ἔτσι, μᾶς λέγει νά μήν
ἐκδικούμαστε αὐτόν πού θά μᾶς ραπίσει (5, 39), οὔτε αὐτόν πού θέλει νά μᾶς πάρει
τά ἐνδύματά μας (5,40)· καί ἀκόμη μᾶς λέγει νά μήν ἀρνούμαστε καί σ᾿ αὐτόν πού
θέλει νά μᾶς ἀγγαρέψει: «Καί ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾿ αὐτοῦ δύο»
(στίχ. 41)! Ἄς προσέξουμε τό «ὕπαγε μετ᾿ αὐτοῦ δύο». Δηλαδή, ὅπως στά ἄλλα εἴδη
τῆς κακώσεως μᾶς εἶπε ὁ Χριστός νά ὑπερβαίνουμε τήν ἀπαίτηση τοῦ ἀδικοῦντος
μας, ἔτσι καί ἐδῶ, στήν περίπτωση τῆς ἀγγαρείας: «Ὕπαγε μετ᾿ αὐτοῦ δύο»! 

4. Μέ τίς μέχρι τώρα συμπληρώσεις τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς
Χριστός μᾶς κόβει (α) τά νεῦρα τοῦ ἐμπαθοῦς θυμοῦ· γιατί μᾶς λέγει νά μήν ὀργι-
ζόμεθα χωρίς σοβαρό πνευματικό λόγο κατά τοῦ ἄλλου, οὔτε νά λέγουμε ἐναντίον
του προσβλητικές λέξεις (στίχ. 22)· καί ἀκόμη μᾶς λέγει νά μήν προσφέρουμε θυσία
στόν Θεό χωρίς πρῶτα νά συνδιαλλαγοῦμε μέ αὐτόν πού ἔχει κάτι ἐναντίον μας
(στίχ. 23.24). Ἔπειτα ὁ Κύριος μᾶς κόβει (β) τίς ρίζες τῆς ἐμπαθοῦς σαρκικῆς ἐπι-
θυμίας, γιατί μᾶς προστάζει νά μή βλέπουμε μέ ἀκόλαστα βλέμματα τό ἄλλο πρό-
σωπο καί νά μήν ἀπολύει χωρίς λόγο ὁ ἄνδρας τήν γυναίκα του οὔτε νά νυμφεύεται
τήν χωρισμένη (στίχ. 28-32). Μᾶς κόβει (γ) τήν ἐπιθυμία γιά τά χρήματα καί τά κτή-
ματα, γιατί μᾶς λέγει νά μήν ὁρκιζόμαστε (ἄρα καί νά μήν ἀπαιτοῦμε ἀπό τόν ἄλλον
νά ὁρκίζεται), γιατί γιά τά χρήματα καί τά κτήματα δίνεται συνήθως ὁ ὅρκος· μᾶς
κόβει (δ) τόν θυμό στό νά ἀμυνόμαστε, γιατί μᾶς διατάσσει, σάν Κύριός μας πού
εἶναι, νά μήν ἀντιστεκόμαστε σ᾿ ἐκεῖνον πού μᾶς βλάπτει (στίχ. 39), ἀλλά νά ἔχουμε
ἀνεξικακία καί μεγαλοψυχία καί σ᾿ ἐκεῖνον πού μᾶς χτυπᾶ (στίχ. 39), πού μᾶς κλέβει
(στίχ. 40) καί πού μᾶς ἀγγαρεύει ἀκόμη (στίχ. 41)! 

5. Ἀκόμη ὁ Κύριος μᾶς θέλει νά εἴμαστε πρόθυμοι νά προσφέρουμε σ᾿ ἐκεῖνον
πού μᾶς ζητάει: «Τῷ αἰτοῦντι σε δίδου» (στίχ. 42). Ὅπως λέγεται ἡ ἐντολή αὐτή τοῦ
Χριστοῦ, σημαίνει νά δίνουμε σέ ὁποιονδήποτε μᾶς ζητάει, χωρίς νά κάνουμε διά-
κριση ποιός εἶναι αὐτός, «κἄν ἐχθρός, κἄν φίλος, κἄν ἄπιστος» (Θεοφύλακτος, Μ.
123,200). Ἔτσι εἶναι ὁ Θεός μας: Δίνει σέ ὅλους τά ἀναγκαῖα γιά τήν ζωή, καί στούς
ἀγαθούς καί στούς πονηρούς καί στούς πιστούς καί στούς ἀπίστους (βλ. στίχ. 45).
Στό τέλος τῆς περικοπῆς μας ἐδῶ λέγει ὁ Κύριος νά μήν ἀποστρεφόμαστε καί
ἐκεῖνον πού μᾶς ζητάει νά τοῦ δανείσουμε, χωρίς τόκο ἐννοεῖται: «Καί τόν θέλοντα
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ἀπό σοῦ δανείσασθαι μή ἀποστραφῇς» (στίχ. 42). Ἀλλοῦ ὁ Κύριος μᾶς λέγει νά δί-
νουμε ἀκόμη καί σ᾿ ἐκείνους πού δέν ἐλπίζουμε νά ξαναλάβουμε τά δανεισθέντα
(βλ. Λουκ. 6,34). Φαίνεται ὅτι τήν παρούσα ἐντολή, πού ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστής
Ματθαῖος, ὁ Χριστός τήν ἀπηύθυνε στούς ἀτελεστέρους· τήν δέ ἄλλη ἐντολή, πού
ἀναφέρει ὁ Λουκᾶς (6,34), τήν ἀπηύθυνε στούς τελειοτέρους.  

5,39. Μή ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ. Πρόκειται
μᾶλλον γιά τό κακό, μέ τό ὁποῖο ζημιωνόμεθα
(βλ. παραδείγματα τῶν στίχ. 39-40)· ἀπαγορεύε-
ται νά ἀντισταθοῦμε σ᾿ αὐτό μέ ἐκδικητικό τρόπο,
ἀποδίδοντας κακό στό κακό (κατά τόν ἰουδαϊκό
νόμο τῶν ἀντιποίνων, στίχ. 38. καί σχόλ. εἰς Ἐξ.
21,25 καί Ψαλμ. 5,11 ). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὅμως
δέν ἀπαγορεύει τό νά ἀντιστέκεται κανείς μέ καλό
τρόπο στίς ἄδικες ἐπιθέσεις ( βλ. Ἰωάν. 8,22 ἑξ.),
οὔτε, πολύ περισσότερο, τό νά ἀγωνιζόμαστε

κατά τοῦ κακοῦ στόν κόσμο. 5,40. Τόν χιτῶνά
σου. Ὡς ἐγγύηση, βλ. Ἐξ. 22,25 ἑξ. Δευτ. 24,12
ἑξ. Ὁ «χιτώνας» ἦταν τό πιό ἀπαραίτητο ἱμάτιο,
τό ὁποῖο ἀποσποῦσαν μόνον ἀπό ἐκεῖνον πού θά
γινόταν δοῦλος (βλ. Γεν. 37,23). Τό «ἱμάτιον»
ἦταν ἔνδυμα πού ριπτόταν πάνω στό σῶμα καί τό
ὁποῖο ἐξυπηρετοῦσε νά σκεπάζεται ὁ ἄνθρωπος
τήν νύχτα, γι᾿ αὐτό ὁ νόμος δέν ἐπιτρέπει νά τό
κρατᾶ κανείς ἀπό τόν ἄλλον παρά μόνο μία
ἡμέρα,  βλ. πάλι Ἐξ. 22,26. Δευτ. 24,12 ἑξ. 

5,38 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ὀ -
φθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα
ἀντὶ ὀδόντος· 
39 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι
τῷ πονηρῷ· ἀλλ᾿ ὅστις σε ραπίσει
ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον
αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην· 
40 καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ
τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ
καὶ τὸ ἱμάτιον· 

41καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν,
ὕπαγε μετ᾿ αὐτοῦ δύο· 
42 τῷ αἰτοῦντί σε δίδου καὶ τὸν θέ-
λοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀπο-
στραφῇς.

5,38Ἀκούσατε ὅτι εἰπώθηκε: “(Νά
ἀποδίδεις) μάτι γιά μάτι καί δόντι γιά
δόντι”. 
39 Ἐγώ ὅμως σᾶς λέγω νά μήν ἀντι-
σταθῆτε στό κακό. Ἀλλά, ἄν κάποιος
σέ χτυπήσει στήν δεξιά σιαγόνα, νά
στρέψεις σ᾿ αὐτόν καί τήν ἄλλη. 
40 Καί σ᾽ ἐκεῖνον, πού θέλει νά σέ
πάει στό δικαστήριο καί νά πάρει τό
πουκάμισό σου, ἄφησέ του καί τό
πανωφόρι. 
41Καί ἄν κάποιος σέ ἀγγαρεύσει ἕνα
μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. 
42Σ᾽ ἐκεῖνον πού σοῦ ζητεῖ νά δίνεις.
Καί σ᾿ αὐτόν, πού θέλει νά δανεισθεῖ
ἀπό σένα, μήν ἀρνηθεῖς».

(ς) Ἡ τελειότητα: Ἀγάπη στούς ἐχθρούς (5,43-48)

1. Μέ τήν παροῦσα περικοπή ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ἀνεβάζει στό ὕψος τῆς
ἀρετῆς, πού εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς! Ὁ παλαιός Νόμος ἔλεγε: «Ἀγαπήσεις
τόν πλησίον σου καί μισήσεις τόν ἐχθρόν σου» (στίχ. 33). Ἐχθροί γιά τούς Ἰσραηλῖτες
ἦταν οἱ εἰδωλολάτρες καί πρός αὐτούς πραγματικά ὁ Νόμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

Ἐξ.
21,24σχ.

||Λουκ.
6,29

Ρωμ.
12,19.21

Λουκ.
6,30
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ἐπέβαλλε μία ἀποστροφή, γιά νά διαφυλαχθεῖ τό κηπάριο τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν μολυ-
σμό ξένης θρησκείας. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὅμως στήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία Του
συμπληρώνει τόν παλαιό Νόμο καί κηρύττει ἀγάπη πρός ὅλους, καί πρός αὐτούς
τούς ἐχθρούς μας ἀκόμη. Ἡ δέ τέλεια ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς ἐκδηλώνεται μέ τό
νά προσευχόμαστε ὑπέρ αὐτῶν (στίχ. 44). 

2. Ἡ τέλεια αὐτή ἀγάπη, ἀγάπη καί πρός τούς ἐχθρούς, ἔχει καί μέγιστο βραβεῖο.
Τό δέ βραβεῖο ἐκείνου πού φέρεται ἀνεξίκακα στόν ἐχθρό του, ὄχι μόνο, ἀλλά καί
τόν ἀγαπᾶ καί προσεύχεται γι᾽ αὐτόν, εἶναι ὅτι γίνεται υἱός τοῦ οὐρανίου Πατρός
(στίχ. 45α)! Ἄν θέλουμε νά λεγόμαστε «παιδιά τοῦ Θεοῦ», πρέπει νά μιμούμαστε,
ὅσο εἶναι δυνατό σέ μᾶς, τόν Πατέρα μας Θεό στήν ἀγάπη Του. Ἀγάπη καί πρός
τούς ἐχθρούς μας. Γιατί ὁ Θεός ὑβρίζεται καί βλασφημεῖται ἀπό τούς πονηρούς
ἀνθρώπους, ἀλλά Αὐτός ἐξακολουθεῖ νά τούς ἀγαπᾶ. Καί «τόν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει
ἐπί πονηρούς καί ἀγαθούς καί βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους» (στίχ. 45β), ὅπως μᾶς
λέει ἡ περικοπή μας. 

3. Ἐπιμένει ὁ Ἰησοῦς Χριστός στήν ἀγάπη μας πρός τούς ἐχθρούς (στίχ. 46-47).
Τό νά ἀγαπᾶμε αὐτόν πού μᾶς ἀγαπᾶ δέν εἶναι ἀρετή, ἀλλά εἶναι κάτι τό λογικό καί
φυσικό. Καί οἱ «τελῶνες», πού εἶχαν κακό ὄνομα γιά τήν ἀδικία τους καί τήν πλεο-
νεξία τους, ἀγαποῦσαν αὐτούς πού τούς ἀγαποῦσαν. Μέ τό «τελῶνες», πού λέγει
ἐδῶ ὁ Χριστός, συμπεριλαμβάνει ὅλους τούς ἁμαρτωλούς. Γι᾽ αὐτό καί στήν ἐπί
τοῦ Ὄρους Ὁμιλία Του, ὅπως τήν ἀναφέρει ὁ Λουκᾶς, ἀντί «τελῶνες» λέγει «ἁμαρ-
τωλοί» (βλ. Λουκ. 6,32). Πρέπει λοιπόν νά περισσεύει ἡ ἀρετή μας ἀπό τούς μακράν
τοῦ Θεοῦ ζῶντες (βλ. Ματθ. 5,20), γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός μᾶς λέει ἐδῶ στήν περι-
κοπή μας «τί περισσόν ποιεῖτε;» (στίχ. 47). Ὁ Χριστός μᾶς θέλει τελείους, ὅπως
ἁρμόζει στό παιδί νά μοιάζει μέ τόν πατέρα του. Γι᾽ αὐτό καί λέγει τελικά: «Ἔσεσθε
οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστι» (στίχ. 48).
Καί τελειότης εἶναι ἡ ἀγάπη, ἀγάπη καί πρός τούς ἐχθρούς. Καί τώρα μία μελαγχο-
λική παρατήρηση τοῦ Ζιγαβηνοῦ: Πόσο δέν θά εἴμαστε ἄξιοι κατακρίσεως ἐμεῖς
πού, ἐνῶ πρέπει νά ξεπερνᾶμε τούς τελῶνες καί τούς ἁμαρτωλούς στόν νόμο τῆς
ἀγάπης, τούς ξεπερνᾶμε μέ τόν μεταξύ μας φθόνο καί μῖσος; (βλ. Μ. 129,228). 

5,43. Τό δεύτερο μέρος τῆς ἐδῶ ἐντολῆς δέν
βρίσκεται ἔτσι στόν Νόμο, ἀλλά καί δέν θά μπο-
ροῦσε νά πεῖ ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ «μισήσεις τόν
ἐχθρόν σου». Ἡ ἔκφραση αὐτή ἑρμηνεύεται ἀπό

τήν πτωχή σέ ἀποχρώσεις (ἀραμαϊκῆς προελεύ-
σεως) ἐδῶ γλώσσα καί ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ἔννοια:
«Δέν εἶσαι ὑποχρεωμένος νά ἀγαπᾶς τόν ἐχθρόν
σου». Σύγκρ. μέ Λουκ. 14,26 καί τό παραλληλό

5,43Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπή-
σεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις
τὸν ἐχθρόν σου. 
44 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς
ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς κατα-
ρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς
μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ

5,43«Ἀκούσατε ὅτι εἰπώθηκε: “Νά
ἀγαπᾶς τόν πλησίον σου καί νά μι-
σεῖς τόν ἐχθρό σου”. 
44 Ἐγώ ὅμως σᾶς λέγω, νά ἀγαπᾶτε
τούς ἐχθρούς σας, νά δίνετε εὐχές σ᾿
αὐτούς πού σᾶς καταρῶνται, νά
εὐεργετεῖτε ὅσους σᾶς μισοῦν, καί

Λευιτ.
19,18

||Λουκ.
6,27-36

Ρωμ.
12,20
Λουκ.
23,34
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τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόν-
των ὑμᾶς. 

45 Ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς
ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον
αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ
ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ
ἀδίκους. 
46 Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγα -
πῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε;
Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι; 
47 Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς φίλους
ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε;
Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω ποιοῦσιν; 
48Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ
πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέ-
λειός ἐστιν.

νά προσεύχεσθε γι᾿ αὐτούς πού σᾶς
κακομεταχειρίζονται καί σᾶς διώ-
κουν, 
45 γιά νά γίνετε υἱοί τοῦ οὐράνιου
Πατέρα σας, γιατί αὐτός ἀνατέλλει
τόν ἥλιο του γιά κακούς καί καλούς
καί βρέχει γιά εὐσεβεῖς καί ἀσεβεῖς. 

46 Γιατί, ἄν ἀγαπήσετε ὅσους σᾶς
ἀγαποῦν, ποιό μισθό θά ἔχετε; Δέν
κάνουν τό ἴδιο καί οἱ τελῶνες; 
47 Καί ἄν δείχνετε ἀγάπη στούς φί-
λους σας μόνο, τί τό μεγάλο κάνετε;
Καί οἱ τελῶνες δέν κάνουν ἔτσι; 
48 Νά εἶσθε λοιπόν τέλειοι, ὅπως ὁ
οὐράνιος Πατέρας σας εἶναι τέ-
λειος».

του Ματθ. 10,37. Ὅμως βρίσκουμε στό Σοφ.
Σειρ. 12,4-7 καί στά γραπτά τοῦ Κουμράν (1QS
1,10 κ.ἄ.) μία ἀπέχθεια πρός τούς ἁμαρτωλούς,
πού δέν ἀπέχει ἀπό τό μίσος καί αὐτήν τήν ἀπέχ-
θεια εἶχε κατά νοῦν ὁ Χριστός. 5,44. Βλ. Λουκ.
6,27 ἑξ. 5,46. Τελῶναι. Οἱ εἰσπράκτορες τῶν
φόρων. Ἦταν στήν ὑπηρεσία τῶν Ρωμαίων καί
συχνά ἐξασκοῦσαν τό ἐπάγγελμά τους μέ ἁρπα-
κτικότητα (βλ. Λουκ. 19,8) καί περιέπιπταν γι᾿

αὐτό σέ δημόσια περιφρόνηση· βλ. 9,10 καί
18,17 σχόλ. 5,47. Ἐάν ἀσπάσησθε. Τό ρῆμα
πρέπει ἐδῶ νά τό ἐννοήσουμε ὡς σημαῖνον
«ἐκφράζω στοργή», ὅπως αὐτή τήν ἔννοια ἔχει
καί τό ἐπίθετο «ἀσπάσιος».Ἔτσι ὁ στίχος μας
ἔρχεται παράλληλος πρός τόν προηγούμενον
στίχ., κατά τό προσφιλές εἰς τούς Ἑβραίους
σχῆμα τοῦ λεγομένου «συνωνυμικοῦ παραλλη-
λισμοῦ».

Κατά τῆς ὑποκρισίας καί κενοδοξίας (6,1-18)

Ὅλη αὐτή ἡ περικοπή ἀποτελεῖ μία ἑνότητα. Στίς διδαχές τῆς ἑνότητας αὐτῆς ὁ
᾽Ιησοῦς τονίζει ὅτι ὅλη ἡ στάση μας πρός τόν Θεό πρέπει νά εἶναι εἰλικρινής καί
ὄχι ὑποκριτική, ὅτι δηλαδή αὐτό πού κάνουμε πρέπει νά ἐκφράζει πραγματικά τήν
ψυχή μας.

(α) Ἐλεεῖτε ἐν κρυπτῷ (6,1-4)

1. Ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς Χριστός προηγουμένως φύτευσε τίς ἀρετές, στήν συνέχεια
ἀναιρεῖ καί τό πάθος πού τίς ἐνοχλεῖ, δηλαδή, τήν κενοδοξία. Ἡ δέ κενοδοξία ἐμφα-
νίζεται περισσότερο ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν οἱ τρεῖς σημαντικές καί θεμελιώδεις ἀρετές,

Πράξ. 7,60

Σ. Σειρ.
4,10

Λευιτ.
19,2σχ.

11,44
Α´ Πέτρ.
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Ἰακ. 1,4
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ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία. Δέν μᾶς λέγει ὁ Κύριος νά μήν ἐλεοῦμε
ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, γιατί ἐνώπιον τῶν ἄλλων ἀνθρώπων μᾶς παρουσιάζονται
οἱ πτωχοί, ἀλλά μᾶς λέγει νά μήν κάνουμε τήν ἐλεημοσύνη «πρός τό θεαθῆναι»
(στίχ. 1). Ὅταν κάποιος ἐλεεῖ «πρός τό θεαθῆναι» δέν ἔχει ἀμοιβή ἀπό τόν Θεό (στίχ.
1), διότι ἔλαβε ἤδη ὡς ἀμοιβή του τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων. 

2. Ὄχι μόνο δέν πρέπει νά διαφημίζουμε τό καλό πού κάνουμε, ἀλλά ὁ Κύριος
θέλει νά τό ξεχνᾶμε καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Αὐτό σημαίνει τό «μή γνώτω ἡ ἀριστερά σου,
τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου» (στίχ. 3). Ὁ Ζιγαβηνός ὅμως δίνει στόν λόγο αὐτό τοῦ Κυρίου
μας μιά ἄλλη νόστιμη ἑρμηνεία: Δεξιά εἶναι ἡ ἀρετή, ἀριστερά ἡ κακία. Ὅταν κά-
νουμε μία ἀρετή – συγκεκριμμένα ἐδῶ τήν ἐλεημοσύνη –, ἄς μή μπλέκεται σ᾽ αὐτήν
ἡ κακία, ἡ κενοδοξία λόγου χάριν. «Μή γνώτω οὖν ἡ κακία τήν πρᾶξιν τῆς ἀρετῆς,
δι᾽ ἐπιμιξίας, ἀλλ᾽ ἀμιγές ἐνεργείσθω τό καλόν» (Μ. 129,229). Ὅταν γίνεται ἔτσι,
«ἐν κρυπτῷ», ἡ ἐλεημοσύνη, τότε ὁ Θεός Πατήρ, «ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ», θά ἀντα-
ποδώσει στά φανερά. Θά ἀνταποδώσει τότε, τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως, ὅταν «γυμνά
καί φανερά πάντα παρίσταται» (Θεοφύλακτος Βουλγαρίας Μ. 123,184).

6,1-18. Ὅλη αὐτή ἡ περικοπή ἀποτελεῖ μία
ἑνότητα. Στίς διδαχές τῆς ἑνότητας αὐτῆς ὁ ᾽Ιη-
σοῦς τονίζει ὅτι ὅλη ἡ στάση μας πρός τόν Θεό
πρέπει νά εἶναι εἰλικρινής καί ὄχι ὑποκριτική, ὅτι
δηλαδή αὐτό πού κάνουμε πρέπει νά ἐκφράζει
πραγματικά τήν ψυχή μας. 6,1. Ἐλεημοσύνη.
Στήν Π.Δ. ἡ «ἐλεημοσύνη» ἐκφράζεται μέ τό γε-
νικό ὄνομα «δικαιοσύνη» (צדק, «τσε-δέκ»). Ἔτσι

ἡ λ. «ἐλεημοσύνη» σημαίνει γενικά τά καλά
ἔργα, πού καθιστοῦν τόν ἄνθρωπο δίκαιο πρό τοῦ
Θεοῦ. Οἱ Ἰουδαῖοι ὡς κύρια καί βασικά καλά
ἔργα θεωροῦσαν τήν ἐλεημοσύνη, στίχ. 2-4, τήν
προσευχή, στίχ. 5-6, καί τήν νηστεία, στίχ. 16-
18. 6,2. Ὅταν ποιῇς ἐλεημοσύνην. Αὐτή ἐγίνετο
τό Σάββατο στίς Συναγωγές. – Ὑποκριταί. Αὐτό
τό ἐπίθετο, πού ἐκφράζει τήν προσποιητή καί τα-

6,1 Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην
ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς·
εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ
πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
2 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ
σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ
ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγω-
γαῖς καὶ ἐν ταῖς ρύμαις, ὅπως δο-
ξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν
αὐτῶν. 

3 Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ
γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ
δεξιά σου, 

6,1 «Προσέχετε, νά μήν κάνετε
τήν ἐλεημοσύνη σας μπροστά στούς
ἀνθρώπους, γιά νά σᾶς δοῦν. Διαφο-
ρετικά, δέν θά ἔχετε μισθό ἀπό τόν
οὐράνιο Πατέρα σας. 
2 Ὅταν λοιπόν κάνεις ἐλεημοσύνη,
μήν τό διατυμπανίσεις, ὅπως κάνουν
οἱ ὑποκριτές στίς συναγωγές καί
στούς δρόμους, γιά νά δοξασθοῦν
ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἀληθινά σᾶς
λέγω, ὅτι ἔλαβαν πλήρως τό μισθό
τους (μισθό ἀπό τούς ἀνθρώπους,
ὄχι ἀπό τόν Θεό). 
3 Ἐσύ ὅμως, ὅταν κάνεις ἐλεημο-
σύνη, νά μή γνωρίζει τό ἀριστερό
σου χέρι τί κάνει τό δεξί σου, 

23,5
Λουκ.

16,14-15
Ἰωάν.
5,44.
12,43

Ἀμ. 4,5

Ματθ.
15,7.
22,18

23,13-15
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ραχώδη εὐλάβεια, ἐφαρμόζεται κυρίως, κατά
τούς λόγους τοῦ Ἰησοῦ, στήν αἵρεση τῶν Φαρι-
σαίων, βλ. 15,7. 22,18. 23,13-15.  

6,5. Μέ τό παράδειγμά Tου (βλ. Ματθ.
14,23) καί μέ τίς ὁδηγίες Tου ὁ Ἰησοῦς δίδαξε
τούς μαθητές του τήν ἀναγκαιότητα καί τόν

4 ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ
κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων
ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ
φανερῷ.

4 γιά νά εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη σου στά
κρυφά. Καί ὁ Πατέρας σου, πού
βλέπει στά κρυφά, θά σοῦ ἀνταπο-
δώσει στά φανερά».

(β) Προσεύχεσθε ἐν κρυπτῷ (6,5-6)

1. Ὅπως καί ἡ ἐλεημοσύνη, ἔτσι καί ἡ προσευχή πρέπει νά γίνεται καί αὐτή «ἐν
τῷ κρυπτῷ» (στίχ. 6), χωρίς δηλαδή πνεῦμα ἐπιδείξεως, ὅπως τό ἔκαναν πάλι οἱ ὑπο-
κριτές. Αὐτοί ἀρέσκονταν νά προσεύχονται σέ δημόσιους καί ἀνοικτούς χώρους,
ἀκριβῶς γιά νά κερδίσουν τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων (στίχ. 5). Ὅταν οἱ Φαρισαῖοι
ἦταν στούς δρόμους καί ἦταν ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς, αὐτοί ἔκαναν ἐπιδεικτικῶς ἐκεῖ
φανερά τήν προσευχή τους, δεικνύοντες τήν ἀφοσίωσή τους τάχα στόν Θεό. Ἦταν
«ἑστῶτες» προσευχόμενοι (στίχ. 5). Πόζαραν! Αὐτοί, ὅπως καί οἱ πρῶτοι, οἱ
ἐλεοῦντες ὑποκριτικά, «ἀπέχουσι τόν μισθόν αὐτῶν» (στίχ. 5). Τήν ἔλαβαν ἀπό τούς
ἀνθρώπους τήν ἀμοιβή τους. 

2. Τό νά προσεύχεται ὁ πιστός «ἐν τῷ κρυπτῷ» δέν σημαίνει ὅτι δέν πρέπει νά
προσεύχεται στήν Ἐκκλησία, ὅπου συνάζονται πολλοί πιστοί. Πρέπει ὅμως νά λά-
βουμε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι στήν περικοπή μας ἐδῶ ὁ Κύριος ὑποθέτει τήν ἰδιωτική προσευχή
καί δέν ὁμιλεῖ γιά τήν λατρεία. Ἡ ἰδιωτική μας αὐτή προσευχή πρέπει νά γίνεται
«ἐν τῷ κρυπτῷ» (στίχ. 6)! Ὄχι στίς πλατεῖες πρός ἐπίδειξη, ὅπως οἱ ὑποκριτές, ἀλλά
εἰς τό «ταμιεῖον» καί μάλιστα μέ κλειστή τήν πόρτα (στίχ. 6)! Τό «ταμιεῖο» αὐτό
δέν ἐπιβάλλεται νά εἶναι πολυτελές, ἐπειδή πρόκειται γιά προσευχή. Ἄς εἶναι καί
μία ἀποθήκη (!), γιατί αὐτό πραγματικά σημαίνει ἡ λέξη αὐτή ἐδῶ. Ὁ Ἰσαάκ γιά
προσευχή πῆγε στό ἀγρό (Γεν. 24,63), ὁ Χριστός στό ὄρος (Ματθ. 14,23) καί ὁ Πέ-
τρος στό ὑπερῶο, γιά νά προσευχηθεῖ κατά μόνας (Πράξ. 9,39.40).

6,5 Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ
ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν
ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις
τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχε-
σθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώ-
ποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι
τὸν μισθὸν αὐτῶν. 
6 Σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς
τὸν ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν

6,5«Ἐπίσης, ὅταν προσεύχεσαι, νά
μήν εἶσαι ὅπως οἱ ὑποκριτές, διότι
τούς ἀρέσει νά στέκονται ὄρθιοι καί
νά προσεύχονται στίς συναγωγές καί
στά σταυροδρόμια, γιά νά φανοῦν
στούς ἀνθρώπους. Ἀληθινά σᾶς λέγω,
ὅτι ἔλαβαν πλήρως τό μισθό τους. 
6 Ἀλλά ἐσύ, ὅταν πρόκειται νά προ-
σευχηθεῖς, πήγαινε στό ἀπόμερο δω-

Ψαλμ.
138,2-3

Ἠσ. 26,20
Δ´ Βασ.

4,33
Δαν. 6,11
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θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου
τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ
βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
ἐν τῷ φανερῷ.

μάτιό σου, κλεῖσε τήν πόρτα καί
προσευχήσου στόν Πατέρα σου, ὁ
Ὁποῖος εἶναι ἐκεῖ χωρίς νά τόν βλέ-
πεις. Καί ὁ Πατέρας σου, πού βλέπει
τά κρυφά, θά σοῦ ἀνταποδώσει στά
φανερά».

τρόπο τῆς προσευχῆς. Ἡ προσευχή πρέπει νά
εἶναι ταπεινή πρό τοῦ Θεοῦ (Λουκ. 18,10-14) καί
πρό τῶν ἀνθρώπων (Ματθ. 6,5-6. Μάρκ. 12,40)·
νά εἶναι ἀπό καρδιᾶς καί ὄχι ἁπλᾶ ἀπό τά χείλη
(Ματθ. 6,7) καί νά εἶναι ἐπίμονη μέχρι ἐνοχλή-
σεως (Λουκ. 11,5.8. 18,1-8). Γιά νά εἰσακουσθεῖ
πρέπει νά γίνεται μέ πίστη (Ματθ. 21,22)· νά γί-
νεται στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ (Ματθ. 18,19-20.
Ἰωάν. 14,13-14. 15,7.16. 16,23-27) καί νά ζητᾶ
καλά πράγματα (Ματθ. 7,11), ὅπως τό Ἅγιο

Πνεῦμα (Λουκ. 11,13), τήν συγγνώμη τῶν
ἐχθρῶν (Μάρκ. 11,25), τό καλό τῶν διωκτῶν μας
(Ματθ. 5,44. Λουκ. 23,34) καί πρό παντός τήν
ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τήν σταθε-
ρότητά μας κατά τήν ἐσχατολογική δοκιμασία
(Ματθ. 24,20 ἑξ. 26,41 ἑξ. Λουκ. 21,36· βλ.
Λουκ. 22,31-32). Αὐτή εἶναι ὅλη ἡ οὐσία τοῦ
προτύπου τῆς προσευχῆς, πού διδάχθηκε ἀπό τόν
Ἴδιο τόν Ἰησοῦ, βλ. Ματθ. 6,9-15.

(γ) Ἡ ἀληθινή προσευχή. Τό «Πάτερ ἡμῶν» (6,7-15)

1. Καί στήν περικοπή μας αὐτή ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ὁμιλεῖ πάλι
γιά τήν προσευχή, πῶς πρέπει νά γίνεται αὐτή καί ποῖα αἰτήματα πρέπει νά ἔχει.
Στήν προσευχή μας, πρῶτον, δέν πρέπει νά «βαττολογοῦμε» (στίχ. 7). Δηλαδή, νά
μή φλυαροῦμε καί νά μή ζητοῦμε μή πρέποντα πράγματα, ὅπως τό νά πλουτήσουμε
ἤ τό νά δοξαστοῦμε. Στήν συνέχεια ὁ Κύριος παραδίδει στούς μαθητές Tου καί σέ
ὅλους τούς ἰδικούς Tου ἕνα τύπο προσευχῆς, ὄχι γιά νά λέγουμε μόνο αὐτή τήν προ-
σευχή, ἀλλά γιά νά τήν ἔχουμε σάν βάση γιά ὅλες μας τίς προσευχές. Ἡ προσευχή
αὐτή εἶναι τό γνωστό «Πάτερ ἡμῶν». Τήν λέγουμε «Κυριακή» προσευχή, ἐπειδή
μᾶς τήν παρέδωκε ὁ Κύριος. Κάθε λέξη τῆς προσευχῆς αὐτῆς ἔχει βαθύ νόημα: 

Μέ τό «Πάτερ» (στίχ. 9) δηλώνουμε τήν υἱοθεσία μας ἀπό τόν Θεό. Αὐτή ὅμως
ἡ τιμή δημιουργεῖ σ᾽ ἐμᾶς τήν ὑποχρέωση νά πολιτευόμαστε ἀξίως πρός αὐτήν τήν
θεία υἱοθεσία μας. Γιατί, ὅπως λέγει ὁ Ζιγαβηνός, «ὁ φαύλως μέν βιῶν, Πατέρα δέ
ἑαυτοῦ τόν Θεόν ὀνομάζων, καταψεύδεται καί τοῦ Θεοῦ καί ἑαυτοῦ» (Μ. 129,233).
Τό «ἡμῶν» (στίχ. 9) δηλώνει ὅτι ὅλοι οἱ πιστοί εἴμαστε ἀδελφοί μεταξύ μας, ἀφοῦ
εἴμαστε παιδιά τοῦ Ἴδιου Θεοῦ Πατέρα. Ἡ φράση «ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (στίχ. 9) δέν
δηλώνει ὅτι ὁ Θεός συγκλείεται στόν οὐρανό, γιατί εἶναι ἀχώρητος καί ἀπερίγρα-
πτος. Εἶναι πανταχοῦ παρών. Λέγουμε ὅμως ὅτι ὁ Θεός κατοικεῖ στόν οὐρανό, γιατί
εἶναι καθαρώτερος ὁ τόπος αὐτός καί γιατί σ᾽ αὐτόν εἶναι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι καί οἱ
ἅγιοι, στούς ὁποίους ἐπαναπαύεται ὁ Θεός. 

2. Τά τρία ἑπόμενα αἰτήματα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς εἶναι μία ἐπίκληση γιά
τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ (στίχ. 10). Καί μετά ἀπό αὐτά ἔρχονται τά αἰτή-
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ματα πού ἀναφέρονται στίς βασικές ἀνάγκες γιά τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων (στίχ. 11).
Ἀλλά τό πρῶτο ἐνδιαφέρον τῶν Χριστιανῶν πρέπει νά εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
(βλ. Ματθ. 6,34). Τό αἴτημα «ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου» (στίχ. 9) σημαίνει νά δοξα-
σθεῖ τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Δοξάζεται δέ τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ μέ τήν δική μας ἁγία
ζωή (βλ. Ματθ. 5,16). Τό νόημα λοιπόν τοῦ αἰτήματος εἶναι: «Δοξασμένον οὖν ὑπάρ-
χον τό ὄνομά σου, δοξασθήτω καί διά τῆς πολιτείας ἡμῶν» (Ζιγαβηνός, 129,236).
Ἤ, ὁμοίως: «Ποίησον ἡμᾶς ἁγίους, ἵνα καί σύ δι᾽ἡμᾶς δοξάζῃ· ὡς γάρ βλασφημεῖται
δι᾽ ἐμέ (βλ. Ρωμ. 2,24), οὕτω καί δοξάζεται δι᾽ ἐμέ ὁ Θεός» (Θεοφύλακτος, Μ.
123,204). – Τό «ἐλθέτω ἡ Βασιλεία σου» (στίχ. 10) εἶναι μία εὐχή νά ὑποταχθοῦμε
στόν Θεό μέ τό νά κάνουμε τό πανάγιο θέλημά Του καί νά μήν ὑποτασσόμεθα στόν
διάβολο ποιοῦντες τά πονηρά του ἔργα. Ὅμως, ὅπως ἑρμηνεύουν οἱ Πατέρες, Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία, ἡ ὁποία θά γίνει μετά
δόξης πολλῆς (Ματθ. 25,31) καί θά μᾶς εἰσαγάγει στήν αἰώνια ζωή. Λέγοντας λοιπόν
««ἐλθέτω ἡ Βασιλεία σου», ἄς φροντίζουμε νά εἴμαστε «ἐμπαράσκευοι (= καλά ἑτοι-
μασμένοι) πρός ὑπαντήν αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ) διά παντός. Ἐμπαρασκεύου γάρ τό ζη-
τεῖν ἐλθεῖν τόν δικαστήν» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,236). – Μέ τό ἄλλο αἴτημα «γενηθήτω
τό θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς» (στίχ. 10) ζητοῦμε νά μᾶς δίνει ὁ Θεός
τήν Χάρη Tου νά τηροῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι στήν γῆ τό θέλημά Του, ὅπως τό τελοῦν
οἱ ἄγγελοι στόν οὐρανό. Γιατί περί τῶν ἀγγέλων λέγει ὁ Ψαλμωδός ὅτι εἶναι «λει-
τουργοί αὐτοῦ, ποιοῦντες τό θέλημα αὐτοῦ» (Ψαλμ. 102,21). «Θέλημα» δέ τοῦ Θεοῦ
εἶναι οἱ ἐντολές Tου. 

3. Γνωρίζοντας ὁ Κύριος ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση μας δέν εἶναι ὅπως ἡ ἀγγελική,
ἀλλά ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τροφή, μᾶς λέγει τώρα νά ζητᾶμε καί γιά τήν διατροφή
μας (στίχ. 11). Νά ζητᾶμε ὅμως τά ἀναγκαῖα μόνον. Τόν «ἄρτον» μόνο καί μάλιστα
προσθέτει καί τό «σήμερον». Αὐτόν τόν ἄρτο ἡ προσευχή τόν χαρακτηρίζει ὡς «ἐπι-
ούσιον», δηλαδή ἀναγκαῖο γιά τήν συντήρησή μας· τόν καθημερινό λοιπόν, ἀφοῦ
εἶναι ἀναγκαῖος γιά τήν συντήρησή μας. Τόν «ἐφήμερον», ὅπως τόν λέγει ὁ ἱερός
Χρυσόστομος. Ἀλλά ἀφοῦ ἡ λέξη «ἐπιούσιος» ἔχει τήν ἔννοια τοῦ καθημερινοῦ,
γιατί ὁ Χριστός πρόσθεσε καί τό «σήμερον»; Τό πρόσθεσε, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Ζιγα-
βηνός, γιά νά μᾶς διδάξει ἐντονώτερα νά μήν εἴμαστε ἐναγώνιοι γιά τό μέλλον
(129,237). Τό μάθημα δέ αὐτό θά μᾶς τό πεῖ καί παρακάτω ὁ Κύριός μας λέγοντας
«μή οὖν μεριμνήσητε εἰς τήν αὔριον» (Ματθ. 6,34). Ὡς «ἄρτον ἐπιούσιον» ὅμως μπο-
ροῦμε, μέ ἀναγωγική ἑρμηνεία, νά νοήσουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν θεία γνώση,
καί, πιό οὐσιαστικά, τήν Θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ (βλ.
Θεοφυλάκτου Μ. 123,205). 

4. Ἐπειδή ἡ φύση μας ρέπει πρός τήν ἁμαρτία καί συνεχῶς ἁμαρτάνουμε, γι᾽αὐτό
καί ὁ Κύριος μᾶς λέγει τώρα νά ζητᾶμε στήν προσευχή μας τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν
μας: «Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν» (στίχ. 12). Λέγοντες δέ τά ἁμαρτήματά
μας «ὀφειλήματα» δηλώνουμε ὅτι εἴμαστε χρεωμένοι στόν Θεό. Ἄν αὐτό τό αἴτημα
τό λέγουμε ἐνσυνείδητα, πρέπει νά νοιώθουμε ταπείνωση καί συντριβή ὅταν τό λέ-
γουμε, γιατί ὁμολογοῦμε μέ αὐτό τόν ἑαυτό μας ἁμαρτωλό καί ὑπεύθυνο ἐνώπιον
Κυρίου. Μᾶς δίνει ὅμως ὁ Κύριος στήν συνέχεια καί τρόπο γιά νά κάμψουμε τήν
εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ καί νά πετύχουμε τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Καί ὁ τρόπος
αὐτός εἶναι τό νά ὑποσχεθοῦμε ὅτι θά συγχωροῦμε καί ἐμεῖς τούς ἁμαρτήσαντας σέ
μᾶς: «Ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» (στίχ. 12). Εἶναι δέ τόσο σοβαρό
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καί τόσο ἀναγκαῖο αὐτό, τό νά συγχωροῦμε, δηλαδή, καί ἐμεῖς τά πταίσματα τῶν
ἄλλων, ὡς προϋπόθεση γιά τήν ἄφεση τῶν ἰδικῶν μας ἁμαρτιῶν, ὥστε ὁ Κύριος τό
ἐπανέλαβε ἀμέσως καί μετά τό τέλος τῆς προσευχῆς, πού μᾶς παραδίδει: «Ἐάν ἀφῆτε
– εἶπε– τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καί ὑμῖν ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ
οὐράνιος» (στίχ. 14). 

5. Τά δύο τελευταῖα αἰτήματα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς στήν συνέχεια εἶναι σχε-
δόν ἕνα: «Καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ»
(στίχ. 13). Βέβαια «ὁ Θεός δέν πειράζει κανένα» (Ἰακ. 1,13). Γι᾽ αὐτό τό «μή εἰσε-
νέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν» θά τό ἑρμηνεύσουμε «μήν ἐπιτρέψεις, Θεέ μου, νά
μποῦμε σέ πειρασμό». Εἶναι ἰδίωμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς νά λέγει ὅτι ὁ Θεός φέρει
τόν πειρασμό ὅταν τόν παραχωρεῖ. Κάθε πειρασμός προέρχεται ἀπό τόν διάβολο,
δέν ἐγγίζει ὅμως ὁ πειρασμός τόν ἄνθρωπο, ἄν δέν τό ἐπιτρέψει ὁ Θεός. Ἐπιτρέπει
δέ πολλές φορές ὁ Θεός νά μᾶς ἔρχονται πειρασμοί γιά νά καταρτιζόμαστε καί νά
δυναμωνόμαστε μέ τόν ἀγώνα πού θά κάνουμε γιά τήν ἀντιμετώπισή τους, ὅπως τό
ἀποδεικνύει αὐτό καί ἡ ἱστορία τοῦ Ἰώβ. Πάντως, μέ τό νά μᾶς λέει ὁ Κύριος νά
ζητᾶμε στήν προσευχή μας νά μή εἰσέλθουμε σέ πειρασμό, σημαίνει νά μήν θαρ-
ρεύουμε στούς ἑαυτούς μας καί νά μήν ἐπιζητᾶμε μόνοι μας τούς πειρασμούς. Ὅταν
ὅμως ὁ Θεός παραχωρεῖ πειρασμό, τότε ἄς ζητᾶμε τήν Χάρη Του γιά νά τόν ἀντιμε-
τωπίσουμε. 

Καί τό τελευταῖο αἴτημα: «Ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ». «Πονηρόν» ἐδῶ
ὀνομάζει τόν διάβολο· καλεῖ δέ αὐτόν ὁ Κύριος «πονηρόν», γιατί εἶναι ὁ καθ᾽ ὑπερ-
βολήν πονηρός. Μᾶς ἔχει φοβερό μῖσος καί κάνει ἄσπονδο πόλεμο ἐναντίον μας,
γι᾽ αὐτό καί μᾶς λέγει ἐδῶ ὁ Κύριός μας νά προσευχόμαστε νά σωθοῦμε ἀπ᾽ αὐτόν.
Ὅλα τά κακά προέρχονται ἀπό τόν διάβολο καί γι᾽ αὐτό αὐτόν μόνο πρέπει νά θε-
ωροῦμε ἐχθρό μας καί ὄχι ἐκείνους, πού ἀπό ἀφροσύνη παρασύρθηκαν καί νικήθη-
καν ἀπό αὐτόν καί μᾶς ἔβλαψαν. – Τό τέλος τῆς προσευχῆς μας εἶναι μία εὐγνώμονα
δοξολογία καί εὐφημία στόν Θεό: «Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ
δόξα εἰς τούς αἰῶνας· ἀμήν». Ἡ δοξολογία αὐτή μᾶς ἐνθαρρύνει. Γιατί, ἀφοῦ ὁ Θεός
εἶναι δυνατός Βασιλεύς, ἄρα θά μᾶς ἐνδυναμώσει νά νικήσουμε τόν πονηρό διάβολο
καί νά δοξασθοῦμε ἔπειτα ἀπ᾽ Αὐτόν, τόν Θεό μας. 

6,7. Μή βαττολογήσητε. Τό ρῆμα «βαττο-
λογῶ» ἑρμηνεύεται διαφόρως. Ἤ ὅτι πολυλογῶ
(βλ. στόν ἴδιο στίχ. τήν ἔκφραση «ἐν τῇ πολυλο-
γίᾳ αὐτῶν...») ἤ ὅτι λέγω μάταια πράγματα.

Ἄλλοι γιά τήν ἔννοια τοῦ ρήματος ἐπικαλοῦνται
τούς μαγικούς παπύρους, ὅπου πολλαπλασιάζουν
ἀκαταλαβήστικους τύπους, γιά νά κάμψουν τήν
θεότητα. Τέλος, μερικές φορές ἑρμηνεύουν τό

6,7 «Ὅταν δέ προσεύχεσθε, νά μή
φλυαρεῖτε ὅπως οἱ εἰδωλολάτρες·
γιατί αὐτοί νομίζουν ὅτι θά εἰσακου-
στοῦν μέ τήν πολυλογία τους. 
8 Νά μή γίνετε λοιπόν ὅπως καί
αὐτοί· γιατί ὁ Πατέρας σας, προτοῦ

6,7Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολο-
γήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι
γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσα-
κουσθήσονται. 
8Μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ
ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ

Ἐκκλ. 5,1
Σ. Σειρ.

7,14
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τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

9Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς·
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·

σεῖς τοῦ ζητήσετε, γνωρίζει τί ἔχετε
ἀνάγκη. 

9 Ἔτσι δέ νά προσεύχεσθε ἐσεῖς: 
“Πατέρα μας, πού βρίσκεσαι

στούς οὐρανούς· 
δοξασμένο νά εἶναι τό ὄνομά

σου· 

«βαττολογῶ» ὡς μή λές «μπᾶτᾶλᾶθᾶ» (λέξη
χωρίς ἔννοια), ἀλλά «Πάτερ ἡμῶν». 6,9 ἑξ. Κατά
τήν σύνταξη τοῦ Ματθαίου, τό «Πάτερ ἡμῶν»
περιέχει ἑπτά αἰτήματα. Ὁ ἀριθμός αὐτός εἶναι
ἀγαπητός στόν Ματθαῖο: Δύο φορές ἑπτά γενεές
στήν Γενεαλογία (1,17)· ἑπτά μακαρισμοί (βλ.
5,5)· ἑπτά παραβολές (βλ. σχόλ. εἰς 13,3)· νά
συγχωροῦμε ὄχι ἑπτά φορές, ἀλλά ἑβδομηκοντά-
κις ἑπτά (18,22)· ἑπτά τά «οὐαί» κατά τῶν Φα-
ρισαίων (βλ. σχόλ. εἰς 23,13)· ἑπτά τά τμήματα
στά ὁποῖα μπορεῖ νά χωριστεῖ τό Εὐαγγέλιό του
(βλ. τόν χωρισμό κατά τό ὑπόμνημα La Bible de
Jerusalem). Ὁ ἀριθμός 7 τῆς Κυριακῆς προ-
σευχῆς στό κατά Ματθαῖον ἀποκτήθηκε μέ τήν
πρόσθεση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ δύο αἰτημάτων στό
βασικό κείμενο τοῦ Λουκᾶ (Λουκ. 11,2-4): Τοῦ
τρίτου (τό «γενηθήτω τό θέλημά σου», βλ. 7,21.
21,31. 26,42) καί τοῦ ἑβδόμου αἰτήματος (τό
«ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ», βλ. τήν ἀνα-
φορά τοῦ «πονηροῦ» εἰς 13,19.38). Τά δύο αὐτά
αἰτήματα δέν ὑπῆρχαν στό ἀρχικό κείμενο τοῦ
Λουκᾶ (βλ. Καινή Διαθήκη τοῦ Nestle - Aland).
Ἡ προσευχή «Πάτερ ἡμῶν» ἀρχίζει μέ μία
τριπλῆ ἐπίκληση γιά τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ. Κάθε σκέψη πολιτικοῦ ἤ θρησκευτι-
κοῦ θριάμβου ἀποκλείεται στήν προσευχή αὐτή
τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ. 

– Στήν συνέχεια παρέχουμε μία σύντομη
ἀνάλυση τῆς Κυριακῆς προσευχῆς, χρήσιμη καί
γιά τό κήρυγμα. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα-
νοῖς: Οἱ χριστιανοί ἀπευθύνονται στόν κοινό Πα-
τέρα τους, πού εἶναι μοναδικός (23,9). Ἡ
ἔκφραση «ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» δέν σκοπεύει νά
τοποθετήσει τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος, ὅπως εἶναι ἐκτός
χρόνου, εἶναι καί ἐκτός τόπου. Ἀνταποκρίνεται
σέ μία σημιτική ἔκφραση, πού θέλει νά δηλώσει

ὅτι ὁ Θεός ἀπό τόν οὐρανό κυριαρχεῖ ὅλη τήν γῆ,
ἀλλά καί ὅτι εἶναι πολύ κοντά στούς ἀνθρώπους
μέ τήν πατρική του ἀγάπη («Πάτερ ἡμῶν»). Τό
μεγαλεῖο αὐτῆς τῆς ἔκφρασης ἀντανακλᾶται μέ
τήν ἁπλῆ ἀπόδοση «οὐράνιε Πατέρα μας».
Ἄλλοτε ὁ Ματθαῖος ἀποδίδει τήν ἔκφραση κατά
λέξη «ὁ Πατέρας μου, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (7,21.
10,32.33. 12,50. 16,17. 18,10.19) καί «ὁ Πατέρας
σας, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (5,16.45. 6,1.9. 7,11.
18,14) καί ἄλλοτε τήν ἀποδίδει μέ τό «ὁ οὐράνιος»
ἤ μέ τό «ὁ πατέρας σας, ὁ οὐράνιος» (6,14.26.32)
ἤ μέ τό «ὁ πατέρας μου, ὁ οὐράνιος» (15,13.
18,35). – Ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου: Τό «ὄνομα
τοῦ Θεοῦ»  εἶναι ἕνας βιβλικός παραδοσιακός
ὅρος, πού χρησιμοποιεῖται πρό παντός στά λει-
τουργικά κείμενα, γιά νά σημάνει μέ σεβασμό τήν
ὕπαρξή Του. Τό «ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου» εἶναι
μία κλασική ἔκφραση στήν Βίβλο καί στόν Ἰου-
δαϊσμό. Ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι ὁ κατ᾽ ἐξοχήν ἅγιος,
ἄρα ἡ ἔκφραση αὐτή δέν προσθέτει τίποτε στήν
ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν ἔκφραση αὐτή δηλώ-
νουμε αὐτό πού ἀναγνωρίζουμε καί πιστεύουμε
γιά τόν Θεό, ὅτι δηλαδή εἶναι δεδοξασμένος, ἤ δη-
λώνουμε αὐτό πού τοῦ ἀποδίδει δόξα (βλ. Ἰωάν.
12,28, πού πρέπει νά ἰσοδυναμεῖ μέ τό ἐδῶ αἴτημά
μας). Ἡ Βίβλος καί ὁ Ἰουδαϊσμός γνωρίζουν δύο
τρόπους ἐξαγιασμοῦ τοῦ Θεοῦ. Οἱ Γραμματεῖς καί
οἱ Ραββῖνοι προέτρεπαν τόν λαό νά ἁγιάζουν τόν
Θεό μέ τήν ὑπακοή στίς ἐντολές Του καί ἔτσι θά
ἀναγνωρίζετο καί ἡ δική τους κυριότητα σ᾽
αὐτούς (βλ. Λευϊτ. 22,32. Ἀριθμ. 27,14. Δευτ.
32,51. Ἠσ. 8,13. 29,13). Οἱ προφῆτες στίς προφη-
τεῖες τους γιά τήν ἐρχόμενη σωτηρία ἀνήγγειλαν
ὅτι ὁ Θεός θά ἁγιασθεῖ μέ τό νά φανερωθεῖ ὡς δί-
καιος Κριτής καί Σωτήρ στά μάτια ὅλων τῶν
ἐθνῶν (βλ. Ἠσ. 5,16 καί πρό παντός Ἰεζ. 20,41.

||Λουκ.
11,2-4

Ἰεζ. 36,23
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28,22.25. 36,23. 38,16.23. 39,27). – Ἐλθέτω ἡ
βασιλεία σου: Βλ. σχόλια εἰς 3,2 καί 4,17. Αὐτή
ἡ ἐρχόμενη ἤ ἐγκαινιαζόμενη ἀπό τόν Ἰησοῦ βα-
σιλεία τό «Πάτερ ἡμῶν» ἀπαιτεῖ νά ἔλθει σύντομα
καί νά ἀναγνωρισθεῖ ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους
τῆς γῆς. – Γενηθήτω τό θέλημά σου: Ὅπως καί
ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ στήν Γεθσημανῆ (Ματθ.
26,42. Λουκ. 22,42), αὐτό τό αἴτημα δέν εἶναι μιά
προσευχή ὑποχρεωτικῆς παραιτήσεως ἀπό τό θέ-
λημά μας καί ἀναγκαστικῆς παραδόσεως στό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἁπλῶς μιά ἐπίκληση σ᾽
Αὐτόν, γιά νά μᾶς δώσει τήν Χάρη Tου, ὥστε νά
ἐκπληρώνουμε τό θέλημά Tου· γι᾽ αὐτό καί ὡς κα-
λυτέρα μετάφραση θεωροῦμε τήν «κάνε νά γίνεται
τό θέλημά σου» θέτοντες ὡς ὑποκείμενο τῆς φρά-
σεως τόν Θεό. Ὁ σύνδεσμος αὐτοῦ τοῦ αἰτήματος
μέ τά δύο πρῶτα αἰτήματα δείχνει ὅτι πρόκειται
γιά τήν πραγματοποίηση ἀπό τόν Θεό τοῦ θελή-
ματός Του νά ἔλθει ἡ βασιλεία Του (βλ. Ἠσ. 44,28.
46,10-11. 48,14. Ἐφ. 1,5.9). Αὐτό ὅμως τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ ἀφορᾶ τούς ἀνθρώπους καί δέν θά μπο-
ρεῖ λοιπόν νά ἐκπληρωθεῖ χωρίς τήν συναίνεσή
τους νά ὑπακούουν στίς ἐντολές Του. Ἡ ἀναγκαιό-
τητα αὐτή τονίζεται συχνά στόν Ματθαῖο (5,17-
20. 6,33. 7,21.24-27. 12,50. 21,30). – ῾Ως ἐν
οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς: Ὄχι ὡς προσθήκη, νά
γίνει, δηλαδή, τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί στήν γῆ καί
στόν οὐρανό. Ἀλλά, ὅπως ἤδη γίνεται τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ στόν οὐρανό ἀπό τούς ἀγγέλους, ἔτσι νά
γίνεται στήν γῆ καί ἀπό τούς ἀνθρώπους. Τόν
οὐρανό τόν ἔχουμε νοήσει ὡς τήν τελείως πραγ-
ματοποιουμένη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ γῆ λοι-
πόν νά εἶναι κατά τήν εἰκόνα του (Δαν. 4,32. Α´
Μακ. 3,60). – Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον
δός ἡμῖν σήμερον: Ἡ δυσκολία στόν στίχ. μας

συνίσταται στήν ἑρμηνεία τῆς λέξεως «ἐπιού-
σιος», λέξεως πού προσδιορίζει τόν ζητούμενο
ἄρτο. Ἡ λ. δέν συναντᾶται σέ ἄλλα κείμενα, βι-
βλικά ἤ ἐξωβιβλικά, καί γιά τήν ἔννοιά της κα-
ταφεύγουν ἐτυμολογικά οἱ ἑρμηνευτές τῆς
Βίβλου σέ δύο ἑρμηνεῖες: (α) Παράγουν τήν λ.
ἀπό τό «οὐσία», πού σημαίνει τήν ὕπαρξη. Λέ-
γεται, λοιπόν, κατά τήν ἑρμηνεία αὐτή, ὁ ἄρτος
«ἐπιούσιος», ἐπειδή εἶναι «ἐπί τῇ οὐσίᾳ καί ὑπάρ-
ξει καί συστάσει τοῦ σώματος ἐπιτήδειος» (Ζιγα-
βηνός, Μ. 129,237). Ἤ, λέγεται ὁ ἄρτος
«ἐπιούσιος», γιατί εἶναι γιά τήν ἐπιοῦσα, τήν
ἐρχόμενη, δηλαδή, ἡμέρα. Ἡ δεύτερη αὐτή ἑρμη-
νεία δέν φαίνεται ἀντίθετη μέ τόν λόγο τοῦ Κυ-
ρίου στήν ἐπί τοῦ Ὄρους πάλιν Ὁμιλία Του «μή
οὖν μεριμνήσητε εἰς τήν αὔριον» (Ματθ. 6,34).
Γιά τόν χριστιανό, πού δέν ζητᾶ, παρά μόνο τά
ἀναγκαῖα, «ἄρτος ἐπιούσιος» εἶναι ἡ τροφή πού
ἀρκεῖ ἀπό τήν μιά στήν ἄλλη ἡμέρα. Ἔτσι, πρός
τήν ἑρμηνεία αὐτή, δέν φαίνεται ἀντίθετο καί τό
«σήμερον», πού προστίθεται στήν συνέχεια: «Τόν
καθημερινό ἄρτο». Ἡ ἔκφραση «σήμερον» χρη-
σιμοποιεῖται γιά νά σημάνει τήν ἑσπέρα τῆς ἡμέ-
ρας πού ἀρχίζει (Παροιμ. 27,1. Πράξ. 7,26).
Κατά τήν Γραφή πρῶτα ἔγινε ἡ ἑσπέρα καί
ἔπειτα τό πρωΐ, ἡ ἄλλη ἡμέρα καί ὅλο αὐτό λέ-
γεται «ἡμέρα μία» (βλ. Γεν. 1,5). Τό «ἐπιούσιος»
δέ μέ τήν ἔννοια τῆς ἐπιούσης, τῆς ἐρχομένης
ἡμέρας, ἄν νοηθεῖ μέ εὐρεία ἔννοια αὐτή ἡ αὔριο
ἡμέρα, τότε δίνουμε ἐσχατολογικό χαρακτῆρα
στό αἴτημα καί τό συνάπτομε μέ τά προηγούμενα
αἰτήματα περί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. «Ἐπιού-
σιος ἄρτος» μέ αὐτή τήν ἔννοια εἶναι τό συμπό-
σιο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 26,29. Λουκ.
22,30). Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἐφήρμοσαν τό αἴτημα

10 νά ἔλθει ἡ Βασιλεία σου· 
νά γίνει τό θέλημά σου, 
ὅπως στόν οὐρανό καί στή γῆ· 
11 τό ψωμί μας, πού εἶναι ἀπαραί-

τητο γιά τή ζωή μας, δῶσε μας σή-
μερα. 

12Καί χάρισέ μας τά χρέη μας (δη-
λαδή, τά ἁμαρτήματά μας), 

ὅπως καί ἐμεῖς χαρίζουμε στούς

10ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν

οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον

δὸς ἡμῖν σήμερον·

12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς
ὀφειλέταις ἡμῶν·

Ἰωάν.
17,6.26

Ματθ.
26,39.42π

αρ. Δαν.
4,32

Παρ. 30,8-
9

Ἰωάν.
6,32.35

18,21-35
Ἐφ. 4,32
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«τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμε-
ρον» στήν πνευματική τροφή, στόν ἄρτο τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ καί στήν Τροφή τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας, βλ. στήν ἑνότητα Ἰωάν. 6,22-66. Τέλος,
ἄν καί ἡ ἀκριβής ἔννοια τῆς λ. «ἐπιούσιος» πα-
ραμένει ἀβεβαία, ὅμως μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι
μέ τό αἴτημα «τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον
δός...» δέν ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό χλιδή καί πολυ-
τέλεια καί μία βεβαιότητα γιά τό μέλλον. Ὁ
Ἰησοῦς μέ τό αἴτημα αὐτό μᾶς καλεῖ νά ζητᾶμε
μέρα μέ τήν ἡμέρα τήν ἀναγκαία μας τροφή μέ
τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός, ὅπως παλαιά ἔθρεψε
τούς Ἰσραηλῖτες στήν ἔρημο στέλνοντάς τους τό
μάννα, τό ὁποῖο αὐτοί συνέλεγαν μέρα μέ τήν
ἡμέρα (βλ. Ἐξ. κ.16), ἔτσι θά φροντίσει καί γιά
μᾶς κάθε ἡμέρα. – Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλή-
ματα...: Τά χρέη στήν βιβλική καί τήν κοσμική
γλώσσα εἶναι μιά δικαστική καί ἐμπορική ὑπο-
χρέωση μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἰδιαίτερα σοβαρή
στόν ἀρχαῖο κόσμο, ὅπου αὐτά μποροῦσαν νά
ἐπισύρουν τό χάσιμο τῆς ἐλευθερίας (βλ. Ματθ.
18,23-35). Ἡ εἰκόνα αὐτή χρησιμοποιεῖται στόν
Ἰουδαϊσμό γιά νά καθορίσει τήν κατάσταση τοῦ
ἀνθρώπου πρό τοῦ Θεοῦ, στόν Ὁποῖον αὐτός
εἶναι ὑπόχρεως πολύ μεγάλου χρέους. Τά χρέη
αὐτά δηλώνουν τήν κατάσταση τοῦ ἁμαρτωλοῦ
(βλ. τόν παραλληλισμό μεταξύ τῶν στίχ. Λουκ.
13,2 καί 4). Σήμερα, πού συνήθως χρεωνόμαστε
καί δανειζόμαστε μέ πίστωση, ἡ μετάφραση
«χρέη» δέν ἐκφράζει δυνατά τό βάρος καί τήν
ὀδυνηρή κατάσταση τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου.
Μέ τό αἴτημα, λοιπόν, «καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλή-
ματα...» μᾶς λέγει ἡ Κυριακή προσευχή νά ζη-
τοῦμε τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἡ ἄφεση
τῶν ἁμαρτιῶν μας εἶναι μία κατ᾽ ἐξοχήν χάρις
τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς, γιατί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι εἴμαστε ἀνί-

κανοι νά ἐξαλείψουμε τά ἁμαρτήματά μας. Ὁ
Ἰησοῦς, πού συνδέει τόσο δυνατά τά χρέη μας
πρός τόν Θεό μέ τά χρέη μας πρός τούς ἀδελφούς
μας, διακηρύσσει συχνά, ὅπως τό ἔκανε ἤδη ἡ
Παλαιά Διαθήκη (βλ. Σ. Σειράχ 28,1-5), ὅτι γιά
νά λάβουμε τήν συγγνώμη τῶν ἁμαρτιῶν μας, ὁ
Θεός ζητᾶ νά συγχωρέσουμε καί ἐμεῖς τούς ἀδελ-
φούς μας (Ματθ. 5,7. 6,14-15. 18,23-35. Μάρκ.
11,25). Καί αὐτή ἡ συγγνώμη πρός τούς ἀδελ-
φούς μας μαρτυρεῖ τήν εἰλικρίνεια τοῦ αἰτήμα-
τός μας, τῆς μετανοίας μας, δηλαδή, μέ τό νά
ζητᾶμε τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Τό νόημα
αὐτό φαίνεται ἰσχυρότερα σέ μιά ἄλλη, αὐθεντι-
κότερη γραφή στόν Ματθαῖο, ὅπου ἡ ἰδική μας
συγγνώμη πρός τούς ἀδελφούς μας ἐκφράζεται
σέ παρελθόντα χρόνο, ὡς τετελεσμένο γεγονός.
Ἀντί τοῦ «ἀφίεμεν», κατά τήν γραφή αὐτή,
ἔχουμε «ἀφήκαμεν». – Μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς
πειρασμόν: Ὁ πειρασμός ἐδῶ δέν εἶναι ἡ δοκι-
μασία στήν ὁποία ὑποβάλλει ὁ Θεός τόν Ἀβραάμ
(Γεν. 22,1. Α´ Μακ. 2,52. Σ. Σειρ. 44,20. Ἑβρ.
11,17) ἤ τόν λαό του (Ἐξ. 15,25. 16,4. 20,20.
Δευτ. 8,2. 13,4. Κριτ. 2,22. 3,1.4. Σοφ. Σολ.
11,9). Εἶναι, ὅπως συχνά τό βλέπουμε στήν
Καινή Διαθήκη, οἱ δυσκολίες καί τά θλιβερά πού
συμβαίνουν στήν ζωή μας, με τά ὁποῖα ὁ Σα-
τανᾶς προσπαθεῖ νά μᾶς πλήξει καί νά μᾶς κάνει
νά ἁμαρτήσουμε (Α´ Κορ. 7,5. Α´ Θεσ. 3,5. Α´
Πέτρ. 5,5-9. Ἀπ. 2,10· βλ. καί Λουκ. 22,31).
Ἔτσι, δέν λέγουμε ποτέ στήν Καινή Διαθήκη ὅτι
ὁ Θεός πειράζει καί τό Ἰακ. 1,13 τό ἀποκλείει
αὐτό σαφῶς (βλ. Σ. Σειρ. 15,11-12). Δέν θέτει ὁ
Ἴδιος ὁ Θεός πειρασμό στόν ἄνθρωπο γιά νά
ἐμπλακεῖ σ᾽ αὐτόν· αὐτό τό κάνει ὁ Διάβολος.
Ὅμως, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Θεός γιά τό
πνευματικό μας γύμνασμα καί τόν καταρτισμό

δικούς μας ὀφειλέτες (σέ ὅσους
ἁμάρτησαν σέ ἐμᾶς)· 

13καί μή μᾶς ἀφήσεις νά πέσουμε
σέ πειρασμό, ἀλλά σῶσε μας ἀπό
τόν πονηρό (δηλαδή, τόν διάβολο). 

Γιατί σέ σένα (καί ὄχι στόν πο-
νηρό) ἀνήκει ἡ Βασιλεία καί ἡ δύ-
ναμη καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες.

13καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πει-
ρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ
πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ
δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·
ἀμήν.

26,41παρ.
Ἰωάν.

17,11.15
Α´ Ἰωάν.

2,14σχ.
Β´ Θεσ.

3,3
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Ἀμήν”. 
14 Ναί, ἄν συγχωρεῖτε στούς

ἀνθρώπους τά παραπτώματά τους,
θά συγχωρήσει καί σέ σᾶς ὁ Πατέρας
σας ὁ οὐράνιος. 
15 Ἄν ὅμως δέν συγχωρήσετε στούς
ἀνθρώπους τά ἁμαρτήματά τους,
οὔτε καί ὁ Πατέρας σας θά συγχω-
ρήσει τά δικά σας ἁμαρτήματα».

14Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ
ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· 

15ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ
παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ
ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα
ὑμῶν.

μας ἐπιτρέπει ἤ μᾶς δίνει δοκιμασίες καί μᾶς
εἰσάγει ὑπ᾽ αὐτήν τήν ἔννοια εἰς πειρασμούς.
Ἐπίσης, γιά τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό διαβά-
ζουμε ὅτι «ἀνήχθη εἰς τήν ἔρημον ὑπό τοῦ Πνεύ-
ματος πειρασθῆναι ὑπό τοῦ Διαβόλου» (Ματθ.
4,1). Ἡ ἑρμηνεία λοιπόν τοῦ αἰτήματος «μή εἰσε-
νέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν» εἶναι ὄχι νά ζητοῦμε
νά μήν πειραζόμεθα (Ματθ. 26,41 ἑξ. Α´ Κορ.
10,13), δηλαδή, νά μή δοκιμαζόμεθα, ἀλλά νά μή
ἐπιστρέψει ὁ Θεός μιά δοκιμασία, πού δέν θά τήν
ἀντέξουμε.·– Ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονη-
ροῦ: Στόν Ματθαῖο ἡ λ. σημαίνει καί τό πονηρό
πράγμα ἤ λόγο καί τόν πονηρό ὡς πρόσωπο, δη-
λαδή τόν Διάβολο. Τήν πρώτη ἔννοια τῆς λέξης
ἔχομε στά ἐδάφια 5,11. 6,23 καί τήν δεύτερη εἰς
13,19 καί πιθανόν εἰς 5,37. 13,38. Ὁμοίως στά
ἐδάφια Β΄ Θεσ. 3,3 καί Ἰωάν. 17,15 ὑπό τόν «πο-
νηρόν» νοοῦμε τόν Διάβολο, ἐνῶ εἰς Β´ Τιμ. 4,18

ἡ ἔννοια τῆς λέξης εἶναι ἀπρόσωπη. Ὁ Διάβολος
ἀποδίδεται ἐπίσης καί μέ τήν ἔκφραση «ὁ πειρά-
ζων» (βλ. Ματθ. 4,3 καί Α´ Θεσ. 3,5). – Ὅτι σοῦ
ἐστιν ἡ βασιλεία...: Ἡ δοξολογία αὐτή στό τέλος
τοῦ στίχ. θεωρεῖται ὡς λειτουργική προσθήκη.
Μέ βάση τήν προσευχή τοῦ Δαβίδ εἰς Α΄ Παραλ.
29,11-13 ἡ πρώτη Ἐκκλησία προσέθεσε στό
«Πάτερ ἡμῶν» αὐτή τήν ὡραία κατακλείδα. Τό
ὅτι μία παρομοία δοξολογία ὑπάρχει στήν Διδαχή
(8,2), ἔργο γραμμένο πρό τοῦ 100 μ.Χ., αὐτό δη-
λώνει ὅτι ἡ κατακλεῖδα αὐτή τοῦ «Πάτερ ἡμῶν»
ἦταν διαδεδομένη. Ἦταν σύνηθες στούς Ἰουδαί-
ους νά τελειώνουν τίς προσευχές τους μέ μορφή
δοξολογίας καί οἱ πρῶτες χριστιανικές κοινότη-
τες ἀκολουθοῦσαν τήν ἰδία πρακτική. Σέ πολλά
ὅμως ἀξιόπιστα χειρόγραφα δέν ἀπαντᾶ ἡ δοξο-
λογία αὐτή.

(δ) Νηστεύετε ἐν κρυπτῷ (6,16-18)

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ:  Ἀφοῦ ὁ Κύριος μίλησε πῶς νά ἐξασκεῖται ἡ ἐλεημοσύνη (6,2-4)
καί ἡ προσευχή (6,5-8) (στό σημεῖο αὐτό, σάν παρένθεση, ἔδωσε τύπον ὡραίας προ-
σευχῆς τό «Πάτερ ἡμῶν»), μᾶς ὁμιλεῖ τώρα γιά τήν νηστεία. Οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν
πολλές νηστεῖες, ἀλλά, ὅπως τήν ἐλεημοσύνη καί τήν προσευχή, καί τίς νηστεῖες
τους τίς ἔκαναν ὑποκριτικά, γιά τήν δόξα τῶν ἀνθρώπων. Νηστεύοντες φρόντιζαν
νά ἀποκτοῦν μιά ὠχρότητα («ἀφανίζουσι τά πρόσωπα αὐτῶν», στίχ. 16). Καί τό ἔκα-
ναν βέβαια αὐτό, «ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες» (στίχ. 16). Ὁ Κύριός
μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς λέγει νά μή διαλαλοῦμε τήν νηστεία μας, ὅπως ἔκαναν οἱ
ὑποκριτές Φαρισαῖοι, ἀλλά, ἀντίθετα, νά τήν περικρύπτουμε. Μᾶς λέγει μάλιστα
ὅτι, γιά νά φαινόμαστε χαρούμενοι (καί νά κρύπτουμε ἔτσι τό σκυθρωπό τῆς νη-

||Μάρκ.
11,25

Σ.Σειρ.
28,1-5

Ματθ. 5,7

Ἐφ. 4,32
Κολ. 3,13
Ἰακ. 2,13



95

6,19-21

στείας), νά ἀλείφουμε τό κεφάλι μας μέ ἔλαιο, ὅπως ἔκαναν τότε ὅταν ἐπρόκειτο νά
πᾶνε σέ χαρμόσυνα συμπόσια, καί ἀκόμη, γιά τόν ἴδιο λόγο, νά πλένουμε τό πρό-
σωπό μας (στίχ. 17).

6,16-18. Ἐκτός ἀπό τίς λατρευτικές νηστεῖες
Λευϊτ. 16,29. 23,27), οἱ εὐσεβεῖς Ἰουδαῖοι ἔκα-
ναν καί προαιρετικές καί γι᾽ αὐτές πρόκειται ἐδῶ,
ὅταν λέγει ὁ Κύριος σ᾽ αὐτούς «ὅταν δέ νη-
στεύετε...» (στίχ. 16). Ἄν καί στούς Φαρισαίους,
ἀκόμη δέ καί στούς μαθητές τοῦ Ἰωάννου, φαι-
νόταν ὅτι ὁ Ἰησοῦς δέν ἔδινε μεγάλη σημασία
στήν νηστεία (βλ. Ματθ. 9,14-17), ὅμως δέν τήν
καταργεῖ, ἀλλά, ὅπως οἱ προφῆτες (βλ. Ἰωήλ
2,13. Ζαχ. 7,5), κατηγορεῖ τό νά χάνεται τό βα-
θύτερο νόημά της. Καί τό βαθύτερο νόημα τῆς
νηστείας εἶναι μία πλήρη παράδοση στόν Θεό,
ἀπό τόν Ὁποῖον τά περιμένουμε ὅλα (βλ. Ἐξ.

34,28. Δαν. 9,3. Ματθ. 4,2. Πράξ. 13,2-3. 14,23).
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐτίμησε τήν νηστεία καί
ἔδειξε τήν μεγάλη της ἀξία γιά τήν σωτηρία μας
νηστεύσας ὁ Ἴδιος τεσσαράκοντα μέρες καί νύ-
κτες (Ματθ. 4,2). 6,16. Ἀφανίζουσι γάρ τά πρό-
σωπα αὐτῶν. Ἀπό τήν συνέχεια (στίχ. 17), ὅπου
ὁ Κύριος συμβουλεύει τούς ἀκροατές Του νά
ἀποφεύγουν τήν σκυθρωπότητα μέ τήν καθαριό-
τητα καί νίψη τῆς κεφαλῆς καί τοῦ προσώπου
τους, συμπεραίνεται ὅτι τό «ἀφανίζουσι» τῆς
φράσης μας σημαίνει ὅτι οἱ ὑποκριτές «δέν πλέ-
νονται». Τό ἄπλυτο πρόσωπο, πραγματικά, δέν
λάμπει, δέν «φαίνει». 

6,16«Ὅταν δέ νηστεύετε, μή γίνε-
σθε σκυθρωποί, ὅπως οἱ ὑποκριτές.
Γιατί αὐτοί ἀφήνουν ἄπλυτα τά πρό-
σωπά τους, γιά νά φανοῦν στούς
ἀνθρώπους ὅτι νηστεύουν. Ἀληθινά
σᾶς λέγω ὅτι ἔχουν λάβει πλήρως τό
μισθό τους. 
17Ἐσύ ὅμως, ὅταν νηστεύεις, ἄλειψε
τό κεφάλι σου καί νίψε τό πρόσωπό
σου, 
18γιά νά μή φανεῖς στούς ἀνθρώπους
ὅτι νηστεύεις, ἀλλά στόν Πατέρα
σου, πού εἶναι παρών στά κρυφά
(καί τά βλέπει). Καί ὁ Πατέρας σου,
πού βλέπει στά κρυφά, θά σοῦ ἀντα-
ποδώσει στά φανερά».

6,16 Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνε-
σθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί·
ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν
ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νη-
στεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέ-
χουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 

17 Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν
κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου
νίψαι, 
18ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νη-
στεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ
κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων
ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ
φανερῷ.

Ὁ ἀληθινός θησαυρός (6,19-21)

1. Ἀφοῦ μέ τά προηγούμενα ὁ Ἰησοῦς ἐξέβαλε τό νόσημα τῆς κενοδοξίας, διδά-
σκει τώρα σέ κατάλληλο χρόνο καί τό δύσκολο μάθημα τῆς ἀκτημοσύνης, τῆς πε-
ριφρονήσεως τῶν χρημάτων. Τό μάθημα αὐτό πραγματικά εἶναι δύσκολο, γι᾽ αὐτό

Ἰδθ. 10,3

Ἠσ. 58,3

||Λουκ.
12,33-34
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καί ὁ Κύριος τό παρέδωσε μέ σοφό παιδαγωγικό τρόπο. Πρῶτα εἶπε τό «μακάριοι
οἱ ἐλεήμονες» (5,7). Ἔπειτα εἶπε τό «ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου» (5,25), νά δεί-
χνουμε, δηλαδή, συμφιλιωτική διάθεση πρός τόν ἀντίδικό μας. Ἔπειτα τό νά δίνουμε
καί τό πανωφόρι ἀκόμη σέ ἐκεῖνον πού θέλει νά μᾶς πάρει τό πουκάμισο (5,40.41).
Καί τώρα, στήν περικοπή μας ἐδῶ, λέγει τό ὕψιστο: Νά περιφρονοῦμε τά χρήματα! 

2. Γιά νά μᾶς πείσει δέ ὁ Κύριος νά μήν προσκολλούμαστε στά ὑλικά ὑπάρχοντά
μας, μᾶς λέει στήν συνέχεια πόσο βλαβερό εἶναι νά τά θησαυρίζουμε στήν γῆ, καί
πόση ὠφέλεια εἶναι νά τά θησαυρίζουμε στόν οὐρανό, προσφέροντάς τα στούς πτω-
χούς. Ἐδῶ στήν γῆ καταστρέφουν τούς θησαυρούς ὁ σκόρος καί ἡ σαπίλα καί τά
ἁρπάζουν οἱ κλέπτες (στίχ. 19). Ἐλεώντας ὅμως τούς πτωχούς θησαυρίζουμε τά
ὑπάρχοντά μας στόν οὐρανό, ὅπου δέν κινδυνεύουν ἀπό τήν φθορά καί τήν κλοπή
(στίχ. 19). Ἀλλά ἡ μεγαλύτερη ζημιά πού μᾶς κάνει ἡ φιλαργυρία καί ἡ πλεονεξία
εἶναι τό ὅτι αὐτές μᾶς ἀφαρπάζουν τόν νοῦ μας καί τόν προσηλώνουν στά γήϊνα καί
τά πρόσκαιρα. Εἶναι πολύ φυσικό αὐτό, γιατί, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Κύριος, «ὅπου ἐστίν
ὁ θησαυρός ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καί ἡ καρδία ὑμῶν» (6,20)! 

6,19-21. Ὁ Κύριος συμβουλεύει νά μήν θη-
σαυρίζουμε γήϊνους θησαυρούς, πού τούς ἀφα-
νίζει ὁ σκώληκας καί ὁ σκῶρος καί τούς
«διορύσσουν» οἱ κλέπτες (στίχ. 19). Μέ τήν
χρήση τοῦ ρήματος αὐτοῦ γίνεται ὑπαινιγμός
στούς ἀχυρόπυλους τοίχους τῆς ὑπαίθρου παλαι-
στινιακῆς οἰκείας ἤ σέ μία τρύπα σκαμμένη κάτω

ἀπό τόν τοῖχο γιά νά εἰσβάλει κάποιος στήν οἰκία
(βλ. Ἰώβ 24,16. Ματθ. 24,43). 6,19. Σής καί
βρῶσις. Ὁ «σής» εἶναι ὁ σκῶρος, ὁ ὁποῖος κα-
ταστρέφει ὑφάσματα καί ἐνδύματα. Ἡ «βρῶσις»
σημαίνει τόν σκώληκα (βλ. Ἐπιστολή Ἰερεμίου
10), ὁ ὁποῖος καταστρέφει τά φαγώσιμα, τά γε-
ωργικά προϊόντα ἤ τά τρόφιμα. 

6,19 «Μή θησαυρίζετε γιά τούς
ἑαυτούς σας θησαυρούς πάνω στή
γῆ, ὅπου ὁ σκόρος καί τό σκουλήκι
τούς ἀφανίζουν καί ὅπου οἱ κλέφτες
κάνουν διάρρηξη καί τούς κλέβουν. 
20Ἀλλά νά θησαυρίζετε γιά τούς ἑαυ-
τούς σας θησαυρούς στόν οὐρανό,
ὅπου οὔτε ὁ σκόρος οὔτε τό σκου-
λήκι τούς ἀφανίζουν καί ὅπου οἱ κλέ-
φτες δέν κάνουν διάρρηξη καί δέν
κλέβουν. 
21Γιατί, ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός σας,
ἐκεῖ θά εἶναι καί ἡ καρδιά σας».

6,19Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυ-
ροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ
βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται
διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· 

20θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν
οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις
ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διο-
ρύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· 

21ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν,
ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Ἰώβ
22,24-26

Ἰακ. 5,2-3
Ματθ.
19,21
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Ὁ «λύχνος» τοῦ σώματος (6,22-23)

1. Προηγουμένως ὁ Κύριος μᾶς εἶπε νά μήν εἴμαστε προσηλωμένοι στά ὑλικά
καί στούς θησαυρούς τοῦ κόσμου αὐτοῦ, γιατί αὐτό μᾶς αἰχμαλωτίζει τήν καρδιά
(στίχ. 21). Αὐτό δέ, τό νά ἀποσπαστεῖ ἡ καρδιά μας (πού τήν λέμε θεολογικά καί
«νοῦ») ἀπό τόν Θεό καί νά προσηλωθεῖ στά ὑλικά εἶναι μεγάλη ζημιά, εἶναι πνευ-
ματικός ὄλεθρος. Γιά νά τονίσει τήν ἀλήθεια αὐτή ὁ Κύριός μας ὁμιλεῖ ἐδῶ μέ ἕνα
ἁπλό φυσικό παράδειγμα: Ἄν τά μάτια μας εἶναι ὑγιῆ, τότε ἔχουμε φῶς (στίχ. 22)·
ἄν ὅμως εἶναι ἀσθενῆ, τότε ἔχουμε σκότος (στίχ. 22). Ἔτσι, ἄν ὁ νοῦς μας εἶναι προ-
σηλωμένος στόν Θεό καί εἶναι γι᾽ αὐτό καθαρός, τότε ἡ ψυχή μας ἔχει τό Φῶς τῆς
θείας Χάριτος. Ἄν ὅμως ὁ νοῦς εἶναι θολωμένος ἀπό τά πάθη, τότε ἔχουμε πνευμα-
τικό σκοτάδι. Τό μήνυμα τῆς περικοπῆς εἶναι νά προσέχουμε τήν καθαρότητα τοῦ
νοῦ μας.  

2. Εἶναι μεγάλη ἡ πνευματική μας ζημιά, ὅταν σκοτίζεται ὁ νοῦς. Γιατί, ἐάν ὁ
νοῦς, πού πρέπει νά εἶναι φῶς (γιατί εἶναι τό ὄργανο πού ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Θεό),
ἔγινε σκοτάδι, τότε ἄς φανταστοῦμε πόσο θά εἶναι τό σκοτάδι στόν ἄνθρωπο πού
τοῦ ἔρχεται ἀπό τά πάθη του (πού σκοπό ἔχουν νά τόν σκοτίζουν), ὅταν δέν ὑπάρχει
σ᾽ αὐτόν τό ὄργανο πού τοῦ δίνει φῶς, δηλαδή ὁ νοῦς (γιατί σκοτίστηκε). Αὐτό θέλει
νά πεῖ ὁ Κύριος μέ τόν τελευταῖο λόγο τῆς περικοπῆς μας: «Εἰ οὖν τό φῶς τό ἐν σοί
σκότος ἐστί, τό σκότος πόσον;» (στίχ. 23).

6,22. Τόν ὑγιῆ ὀφθαλμό, πού εἰκονίζει τόν
καθαρό νοῦ, ὁ Κύριος τόν λέγει ἐδῶ «ἁπλοῦν».
Τό ἐπίθετο αὐτό δέν ἐμφανίζεται ἀλλοῦ παρά
μόνο ἐδῶ καί στό Λουκ. 11,34. Ἀντιπαρατιθέ-
μενο ἐδῶ μέ τό «πονηρός» (= ἀσθενής) τοῦ
στίχ. 23 σημαίνει τήν πνευματική ὑγεία τοῦ
ἀνθρώπου ἐκείνου πού τό βλέμμα του εἶναι προ-
σηλωμένο στόν Θεό καί στόν Νόμο. Καί στήν
συνέχεια λέγει ὁ Κύριος ὅτι, ἄν τό μάτι πού μᾶς

δόθηκε γιά νά μᾶς μεταδίδει φῶς, αὐτό μᾶς ἔγινε
σκοτάδι, ἐπειδή εἶναι ἀσθενές, σέ πόσο πραγμα-
τικά σκοτάδι θά βυθισθοῦμε (στίχ. 23)!... Καί ὁ
Χρυσόστομος ἑρμηνεύει: «Ὅταν γάρ ὁ κυβερνή-
της ὑποβρύχιος γένηται καί ὁ λύχνος σβεσθῇ καί
ὁ ἡγεμών αἰχμάλωτος γένηται, ποία λοιπόν ἔσται
τοῖς ὑπηκόοις ἐλπίς;» (Μ. 57,291). Τό «κακό
μάτι» ἦταν μία μεταφορά γιά τήν σκληρότητα ἤ
τήν ζηλοφθονία, βλ. 20,15.

6,22 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν
ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου
ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτει-
νόν ἔσται· 
23ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ,
ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται.
εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί,
τὸ σκότος πόσον; 

6,22 «Ὁ λύχνος τοῦ σώματος εἶναι
ὁ ὀφθαλμός. Ἄν δέ ὁ ὀφθαλμός σου
εἶναι ὑγιής, ὅλο τό σῶμα σου θά
εἶναι φωτεινό. 
23 Ἄν ὅμως ὁ ὀφθαλμός σου εἶναι
ἀσθενικός, ὅλο τό σῶμα σου θά εἶναι
στό σκοτάδι. Ἄν δέ τό φῶς σου (ὁ
νοῦς σου) εἶναι σκοτάδι, τό σκοτάδι
πόσο θά εἶναι;».

||Λουκ.
11,34-35
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Ἤ τόν Θεό ἤ τόν μαμωνᾶ (6,24)

Σ’ αὐτόν τόν στίχο ὁ Κύριος μᾶς λέγει ὅτι ἡ φιλοχρηματία μᾶς ἀποσπᾶ ἀπό τήν
δουλεία μας στόν Θεό καί μᾶς κάνει δούλους τοῦ πλούτου. Ὁ χριστιανός πού ἀγαπᾶ
τόν πλοῦτο μοιάζει σάν τόν δοῦλο ἐκεῖνο πού ἐργάζεται σέ δύο κυρίους, γιατί ἀγω-
νίζεται καί γιά τόν ἐπίγειο πλουτισμό του καί γιά τά οὐράνια πράγματα. Αὐτό ὅμως
εἶναι ἀδύνατο, γιατί καί τά δύο καί τά ἐπίγεια καί τά οὐράνια, θέλουν τήν ὁλοκλη-
ρωτική ἀφιέρωση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Κύριος καλεῖ ἐδῶ τόν πλοῦτο «κύριο», γιατί
σέ ὅποιον τόν ἐπιδιώκει ἀπαιτεῖ τήν ἀπόλυτη ὑποταγή καί ἀπασχόληση μ᾽ αὐτόν. 

6,24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις
δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ
τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξε-
ται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ
δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μα-
μωνᾷ.

6,24 «Δέν μπορεῖ κανείς νά εἶναι
δοῦλος σέ δύο κυρίους (συγχρόνως),
γιατί, ἤ τόν ἕνα θά μισήσει  καί τόν
ἄλλο θά ἀγαπήσει, ἤ στόν ἕνα θά
προσκολληθεῖ καί τόν ἄλλο θά κατα-
φρονήσει. Δέν μπορεῖτε νά εἶσθε
δοῦλοι καί τοῦ Θεοῦ καί τοῦ μαμωνᾶ
(τοῦ χρήματος)». 

6,24. Οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ δέν μπορεῖ νά
ἔχουν μία διῃρημένη ὑποταγή σέ δύο κυρίους. Ἡ
διατήρηση τῆς ἀραμαϊκῆς λέξεως «μαμωνᾶς»

στό κείμενο συντελεῖ στήν προσωποποίηση τοῦ
πλούτου ὡς ἑνός κυρίου, τοῦ ὁποίου ἡ δύναμη
ἐξουσιάζει τόν κόσμο (βλ. καί Λουκ. 16,9).

Οἱ μέριμνες (6,25-34)

1. Ἀφοῦ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς μᾶς ἀπαγόρευσε τό νά θησαυρίζουμε στήν γῆ
(6,19-21) καί ἀκόμη μᾶς εἶπε καί τά δικά μας νά δίνουμε ἐλεημοσύνη (6,2-4), μᾶς
διδάσκει τώρα ἐδῶ νά μήν ἀγωνιᾶμε οὔτε καί γιά τά ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς μας, ἀλλά
νά τά ἀκουμπᾶμε ὅλα στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Μᾶς λέγει: «Μή μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ
ὑμῶν τί φάγητε καί τί πίητε» (στίχ. 25). Βέβαια ἡ ψυχή οὔτε τρώγει οὔτε πίνει, γιατί
εἶναι ἀσώματος. Ἀλλά, ἐπειδή, ἄν δέν τραφεῖ καί δέν πιεῖ τό σῶμα, δέν μπορεῖ νά
κατοικεῖ ἡ ψυχή σ᾽ αὐτό, γι᾽ αὐτό λέγεται ἐδῶ ὅτι «τρώει» καί «πίνει» ἡ ψυχή. Καί
ἀκόμη μᾶς λέγει ὁ Κύριος νά μή μεριμνοῦμε «τί ἐνδύσησθε» (στίχ. 25β). Καί μᾶς
δίδει ἐπιχείρημα γι᾽ αὐτά πού μᾶς εἶπε. Τό ἐπιχείρημα εἶναι: Ἡ ψυχή εἶναι ἀνώτερη
ἀπό τήν τροφή καί τό σῶμα εἶναι ἀνώτερο ἀπό τό ἔνδυμα. Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Θεός μᾶς
ἔδωσε τά ἀνώτερα, τήν ψυχή καί τό σῶμα, καί μᾶς ἔφερε στήν ζωή, θά φροντίσει
καί γιά τά κατώτερα. Αὐτό θέλει νά πεῖ ὁ τελευταῖος λόγος τοῦ στίχου μας: «Οὐχί ἡ
ψυχή πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καί τό σῶμα τοῦ ἐνδύματος;» (στίχ. 25). Τό «πλεῖον»
ἐδῶ ἔχει τήν ἔννοια τοῦ «ἀνώτερου». 

||Λουκ.
16,13

Ματθ. 5,3-
4. 19,21-

26

||Λουκ.
12,22-31

Ψαλμ. 126



99

6,25-34

2. Γιά νά μήν πεῖ δέ κανείς ὅτι, καί πῶς θά ζήσουμε ἄν δέν μεριμνοῦμε γιά τήν
ζωή μας, ἀπαντᾶ τώρα ὁ Κύριος μέ τό παράδειγμα τῶν πετεινῶν, τά ὁποῖα «οὐ σπεί-
ρουσιν οὐδέ θερίζουσιν οὐδέ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας καί ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
τρέφει αὐτά» (στίχ. 26). Καί πῶς τά τρέφει; «Ἐνθείς αὐτοῖς φυσικήν γνῶσιν πρός τό
τροφάς συλλέγειν», μᾶς λέγει ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας (Μ. 123,209). – Ἀλλά σέ
τί θά μᾶς ὠφελήσει ἄν μεριμνοῦμε μέ ἔνταση καί ἐναγώνιο φροντίδα; Τίποτα δέν
θά μποροῦμε νά κάνουμε, ἄν αὐτό δέν τό θέλει ὁ Θεός. Ἄδικα θά καταδαπανώμαστε.
Αὐτό θέλει νά πεῖ παρακάτω ὁ Κύριος, στόν στίχ. 27, λέγοντας: «Τίς δέ ἐξ ὑμῶν με-
ριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπί τήν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;». Κανένας! Ὁσοδήποτε
καί νά φροντίσει ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά προσθέσει στό ἀνάστημά του ἕνα πῆχυ.
Καί ὅπως αὐτό εἶναι ἀδύνατο νά κατορθωθεῖ μέ τήν δική μας μέριμνα, ἔτσι πάλι εἶναι
ἀδύνατο νά συναγάγει ὁ ἄνθρωπος τήν τροφή του καί ὅλα τά ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς του,
ἐάν σ᾽ αὐτό δέν βοηθήσει ὁ Θεός. «Κἄν γάρ μυρία σπουδάσωμεν, οὐδέν ἀνύσομεν,
δίχα τῆς προνοίας αὐτοῦ», λέγει ὁ Ζιγαβηνός (Μ. 129,252). 

3. Kαί ἀφοῦ ὁ Κύριος μίλησε γιά τήν ἀναγκαία τροφή καί μᾶς ἔδειξε ὅτι δέν πρέ-
πει νά μεριμνᾶμε γι᾽ αὐτήν, ἔρχεται τώρα στό κατώτερο ἀπό τήν τροφή, στό ἔνδυμα,
καί μᾶς λέγει ὅτι δέν πρέπει νά εἴμαστε ἀνήσυχοι καί ἐναγώνιοι γιά τά ἐνδύματά
μας. Καί ὡς παράδειγμα ἐδῶ φέρει πάλι ἀπό τόν φυσικό κόσμο τά «κρίνα τοῦ ἀγροῦ»
(στίχ. 28), τά ὁποῖα οὔτε κοπιάζουν, οὔτε γνέθουν (στίχ. 28)! Καί ὅμως – συνεχίζει
νά λέγει ὁ Κύριος – οὔτε ὁ Σολομών σέ ὅλη του τήν μεγαλοπρέπεια δέν ντύθηκε
σάν ἕνα ἀπό αὐτά τά ἄνθη (στίχ. 29)! Ἔτσι καί ἐμεῖς δέν πρέπει νά φροντίζουμε μέ
ἀγωνία γιά τά ἐνδύματά μας. Τόν Σολομώντα (στίχ. 29) τόν ἀνέφερε ἐδῶ ὁ Κύριος
ἐπειδή ἦταν φιλήδονος καί φιλόκαλος καί σοφός στό νά ἐπινοεῖ καλλωπισμούς. Καί
ὅμως δέν συγκρίνεται ὁ χειροποίητος καλλωπισμός τοῦ Σολομῶντος μέ τόν ἀχει-
ροποίητο καλλωπισμό τῶν ἀνθέων: «Οὐδέ Σολομών ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιε-
βάλλετο ὡς ἕν τούτων» (στίχ. 29)! 

4. Ἐπειδή τό μήνυμα τῆς ὅλης περικοπῆς μας εἶναι πολύ σπουδαῖο καί μᾶς φέρει
πρός τήν τελειότητα, γι᾽ αὐτό ὁ Κύριος τό ἐπαναλαμβάνει συνοπτικά. Λέγει: «Μή
οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγομεν ἤ τί πίωμεν ἤ τί περιβαλώμεθα;» (στίχ. 31).
Μή ἐμπιστευόμενοι ὅμως οἱ χριστιανοί στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀποδεικνυόμαστε
ὅτι δέν διαφέρουμε ἀπό τούς εἰδωλολάτρες. Γι᾽ αὐτό καί λέει ὁ Χριστός στήν συνέ-
χεια: «Πάντα ταῦτα», δηλαδή τήν ἀγωνία γιά τό φαγητό, τό ποτό καί τό ἔνδυμα, «τά
ἔθνη ἐπιζητεῖ» (στίχ. 32), τά ὁποῖα δουλεύουν στήν φιληδονία. Στό νά μήν μερι-
μνοῦμε καί γιά νά μήν ἀγωνιᾶμε γιά τήν ζωή μας μᾶς γλυκαίνει καί μᾶς ἐνθαρρύνει ὁ
παρακάτω λόγος τοῦ Χριστοῦ, πού λέγει: «Οἶδε ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε
τούτων ἁπάντων» (στίχ. 32). Πραγματικά αὐτός ὁ λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι πολύ γλυκός.
Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι στόν λόγο Του αὐτόν ὁ Κύριος δέν εἶπε «οἶδεν ὁ Θεός», ἀλλά
«οἶδεν ὁ Πατήρ ὑμῶν». Αὐτό μᾶς θαρρεύει ἀκόμη περισσότερο. Γιατί, ἀφοῦ ὁ Θεός
εἶναι Πατέρας μας, δέν μπορεῖ νά ἀδιαφορήσει γιά τίς ἀνάγκες μας, ἀφοῦ μάλιστα τίς
γνωρίζει («οἶδε γάρ ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων»). Δέν εἶναι
περιττό γιά τήν ζωή μας τό νά τρῶμε καί νά πίνουμε καί νά ντυνόμαστε, γιά νά τά πα-
ρίδει αὐτά ὁ Θεός. Ἀντίθετα εἶναι χρήσιμα καί ἀναγκαῖα γιά τό σῶμα μας, γιά τήν ζωή
μας. Καί ἐπειδή μᾶς εἶναι ἀναγκαῖα, λέει ἡ περικοπή μας, γι᾽ αὐτό τά ἀναλαμβάνει ὁ
ἴδιος ὁ Θεός!
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5. Πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα καί περισσότερο ἀπό ὅλα τά ἀναγκαῖα τοῦ σώματος μᾶς λέγει
ὁ Κύριος στήν συνέχεια νά ἐπιζητοῦμε ἐξαιρέτως τήν «βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (στίχ.
33). «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» σημαίνει ἐδῶ τήν ἀπόλαυση τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Ἄν
λοιπόν ζητοῦμε κατά πρῶτον λόγον αὐτά πού εἶναι ἀναγκαῖα γιά τήν σωστή πορεία
μας στόν Θεό, τότε θά μᾶς δοθοῦν («προστεθήσεται ὑμῖν») καί τά ἀναγκαῖα γιά τό
σῶμα μας. Καί στήν προσευχή, τήν ὁποία μᾶς δίδαξε ὁ Κύριος νά λέγουμε, τό
«Πάτερ ἡμῶν», πρῶτα μᾶς λέγει νά λέγουμε τά πνευματικά αἰτήματα («ἁγιασθήτω
τό ὄνομά σου», «ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου», «γενηθήτω τό θέλημά σου») καί ἔπειτα, μέ
τό αἴτημα «τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον», μᾶς λέγει νά ζητοῦμε γιά τήν τροφή μας.
«Οὐ γάρ διά τοῦτο γεγόναμεν, ἵνα ἐσθίωμεν καί πίνωμεν καί ἐνδυώμεθα, ἀλλ᾽ ἵνα
εὐαρεστήσαντες αὐτῷ, τῶν αἰωνίων ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν» (Ζιγαβηνός, Μ.
129,256)! Μᾶς λέγει ὅμως στό τέλος ὁ Κύριος σαφέστερα ὅτι ἐπιτρέπεται νά ἐνδια-
φερόμαστε γιά τά ἀναγκαῖα τῆς παρούσης ἡμέρας, ὄχι ὅμως γιά τήν αὔριο. Γιατί ἡ
αὐριανή ἡμέρα θά ἔχει καί αὐτή πάλι τήν δική της μέριμνα γιά τά ἀναγκαῖα πάλι
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου: «Μή οὖν μεριμνήσητε εἰς τήν αὔριον· ἡ γάρ αὔριον μεριμνή-
σει τά ἑαυτῆς· ἀρκετόν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς» (στίχ. 34). Μερικοί λέγουν, ἑρμη-
νεύοντας διαφορετικά τόν λόγο αὐτό τοῦ Κυρίου, ὅτι τά ὅσα εἶπε ὁ Κύριος
προηγουμένως, τό νά μήν ἔχουμε δηλαδή καμμιά μέριμνα γιά τήν ζωή μας, τά εἶπε
γιά τούς δυνατούς καί τούς τελείους. Ἐδῶ, στόν στίχο μας, ἐπιτρέποντας ὁ Κύριος
νά ἐνδιαφερόμαστε γιά τήν παρούσα ἡμέρα, τό λέγει γιά τούς ἀσθενεστέρους. 

6,25. Μή μεριμνᾶτε. Ὁ Ἰησοῦς δέν θέλει νά
πεῖ νά εἴμαστε ἀδιάφοροι γιά τά ἀναγκαῖα τῆς
ζωῆς, ἀλλά νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στόν Θεό,
ἐκφράζεται δέ ἡ ἐμπιστοσύνη μας αὐτή μέ τήν
προσευχή πρός τόν Θεό (Ματθ. 6,11. 7,7-11· βλ.
Φιλιπ. 4,6), τόν οὐράνιο Πατέρα, ὁ Ὁποῖος μᾶς

ἐλευθερώνει ἀπό τίς φροντίδες (Ματθ. 16,5-12.
Πρβλ. Α´ Πέτρ. 5,7. Μάρκ. 13,15). 6,27. Πῆχυν
ἕνα. Δηλαδή, περίπου μισό μέτρο. Τό «πῆχυς»
μπορεῖ νά σημαίνει εἰκονικά μῆκος τῆς ζωῆς (βλ.
Ψαλμ. 38,5, ὅπου ἔχουμε μία ὅμοια χρήση)· ἤ, μέ
τήν κατά λέξη ἔννοια, μποροῦμε νά νοήσουμε ὅτι

6,25 «Γι᾿ αὐτό σᾶς λέγω, μή ἀγω-
νιᾶτε γιά τή ζωή σας, τί θά φᾶτε καί
τί θά πιεῖτε, οὔτε γιά τό σῶμα σας τί
θά ντυθεῖτε. Δέν εἶναι ἡ ζωή ἀνώ-
τερη ἀπό τήν τροφή καί τό σῶμα ἀπό
τό ἔνδυμα; 
26Κοιτᾶξτε τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ,
πού οὔτε σπέρνουν οὔτε θερίζουν
οὔτε συνάζουν σέ ἀποθῆκες καί
ὅμως ὁ οὐράνιος Πατέρας σας τά
τρέφει. Ἐσεῖς δέν ἀξίζετε πολύ πε-
ρισσότερο ἀπ᾿ αὐτά; 
27 Ποιός δέ ἀπό σᾶς, ὅσο καί ἄν τό
προσπαθήσει, μπορεῖ νά προσθέσει

6,25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ με-
ριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ
τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί
ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι
τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύμα-
τος; 
26 Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θε-
ρίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθή-
κας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον δια-
φέρετε αὐτῶν; 
27 Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται
προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ
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πῆχυν ἕνα;
28 Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε;
καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς
αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· 

29λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν
πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς
ἓν τούτων. 
30Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμε-
ρον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον
βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυ-
σιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπι-
στοι;
31 Μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί
φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώ-
μεθα; 
32Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ·
οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 

33 Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην
αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθή-
σεται ὑμῖν. 
34 Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν
αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ

στό ἀνάστημά του ἕνα πήχυ; 
28 Καί γιά ἔνδυμα γιατί ἀγωνιᾶτε;
Πᾶρτε μάθημα ἀπό τά ἄνθη τοῦ
ἀγροῦ πόσο ὡραῖα εἶναι. Οὔτε κο-
πιάζουν οὔτε γνέθουν. 
29Σᾶς λέγω δέ ὅτι οὔτε ὁ Σολομών σ᾿
ὅλη του τήν μεγαλοπρέπεια δέν ντύ-
θηκε σάν ἕνα ἀπό αὐτά. 
30 Καί ἄν τό χορτάρι τοῦ ἀγροῦ, πού
σήμερα ὑπάρχει καί αὔριο τό ρί-
χνουν στή φωτιά, ὁ Θεός τό ντύνει
τόσο ὡραῖα, δέν θά φροντίσει πολύ
περισσότερο γιά σᾶς, ὀλιγόπιστοι; 
31 Μήν ἀγωνιᾶτε λοιπόν λέγοντας,
“τί θά φᾶμε;” ἤ “τί θά πιοῦμε;” ἤ “τί
θά ντυθοῦμε;”. 
32 Ὅλα δέ αὐτά (σάν νά εἶναι ὁ σκο-
πός τῆς ζωῆς) τά ἐπιδιώκουν οἱ εἰδω-
λολάτρες. Γνωρίζει δέ ὁ Πατέρας
σας ὁ οὐράνιος ὅτι ἔχετε ἀνάγκη ἀπό
ὅλα αὐτά. 
33 Γι᾿ αὐτό πρῶτα νά ζητῆτε τή βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ καί τή δόξα του καί
ὅλα αὐτά θά σᾶς δοθοῦν στήν συνέ-
χεια. 
34 Μήν ἀγωνιᾶτε λοιπόν γιά τήν
αὐριανή ἡμέρα, γιατί ἡ αὐριανή

ὁ Ἰησοῦς ἤθελε νά πεῖ ὅτι τό ἀνάστημα τοῦ
ἀνθρώπου αὐξάνεται φυσικά καί ὄχι μέ ἄγχος.
6,28. Κρίνα. Ἡ λέξη δέν δηλώνει μόνο τά κρίνα
μέ τήν κυριολεκτική σημασία (Ὠσ. 14,6), ἀλλά
μέ τήν περιληπτική ἔννοια, τά διάφορα δηλαδή
ἄνθη τοῦ ἀγροῦ. – Πῶς αὐξάνει. Τήν ἔκφραση
αὐτή πρέπει νά τήν μεταφράσουμε «πόσο ὡραῖα
εἶναι». Συμβαίνει δέ στήν Γραφή τό ρ. «αὐξάνω»,
ὅπως ὁμοίως καί τό «ηὐξημένος», νά ἔχει μετα-
φορικῶς τήν ἔννοιαν τοῦ μεγαλείου καί τῆς ὡραι-
ότητος. Βλ. Γεν. 49,22. Ἀριθμ. 24,7. Ἰησ. Ν.
4,14. Σοφ. Σειρ. 2,3. 6,29. Οὐδέ ὁ Σολομών...
Γιά τήν δόξα καί τήν μεγαλοπρέπεια τοῦ Σο-

λομῶντος βλ. Γ΄ Βασ. 10. 6,30. Ὀλιγόπιστοι.
Εἶναι οἱ ἀπρόθυμοι στό νά πιστεύσουν ὅτι ὁ Θεός
φροντίζει γιά τήν ζωή τους. Εἶναι μία προ-ματ-
θαιϊκή ἔκφραση (βλ. Λουκ. 12,28), γνωστή ἐπί-
σης καί στήν ἰουδαϊκή λογοτεχνία, πολύ ἀγαπητή
ὅμως στόν Ματθαῖο γιά τούς Μαθητές (8,26.
14,31. 16,8. 17,20). 6,33. Ζητεῖτε δέ πρῶτον
τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην
αὐτοῦ... Τήν λ. «δικαιοσύνην» πρέπει νά νοή-
σουμε ὡς σημαίνουσα τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί
οὕτως στόν στίχο μας ἔχουμε συνωνυμικό πα-
ραλληλισμό τῶν δύο ἐκφράσεων «βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ» καί «δόξαν αὐτοῦ». Συμβαίνει δέ στήν

Γ´ Βασ.
10,1-29

Ἠσ. 51,1

Ἰακ. 4,13-
14



102

7,1-5

ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία
αὐτῆς.

ἡμέρα ἔχει τίς δικές της φροντίδες.
Φτάνει ἡ ταλαιπωρία τῆς κάθε ἡμέ-
ρας».

Ἁγία Γραφή τό ρ. «δικαιῶ» νά ἔχει τήν ἔννοια
τοῦ «δοξάζω» (βλ. διά παράδειγμα, Λουκ. 7,29-
30. Ἠσ. 45,25). Χρησιμοποιεῖ δέ ὁ Κύριος
ἐνταῦθα τήν λ. «δικαιοσύνην», διότι μέ τήν λ.
αὐτή συνδέεται στενότερα ἡ ἔννοια τῆς βασι-
λείας – διότι ὁ λόγος προηγουμένως (στίχ. 29)

περί τοῦ βασιλέως Σολομῶντος – παρά μέ τήν λ.
«δόξα» (βλ. Ν. Σωτηροπούλου, Ἑρμνηνεία δυ-
σκόλων χωρίων τῆς Γραφῆς Γ´, σελ. 18-19). 6,34.
Ἡ φράση «ἀρκετόν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς» εἶναι
παροιμιώδης τῆς λαϊκῆς σοφίας.

Μή κρίνετε (7,1-5)

1. Λέγοντας ὁ Ἰησοῦς Χριστός «μή κρίνετε» (στίχ. 1) ἐννοεῖ τήν κατάκριση καί
δέν ἀπαγορεύει τήν κρίση πού θά κάνει ὁ πατέρας γιά τίς πράξεις τοῦ παιδιοῦ του ἤ
ὁ δάσκαλος γιά τόν μαθητή του καί ὁ ἄρχοντας γιά τόν ἀρχόμενο. Ἡ κρίση αὐτή
εἶναι ἀναγκαία καί διορθωτική καί ἐπιβάλλεται νά γίνεται, γιατί διαφορετικά δέν θά
γίνει ποτέ διόρθωση τῶν κακῶς κειμένων πραγμάτων. Ὁ λόγος λοιπόν τοῦ Κυρίου
ἐδῶ «μή κρίνετε» δέν ἀπευθύνεται πρός τούς ἄρχοντες, ἀλλά πρός τούς ἀρχομέ-
νους. – Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου στήν συνέχεια ἀπευθύνεται πρός αὐτούς πού, ἐνῶ βα-
ρύνονται μέ μεγάλα ἁμαρτήματα καί πρέπει νά καταδικάζουν γι᾽ αὐτό τούς ἑαυτούς
τους, ὅμως κατακρίνουν καί καταδικάζουν τούς ἄλλους, πού βαρύνονται μέ μικρό-
τερα ἀπό αὐτούς ἁμαρτήματα. Ὅποιος ἐπιπλήττει τόν ἄλλον, πρέπει ὁ ἴδιος νά εἶναι
καθαρός. Γιατί, ἄν ἕνας ἔχει δοκάρι στό μάτι του καί ὅμως κατηγορεῖ τόν ἄλλο, πού
στό μάτι του ἔχει ἁπλᾶ μιά ἀγγίδα, αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ἔχει ἐπίγνωση τοῦ ἑαυτοῦ
του (στίχ. 3). Ἔπειτα ἡ κρίση αὐτοῦ πού ἔχει «δοκάρι» στόν μάτι του δέν εἶναι
σωστή, ἀκριβῶς γιατί δέν μπορεῖ νά δεῖ σωστά, ἀφοῦ ἔχει ἀρκετά βλαμμένο τό μάτι
του (ἔχει «δοκάρι»)! 

2. Μέ τήν καταδίκη πού καταδικάζει κανείς τόν ἄλλο, μέ αὐτή τήν ἴδια καταδίκη
θά κριθεῖ καί αὐτός μᾶς λέγει ἐδῶ ὁ Κύριος: «Ἐν ᾧ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε»
(στίχ. 2α). Ἄν κανείς πολυπραγμονεῖ τό μικρό καί λεπτό σφάλμα τοῦ ἄλλου, τότε
καί τά δικά του μικρά καί λεπτά ἁμαρτήματα θά πολυπραγμονηθοῦν καί θά κατα-
κριθοῦν τήν φοβερά ἡμέρα τῆς κρίσεως. Καί μέ τό ἴδιο μέτρο ἀκριβείας πού μετράει
κανείς τήν πολιτεία τῶν ἄλλων, μέ τό ἴδιο μέτρο ἀκριβείας θά μετρηθεῖ καί ἡ δική
του πολιτεία, μᾶς λέγει πάλι ὁ Κύριος στήν περικοπή μας ἐδῶ: «Καί ἐν ᾧ μέτρῳ με-
τρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν» (στίχ. 2β). Δηλαδή: Ὅση ἀκρίβεια ἀπαιτοῦμε ἀπό τούς
ἄλλους, τήν ἴδια ἀκρίβεια θά ἀπαιτήσει καί ἀπό μᾶς ὁ Θεός. Αὐτό σημαίνει ὅτι, ἄν
δέν κατακρίνουμε τόν ἄλλο, δέν θά κατακρίνει καί μᾶς ὁ Θεός. Εἶναι τό ἴδιο πού
μᾶς εἶπε ὁ Κύριος στήν ἐδῶ πάλι ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία Του, ὅτι: Ἄν συγχωροῦμε
τά ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων, θά συγχωρήσει καί σέ μᾶς ὁ Θεός τά ἁμαρτήματά μας
(βλ. 6,14). «Ὦ θαυμαστή δυάς ἐντολῶν», λέγει ἐδῶ μέ ἔκπληξη ὁ Ζιγαβηνός! Αὐτά
τά δύο: Τό νά συγχωροῦμε τά ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων καί νά μή κατακρίνουμε κα-

||Λουκ.
6,37-42

Ρωμ. 2,1-2
Α´ Κορ.

4,5
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νένα. «Ἐντολές πού εὔκολα πετυχαίνονται καί πού γίνονται αἰτία μεγάλης σωτηρίας»
(Μ. 129,260). 

3. Ἀλλά, γιατί νά κατακρίνουμε τόν ἄλλον; Πῶς, ἄνθρωπε, λέγει στήν συνέχεια
ὁ Κύριος, πῶς θά ἐπιχειρήσεις νά γιατρέψεις τόν ἄλλον, ἐσύ πού ἔχεις μεγαλύτερη
ἀνάγκη θεραπείας; (στίχ. 4). Αὐτόν πού ἐνεργεῖ ἔτσι, ὁ Κύριος τόν λέγει στήν συνέ-
χεια «ὑποκριτή»! (στίχ. 5). Καί εἶναι πραγματικά ὑποκριτής αὐτός πού ἐνεργεῖ ἔτσι,
γιατί, ἐνῶ εἶναι ἄρρωστος, παριστάνει τόν ἑαυτό του γιά ἰατρό! – Λέγοντας λοιπόν
ὁ Χριστός «μή κρίνετε» (στίχ. 1) δέν μᾶς ἐμποδίσει νά λέμε κάτι γιά τήν θεραπεία
τοῦ ἄλλου, ἀλλά μᾶς προτρέπει νά θεραπεύσουμε πρῶτα τόν ἑαυτό μας πρίν ἀπό
τόν ἄλλον. Γιατί πρέπει ὁ ἰατρός νά ὑγιαίνει! Δέν ἀπαγορεύει ἄρα ὁ Κύριος νά διορ-
θώνουμε τόν ἄλλον, ἀλλά θέλει νά φροντίζουμε νά ἀπαλλάσουμε πρῶτα τήν δική
μας ψυχή ἀπό τά ἁμαρτήματά μας. Γιατί, ὅπως λέγει ὁ Ζιγαβηνός, «εἶναι διπλῆ κα-
ταδίκη γι᾽ αὐτόν πού εἶναι ὑπεύθυνος σέ μεγάλα ἁμαρτήματα, νά ἐξετάζει τά ἐλάχιστα
ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων» (Μ. 129,260). «Τόν μέλλοντα ἐπιπλήττειν ἄλλοις δεῖ ἄμωμον
εἶναι» (Θεοφύλακτος, (Μ. 123,212)!

7,1Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· 

2ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσε-
σθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρη-
θήσεται ὑμῖν.
3 Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ
ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν
τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατα-
νοεῖς; 
4Ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, ἄφες
ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλ-
μοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ
ὀφθαλμῷ σου; 
5 Ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν
δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ
τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος
ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 

7,1«Μήν κατακρίνετε, γιά νά μήν
κατακριθῆτε. 
2Γιατί μέ ὅποια κρίση κρίνετε θά κρι-
θεῖτε· καί μέ ὅποιο μέτρο μετρεῖτε θά
μετρηθῆτε. 
3Γιατί βλέπεις τήν ἀγκίδα, πού εἶναι
στό μάτι τοῦ ἀδελφοῦ σου, καί δέν
βλέπεις τό δοκάρι, πού εἶναι στό δικό
σου μάτι; 
4Ἤ, πῶς θά πεῖς στόν ἀδελφό σου
“ἄφησε νά βγάλω τήν ἀγκίδα ἀπό τό
μάτι σου”, ἐνῶ στό δικό σου μάτι
εἶναι δοκάρι; 
5Ὑποκριτά, βγάλε πρῶτα τό δοκάρι
ἀπό τό δικό σου μάτι, καί τότε θά δεῖς
καθαρά, γιά νά βγάλεις τήν ἀγκίδα
ἀπό τό μάτι τοῦ ἀδελφοῦ σου».

7,1. Μή κρίνετε τούς ἄλλους, ἵνα μή
κριθῆτε ἀπό τόν Θεό. Τό ἴδιο καί στόν ἀκολου-
θοῦντα στίχ. Βλ. καί Ἰακ. 4,12. Στούς στίχ. 3-5

ἔχουμε μία παραβολή σέ μορφή ρητορικοῦ ἐρω-
τήματος, ἡ ὁποία ἐξηγεῖ τούς στίχ. 1-2. Βλ. Λουκ.
6,41-42. 

||Μάρκ.
4,24

Ἰωάν. 8,7
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Μή μολύνετε τά ἅγια πράγματα (7,6)

Ὁ λόγος αὐτός τοῦ Κυρίου ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς χριστιανούς καί ἰδιαίτερα
στούς ἱερεῖς καί τούς κήρυκες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Μᾶς λέγει νά μήν δίδουμε «τό
ἅγιο στούς κύνες», οὔτε νά ρίχνουμε «τούς μαργαρίτες στούς χοίρους». Μέ τίς ἐδῶ
ἐκφράσεις «ἅγιο» καί «μαργαρίτες» ὁ Χριστός ὀνομάζει ὅλο τό μυστήριο τῆς πίστης
μας. «Κῦνες» καί «χοῖροι» εἶναι οἱ ἄπιστοι καί οἱ ἀσεβεῖς. Καί λέγονται μέν «κῦνες»,
γιατί «γαυγίζουν», δηλαδή, ὑβρίζουν τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν πίστη μας, «χοῖροι»
δέ λέγονται γιατί ζοῦν στό βόρβορο τῶν παθῶν τους. Μᾶς λέγει λοιπόν ὁ Κύριός
μας ἐδῶ νά μή δίδουμε σ᾽ αὐτούς τό μυστήριο τῶν δογμάτων τῆς πίστης μας. Γιατί
αὐτοί εἶναι ἀνάξιοι νά ἀκούσουν μιά τέτοια ὑψηλή καί θεία διδασκαλία. Τέτοιοι
ἄνθρωποι εἶναι προτιμώτερο νά μήν ἀκούσουν κἄν τά δόγματά μας, παρά νά τά
ἀκούσουν καί νά τά ἐμπαίζουν ἔπειτα (στίχ. 6). «Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις»!

7,6. Μή δῶτε τό ἅγιον... Τά ἱερά κρέατα, τίς
ἐξαγνισμένες τροφές, ἀφοῦ αὐτές εἶχαν προσφερ-
θεῖ στόν Ναό (βλ. Ἐξ. 22,30. Λευτ. 22,14)· ἤ ἡ
ἔκφραση δύναται νά σημαίνει καί μία ἱερή διδα-
σκαλία, πού δέν πρέπει νά ἐκτεθεῖ σέ ἀνθρώπους,

τούς ὁποίους τό κείμενό μας ὀνομάζει «κύνας»,
«χοίρους», οἱ ὁποῖοι θά τήν περιφρονήσουν. Δέν
καθορίζεται ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι· Ἰου-
δαῖοι ἤ ἐθνικοί (βλ. 15,26);

7,6 «Μή δώσετε τό ἅγιο στά σκυ-
λιά καί μή ρίξετε τά μαργαριτάρια
σας στούς χοίρους, γιά νά μή τά κα-
ταπατήσουν μέ τά πόδια τους καί γυ-
ρίσουν καί σᾶς ξεσχίσουν».

7,6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ
μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν
ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε κα-
ταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν
αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν
ὑμᾶς.

Παρότρυνση γιά προσευχή (7,7-11)

1. Ἐπειδή προηγουμένως ὁ Χριστός πρόσταξε μεγάλα καί θαυμαστά καί δυσκα-
τόρθωτα, γι᾿ αὐτό μᾶς δίνει ἐδῶ τό μέσο γιά τήν ἐπιτυχία ὅλων αὐτῶν. Εἶναι ἡ προ-
σευχή! Πραγματικά, οἱ ἀγωνιστές, γιά νά πετύχουν τίς ἐντολές τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τήν προσευχή. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός μᾶς προτρέπει νά προσευ-
χόμαστε, ἀλλά νά προσευχόμαστε μέ ἐπιμονή καί μέ θερμότητα. Μᾶς λέει νά «ζη-
τοῦμε» καί νά «κρούομε» (στίχ. 7). Τά ρήματα αὐτά τό «ζητεῖτε» καί τό «κρούετε»
τά πρόσθεσε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἀκριβῶς γιά νά μᾶς πεῖ ὅτι δέν πρέπει
νά ἐγκαταλείπουμε τήν προσευχή μας ἄν δέν εἰσακουόμαστε, ἀλλά νά ἐπιμένουμε
στά αἰτήματά μας. Στούς ἀνθρώπους, ἄν ἐπιμένουμε ζητῶντας, τούς παροργίζουμε.
῾Ο Θεός μας ὅμως εὐαρεστεῖται, ἄν προσευχόμαστε ἐπιμόνως σ᾽ Αὐτόν καί εἰσα-
κούει τά αἰτήματά μας. 

Παρ. 23,9
Σ. Σειρ.
22,9-10

||Λουκ.
11,9-13

Δευτ.
4,29σχ.
Ματθ.
18,19

Μάρκ.
11,24

Λουκ.
18,1-8
Ἰωάν.
14,13

Ἰακ.
1,5σχ.

Ἰακ.
1,5.17
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2. Ἀκόμη περισσότερο, γιά νά θαρρεύουμε ὅτι θά εἰσακουστοῦμε στήν προσευχή
μας, ὁ Κύριος μᾶς φέρει καί ἀνθρώπινο παράδειγμα: Δέν εἶναι δυνατόν, μᾶς λέγει,
πατέρας νά ζητήσει τό παιδί του ψωμί καί αὐτός νά τοῦ δώσει πέτρα! Ἤ νά τοῦ ζη-
τήσει ψάρι καί νά τοῦ δώσει φίδι (στίχ. 9)! Μέ τόν λόγο Του ὅμως αὐτόν ὁ Κύριος
μᾶς ὑποδηλώνει ἀκόμη, πρῶτον μέν, ὅτι ὅταν προσευχόμαστε πρέπει νά νοιώθουμε
ὡς παιδιά του, καί δεύτερον, νά ζητᾶμε τά πρέποντα καί τά συμφέροντα, ἄρτον καί
ἰχθύν! Καί τό συμπέρασμα τῶν λόγων τοῦ Κυρίου, τῆς προτροπῆς του πρός προ-
σευχή, εἶναι αὐτό: «Ἐάν λοιπόν σεῖς, πού εἶστε κακοί, ξέρετε νά δίνετε καλά πράγματα
στά παιδιά σας, πόσο μᾶλλον ὁ οὐράνιος Πατέρας σας θά δώσει ἀγαθά σ᾽ αὐτούς πού
τοῦ ζητοῦν;» (στίχ. 11). Μᾶς λέγει ὁ Κύριος ὅτι εἴμαστε «κακοί» («πονηροί», λέγει
τό κείμενο) ὄχι διαβάλλοντας τήν ἀνθρώπινη φύση μας, ἀλλά συγκρίνοντάς μας μέ
τόν Θεό (βλ. Ζιγαβηνό εἰς Μ. 129,264). Ἡ φύση μας, σάν δημιούργημα Θεοῦ πού
εἶναι, εἶναι καλή καί ἀγαθή, κατά τήν προαίρεσή μας ὅμως πονηρευόμαστε. 

7,7 «Ζητεῖτε καί θά σᾶς δοθεῖ,
ἀναζητεῖτε καί θά βρεῖτε, χτυπᾶτε
(τήν θύρα) καί θά σᾶς ἀνοιχθεῖ. 
8 Ναί, καθένας πού ζητεῖ, λαμβάνει·
καί ὅποιος γυρεύει, βρίσκει καί σ᾿
ὅποιον χτυπᾶ (τήν θύρα ), θά τοῦ
ἀνοιχτεῖ. 
9 Ἤ, ποιός ἄνθρωπος θά βρεθεῖ ἀπό
σᾶς, πού τό παιδί του θά τοῦ ζητήσει
ψωμί καί (αὐτός) θά τοῦ δώσει
πέτρα; 
10Καί ἄν τοῦ ζητήσει ψάρι, μήπως θά
τοῦ δώσει φίδι; 
11 Ἄν λοιπόν σεῖς, πού εἶστε κακοί,
ξέρετε νά δίνετε καλά πράγματα στά
παιδιά σας, πόσο μᾶλλον ὁ πατέρας
σας ὁ οὐράνιος θά δώσει καλά πράγ-
ματα σ᾿ αὐτούς πού τοῦ ζητοῦν;».

7,7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν,
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ
ἀνοιγήσεται ὑμῖν· 
8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ
ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι
ἀνοιγήσεται. 

9Ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν
ἐὰν αἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ
λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 

10Καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μὴ ὄφιν ἐπι-
δώσει αὐτῷ; 
11Εἰ οὗν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, οἴδατε
δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις
ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς
αἰτοῦσιν αὐτόν;

7,7-11. Παρότρυνση γιά προσευχή βλ. καί εἰς
6,8.9. Μάρκ. 11,23-24. Λουκ. 11,9-13. Ἰωάν.

15,7. Α΄ Ἰωάν. 3,22. 5,14.

Α´ Ἰωάν.
5,14-15.

3,22
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7,12.13-14

Ὁ χρυσός κανόνας (7,12)

Ὅσα ἐνομοθέτησε προηγουμένως περί ἀγάπης ὁ Ἰησοῦς τά ἀνακεφαλαιώνει
ἐδῶ μέ ἕνα σύντομο λόγο Του: Νά συμπεριφερόμαστε πρός τούς ἄλλους, ὅπως θέ-
λουμε καί ἐμεῖς νά συμπεριφέρονται αὐτοί σέ ᾽μᾶς. Δηλαδή, νά τούς ἀγαπᾶμε, ὅπως
θέλουμε καί αὐτοί νά μᾶς ἀγαποῦν. Καί ὅτι πραγματικά μέ αὐτά πού μᾶς λέγει ὁ
Κύριος στόν στίχο μας πρόκειται γιά τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον μας φαίνεται ἀπό
αὐτό πού λέγεται παρακάτω: «Οὗτος ἐστιν ὁ νόμος καί οἱ προφῆται». Ὁ Νόμος εἶπε
«ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Λευϊτ. 19,18)· καί οἱ Προφῆτες λέγουν
πολλά περί φιλαδελφείας. Ἄς θυμηθοῦμε καί τήν περίπτωση τοῦ Νομικοῦ πού ἐρώ-
τησε τόν Κύριο, ποιά εἶναι ἡ μεγάλη ἐντολή στόν Νόμο. Καί ὁ Κύριος τοῦ ἀπήντησε
γιά τήν ἀγάπη στόν Θεό καί τήν ἀγάπη στόν πλησίον καί πρόσθεσε: «Ἐν ταύταις
ταῖς δυσίν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προφῆται κρέμανται» (Ματθ. 22,36-40). Ὁ
τελευταῖος αὐτός λόγος τοῦ Κυρίου μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ὅτι ὅλος ὁ Νόμος καί οἱ
Προφῆτες τίς δύο αὐτές ἐντολές, τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τήν ἀγάπη πρός τόν
πλησίον, τίς ἔχουν ὡς ρίζα καί αἰτία καί ἀφορμή. Αὐτό σημαίνει τό «κρέμανται»!

7,12Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα
ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ
ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν
ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.

7,12«Ὅλα δέ ὅσα θά θέλετε νά κά-
νουν οἱ ἄνθρωποι σέ σᾶς, τό ἴδιο νά
κάνετε καί σεῖς σ᾿ αὐτούς. Σ᾿ αὐτό
δέ συνοψίζεται ὁ νόμος καί οἱ
προφῆτες».

7,12. Πάντα οὖν ὅσα ἄν θέλητε... Αὐτό τό
ρητό τῆς συμπεριφορᾶς ἦταν πολύ γνωστό στήν
ἀρχαιότητα καί κυρίως στόν Ἰουδαϊσμό (βλ.
Τωβ. 4,15· ἐπιστολή τοῦ Ἀριστέου καί τό Ταργ-
κούμ τοῦ Λευϊτ. 19,18. Χιλλέλ, Φίλων κλπ.),

ἀλλά ὑπό ἀρνητική μορφή: Νά μήν κάνεις στόν
ἄλλο αὐτό πού δέν θά ἤθελες νά κάνουν σέ σένα.
Ὁ Ἰησοῦς καί τά χριστιανικά γραπτά ἀργότερα
(βλ. Διδαχή, 1.2) δίνουν σ᾿ αὐτό τό ρητό θετική
διατύπωση, πού τό κάνει πιό ἀπαιτητικό. 

Οἱ δύο ὁδοί (7,13-14)

1. Ἡ πορεία μας πρός τόν Θεό θέλει ἀγῶνες καί ἀσκητικά παλαίσματα, γι᾿ αὐτό
καί λέγεται ἐδῶ ὅτι εἶναι «στενή» ἡ πύλη τῆς σωτηρίας μας καί «τεθλιμμένη» ἡ ὁδός
της (στίχ. 14). Εἶναι «στενή» ἡ πύλη, γιατί δέν χωροῦν νά περάσουν ἀπ᾽ αὐτήν οἱ
«παχεῖς ταῖς ἁμαρτίαις», μέχρις ὅτου ἀποθέσουν τό «πάχος τῆς ἁμαρτίας», λέγει ὁ
Ζιγαβηνός (Μ. 129,265)! – Ἀντίθετα, εἶναι εὔκολη ἡ ἀπώλειά μας, γι᾿ αὐτό καί εἶναι
«πλατεῖα» ἡ πύλη της καί «εὐρύχωρος» ἡ ὁδός της (στίχ. 13). Λέγεται «πλατεῖα» ἡ
πύλη καί «εὐρύχωρος» ἡ ὁδός τῆς ἁμαρτίας, γιατί δέν ἀπαιτεῖ κανένα κόπο ἀπ᾽
αὐτούς πού τήν βαδίζουν. 

||Λουκ.
6,31

Τωβ. 4,15
Ρωμ. 13,8-

10

||Λουκ.
13,24
Δευτ.

30,15σχ.
Ψαλμ.
1,1σχ.
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2. Παραμυθούμενος ὅμως ὁ Κύριος τήν κακοπάθεια αὐτῶν πού βαδίζουν τήν
στενή καί τεθλιμμένη ὁδό καί γλυκαίνοντάς τους γιά τούς κόπους τους, λέγει στήν
συνέχεια ποῦ ὁδηγεῖ ἡ ὁδός αὐτή. Ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή (στίχ. 14)! Παρηγορία
ἀκόμη εἶναι καί τό ὅτι τούς κόπους γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὁ Κύριος τούς παρο-
μοιάζει μέ «πύλη» καί «ὁδό». Σάν νά δηλώνει μέ τήν παρομοίωση αὐτή ὅτι οἱ κόποι
καί οἱ ἀγῶνες τῆς πνευματικῆς ζωῆς δέν εἶναι μόνιμοι, ἀλλά εἶναι παροδικοί. – Τήν
πλατεῖα καί τήν εὐρύχωρη ὁδό τῆς ἀπωλείας τήν βαδίζουν πολλοί (στίχ. 13), γιατί
δέν θέλει κόπο καί γιατί αὐτή φαίνεται ἡδονική. Ἀντίθετα τήν στενή ὁδό τήν προτι-
μοῦν ὀλίγοι (στίχ. 14), ἐπειδή εἶναι βαρεῖς οἱ κόποι τῆς ἀρετῆς. 

7,13-14. Ἡ διδασκαλία περί τῶν δύο ὁδῶν,
τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ
ἄνθρωπος πρέπει νά ἐκλέξει, εἶναι ἕνα θέμα πα-
λαιό καί διαδεδομένο στόν ἰουδαϊσμό· βλ. Δευτ.
30,15-20. Ἰερ. 21,8. Ψαλμ. 1. Παροιμ. 4,18-19.
12,28. 15,24. Σ. Σειρ. 15,17. 33,14. Ἐκφράστηκε
σέ μία μικρή πραγματεία ἠθικῆς, ἡ ὁποία ἔφθασε

σέ μᾶς διά μέσου τῆς Διδαχῆς (κεφ. 1-6) καί τῆς
Διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων· βλ. καί ἐπιστολή
τοῦ Βαρνάβα. Νομίζουμε ὅτι ἔχουμε τήν ἐπιρροή
τῆς διδασκαλίας περί τῶν δύο ὁδῶν εἰς Ματθ.
5,14-18. 7,12-14. 19,16-26. 22,34-40 καί στό
Ρωμ. 12,16-21. 13,8-12. 

7,13 Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς
πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύ-
χωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν
ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερ-
χόμενοι δι᾿ αὐτῆς. 
14Tί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ
ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ
ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν!

7,13«Μπεῖτε ἀπό τήν στενή πύλη.
Γιατί εἶναι πλατειά ἡ πύλη καί εὐρύ-
χωρη ἡ ὁδός, πού ὁδηγεῖ στήν ἀπώ-
λεια καί εἶναι πολλοί ἐκεῖνοι πού
περνοῦν ἀπ᾿ αὐτήν. 
14 Πόσο στενή εἶναι ἡ πύλη καί δύ-
σκολη ἡ ὁδός, πού ὁδηγεῖ στή ζωή
καί εἶναι λίγοι αὐτοί πού τήν βρί-
σκουν»! 

Οἱ ψευδοπροφῆτες (7,15-20)

1. Ἀφοῦ ὁ Κύριος μᾶς εἶπε γιά τήν ὁδό πού πρέπει νά βαδίσουμε, γιά νά εἰσέλ-
θουμε στήν μέλλουσα ζωή, μᾶς ὁμιλεῖ τώρα γι᾽ αὐτούς πού μᾶς ἐπιβουλεύονται στήν
πορεία μας αὐτή, γιά νά εἴμαστε λοιπόν προσεκτικοί καί νηφάλιοι. Σέ προηγούμενη
περικοπή ὁ Κύριος μᾶς μίλησε γιά «κύνες» καί γιά «χοίρους» (7,6). Ἐδῶ ὅμως μᾶς
μιλάει γιά «λύκους», πού μάλιστα εἶναι καλυμμένοι μέ δορά προβάτων (στίχ. 15).
Ἄρα πρόκειται γιά χειρότερους ἐχθρούς. Γιατί οἱ ἐχθροί αὐτοί δέν εἶναι φανεροί,
ἀλλά εἶναι κρυφοί καί λανθάνοντες. Μερικοί λέγουν ὅτι πρόκειται γιά κάποιους τε-
ρατολόγους καί ἄθεους ἀνθρώπους, πού περιήρχοντο καί ἀποπλανοῦσαν πολλούς.
Ὀνομάζονται δέ «ψευδοπροφῆτες», γιατί ὑποκρίνονται ὅτι ἔχουν χάρισμα προφη-
τείας καί προλέγουν τά μέλλοντα. Ἐμφανίζονται ὅμως αὐτοί μέ ἔνδυμα προβάτου,
γιατί παριστάνουν τούς εὐσεβεῖς καί ἔτσι πλησιάζουν εὔκολα τίς ποῖμνες τοῦ Χρι-

Ἰωάν.
10,9-10

Ματθ.
19,24παρ.

Ἀποκ.
13,11.
19,20

Β´ Πέτρ.
2,1-3
Δευτ.

13,2-6.
18,9-22
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στοῦ. Καί ὅμως εἶναι λύκοι ἅρπαγες (στίχ. 15), γιατί μέ πονηρό καί ἤρεμο τρόπο
ἐξαπατοῦν τίς ψυχές τῶν ἁπλουστέρων χριστιανῶν καί τίς σύρουν στήν ἀπώλεια. 

2. Ἐπειδή δέ αὐτοί εἶναι δυσδιάγνωστοι, γιατί ἐμφανίζονται μέ ἔνδυμα προβάτου,
μᾶς λέγει ἀκόμη ὁ Κύριος καί πῶς νά τούς ξεχωρίζουμε. «Ἀπό τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπι-
γνώσεσθε αὐτούς», μᾶς λέγει (στίχ. 16). Ἡ ὁδός πού διέταξε ὁ Χριστός νά βαδίζουν οἱ
μαθητές Του εἶναι, ὅπως ἀκούσαμε προηγουμένως, «στενή καί τεθλιμμένη» (στίχ. 14).
Εἶναι ἐπίπονη καί δυσπρόσιτη, ὥστε δέν μπορεῖ νά τήν βαδίζουν οἱ ὑποκριτές. Καί
ὅπως τό καλό δένδρο δέν γνωρίζεται ὅτι εἶναι καλό ἀπό τά λουλούδια, ἀλλά ἀπό τούς
καρπούς του, ἔτσι καί αὐτοί: Θά γνωριστοῦν ἄν εἶναι ἀληθινοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ
ἀπό τά ἔργα τους καί ὄχι ἀπό τά λόγια τους. Γιατί τά λόγια ἐξαπατοῦν πολλούς, ὅπως
μᾶς λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιά μερικούς κακούς μαθητές, οἱ ὁποῖοι «διά τῆς χρι-
στολογίας καί εὐλογίας ἐξαπατῶσι τάς καρδίας τῶν ἀκάκων» (Ρωμ. 16,18). 

3. Στήν συνέχεια μᾶς δίνει ὁ Κύριος καί ἕνα ἄλλο ἐπιχείρημα ἀπό ἄλλο παρά-
δειγμα, γιά νά διακρίνουμε εὐχερέστερα τούς ψευδοπροφῆτες αὐτούς. Μᾶς λέγει:
«Μήπως μαζεύουν ἀπό τά ἀγκάθια σταφύλια ἤ ἀπό τά τρυβόλια σύκα;» (στίχ. 16).
Ἐννοεῖται ὄχι, γιατί αὐτό εἶναι ἀφύσικο πράγμα! Ὅπως λοιπόν δέν εἶναι δυνατόν
νά γίνει αὐτό, γιατί τά ἀγκάθια καί οἱ τρίβολοι εἶναι ἄχρηστα καί δέν τρώγονται,
ἐνῶ τά σταφύλια καί τά σύκα τρώγονται, ἔτσι καί ἐδῶ: «Πᾶν δένδρον ἀγαθόν, καρ-
πούς καλούς ποιεῖ, τό δέ σαπρόν δένδρον, καρπούς πονηρούς ποιεῖ» (στίχ. 17). Ὡς
«σαπρά» δένδρα, δηλαδή σάπια, ἐννοεῖ ὁ Κύριος τούς ὑποκριτές ψευδοπροφῆτες,
πού οἱ «καρποί» τους, δηλαδή τά ἔργα τους, εἶναι ἄξια τῆς σαπρίας τους. Γιά τούς
ψευδοπροφῆτες ὁ Κύριος εἶπε ἁπλᾶ νά προσέχουμε ἀπό αὐτούς, δέν εἶπε ὅμως νά
τούς τιμωροῦμε καί νά τούς κακοποιοῦμε. Τήν τιμωρία τήν ἀπειλεῖ Αὐτός ὁ Ἴδιος
ὁ Κύριος λέγοντας: «Πᾶν δένδρον μή ποιοῦν καρπόν καλόν ἐκκόπτεται καί εἰς πῦρ
βάλλεται» (στίχ. 19). Ὁ λόγος αὐτός ἀναφέρεται καί στήν ἐκτομή τῶν ψευδοπρο-
φητῶν ἀπό τήν παρούσα ζωή καί στήν τιμωρία στό ἄσβεστο πῦρ τῆς κολάσεως. Μέ
τήν ἀπειλή δέ αὐτή, ὅπως λέγει ὁ Ζιγαβηνός, ὁ Κύριος καί παραμυθεῖ τούς ἐπηρεα-
ζομένους ἀπό τούς ψευδοπροφῆτες, ἀλλά καί φοβίζει αὐτούς τούς ἰδίους τούς ψευ-
δοπροφῆτες (Μ. 129,269). 

7,15. Προσέχετε ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν.
Οἱ ψευδοπροφῆτες εἶναι οἱ διδάσκαλοι τοῦ ψεύ-
δους, πού πλανοῦν τόν λαό μέ ὑποκριτικές ἐκδη-

λώσεις εὐσεβείας, ἐνῶ συνεχίζουν τούς ἰδιοτελεῖς
σκοπούς τους, βλ. 24,4 ἑξ. 24.

7,15 «Νά προσέχετε δέ ἀπό τούς
ψευδοπροφῆτες (ψευδοδιδασκά-
λους), οἱ ὁποῖοι ἔρχονται σέ σᾶς μέ
ἐμφάνιση προβάτου, ἐνῶ ἐσωτερικά
εἶναι λύκοι ἁρπακτικοί. 
16 Θά τούς καταλάβετε ἀπό τά ἔργα
τους. Μήπως μαζεύουν ἀπό ἀγκάθια
σταφύλια ἤ ἀπό τριβόλια σῦκα; 

7,15Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδο-
προφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς
ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν
δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες. 

16Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσε-
σθε αὐτούς. Μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ
ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων
σῦκα; 

||Λουκ.
6,43-44

Ἰακ. 3,12
Σ. Σειρ.

27,6
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17 Οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρ-
ποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δέν-
δρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. 
18 Οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρ-
ποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον
σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 
19 Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν
καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλε-
ται. 
20Ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπι-
γνώσεσθε αὐτούς.

17 Ἐπίσης κάθε καλό δένδρο κάνει
καρπούς καλούς, τό δέ κακό δένδρο
κάνει κακούς καρπούς. 
18 Δέν εἶναι δυνατό δένδρο καλό νά
κάνει καρπούς κακούς, οὔτε δένδρο
κακό νά κάνει καρπούς καλούς. 
19 Κάθε δένδρο, πού δέν κάνει καρπό
καλό, κόβεται καί ρίχνεται στήν
φωτιά. 
20 Ἀπό τούς καρπούς τους, λοιπόν,
θά τούς καταλάβετε». 

Οἱ ἀληθινοί μαθητές (7,21-23)

1. Ἄς προσέξουμε τί μᾶς λέγει ἐδῶ ὁ Κύριός μας, στό τέλος τῆς ἐπί τοῦ Ὄρους
Ὁμιλίας Του. Μᾶς λέγει ὅτι δέν θά εἰσέλθει στήν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ὅποιος πι-
στεύει ἁπλᾶ σ᾽ Αὐτόν, ἀλλά ὅποιος ἐφαρμόζει τούς λόγους Του (στίχ. 21). Δέν ἀρκεῖ
λοιπόν γιά τήν σωτηρία μας μόνον ἡ πίστη, ἄν δέν συμπορεύονται μέ τήν πίστη καί
τά καλά ἔργα. Οὔτε πάλι ἀρκοῦν τά καλά ἔργα, ἄν δέν ὑπάρχει ὀρθή πίστη. Ὅπως
λέγει ὁ Ζιγαβηνός, «προσήκει ἀμφότερα συζευχθῆναι καί μή ἀπολειφθῆναι θατέρου
θάτερον» (Μ. 129,272). – Στήν συνέχεια ὁ Κύριος λέγει τό παράδοξο ὅτι καί αὐτοί
ἀκόμη πού ἔκαναν σημεῖα καί θαύματα στό ὄνομά Του, ἄν ἔχουν ἀνάξιο βίο, καί
αὐτοί δέν θά εἰσέλθουν στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος «ἐκείνην τήν ἡμέραν»,
δηλαδή τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως, θά τούς πεῖ: «Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς» (στίχ. 23). Γιά
νά ἐννοήσουμε αὐτόν τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι εἶναι διπλῆ
ἡ «γνώση» στόν Θεό. Εἶναι πρῶτον, ἡ «κατά φύσιν» γνώση, πού σάν Θεός παντε-
πόπτης τά γνωρίζει ὅλα, καί μάλιστα τά γνωρίζει πρίν ἀπό τήν ὕπαρξή τους. Καί
εἶναι δεύτερον, ἡ «κατ᾽ οἰκείωσιν» γνώση, κατά τήν ὁποία «γνωρίζει» μόνο τούς δι-
καίους. Ἔτσι διαβάζουμε στό Ψαλτήριο ὅτι «γινώσκει Κύριος ὁδόν δικαίων» (Ψαλμ.
1,6) καί «γινώσκει Κύριος τάς ὁδούς τῶν ἀμώμων» (Ψαλμ. 36,18) καί «ἔγνω Κύριος
τούς ὄντας αὐτοῦ» (Β´ Τιμ. 2,19). Ὅσους ὅμως ζοῦν διεφθαρμένο βίο, προσποιεῖται
ὁ Κύριος ὅτι τούς «ἀγνοεῖ», γιατί πολιτεύονται ἀνάξια πρός τήν γνώση Του. Ὁ Θε-
οφύλακτος ἑρμηνεύει ἐδῶ: «Τό δέ “οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς”, ἀντί τοῦ “οὐδέ τότε ὅτε
ἐθαυματουργεῖτε, ἠγάπων ὑμᾶς”, γνῶσις γάρ ἡ ἀγάπη λέγεται ἐνταῦθα» (Μ. 123,216). 

2. Ἀλλά θά ἐρωτήσει κανείς: Ἀφοῦ αὐτοί ἦταν ἀνάξιοι, πῶς ἐνήργησε δι᾽ αὐτῶν
τό Ἅγιο Πνεῦμα; Ἐνήργησε, πρῶτον μέν, γιά νά δειχθεῖ ἡ φιλοτιμία τῆς Χάριτος
τοῦ Θεοῦ, ὅτι αὐτή δίδεται καί στούς ἀναξίους καί ἐνεργεῖ δι᾽ αὐτῶν. Καί ἐνήργησε,
δεύτερον, καί δι᾽ αὐτῶν τῶν ἀναξίων ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τούς ἔδωσε θαυματουρ-
γία, γιά νά ὠφεληθοῦν καί ἄλλοι ἀπ᾽ αὐτούς, αὐτοί δηλαδή πού θεραπεύονταν ἀπό
αὐτούς, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, πού ἔβλεπαν αὐτές τίς θαυματουργίες, γιά νά
πιστέψουν καί αὐτοί στόν Χριστό. Τέτοιος θαυματουργῶν ἦταν καί ἐκεῖνος πού ἐξέ-

=12,33
Γαλ. 5,19-
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βαλε δαιμόνια, ἀλλά δέν ἀκολουθοῦσε τόν Χριστό (Μάρκ. 9,38). Τέτοιος ἦταν καί
ὁ προδότης Ἰούδας. Ἔλαβαν χαρίσματα, ἄν καί ἦταν ἀνάξιοι. Καί στήν Παλαιά Δια-
θήκη ἐνεργοῦσε καί σέ πολλούς ἀναξίους ἡ Θεία Χάρις, γιά νά εὐεργετήσει ἄλλους
δι᾽ αὐτῶν. Ἔτσι, στόν Φαραώ καί στόν Ναβουχοδονόσορα καί στόν υἱό του τόν
Βαλτάσαρ, ἄν καί ἦταν ἀσεβεῖς καί παράνομοι, ὅμως ὁ Θεός φανέρωσε σ᾽ αὐτούς
τά μέλλοντα γιά τήν ὠφέλεια τῶν ἄλλων. Ἀλλά καί στήν ὄνο τοῦ Βαλαάμ ἐνήργησε
ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἔδωσε ἀνθρώπινη φωνή, γιά νά συνετίσει τόν ἐπιβάτη
της! «Καί γάρ ἡ Χάρις καί διά τῶν ἀναξίων ἐνεργεῖ, ὡς καί διά τῶν ἀναξίων ἱερέων
ἁγιαζόμεθα καί Ἰούδας δέ σημεῖα ἐποίησε καί οἱ υἱοί τοῦ Σκευᾶ» (Θεοφύλακτος Μ.
123,216). 

3. Ἀφοῦ λοιπόν, ἄν δέν ὑπάρχει βίος ὀρθός, οὔτε ἡ πίστη οὔτε τά θαύματα μπο-
ροῦν νά μᾶς σώσουν, γι᾽ αὐτό, συμπεραίνει ὁ Ζιγαβηνός, αὐτό πού πρέπει νά φρον-
τίζουμε περισσότερο εἶναι τό νά ἔχουμε ὀρθό βίο. Γιά τό θαυματουργικό χάρισμα
ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι, ἄν μᾶς δίνεται, νά τό δεχόμαστε. Ἄν ὅμως δέν μᾶς δίνεται νά
μήν στενοχωρούμαστε! Γιατί ὁ ἐνάρετος ἄνθρωπος, καί ἄν δέν θαυματουργεῖ, δέν
χάνει τίποτε, τόν σώζει ὁ ἐνάρετος βίος του. Ἐνῶ, μόνο τό νά θαυματουργεῖ, δέν
τόν σώζει. Γιά τόν ἐνάρετο βίο μας μᾶς «χρωστάει» ὁ Θεός, ἄς τό ποῦμε ἔτσι. Ἐνῶ
γιά τά θαύματα χρωστᾶμε ἐμεῖς στόν Θεό (Μ. 129,273)! – Ἡ περικοπή μας παρέχει
μία τριπλῆ μαρτυρία γιά τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: (α) Ὁ Ἰησοῦς καλεῖ τόν
Ἑαυτό του «Κύριο» (στίχ. 21), δηλαδή τόν «Γιαχβέ» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης· (β)
ὁμιλεῖ γιά τό «θέλημα τοῦ Πατρός Του», τό ὁποῖο Αὐτός γνωρίζει πλήρως καί ταυ-
τίζεται μ᾽ αὐτό· εἶναι καί δικό του θέλημα (στίχ. 21)· (γ) ὁμιλεῖ περί τοῦ Ἑαυτοῦ
του ὡς Κριτοῦ, δηλαδή, ὡς Θεοῦ, γιατί μόνο ὁ Θεός θά ἐξασκήσει τήν κρίση «ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ» (στίχ. 22), τήν Ἡμέρα τῆς κρίσεως.

7,21 «Δέν θά μπεῖ στή βασιλεία
τῶν οὐρανῶν καθένας πού μοῦ λέγει
“Κύριε, Κύριε”, ἀλλά ὅποιος κάνει
τό θέλημα τοῦ Πατέρα μου, τοῦ
ἐπουρανίου. 
22 Πολλοί θά μοῦ ποῦν ἐκείνη τήν
ἡμέρα: “Κύριε, Κύριε, δέν προφη-
τεύσαμε στό ὄνομά σου καί στό
ὄνομά σου δέν βγάλαμε δαιμόνια καί

7,21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε
Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασι-
λείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ
θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρα-
νοῖς. 
22 Πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ
ἡμέρᾳ· Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνό-
ματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ
ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ

7,21. Τό θέλημα τοῦ πατρός μου. Ἡ
ἔκφραση αὐτή παίρνει στόν Ματθαῖο δύο συμ-
πληρωματικές ἔννοιες: (α) Τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ
γιά τήν  σωτηρία μας καί (β) τό σύνολο τῶν ἀπαι-
τήσεων τοῦ σχεδίου αὐτοῦ στήν καθημερινή μας
ζωή (γιά τήν σωτηρία μας). Ἐδῶ πρόκειται γιά

τήν δεύτερη ἔννοια (βλ. 6,10. 12,50. 18,14.
21,31). 7,22. Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Εἶναι ἡ
ἐσχάτη ἡμέρα τῆς κρίσεως (Ματθ. 24, 36), ἡ
ὁποία θά παρουσιάσει τήν δόξα τοῦ Θεοῦ (Ἠσ.
2,11) καί γιά τόν ἄνθρωπο τήν τιμωρία του (Ἠσ.
10,3) ἤ τήν σωτηρία του (Ἠσ. 49,8). 

||Λουκ.
13,26-27

Ματθ.
25,11-12
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τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς
ἐποιήσαμεν; 
23 Καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι
οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε
ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.

στό ὄνομά σου δέν κάναμε θαύματα
πολλά;” 
23 Ἀλλά τότε θά πῶ σ᾿ αὐτούς, ὅτι
“ποτέ δέν σᾶς γνώρισα. Φύγετε ἀπό
μένα σεῖς πού δουλεύετε τήν ἀνο-
μία”».

Κτίστε στόν βράχο (7,24-27)

1. Ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς Χριστός τελείωσε τήν διδασκαλία τῆς ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλίας
Του, ἐνθαρρύνει τώρα τούς μαθητές Του, γιά νά βαδίσουν τήν στενή καί τεθλιμμένη
ὁδό, τονίζοντας σ᾽ αὐτούς νά ἔχουν ὡς ἀσφάλεια τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Κα-
θένα δέ πού ἀκούει τούς λόγους Του καί τούς τηρεῖ τόν παρομοιάζει μέ φρόνιμο
ἄνδρα πού οἰκοδόμησε τήν «οἰκία» του στήν «πέτρα» (στίχ. 24). Ὡς «οἰκία» ἐδῶ
πρέπει νά νοήσουμε τόν νοερό οἶκο τῆς ψυχῆς, πού οἰκοδομεῖται μέ διάφορες ἀρετές.
Καί ὡς «πέτρα» νοοῦμε τήν ἀσφάλεια τῶν θείων ἐντολῶν, οἱ ὁποῖες στερεώνουν τά
οἰκοδομηθέντα. Σέ ἕνα τέτοιο οἶκο ὅσοι πειρασμοί καί ἐπιθέσεις τοῦ Διαβόλου καί
ἄν συμβοῦν, δέν πρόκειται νά τόν κλονίσουν, γιατί ἔχει στερεό θεμέλιο. 

2. Ἐπειδή μερικοί ἀπό τούς ἀκροατές ἐπρόκειτο νά ἐπαινέσουν μέν τούς λόγους
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά νά μήν τούς ἐφαρμόσουν, προκαταλαμβάνει ὁ Χριστός καί τούς
φοβίζει μέ μία παραβολή. Τούς λέγει ὅτι ὅποιος ἀκούει τούς λόγους Του, ἀλλά δέν
τούς ἐφαρμόζει, μοιάζει μέ τόν «μωρό» ἄνθρωπο πού ἔκτισε τό σπίτι του πάνω στήν
ἄμμο. Καί ὅταν ἦλθε κακοκαιρία δέν ἄντεξε ἡ οἰκία αὐτή καί ἔπεσε. «Καί ἦν ἡ
πτῶσις αὐτῆς μεγάλη» (στίχ. 26-27). Δίκαια τόν ἄνθρωπο αὐτόν ὁ Χριστός τόν καλεῖ
«μωρό», γιατί, τί ποιό ἀνόητο ὑπάρχει ἀπό τό νά κτίζει κάποιος τό σπίτι του στήν
ἄμμο; Αὐτός κοπιάζει μέν γιά τήν οἰκοδομή, στερεῖται ὅμως τήν ἀπόλαυση τοῦ σπι-
τιοῦ του. Ἔτσι συμβαίνει καί μέ ἐκεῖνον πού ἔμαθε μέν τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ,
δέν οἰκοδόμησε ὅμως τήν ζωή του πάνω σ᾽ αὐτές, ἀλλά ἀκολούθησε ἄλλο τρόπο
ζωῆς. Αὐτός πραγματικά εἶναι «μωρός», γιατί κοπίασε ἄδικα. 

7,24. Ποιεῖ αὐτούς. Τό ῥ. «ποιῶ» στόν Ματ-
θαῖο δέν εἶναι εὔκολο νά μεταφρασθεῖ (βλ.
5,19.46. 7,12.24. 12,33). Γενικά λέγουμε ὅτι τό
ρῆμα «ποιῶ» δέν περιγράφει οὔτε τίς ἐξωτερικές
πρακτικές, οὔτε καί τά ἐσωτερικά αἰσθήματα,

ἀλλά πράξεις πού ἐκφράζουν τόν ἄνθρωπο ὡς
σύνολο. 7,25. Ποταμοί. Πρόκειται περί χειμάρ-
ρων πού σχηματίζονται στήν Παλαιστίνη αἰφνί-
δια μετά ἀπό μία δυνατή βροχή.

7,24 «Ὅποιον δέ ἀκούει τούς λό-
γους μου αὐτούς καί τούς ἐφαρμόζει,
θά τόν θεωρήσω ὅμοιο μέ ἄνθρωπο
συνετό, ὁ ὁποῖος ἔχτισε τό σπίτι του
πάνω σέ βράχο. 

7,24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου
τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ
αὐτούς, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρο-
νίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν
αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν· 

Ψαλμ. 6,9

||Λουκ.
6,47-49
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25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ
ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ
προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ
ἔπεσε· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέ-
τραν. 
26Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους
τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοι-
ωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδό-
μησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν
ἄμμον· 
27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ
ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ
προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ
ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς με-
γάλη.

25Καί ἔπεσε ἡ βροχή καί πλημμύρι-
σαν οἱ ποταμοί καί ἔπαυσαν οἱ ἄνε-
μοι καί ἔπεσαν μέ ὁρμή στό σπίτι
ἐκεῖνο καί δέν ἔπεσε, γιατί εἶχε θε-
μελιωθεῖ πάνω σέ βράχο. 
26 Ἀντίθετα, ὅποιος ἀκούει αὐτούς
τούς λόγους μου, ἀλλά δέν τούς
ἐφαρμόζει, θά τόν θεωρήσω ὅμοιο
μέ ἀνόητο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔχτισε
τό σπίτι του πάνω στήν ἄμμο. 
27Καί ἔπεσε ἡ βροχή καί πλημμύρι-
σαν οἱ ποταμοί καί ἔπνευσαν οἱ ἄνε-
μοι καί χτύπησαν πάνω στό σπίτι
ἐκεῖνο καί ἔπεσε καί ἡ πτώση του
ἦταν μεγάλη».

7,29. Ὡς ἐξουσίαν ἔχων. Ἀντίθετα πρός τούς
Γραμματεῖς, οἱ ὁποῖοι, πίσω ἀπό τήν «Παρά-
δοση» τῶν πρεσβυτέρων (βλ. 15,2), ἀπέκρυπταν

τήν σωστή διδασκαλία. Μαζί μέ τούς «Γραμμα-
τεῖς» ἄς προσθέσουμε ἐδῶ καί τούς Φαρισαίους.

Ὁ ἐνθουσιασμός τοῦ λαοῦ (7,28-29)

Ὁ ὄχλος θαύμασε τήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί ἐδίδασκε
καί ἐνομοθέτει μέ ἐξουσία, μέ κῦρος, ἐνῶ οἱ γραμματεῖς, ὅταν μιλοῦσαν, ὅλο καί
παρέπεμπαν στήν παράδοσή τους. Ὅταν μιλοῦσαν αὐτοί ἔλεγαν «τάδε λέγει Κύριος».
Ὁ Χριστός ὅμως ὁμιλοῦσε ὡς Θεός καί ἔλεγε «Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν». Ἄς παρατηρή-
σουμε ὅμως ὅτι δέν θαύμαζαν οἱ ἄρχοντες τόν Χριστό, γιατί πῶς ἦταν δυνατόν νά
τόν θαυμάσουν αὐτοί πού τόν φθονοῦσαν; Τόν θαύμαζαν οἱ «ὄχλοι» (στίχ. 28), τό
ἄκακο πλῆθος. 

7,28Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὁ
Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξε-
πλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ
αὐτοῦ· 
29ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξου-
σίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.

7,28 Ὅταν δέ τελείωσε ὁ Ἰησοῦς
αὐτούς τούς λόγους, τά πλήθη θαύ-
μαζαν γιά τή διδασκαλία Του, 

29 γιατί τούς δίδασκε ὡς ἔχοντας
ἐξουσία καί ὄχι ὅπως οἱ Γραμμα-
τεῖς.

Παρ.
10,25.
12,3.7

Α´ Ἰωάν.
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ΙΙΙ.  ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (8,1-10,42)

1. ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΕΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ (8,1-9,38)

Θεραπεία ἑνός λεπροῦ (8,1-4)

1. Ἔχοντας δώσει τήν πρώτη μεγάλη συλλογή τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ ὁ
Ματθαῖος, δίνει τώρα μία συλλογή τῶν ἔργων Του. Μέ τήν περικοπή μας αὐτή ὁ
Ἰησοῦς Χριστός «ἀπό τῆς διδασκαλίας ἐπί τά θαύματα μεταβαίνει» (Ζιγαβηνός, Μ.
129,280). Ἔτσι λοιπόν ἔχουμε ἐδῶ τήν θεραπεία ἑνός λεπροῦ. Ὁ λεπρός αὐτός φά-
νηκε πολύ συνετός, ὅπως λέγει ὁ Θεοφύλακτος, γιατί δέν ἀνέβηκε στό ὄρος, γιά νά
μήν διακόψει τήν ἱερή διδασκαλία. Ἀλλά πλησίασε τόν Χριστό ὅταν κατέβηκε ἀπό
τό ὄρος, καί μάλιστα τοῦ ἀπέδωσε θεϊκή τιμή, γιατί τό κείμενό μας λέγει ὅτι «προ-
σεκύνει αὐτῷ» (στίχ. 2). Πραγματικά ὁ λεπρός θεώρησε Θεόν τόν Ἰησοῦν, γι᾽ αὐτό
δέν τοῦ εἶπε νά παρακαλέσει τόν Θεόν νά τόν κάνει καλά, ἀλλά τοῦ εἶπε «ἐάν θέλῃς
δύνασαί με καθαρίσαι» (στίχ. 2). Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀπαντῶντας
ἀκριβῶς καί στήν ἔκφραση του αἰτήματός του, τοῦ εἶπε: «Θέλω, καθαρίσθητι» (στίχ.
3)! Καί ὁ λεπρός θεραπεύθηκε. 

2. Ἀλλά, ἀφοῦ ὁ Χριστός θά θεράπευε τόν λεπρό μέ τόν λόγο του, γιατί ἁπλώνει
τό χέρι Του καί τόν ἐγγίζει (στίχ. 3); Αὐτό τό κάνει ὁ Ἰησοῦς γιατί ὑπῆρχε νόμος στήν
Πεντάτευχο πού ἐμπόδιζε νά ἐγγίζουν τόν λεπρό (Λευϊτ. 7,21). Γιά νά δείξει λοιπόν ὁ
Ἰησοῦς ὅτι σάν Θεός ὑπέρκειται τοῦ Νόμου, πού ἔγινε καθαρά γιά τούς ἀνθρώπους,
θαρραλέα ἄγγιξε τόν λεπρό, καί κανείς ἀπό τόν ὄχλο δέν τοῦ εἶπε τίποτε, γιατί ὅλοι
ἀπό τήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία Του ἐννόησαν τήν θεότητά Του (βλ. 7,29). Ἐπειδή δέ,
ἄν δέν τό διεπίστωνε ὁ ἱερεύς ὅτι θεραπεύτηκε ὁ λεπρός, αὐτός δέν θά μποροῦσε νά
διαμένει στήν πόλη, γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἰησοῦς, ἀφοῦ τόν θεράπευσε, τοῦ εἶπε νά παρου-
σιασθεῖ στόν ἱερέα. Μάλιστα τοῦ εἶπε νά προσφέρει καί τό δῶρο σ᾽ αὐτόν, ὅπως τό
εἶχε διατάξει ὁ Μωϋσῆς, «εἰς μαρτύριον αὐτοῖς» (στίχ. 4β). Ἄν, δηλαδή, κατηγορήσουν
οἱ Ἰουδαῖοι τόν Χριστό ὅτι καταλύει τόν Νόμο, νά εἶναι μάρτυρας αὐτός, ὁ θεραπευ-
θείς λεπρός, ὅτι τοῦ εἶπε νά προσφέρει τά διατασσόμενα ἀπό τόν Νόμο.  

8,1Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ
ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολ-
λοί. 
2Καὶ ἰδοὺ λεπρὸς ἐλθὼν προσεκύνει
αὐτῷ λέγων· Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύ-
νασαί με καθαρίσαι. 

3 Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο

8,1Ὅταν δέ κατέβηκε ἀπό τό ὄρος,
τόν ἀκολούθησε πολύς ὄχλος. 

2Καί ἰδού ἕνας λεπρός ἦλθε καί τόν
προσκυνοῦσε λέγοντας: «Κύριε, ἄν
θέλεις, μπορεῖς νά μέ καθαρίσεις (ἀπό
τήν λέπρα)». 
3Τότε ὁ Ἰησοῦς ἅπλωσε τό χέρι Του,

8,3. Μέ τά θαύματά του ὁ Ἰησοῦς δεικνύει
τήν δύναμή του στήν φύση (8,23-27. 14, 22-34),

ἰδιαίτερα στήν ἀσθένεια (8,1-4. 5-13. 14-15. 9,1-
8. 20-22. 27-31. 14,14-36. 15,30. 20,29-34.

||Μάρκ.
1,40-45
||Λουκ.
5,12-16



114

8,5-13

τόν ἄγγιξε καί εἶπε: «Θέλω, καθαρί-
σου»! Καί ἀμέσως θεραπεύτηκε ἡ
λέπρα του. 
4Τότε ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Πρόσεχε,
νά μήν τό πεῖς σέ κανένα, ἀλλά πή-
γαινε καί δεῖξε τόν ἑαυτό σου στόν
ἱερέα καί πρόσφερε τό δῶρο, πού διέ-
ταξε ὁ Μωυσῆς, γιά νά σοῦ δώσουν
βεβαίωση (ὅτι θεραπεύτηκες)».

αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς λέγων· θέλω, καθα-
ρίσθητι. καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη
αὐτοῦ ἡ λέπρα. 
4Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὅρα μη-
δενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν
δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε τὸ
δῶρον ὃ προσέταξε Μωσῆς εἰς μαρ-
τύριον αὐτοῖς.

Μάρκ. 7,32-37. 8,22-26. Λουκ. 14,1-6. 17,11-19.
Ἰωάν. 5,1-15. 9,1-41), στόν θάνατο (Ματθ. 9,23-
25. Λουκ. 7,11-17. Ἰωάν. 11,1-44) καί στούς δαί-
μονας (βλ. Ματθ. 8,29 σχόλ.). Διαφέροντα κατά
τήν ἁπλότητά τους τά θαύματα τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τά
περίεργα θαύματα τοῦ ἑλληνισμοῦ καί τοῦ ραβ-
βινικοῦ ἰουδαϊσμοῦ διακρίνονται ἀπ᾿ αὐτά πρό
παντός γιά τήν πνευματική τους σημασία καί τόν
συμβολισμό τους. Ἀναγγέλλουν τίς ποινές
(21,18-22) καί τά δῶρα τῆς μεσσιακῆς ἐποχῆς
(11,5 σχόλ. 14,13-21. 15,32-39. Λουκ. 5,4-11.
Ἰωάν. 2,1-11. 21,4-14) καί καθιερώνουν τόν
θρίαμβο τοῦ Πνεύματος στό κράτος τοῦ Σατανᾶ
(8,29 σχόλ.) καί στίς δυνάμεις τοῦ κακοῦ, τῶν
ἁμαρτιῶν (9,2 σχόλ.) καί τῶν ἀσθενειῶν (8,17
σχόλ.). Ἐκτελούμενα τά θαύματα ἀπό εὐσπλαγ-
χνία (20,34. Μάρκ. 1,41. Λουκ. 7,13), ἀποβλέ-
πουν προπαντός στό νά στερεώσουν τήν πίστη
(8,10 σχόλ. Ἰωάν. 2,11 σχόλ.). Ἐπίσης ὁ Ἰησοῦς
δέν κατεργαζόταν τά θαύματα παρά μόνο ἐκεῖ
πού ἔπρεπε, ζητῶντας μυστικότητα ἀπ᾿ αὐτούς
πού ἤθελε νά τούς θεραπεύσει (βλ. Μάρκ. 1,34

σχόλ.) καί φυλάσσοντας νά δώσει ἀργότερα τό
μέγα θαῦμα τῆς δικῆς του ἀναστάσεως (12,39-
40). Αὐτή τήν δύναμη τῆς θεραπείας ὁ Ἰησοῦς
τήν μετέδωσε στούς Ἀποστόλους Του ἀποστέλ-
λοντάς τους νά κηρύξουν τήν Βασιλεία (10,1.8)·
γι᾿ αὐτό τόν λόγο ὁ Ματθαῖος πρίν ἀπό τήν ἀπο-
στολή τῶν Μαθητῶν (κεφ. 10), ἔθεσε μία σειρά
δέκα θαυμάτων (κεφ. 8-9), ὡς σημεῖα τῆς ἱερα-
ποστολῆς, βλ. Μάρκ. 16,17 ἑξ. Πράξ. 2,22 καί
1,8 σχόλ. Ὁ Ματθαῖος συγκεντρώνει δέκα θαύ-
ματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ὑπαινίσσονται τά
θαύματα τοῦ Μωϋσῆ στήν Αἴγυπτο (Ἐξ. 7,8-
11.10). 8,4. Εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. Ἡ λ. «μαρ-
τύριον» μέ τήν ἔννοια βεβαίωση, πιστοποίηση.
Ὁ θεραπευθείς λεπρός ἔπρεπε νά δείξει τόν ἑαυτό
του στούς ἱερεῖς («αὐτοῖς») καί νά προσφέρει τό
δῶρο του σ᾽ αὐτούς (βλ. Λευϊτ. 14, 2-32), γιά νά
εἶναι αὐτά (καί ἡ ἐπίδειξη τοῦ θεραπευθέντος
σώματος καί τό δῶρο) ἀπόδειξη σ᾽ αὐτούς γιά
τήν πραγματκή του θεραπεία, ὥστε νά τήν βεβαι-
ώσουν ἔπειτα αὐτοί (= «εἰς μαρτύριον αὐτοῖς»).

Θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου (8,5-13)

1. Γιά ἕνα ἄλλο θαῦμα τοῦ Χριστοῦ μᾶς λέγει ἡ περικοπή μας ἐδῶ, γιά τήν θε-
ραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου τῆς Καπερναούμ. Καί ὁ ἑκατόνταρχος αὐτός,
ὅπως προηγουμένως ὁ λεπρός, δέν ἀνέβηκε καί αὐτός στό ὄρος, γιά νά παρακαλέσει
τόν Χριστό γιά τόν δοῦλο του, γιά νά μήν τόν διακόψει ἀπό τήν διδασκαλία Tου. Ὁ
ἐδῶ ἑκατόνταρχος εἶναι ὁ ἴδιος γιά τόν ὁποῖο ὁμιλεῖ καί ὁ Λουκᾶς (7,1-10), ἄν καί
φαίνονται κάποιες διαφορές μεταξύ τῶν δύο διηγήσεων, ὄχι ὅμως ἐναντιώσεις. Ὁ

Μάρκ.
1,34σχ.
Λευιτ.

14,1-32

||Λουκ.
7,1-10
||Ἰωάν.

4,46-53
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Ἰησοῦς ἐθαύμασε τήν ἀγάπη τοῦ ἐθνικοῦ ἑκατοντάρχου (ἀφοῦ τόν παρακαλεῖ γιά τόν
δοῦλο του), τήν πίστη του καί τήν ταπείνωσή του, γιατί καί ὅταν τοῦ εἶπε ὅτι θά πάει
σπίτι του γιά νά θεραπεύσει τόν δοῦλο του, αὐτός τοῦ ἀπάντησε ὅτι δέν εἶναι ἄξιος
γιά μιά τέτοια τιμή, ἀλλά τόν παρακάλεσε καί ἀπό μακρυά νά πεῖ ἕνα λόγο καί θά θε-
ραπευθεῖ ὁ δοῦλος του. Παρέστησε μάλιστα ὁ ἑκατόνταρχος τίς ἀρρώστιες καί τόν
θάνατο σάν πειθαρχικούς στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ, πού ὑπακούουν στό κέλευσμά Του,
ὥστε φεύγουν ἀπό τόν ἕνα καί πηγαίνουν στόν ἄλλο, ὅταν Αὐτός τίς διατάσσει (στίχ.
7-10)! Ὁ Ἰησοῦς εἶπε τελικά μέ θαυμασμό γιά τόν ἑκατόνταρχο: «Οὐδέ ἐν τῷ Ἰσραήλ
τοσαύτην πίστιν εὗρον» (στίχ. 10). 

2. Αὐτός ὁ λόγος εἶναι ἕνα ἄνοιγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τά ἔθνη. Γι᾽ αὐτό καί
λέγει στήν συνέχεια, ὅτι στήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν θά «ἀνακληθοῦν πολλοί ἀπό
ἀνατολῶν καί δυσμῶν», δηλαδή, ἀπό κάθε τόπο τῆς οἰκουμένης, «μετά Ἀβραάμ καί
Ἰσαάκ καί Ἰακώβ». Ἀλλά οἱ «υἱοί τῆς βασιλείας», δηλαδή, οἱ Ἰουδαῖοι, πού δέν δέχον-
ται τόν Ἰησοῦν ὡς Μεσσία, θά ἐκβληθοῦν «εἰς τό σκότος τό ἐξώτερον» (στίχ. 11.12).
Τέλος, ὁ Ἰησοῦς διαβεβαίωσε τόν ἑκατόνταρχο ὅτι θά ἐκπληρωθεῖ τό αἴτημά του κατά
τήν πίστη του, καί «ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ» (στίχ. 13), δεῖγμα αὐτό ὅτι θά
πραγματοποιηθεῖ καί ὁ ἄλλος λόγος τοῦ Ἰησοῦ περί τῆς ἀπορρίψεως τῶν Ἰουδαίων
(στίχ. 12).

8,5Ὅταν δέ μπῆκε στήν Καπερνα-
ούμ, ἦλθε σ᾿ αὐτόν ἕνας ἑκατόνταρ-
χος παρακαλώντας αὐτόν
6καί λέγοντας: «Κύριε, ὁ δοῦλος μου
εἶναι παράλυτος, κατάκοιτος στό
σπίτι, καί βασανίζεται φρικτά». 
7Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Ἐγώ θά
ἔλθω καί θά τόν θεραπεύσω». 
8Ἀλλ᾽ ὁ ἑκατόνταρχος τοῦ ἀποκρί-
θηκε καί τοῦ εἶπε: «Κύριε, δέν εἶμαι
ἄξιος γιά νά μπεῖς κάτω ἀπό τή στέγη
μου. Ἀλλά μόνο δῶσε διαταγή καί θά
θεραπευθεῖ ὁ δοῦλος μου. 
9Γιατί καί ἐγώ, πού εἶμαι ἄνθρωπος
κάτω ἀπό ἐξουσία (ἄλλων), ἔχοντας
στίς διαταγές μου στρατιῶτες, λέγω
σέ τοῦτον, “πήγαινε”, καί πηγαίνει·
καί στόν ἄλλον (λέγω) “ἔλα”, καί
ἔρχεται· καί στόν δοῦλο μου (λέγω)
“κάνε αὐτό” καί τό κάνει». 
10Ὅταν δέ ἄκουσε (αὐτά) ὁ Ἰησοῦς,
θαύμασε, καί εἶπε σ᾿ αὐτούς πού τόν

8,5Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερ-
ναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρ-
χος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 
6 Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ
οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανι-
ζόμενος. 
7 Kαὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγὼ
ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 
8 Kαὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος
ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου
ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ
μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ
παῖς μου. 
9 Kαὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ
ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρα-
τιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι,
καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ
ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον
τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 

10 Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε
καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν

Λουκ. 5,8
Ψαλμ.
32,9.

106,20

Βαρ. 3,33-
35
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8,10. Οὐδέ ἐν τῷ Ἰσραήλ τοσαύτην πίστην...
Αὐτή ἡ πίστη πού ἀπαιτεῖ ὁ Ἰησοῦς ἀπό τήν ἀρχή
τῆς δραστηριότητός Του (Μάρκ. 1,15), καί πού
αὐτός θά ζητᾶ ἀκατάπαυστα, εἶναι μία κίνηση
ἐμπιστοσύνης καί ἐγκατάλειψης, μέ τήν ὁποία ὁ
ἄνθρωπος ἀρνεῖται νά ὑπολογίζει στίς σκέψεις του
καί τίς δυνάμεις του, γιά νά παραδοθεῖ στόν λόγο
καί στήν δύναμη Ἐκείνου τόν Ὁποῖον πιστεύει,
βλ. Λουκ. 1,20.45. Ματθ. 21,25. 32. Ὁ Ἰησοῦς
ἀπαιτεῖ αὐτή τήν πίστη καί ἰδιαίτερα τήν ἀπαιτεῖ
μέ τήν εὐκαιρία τῶν θαυμάτων Του (8,13. 9,2. 22.
28-29. 15,28. Μάρκ. 5,36. 10,52. Λουκ. 17,19),
πού εἶναι περισσότερον σημεῖα τῆς ἀποστολῆς
Του καί τῆς Βασιλείας Του (βλ. σχόλ. εἰς 8,3 καί
Ἰωάν. 2,11), καί ὀλιγώτερο πράξεις εὐσπλαγχνίας.
Ἐπίσης ὁ Ἰησοῦς δέν μποροῦσε νά κάνει τά θαύ-
ματα, ἄν δέν εὕρισκε πρῶτα αὐτή τήν πίστη, πού
θά ἔδιδε σ᾿ αὐτά τήν ἀληθινή ἔννοιά τους(12,38-
39. 13,58. 16,1-4). Ἀπαιτῶντας μία θυσία πνεύμα-
τος καί ὅλου τοῦ εἶναι ἡ πίστη εἶναι μία δύσκολη
κίνηση ταπεινώσεως (18,6), τήν ὁποία πολλοί
ἀρνοῦνται νά κάνουν, καί μάλιστα ἰδιαίτερα με-
ταξύ τοῦ Ἰσραήλ (8,10. 15,28. 27,42. Λουκ. 18,8),
ἤ τήν κάνουν μόνο κατά τό ἥμισυ (Μάρκ. 9,24.
Λουκ. 8,13). Καί αὐτοί οἱ μαθητές εἶναι ἀργοί στό
νά πιστεύσουν (8,26. 14,31. 16,8. 17,20), ἀκόμη
μάλιστα καί μετά τήν ἀνάσταση (28,17. Μάρκ.

16,11-14. Λουκ. 24,11.25.41). Ἡ πιό εἰλικρινής
πίστη γιά τόν Ἀρχηγό τους, ἡ πίστη «πέτρα»
(16,16-18), θά κλονιστεῖ μέ τό σκάνδαλο τοῦ Πά-
θους (26,69-75), ἀλλά αὐτή ἔπειτα θά θριαμβεύσει
(Λουκ. 22,32). Ὅταν ἡ πίστη εἶναι δυνατή, τότε
κατεργάζεται θαύματα, (17,20. 21,21. Μάρκ.
16,17), ἀποκτᾶ τά πάντα (21,22. Μάρκ. 9,23) καί
ἰδιαίτερα τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν (9,2. Λουκ.
7,50) καί τήν σωτηρία, γιά τήν ὁποία ἡ πίστη εἶναι
ὁ ἀπαραίτητος ὅρος (Λουκ. 8,12. Μάρκ. 16,16.
Πράξ. 3,16 σχόλ.). 8,11. Καί ἀνακληθήσονται.
Κατά τά χωρία Ἠσ. 25,6. 55,1-2. Ψαλμ. 21,27 κ.ἄ.,
ὁ Ἰουδαϊσμός παριστάνει συχνά τίς χαρές τῆς μεσ-
σιακῆς ἐποχῆς μέ τήν εἰκόνα ἑνός συμποσίου, βλ.
22,2-14. 26,29. Λουκ. 14,15. Ἀπ. 3,20. 19,9. 8,12.
Οἱ υἱοί τῆς Βασιλείας (ἰδία ἔκφραση καί εἰς
13,38), δηλαδή, οἱ Ἰουδαῖοι, οἱ φυσικοί κληρονό-
μοι τῶν ὑποσχέσεων. Ὅσοι μεταξύ αὐτῶν δέν θά
ἔχουν πιστεύσει τόν Ἰησοῦ γιά Χριστό (γιά Μεσ-
σία) θά δοῦν τούς ἐθνικούς νά παίρνουν τήν θέση
τους. – Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμός καί... Βιβλική
εἰκόνα τῆς ὀργῆς καί τοῦ πείσματος τῶν ἀσεβῶν
ἐνώπιον τῆς εὐτυχίας τῶν δικαίων (βλ. Ψαλμ.
34,16. 36,12. 111,10. Ἰώβ 16,9. Ματθ. 13,42-
43.50. 22,13. 24,51. 25,30). Ἡ εἰκόνα αὐτή περι-
γράφει στόν Ματθαῖο τήν καταδίκη.

λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ το-
σαύτην πίστιν εὗρον. 

11Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνα-
τολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνα-
κλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ
Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ
τῶν οὐρανῶν, 
12οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθή-
σονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον·
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς
τῶν ὀδόντων. 
13 Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατον-
τάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γε-
νηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ
ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

ἀκολουθοῦσαν: «Ἀληθινά σᾶς λέγω,
οὔτε στόν Ἰσραήλ δέν βρῆκα τόσο
μεγάλη πίστη. 
11 Σᾶς βεβαιώνω δέ, ὅτι θά ἔλθουν
πολλοί ἀπό Ἀνατολή καί Δύση καί θά
καθήσουν στό τραπέζι στή βασιλεία
τῶν οὐρανῶν μαζί μέ τόν Ἀβραάμ καί
τόν Ἰσαάκ καί τόν Ἰακώβ, 
12ἐνῶ οἱ υἱοί τῆς βασιλείας θά πεταχ-
θοῦν ἔξω στό βαθύ σκοτάδι. Ἐκεῖ θά
κλαῖνε καί θά τρίζουν τά δόντια (ἀπό
τόν πόνο)». 
13 Καί εἶπε ὁ Ἰησοῦς στόν ἑκατόν-
ταρχο: «Πήγαινε καί ἄς σοῦ γίνει
ὅπως πίστευσες». Καί θεραπεύτηκε ὁ
δοῦλος του ἐκείνη τήν στιγμή. 

||Λουκ.
13,28-29

Ρωμ. 11,11

Ἰωάν.
8,12σχ.

13,42.50
22,13.
24,51.
25,30
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Θεραπεία τῆς πεθερᾶς τοῦ Πέτρου (8,14-15)

Ὅπως εἶναι γνωστόν ὁ Πέτρος, ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων, ἦταν ἔγγαμος. Ὁ
Ἰησοῦς Χριστός πῆγε στήν οἰκία τοῦ Πέτρου (στίχ. 14α) γιά νά φάγει, ἀλλά ἡ πεθερά
του ἦταν ἄρρωστη. Ὅταν ὅμως ἄγγιξε ὁ Χριστός τό χέρι της, ἔσβησε ὁ πυρετός της
καί ἡ γυναίκα ἀπέκτησε πλήρως τήν ὑγεία της, ὥστε τόν διακόνησε. Μία ἀπορία: Ὁ
εὐαγγελιστής Μᾶρκος μᾶς λέγει ὅτι ὁ Ἰησοῦς πῆγε στήν οἰκία τοῦ Πέτρου μέ τόν
Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη (Μάρκ. 1,29). Ποῦ εἶναι ὁ Πέτρος; Πρέπει νά ὑποθέσουμε
ὅτι ὅταν ὁ Πέτρος ἔμαθε ὅτι ὁ Ἰησοῦς θά πάει σπίτι του, αὐτός προέδραμε γιά νά
ἑτοιμάσει τόν ἐρχομό Του.

8,15. Ἀφῆκεν αὐτήν ὁ πυρετός. Κατά τούς
ραββίνους ὁ πυρετός ἀποδιδόταν  σέ μιά ὄχι φυ-
σική ἀρχή (βλ. Λευϊτ. 26,16. Δευτ. 28,22)  ἡ προ-
σευχή μπορεῖ νά τόν ἐξαφανίσει (βλ. Ἰωάν. 4,52.
Πράξ. 28,8). – Καί ἠγέρθη καί διηκόνει αὐτῷ.
Κατά διαφορά μέ τόν Μᾶρκο καί τόν Λουκᾶ, ἀπό
τήν θεραπευθεῖσα πενθερά ὑπηρετεῖται μόνον ὁ

Ἰησοῦς. Ἀπό τό χρησιμοποιούμενο λεξιλόγιο
φαίνεται ὅτι τό θαῦμα μαρτυρεῖ πίστη στήν ἀνά-
σταση τῶν νεκρῶν. Μέ τό νά «ἐγερθεῖ» καί νά
διακονήσει ἡ ἀσθενοῦσα, ὁ Ἰησοῦς ὡς νά τήν
ἀνέστησε (Ματθ. 9,25. 16,21. 17,23. 20,19. 26,32.
28,6. Μάρκ. 9,27. Πράξ. 3,15. 13,37. Α´ Κορ.
15,4). 

8,14Ἦλθε δέ ὁ Ἰησοῦς στήν οἰκία
τοῦ Πέτρου καί εἶδε τήν πεθερά του
κατάκοιτη καί μέ πυρετό. 
15 Καί ἔπιασε τό χέρι της καί τήν
ἄφησε ὁ πυρετός καί σηκώθηκε καί
τόν διακονοῦσε. 

8,14 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
οἰκίαν Πέτρου εἶδε τὴν πενθερὰν
αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν· 
15 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ
ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς καὶ ἠγέρθη
καὶ διηκόνει αὐτῷ.

Θεραπεῖες καί ἐξορκισμοί (8,16-17)

1. Κατά τό δειλινό, στό τέλος δηλαδή τῆς ἡμέρας, «ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος», ὅπως τό λέγει
ἀκριβέστερα ὁ Μάρκος (1,32), ἔφεραν στόν Χριστό πολλούς δαιμονιζομένους καί
Αὐτός τούς θεράπευσε μέ μόνο τό λόγο Του (στίχ. 16). Ἀλλά γιατί τούς ἔφεραν κατά
τό δελινό; Γιατί ἤθελαν νά περάσει τό Σάββατο (βλ. Μάρκ. 1,29), ἀφοῦ πίστευαν
ἐσφαλμένως ὅτι δέν ἔπρεπε νά γίνεται θεραπεία τήν ἡμέρα αὐτή. Οἱ μαθητές ὅμως
τοῦ Χριστοῦ τόν παρεκάλεσαν νά θεραπεύσει τήν πεθερά τοῦ Πέτρου καί πρίν ἀπό
τήν δύση τοῦ ἡλίου (βλ. Μάρκ. 1,30). Καί τό ἔκαναν αὐτό γιατί ἔβλεπαν τόν Χριστό
νά θεραπεύει ἀδιακρίτως τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου καί ἔμαθαν ἀπ᾽ Αὐτόν καλά ἀπό
ποιά ἔργα πρέπει νά ἀπέχουν κατά τήν ἀργία τοῦ Σαββάτου καί ποιά νά ἐκτελοῦν. Ἄς
παρατηρήσουμε ὅτι ὁ Χριστός, σάν παντοδύναμος πού εἶναι, ἄλλοτε μέν θεραπεύει
ἐκτείνοντας τό Χέρι Του, ὅπως στήν περίπτωση τῆς πεθερᾶς τοῦ Πέτρου (στίχ. 15),

||Μάρκ.
1,29-31
||Λουκ.
4,38-39

9,25παρ.
Μάρκ.

9,27
Πράξ. 3,7

||Μάρκ.
1,32-34
||Λουκ.
4,40-41
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ἄλλοτε διά τοῦ λόγου Του, ὅπως στήν περίπτωση τοῦ παιδός τοῦ ἑκατοντάρχου καί
στίς περιπτώσεις τῶν ἀσθενῶν τῆς περικοπῆς μας (στίχ. 16), καί ἄλλοτε χρησιμο-
ποιῶντας καί τούς δύο τρόπους, ὅπως στήν περίπτωση τοῦ λεπροῦ (στίχ. 3). 

2. Κατά τήν συνήθειά του ὁ Ματθαῖος νά δικαιώνει τά ὅσα γράφει περί τοῦ Ἰησοῦ
μέ μεσσιανικά χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καταφεύγει στήν περικοπή μας στόν προ-
φήτη Ἡσαΐα καί ἀναφέρει ἀπ᾽ αὐτόν τόν λόγο του περί τοῦ Μεσσία ὅτι «αὐτός τάς
ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καί τάς νόσους ἐβάστασεν» (στίχ. 17· βλ. Ἠσ. 53,4). Ἀλλά τόν
λόγο αὐτόν ὁ προφήτης τόν λέγει περί τῶν ἁμαρτιῶν καί ὄχι περί τῶν νοσημάτων.
Τόν ἀναφέρει ὅμως ὁ Εὐαγγελιστής στά νοσήματα, γιατί πραγματικά τά νοσήματα
αἰτία ἔχουν τήν ἁμαρτία. Μέ τήν ἀναφορά αὐτή ὁ Εὐαγγελιστής θέλει νά πεῖ ὅτι ὁ
Ἰησοῦς Χριστός δέν ἐλύτρωσε τό ἀνθρώπινο γένος μόνο ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀλλά καί
ἀπό τά ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας, τήν ἀρρώστια καί τόν θάνατο. 

8,17. Αὐτός τάς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε. Γιά
τόν Ἡσαΐα ὁ «Δοῦλος» τοῦ Γιαχβέ (Ο΄ ὁ «Παῖς»
τοῦ Κυρίου) «ἔλαβε» πάνω του τούς πόνους μας
μέ τό ἴδιο ἐξιλαστήριο πάθος του. Ὁ Ματθαῖος
ἐννοεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς «ἔλαβε» τούς πόνους μας καί
τούς ἐξήλειψε μέ τίς θαυματουργικές θεραπεῖες.

Αὐτή ἡ ἑρμηνεία ἔχει στήν πραγματικότητα μιά
βαθειά θεολογική ἀλήθεια: Ὁ Ἰησοῦς, ὁ
«Δοῦλος» τοῦ Ἡσαΐου, ἦλθε μέ τό ἐξιλαστήριο
πάθος Του νά ἐξαλείψει τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώ-
πων καί νά τούς ἀνακουφίσει ἀπό τά σωματικά
δεινά, πού εἶναι ἐπακόλουθα τῆς ἁμαρτίας.

8,16 Ὀψίας δὲ γενομένης προσή-
νεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολ-
λούς, καὶ ἐξέβαλε τὰ πνεύματα λόγῳ
καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθε-
ράπευσεν, 
17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·
αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καὶ
τὰς νόσους ἐβάστασεν.

8,16Ὅταν δέ βράδυασε, ἔφεραν σ᾿
αὐτόν πολλούς δαιμονισμένους καί
μέ μόνο τό λόγο του ἔβγαλε τά (πο-
νηρά) πνεύματα καί θεράπευσε
ὅλους τούς ἀσθενεῖς, 
17 καί ἔτσι ἐκπληρώθηκε αὐτό πού
εἰπώθηκε ἀπό τόν προφήτη Ἡσαΐα,
ὅτι: 

«Αὐτός πῆρε τίς ἀσθένειές μας 
καί ἐβάσταξε τίς ἀρρώστιες».

Τό νά ἀκουλουθεῖς τόν Ἰησοῦ (8,18-22)

1. Ὅσοι παίρνουν τήν ἀπόφαση νά ἀκολουθήσουν τόν Ἰησοῦ Χριστό πρέπει νά
γνωρίζουν καλά ὅτι ἀκολουθοῦν Ἐκεῖνον πού εἶναι πτωχότερος καί ἀπό τίς ἀλε-
ποῦδες καί τά ὄρνεα (στίχ. 20). Ἔτσι σέ κάποιον γραμματέα πού ζήτησε ἀπό τόν
Χριστό νά τοῦ γίνει ἀκόλουθός Του, Αὐτός τοῦ εἶπε τήν ἀλήθεια αὐτή (στίχ. 19-20).
Ὅτι ἡ ζωή του δηλαδή πρέπει νά εἶναι πτωχή, ὅπως τέτοια εἶναι καί ἡ δική Του ζωή.
«Τοιούτους βούλομαι καί τούς ἐμούς ἀκολούθους εἶναι» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,292).
Φαίνεται, ὅπως ὑποθέτει ὁ Ζιγαβηνός, ὅτι ὁ γραμματεύς αὐτός ἦταν φιλάργυρος καί

Ἠσ. 53,4
Ἰωάν. 1,29

||Λουκ.
9,57-60
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θά νόμισε ὅτι ὁ Χριστός ἀπό τά θαύματα πού κάνει συγκεντρώνει χρήματα καί σάν
ἀκόλουθός Του αὐτός θά γινόταν κοντά Του πλούσιος. Ἀλλά γνωρίζοντας ὁ Χριστός,
ὡς Θεός, τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων ἀπάντησε στόν γραμματέα αὐτόν ἀνάλογα μέ τόν
σκοπό του (βλ. στίχ. 20). 

2. Καί μία ἄλλη περίπτωση ἔχουμε ἐδῶ στήν περικοπή μας, πού μᾶς λέγει πῶς πρέ-
πει νά εἶναι οἱ ἀκόλουθοι τοῦ Ἰησοῦ: Σέ κάποιον ἄλλο πού ζήτησε ἀπό τόν Χριστό νά
τοῦ ἐπιτρέψει νά πάει νά θάψει τόν πατέρα του καί μετά νά τόν ἀκολουθήσει (στίχ.
21), Αὐτός τοῦ ἀπάντησε: «Ἄφες τούς νεκρούς θάψαι τούς ἑαυτῶν νεκρούς» (στίχ. 22).
Δέν γνωρίζουμε ποιός εἶναι αὐτός ὁ δεύτερος πού θέλει νά γίνει ἀκόλουθος τοῦ Χρι-
στοῦ. Πάντως πρέπει νά τόν θαυμάσουμε, γιατί, ἄν καί ἐπρόκειτο γιά ἀναγκαιότατο
θέμα (τό νά θάψει τόν πατέρα του), ὅμως δέν τό ἔπραξε μόνος του, ἀλλά ρώτησε γι᾽
αὐτό τόν Χριστό. Καί μάλιστα ὅταν ὁ Χριστός δέν τοῦ τό ἐπέτρεψε αὐτό, αὐτός δέν
ἔφυγε ἀπ᾽ Αὐτόν. Ἀλλά, γιατί ὁ Χριστός δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά πάει νά θάψει τόν πατέρα
του; Θά ποῦμε γενικά ὅτι ἐκεῖνος πού ἀφιερώνεται στό Θεό δέν πρέπει νά θεωρεῖ τί-
ποτε ἄλλο ἀναγκαιότερο καί ἐπεῖγον ἀπό τά ἱερά του καθήκοντα. Γι᾽ αὐτό πρέπει νά
ἀποφεύγει κάθε ἄλλη ἐνασχόληση μέ γήινα πράγματα, γιατί αὐτά μπορεῖ νά τόν ἀπο-
σπάσουν ἀπό τόν Θεό. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός διέγνωσε ὅτι ἡ ἐπάνοδος τοῦ μαθητοῦ στόν
οἶκο του γιά τήν ταφή τοῦ πατέρα του θά τοῦ ἦταν καταστρεπτική, γιατί μετά τήν ταφή
θά ἦταν ἀνάγκη νά ἀσχοληθεῖ μέ διαθῆκες καί κληρονομιές καί διανομές, πράγματα
δηλαδή ξένα γιά τόν ἀφιερωμένο στόν Θεό. Ἀλλά, ἀπό τήν ἔκφραση τοῦ Ἰησοῦ «ἄφες
τούς νεκρούς θάψαι τούς ἑαυτῶν νεκρούς» φαίνεται, ὅπως ὑποθέτει καί ὁ ἱερός Χρυ-
σόστομος, ὅτι ὁ νεκρός πατέρας ἦταν ἄπιστος καί λοιπόν «οὐκ ἔστι μερίς πιστῷ μετά
ἀπίστου» (πρβλ. Β´ Κορ. 6,15). Τέλος, ἄς ἀκούσουμε οἱ μονάζοντες καί γενικά οἱ ἀφιε-
ρωμένοι στόν Θεό αὐτόν τόν λόγο τοῦ Θεοφυλάκτου: «Εἰ δέ ἐκεῖνος οὐδέ τόν πατέρα
θάψαι συνεχωρήθη, οὐαί τοῖς μετά τό μονάσαι εἰς πράγματα βιωτικά στρεφομένοις»
(Μ. 123,224). 

3. Στήν περικοπή μας (στίχ. 20) ὁ Ἰησοῦς Χριστός καλεῖ τόν Ἑαυτό Του γιά πρώτη
φορά «Υἱό ἀνθρώπου», δηλώνοντας μέ τήν ἔκφραση αὐτή ὅτι «κατά ἀλήθειαν σεσάρ-
κωται καί οὐ κατά φαντασίαν, ὥς τινες ὑπελάμβανον» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,293). Ἡ
ἔκφραση αὐτή τοῦ Ἰησοῦ δηλώνει τόν Ἑαυτό Του γιά Μεσσία (βλ. Δαν. 7,13-14). 

8,18. Εἰς τό πέραν. Στήν ἀνατολική ὄχθη τῆς
λίμνης τῆς Τιβεριάδος. 8,20. Ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώ-

που. Ἐκτός ἀπό τά χωρία Πράξ. 7,56. Ἀπ. 1,13.
14,14, ὁ τίτλος «Υἱός τοῦ ἀνθρώπου», προερχό-

8,18 Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς
ὄχλους περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελ-
θεῖν εἰς τὸ πέραν. 
19 Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς
εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε, ἀκολου-
θήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 

20Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· αἱ ἀλώ-

8,18 Ὅταν δέ ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολλά
πλήθη γύρω Του, ἔδωσε ἐντολή νά
περάσουν στό ἀπέναντι μέρος. 
19 Τότε τόν πλησίασε ἕνας γραμμα-
τεύς καί τοῦ εἶπε: «Δάσκαλε, θά σέ
ἀκολουθήσω, ὅπου καί ἄν πηγαί-
νεις». 
20 Τοῦ λέγει δέ ὁ Ἰησοῦς: «Οἱ ἀλε-
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πεκες φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ
τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν
κεφαλὴν κλίνῃ.

21Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι
πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πα-
τέρα μου.
22Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀκολού-
θει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι
τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

ποῦδες ἔχουν φωλιές καί τά πτηνά
τοῦ οὐρανοῦ ἔχουν τόπους πού
κουρνιάζουν, ἐνῶ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώ-
που δέν ἔχει ποῦ νά ἀκουμπήσει τό
κεφάλι Του». 

21Ἕνας ἄλλος δέ ἀπό τούς μαθη-
τές Του τοῦ εἶπε: «Κύριε, ἐπίτρεψέ
μου πρῶτα νά πάω καί νά θάψω τόν
πατέρα μου». 
22Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Ἀκολού-
θησέ με καί ἄφησε τούς (πνευμα-
τικά) νεκρούς νά θάψουν τούς
(σωματικά) νεκρούς τους».

μενος ἀπό σημιτική ἔκφραση, βρίσκεται στά
Εὐαγγέλια λεγόμενος ἀπό τόν Ἰησοῦ (βλ. Ἰωάν.
3,14 σχόλ.). Τόν τίτλο τόν ἔδωσε ὁ Ἰησοῦς στόν
ἑαυτό Του τόσο γιά νά περιγράψει τίς ταπεινώ-
σεις Του (8,20. 11,19. 20,28), ἰδιαίτερα τίς ταπει-
νώσεις τοῦ Πάθους Του (17,22 κ.ἄ.), ὅσο καί γιά
νά ἀναγγείλει τόν ἐσχατολογικό θρίαμβο τῆς
ἀναστάσεως (17,9), τήν ἔνδοξο ἐπιστροφή
(24,30) καί τήν κρίση (25,31). Ὁ τίτλος αὐτός,
πού σημαίνει πρωταρχικά «ἄνθρωπος» (βλ. Ἰεζ.
2,1 σχόλ.), γιά τήν παράξενη μορφή του ἑρμη-
νεύθηκε ὅτι σημαίνει τήν ταπείνωση τῆς ἀνθρώ-

πινης καταστάσεως. Συγχρόνως ὅμως ἐφαρμοζό-
μενος ἀπό τόν Δανιήλ (7,13 σχόλ.) καί στήν συ-
νέχεια ἀπό τόν ἀποκαλυπτικό ἰουδαϊσμό (βλ.
βιβλίον τοῦ Ἐνώχ) στήν προσωπικότητα τοῦ
Μεσσίου, προερχομένη ἐξ οὐρανοῦ, πού θά δεχ-
θεῖ ἀπό τόν Θεό τήν ἐσχατολογική βασιλεία, ὑπέ-
βαλε, κατά τρόπο μυστηριώδη, ἀλλά ἀρκετά
σαφῆ (βλ. Μάρκ. 1,34 σχόλ. Ματθ. 13,13 σχόλ.),
τόν ἀληθινό χαρακτῆρα τοῦ μεσσιανισμοῦ. Ἡ
δήλωση πρό τοῦ Συνεδρίου (βλ. 26,64 σχόλ.),
δίνει σαφῆ τήν ἔννοια τοῦ τίτλου «Υἱός τοῦ
ἀνθρώπου».

Ἡ κατάπαυση τῆς τρικυμίας τῆς θάλασσας (8,23-27)

1. Πιθανόν οἱ μαθητές, ὅπως ὑποθέτει ὁ Ζιγαβηνός (βλ. Μ. 129,293), νά νόμισαν
ὅτι οἱ μέν ὄχλοι εὐεργετοῦνται μέ τίς διάφορες ἰάσεις τῶν ἀσθενούντων, αὐτοί δέ
παραθεωροῦνται. Γι᾽ αὐτό καί βλέπουμε ἐδῶ στήν περικοπή μας ὁ Χριστός νά ἐπι-
τρέπει νά περιέλθουν καί οἱ μαθητές Του σέ κίνδυνο καταποντισμοῦ, ἀπό τόν ὁποῖον
θά τούς σώσει θαυματουργικά. Ἀλλά ἀκόμη ὁ Χριστός ἐπέτρεψε νά περιέλθουν στόν
κίνδυνο αὐτό οἱ μαθητές Του γιά νά γυμνασθοῦν σέ φόβους κινδύνων καί νά κα-
ταρτισθοῦν, σάν ἀθλητές τοῦ κόσμου καί κυβερνῆτες τῆς οἰκουμένης πού θά ἐγί-
νοντο ὡς Ἀπόστολοι. 

2. Τούς ταραγμένους μαθητές (στίχ. 25) ὁ Χριστός τούς ἐπετίμησε λέγοντας: «Τί
δειλοί ἐστε ὀλιγόπιστοι;» (στίχ. 26α). Τούς ὠνείδισε ὡς «ὀλιγοπίστους», γιατί εἶχαν
ἀτελῆ πίστη. Νόμιζαν ὅτι μπορεῖ ὁ Χριστός νά τούς σώσει, ἀλλά ἔπρεπε νά ἦταν
ξύπνιος, ὄχι νά κοιμᾶται!.Γι᾽ αὐτό ἐξ ἄλλου καί τόν ξυπνοῦν (στίχ. 25)! Τέλος ὁ Χρι-
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στός, ὡς παντοδύναμος Θεός καί δημιουργός τοῦ σύμπαντος, διέταξε μέ αὐστηρό-
τητα τούς ἀνέμους καί τήν θάλασσα καί αὐτά, σάν ὑπηρέτριες στόν μεγάλο Δεσπότη
τους, κατέπαυσαν καί «ἐγένετο γαλήνη μεγάλη» (στίχ. 26β). Τό θαῦμα αὐτό ἔκανε
μεγάλη ἐντύπωση καί στούς μαθητές καί στούς ἄλλους πού ἦσαν στό πλοῖο («οἱ
ἄνθρωποι», στίχ. 27) καί εἶπαν μέ θαυμασμό: «Ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι καί οἱ ἄνεμοι
καί ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ;» (στίχ. 27). Πραγματικά, τό μήνυμα τοῦ θαύματος
εἶναι ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπιβάλλεται στήν φύση!

8,23-27. Στήν θάλασσα ἔγινε «σεισμός
μέγας» (στίχ. 24). Τό φαινόμενο αὐτό συνοδεύει
τίς θεοφάνειες τοῦ Σινᾶ (Ἐξ. 19,18. Γ´ Βασ.
19,11), τήν ἐμφάνιση στόν Ἰώβ (Ἰώβ 38,1. 40,6),
τόν θάνατο καί τήν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ (Ματθ.
27,51-54. 28,2.4)· εἶναι ἕνα κλασσικό χαρακτη-

ριστικό τῶν ἀποκαλυπτικῶν περιγραφῶν τοῦ τέ-
λους τῶν αἰώνων (24,7). Ἡ θάλασσα θεωρεῖται
ὡς ἡ φωλιά τῶν κακοποιῶν δυνάμεων (βλ. Ἠσ.
51,10. Δαν. 7,2-7. Ψαλμ. 64,8. 88,10. 92,3-4). Γιά
τήν εἰρήνευση τῆς θάλασσας βλ. Ἰώβ 26,11-12.
Ψαλμ. 88, 10. Ἡσ. 51,9-10.

8,23 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ
πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθη-
ταὶ αὐτοῦ. 
24Kαὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν
τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύ-
πτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ
ἐκάθευδε. 
25 Kαὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες·
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα. 
26 Kαὶ λέγει αὐτοῖς· τί δειλοί ἐστε,
ὀλιγόπιστοι; Tότε ἐγερθεὶς ἐπετί-
μησε τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ,
καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 
27Oἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγον-
τες· ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ
ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν
αὐτῷ;

8,23 Ὅταν δέ μπῆκε στό πλοῖο (ὁ
Ἰησοῦς), τόν ἀκολούθησαν οἱ μαθη-
τές Του. 
24 Καί ἰδού ἔγινε μεγάλη τρικυμία
στή λίμνη, ὥστε τό πλοῖο νά σκεπά-
ζεται ἀπό τά κύματα, αὐτός δέ κοι-
μόταν. 
25 Τότε τόν πλησίασαν οἱ μαθητές
Του καί τόν ξύπνησαν λέγοντας:
«Κύριε, σῶσε μας, χανόμαστε». 
26Καί αὐτός τούς λέγει: «Γιατί εἶστε
δειλοί, ὀλιγόπιστοι;». Τότε σηκώ-
θηκε καί ἐπετίμησε τούς ἀνέμους καί
τήν λίμνη καί ἔγινε μεγάλη γαλήνη. 
27Οἱ δέ ἄνθρωποι θαύμασαν καί ἔλε-
γαν: «Τί ἄνθρωπος εἶναι αὐτός, ὥστε
νά τόν ὑπακούουν καί οἱ ἄνεμοι καί
ἡ θάλασσα;».

Οἱ δύο Γαδαρηνοί δαιμονισμένοι (8,28-34)

1. Στό θαῦμα τῆς ἐδῶ περικοπῆς μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐκδηλώνει τήν θεϊκή Του
δύναμη ἐπί τῶν δαιμόνων. Τό θαῦμα ἔγινε στήν χώρα τῶν Γεργεσηνῶν σέ δύο δαι-
μονιζομένους, λέγει τό κείμενό μας (στίχ. 28). Ὅμως οἱ εὐαγγελιστές Μᾶρκος καί
Λουκᾶς ὁμιλοῦν γιά χώρα Γαδαρηνῶν. Μερικοί λέγουν ὅτι ἡ περιοχή πιθανόν νά
εἶχε διπλό ὄνομα. Ἡ πόλη στήν ὁποία ἔγινε τό θαῦμα λέγεται Γέργεσα καί σ᾽ αὐτήν
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πραγματικά ἔδειχναν τόν κρημνό, ἀπ᾽ ὅπου οἱ χοῖροι κατέπεσαν στήν θάλασσα τῆς
Τιβεριάδος (στίχ. 32). Ὁ Ματθαῖος ὁμιλεῖ περί δύο δαιμονιζομένων (στίχ. 28), ἐνῶ
οἱ εὐαγγελιστές Μᾶρκος καί Λουκᾶς ὁμιλοῦν γιά ἕνα δαιμονιζόμενο. Ἡ διαφορά
αὐτή μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ ἀπό τό ὅτι οἱ δύο Εὐαγγελιστές ὁμιλοῦν γιά τόν χειρότερο,
τόν διαβόητο δαιμονισμένο, τόν καλούμενο «λεγεῶνα», καί παρέλειψαν τόν ἄλλον,
τόν συνοδόν του, τόν ὁποῖον συμπεριέλαβε ὁ Ματθαῖος ὡς συνδαιμονισμένο. 

2. Οἱ δαιμονιζόμενοι περιγράφονται καί οἱ δύο ὡς «χαλεποί λίαν», δηλαδή, πολύ
ἐπικίνδυνοι, καί ὡς «ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι» (στίχ. 28). Γιατί κατοικοῦσαν
στά μνήματα; Γιατί οἱ δαίμονες ἤθελαν νά κάνουν τούς ἀνθρώπους νά πιστεύσουν
τό ὀλέθριο δόγμα ὅτι οἱ ψυχές τῶν πεθαμένων γίνονται δαίμονες καί μένουν στά
μνήματα πού εἶναι θαμμένα τά σώματά τους καί ἀπό ἐκεῖ ἑνώνονται μέ μερικούς
καί δαιμονίζονται (βλ. Ζιγαβηνό εἰς Μ. 129,300). – Οἱ δαιμονιζόμενοι ἀνακήρυξαν
τόν Ἰησοῦν ὡς «Υἱό τοῦ Θεοῦ» (στίχ. 29). Τό κατάλαβαν αὐτό ἀπό τό ὅτι τούς ἐπεί-
ραξε ἡ θεϊκή ἀκτίνα Του. Γιατί τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ δέν τήν ἀντέχουν οἱ δαίμονες,
ἀλλά βασανίζονται ἀπ᾽ αὐτήν. Γι᾽ αὐτό καί τοῦ εἶπαν: «Τί ἐμοί καί σύ, Ἰησοῦ, υἱέ
τοῦ Θεοῦ; Ἦλθες ὧδε πρό καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;» (στίχ. 29). Αὐτό εἶναι κόλαση:
Τό ὅτι ἡ ἀκάθαρτη ψυχή δέν θά ἀντέχει τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, ὅπως, γιά παράδειγμα,
ἕνας πού ἔχει ἀσθενικούς ὀφθαλμούς δέν ἀντέχει τό φῶς τοῦ ἡλίου. Οἱ δαίμονες
ἄκουαν ἀπό τά κηρύγματα τῶν προφητῶν ὅτι ὁ Μεσσίας μετά τήν συντέλεια τοῦ
κόσμου θά κατέλθει στήν γῆ γιά νά κρίνει τόν κόσμο καί θά βασανίσει τούς δαίμο-
νες. Ἀλλά βλέπουν ὅτι αὐτός ὁ βασανισμός τους ἔχει ἀρχίσει ἀπό τώρα, ἐνωρίτερα.
Αὐτό σημαίνει τό «πρό καιροῦ», πού εἶπαν οἱ δαιμονισμένοι.  

3. Βλέποντες πιά οἱ δαίμονες ὅτι κινδυνεύουν ἀπό τήν θεϊκή δύναμη τοῦ Ἰησοῦ
νά χάσουν τήν κατοχή τους στούς δύο ἀνθρώπους, παρακαλοῦν τόν Χριστό, ἄν τούς
ἐκβάλει ἀπό τούς ἀνθρώπους, νά τούς ἐπιστρέψει νά πᾶνε στό κοπάδι τῶν χοίρων,
πού ἔβοσκαν οἱ Γεργεσηνοί (στίχ. 31). Ἀπό αὐτό ἄς καταλάβουμε ὅτι ὁ διάβολος
δέν ἔχει ἐξουσία οὔτε στούς χοίρους!

8,28. Γεργεσηνῶν. Πιθανόν ἡ ὀνομασία πα-
ράγεται ἀπό τό ὄνομα τῆς πόλεως Γέρασα ἤ,
ἴσως, Chorsia. Τό Γαδαρηνῶν εἶναι ἀπό τήν ἄλλη
ὀνομασία τῆς πόλεως «Γάδαρα». Ἡ πόλη αὐτή
ἦταν ἑλληνιστική κειμένη πέραν τοῦ ᾽Ιορδάνου,
10 χλμ. νοτιο-ἀνατολικά τῆς θαλάσσης τῆς Γα-

λιλαίας στήν Δεκάπολη. Κατά τόν στίχ. μας φαί-
νεται ὅτι ἡ περιοχή αὐτῆς τῆς πόλεως ἐξετείνετο
μέχρι τῆς λίμνης τῆς Γεννησαρέτ, ἀλλά τό
πράγμα ἀμφισβητεῖται. – Δύο δαιμονιζόμενοι,
ἀντί ἑνός, πού ἀναφέρει ὁ Μᾶρκος καί ὁ Λουκᾶς.
Ὁμοίως δύο τυφλοί στήν Ἱεριχώ (20,30) καί δύο

8,28 Ὅταν δέ ἦλθε στήν ἀπέναντι
ὄχθη, στή χώρα τῶν Γεργεσηνῶν, τόν
συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι, πού
ἔβγαιναν ἀπό τά μνήματα, πολύ ἐπι-
κίνδυνοι, ὥστε νά μή μπορεῖ κανείς
νά περάσει ἀπό τό δρόμο ἐκεῖνο. 
29 Καί ἰδού ἔκραξαν λέγοντας: «Τί
σχέση ἔχουμε ἐμεῖς μ᾽ ἐσένα, Ἰησοῦ,

8,28Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν
εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν
ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι
ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλε-
ποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ πα-
ρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 
29Kαὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν
καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; Ἦλθες

4,3σχ.
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ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 

30 Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη
χοίρων πολλῶν βοσκομένη. 

31Oἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν
λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρε-
ψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην
τῶν χοίρων. 
32 Kαὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ δὲ
ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην
τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα
ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρη-
μνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον
ἐν τοῖς ὕδασιν. 
33Oἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελ-
θόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν
πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 

34Kαὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς
συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες
αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ
ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

Υἱέ τοῦ Θεοῦ; Ἦλθες ἐδῶ γιά νά μᾶς
βασανίσεις προτοῦ ἔλθει ὁ καιρός
μας;» 
30 Μακρυά δέ ἀπ᾿ αὐτούς ἦταν μία
ἀγέλη ἀπό πολλούς χοίρους, πού ἔβο-
σκε. 
31Καί οἱ δαίμονες τόν παρακαλοῦσαν
λέγοντας: «Ἄν μᾶς βγάλεις, ἄφησέ
μας νά πᾶμε στήν ἀγέλη τῶν χοί-
ρων». 
32 Καί τούς εἶπε: «Πηγαίνετε». Καί
βγῆκαν καί πῆγαν στήν ἀγέλη τῶν
χοίρων. Καί ἰδού ὅρμησε ὅλη ἡ
ἀγέλη τῶν χοίρων καί γκρεμίστηκε
στή λίμνη καί πνίγηκε στά νερά. 

33 Οἱ δέ βοσκοί ἔφυγαν καί πῆγαν
στήν πόλη καί ἀνήγγειλαν ὅλα τά
συμβάντα καί ἰδίως τά σχετικά μέ
τούς δαιμονισμένους. 
34Καί ἰδού ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς πόλης
βγῆκαν νά συναντήσουν τόν Ἰησοῦ,
καί, ὅταν τόν εἶδαν, τόν παρακάλε-
σαν νά φύγει ἀπό τά σύνορά τους. 

τυφλοί στήν Βησθαϊδά (9,27). Αὐτός ὁ διπλασια-
σμός τῶν προσώπων εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηρι-
στικός στόν Ματθαῖο. 8,29. Ἦλθες ὧδε πρό
καιροῦ... Περιμένοντας τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως
οἱ δαίμονες ἀπολαμβάνουν κάποιας ἐλευθερίας,
γιά νά ἐξασκήσουν τίς κακίες τους στήν γῆ (Ἀπ.
9,5), πράγμα πού τό κάνουν μέ εὐχαρίστηση, γιά
νά κυριαρχήσουν στούς ἀνθρώπους, βλ. σχόλ. εἰς
12,43-45. Αὐτή ἡ κατοχή συνοδεύεται συχνά μέ
μία ἀρρώστια, ὡς μία συνέπεια τῆς ἁμαρτίας (βλ.
σχόλ. εἰς 9,2), μία ἄλλη ἐκδήλωση αὐτό τοῦ κρά-
τους τοῦ Σατανᾶ (Λουκ. 13,16). Ἔτσι, οἱ ἐξορ-
κισμοί τοῦ Εὐαγγελίου, πού μερικές φορές, ὅπως
ἐδῶ, φαίνονται καθαρά (βλ. καί Μάρκ. 1,23-28.
Λουκ. 8,2, κ.ἄ.), γίνονται συχνά μέ τρόπο θερα-
πείας (9,32-34. 12,22-24. 17,14-18. Λουκ. 13,10-

17). Ὁ Ἰησοῦς μέ τήν δύναμή Του στούς δαίμο-
νες καταστρέφει τό κράτος τοῦ Σατανᾶ (12,28 ἑξ.
Λουκ. 10,17-19· βλ. Λουκ.4,6 καί σχολ. εἰς Ἰωάν.
12,31) καί ἐγκαινιάζει τήν μεσσιανική βασιλεία,
τῆς ὁποίας ἡ χαρακτηριστική ὑπόσχεση εἶναι τό
Ἅγιο Πνεῦμα (Ἠσ. 11,2 σχόλ., Ἰωήλ 3,1 ἑξ.). Ἄν
οἱ ἄνθρωποι ἀρνοῦνται νά τό καταλάβουν αὐτό
(12,24-32), οἱ δαίμονες ὅμως τό γνωρίζουν, ὅπως
φαίνεται ἀπ᾿ ἐδῶ καί εἰς Μάρκ. 1,24 ἑξ. 3,11.
Λουκ. 4,41. Πράξ. 16,17. 19,15. Αὐτή τήν δύ-
ναμη τοῦ ἐξορκισμοῦ, ὁ Ἰησοῦς τήν μετέδωσε
στούς μαθητές Του συγχρόνως μέ τήν δύναμη
τῶν θαυματουργικῶν ἰάσεων, 10,1.8, γιατί συν-
δέονται αὐτά τά δύο (βλ. 8,3 σχόλ. 4,24. 8,16.
Λουκ. 13,32.).
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Θεραπεία ἑνός παραλυτικοῦ (9,1-8)

1. Ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν ἀνατολική πλευρά τῆς θάλασσας τῆς Γαλιλαίας ὁ Ἰησοῦς
ἦλθε στήν Καπερναούμ, τήν «ἰδίαν πόλιν», ὅπως τήν λέγει ὁ Εὐαγγελιστής (στίχ. 1). Τήν
χαρακτηρίζει δέ ἔτσι ὁ Εὐαγγελιστής τήν Καπερναούμ, γιατί «ἡ μέν Βηθλεέμ ἤνεγκεν αὐτόν·
ἡ δέ Ναζαρέτ ἔθρεψεν· ἡ δέ Καπερναούμ εἶχεν εἰς τό ἑξῆς οἰκοῦντα» (Ζιγαβηνός, Μ.
129,301). – Στήν περικοπή μας διαβάζουμε γιά θαῦμα θεραπείας ἑνός παραλυτικοῦ. Στό κατά
Ἰωάννην Εὐαγγέλιο (βλ. Ἰωάν. 5,1-15) διαβάζουμε ἐπίσης γιά θεραπεία παραλυτικοῦ, ἀλλά
πρόκειται γιά ἄλλη περίπτωση ἐκεῖ. Ἐκεῖνος ὁ παράλυτος ἦταν στήν Βηθεσδά, ἐνῶ ὁ ἐδῶ
εἶναι στήν Καπερναούμ. Ἐκεῖνος δέν εἶχε ἄνθρωπο, ἐνῶ ὁ ἐδῶ παράλυτος βαστάζεται ἀπό
τέσσερις, ὅπως μᾶς ἀναφέρουν οἱ εὐαγγελιστές Μᾶρκος καί Λουκᾶς. Ἡ πίστη τῶν ἀνθρώπων
τῆς Καπερναούμ, ἀλλά καί τοῦ ἰδίου τοῦ παραλυτικοῦ, φαίνεται στήν λεπτομέρεια, πού πα-
ρέλειψε ὁ Ματθαῖος, ὅτι οἱ φέροντες τόν παραλυτικό, μή δυνάμενοι νά εἰσέλθουν στόν οἶκο
πού κήρυττε ὁ Ἰησοῦς, χάλασαν τήν στέγη τοῦ οἴκου καί κατέβασαν ἀπό ἐκεῖ τό κρεββάτι,
ὅπου ἔκειτο ὁ παραλυτικός (βλ. Μάρκ. 2,3-4). Αὐτό δεικνύει τήν πίστη ὄχι μόνο τῶν ἀνθρώ-
πων τῶν φερόντων τόν παραλυτικόν καί τοῦ ἰδίου τοῦ παραλυτικοῦ, ἀλλά καί τήν πίστη τοῦ
οἰκοδεσπότου, γιατί δέν θά ἀνεχόταν νά τοῦ χαλάσουν τήν στέγη τοῦ σπιτιοῦ του, ἄν δέν πί-
στευε στήν θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ ἀπό τόν Χριστό. Αὐτή τήν πίστη ὑποδηλώνει ὁ Εὐαγ-
γελιστής Ματθαῖος, ὅταν λέγει ἐδῶ «ἰδών ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν» (στίχ. 2). 

2. Βλέποντας λοιπόν ὁ Ἰησοῦς τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων κατά πρῶτον λέγει στόν παρα-
λυτικό: «Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (στίχ. 2). Μέ αὐτό δηλώνει ὁ Χριστός
ὅτι πολλά νοσήματα προέρχονται ἀπό ἁμαρτήματα καί πρέπει λοιπόν πρῶτα νά θεραπευθεῖ
τό αἴτιον. Ἀλλά καί στόν ἄλλον παραλυτικό τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰωάννου ὁ Ἰησοῦς εἶπε πάλι:
«Ἴδε ὑγιής γέγονας, μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μή χεῖρόν τί σοι γένηται» (Ἰωάν. 5,14). Συγχωρῶντας
ὅμως ὁ Ἰησοῦς Χριστός τά ἁμαρτήματα τοῦ παραλυτικοῦ δεικνύει καί τήν θεότητά Του· γιατί
τήν θεραπεία ἑνός ἀσθενοῦς τήν ἔκαναν καί ἅγιοι, ἀλλά μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά συγχωρεῖ
ἁμαρτήματα. Γι᾽ αὐτό καί θορυβήθηκαν οἱ Γραμματεῖς ὅταν ἄκουσαν τόν λόγο τοῦ Ἰησοῦ
στόν παράλυτο «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» καί εἶπαν γι᾽ Αὐτόν ὅτι «οὗτος βλασφημεῖ»
(στίχ. 3· βλ. καί Μάρκ. 2,6-7). Ὁ Ἰησοῦς, ὡς Θεός, διέγνωσε τούς διαλογισμούς τῶν καρδιῶν
τῶν Γραμματέων καί τούς εἶπε: «Ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρά ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;»
(στίχ. 4). Πραγματικά, καί αὐτό πάλι ἀποδεικνύει τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ καί τήν ἰσότητά
Του μέ τόν Πατέρα, γιατί τό διαγιγνώσκειν τούς διαλογισμούς τῶν ἄλλων εἶναι μόνο τοῦ
Θεοῦ (βλ. Β´ Παραλ. 6,30. Α´ Βασ. 16,7).  

3. Στήν συνέχεια λέγει ὁ Ἰησοῦς στούς Γραμματεῖς: «Τί γάρ εὐκοπώτερον εἰπεῖν, ἀφέωνταί
σου αἱ ἁμαρτίαι, ἤ εἰπεῖν, ἔγειραι καί περιπάτει;» (στίχ. 5). Μέ τό λόγο Του αὐτόν εἶναι σάν
νά τούς λέγει: Σεῖς μέ θεωρεῖτε βλάσφημο, ἐπειδή συγχωρῶ ἁμαρτίες, πράγμα πού εἶναι ἔργο
τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ γιά σᾶς ἐγώ δέν εἶμαι Θεός· καί νομίζετε ὅτι λέγω τό «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι
σου», γιά νά φανῶ ὅτι εἶμαι τάχα Θεός, χρησιμοποιῶντας ὡς ἐπιχείρημα κάτι πού δέν φαίνεται,
γιατί δέν γίνεται φανερή ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Ἀλλά θά δείξω τώρα τήν θεότητά μου – καί
ἄρα ὅτι ἔχω τήν ἐξουσία νά συγχωρῶ ἁμαρτίες («ἵνα δέ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει...», στίχ. 6) –
μέ τό νά θεραπεύσω τόν παράλυτο, πράγμα πού εἶναι μέν κατώτερο ἀπό τό πρῶτο (τήν ἄφεση
τῶν ἁμαρτιῶν), ἀλλά γιά σᾶς εἶναι τό δυσκολώτερο καί τό μεγαλύτερο, γιατί εἶναι φανερό.
«Ἐπειδή τό μέν ἀφιέναι ἁμαρτίας ἀφανῆ τήν ἀπόδειξιν εἶχε· τό δέ κατ᾽ ἐξουσίαν ἐγεῖραι τόν

||Μάρκ.
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παράλυτον φανερᾶς ἐδεῖτο τῆς ἀποδείξεως, ποιεῖται τήν φανεράν τεκμήριον τῆς ἀφανοῦς καί
διά ταύτης καί περί ἐκείνης πληροφορεῖ, ὅτι ὁ τοῦτο δυνηθείς δύναται κἀκεῖνο» (Ζιγαβηνός,
Μ. 123,305). Ἔτσι, στήν συνέχεια ὁ ᾽Ιησοῦς ἔδωκε προσταγή στόν παράλυτο καί τοῦ εἶπε:
«Ἐγερθείς ἆρόν σου τήν κλίνην καί ὕπαγε εἰς τόν οἶκόν σου» (στίχ. 6). Τοῦ εἶπε νά ἄρει τόν
κράββατόν του, γιά νά εἶναι αὐτό φανερό σημεῖο τής τέλειας θεραπείας του. Καί τοῦ εἶπε
πάλι νά πάει στόν οἶκο του γιά νά μήν μένει ἐκεῖ κοντά του καί τοῦ προξενεῖ μέ τήν παρουσία
του τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά οἱ ὄχλοι πού ἦταν ἐκεῖ «ἐθαύμασαν καί ἐδόξασαν τόν
Θεόν τόν δόντα τοιαύτην ἐξουσίαν τοῖς ἀνθρώποις» (στίχ. 8). Ὅμως, ὅπως φαίνεται ἀπό τόν
στίχ. αὐτό, δέν τόν ἀναγνώριζαν ἀκόμη ὡς Θεό, ἀλλά τόν ὑπελάμβαναν ὡς ἄνθρωπο ἔχοντα
ὑπεράνθρωπο ἐξουσία. 

9,1 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέ-
ρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 

2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παρα-
λυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ
ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε
τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον·
ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 
3 Καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων
εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. 

4Καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις
αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε
πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 
5 Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν,
ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν,
ἔγειρε καὶ περιπάτει; 
6 Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέ-
ναι ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παρα-
λυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν

9,1 Τότε ἐπιβιβάστηκε σέ πλοῖο
καί πέρασε ἀπέναντι καί ἦλθε στήν
πόλη Του (τήν Καπερναούμ). 
2Καί ἰδού τοῦ ἔφεραν ἕνα παράλυτο
πάνω σέ κρεββάτι. Καί βλέποντας ὁ
Ἰησοῦς τήν πίστη τους εἶπε στόν πα-
ράλυτο: «Ἔχε θάρρος, παιδί μου. Σοῦ
ἔχουν συγχωρεθεῖ οἱ ἁμαρτίες σου». 
3Καί ἰδού μερικοί ἀπό τούς Γραμμα-
τεῖς εἶπαν μέσα τους: «Αὐτός βλα-
σφημεῖ». 
4 Ὁ δέ Ἰησοῦς εἶδε τίς σκέψεις τους
καί εἶπε: «Γιατί σκέπτεσθε πονηρά
μέσα στίς καρδιές σας; 
5 Τί δέ εἶναι εὐκολώτερο νά πῶ,
“ἔχουν συγχωρεθεῖ οἱ ἁμαρτίες σου”,
ἤ νά πῶ,“σήκω καί περπάτα”; 
6Γιά νά μάθετε δέ, ὅτι ὁ Υἱός τοῦ ἀν -
θρώπου ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ
ἁμαρτίες πάνω στή γῆ» – τότε λέγει
στόν παράλυτο: «Σήκω, πάρε τό

9,1. Εἰς τήν ἰδίαν πόλιν. Ἡ Καπερναούμ, βλ.
4,13. 9,2. Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι... Ὁ
Ἰησοῦς προσβλέπει στήν θεραπεία τῆς ψυχῆς
πρίν ἀπό τήν θεραπεία τοῦ σώματος, πού τήν
κάνει γι᾿ αὐτήν. Ἤδη ὅμως αὐτός ὁ λόγος τοῦ
Χριστοῦ στόν παραλυτικό «ἀφέωνταί σοι αἱ
ἁμαρτίαι» περιελάμβανε μία ὑπόσχεση θερεα-

πείας, γιατί οἱ ἀσθένειες θεωροῦνταν ὡς συνέ-
πειες κάποιου ἁμαρτήματος, πού διαπράχθηκε
εἴτε ἀπό τόν πάσχοντα εἴτε ἀπό τούς γονεῖς του
(βλ. 8,29 σχόλ. Ἰωάν. 5,14. 9,2.). 9,5. Ἡ ἄφεση
τῶν ἁμαρτιῶν τῆς ψυχῆς εἶναι πιό δύσκολο καί
πιό σημαντικό ἀπό τήν θεραπεία τοῦ σώματος·
ἀλλά εἶναι πιό εὔκολο «εἰπεῖν» τό «ἀφέωνταί σοι

8,10σχ.

Λουκ.
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κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 

7Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον
αὐτοῦ. 
8Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ
ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξου-
σίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

κρεβ βάτι σου καί πήγαινε στό σπίτι
σου». 
7 Καί αὐτός σηκώθηκε καί πῆγε στό
σπίτι του. 
8 Βλέποντας δέ τά πλήθη θαύμασαν
καί δόξασαν τόν Θεό, πού ἔδωσε τέ-
τοια ἐξουσία στούς ἀνθρώπους.

αἱ ἁμαρτίαι», γιατί αὐτό δέν μπορεῖ νά βεβαιωθεῖ
ἐξωτερικά. 9,8. Ἄς σημειώσουμε τόν πληθυντικό
«ἀνθρώποις». Ὁ Ματθαῖος χωρίς ἀμφιβολία σκέ-

πτεται τούς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, πού
ἔλαβαν αὐτή τήν ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ (18,18). 

Κλήση τοῦ Ματθαίου (9,9-13)

1. Μέ τό προηγούμενο θαῦμα ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔδειξε ὅτι λύει ἁμαρτήματα.
Αὐτό τό ἴδιο τό ἀποδεικνύει καί στήν παροῦσα περικοπή κάνοντας τόν τελώνη Ματ-
θαῖο νά γίνει μαθητής Του. Ἕνα λόγο τοῦ ἀπηύθυνε ὁ Χριστός, τό «ἀκολούθει μοι»,
καί αὐτός ἀμέσως «ἀναστάς ἠκολούθησεν αὐτῷ» (στίχ. 9). Θά πρέπει πραγματικά νά
θαυμάσουμε τόν Ματθαῖον γιά τήν προθυμία του αὐτή, γιά τήν τελεία του ὑπακοή
στόν λόγο τοῦ Χριστοῦ, γιατί δέν σκέφθηκε νά τακτοποιήσει πρῶτα τίς ἐπαγγελματι-
κές του ὑποθέσεις, τά οἰκογενειακά του θέματα κ.ἄ., ἀλλά ἀμέσως ὑπήκουσε στήν
πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ καί τόν ἀκολούθησε. Ἀκόμη τόν Ματθαῖο πρέπει νά τόν θαυ-
μάσουμε γιά τήν ταπείνωσή του, γιατί δέν ἐντρέπεται νά ἀναφέρει στό εὐαγγέλιό του
τόν προηγούμενό του βίο. Λέγει ὅτι ὁ Ἰησοῦς τόν ἀπέσπασε μέσα ἀπό τό τελωνεῖο,
πού ἦταν τόπος «σφόδρα φιλοκερδοῦς καί ἀνεδεστάτης καπηλείας». Καί οἱ τελῶνες
ἐκατηγοροῦντο «ὡς ἄδικοι καί πλεονέκτες καί ἅρπαγες καί ἀσυμπαθεῖς καί ἀναιδεῖς»
( Ζιγαβηνός, Μ. 129,308). Καί ἐνῶ οἱ ἄλλοι Εὐαγγελιστές Μᾶρκος καί Λουκᾶς τό πα-
ρέρχονται αὐτό, δέν κάνουν λόγο γιά τελωνεῖο, καί ἀναφέρουν τόν Ματθαῖο μέ τό
ὄνομα Λευΐ (ἐκαλεῖτο καί μέ τό ὄνομα αὐτό), αὐτός λέγει καθαρά ὅτι εἶναι ὁ γνωστός
Ματθαῖος ὁ τελώνης (στίχ. 9), χωρίς νά ἐντρέπεται γι᾽ αὐτό, ἀφοῦ καί ὁ Χριστός δέν
τόν ἐντράπηκε νά πάει στό τελωνεῖο γιά νά τόν καλέσει. 

2. Βλέποντας ὁ Ἰησοῦς τήν πολλή προθυμία καί ὑπακοή τοῦ Ματθαίου πῆγε σπίτι
του καί γιά νά τόν τιμήσει καί γιά νά δείξει τήν οἰκείωσή του μέ αὐτόν, ἀλλά καί γιά
νά ὠφελήσει καί διορθώσει τούς ἐκεῖ εὑρισκομένους. Ἀνταποκρινόμενος ὁ Ματθαῖος
στήν μεγάλη αὐτή τιμή πού τοῦ ἔκανε ὁ Χριστός, ὄχι μόνο νά τόν καλέσει γιά μαθητή
Του, ἀλλά καί νά πάει σπίτι του, αὐτός, ὅπως λέγει ὁ Λουκᾶς, «ἐποίησε δοχήν μεγάλην»
(5,29) καί μάλιστα ἐκάλεσε πολλούς στήν φιλοξενία του αὐτή, ὥστε «πολλοί τελῶναι
καί ἁμαρτωλοί ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καί τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ» στή οἰκία
του (Ματθ. 9,10). Ὁ Χριστός ἀνεχόταν νά συγκάθεται καί νά συντρώγει μέ αὐτούς
ἀποβλέποντας στήν ὠφέλεια πού θά τούς γινόταν. Γνώριζε ὅτι ἀπό τήν στάση Του
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αὐτή θά ἔχει πονηρή ὑπόληψη, ἀλλά Αὐτός «οὐκ ἐφρόντιζε τῆς παρά τῶν πολλῶν μέμ-
ψεως, εἰδώς ὅτι ὁ ἰατρός, ἐάν μή ἀνάσχηται σηπεδόνος, οὐκ ἀπαλλάττει ταύτης τούς κά-
μνοντας» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,309)! 

3. Πραγματικά, οἱ Φαρισαῖοι, ἤ μαζί μέ αὐτούς καί οἱ Γραμματεῖς, ὅπως μᾶς λέγει
ὁ Μᾶρκος καί ὁ Λουκᾶς, βλέποντες τό θέαμα αὐτό στήν οἰκία τοῦ Ματθαίου,  εἶπαν
στούς μαθητές τοῦ Ἰησοῦ: «Διατί μετά τῶν τελωνῶν καί ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκα-
λος ὑμῶν;» (στίχ. 11). Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι ἄλλοτε οἱ Φαρισαῖοι ἀναφέρουν στόν
Χριστό κάτι ἐναντίον τῶν μαθητῶν Του (βλ. 12,2) καί ἄλλοτε ἀναφέρουν στούς μα-
θητές ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, ὅπως στήν περίπτωσή μας ἐδῶ. Καί ἐνεργοῦν βεβαίως
ἔτσι στήν περίπτωσή μας γιά νά ἀποσπάσουν τούς μαθητές ἀπό τόν Διδάσκαλο κατη-
γορῶντας Τον σ᾽ αὐτούς. Ὁ Ἰησοῦς ἀπάντησε στούς Φαρισαίους μέ δύο ἐπιχειρήματα:
Τό ἕνα λογικό καί τό ἄλλο ἁγιογραφικό: Πρῶτον τούς εἶπε ὅτι «δέν ἔχουν ἀνάγκη οἱ
ὑγιεῖς ἀπό ἰατρό, ἀλλά οἱ ἄρρωστοι» (στίχ. 12α). Οἱ τελῶνες, ὡς ἁμαρτωλοί πού εἶναι,
αὐτοί ἔχουν ἀνάγκη τοῦ θεράποντος πνευματικοῦ ἰατροῦ! Στόν λόγο ὅμως αὐτόν τοῦ
Κυρίου ὑπονοεῖται μία εἰρωνία ἐναντίον τῶν Φαρισαίων, ὅτι, δηλαδή, αὐτοί, σάν ὑγιεῖς
(!...), δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τήν παρουσία Του. Ἀλλά, δεύτερον, στήν συνέχεια ὁ Χρι-
στός ὀνειδίζει τούς Φαρισαίους ὡς ἀμαθεῖς τῶν Γραφῶν, γιατί τούς λέγει «νά πᾶνε νά
μάθουν» («πορευθέντες μάθετε»!, στίχ. 13) τί σημαίνει αὐτό πού εἶχε πεῖ ὁ Θεός διά
τοῦ προφήτου Ὠσηέ «ἔλεον θέλω καί οὐ θυσίαν» (6,4). Μέ τόν λόγο Του αὐτόν ὁ
Ἰησοῦς καταστέλλει τό φρόνημα τῶν Ἰουδαίων, πού ἐκαυχῶντο γιά τίς θυσίες, λέγον-
τάς τους ὅτι ὁ Θεός – ὁρίστε, τό εἶπε ἀπό παλαιά ὁ προφήτης Ὠσηέ! – εὐαρεστεῖται
περισσότερο στήν ἀγάπη καί ὄχι στίς θυσίες. Ἑπομένως ὁ Ἰησοῦς, πού ἐλεεῖ τούς νο-
σοῦντας ἐν ἁμαρτίαις καί ἔρχεται σ᾽ αὐτούς καί συναναστρέφεται μ᾽ αὐτούς σάν
ἰατρός γιά νά τούς θεραπεύσει καί τούς θεραπεύει, εὐαρεστεῖ τόν Θεό. 

4. Τελικά ὁ Χριστός εἶπε στούς Φαρισαίους αὐτόν τόν λόγο, ἐλεγκτικό ἀλλά καί
εἰρωνικό πάλι γι᾽ αὐτούς: «Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετά-
νοιαν» (στίχ. 13)! Οἱ Φαρισαῖοι θεωροῦσαν τόν ἑαυτό τους δίκαιο καί συνεχῶς δι-
καίωναν τούς ἑαυτούς τους καί ἄρα ὁ Χριστός δέν ἦλθε γι᾽ αὐτούς. Ἦλθε γιά τούς
ἁμαρτωλούς, πού ἔχουν ἀνάγκη μετανοίας. Καί πῶς λοιπόν ὁ Χριστός νά ἀποστραφεῖ
αὐτούς γιά τούς ὁποίους ἦλθε;! Ἀλλά γιατί ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶπε ὅτι «ἐάν τις ἀδελ-
φός ὀνομαζόμενος ἤ πόρνος ἤ πλεονέκτης τῷ τοιούτῳ μή συνεσθίειν» (Α´ Κορ. 5,11);
Τόν λόγο αὐτό ὁ Ἀπόστολος δέν τόν εἶπε σέ διδασκάλους, ἀλλά σέ ἁπλοῦς χριστια-
νούς, γιά νά τούς διαφυλάξει ἀπό τήν συναναστροφή μέ τούς κακούς. 

9,9. Ματθαῖον λεγόμενον. Εἶναι ὁ ἴδιος πού
καλεῖται Λευΐ, υἱός τοῦ Ἀλφαίου ἀπό τόν Μάρκο

καί Λευΐ ἀπό τόν Λουκᾶ. 9,10. Τελῶναι καί
ἁμαρτωλοί. Ἄνθρωποι, πού τά προσωπικά τους

9,9Καί ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς προχωροῦσε
πιό πέρα, εἶδε ἕναν ἄνθρωπο νά κά-
θεται στό τελωνεῖο (γιά τήν
εἴσπραξη τῶν φόρων), ὁ ὁποῖος ὀνο-
μαζόταν Ματθαῖος, καί τοῦ λέγει:
«Ἀκολούθησέ με». Καί ἐκεῖνος ση-

9,9Καὶ παράγων ὁ Ἱησοῦς ἐκεῖθεν
εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τε-
λώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ
λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. Καὶ
ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

4,19
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10Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου
ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι
καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέ-
κειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ. 
11 Kαὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διατί μετὰ τῶν
τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ δι-
δάσκαλος ὑμῶν; 

12 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας εἶπεν
αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύον-
τες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες. 
13 Πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν
ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν. Οὐ γὰρ
ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρ-
τωλοὺς εἰς μετάνοιαν.

κώθηκε καί τόν ἀκολούθησε. 
10 Καί ὅταν καθόταν στό τραπέζι

στό σπίτι, ἰδού καί πολλοί τελῶνες
καί ἁμαρτωλοί ἦλθαν καί κάθονταν
στό τραπέζι μαζί μέ τόν Ἰησοῦ καί
τούς μαθητές Του. 
11 Καί ὅταν εἶδαν (αὐτό) οἱ Φαρι-
σαῖοι, εἶπαν στούς μαθητές Του:
«Γιατί ὁ διδάσκαλός σας τρώει μαζί
μέ τούς τελῶνες καί τούς ἁμαρτω-
λούς;». 
12Ὅταν δέ ἄκουσε (αὐτό) ὁ Ἰησοῦς,
εἶπε σ᾿ αὐτούς: «Δέν χρειάζονται οἱ
ὑγιεῖς ἰατρό, ἀλλά οἱ ἀσθενεῖς. 
13 Πηγαίνετε δέ νά μάθετε τί σημαί-
νει, “ἀγάπη θέλω καί ὄχι θυσία”.
Ἄλλωστε δέν ἦρθα νά καλέσω σέ
μετάνοια τούς δικαίους, ἀλλά τούς
ἁμαρτωλούς».

ἤθη ἤ τό ἐπαγγελμά τους, βλ. σχόλ. εἰς 5,46, τούς
καθιστοῦσαν «ἀκάθαρτους» καί πρός ἀποφυγή
γιά συναναστροφή. Αὐτοί ἦταν ἰδιαίτερα ὕπο-
πτοι, ὅτι δέν θά τηροῦσαν τούς πολυάριθμους νό-
μους, τούς ἀφορῶντας στήν διατροφή, ἐξ οὗ καί
τά προβλήματα τῶν κοινῶν δείπνων, Μάρκ. 7,3-
4. 14-23. Πράξ. 10,15 σχόλ. 15,20 σχόλ. Γαλ.
2,12· βλ. Α΄ Κορ. 8-9. Ρωμ. 14. Στόν κόσμο τῆς

ἀνατολῆς καί τῆς Παλαιστίνης ἰδιαίτερα, τά
δεῖπνα ἦταν ἡ κατ᾽ ἐξοχή στιγμή κοινωνίας μέ
τούς ἀνθρώπους. 9,13. Ἀπό τήν αὐστηρή καί
ἐξωτερική πρακτική τοῦ Νόμου, ὁ Θεός προτιμᾶ
τά ἐσωτερικά αἰσθήματα μιᾶς εἰλικρινοῦς καί φι-
λάνθρωπης καρδιᾶς. Αὐτό εἶναι ἕνα θέμα, πού
ἀπαντᾶ συχνά στούς προφῆτες, βλ. σχόλ. εἰς
Ἀμώς 5,21. 

Ἐρώτημα περί νηστείας. Τό παλαιό καί τό νέο (9,14-17)

1. Οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννου φθονοῦσαν τόν Ἰησοῦ γιά τήν δόξα Του καί τόν κα-
τηγοροῦσαν ὅτι δέν νηστεύει. Φαίνεται, ὅπως ὑποθέτει ὁ Θεοφύλακτος, ἀποροῦσαν
πῶς ὁ Ἰησοῦς χωρίς ἄσκηση καταβάλλει τά πάθη. «Ἠγνόουν – λέγει ὁ Θεοφύλακτος
– ὅτι Ἰωάννης μέν ἄνθρωπος ψιλός, καί ἐξ ἀρετῆς δίκαιος· Χριστός δέ αὐτοαρετή, ὡς
Θεός» (Μ. 123,229). Τήν κατηγορία ὅμως αὐτή στήν περικοπή μας τήν ἀπευθύνουν
οἱ μαθητές τοῦ ᾽Ιωάννου στόν Ἰησοῦ περί τῶν μαθητῶν Του καί τοῦ λέγουν: «Διατί
ἡμεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δέ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσι;» (στίχ.
14). Πρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι τό ἐρώτημα στόν Ἰησοῦ θά ἔγινε κατά τήν συνε-
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στίαση στήν οἰκία τοῦ Ματθαίου (βλ. προηγούμενη περικοπή) καί μέ αὐτό σάν νά
ἤθελαν νά ποῦν οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννου: «Ἄν ἐσύ ὡς ἰατρός, ὅπως εἶπες (βλ. στίχ.
12), ἐνεργεῖς ἔτσι καί τρώγεις μετά τῶν ἁμαρτωλῶν (βλ. στίχ. 11), γιατί τοὐλάχιστον
δέν διατάσσεις τούς μαθητές σου νά νηστεύουν καί νά μή τρυφοῦν;». 

2. Πρέπει νά μᾶς κάνει ἐντύπωση τό ὅτι ὁ Χριστός δέν ἤλεγξε τούς μαθητές τοῦ
Ἰωάννου ὡς ἀλαζόνες (γιατί εἶπαν γιά τούς ἑαυτούς τους ὅτι νηστεύουν, στίχ. 14),
ἀλλά τούς ἀπάντησε παραβολικά μέ ἱλαρότητα. Τούς εἶπε ὅτι ὁ παρών καιρός πού
εἶναι μέ τούς μαθητές Του, εἶναι καιρός χαρᾶς καί δέν ἔχει λοιπόν θέση σ᾽ αὐτούς ἡ
νηστεία. Πραγματικά, ἐνῶ οἱ Ἰουδαῖοι νήστευαν σέ καιρούς πένθους (Ζαχ. 7,5.
8,19), τήν ἡμέρα τοῦ Μεσσία τήν περίμεναν ὡς μία γαμήλια ἑορτή, μία περίοδο
χαρᾶς καί εὐφροσύνης, ὄχι μία περίοδο θρήνου καί λύπης. Καί ὁ Ἰησοῦς μέ τούς
λόγους Του ἐδῶ διακηρύσσει στούς Ἰουδαίους ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας-Νυμφίος
καί γι᾽ αὐτό οἱ μαθητές Του δέν νηστεύουν. Ὅμως προλέγει ὅτι θά ἔλθει καιρός πού
καί οἱ μαθητές Του θά νηστεύσουν (στίχ. 15), νηστεία ὄχι θλιβερή, ἀλλά ἐπιθυμητή.
Θά εἶναι αὐτό μία χαρμολύπη, γιατί νηστεύοντας θά ἀποκτοῦν αὐτοέλεγχο καί θά
προετοιμάζονται γιά τό γαμήλιο Δεῖπνο τοῦ Ἀρνίου (εἶναι ἡ χριστιανική νηστεία). 

3. Ἀλλά ὑπάρχει καί ἡ ἄλλη ἑρμηνεία, γιατί οἱ μαθητές τοῦ Ἰησοῦ δέν νηστεύουν:
Τώρα αὐτοί δέν ἔχουν γίνει ἀκόμη δυνατοί καί ἔχουν ἀνάγκη συγκαταβάσεως· δέν
ἐπιτρέπεται λοιπόν νά φορτώνονται μέ βάρος ἐπιταγμάτων (στίχ. 16.17 κατά τήν
ἑρμηνεία τῶν Ζιγαβηνοῦ καί Θεοφυλάκτου). – Τό «παλαιόν ἱμάτιον» (στίχ. 16) καί
οἱ «παλαιοί ἀσκοί» (στίχ. 17), πού λέγει ἐδῶ ὁ Κύριος, ἀντιπροσωπεύουν τήν Παλαιά
Διαθήκη καί τόν Ἰουδαϊσμό, θεωρούμενα ὡς ἀτελῆ καί πρόσκαιρα. Ὁμοίως οἱ «νέοι
ἀσκοί» (στίχ. 17) εἶναι ἡ Καινή Διαθήκη καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ «νέος
οἶνος» (στίχ. 17) τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού κατοικεῖ στούς
ἀναγεννημένους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι προγεύονται μέ τήν παρουσία Του μέσα τους
τήν ἀναμενόμενη βασιλεία. «Ὅσοι παραμένουν προσκολλημένοι στόν Ἰουδαϊσμό
εἶναι παλαιά ἀσκιά, πού δέν δύνανται νά βαστάσουν τό νέο κρασί, τό Χριστιανισμό.
Ὁ Χριστιανισμός ἀπαιτεῖ νέα ἀσκιά, ἀνθρώπους ἐλευθερωμένους ἀπό τόν Ἰουδαϊ-
σμό» (Ν. Σωτηρόπουλος). 

9,14. Μαθηταί Ἰωάννου, δηλαδή, τοῦ Ἰωάν-
νου τοῦ Βαπτιστοῦ.  Οἱ μαθητές του, ὅπως οἱ Φα-
ρισαῖοι, ἐξασκοῦσαν ὑπερβολικές νηστεῖες, γιά
νά ἐπισπεύσουν μέ τήν εὐσέβειά τους τόν ἐρχομό
τῆς Βασιλείας, βλ. Λουκ. καί 18,12. 9,15. Μή δύ-

νανται οἱ υἱοί τοῦ ἀνθρώπου πενθεῖν. Τό «πεν-
θεῖν» πρέπει νά μεταφρασθεῖ «νά νηστεύουν»,
ὅπως τό λέγουν σαφῶς τά παράλληλα χωρία
Μάρκ. 2,19-20 καί Λουκ. 5,34-35. Συμβαίνει δέ
στήν Γραφή τό «πενθεῖν» νά ἔχει τήν εἰδική ση-

9,14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ
μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες· διατί
ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν
πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νη-
στεύουσι; 
15Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ δύ-

9,14Τότε ἔρχονται σ᾿ αὐτόν οἱ μα-
θητές τοῦ Ἰωάννη καί τοῦ λέγουν:
«Γιατί ἐμεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι νη-
στεύουμε πολύ, ἐνῶ οἱ μαθητές σου
δέν νηστεύουν;». 
15 Εἶπε δέ σ᾽ αὐτούς ὁ Ἰησοῦς:Ἰωάν.

3,29σχ.
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νανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν
ἐφ᾿ ὅσον χρόνον μετ᾿ αὐτῶν ἐστιν ὁ
νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν
ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ
τότε νηστεύσουσιν. 

16Οὐ δεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ρά-
κους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ·
αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ
τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνε-
ται. 
17 Οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς
ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ρή-
γνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος
ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται·
ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς βάλλουσι
καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντη-
ροῦνται.

«Μήπως εἶναι δυνατόν οἱ ἄνθρωποι
τοῦ γάμου νά νηστεύουν, ὅσο χρόνο
εἶναι μαζί τους ὁ νυμφίος; Θά ἔλθουν
ὅμως ἡμέρες, πού θά τούς πάρουν τό
νυμφίο καί θά τόν θανατώσουν καί
τότε θά νηστέψουν. 
16Κανένας δέ δέν βάζει ὡς μπάλωμα
καινούργιο τεμάχιο ὑφάσματος σέ
παλιό ἔνδυμα. Γιατί (αὐτό) τό μπά-
λωμά του τραβάει τό ἔνδυμα καί ἔτσι
γίνεται χειρότερο σχίσιμο. 
17Οὔτε βάζουν καινούργιο κρασί σέ
παλιά ἀσκιά. Ἀλλιῶς τά ἀσκιά σχί-
ζονται καί τό κρασί χύνεται καί τά
ἀσκιά καταστρέφονται. Ἀλλά τό και-
νούργιο κρασί βάζουν σέ καινούργια
ἀσκιά καί ἔτσι καί τά δύο διατη-
ροῦνται».

μασία τοῦ «νηστεύειν», ὅπως αὐτό φαίνεται στά
χωρία Α΄ Ἔσδρ. 8,69-70. 9,2. Β΄ Ἔσδρ. 10,6.
Δαν. 10,2-3. – Ἐφ᾽ ὅσον χρόνον μετ᾽ αὐτῶν
ἐστιν ὁ νυμφίος. Ἐδῶ ἡ ἔκφραση Νυμφίος εἶναι
ὁ Ἰησοῦς, τοῦ ὁποίου οἱ συνοδοί, δηλαδή, οἱ
«υἱοί τοῦ νυμφῶνος», πού λέγει ὁ στίχος μας, δέν
μπορεῖ νά νηστεύουν, γιατί μ᾿ αὐτόν ἔχουν ἔλθει
ἤδη οἱ μεσσιανικοί χρόνοι. – Ὅταν ἀπαρθῇ.
Σαφής ἀγγελία περί τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ.
9,16.17. Τό παλαιό ἔνδυμα, οἱ παλαιοί ἀσκοί
εἶναι ὁ Ἰουδαϊσμός, αὐτό πού εἶναι ξεπερασμένο

στήν οἰκονομία τῆς σωτηρίας· τό νέο ἔνδυμα, ὁ
νέος οἶνος, παριστοῦν τό νέο πνεῦμα τῆς Βασι-
λείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐπί πλέον εὐσέβεια τῶν Ἰωαν-
νιτῶν καί τῶν Φαρισαίων ἐξέθεταν τόν
Ἰουδαϊσμό, ἰσχυριζόμενοι μάλιστα ὅτι τόν ἀνα-
νεώνουν. Ἀρνούμενος τά ὑπέρμετρα καί τά
«μπαλώματα» ὁ Ἰησοῦς θέλει νά κάνει τό
ἐντελῶς νέο, ἐξιδανικεύοντας τό ἴδιο πνεῦμα τοῦ
Νόμου, βλ. 5,17 ἑξ. Τό νέο καί τό παλαιό εἶναι
ἀσυμβίβαστα. Δέν μπορεῖ νά προσαρμοστεῖ τό
Εὐαγγέλιο στόν Ἰουδαϊσμό.

Θεραπεία τῆς αἱμορροούσης 
καί ἀνάσταση τῆς θυγατρός τοῦ ἀρχισυναγώγου (9,18-26)

1. Στήν περικοπή μας αὐτή ἐδῶ περιγράφονται δύο θαύματα τοῦ Ἰησοῦ. ῞Ενας
ἄρχοντας τῆς συναγωγῆς (βλ. Μάρκ. 5,22), πιθανόν τῆς Καπερναούμ, ὀνομαζόμενος
Ἰάειρος ἀπό τούς εὐαγγελιστές Μᾶρκο καί Λουκᾶ, τόν παρακαλοῦσε νά θεραπεύσει
τήν θυγατέρα του, γιά τήν ὁποία ὁ Λουκᾶς ἀναφέρει ὅτι ἦταν δώδεκα ἐτῶν (Λουκ.
8,42). Αὐτή «ἄρτι ἐτελεύτησεν» (στίχ. 18), ἀλλά ὁ Ἰάειρος πίστευε ὅτι ὁ Ἰησοῦς μπορεῖ
νά τήν ἐπαναφέρει στήν ζωή. Φαίνεται λοιπόν ὅτι εἶχε πίστη, ἀλλά ὄχι μεγάλη. Γιατί
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παρακαλεῖ τόν Χριστό ὄχι νά πεῖ μόνο ἕνα λόγο ἀπό μακρυά καί νά τήν θεραπεύσει
(βλ. 8,8), ἀλλά νά πάει σπίτι του καί νά ἐπιθέσει τό χέρι του ἐπάνω της (στίχ. 18). 

2. Καθώς ὁ Ἰησοῦς πήγαινε μέ τούς μαθηγές Του στήν οἰκία τοῦ Ἰαείρου, τόν πλη-
σίασε μία γυναίκα πού ἔπασχε ἀπό αἱμορραγία γιά δώδεκα χρόνια καί ἄγγιξε ἐκ τῶν
ὄπισθεν τό ἄκρο τοῦ ἐξωτερικοῦ του ἐνδύματος (στίχ. 20). Ἄς παρατηρήσουμε τήν
ἀντιστοιχία τῶν δώδεκα ἐτῶν τῆς ἀσθενείας τῆς αἱμορροούσης καί τῆς ἡλικίας τῆς
θυγατέρας τοῦ Ἰαείρου. Ἡ αἱμορροοῦσα γυναίκα ἐθεωρεῖτο ἀκάθαρτη (βλ. Λευιτ.
15,19-30), γι᾽ αὐτό καί αὐτή ἦλθε «ὄπισθεν» καί ἄγγιξε τό κράσπεδο τοῦ Ἰησοῦ (στίχ.
20). «Ἀκάθαρτος οὖσα διά τό πάθος, οὐ προσῆλθε φανερῶς ἡ γυνή, εὐλαβουμένη μήπως
κωλυθῇ» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,229). Καί ὅμως ὁ Ἰησοῦς τήν ἐθεράπευσε καί μάλι-
στα τήν προσεφώνησε μέ τήν τρυφερή ἔκφραση «θύγατερ» καί μέ τό ἰσχυρό ρῆμα
«θάρσει» (στίχ. 22). Τῆς εἶπε «θάρσει», γιατί αὐτή θά ἐφοβήθη ὅτι ἔκλεψε, ἄς τό ποῦμε
ἔτσι, τήν δωρεά, ἐπειδή ἦλθε «ὄπισθεν» καί ἄγγιξε τό κράσπεδο τοῦ Ἰησοῦ. Καί τήν
προσεφώνησε «θύγατερ» γιά τήν πίστη της. Λέγεται ὅτι ἡ θεραπευθεῖσα αἱμορροοῦσα
γυναίκα ἔκανε ἀνδριάντα στόν Σωτῆρα της καί στήν βάση τοῦ ἀνδριάντος ἐφύετο βο-
τάνη πού βοηθοῦσε τίς αἱμορροοῦσες γυναῖκες. Κατά τά χρόνια ὅμως τοῦ Ἰουλιανοῦ
οἱ ἀσεβεῖς κατέστρεψαν τόν ἀνδριάντα αὐτόν. Τό μήνυμα τοῦ θαύματος αὐτοῦ εἶναι
ὅτι δέν καθίσταται ἀκάθαρτος ὁ ἄνθρωπος γιά κάτι πού εἶναι φυσικό καί δέν εὐθύνεται
αὐτός γι᾽ αὐτό καί ἀκόμη ὅτι δέν εἶναι κατώτερη ἡ γυναίκα γιά τήν ἔμμηνο ρύση της.
Γι᾽ αὐτό καί τήν περικοπή περί αἱμορροούσης τήν διαβάζει συνήθως ἡ Ἐκκλησία σέ
μνῆμες ἁγίων γυναικῶν. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἀπό τό θαῦμα στήν αἱμορροοῦσα γυναίκα
θά ἐνδυναμώθηκε ἡ πίστη τοῦ Ἰαείρου, στό σπίτι τοῦ ὁποίου πορευόταν ὁ Ἰησοῦς. 

3. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔφθασε στήν οἰκία τοῦ ἄρχοντος Ἰαείρου εἶδε νά ἔχουν συγκεν-
τρωθεῖ ἤδη οἱ αὐλικοί γιά νά θρηνήσουν μέ θλιβερά μοιρολόγια τόν θάνατο τῆς κόρης
(στίχ. 23). Ὅλοι βεβαίως πίστευαν ὅτι ἀπέθανε ἡ θυγατέρα τοῦ ἄρχοντα καί γι᾽ αὐτό,
ὅταν ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε ὅτι «καθεύδει», αὐτοί «κατεγέλων» αὐτόν (στίχ. 24). Ὁ Ἰησοῦς
δέν ἀρνεῖτο ὅτι πραγματικά ἡ κόρη ἀπέθανε, ἀλλά συνέκρινε τόν θάνατο μέ τόν ὕπνο,
γι᾽ αὐτό εἶπε γι᾽ αὐτήν «καθεύδει». Ἀφοῦ τό πλῆθος διασκορπίστηκε, ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός ἐπανέφερε τό νεκρό κοράσιο στήν ζωή (στίχ. 25) καί τό θαῦμα διαδόθηκε σέ
ὅλη τήν περιοχή ἐκείνη (στίχ.26). Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀνέ-
στησε τήν κόρη ὅταν ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος ἀπό τό δωμάτιό της (γιατί «ἔνθα ὄχλος καί
περισπασμός, οὐ θαυματουργεῖ ὁ Ἰησοῦς») καί ὅτι πάλι ὁ Ἰησοῦς ἐκράτησε τό χέρι
τῆς νεκρᾶς δίνοντας δύναμη σ᾽ αὐτήν. «Καί ἐσένα – λέγει ὁ Θεοφύλακτος – ὅταν νε-
κρωθεῖς στίς ἁμαρτίες σου, θά ἀναστηθεῖς, ὅταν ὁ Χριστός σοῦ κρατήσει τό χέρι, γιατί
μ᾽ αὐτό θά πράττεις τά καλά ἔργα· καί θά  ἀναστηθεῖς πνευματικά ὅταν ὁ Χριστός
θά σοῦ ἐκβάλει τόν ὄχλο καί τόν περισπασμό (τῆς ψυχῆς)» (Μ. 123,232). 

9,18 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐ -
τοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς προσελθὼν προ-
σεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι ἡ θυγάτηρ
μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν
ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾿ αὐτὴν καὶ
ζήσεται. 

9,18 Ἐνῶ τούς ἔλεγε αὐτά, ἰδού
ἕνας ἄρχοντας πλησίασε καί τόν
προσκυνοῦσε λέγοντας: «Ἡ θυγα-
τέρα μου πρό ὀλίγου πέθανε. Ἀλλά
ἔλα νά βάλεις τό χέρι σου πάνω της
καί θ᾽ ἀναστηθεῖ». 

Α´ Τιμ.
4,14σχ.
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19Καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθη-
σεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί αὐτοῦ. 

20 Καὶ ἰδοὺ γυνή, αἱμορροοῦσα
δώδεκα ἔτη, προσελθοῦσα ὄπισθεν
ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου
αὐτοῦ. 
21 Ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ, ἐὰν μόνον
ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσο-
μαι. 
22Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν
αὐτὴν εἶπε· θάρσει, θύγατερ· ἡ πί-
στις σου σέσωκέ σε. Καὶ ἐσώθη ἡ
γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

23 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς
αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμε-
νον, λέγει αὐτοῖς· 
24ἀναχωρεῖτε· οὐ γὰρ ἀπέθανε τὸ κο-
ράσιον, ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέ-
λων αὐτοῦ. 
25ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν
ἐκράτησε τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ
ἠγέρθη τὸ κοράσιον. 

26Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην
τὴν γῆν ἐκείνην.

19 Τότε ὁ Ἰησοῦς σηκώθηκε καί τόν
ἀκολούθησε καθώς καί οἱ μαθητές
Του. 

20 Καί ἰδού μία γυναίκα, ἡ ὁποία
ἔπασχε ἀπό αἱμορραγία δώδεκα χρό-
νια, πλησίασε ἀπό πίσω καί ἄγγιξε
τήν ἄκρη τοῦ ἐνδύματός Του, 
21 διότι ἔλεγε μέσα της: «Ἄν μόνο
ἀγγίξω τό ἔνδυμά Του, θά θερα-
πευθῶ». 
22Ὁ δέ Ἰησοῦς, ἀφοῦ στράφηκε καί
τήν εἶδε, εἶπε: «Ἔχε θάρρος, κόρη
μου! Ἡ πίστη σου σέ θεράπευσε».
Καί θεραπεύθηκε ἡ γυναίκα ἀπό τήν
στιγμή ἐκείνη. 

23 Καί ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἦρθε στό
σπίτι τοῦ ἄρχοντα καί εἶδε τούς μου-
σικούς (νά μοιρολογοῦν) καί τό
πλῆθος ταραγμένο, 
24 τούς εἶπε: «Φύγετε, γιατί δέν πέ-
θανε τό κορίτσι, ἀλλά κοιμᾶται».
Τότε αὐτοί τόν περιγελοῦσαν. 
25 Ὅταν δέ τό πλῆθος βγῆκε ἔξω,
μπῆκε μέσα καί τήν ἔπιασε ἀπό τό
χέρι της καί τό κορίτσι σηκώθηκε
ἐπάνω. 
26Καί ἡ φήμη γι᾿ αὐτό τό θαῦμα δια-
δόθηκε σ᾿ ὅλη τήν περιοχή ἐκείνη. 

9,18. Ἄρχων. Ἄρχων τῆς συναγωγῆς, αὐτός
πού καλεῖται Ἰάειρος κατά τούς Μᾶρκο καί
Λουκᾶ. 9,23. Τούς αὐλητάς καί τόν ὄχλον θο-
ρυβούμενον. Θορυβώδεις ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνα-

τολικοῦ πένθους. 9,26. Ἀντίθετα μέ τόν Μᾶρκ.
καί τόν Λουκ., ὁ Ματθαῖος δέν σημειώνει τήν
ἀπαγόρευση τῆς δημοσιεύσεως τοῦ θαύματος.

23,5σχ.

14,36
Πράξ.
19,12

Ματθ.
8,10σχ.

Ἰωάν.
11,11-13

8,15σχ.

8,3σχ.



133

9,27-31

Ἡ θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν (9,27-31)

1. Οἱ δύο τυφλοί τῆς περικοπῆς μας ἄκουσαν γιά τά θαύματα τοῦ Ἰησοῦ καί πί-
στευσαν ὅτι αὐτός εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας· γι᾽ αὐτό καί ἔρχονται σ᾽ αὐτόν
παρακαλοῦντες γιά τήν θεραπεία τους προσφωνοῦντες τον μάλιστα μέ τόν πολύ
γνωστό στούς Ἰουδαίους μεσσιακό τίτλο «Υἱέ Δαβίδ» (στίχ. 27). Σέ ὅλους τούς Ἰου-
δαίους ἐθρυλλεῖτο ὅτι ὁ Μεσσίας θά προέλθει ἀπό τήν γενεά τοῦ Δαβίδ καί ἡ ἀπό
τόν Δαβίδ καταγωγή ἦταν ἕνα ἀπό τά κυριώτερα γνωρίσματα τοῦ Μεσσία (βλ. κ.
1). Ὁ Ἰησοῦς δέν θεράπευσε τούς τυφλούς στόν δρόμο, ὅπου ἦταν πολύς κόσμος,
ἀλλά τούς ἔφερε μέχρι τήν οἰκία (στίχ. 28), τοῦ Ματθαίου μᾶλλον τήν οἰκία (βλ.
στίχ. 10) ἤ τήν οἰκία κάποιου ἄλλου πιστοῦ. Αὐτό τό ἔκανε πρῶτον μέν, γιά νά μᾶς
διδάξει ὅτι πρέπει νά ἀποφεύγουμε τήν διαφήμιση καί τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων,
δεύτερον δέ, γιά νά κατακριθοῦν οἱ Ἰουδαῖοι μέ τήν ἐπίμονο πίστη τῶν δύο τυφλῶν.
Γιατί οἱ δύο τυφλοί κατά τήν πορεία τους πρός τήν οἰκία θά προσφωνοῦσαν συνεχῶς
τόν Ἰησοῦν ὡς «Υἱόν τοῦ Δαβίδ» δεχόμενοι αὐτόν ὡς Μεσσία. Καί αὐτό βεβαίως
δέν εἶναι μικρός ἔλεγχος τῶν Ἰουδαίων, γιατί οἱ μέν τυφλοί ἐξ ἀκοῆς μόνο πίστευσαν
τόν Ἰησοῦ ὡς Χριστό, ὡς Μεσσία, ἐνῶ οἱ Ἰουδαῖοι, ἄν καί ἔβλεπαν τά πολλά Του
θαύματα, ὅμως παρέμειναν ἄπιστοι καί διῶκτες Του. 

2. Ὁ Ἰησοῦς ἐρώτησε τούς τυφλούς, ἄν πιστεύουν ὅτι αὐτός μπορεῖ νά κάνει
αὐτό πού ζητοῦν (στίχ. 28), γιατί δέν ἐνεργοῦσε τήν θεραπευτική Του δύναμη σέ
ἀνθρώπους πού δέν τήν ἀναγνώριζαν (βλ. 13,58. Μάρκ. 6,5). Καί βεβαίως ὁ Ἰησοῦς
Χριστός ἐγνώριζε ὅτι πιστεύουν οἱ τυφλοί, ἀλλά τούς ἐρωτᾶ γιά νά φανερωθεῖ ἡ
πίστη τους καί νά πιστεύσουν καί ἄλλοι ἀπ᾽ αὐτούς. Γιατί ὁ Χριστός, ὅπως λέγει ὁ
Ζιγαβηνός, «τά θαύματα οὐ μόνον διά τούς θεραπευομένους, ἀλλά μάλιστα διά τούς
ὁρῶντας καί τούς ἀκούοντας εἰργάζετο» (Μ. 129,317). Οἱ τυφλοί πτερώθηκαν ἀπό
τό ἐρώτημα πού τούς ἔκανε ὁ Ἰησοῦς καί τόν ὀνόμασαν ὄχι ἁπλῶς «Υἱόν τοῦ Δαβίδ»,
ἀλλά καί «Κύριον», δηλαδή Δεσπότην, Θεόν (στίχ. 28). Καί ὁ Χριστός τούς θερά-
πευσε λέγοντας «κατά τήν πίστιν ὑμῶν γεννηθήτω ὑμῖν» (στίχ. 29). Ἔτσι, ἀνέφερε
στήν πίστη τους τό θαῦμα, διερεθίζοντας καί τούς ἄλλους σέ πίστη.

9,27. Υἱέ Δαβίδ. Εἶναι μεσσιανικός τίτλος
(Β´ Βασ. 7,1 σχόλ. Βλ. Λουκ. 1,32. Πράξ. 2,30.
Ρωμ. 1,3), πολύ γνωστός στόν Ἰουδαϊσμό (Ματθ.
12,35. Ἰωάν. 7,42) καί τόν ὁποῖον ὁ Ματθαῖος

ἐφαρμόζει ἰδιαίτερα στόν Ἰησοῦ (1,1. 12,23.
15,22. 20,30. 21,9.15). Ἐδῶ ἔχουμε τήν πρώτη
ἐφαρμογή στόν Ἰησοῦ αὐτοῦ τοῦ λαοφιλοῦς τίτ-
λου τοῦ Μεσσίου (βλ. 15,22. 20.30-31. 21,9.15·

9,27 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ
Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυ-
φλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέη-
σον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυῒδ. 
28 Ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν
προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει

9,27Καθώς προχωροῦσε ἀπό ἐκεῖ ὁ
Ἰησοῦς, τόν ἀκολούθησαν δύο τυφλοί
κράζοντας καί λέγοντας: «Ἐλέησέ
μας (θεραπευσέ μας), υἱέ Δαβίδ». 
28 Ὅταν δέ ἦλθε στό σπίτι, ἦλθαν
κοντά του οἱ τυφλοί καί τούς λέγει ὁ

20,29-34
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αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύνα-
μαι τοῦτο ποιῆσαι; Λέγουσιν αὐτῷ·
ναί, Κύριε. 
29Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενη-
θήτω ὑμῖν. 
30Καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλ-
μοί· καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδεὶς γινω-
σκέτω. 
31Οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν
ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.

Ἰησοῦς: «Πιστεύετε, ὅτι μπορῶ νά
κάνω αὐτό;» Καί αὐτοί τοῦ λέγουν:
«Ναί, Κύριε». 
29Τότε ἄγγιξε τά μάτια τους καί εἶπε:
«Ἄς γίνει σέ σᾶς σύμφωνα μέ τήν
πίστη σας». 
30 Τότε ἄνοιξαν τά μάτια τους. Ὁ δέ
Ἰησοῦς τούς πρόσταξε μέ αὐστηρό
ὕφος λέγοντας: «Κοιτᾶξτε, νά μήν τό
μάθει κανείς». 
31Αὐτοί ὅμως βγῆκαν καί τόν διαφή-
μισαν σ᾿ ὅλη τήν περιοχή ἐκείνη. 

βλ. σχόλ. εἰς Λουκ. 3,23). Ὁ Ἰησοῦς ὅμως δέν δέ-
χεται αὐτόν τόν τίτλο, ἀλλά μέ κάποια ἐπιφύ-
λαξη, γιατί ἀναφέρεται καθαρά στήν ἀνθρώπινη
ἔννοια τοῦ Μεσσίου (βλ. Ματθ. 22,41-46 ·βλ.

σχόλ. εἰς Μάρκ. 1,34) καί προτιμᾶ ἀντ᾽ αὐτοῦ
τόν μυστηριώδη τίτλο «Υἱός τοῦ ἀνθρώπου» (βλ.
σχόλ. εἰς 8,20).

Θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου κωφοῦ (9,32-34)

1. Ὁ κωφός γιά τόν ὁποῖον ὁμιλεῖ ἡ περικοπή μας ἦταν ἄλαλος, γι᾽ αὐτό καί πρίν
ἀπό τήν θεραπεία του δέν τόν ἀκούουμε νά λέγει τίποτε, ἀλλά οὔτε καί ὁ Ἰησοῦς
τοῦ ζητᾶ νά τοῦ ὁμολογήσει πίστη γιά τήν θεραπεία του. Ἦταν ἄλαλος. Κωφός λέ-
γεται ὄχι μόνο ὁ μή ἀκούων, ἀλλά καί ὁ μή λαλῶν. Τό ἄλαλο ὅμως τοῦ κωφοῦ τῆς
περικοπῆς μας δέν ἦταν ἐκ φύσεως, γιατί τήν γλῶσσα του τήν ἔδεσε ὁ δαίμονας, ὁ
ὁποῖος προηγουμένως εἶχε δέσει τήν ψυχή του καί τόν ἔκανε «δαιμονιζόμενον
κωφόν» (στίχ. 32). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐξέβαλε τό δαιμόνιο ἀπό τόν πάσχοντα καί
ἀμέσως αὐτός ἐλάλησε (στίχ. 33α). Αὐτό προκάλεσε τόν θαυμασμό τοῦ λαοῦ, ὁ
ὁποῖος ἔλεγε: «Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ» (στίχ. 33β). Ὁ Χριστός ὑπε-
ρέβηκε ὅλους τούς ἀπ᾽ αἰῶνος θαυματουργοῦντες, γιατί θεράπευε κάθε ἀσθένεια
καί μέ ταχύτητα καί μέ ἐξουσία. 

2. Ἀντίθετα μέ τόν ἁπλό λαό πού ἐθαύμαζε καί ἐπευφημοῦσε τόν Ἰησοῦν, οἱ Φα-
ρισαῖοι τόν διέβαλαν καί ἔλεγαν ὅτι ἔχει φίλο τόν ἄρχοντα τῶν δαιμονίων, τόν Βε-
ελζεβούλ (12,24), καί μέ τήν δύναμη λοιπόν αὐτοῦ τελεῖ τά θαύματα (στίχ. 34). Ὁ
λόγος αὐτός τῶν κακοβούλων Φαρισαίων εἶναι ἀνόητος. Γιατί, ἄν ὁ Χριστός ἔχει
φίλο τόν ἄρχοντα τῶν δαμονίων, καί μέ τήν συνεργία αὐτοῦ τελεῖ τά θαύματα, θά
πρέπει νά κάνει καί τά φίλα, τά ἀγαπητά σ᾽ αὐτόν. Ἀγαπητά γιά τόν διάβολο εἶναι
νά βλάπτει πάντοτε τούς ἀνθρώπους, νά διδάσκει κάθε ἁμαρτία καί νά ἀπομακρύνει
ὅλους ἀπό τόν Θεό. Ἀλλά ὁ Χριστός ἔκανε τά ἀκριβῶς ἀντίθετα, γιατί πάντοτε εὐερ-
γετοῦσε, δίδασκε κάθε ἀρετή καί προσήγαγε ὅλους στόν Θεό. Ἄς παρατηρήσουμε

8,10σχ.

Μάρκ.
1,34σχ.

=12,22-24
||Λουκ.

11,14-15
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ὅμως ὅτι ὁ Χριστός ὄχι μόνο δέν τιμώρησε τούς βλασφήμους καί ὑβριστές του Φα-
ρισαίους, ἀλλά οὔτε καί τούς ἤλεγξε, παιδεύοντας ἡμᾶς νά φέρουμε μέ μακροθυμία
τίς διαβολές, ἀλλά καί ἀκόμη περισσότερο νά ἀγαθοποιοῦμε τούς ὑβριστές μας. 

9,32 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ
προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κω -
φὸν δαιμονιζόμενον· 
33 καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου
ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ
ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη
οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. 
34 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ
ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
δαιμόνια.

9,32Ἐνῶ αὐτοί ἔβγαιναν, ἰδού ἔφε-
ραν σ᾿ αὐτόν ἕναν ἄνθρωπο κωφά-
λαλο δαιμονισμένο. 
33Καί ὅταν βγῆκε τό δαιμόνιο, ὁ κω-
φάλαλος μίλησε καί τά πλήθη θαύμα-
σαν καί ἔλεγαν, ὅτι «τέτοια πράγματα
δέν ξανάγιναν στό Ἰσραήλ». 
34Οἱ Φαρισαῖοι ὅμως ἔλεγαν: «Βγάζει
τά δαιμόνια μέ τήν δύναμη τοῦ
ἄρχοντα τῶν δαιμονίων».

9,32-34. Γιά νά τελειώσει ὁ Ματθαῖος τήν
παρουσίαση τοῦ Μεσσίου μέ λόγια καί μέ ἔργα
(4,25-9,34), ἀναφέρει μία διήγηση, τήν ὁποία καί
ἀναφέρει πάλι εἰς 12,22-24. Μέ αὐτή τήν διή-

γηση ὁ Εὐαγγελιστής θέλει, χωρίς ἀμφιβολία, νά
μιλήσει γιά τήν διαίρεση πού προξένησε ἡ δράση
τοῦ Ἰησοῦ (βλ. Ἰωάν. 7,40-43). 

Εὐσπλαγχνία στόν λαό τόν χωρίς ποιμένες (9,35-38)

1. Στήν περικοπή μας αὐτή ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος κάνει κατά πρῶτον μία πε-
ρίληψη τοῦ ἔργου τῆς δευτέρας περιοδείας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Γαλιλαία, ὅπως
αὐτό τό ἔκανε ἤδη εἰς 4,23-25 γιά τήν πρώτη Του περιοδεία. Κατά τήν δεύτερη ἐδῶ
περιοδεία του ὁ Ἰησοῦς ἐπισκεπτόταν ὄχι μόνο τίς μεγάλες πόλεις, ἀλλά καί τά μικρά
χωριά (στίχ. 35), «ἵνα μηδείς ἔχῃ λόγον, ὅτι πρός ἡμᾶς οὐκ ἦλθεν» (Ζιγαβηνός, Μ.
129,320). Ὅταν ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶδε τά πλήθη «εὐσπλαγχνίσθη περί αὐτῶν ὅτι
ἦσαν ἐκλελυμένοι καί ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα» (στίχ. 36). Τό χρη-
σιμοποιούμενο ἐδῶ ρῆμα «εὐσπλαγχνίσθη» εἶναι ἰσχυρό, γιατί σημαίνει κίνηση ὅλου
τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου («σπλάγχνα»), δηλώνεται δέ μέ αὐτό ἡ ἐσωτερική συμπά-
θεια καί ἡ ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ γιά τόν λαό. Ἄς παρατηρήσουμε ὅμως ὅτι ἡ εὐσπλαχνία
τοῦ Ἰησοῦ ἦταν γιά τό ὅτι ὁ λαός ἦταν τσακισμένος ψυχικά·καί ὅλο αὐτό τοῦ συνέ-
βαινε γιατί δέν εἶχε ποιμένες, δέν εἶχε πνευματικούς καθοδηγούς. Ἦταν «ὡς πρό-
βατα μή ἔχοντα ποιμένα». Καί ὅταν στόν λαό δέν ὑπάρχουν πνευματικοί ποιμένες ὁ
κάθε ἄνθρωπος τρέπεται στήν ὁδό πού αὐτός νομίζει γιά ὀρθή. Βέβαια ὑπῆρχαν ποι-
μένες στό Ἰσραήλ· ἦταν οἱ λευΐτες, οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἀρχιερεῖς. Ὁμοίως ὑπῆρχαν καί
διδάσκαλοί του, οἱ γραμματεῖς καί οἱ φαρισαῖοι. Ἀλλά ἦταν ποιμένες σάν ἐκεῖνον
τόν ποιμένα πού ὁ προφήτης Ζαχαρίας ὀνομάζει «ἄχρηστο» (11,17)! Καί μέ τέτοιους
ἀχρήστους ποιμένες δέν μποροῦσε ὁ λαός νά ἔχει πνευματική προκοπή.  

8,29σχ.

Μάρκ.
7,37
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2. Ἡ ἐδῶ περικοπή μας, πού ὁμιλεῖ γιά τήν ἀνάγκη ποιμένων, μᾶς εἰσάγει στήν
ἀποστολή τῶν μαθητῶν γιά τό ἱεραποστολικό τους ἔργο (10,1-15), καί γι᾽ αὐτό ὁ
Κύριος λέγει στήν συνέχεια στούς μαθητές Του: «Ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργά-
ται ὀλίγοι» (στίχ. 37). Ὁ λόγος αὐτός τοῦ Κυρίου μας θέλει νά μᾶς πεῖ ὅτι ὑπάρχει
πολλή δουλειά στόν θεῖο ἀγρό, γιατί οἱ ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν τόν Θεό,
ἀλλά δέν ὑπάρχουν ἐργάτες, δέν ὑπάρχουν κήρυκες, γιά νά φέρουν τό θεῖο μήνυμα
σ᾽ αὐτούς. Ἀφοῦ λοιπόν ὁ θερισμός εἶναι πολύς, οἱ δέ ἐργάτες εἶναι ὀλίγοι, ὁ Ἰησοῦς
Χριστός προτρέπει τούς μαθητές Του νά προσεύχονται στόν «Κύριον τοῦ θερισμοῦ»,
γιά νά στείλει ἐργάτες στόν θερισμό Του, στόν θεῖο Του ἀγρό (στίχ. 38). Ἡ προτροπή
αὐτή τοῦ Χριστοῦ στούς μαθητές Του εἶναι ἐντολή Του σέ ὅλους μας, νά προσευχό-
μαστε, δηλαδή, σ᾽ Αὐτόν γιά νά στέλνει καλούς ἐργάτες στόν ἱερό του ἀγρό, στήν
ἁγία του Ἐκκλησία. 

9,35Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πό-
λεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων
ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κη-
ρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ
πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

36Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνί-
σθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμέ-
νοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ
ἔχοντα ποιμένα. 
37Τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ὁ
μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται
ὀλίγοι. 
38Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερι-
σμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν
θερισμόν αὐτοῦ.

9,35 Καί περιόδευε ὁ Ἰησοῦς ὅλες
τίς πόλεις καί τά χωριά διδάσκοντας
στίς συναγωγές τους καί κηρύττον-
τας τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς βασι-
λείας (τοῦ Θεοῦ) καί θεραπεύοντας
κάθε ἀσθένεια καί κάθε ἀρρώστια
στό λαό. 

36 Ὅταν δέ εἶδε τά πλήθη τοῦ
λαοῦ, τούς σπλαχνίστηκε, γιατί ἦταν
ἀποκαμωμένοι καί ἐγκαταλελειμμέ-
νοι σάν πρόβατα χωρίς ποιμένα. 
37Τότε λέγει στούς μαθητές Του: «Ὁ
μέν θερισμός εἶναι πολύς, οἱ δέ ἐργά-
τες εἶναι λίγοι. 
38 Παρακαλέστε λοιπόν τόν Κύριο
τοῦ θερισμοῦ νά στείλει ἐργάτες γιά
τό θερισμό Του». 

9,35-38. Μέ αὐτή τήν σύνοψη τῆς δράσης
τοῦ Ἰησοῦ, πού μᾶς θυμίζει τήν περικοπή 4,23-
25, ὁ Ματθαῖος εἰσάγει ἕνα νέο τμῆμα. Εἰσάγει
τά παραγγέλματα περί ἱεραποστολῆς πού δίνον-
ται ἀπό τόν Ἰησοῦ στούς Ἀποστόλους (10,5-15)

καί στά ὁποῖα αὐτός ὁ Ματθαῖος προσθέτει συ-
στάσεις προερχόμενες ἀπό ἄλλα κείμενα (10,16-
42). 9,36. Πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα. Βιβλική
εἰκόνα· βλ. Ἀριθμ. 27,17. Γ´ Βασ. 22,17. Ἰουδ.
11,19. Ἰεζ. 34,5.

=4,23

Μάρκ.
1,1σχ.

||Μάρκ.
6,34

||Λουκ.
10,2

Ἰωάν.
4,35-38
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2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (10,1-42)

Οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι καί τά ὀνόματά τους (10,1-4)

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ: 1. Λίγοι ἦταν στόν ἀριθμό οἱ μαθητές, δώδεκα μόνο, ἀλλά ὁ Χρι-
στός τούς ἔδωσε «ἐξουσίαν», τούς ἔκανε ἰατρούς τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων. Ἐξέ-
βαλλαν τά δαιμόνια καί θεράπευαν τίς ἀρρώστιες μέ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ (στίχ.
1). Ἐπειδή ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος μίλησε μέχρι τώρα γιά τόν Πέτρο καί τόν
Ἀνδρέα, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη (βλ. 4,18-22) καί γιά τόν ἑαυτό του (9,9), ἀνα-
φέρει τώρα καί τῶν ἄλλων Ἀποστόλων τά ὀνόματα γιά νά τούς γνωρίσουμε καί νά
τούς διακρίνουμε ἀπό τούς ψευδαποστόλους. ῾Ως πρῶτο ἀπόστολο ἀναφέρει τόν
Πέτρο (στίχ. 2) καί ὄχι τόν ἀδελφό του Ἀνδρέα, πού ἦταν πρωτόκλητος· αὐτό ὁ
Ματθαῖος τό κάνει γιατί ὁ Πέτρος ἦταν μεγαλύτερος τοῦ Ἀνδρέα, ἀλλά καί γιατί
ἦταν ὁ σταθερότερος ἀπό ὅλους. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός τόν ὀνόμασε «Πέτρο» (βλ.
6,18). Μάλιστα ὁ Εὐαγγελιστής προσθέτει γιά τόν Πέτρο ἐδῶ τήν φράση «ὁ λεγό-
μενος Πέτρος» (στίχ. 2). Λέγει δέ τήν φράση αὐτή γιά νά μάθουμε ὅτι προηγουμένως
ὀνομαζόταν Σίμων, ἀλλά καί γιά νά τόν διακρίνει ἀπό τόν ἄλλο Σίμωνα, τόν Κανα-
νίτη. Στήν συνέχεια ἀναφέρει τόν Ἰάκωβο, τόν υἱό τοῦ Ζεβεδαίου, καί τόν Ἰωάννη
τόν ἀδελφό του. Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι καί ἐδῶ πάλι ὁ Ματθαῖος ἀναφέρει πρῶτο
τόν Ἰάκωβο λόγω ἡλικίας του, ἄν καί ἀνώτερος κατά τήν ἀρετή ἦταν ὁ Ἰωάννης. 

2. Στήν σειρά τοῦ καταλόγου πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι ὁ Ματθαῖος ἀπό τα-
πείνωση προτάσσει τό ὄνομα τοῦ Θωμᾶ καί ἔπειτα θέτει τό δικό του ὄνομα (στίχ. 3),
ἐνῶ ὁ Μᾶρκος (3,18) καί ὁ Λουκᾶς (6,16) κάνουν τό ἀντίθετο. Στήν συνέχεια μνημο-
νεύεται ἄλλος Ἰάκωβος, ὁ τοῦ Ἀλφαίου (στίχ. 3). Εἶναι ἀδελφός τοῦ Ματθαίου, γιατί
καί ὁ Ματθαῖος ἦταν υἱός τοῦ Ἀλφαίου (Μάρκ. 2,14). Ὁ Λουκᾶς στό Εὐαγγέλιό του
μαζί μέ τόν Ἰούδα τόν Ἰσκαριώτη συνδέει τόν Θαδδαῖο, τόν ὁποῖο ὀνομάζει Ἰούδα
τοῦ Ἰακώβου (6,16). Ὥστε, στόν κατάλογο τῶν Ἀποστόλων ἔχουμε δύο Σίμωνες:
Σίμων ὁ Πέτρος καί Σίμων ὁ Ζηλωτής (ὁ Κανανίτης)· δύο Ἰακώβους: Ἰάκωβος ὁ τοῦ
Ζεβεδαίου καί Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου καί ἔχουμε καί δύο Ἰούδες: Ἰούδας ὁ τοῦ Ἰακώ-
βου (ὁ καλούμενος Λεββαῖος καί Θαδδαῖος) καί ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης.

10,1. Προσκαλεσάμενος τούς δώδεκα μα-
θητάς. Ὁ Ματθαῖος ὑποθέτει γνωστή τήν ἐκλογή

τῶν Δώδεκα, πού ὁ Μᾶρκος καί ὁ Λουκᾶς μνη-
μονεύουν μέ σαφήνεια διακρίνοντάς την ἀπό τήν

10,1 Ἀφοῦ δέ ὁ Ἰησοῦς προσκά-
λεσε τούς δώδεκα μαθητές Του,
τούς ἔδωσε ἐξουσία πάνω στά ἀκά-
θαρτα πνεύματα, ὥστε νά τά βγά-
ζουν καί νά θεραπεύουν κάθε
ἀσθένεια καί κάθε ἀρρώστια. 

10,1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς
δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν
αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρ-
των ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θερα-
πεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν
μαλακίαν.

||Μάρκ.
3,14-15. 

6,7
||Λουκ. 9,1

Ματθ.
8,29σχ.
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2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ
ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων
ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ
ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζε-
βεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς
αὐτοῦ, 
3Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς
καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ
τοῦ Ἀλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικλη-
θεὶς Θαδδαῖος, 

4 Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ
Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 

2 Τά δέ ὀνόματα τῶν δώδεκα
Ἀποστόλων εἶναι αὐτά: Πρῶτος ὁ
Σίμων, ὁ ὀνομαζόμενος Πέτρος, καί
ὁ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφός του· ὁ Ἰάκω-
βος, ὁ υἱός τοῦ Ζεβεδαίου καί ὁ
Ἰωάννης ὁ ἀδελφός του· 
3 ὁ Φίλιππος καί ὁ Βαρθολομαῖος, ὁ
Θωμᾶς καί ὁ Ματθαῖος ὁ τελώνης,
ὁ Ἰάκωβος, ὁ υἱός τοῦ Ἀλφαίου, καί
ὁ Λεββαῖος, πού ἐπονομάστηκε
Θαδδαῖος, 
4 ὁ Σίμων ὁ Κανανίτης καί ὁ Ἰούδας
ὁ Ἰσκαριώτης, αὐτός πού καί τόν
πρόδωσε.

ἀποστολή. 10,2. Τῶν δώδεκα ἀποστόλων. Ὁ
κατάλογος τῶν δώδεκα Ἀποστόλων (βλ. σχόλ.
εἰς Μάρκ. 3,14 καί Λουκ. 6,13) ἔφθασε σέ μᾶς
ὑπό τέσσερις μορφές, κατά τόν Ματθ., τόν
Μᾶρκο, τόν Λουκ. καί τίς Πράξ. Διαιρεῖται σέ
τρεῖς ὁμάδες ἀπό τέσσερα ὀνόματα, ἀπό τά ὁποῖα
τό πρῶτον εἶναι τό ἴδιο σέ ὅλες τίς μορφές: Πέ-
τρος, Φίλιππος καί Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου. Ἀλλά
ἡ τάξη δύναται νά ἀλλάξει στό ἐσωτερικό κάθε
ὁμάδας. Στήν πρώτη ὁμάδα, πού περιέχονται οἱ
πιό στενοί μαθητές τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Ματθαῖος καί ὁ
Λουκᾶς συνδέουν τούς μαθητές Πέτρο καί
Ἀνδρέα, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη. Ἀλλά στούς κατα-
λόγους τῶν Μάρκ. καί Πράξ. ὁ Ἀνδρέας μεταφέ-
ρεται στήν τέταρτη σειρά γιά νά δώσει τήν θέση
στούς δύο υἱούς τοῦ Ζεβεδαίου, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν
μέ τόν Πέτρο οἱ τρεῖς στενοί μαθητές τοῦ Κυ-
ρίου, βλ. σχόλ. εἰς Μάρκ. 5,37. Πολύ ἀργότερα
ἀκόμη, στόν κατάλογο τῶν Πράξ., ὁ Ἰάκωβος
τοῦ Ζεβεδαίου θά περάσει μετά τόν πολύ νεώ-
τερο ἀδελφό του, τόν Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ἔγινε
πολύ σημαντικός. Βλ. Πράξ. 1,13. 12,2 σχόλ. καί
ἤδη Λουκ. 8,51 σχόλ. 9,28. Στήν δεύτερη ὁμάδα,
ἡ ὁποία φαίνεται νά ἔχει εἰδικές ὁμοιότητες μέ
τούς μή Ἰουδαίους, ὁ Ματθαῖος περνᾶ στήν τε-
λευταία σειρά τῶν καταλόγων τοῦ Ματθ. καί τῶν
Πράξ. καί στόν κατάλογο τοῦ Ματθ. μόνο αὐτός
καλεῖται «τελώνης». Ὡς πρός τήν τρίτη ὁμάδα,

τήν πιό ἰουδαϊκή, ἐάν ὁ Θαδδαῖος (ἄλλη γραφή
Λεββαῖος) τῶν καταλόγων Ματθ. καί Μάρκ.
εἶναι ὁ ἴδιος μέ τόν Ἰούδα (τόν υἱό) τοῦ Ἰακώβου
τῶν καταλόγων τοῦ Λουκ. καί τῶν Πράξ., αὐτός
κατεβαίνει στούς τελευταίους (ὁ πρωτελευταῖος)
τῆς τρίτης σειρᾶς. Ἡ πιό ἁπλῆ λύση γι᾽ αὐτόν τόν
ἑνδέκατο Ἀπόστολο εἶναι νά ποῦμε ὅτι ὁ καθένας
τῶν συνοπτικῶν εἶχε καί ἕνα διάφορο ὄνομα. Ὁ
Ματθαῖος τόν λέγει Λεββαῖο· ὁ Μᾶρκος Θαδ-
δαῖο· ὁ Λουκᾶς Ἰούδα, υἱόν τοῦ Ἰακώβου. Δυνα-
τόν νά ποῦμε καί τό ἄλλο ὅτι αὐτά τά τρία
σημιτικά ὀνόματα ἀνῆκαν στό ἴδιο πρόσωπο
γιατί οἱ Ἰουδαῖοι, ὅπως οἱ Ρωμαῖοι καί οἱ Ἕλλη-
νες, ὀνομάζονταν μέ περισσότερα ὀνόματα. Ἡ
παράδοση, πού ἔχει διατηρήσει τόσο σθεναρά
τόν ἀριθμό τῶν δώδεκα Ἀποστόλων, ὅμως ποι-
κίλλει στό ὄνομα ἑνός ἐξ αὐτῶν, τοῦ Θαδδαίου.
Ὁ Σίμων ὁ Ζηλωτής τῶν καταλόγων Λουκ. καί
Πράξ. εἶναι ἡ ἑλληνική μετάφραση τοῦ ἀραμαϊ-
κοῦ Σίμων ὁ Κανανίτης (Qan’ ana) τῶν καταλό-
γων Ματθ. καί Μάρκ. Ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης
βρίσκεται πάντοτε στήν τελευταία θεση. Τό
ὄνομά του ἑρμηνεύεται συχνά ὡς ἄνθρωπος ὁ
καταγόμενος ἀπό τήν Κεριώθ, μιά κωμόπολη
πρός νότο τῆς Παλαιστίνης (βλ. Ἰησ. Ν. 15,25.
Ἀμ. 2,2), ἀλλά μπορεῖ ἐπίσης νά προέρχεται καί
ἀπό τό ἀραμαϊκό sheqarya. Σημαίνει τόν ψεύτη,
τόν ὑποκριτή. Εἶναι μιά προδοτική ὀνομασία,

||Μάρκ.
3,16-19
||Λουκ.
6,13-16

Πράξ. 1,13
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πού ἀποδόθηκε στόν προδότη μετά τήν προδοσία
του. Ἐπίσης θεωροῦν τό ὄνομα ὡς σημιτική με-
ταγραφή τοῦ sucarius, πού εἶναι λατινικό ἰσοδύ-
ναμο τοῦ «ζηλωτής» (χαρακτηριστικό τοῦ
Σίμωνα, πού σχηματίζει δυάδα μέ τόν Ἰούδα)·

αὐτή ἡ τελευταία ἑρμηνεία θά βοηθοῦσε νά νοή-
σουμε γιατί ὁ Ἰούδας πρόδωσε τόν Ἰησοῦν, ὁ
ὁποῖος ἀρνήθηκε τήν ζηλωτική ἰδεολογία (βλ.
17,24-27).

Ἡ ἀποστολή τῶν Δώδεκα (10,5-15)

1. Τούς Δώδεκα μαθητές Του τούς ἀπέστειλε ὁ Κύριος γιά τό κήρυγμα καθορί-
ζοντας σ᾽ αὐτούς τόν τόπο διδαχῆς (στίχ. 5.6), τό περιεχόμενο τοῦ κηρύγματός τους
(στίχ. 7) καί τήν συμπεριφορά τους κατά τίς περιοδεῖες τους γιά τό κήρυγμα (στίχ.
9-16). – Γιά νά δείξει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός τήν φροντίδα Του πρός τούς
Ἰσραηλῖτες, ἄν καί ὑβριζόταν ἀπό αὐτούς, ἀποστέλλει τούς μαθητές Του πρός
αὐτούς, ἀποκλείοντας ἐπί τοῦ παρόντος τόν δρόμο τους πρός τά ἔθνη καί πρός
αὐτούς ἀκόμη τούς Σαμαρεῖτες (στίχ. 5.6). Τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων θά εἶναι ἡ
βασιλεία τοῦ Θεοῦ (στίχ. 7· βλ. καί 3,2. 4,17), τήν ὁποία θά ἀπολαύσουν οἱ ἄνθρω-
ποι μέ τό νά πιστεύουν στόν Ἰησοῦν Χριστό καί νά τηροῦν τίς θεῖες Του ἐντολές.
Στούς Ἀποστόλους Του ὁ Κύριος ἔδωσε καί τήν χάρη τῶν ἰαμάτων (στίχ. 8), ὥστε
σ᾽ αὐτούς πού δέν πείθονται ἀπό τό κήρυγμα νά πείθονται ἀπό τίς ἰάσεις· παραγ-
γέλλει ὅμως στούς Ἀποστόλους ὁ Κύριος νά εἶναι ἀδωροδόκητοι γιά τίς ἰάσεις πού
παρέχουν, λέγοντάς τους «δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε» (στίχ. 8). Ἀκόμη περισ-
σότερον («ἐπιτείνων τό ἀδωροδότητον», ὅπως λέγει ὁ Ζιγαβηνός, Μ. 129,328), νο-
μοθετεῖ ὁ Κύριος στούς Ἀποστόλους Του τελείαν ἀκτημοσύνην (στίχ. 9-10), γιατί
θέλει νά τούς κάνει καί ἀνυπόπτους (ὅτι, δηλαδή, δέν κηρύττουν πρός τό ὑλικό τους
συμφέρον) καί θαυμαστούς. Οἱ κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου πρέπει νά εἶναι ὡς ἄγγελοι
ἐξ οὐρανοῦ, νά μήν βαρύνονται μέ ὑλικές ἀποκτήσεις («μή κτήσησθε χρυσόν, μηδέ
ἄργυρον... μή πήραν εἰς ὁδόν, μηδέ δύο χιτῶνες, μηδέ ὑποδήματα, μηδά ράβδον»,
στίχ. 9.10), ἀλλά ὁ νοῦς τους καί ἡ ἀγωνία τους νά εἶναι πρός τό κήρυγμα: «Ἔδει
πάντως αὐτούς (τούς Ἀποστόλους) ὡς ἀγγέλους ἐξ οὐρανοῦ κατιόντας, οὕτω βαδίζειν
κούφους καί εὐσταλεῖς, πάσης μέν ὑλικῆς φροντίδος ἐλευθέρους, εἰς μόνην δέ βλέ-
ποντας τήν ἐγχειρισθεῖσαν αὐτοῖς διακονίαν» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,328). 

2. Γιά τήν τροφή τῶν κηρύκων Του θά φροντίσει ὁ Κύριος διά τῶν δούλων Του
ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι δέχονται τόν λόγο Του (στίχ. 10β.-13). Ὁ Κύριος δέν ἐπιτρέπει
στούς Ἀποστόλους Του νά ἐπισκέπτονται τίς οἰκίες ὅλων, γιά νά μήν διαβάλλονται,
ὅταν μιγνύονται μέ τούς ἀναξίους (Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Μ. 123,237). Θά ἐπι-
σκέπτονται τίς οἰκίες τῶν ἀξίων μόνον (στίχ. 11) καί θά ἔχουν τήν διατροφή τους ἀπ᾽
αὐτούς. Ἀπαγορεύει δέ ὁ Κύριος νά περιφέρονται οἱ κήρυκες τοῦ λόγου Του ἀπό οἰκία
σέ οἰκία («ἐξετάσατε τίς ἄξιός ἐστι, κἀκεῖ μείνατε ἕως ἄν ἐξέλθητε», στίχ. 11β), γιατί
ἔτσι θά κατηγορηθοῦν ὡς γαστρίμαργοι καί θά φανεῖ ὅτι περιφρονοῦν αὐτούς πού
τούς δέχθηκαν πρῶτοι. 

3. Ἀλλοίμονο ὅμως σ᾽ αὐτούς πού δέν δέχθηκαν τόν θεῖο λόγο. Ἡ τιμωρία τους
θά εἶναι μεγάλη, μεγαλύτερη ἀπό τήν τιμωρία τῶν κατοίκων τῶν Σοδόμων καί τῶν
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Γομόρρων (στίχ. 15). Πρός τούς ἀρνητές τοῦ λόγου Του ὁ Κύριος εἶπε στούς Ἀπο-
στόλους Του νά ἐκτινάσσουν καί τόν κονιορτό ἀπό τά πόδια τους (στίχ. 14), ὡς σημεῖο
ὅτι γιά τήν ἀπείθειά τους δέν δέχονται τίποτε ἀπ᾽ αὐτούς· ἤ ἡ ἐκτιναχθεῖσα σκόνη νά
εἶναι μαρτύριο τῆς μακρᾶς πεζοπορίας τους, γιά νά φθάσουν μέχρις αὐτῶν νά τούς
κηρύξουν τόν θεῖο λόγο, πού αὐτοί ὅμως δέν τόν δέχθηκαν. 

10,6. Οἴκου Ἰσραήλ. Βιβλικός ἑβραϊ-
σμός, πού σημαίνει τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ. –
Ὡς κληρονόμοι τῆς ἐκλογῆς καί τῶν ὑπο-

σχέσεων οἱ Ἰουδαῖοι πρέπει νά εἶναι οἱ
πρῶτοι πού θά λάβουν τήν προσφορά τῆς
μεσσιανικῆς σωτηρίας, ἀλλά βλ. Πράξ. 8,5.

10,5 Αὐτούς τούς δώδεκα τούς
ἀπέστειλε ὁ Ἰησοῦς δίνοντας σ᾽
αὐτούς τίς ἑξῆς παραγγελίες: 

«Μήν πηγαίνετε στούς ἐθνικούς
(στούς εἰδωλολάτρες). Καί μή μπαί-
νετε σέ πόλη Σαμαρειτῶν, 
6 ἀλλά μᾶλλον νά πηγαίνετε στά χα
μένα πρόβατα τοῦ Ἰσραήλ. 
7 Ὅπου δέ πηγαίνετε νά κηρύττετε
λέγοντας, ὅτι ἔφτασε ἡ Βασιλεία
τῶν οὐρανῶν. 
8 Ἀσθενεῖς νά θεραπεύετε, λεπρούς
νά καθαρίζετε, νεκρούς νά ἀνασταί-
νετε, δαιμόνια νά βγάζετε. Δωρεάν
λάβατε, δωρεάν νά δίνετε. 
9 Νά μήν ἔχετε χρυσά οὔτε ἀσημένια
οὔτε χάλκινα νομίσματα στίς ζῶνες
σας, 
10 οὔτε σακκίδιο γιά τό δρόμο, οὔτε
διπλά ἐνδύματα, οὔτε ὑποδήματα,
οὔτε ραβδί· γιατί ὁ ἐργάτης δι-
καιοῦται νά ἔχει τά ἀπαραίτητα γιά
τήν συντήρησή του (ἀπό αὐτούς γιά
τούς ὁποίους ἐργάζεται). 

11 Σ᾿ ὅποια δέ πόλη ἤ χωριό μπαί-
νετε, νά ἐξετάζετε ποιός εἶναι ἄξιος
ἐκεῖ καί ἐκεῖ νά μένετε, μέχρι νά φύ-
γετε. 

10,5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέ-
στειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας
αὐτοῖς λέγων· 

εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ
εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε· 

6πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρό-
βατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
7 Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγον-
τες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. 
8Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λε προὺς
καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμό-
νια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δω-
ρεὰν δότε. 
9 Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυ-
ρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, 

10 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο
χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ρά-
βδον· ἄξιος γάρ ἐστιν ὁ ἐργάτης τῆς
τροφῆς αὐτοῦ. 

11 Εἰς ἣν δ᾿ ἂν πόλιν ἢ κώμην
εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ
ἄξιός ἐστι, κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν
ἐξέλθητε. 

Λουκ.
9,52-53

Ἰωάν.
4,9.40
3,2σχ.

4,17σχ.
Λουκ.

10,9.11

Ἠσ. 55,1
Πράξ. 8,20

||Μάρκ.
6,8-9

||Λουκ.
9,3. 10,4

||Λουκ.
10,7

Α´ Κορ.
9,14

||Μάρκ.
6,10-11
||Λουκ.

9,4-5
10,5-12
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12 Εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν
ἀσπάσασθε αὐτὴν λέγοντες· εἰρήνη
τῷ οἴκῳ τούτῳ. 
13 Ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ἡ
εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ
ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπι-
στραφήτω. 
14 Καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ
ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμε-
νοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως
ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν
τῶν ποδῶν ὑμῶν. 
15 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον
ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρας ἐν
ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

12 Μπαίνοντας δέ στό σπίτι νά τό
χαιρετᾶτε λέγοντας: “Εὐλογία στό
σπίτι αὐτό”. 
13 Καί ἄν μέν τό σπίτι εἶναι ἄξιο,
τότε νά ἔρθει ἡ εὐλογία σας σ᾿
αὐτό. Ἄν ὅμως δέν εἶναι ἄξιο, ἡ
εὐλογία σας νά ἐπιστρέψει σ᾽ ἐσᾶς.
14 Καί ἄν κάποιος δέν σᾶς δεχθεῖ
οὔτε ἀκούσει τούς λόγους σας,
βγαίνοντας ἔξω ἀπό τό σπίτι ἤ ἀπό
ἐκείνη τήν πόλη, τινάξτε (καί) τήν
σκόνη τῶν ποδιῶν σας. 
15 Ἀληθινά σᾶς λέγω, ὅτι οἱ ἄνθρω-
ποι πού κατοικοῦσαν στά Σόδομα
καί τά Γομμορρα θά κριθοῦν ἐπιει-
κέστερα ἀπό τούς κατοίκους τῆς
πόλης ἐκείνης».

13,5 σχόλ. 10,12. Ἀσπάσασθε... Εἰρήνην
τῷ οἴκῳ... Ὁ ἰουδαϊκός χαιρετισμός συνί-
σταται στό νά εὔχονται τήν εἰρήνη (shalom).
Αὐτή ἡ εὐχή ἐννοεῖται ὡς κάτι τό πολύ συγ-
κεκριμένο καί πραγματικό, πού δέν μπορεῖ
νά παραμείνει μάταιο καί, ἄν δέν μπορεῖ νά
ἐκπληρωθεῖ, ἐπανέρχεται σ᾽ αὐτόν πού τήν
ἔστειλε. Ἡ λ. «εἰρήνη» ἔχει γενικωτέρα
ἔννοια καί σημαίνει πᾶν καλόν. Ἐπιτυχής

ἐδῶ εἶναι ἡ ἀπόδοσή της μέ τήν λ. «εὐλο-
γία». 10,14. Ἐκτινάξατε τόν κονιορτόν
τῶν ποδῶν ὑμῶν. Ἔκφραση ἰουδαϊκῆς
προελεύσεως. Θεωρεῖται ὡς ἀκάθαρτη κάθε
σκόνη ἐκτός τῆς Ἁγίας Γῆς (τῆς Παλαιστί-
νης), ἐδῶ ὡς ἀκάθαρτη ἡ σκόνη τῆς πόλης
ἐκείνης, ἡ ὁποία δέν δέχθηκε τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ.   

Ἀγγελία περί καταδιώξεων (10,16-25)

1. Ὁ Κύριος λέγει στούς Ἀποστόλους Του ὅτι θά εἶναι ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων
(στίχ. 16α)! Ἄρα θά διώκονται. Θά ἔχουν ὅμως τήν προστασία καί τήν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ καί γι᾽ αὐτό θά συμβαίνει τό θαυμαστόν, τά πρόβατα αὐτοί νά νικοῦν καί νά με-
ταστρέφουν τούς λύκους! Οἱ Ἀπόστολοι λοιπόν καί ὅλοι οἱ κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου
πρέπει νά φέρονται ὡς πρόβατα, νά φέρονται δηλαδή μέ πραότητα καί θά νικοῦν μέ
τήν πραότητά τους αὐτή. Ἄλλωστε, ἐάν δέν φερόμεθα μέ πραότητα, δέν θά ἔχουμε
τήν βοήθεια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅπως τό λέγει ὡραῖα ὁ Ζιγαβηνός, «ἐάν
μή προβάτων ἡμερότητα πρός τήν ἀγριότητα τῶν ἐπηρεαζόντων ἡμῖν ἐπιδειξώμεθα,
πάντως οὐχ ἕξομεν τήν τοῦ ποιμένος ἡμῶν βοήθειαν. Προβάτων γάρ, οὐ λύκων ἐστί
ποιμήν» (Μ. 129,332)!

Πράξ.
13,51.

18,6

=11,24
Γεν. 13,13.

18,16-
19,29
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2. Γιά νά μή νομίσει δέ κανείς ἀπό τήν παρομοίωση τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ὡς
πρόβατα ὅτι οἱ Χριστιανοί εἶναι ἠλίθιοι, γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός λέγει στήν συ-
νέχεια ὅτι οἱ ἰδικοί Του πρέπει νά εἶναι φρόνιμοι καί συνετοί: «Γίνεσθε οὖν φρόνιμοι
ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί» (στίχ. 16β). Ὁ ὄφις πραγματικά εἶναι φρό-
νιμος καί συνετός, γιατί ὅταν κτυπᾶται ἐκθέτει στά κτυπήματα τό σῶμα του, φυλάττει
ὅμως τήν κεφαλή του, γιατί τό κτύπημα σ᾽ αὐτήν θά εἶναι θανατηφόρο. Ἔτσι καί οἱ
Χριστιανοί. Ἄς τά χάσουν ὅλα, περιουσία καί δόξες. Τήν κεφαλή τους μόνο, τήν πίστη
τους, δηλαδή, μόνο νά προσέχουν μή χάσουν. Ἐπίσης οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ πρέπει
νά εἶναι ἀπόνηροι καί μή βλαπτικοί, ὅπως οἱ περιστερές. Οἱ περιστερές, καί ὅταν οἱ
κύριοί τους τίς διώχνουν καί παίρνουν τά τέκνα τους, αὐτές ἐπιστρέφουν σ᾽ αὐτούς.
Λοιπόν: «Ἔσο  φρόνιμος ὡς ὄφις, ὥστε μή γελᾶσθαι ἐν τῷ βίῳ, ἀλλά πάντα τά κατά σέ
ἀμώμητα. Πρός δέ τό βλάπτειν ἑτέρους, ἔσο ὡσεί περιστερά, τουτέστιν ἀπόνηρος» (Θε-
οφύλακτος, Μ. 123,240). 

3. Γιά νά μή ποῦν οἱ μαθητές, πῶς, ἁπλοῖ ἄνθρωποι αὐτοί, θά ἀντιμετωπίζουν
τούς ἰσχυρούς βασιλεῖς καί ἡγεμόνες, ὅταν προσάγονται ἐνώπιόν τους, τούς λέγει ὁ
Κύριος νά μήν ἀγωνιοῦν, γιατί θά τούς δοθεῖ ἐκείνη τήν ὥρα ἀπό τήν Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος τό τί νά ποῦν (στίχ. 18-20). Ἄς προσέξουμε ὅτι, ὅταν πρόκειται
νά ὁμιλήσουμε σέ πιστούς πρέπει νά προετοιμαζόμεθα καί νά εἴμαστε ἕτοιμοι γιά
τήν διδαχή, ὅπως μᾶς συμβουλεύει ὁ ἀπόστολος Πέτρος (βλ. Α´ Πέτρ.  3,15). Ὅταν
ὅμως πρόκειται νά μιλήσουμε ἐνώπιον διωκτῶν καί μαινομένου ὄχλου, ἐκεῖ ὁ Χρι-
στός μᾶς ὑπόσχεται τήν δική Του δύναμη, γιά νά μή φοβηθοῦμε. «Τό μέν ὁμολογεῖν
ἡμέτερον· τό δέ σοφῶς ἀπολογεῖσθαι, Θεοῦ» (Θεοφύλακτος, Μ.123,240). Γιά νά μή
νομίσουμε δέ ὅτι εἶναι φυσική, ὅτι εἶναι ἀπό τήν ἱκανότητά μας ἡ ἀπολογία μας στούς
ξένους καί διῶκτες τῆς πίστης μας, μᾶς λέγει ὁ Χριστός: «Οὐ γάρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λα-
λοῦντες, ἀλλά τό Πνεῦμα τοῦ Πατρός ὑμῶν τό λαλοῦν ἐν ὑμῖν» (στίχ. 20). Καί προλέγει
πιό συγκεκριμένα ὁ Χριστός στούς μαθητές Του τά ὅσα φοβερά πρόκειται νά συμβοῦν,
γιά νά μή θορυβηθοῦν ὅταν θά συμβοῦν: «Παραδώσει ἀδελφός ἀδελφόν εἰς θάνατον
καί πατήρ τέκνον. Καί ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπί γονεῖς καί θανατώσουσιν αὐτούς»
(στίχ. 21)! Δηλαδή, οἱ μή πιστεύσαντες θά διώκουν καί θά θανατώνουν τούς πιστεύ-
σαντες, ἔστω καί ἄν αὐτοί εἶναι οἱ στενότατοι συγγενεῖς τους!... Αὐτό δείχνει καί τήν
μανία τῶν διωκτῶν, οἱ ὁποῖοι γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ θά παραδίδουν σέ θάνατο
καί τά πλέον οἰκεῖα πρόσωπά τους, ὁ πατέρας τό παιδί του, γιά παράδειγμα· ἀλλά
δείχνει καί τήν δύναμη τῆς πίστης τοῦ Χριστοῦ, πού ἱκανώνει τόν ἄνθρωπο καί ἕνα
μικρό παιδί ἀκόμη νά παραμένει σταθερό στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἔστω καί ἄν
αὐτός πού τό πιέζει νά γίνει ἀρνητής εἶναι ὁ πατέρας του. Θά διώκονται λοιπόν καί
θά μισοῦνται ἀπό πολλούς οἱ Ἀπόστολοι (στίχ. 22), ἀλλά, ὡς παρηγορία καί δυνά-
μωμά τους θά ἔχουν τό ὅτι αὐτά τά πάσχουν «διά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ» (στίχ. 22),
«ἕνεκεν Αὐτοῦ» (στίχ. 18). 

4. Τά παραπάνω λεχθέντα, ὅπως τό «παραδώσουσιν ὑμᾶς... καί μαστιγώσουσιν
ὑμᾶς» (στίχ. 17) καί «ἔσεσθε μισούμενοι ὑπό πάντων» (στίχ. 22) ἦσαν ἀπό ἐκεῖνα
πού συνέβησαν μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ. Λέγει ὅμως τώρα ὁ Κύριος καί γιά
διωγμούς πού θά συμβοῦν πρίν ἀπό τήν σταύρωσή Του: «Ὅταν δέ διώκωσιν ὑμᾶς
ἐν τῇ πόλει ταύτῃ φεύγετε εἰς τήν ἄλλην» (στίχ. 23α). Μέ τόν λόγο Του αὐτόν ὁ Κύριος
λέγει στούς κήρυκές Του νά φεύγουν, ὅταν τούς διώκουν. «Κελεύει δέ φεύγειν, οὐχ
ὡς δειλούς, ἀλλ᾽ ὡς διωκομένους» (Μ. 129,337). Ἄν διωκόμενοι δέν φεύγουν, τότε
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γίνονται αἰτία μεγαλυτέρων διωγμῶν καί πολεμικῆς κατά τῆς πίστης καί αἰτία με-
γαλύτερης καταδίκης τῶν διωκτῶν τους (βλ. Θεοφυλάκτου εἰς Μ. 123,241). Ἀκόμη
ὁ Κύριος, μέ τόν παραπάνω Του λόγο λέγει στούς μαθητές Του, ὅταν διώκονται ἀπό
τήν μία πόλη, νά μή φεύγουν μακρυά, ἀλλά νά πηγαίνουν «εἰς τήν ἄλλην» πόλη
(στίχ. 23), ὥστε νά μήν παραλείψουν καμμία, τήν ὁποία νά μήν περιοδεύσουν. Ὑπο-
σχέθηκε δέ στούς διωκόμενους μαθητές Του γιά παρηγορία ὁ Κύριος τό ἑξῆς: «Οὐ
μή τελέσητε τάς πόλεις τοῦ Ἰσραήλ, ἕως ἄν ἔλθῃ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου» (στίχ. 23β).
Δηλαδή, ὡς νά τούς ἔλεγε: Δέν θά ἔχετε τελειώσει τίς πόλεις τοῦ Ἰσραήλ διωκόμενοι
καί θά ἔλθω νά σᾶς συναντήσω, ὑπόσχεση πού ἦταν πραγματικά μεγάλη παρηγορία
διά τούς θλιβομένους Ἀποστόλους.

5. Στούς διωγμούς καί στίς ὕβρεις τῶν ἀνθρώπων τοῦ κόσμου διδάσκει ὁ Κύριος
τούς Ἀποστόλους Του νά ἔχουν ὑπομονή (στίχ. 22) προβάλλοντας τόν Ἑαυτό Του
ὡς παράδειγμα, γιατί καί Αὐτός, ὁ Διδάσκαλος, περιφρονεῖται καί ὑβρίζεται ἀπό
τούς ἀνθρώπους καί ὅμως ἀνέχεται. Τά ἴδια λοιπόν θά πάθουν καί οἱ Μαθητές Του,
διότι «οὐκ ἔστι μαθητής ὑπέρ τόν διδάσκαλον» (στίχ. 24). «Εἰ τόν οἰκοδεσπότην Βε-
ελζεβούλ ἐκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τούς οἰκιακούς αὐτοῦ;» (στίχ. 25). Πραγματικά, οἱ
Φαρισαῖοι εἶπαν γιά τόν Κύριόν μας Ἰησοῦ Χριστό: «Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τά δαιμόνια
εἰ μή ἐν τῷ Βεελζεβούλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων» (12,24). 

10,16 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς
ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε
οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέ-
ραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 
17Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων·
παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια
καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μα-
στιγώσουσιν ὑμᾶς· 
18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς
ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύ-
ριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 

19 Ὅταν δὲ παραδώσωσιν ὑμᾶς, μὴ
μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσετε· δο-
θήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
τί λαλήσετε. 
20 Oὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες,

10,16 «Ἰδού ἐγώ σᾶς ἀποστέλλω
σάν πρόβατα ἀνάμεσα σέ λύκους.
Νά εἶστε λοιπόν ἔξυπνοι σάν τά
φίδια καί ἄκακοι σάν τά περιστέρια.
17 Καί νά προφυλάγεσθε ἀπό τούς
ἀνθρώπους, γιατί θά σᾶς παραδώ-
σουν σέ συνέδρια καί θά σᾶς μαστι-
γώσουν στίς συναγωγές τους. 
18Καί ἐξ αἰτίας μου θά ὁδηγηθεῖτε σέ
ἡγεμόνες καί σέ βασιλεῖς, γιά νά δώ-
σετε μαρτυρία ἐνώπιόν τους καί
ἐνώπιον τῶν ἐθνικῶν. 
19 Ὅταν δέ σᾶς παραδώσουν, μήν
ἀγωνιᾶτε γιά τό πῶς θά μιλήσετε ἤ
τί θά πεῖτε. Γιατί θά σᾶς δοθεῖ ἐκείνη
τήν ὥρα τί θά πεῖτε. 
20Δέν εἶστε σεῖς πού θά μιλᾶτε, ἀλλά

10,17-25. Οἱ διδασκαλίες τῶν στίχ. 17-39 ξε-
περνοῦν φανερά τόν ὁρίζοντα αὐτῆς τῆς πρώτης
ἀποστολῆς τῶν Δώδεκα καί πρέπει νά εἰπώθηκαν
πολύ ἀργότερα (βλ. τήν θέση τους στόν Μάρκ.

καί Λουκ.). Ὁ Ματθαῖος τίς συγκεντρώνει ἐδῶ
γιά νά συνθέσει μία πλήρη σύνοψη τῆς ἱεραπο-
στολῆς. 10,17. Εἰς συνέδρια. Τά μικρά san-
hedrins τῆς ἐπαρχίας καί τό Μέγα Sanhedrin τῆς

||Λουκ.
10,3
7,15

Α´ Κορ.
14,20

||Μάρκ.
13,9-13
||Λουκ.

21,12-19

Ἰωάν.
16,1-4
Ἰωάν.
15,27

||Λουκ.
12,11-12

Ἐξ. 4,10-
12
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ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ
λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 

21 Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελ -
φὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον,
καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς
καὶ θανατώσουσιν αὐτούς· 

22καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάν-
των διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομεί-
νας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 

23 Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ
πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην·
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε
τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

24Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν δι-
δάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύ-
ριον αὐτοῦ. 
25 Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται
ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ τῷ
δούλῳ ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. Eἰ τὸν
οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐκάλεσαν,
πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ;

τό Πνεῦμα τοῦ (οὐρανίου) Πατέρα
σας, πού θά μιλάει μέσα σας. 

21 Θά παραδώσει δέ ὁ ἀδελφός
ἀδελφό σέ θάνατο, καί πατέρας παιδί
καί θά ἐπαναστατήσουν παιδιά ἐναν-
τίον γονέων, καί θά τούς θανατώ-
σουν. 
22Καί θά μισηθεῖτε ἀπ᾿ ὅλους γιά τό
ὄνομά Μου. Ἐκεῖνος ὅμως πού θά
ὑπομείνει μέχρι τέλος, αὐτός θά
σωθεῖ. 

23 Ὅταν δέ σᾶς διώκουν ἀπό τήν
μία πόλη, νά φεύγετε γιά τήν ἄλλη.
Ἀληθινά δέ σᾶς λέγω, ὅτι δέν θά
προφθάσετε νά τελειώσετε τίς πόλεις
τοῦ Ἰσραήλ καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώ-
που θά ἔλθει (γιά νά τιμωρήσει τούς
διῶκτες σας). 

24 Δέν εἶναι μαθητής παραπάνω
ἀπό τό διδάσκαλο, οὔτε δοῦλος πα-
ραπάνω ἀπό τόν κύριό του. 
25 Εἶναι ἀρκετό στό μαθητή νά γίνει
ὅπως ὁ διδάσκαλός του καί στό δοῦλο
ὅπως ὁ κύριός του. Ἄν τόν οἰκοδε-
σπότη ἀποκάλεσαν Βεελζεβούλ,
πόσο μᾶλλον (δέν θά καλέσουν ὑβρι-
στικά) τούς οἰκιακούς του;». 

Ἰερουσαλήμ, βλ. 5,21-22. 10,23. Ἕως ἄν ἔλθῃ
ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἐρχομός πού ἀναγγέλ-
λεται ἐδῶ ἀφορᾶ ὄχι τόν ἐρχομό στόν κόσμο γε-
νικά, ἀλλά ἰδιαιτέρως στόν Ἰσραήλ: Αὐτό ἔλαβε
χώρα ὅταν ὁ Θεός ἦλθε νά «ἐπισκεφθεῖ» τόν λαό

Του, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄπιστος, καί ἔθεσε τέρμα
στούς κανονισμούς τῆς Παλ. Δαθήκης μέ τήν κα-
ταστροφή τῆς Ἰερουσαλήμ καί τοῦ ναοῦ της τό
70 μ.Χ., βλ. σχόλ. εἰς 24,1. 

Ἰερ. 1,6-
10

Ἰωάν.
15,26
Πράξ.
4,8.31

=24,9
Ἰωάν.

15,18-19.
25

=24,13

16,28.
24,34.
24,30.
26,64

||Λουκ.
6,40

||Ἰωάν.
13,16.
15,20

9,34.
12,24
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Μή φοβᾶστε τίποτε (10,26-33)

1. Προηγουμένως ὁ Ἰησοῦς Χριστός μίλησε γιά διωγμούς καί γιά θλίψεις πού
θά ὑποστοῦν οἱ μαθητές Του ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς πίστης. Ἀλλά τούς ἐνθαρρύνει
τώρα λέγοντάς τους νά «μήν φοβοῦνται» τούς διῶκτες τους (στίχ. 26), ὅταν τούς
λοιδοροῦν καί τούς ἐμπαίζουν. Καί λέγει τό γιατί: «Οὐ γάρ ἐστι κεκαλυμμένον ὅ οὐκ
ἀποκαλυφθήσεται καί κρυπτόν ὅ οὐ γνωσθήσεται» (στίχ. 26). Αὐτός ὁ λόγος φαίνεται
ὅτι ἔχει γενική ἰσχύ, φαίνεται σάν ἕνα γνωμικό. Ἔχει ὅμως ὁ λόγος καί εἰδική ἐφαρ-
μογή στούς Ἀποστόλους. Ὁ Κύριος ὁμιλεῖ γιά τήν ἀρετή τῶν Ἀποστόλων ὅτι εἶναι
ἀδύνατο νά κρυβεῖ. Δηλαδή, σάν νά λέγει σ᾽ αὐτούς: «Σᾶς λοιδοροῦν καί σᾶς διώ-
κουν οἱ ἄλλοι, γιατί δέν ἔχει φανερωθεῖ ἀκόμη ἡ ἀρετή σας. Θά φανερωθεῖ ὅμως
καί τότε θά τιμηθεῖτε ἀπό ὅλους. Μή φοβᾶστε λοιπόν τούς ἐμπαῖχτες καί τούς
διῶκτες. Μήν σᾶς λυποῦν τά παρόντα, θαρρεῖτε πρός τά μέλλοντα». 

2. Ἀφοῦ ὁ Χριστός ἀφήρεσε ἀπό τούς μαθητές Του τόν φόβο γιά τούς διωγμούς
καί τήν λύπη γιά τούς ἐμπαιγμούς πού θά ὑποστοῦν, φέρει τώρα τόν λόγο Του στό
κήρυγμα καί τούς λέγει νά κηρύξουν δημοσία ὅσα τούς εἶπε κατ᾽ ἰδίαν καί νά ποῦν
σέ ὅλους αὐτά πού ἄκουσαν κατά μόνας. Αὐτό σημαίνει ὁ λόγος Του πρός αὐτούς:
«Ὅ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καί ὅ εἰς τό οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπί
τῶν δωμάτων» (στίχ. 27). Μέ τήν ἔκφραση «ἐν τῇ σκοτίᾳ» ὀνόμασε τό «κατ᾽ ἰδίαν»,
καί μέ τήν ἔκφραση «εἰς τό οὖς» ὀνόμασε τό «κατά μόνας». Ἐπίσης, μέ τήν ἔκφραση
«ἐν τῷ φωτί» ἐννοεῖ τό «δημόσια» καί  μέ τό «ἐπί τῶν δωμάτων» σημαίνεται τό «εἰς
ὅλους». – Εἶπε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στούς Ἀποστόλους Του γιά τά δεινά πού τούς πε-
ριμένουν κατά τίς περιοδεῖες τους γιά τό κήρυγμα, ἀλλά τώρα λέγει καί τό χειρότερο
πού μπορεῖ νά τούς συμβεῖ: Τό μαρτύριο, ὁ θάνατος. Τούς λέγει λοιπόν νά μήν φο-
βηθοῦν τό μαρτύριο, ἀλλά νά εἶναι πρόθυμοι νά τό ὑποστοῦν καί αὐτό: «Μή φο-
βηθῆτε ἀπό τῶν ἀποκτεννόντων τό σῶμα» (στίχ. 28α). Νά μήν φοβηθοῦν ἀπό τήν
ἀπειλή τοῦ θανάτου καί ἐγκαταλείψουν γι᾽ αὐτό τό κήρυγμα. Νά φοβηθοῦν αὐτόν
πού τούς ἔστειλε νά ἐκτελέσουν αὐτήν τήν ὑψηλή διακονία, δηλαδή τόν Θεόν, καί
νά ἐκτελέσουν λοιπόν πιστά τήν ἀποστολή τους. Ἐκεῖνοι, οἱ ἄπιστοι διῶκτες, καί
ἄν φονεύσουν τό σῶμα, δέν θά μπορέσουν νά πειράξουν τήν ψυχή. Ὁ Θεός ὅμως
ἔχει τήν δύναμη νά ἀπολέσει στήν γέεννα καί τήν ψυχή καί τό σῶμα: «Φοβήθητε
μᾶλλον τόν δυνάμενον καί ψυχήν καί σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ» (στίχ. 28β). Στήν
ἑλληνική της ἔκφραση ἡ λέξη «γέεννα» (Ἑβρ. µNOhi yGE, «γκέ χιννώμ») δηλώνει
πράγματι τήν αἰώνια τιμωρία· γιατί  τήν παράγουν ἀπό τό «ἀεί» καί τό «γεννᾶσθαι»
(a semper generari).

3. Ἀλλά ὁ Χριστός παραμυθεῖ τούς Μαθητές Του γιά τόν φόβο τοῦ θανάτου ἀπό
τούς διῶκτες τους καί μέ ἄλλο λόγο. Τούς λέγει: «Οὐχί δύο στρουθία ἀσσαρίου πω-
λεῖται καί ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπί τήν γῆν ἄνευ τοῦ πατρός ὑμῶν» (στίχ. 29). Δη-
λαδή: Τά σπουργίτια εἶναι εὐτελέστατα, δυό ἀπό αὐτά πωλοῦνται μόλις 10 λεπτά.
Καί ὅμως! Κανένα ἀπό αὐτά δέν θηρεύεται χωρίς νά τό παραχωρήσει ὁ Θεός. ῎Αν
λοιπόν κανένα ἀπό τά εὐτελέστατα στρουθία δέν σκοτώνεται χωρίς νά τό παραχω-
ρήσει ὁ Θεός, πολύ περισσότερο δέν θά ἀναιρεθοῦν οἱ τίμιοι ἐργάτες Του χωρίς
Αὐτός νά τό ἐπιτρέψει. Εἶναι δέ τόσο τίμιοι οἱ κήρυκες τοῦ θείου λόγου στόν Θεό,
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ὥστε «καί οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς των πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί» (στίχ. 30)! Αὐτό ση-
μαίνει ὅτι ὁ Θεός γνωρίζει λεπτομερέστατα ὅλα τά ἰδικά μας καί φροντίζει γι᾽ αὐτά.
Καί τό συμπέρασμα πρός τούς Ἀποστόλους καί πρός πάντα πιστό τέκνο τοῦ Θεοῦ
εἶναι: «Μή οὖν φοβηθῆτε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς» (στίχ. 31)! 

4. Ἄς ὁμολογοῦμε λοιπόν ἄφοβα τήν πίστη μας στόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι-
στόν ὡς Θεόν, γνωρίζοντες μάλιστα ὅτι γιά τήν ὁμολογία μας αὐτή θά μᾶς ὁμολο-
γήσει καί Αὐτός ὡς πιστούς στόν οὐράνιο Πατέρα Του. Ἀντίθετα, ἄν τόν ἀρνηθοῦμε,
θά μᾶς ἀρνηθεῖ καί Αὐτός ἐνώπιον τοῦ Πατρός Του τοῦ ἐν οὐρανοῖς (στίχ. 32-33).
Δέν εἶναι ὅμως εὔκολη μία τέτοια ὁμολογία πού ὁδηγεῖ σέ βασανιστήρια καί σέ θά-
νατο. Χρειάζεται Χάρη Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός εἶπε ὡς ἑξῆς τόν λόγο Του:
«Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ΕΝ ΕΜΟΙ». Δέν εἶπε «ἐμέ», ἀλλά «ἐν ἐμοί», δηλαδή, βοη-
θούμενος ἀπό Μένα, ἀπό τόν Χριστό! 

10,26 Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς·
οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον ὃ οὐκ
ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ
γνωσθήσεται. 

27Ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε
ἐν τῷ φωτί, καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε,
κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. 

28Καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀπο-
κτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν
μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβή-
θητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ
ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 

29 Οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πω-
λεῖται; Καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται
ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 

10,26 «Ἀλλά μήν τούς φοβηθεῖτε
(τούς συκοφάντες). Γιατί δέν ὑπάρ-
χει τίποτε σκεπασμένο, πού δέν θά
ξεσκεπασθεῖ, καί κρυφό, πού δέν θά
γίνει γνωστό (θά λάμψει ἡ ἀρετή
σας). 
27Αὐτό πού σᾶς λέγω ἰδιαιτέρως, νά
τό πεῖτε δημοσία· καί αὐτό πού
ἀκούετε στό αὐτί, διακηρύξτε το ἀπό
τίς ταράτσες. 

28Ἐπίσης μή φοβᾶστε ἀπό αὐτούς
πού σκοτώνουν τό σῶμα, ἀλλά δέν
μποροῦν νά σκοτώσουν τήν ψυχή.
Νά φοβᾶστε μᾶλλον ἐκεῖνον πού
μπορεῖ καί ψυχή καί σῶμα νά κατα-
δικάσει στήν κόλαση. 
29Δέν πωλιοῦνται δύο σπουργίτια γιά
δέκα λεπτά; Καί ὅμως! Ἕνα ἀπό
αὐτά δέν πεθαίνει, χωρίς νά τό θέλει

10,27. Ὅ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν
τῷ φωτί... Ὁ Ἰησοῦς παρέδιδε τό μήνυμά του μέ
καλυμμένο τρόπο («ἐν τῇ σκοτίᾳ»), γιατί οἱ ἀκρο-
ατές του δέν μποροῦσαν νά τόν καταλάβουν, βλ.
σχόλ. εἰς Μάρκ. 1,34 καί γιατί Αὐτός ὁ Ἴδιος δέν
εἶχε ἐκπληρώσει τό ἔργο Του μέ τόν θάνατό Του
καί τήν ἀνάστασή Του. Πιό ἀργότερα ὅμως οἱ

μαθητές Του θά μπορέσουν νά τό κάνουν αὐτό
καί πρέπει νά διακηρύξουν χωρίς φόβο ὅλα ὅσα
ἄκουσαν ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ ἔννοια τῶν
ἴδιων λόγων στόν Λουκ. εἶναι ἐντελῶς διάφορη:
Ὅτι οἱ μαθητές δέν μιμοῦνται τήν ὑποκρισία τῶν
Φαρισαίων· ὅλα αὐτά τά ὁποῖα αὐτοί ἰσχυρίζοντο
ὅτι κρύπτουν τελικά θά γίνουν ὅλα γνωστά. Ἄς

||Λουκ.
12,2-9

||Μάρκ.
4,22

Λουκ.
8,17

Α´ Πέτρ.
3,14

Ἀποκ.
2,10
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30Ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς
πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί. 

31Μὴ οὖν φοβηθῆτε· πολλῶν στρου-
θίων διαφέρετε ὑμεῖς. 

32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν
ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμο-
λογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 

33 ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπρο-
σθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι
αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός
μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

ὁ (οὐράνιος) Πατέρας σας. 
30Ὅσο δέ γιά σᾶς, ἀκόμη καί οἱ τρί-
χες τῆς κεφαλῆς σας εἶναι μετρημέ-
νες. 
31 Μή φοβᾶστε λοιπόν· ἀξίζετε πε-
ρισσότερο ἀπό πολλά σπουργίτια.

32 Γιά καθένα δέ, πού θά κάνει
ὁμολογία γιά μένα μπροστά στούς
ἀνθρώπους, θά κάνω καί ἐγώ ὁμολο-
γία γι᾽ αὐτόν μπροστά στόν Πατέρα
μου τόν οὐράνιο. 
33Ἐκεῖνον ὅμως, πού θά μέ ἀρνηθεῖ
μπροστά στούς ἀνθρώπους, θά τόν
ἀρνηθῶ καί ἐγώ μπροστά στόν Πα-
τέρα μου τόν οὐράνιο».

μιλήσουν λοιπόν ἀνοιχτά. 10,32. Ἔμπροσθεν
τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Κατά τήν τε-

λευταία Κρίση, ὅταν ὁ Υἱός θά παραδώσει τούς
ἐκλεκτούς στόν Πατέρα Του, βλ. 25,34.

Ὄχι εἰρήνη, ἀλλά μάχαιρα (10,34-36)

1. Εἶναι φοβερός καί περίεργος ὁ λόγος, πού λέγει ἐδῶ στήν περικοπή μας ὁ Κύ-
ριος. «Δέν ἦλθε – λέγει – νά φέρει εἰρήνη στήν γῆ, ἀλλά ῾῾μάχαιρα᾽᾽. Ἦλθε νά χω-
ρίσει τό παιδί ἀπό τόν πατέρα καί τήν θυγατέρα ἀπό τήν μητέρα της» (στίχ. 34.35).
Οἱ προφῆτες ὅμως ἀπό παλαιά εἶπαν γιά τόν Μεσσία ὅτι θά φέρει εἰρήνη στήν γῆ
(βλ. Ἠσ. 2,4. 11,6-9 κ.ἄ.), ἀλλά καί κατά τήν γέννησή του ἔτσι τόν χαιρέτησαν οἱ
ἄγγελοι (βλ. Λουκ. 2,14). Ἡ ἀπάντηση στήν ἀπορία εἶναι ὅτι ἡ μάχαιρα, πού λέγει
ἡ περικοπή μας ὅτι ἦλθε ὁ Χριστός νά βάλει στήν γῆ, αὐτή ἡ μάχαιρα θά φέρει τήν
εἰρήνη. «Μάχαιρα» εἶναι ἡ ἀγάπη Του, ἡ ὁποία θά διαιρέσει τούς ἀνθρώπους σέ πι-
στεύοντας καί σέ μή πιστεύοντας, σέ ἀγαπῶντες καί σέ μή ἀγαπῶντες Αὐτόν. Εἶναι
δέ τόσο ἰσχυρή ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νικᾶ καί αὐτούς τούς στενούς συγγενι-
κούς δεσμούς (στίχ. 35). Σχετικός εἶναι καί ὁ παλαιός προφητικός λόγος, πού μνη-
μονεύει ἐδῶ ὁ Κύριός μας: «Ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ» (Μιχ. 7,6). 

2. Λέγουμε λοιπόν συμπερασματικά: «Μάχαιρα γοῦν ὁ τῆς πίστεως λόγος, ὅς
ἀποτέμνει ἡμᾶς ἀπό τῆς σχέσεως τῶν οἰκείων καί συγγενῶν, (τῶν) ἐμποδιζόντων ἡμῖν
εἰς θεοσέβειαν» (Θεοφύλακτος Μ. 123,245). Ὁ Χριστός λίγο πρίν ἀπό τό πάθος Του,
τό πιό βίαιο ἀπ᾽ ὅλα τά γεγονότα, ὑποσχέθηκε εἰρήνη στούς μαθητές Του (Ἰωάν.
14,27). Ἀλλά τό μήνυμα ἐδῶ εἶναι ὅτι, ἀφοῦ ὑπάρχει τό κακό στόν κόσμο, ἀπαιτεῖται
πόλεμος. ῾Η γῆ στήν ὁποία ἦλθε ὁ Χριστός ἦταν στήν ἐξουσία τοῦ Σατανᾶ (Ἰωάν.

Πράξ.
27,34
Λουκ.
21,18

||Λουκ.
12,8-9

Ἀποκ. 3,5

||Μάρκ.
8,38

||Λουκ.
9,26

Β´ Τιμ.
2,12

||Λουκ.
12,51-53
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12,31. Β´ Κορ. 4,4), ὁ ὁποῖος ἐξαπατοῦσε ὅλο τόν κόσμο. Πρέπει λοιπόν μέ τά ὅπλα
τῆς ἀρετῆς νά γίνει πόλεμος κατά τοῦ Σατανᾶ, τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κακοῦ, γιά νά ἔλθει
ἡ εἰρήνη στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων (The Orthodox Study Bible, σχόλ. εἰς Ματθ.
10,34.35). 

10,34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βα-
λεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον
βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. 

35 Ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον
κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγα-
τέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ
νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· 

36καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκια-
κοὶ αὐτοῦ.

10,34 «Μή νομίσετε ὅτι ἦλθα νά
βάλω εἰρήνη στή γῆ. Δέν ἦλθα νά
βάλω εἰρήνη, ἀλλά μαχαίρι (σύμ-
βολο πολέμου). 
35 Πραγματικά, ἦλθα νά φέρω σέ
διάσταση (ἀκόμη καί) υἱό πρός τόν
πατέρα του καί θυγατέρα πρός τή
μητέρα της καί νύφη πρός τήν πε-
θερά της. 
36Ἔτσι, ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου γίνον-
ται οἱ δικοί του».

10,34-36. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἕνα «σημεῖον ἀντι-
λεγόμενον», βλ. Λουκ. 2,34, ὁ ὁποῖος, χωρίς νά

θέλει τούς διχασμούς, τούς προκαλεῖ ὅμως ἀναγ-
καστικά μέ τίς ἀπαιτήσεις ἐκλογῆς πού ζητᾶ. 

Ἡ αὐταπάρνηση γιά νά ἀκολουθήσομε 
τόν Ἰησοῦ Χριστό (10,37-39)

1. Ἡ ἐδῶ περικοπή μας ἐκφράζει σύντομα καί μέ σαφήνεια πῶς πρέπει νά εἶναι
ὁ μαθητής τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος μᾶς λέγει ὅτι δέν πρέπει νά ἀγαπᾶμε τούς
γονεῖς μας ἤ γενικά ὁποιοδήποτε ἄλλο πρόσωπο περισσότερο ἀπό Αὐτόν («ὑπέρ
ἐμέ», στίχ. 37). Ἄς προσέξουμε τό «ὑπέρ ἐμέ», πού λέγει ὁ Κύριος. Καί ὁ Θεοφύλα-
κτος ἑρμηνεύει: «Ὁρᾶς ὅτι τότε δεῖ μισεῖν τούς γονεῖς καί τά τέκνα, ὅταν θέλωσι πλέον
Χριστοῦ ἀγαπᾶσθαι» (Μ. 123,245). Ἀκόμη περισσότερο, ἄν θέλουμε νά ἀκολουθή-
σουμε τόν Χριστό, πρέπει νά νεκρώσουμε στήν καρδιά μας τήν ἐπιθυμία πρός τίς
γήινες ἡδονές καί ἀπολαύσεις καί νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά πεθάνουμε γι᾽ Αὐτόν. Ὁ
Κύριος εἶπε: «Ὅς οὐ λαμβάνει τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι
μου ἄξιος» (στίχ. 38). Δηλαδή, ὁ ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά ἀποστρέφεται
τίς ἁμαρτωλές χαρές τοῦ κόσμου τούτου, καί ἀκόμη νά εἶναι ἕτοιμος νά παραδώσει
τόν ἑαυτό του καί σέ θάνατο γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ (αὐτό ση-
μαίνει «σταυρός»). Ἐπειδή δέ καί οἱ κλέπτες καί οἱ ληστές σταυρώνονται, προσέ-
θεσε ὁ Κύριος γιά τόν μαθητή Του καί τό «ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου» (στίχ. 38), δηλαδή,
νά ζεῖ κατά τούς νόμους Του. Βλ. ἑρμηνεία Θεοφυλάκτου εἰς Μ. 123,245 καί Ζιγα-
βηνοῦ εἰς Μ. 129,345. 

Λουκ.
2,34.
22,36

Μιχ. 7,6

||Λουκ.
14,26-27
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2. Ἄν οἱ περιστάσεις καλοῦν τόν μαθητή τοῦ Χριστοῦ γιά μαρτύριο καί ὅμως
αὐτός τό ἀποφύγει γιά νά σώσει τήν ζωή του, θά χάσει τήν αἰώνια ζωή. Ὅποιος ὅμως
θυσιάσει τήν ζωή του γιά τόν Χριστό, αὐτός θά τήν κερδίσει αἰώνια. Αὐτό σημαίνει
ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πού λέγεται στό τέλος τῆς περικοπῆς μας, «ὁ εὑρών τήν ψυχήν
αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καί ὁ ἀπολέσας τήν ψυχήν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν»
(στίχ. 39). Τό «εὑρών τήν ψυχήν» θά τό ἑρμηνεύσουμε ὅτι σημαίνει ἐκεῖνον πού πε-
ριποιεῖται σαρκικά τήν ζωή του. Αὐτός θά τήν χάσει παραπεμπόμενος σέ αἰώνια τι-
μωρία. Ἐκεῖνος ὅμως πού θά χάσει τήν ζωή του («ὁ ἀπολέσας τήν ψυχήν αὐτοῦ
ἕνεκεν ἐμοῦ») ἀπό ἀγάπη στόν Χριστό, αὐτός θά τήν σώσει αἰώνια.  

10,39. Στόν ἐδῶ λόγο τοῦ Ἰησοῦ, μορφῆς πιό
ἀρχαϊκῆς ἀπό τόν Μᾶρκ. καί τόν Λουκ., τό ῥ.
«εὑρίσκω» πρέπει νά κατανοηθεῖ μέ τήν ἔννοια

τοῦ «διασώζω», βλ. Γεν. 26,12. ᾽Ωσ. 12,9. Παρ.
3,13. 21,21. Βλ. σχόλ. εἰς 16,25.

10,37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα
ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ
φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ
ἔστι μου ἄξιος· 

38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ
ἔστι μου ἄξιος. 
39Ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέ-
σει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν
αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 

10,37 «Ὅποιος ἀγαπάει πατέρα ἤ
μητέρα παραπάνω ἀπό μένα, δέν
μοῦ εἶναι ἄξιος. Καί ὅποιος ἀγαπάει
υἱό ἤ θυγατέρα παραπάνω ἀπό
μένα, δέν μοῦ εἶναι ἄξιος. 
38 Καί αὐτός πού δέν παίρνει τό
σταυρό του καί δέν μέ ἀκολουθεῖ,
δέν μοῦ εἶναι ἄξιος. 
39 Ὅποιος σώσει τόν ἑαυτό του
(ἀποφεύγοντας τό μαρτύριο), θά
τόν χάσει. Ἐνῶ αὐτός πού θά θυσιά-
σει τόν ἑαυτό του γιά μένα, θά τόν
σώσει». 

Ὅποιος δέχεται ἐσᾶς, δέχεται ἐμένα (10,40-42)

1. Προηγουμένως (βλ. 10,16-28) ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε γι᾽ αὐτούς πού δέν θά
δέχονταν τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, ἀλλά ἀντίθετα καί θά τούς καταδίωκαν. Στήν
ἐδῶ περικοπή μας λέγει γι᾽ αὐτούς πού θά δεχθοῦν τό κήρυγμά τους καί μάλιστα θά
τούς λαμβάνουν καί στόν οἶκο τους γιά φιλοξενία. Ἡ τιμή αὐτῶν, τῶν φιλοξενούν-
των τούς Ἀποστόλους, λέγει ὁ Κύριος, θά εἶναι πολύ μεγάλη, γιατί θά εἶναι σάν νά
δέχονται Αὐτόν τόν ῎Ιδιο πού τούς ἀπέστειλε καί σάν νά δέχονται τόν Ἴδιο τόν Θεό
Πατέρα, πού ἔστειλε τόν Χριστό (στίχ. 40). Πρέπει ὅμως οἱ χριστιανοί νά φιλοξε-
νοῦν τόν κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου («προφήτην») ἤ καί ἕνα πιστό χριστιανό («δί-
καιον») ὄχι συμφεροντολογικά, ἀποβλέποντας κάτι ἀπ᾽ αὐτόν, ἀλλά νά τόν δέχονται
ὡς ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, ὡς τηρητή καί κήρυκα τῶν λόγων τοῦ Κυρίου (βλ. στίχ. 41). 

Δευτ. 33,9

=16,24-25
||Μάρκ.
8,34-35
||Λουκ.
9,23-24
||Λουκ.

17,33
||Ἰωάν.

12,25
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2. Ὁ Θεοφύλακτος σημειώνει ὅτι καί ἄν δέν εἶναι πολύ καλός ὁ κήρυκας, ὅμως
οἱ χριστιανοί πρέπει νά τόν δέχονται καί νά τόν τιμοῦν γιά τό σχῆμα του, γιά τήν
διακονία πού τελεῖ (βλ. Μ. 123,245). Ἀλλά μπορεῖ κανείς νά προφασισθεῖ τήν πενία
του καί νά πεῖ λοιπόν ὅτι δέν μπορεῖ νά φιλοξενήσει τόν κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου.
Γι᾽ αὐτό καί λέγει τώρα ὁ Κύριος ὅτι καί κάτι τό μικρό καί ἐλάχιστο νά προσφέρει
κάποιος στό κήρυκα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, γιά παράδειγμα, ἕνα ποτήρι ψυχροῦ νεροῦ
ἀπό τήν βρύση, χωρίς νά κουραστεῖ νά τό ζεστάνει!, θά ἔχει τήν ἀμοιβή του ἀπό τόν
Θεό (στίχ. 42). 

10,40 Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχε-
ται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν
ἀποστείλαντά με. 

41Ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα
προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται,
καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δι-
καίου μισθὸν δικαίου λήψεται. 
42Καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν
τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς
ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ
μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ.

10,40«Ὅποιος φιλοξενεῖ ἐσᾶς, φι-
λοξενεῖ ἐμένα· καί ὅποιος φιλοξενεῖ
ἐμένα, φιλοξενεῖ ἐκεῖνον πού μέ
ἔστειλε. Ὅποιος φιλοξενεῖ προφήτη,
ἐπειδή εἶναι προφήτης, θά λάβει
μισθό προφήτη. 
41 Καί ὅποιος φιλοξενεῖ (ἕναν) εὐ -
σεβῆ, ἐπειδή εἶναι εὐσεβής, θά λάβει
μισθό εὐσεβοῦς. 

42 Καί ὅποιος προσφέρει μόνον ἕνα
ποτήρι ψυχροῦ νεροῦ (δηλαδή, ἀπό
τήν βρύση, χωρίς νά κάνει τόν κόπο
νά τό ζεστάνει!) σέ ἕναν ἀπό τούς
ἄσημους αὐτούς, ἐπειδή εἶναι μαθη-
τής (μου), ἀληθινά σᾶς λέγω ὅτι δέν
θά χάσει τό μισθό του».

10,41. Οἱ ὅροι «προφήτης» καί «δίκαιος»
εἶναι βιβλικοί καί συναντῶνται ἀκόμη μαζί καί
εἰς 13,17 καί 23,29 καί δηλώνουν ἐδῶ τόν ἱερα-
πόστολο καί τόν χριστιανό. 10,42. Ἕνα ἐκ τῶν

μικρῶν τούτων. Οἱ Ἀπόστολοι, τούς ὁποίους ὁ
Κύριος στέλλει σέ ἀποστολή, βλ. Μάρκ. 9,41 καί
Ματθ. 18,1-6.10.14. 

=18,5
||Μάρκ.

9,37
||Λουκ.

9,48
||Λουκ.

10,16
||Ἰωάν.

12,44-45.
13,20

Ματθ.
25,40.45

||Μάρκ.
9,41

u
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IV. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ (11,1-13,52)

1. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (11,1-12,50)

Ἐρώτημα τοῦ Ἰωάννου καί μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ 
περί αὐτοῦ καί τῆς γενεᾶς του (11,1-19) 

1. Οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννου, ζηλόφθονοι γιά τήν δόξα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν τόν
ἐδέχοντο γιά πραγματικό Μεσσία καί εἶπαν στόν διδάσκαλό τους τόν Ἰωάννη γιά τά
ἔργα Του. Καί ὁ Ἰωάννης ἔστειλε δύο ἀπό τούς μαθητές του στόν Ἰησοῦν νά τοῦ ἀπευ-
θύνουν τό ἐρώτημα, ἄν πραγματικά εἶναι αὐτός ὁ Μεσσίας (στίχ. 3). Ὁ Πρόδρομος
Ἰωάννης διεκήρυξε ἤδη τόν Ἰησοῦ ὡς Μεσσία, ὡς Ἀμνό τοῦ Θεοῦ (βλ. Ἰωάν. 1,29),
εἶδε κατά τό βάπτισμά του νά σχίζονται οἱ οὐρανοί καί νά κατέρχεται τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἐπ᾽ Αὐτόν (βλ. Ματθ. 3,13-17) καί δέν ἀμφέβαλε λοιπόν γιά τόν Ἰησοῦ ὅτι ἦταν πραγ-
ματικά ὁ Μεσσίας. Τό παραπάνω ἐρώτημα πού ἀπηύθυνε σ᾽ Αὐτόν διά τῶν μαθητῶν
του ἦταν γι᾽ αὐτούς, γιά νά ἔχουν αὐτοί οἱ ἴδιοι προσωπική ἐμπειρία περί τοῦ Ἰησοῦ
καί νά πεισθοῦν ὅτι εἶναι ὁ πραγματικός Μεσσίας. Αὐτό φαίνεται καί ἀπό τήν ἀπάν-
τηση τοῦ Ἰησοῦ, γιατί δέν ἦταν ἀπάντηση κατ᾽ εὐθεῖαν στό ἐρώτημα, ἀλλά ἦταν ἀπάν-
τηση στήν σκέψη, στήν ἀμφιβολία τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰωάννου. 

2. Ὁ Ἰησοῦς ἀπήντησε μέ τά ἔργα τά ὁποῖα τελεῖ (στίχ. 4-5), τά ὁποῖα εἶναι ἀκριβῶς
αὐτά πού εἶχε προφητεύσει ὁ προφήτης Ἠσαΐας ὅτι θά τελέσει ὁ Μεσσίας (βλ. 26,19.
29,18. 35,5-6. 61,1). Καί τελευταῖα ὁ Κύριος ἐμακάρισε αὐτούς πού δέν θά σκανδα-
λισθοῦν γιά τό πρόσωπό Του (στίχ. 6), λόγος πού ἅρμοζε εἰδικά στούς μαθητές τοῦ
Ἰωάννου (βλ. καί Ζιγαβηνοῦ, Μ. 129,348). – Ὅτι δέ πραγματικά δέν ἀμφέβαλε ὁ Πρό-
δρομος Ἰωάννης γιά τόν Ἰησοῦν ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας, φαίνεται καί ἀπό τόν ἔπαινο πού
συνέθεσε στήν συνέχεια ὁ Ἰησοῦς Χριστός γι᾽ αὐτόν (στίχ. 7-15). Τόν εἶπε ἀσκητή
(στίχ. 8), ἀνώτερο ὅλων τῶν ἀνθρώπων πού γεννήθηκαν πρίν ἀπ᾽ αὐτόν (στίχ. 11),
μείζονα ὅλων τῶν προφητῶν (στίχ. 9), πρόδρομο τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου (στίχ. 14.
Μαλαχ. 4,4), τόν εἶπε ἄγγελο (στίχ. 10), καί διά τήν ἀγγελική του ζωή καί διότι ἀνήγ-
γειλε καί προεκήρυξε τόν Μεσσία, καί ὅτι δέν εἶναι κάλαμος νά διασαλεύεται ἀπό τόν
ἄνεμο(στίχ. 7) καί νά ἀρνεῖται λοιπόν τήν πρώτη διακήρυξή του. 

3. Ἀπό τόν Ἰωάννη ἀρχίζει νέα ἐποχή (στίχ. 12.13)· ἄνοιξε ἡ μέχρι τότε κλειστή
βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀλλά «βιασταί ἁρπάζουσιν αὐτήν» (στίχ. 12). Ὁ λόγος αὐτός
τοῦ Κυρίου μπορεῖ νά σημαίνει: (α) Ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὑπό τήν ἐπίθεση
τῶν βιαίων ἀνθρώπων, τῶν μεσσιανικῶν ἀπαιτητῶν, πού προσπαθοῦν νά φέρουν
τήν βασιλεία χρησιμοποιοῦντες στρατιωτική βία κατά τῶν Ρωμαίων. (β) Μία παλαιά
πατερική ἑρμηνεία λέγει ὅτι αὐτή ἡ βασιλεία ἐγκαθίσταται σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο «βι-
αίως» (βλ. 10,34), διά ἰσχυρῶν θαυμάτων ὡς ἕνα παράδειγμα. (γ) Σ᾽ ὅποιον ἀπό τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ ἀνάβει στήν ψυχή του ἡ ἐπιθυμία γιά τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, αὐτός
προσπαθεῖ μέ πολλή θερμότητα καί βία νά τήν κατακτήσει. Τέτοιοι εἶναι οἱ μάρτυρες
καί οἱ ἀσκητές τῆς Ἐκκλησίας μας.  

||Λουκ.
7,18-28
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4. Στήν περικοπή μας γίνεται ἀναφορά σέ ἕνα παιχνίδι, πού παιζόταν μεταξύ τῶν
παιδιῶν τῶν Ἰουδαίων. Κατά τό παιχνίδι αὐτό ἡ παρέα τῶν νεαρῶν παιδιῶν χωρί-
ζεται σέ δύο ὁμάδες. Στήν μία τά παιδιά παίζουν μουσικά ὄργανα καί τραγουδοῦν
ἤ λέγουν θλιβερά τραγούδια καί στήν ἄλλη ὁμάδα τά παιδιά ἀνταποκρίνεται ἀνα-
λόγως, ἤ χορεύουν ἤ θρηνοῦν (στίχ. 16). Στήν περίπτωση ὅμως τοῦ Βαπτιστοῦ καί
τοῦ Χριστοῦ οἱ σύγχρονοί τους – ἰδιαίτερα οἱ Ἰουδαῖοι ἀρχηγοί – ἀρνήθηκαν νά
ἀνταποκριθοῦν καί στούς δυό. Τόν Ἰωάννη τόν κατηγόρησαν ὡς ἀσκητή καί τόν
Ἰησοῦν ὡς πολύ ἐλεύθερο, ὡς «φίλον ἁμαρτωλῶν» (στίχ. 19). Ἦταν γενεά ἀχαρα-
κτήριστη, ὅπως καί ἡ δική μας.

11,1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ
Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μα-
θηταῖς αὐτοῦ μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ δι-
δάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς
πόλεσιν αὐτῶν.

2Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δε-
σμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ,
πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
3εἶπεν αὐτῷ· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτε-
ρον προσδοκῶμεν; 

4 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε
Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε· 

5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ πε-
ριπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ
κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται
καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· 

11,1 Ὅταν ὁ Ἰησοῦς τελείωσε τίς
ἐντολές Του στούς δώδεκα μαθητές
Του, ἀναχώρησε ἀπό ἐκεῖ, γιά νά δι-
δάξει καί νά κηρύξει στίς πόλεις
τους (τῆς περιοχῆς τῶν Ἰουδαίων).  

2 Ὁ δέ Ἰωάννης, ὅταν ἄκουσε
στήν φυλακή τά ἔργα τοῦ Χριστοῦ,
ἔστειλε δύο ἀπό τούς μαθητές Του 
3 καί τόν ρώτησε: «Ἐσύ εἶσαι ὁ
Ἐρχόμενος (δηλαδή ὁ Μεσσίας) ἤ
θά πρέπει νά περιμένουμε ἄλλον;». 
4 Ὁ δέ Ἰησοῦς ἀποκρίθηκε καί τούς
εἶπε: «Πηγαίνετε καί πεῖτε στόν
Ἰωάννη αὐτά πού ἀκοῦτε καί βλέ-
πετε: 
5 Τυφλοί ξαναβλέπουν καί κουτσοί
περπατοῦν· λεπροί καθαρίζονται καί
κωφοί ἀκούουν· νεκροί ἀνασταίνον-
ται καί φτωχοί ἀκοῦνε τό χαρμόσυνο

11,1. Ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. Τίς πόλεις τῆς
Ἰουδαίας. 11,2. Δύο τῶν μαθητῶν του, βλ.
Λουκ. 7,18. 11,3. Ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης δέν
ἀμφέβαλε καθόλου γιά τόν Ἰησοῦ ὅτι ἦταν πραγ-
ματικά ὁ Μεσσίας. Τό ἐρώτημα τοῦ στίχ. πού
ἀπευθύνει ὁ Ἰωάννης πρός τόν Ἰησοῦν ἦταν διά
τόν στηριγμό τῶν μαθητῶν του. Ἀλλά δίδεται καί
ἡ ἑρμηνεία: Χωρίς ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής νά
ἀμφιβάλλει διόλου περί τοῦ Ἰησοῦ ὅτι εἶναι ὁ

Μεσσίας, ὅμως ἐκπλήσσεται γι᾽ αὐτόν, γιατί βλέ-
πει νά ἐκπληρεῖ ἕνα τύπο Μεσσίου τόσο διαφο-
ρετικό ἀπό ἐκεῖνο πού περίμενε, 3,10-12. 11,5.
Πτωχοί εὐαγγελίζονται, βλ. σχόλ. εἰς Ματθ.
4,23 καί Λουκ. 1,19. Μ᾽ αὐτόν τόν ὑπαινιγμό
στούς λόγους τοῦ Ἠσαΐου, ὁ Ἰησοῦς δεικνύει ὅτι
τά ἔργα Του ἐγκαινιάζουν τήν μεσσιανική ἐποχή,
ἀλλά μέ τόν τρόπο τῶν εὐεργεσιῶν καί τῆς σω-
τηρίας καί ὄχι μέ τήν βία καί τήν τιμωρία, βλ.

Δευτ.
18,15
Ἰωάν.

1,21σχ.

Ἠσ. 26,19.
29,18ἑξ..

35,5ἑξ..
61,1

Ματθ.
8,3σχ.
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Λουκ. 4,17-21. 11,11. Ὁ δέ μικρότερος ἐν τῇ
βασιλείᾳ... μείζων αὐτοῦ... Ὁ Ἰησοῦς ἀνήκει
στήν Βασιλεία, ἐνῶ ὁ Ἰωάννης, ὡς Πρόδρομος,
παραμένει στήν θύρα. Αὐτός ὁ λόγος τοῦ Κυρίου
χωρίζει δύο ἐποχές τοῦ θείου ἔργου, δύο «οἰκο-

νομίες», χωρίς αὐτό νά ὑποτιμᾶ καθόλου τό πρό-
σωπο τοῦ Ἰωάννου: Οἱ χρόνοι τῆς Βασιλείας
ὑπερέχουν κατά πολύ τούς χρόνους πού προηγή-
θησαν καί προετοίμασαν τήν Βασιλεία. 11,12.
Βιάζεται. Ἔχει διαφόρους ἑρμηνεῖες. Πρόκειται:

6καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκαν-
δαλισθῇ ἐν ἐμοί. 

7Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο
ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ
Ἰωάννου· τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον
θεάσασθαι; Κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου
σαλευόμενον; 
8 Ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον
ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον;
ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς
οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 

9Ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην;
ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον
προφήτου. 
10Οὗτος γάρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται·
ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν
μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατα-
σκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν
σου. 

11Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται
ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάν-
νου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων
αὐτοῦ ἐστιν. 

12 Ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου

μήνυμα. 
6Καί μακάριος εἶναι ἐκεῖνος, πού δέν
θά χάσει τήν πίστη του σ᾿ ἐμένα». 

7 Ὅταν δέ ἔφευγαν αὐτοί, ἄρχισε
ὁ Ἰησοῦς νά λέγει στά πλήθη γιά τόν
Ἰωάννη: «Τί βγήκατε στήν ἔρημο νά
δεῖτε; Κανένα καλάμι πού τό σαλεύει
ὁ ἄνεμος; (Ὄχι βέβαια). 
8 Ἀλλά τί βγήκατε νά δεῖτε; Κανένα
ἄνθρωπο πού φορεῖ πολυτελῆ ἐνδύ-
ματα;  Ἰδού αὐτοί πού φοροῦν τά πο-
λυτελῆ ἐνδύματα βρίσκονται στ᾽
ἀνάκτορα. 
9 Ἀλλά τί βγήκατε νά δεῖτε; Προ-
φήτη; Ναί, σᾶς λέγω, καί περισσό-
τερο ἀπό προφήτη. 
10 Γιατί αὐτός εἶναι ἐκεῖνος γιά τόν
ὁποῖο ἔχει γραφεῖ, 

“Ἰδού ἐγώ στέλνω 
τόν ἀγγελιαφόρο μου 

πρίν ἀπό ᾿σένα, 
ὁ ὁποῖος θά προετοιμάσει 

τό δρόμο σου”.
11Ἀληθινά σᾶς λέγω, ὅτι γυναίκα

δέν γέννησε ἄνδρα μεγαλύτερο ἀπό
τόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή. Ὁ μικρό-
τερος ὅμως στή Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν (ἕνα δηλαδή ἁπλό μέλος
τῆς Ἐκκλησίας) εἶναι μεγαλύτερός
του (γιατί ὁ Ἰωάννης δέν ἀπηύλαυσε
τίς δωρεές καί τά χαρίσματα τῆς τῆς
Καινῆς Διαθήκης). 

12 Ἀπό τίς ἡμέρες δέ τοῦ Ἰωάννη

13,57
Ἰωάν. 6,61

3,1.5-6

16,14σχ.
Λουκ.

1,76-79

Μαλ. 3,1
Πράξ.

13,24-25

||Λουκ.
16,16
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τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ
ἁρπάζουσιν αὐτήν. 

13 Πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ
νόμος ἕως Ἰωάννου προεφήτευσαν. 
14 Καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός
ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. 

15Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

16 Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν
ταύτην; Ὁμοία ἐστὶ παιδίοις καθη-
μένοις ἐν ἀγοραῖς, ἃ προσφωνοῦντα
τοῖς ἑταίροις αὐτῶν λέγουσιν· 

17ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχή-
σασθε, ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ
ἐκόψασθε. 

18 Ἦλθε γὰρ Ἰωάννης μήτε
ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσι· δαι-
μόνιον ἔχει.
19 Ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν· ἰδοὺ
ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τε-
λωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. Καὶ

τοῦ Βαπτιστοῦ μέχρι τώρα ἡ Βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν τρέχει μέ βιασύνη
καί ὅσοι βιάζουν τούς ἑαυτούς τους
(αὐτοί) τήν ἁρπάζουν. 
13 Ὅλοι δέ οἱ προφῆτες καί ὁ νόμος
προφήτευσαν μέχρι τόν Ἰωάννη. 
14Καί ἄν θέλετε νά τό παραδεχτεῖτε
αὐτός εἶναι ὁ Ἠλίας, πού πρόκειται
νά ἔρθει (ὅπως τό προφητεύει ἡ Πα-
λαιά Διαθήκη). 
15Ὅποιος ἔχει αὐτιά γιά νά ἀκούει, ἄς
ἀκούει». 

16 «Μέ τί νά παρομοιάσω αὐτή
τήν γενεά; Μοιάζει μέ παιδιά, πού
κάθονται σέ ὁμάδες, καί φωνάζουν
οἱ παῖχτες τῆς μιᾶς ὁμάδος στούς
παῖχτες τῆς ἄλλης ὁμάδος καί λέ-
γουν:

17 “Σᾶς παίξαμε χαρούμενα τρα-
γούδια, 

ἀλλά ἐσεῖς δέν χορέψατε. 
Σᾶς τραγουδήσαμε μοιρολόγια, 
ἀλλά δέν κλάψατε”. 
18 Δηλαδή: Ἦρθε ὁ Ἰωάννης, πού

οὔτε τρώει οὔτε πίνει, καί λέγουν:
“Ἔχει δαιμόνιο”. 
19 Ἦρθε ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, πού
τρώει καί πίνει, καί λέγουν: “Ἰδού
ἄνθρωπος φαγᾶς καί οἰνοπότης,
φίλος τελωνῶν καί ἁμαρτωλῶν”.

(1) Περί τῆς ἱερῆς βίας καί ἀσκήσεως αὐτῶν πού
κατακτοῦν τήν Βασιλεία μέ τίμημα τίς πιό σκλη-
ρές αὐταπαρνήσεις· (2) περί τῆς κακῆς βίας ἐκεί-
νων πού θέλουν νά ἐγκαταστήσουν τήν Βασιλεία
μέ τά ὅπλα (οἱ Ζηλωτές)· (3) περί τῆς τυραννίας
τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων ἤ τῶν ἐπιγείων ὑπο-
στηρικτῶν τους, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται ὅτι φυ-
λάττουν τά βασίλεια αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί
ἐμποδίζουν τήν ἀνάπτυξη τῆς Βασιλεία τοῦ

Θεοῦ. Τέλος, μερικοί μεταφράζουν: «Ἡ Βασιλεία
τῶν οὐρανῶν κάνει τήν πορεία της μέ τήν βία»,
δηλαδή, ἐγκαθίσταται δυναμικά παρά τά τόσα
ἐμπόδια. 11,14. Ὁ Ἰωάννης ἦλθε νά κλείσει τήν
οἰκονομία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης διαδεχόμενος
τόν τελευταῖο τῶν προφητῶν, τόν Μαλαχία, τοῦ
ὁποίου ἐξεπλήρωσε τήν τελευταία του προφη-
τεία, Μαλαχ. 4,4. 11,19. Ἀπό τῶν τέκνων αὐτῆς,
βλ. Λουκ. 7,35. Κατά τόν τρόπο πού τά πεισμα-

Μαλ. 3,23
Ματθ.

17,11-13

||Λουκ.
7,31-35

Ματθ. 3,4
Λουκ.

1,15

8,20σχ.
9,10-11
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ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων
αὐτῆς!

Ἀλλά ἡ σοφία (τοῦ Θεοῦ) δικαιώθηκε
ἀπό τά τέκνα της» (οἱ συνετοί ἄνθρω-
ποι δηλαδή ἀναγνώρισαν ὅτι καί διά
τοῦ Χριστοῦ καί διά τοῦ Ἰωάννου
ἐνεργοῦσε ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ). 

τάρικα παιδιά ἀπωθοῦν ὅλα τά παιχνίδια πού
τούς προσφέρουν (ἐδῶ παιχνίδια ὁ γάμος καί ἡ
ταφή), οἱ Ἰουδαῖοι ἀπορρίπτουν ὅλες τίς εὔνοιες
τοῦ Θεοῦ, τόσο τήν ἀσκητικότητα τοῦ Ἰωάννου,
ὅσο καί τήν συγκαταβατικότητα τοῦ Ἰησοῦ. Καί
ἡ μία καί ἡ ἄλλη θεωροῦνται σωστές κατά τίς
διαφορετικές καταστάσεις τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βα-
πτιστοῦ καί τοῦ Ἰησοῦ σχετικά μέ τήν μεσσια-
νική ἐποχή, βλ. 9,14-15. 11,11-13. – Ὁ Κύριος
ἀναφέρει ὡς παραβολή μία παιδιά τῆς ἐποχῆς
του, παρατηρουμένη καί σήμερα στήν ὕπαιθρο
ἰδιαίτερα, κατά τήν ὁποία τά παιδιά σχηματίζουν
δύο ὁμίλους, ἀντιπάλους ἴσως, καί διαλέγονται
δι᾿ ἐρωταποκρίσεων, ὅπως τοιαύτη στιχομυθία
ἀναφέρεται καί στόν στίχο μας ἐδῶ. Κατά τήν
παραβολή τοῦ στίχου μας ὁ Κύριος καί ὁ Πρό-
δρομος ἀποτελοῦν τήν μία «ἀγορά» (Ἡ λ.
«ἀγορά» ἐδῶ ἔχει τήν κυρία της σημασία ἀπό τό
ρ. «ἀγείρω» [=συναθροίζω] καί σημαίνει «συνά-
θροιση», «ὁμάδα»), τήν μία ὁμάδα, ἡ ὁποία ἅδει
διά τοῦ στόματος τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
πρῶτον αὐστηρῶς καί διά τοῦ στόματος τοῦ Κυ-

ρίου ἔπειτα ἱλαρῶς, ἀλλ᾿ ἡ ὁμάδα τῆς διεστραμ-
μένης γενεᾶς δέν ἐννοεῖ νά διορθωθεῖ. Παρά τήν
κακή ὅμως θέληση τῶν ἀνθρώπων, τό σοφό σχέ-
διο τοῦ Θεοῦ πραγματοποιεῖται καί δικαιώνεται
μέ τήν τρόπο διακονίας καί τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βα-
πτιστῆ καί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Ἡ σοφία τοῦ
Θεοῦ, ἡ οἰκονομήσασα τόν Ἰωάννην καί τόν Χρι-
στόν ἐναντίας ὁδούς πολιτειῶν ἰέναι διά τήν αὐτήν
ὠφέλειαν τῶν ἀνθρώπων» (Ζιγαβηνός, M.
129,357C). Ἰδιαίτερα τά «ἔργα» τοῦ Ἰησοῦ, δη-
λαδή, τά θαύματά του, στίχ. 2, εἶναι ἡ μαρτυρία
πού πείθει ἤ καταδικάζει, στίχ. 6 καί 20-24. Ὡς
«σοφία» μποροῦμε νά νοήσουμε καί τόν ῎Ιδιο
τόν Ἰησοῦ, τήν Σοφία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰησοῦς πα-
ραλληλίζεται μέ τήν Σοφία εἰς 11,28-30. 12,42.
23,34 ἑξ. Βλ. Ἰωάν. 6,35 σχόλ. Α´ Κορ. 1,24.
Ἄλλη ἐξήγηση δέν φαίνεται ἐδῶ παρά νά νοή-
σουμε τόν λόγο τοῦ στίχ. μας ὡς παροιμία, τῆς
ὁποίας ἡ ἐφαρμογή στούς ἀπίστους ἀναγγέλλει
ὅτι ἡ ψεύτικη σοφία τους, στίχ. 25, θά συλλέξει
τούς δίκαιους καρπούς της, γιά νά μάθουν τήν
θεία τιμωρία, βλ. στίχ. 20-24. 

Θρῆνος γιά τίς πόλεις τῆς Γαλιλαίας (11,20-24) 

1. Στήν περικοπή μας αὐτή λέγει ὁ Κύριος ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι εἶναι χειρότεροι τῶν
εἰδωλολατρῶν Τυρίων καί Σιδωνίων καί αὐτῶν τῶν Σοδομιτῶν, γιατί ἄν αὐτοί ἔβλε-
παν τά θαυμαστά σημεῖα πού ἔγιναν στούς Ἰουδαίους, θά εἶχαν μετανοήσει (στίχ.
20. 21).

2. Ἀναγγέλλεται σοβαρή κρίση στίς πόλεις τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ὁ Κύριος ἐκή-
ρυξε καί θεράπευσε, ἀλλά οἱ ἄνθρωποί τους δέν ἀνταποκρίθηκαν. Πρόκειται γιά τίς
πόλεις Χοραζίν (στίχ. 21), Βησθαϊδά (στίχ. 21) καί ἰδιαίτερα γιά τήν Καπερναούμ
(στίχ. 23). Τά Σόδομα (στίχ. 23), αὐτή ἡ μεγαλύτερη στήν ἁμαρτία πόλη, θά ἔχει
τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως κάποια ἐπιείκεια (στίχ. 24), γιατί ἡ πόλη αὐτή δέν εἶδε ποτέ
τόν Χριστό νά κάνει θαύματα («δυνάμεις», στίχ. 23). Ἀπό αὐτούς τούς λόγους τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν ἐδῶ περικοπή ἄς φοβηθοῦμε καί ἐμεῖς, πού εὐλογηθήκαμε καί

Ἰωάν.
6,35σχ.

||Λουκ.
10,13-15
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γνωρίσαμε τό ἅγιο θέλημά Του, ἀλλά δέν τό ἐφαρμόζουμε καί ζοῦμε ὡς ἀφώτιστοι
καί ἀκατήχητοι. «ᾯ ἐδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσεται παρ᾽ αὐτοῦ» (Λουκ. 12,48).

11,20-24. Οἱ πόλεις Τύρος καί Σιδών (στίχ.
21) ἔγιναν τύποι ἀσεβείας καί ἐναντίον αὐτῶν
ἔχουμε ἀπειλές τῶν προφητῶν, βλ. Ἀμ. 1,9-10.
Ἠσ. 23. Ἰεζ. 26-28. Ζαχ. 9,2-4. Ἕνα εἶδος δημο-

σίας ἐξομολογήσεως, μέ τήν ὁποία ὁμολογοῦσε
κανείς τότε τήν ἁμαρτωλότητά του ἦταν τό νά
περιφέρεται «ἐν σάκκῳ καί σποδῷ» (στίχ. 11· βλ.
Ἰερ. 6,26. Ἰωάν. 3,5-8). 

11,20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς
πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται
δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν· 

21 οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθ-
σαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι
ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ
σποδῷ καθήμεναι μετενόησαν. 

22Πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
ἢ ὑμῖν. 

23 Καὶ σὺ Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ
οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου κατα-
βιβασθήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγε-
νήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν
σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. 

24 Πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων
ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
ἢ σοί.

11,20 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἄρχισε νά
ὀνειδίζει τίς πόλεις, στίς ὁποῖες ἔγι-
ναν τά περισσότερα θαύματά του,
διότι δέν μετανόησαν: 
21 «Ἀλλοίμονο σέ σένα Χοραζίν,
ἀλλοίμονο σέ σένα Βηθσαϊδά! Γιατί,
ἄν τά θαύματα, πού ἔγιναν σέ σᾶς,
εἶχαν γίνει στήν Τύρο καί τή Σιδώνα,
θά εἶχαν δείξει μετάνοια ἀπό καιρό
καί θά κάθονταν μέ σάκκο (ὡς
ἔνδυμα) καί μέ στάχτη (στό κεφάλι). 
22 Γι᾽ αὐτό σᾶς βεβαιώνω, ὅτι τήν
ἡμέρα τῆς Κρίσεως ἡ Τύρος καί ἡ
Σιδών θά κριθοῦν ἐπιεικέστερα ἀπό
σᾶς. 
23 Καί σύ Καπερναούμ, πού ὑψώθη-
κες μέχρι τόν οὐρανό, θά κατεβεῖς
μέχρι τόν ἅδη! Γιατί, ἄν στά Σόδομα
γίνονταν τά θαύματα, πού ἔγιναν σέ
σένα, θά παρέμεναν μέχρι σήμερα
(δέν θά καταστρέφονταν). 
24 Γι᾽ αὐτό (κάτοικοι τῆς Καπερνα-
ούμ) σᾶς βεβαιώνω, ὅτι οἱ κάτοικοι
τῆς γῆς τῶν Σοδόμων θά κριθοῦν
ἐπιεικέστερα ἀπό σᾶς τήν ἡμέρα τῆς
Κρίσεως». 

Ἰωάν.
15,24.
12,37

Ματθ.
13,58

Δαν. 9,3
Ἰων. 3,6

Ἠσ.
14,13.15

=10,15
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Τό Εὐαγγέλιο ἀποκαλύπτεται στούς ἁπλοῦς. 
Ὁ Πατέρας καί ὁ Υἱός (11,25-27)

1. Ἐδῶ ἔχουμε μία εὐχαριστήρια προσευχή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Θεό Πα-
τέρα, στήν ὁποία ὁ Πατέρας παρουσιάζεται ὡς ἡ μόνη πηγή, ὡς ὁ μόνος πού ἀνοίγει
τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων γιά νά δεχθοῦν τήν θεία Σοφία. Αὐτός, κατά ἕνα μυστικό
τρόπο, συμμετέχει στήν ἀνταπόκριση τῶν καρδιῶν. Τό παράδοξο δέ σ᾽ αὐτήν τήν
ἀποκάλυψη τῶν μυστικῶν τῆς Βασιλείας εἶναι ὅτι αὐτά ἀποκαλύπτονται στούς «νη-
πίους», στούς ἁπλοῦς ψαράδες καί στούς ἁμαρτωλούς, καί ὄχι στούς νομιζομένους
γιά «σοφούς» καί «συνετούς» Φαρισαίους καί Σαδδουκαίους (στίχ. 25). Αὐτό δέ
συμβαίνει γιατί αὐτοί, ἐνῶ νομίζουν τόν ἑαυτό τους γιά σοφό, δέν ἐπικαλοῦνται τήν
σοφία τοῦ Θεοῦ. «Καί λοιπόν ὁ Θεός ὡς μή προσκαλούμενος οὐδέ βοηθεῖ  οὐδέ ἀπο-
καλύπτει» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,256). Ἀλλά καί ἀπό φιλανθρωπία δέν ἀποκαλύπτει
ὁ Θεός τά μυστήρια τῆς Βασιλείας Του στούς ἀναξίους, γιατί αὐτοί θά ἐκολάζοντο
περισσότερο, ἀφοῦ θά τά ἀπέρριπταν. 

2. Ἐδῶ στήν περικοπή μας ἔχουμε καί μία ἄλλη σαφῆ δήλωση γιά τήν θεότητα
τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πατέρα, γιατί Αὐτός εἶναι ὁ μόνος ὁ Ὁποῖος γνωρίζει
τόν Πατέρα καί ἀποκαλύπτει Αὐτόν. Τόν ἀποκαλύπτει «ᾧ ἐάν βούληται» (στίχ. 27),
σ᾽ ὅσους ἔχουν τήν ἐπιθυμία νά τόν δεχθοῦν. Ἄρα ὁ Χριστός εἶναι Θεός. 

11,25. Αὐτή ἡ περικοπή τῶν στίχ. 25-27 δέν
ἔχει στενό σύνδεσμο μέ τά συμφραζόμενα (βλ.
τήν διαφορετική τοποθέτησή της στόν Λουκ.). Τό
«ταῦτα» δέν ἀναφέρεται στά προηγούμενα, ἀλλά
πρέπει νά νοηθεῖ ἀπόλυτα μέ τά «μυστήρια τῆς
Βασιλείας» (13,11), ἀποκαλυφθέντα στούς «μι-
κρούς», στούς μαθητές (βλ. 10,42), ἀλλά ἀπο-

κρυβέντα ἀπό τούς «σοφούς», τούς Φαρισαίους
καί τούς Γραμματεῖς. 11,27. Ἡ ὁμολογία τῶν
στενῶν σχέσεων μέ τόν Θεό (στίχ. 26-27), καί τό
κάλεσμα γιά νά γίνει κανείς μαθητής (στίχ. 28-
30), ὑπενθυμίζουν πολλές περικοπές σοφιολο-
γικῶν βιβλίων (Παροιμ. 8,22-36. Σοφ. Σειρ.
24,3-9 καί 19,20. Σοφ. Σολ. 8,3-4. 9,9-18, κ.ἄ.).

11,25Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκρι-
θεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί
σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ
τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ
σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυ-
ψας αὐτὰ νηπίοις· 
26 ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο
εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.
27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πα-
τρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν
υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα
τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ

11,25 Τότε ὁ Ἰησοῦς μίλησε καί
εἶπε: «Σέ δοξάζω, Πατέρα, Κύριε
τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, γιατί ἔκρυ-
ψες αὐτά (τά οὐράνια μυστήρια) ἀπό
τούς σοφούς καί τούς εὐφυεῖς καί τά
φανέρωσες σέ νήπια. 
26 Ναί, Πατέρα, γιατί αὐτό ἦταν τό
θέλημά σου. 
27 Ὅλα μοῦ παραδόθηκαν ἀπό τόν
Πατέρα μου. Καί κανείς δέν γνωρίζει
καλά τόν Υἱό, παρά μόνον ὁ Πατέ-
ρας, οὔτε τόν Πατέρα γνωρίζει κα-

||Λουκ.
10,21-22

13,11
Ἰωάν.

7,48-49
Α´ Κορ.
1,26-29

4,3σχ.
16,17
Ἰωάν.

3,35σχ.
10,15.
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ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. νείς καλά, παρά μόνον ὁ Υἱός καί
ἐκεῖνος στόν ὁποῖο θέλει ὁ Υἱός νά
Τόν ἀποκαλύψει». 

Ὁ Ἰησοῦς ἐμφανίζεται ὡς ἡ Σοφία, βλ. σχόλ. εἰς
Ματθ. 11,19, ἀλλά κατά ἕνα ἔξοχο τρόπο, ὄχι πιά
ὡς μία προσωποποίηση, ἀλλά ὡς πρόσωπο, ὁ
«Υἱός», ὁ κατ᾽ ἐξοχήν Υἱός τοῦ «Πατρός», βλ.
σχόλ. εἰς 4,3. Αὐτή ἡ παράγραφος μέ ἰωάννειο
τόνο (βλ. Ἰωάν. 1,18. 3,11.35. 6,46. 10,15, κ.ἄ.),

ἐκφράζει στό βάθος τό πιό ἀρχικό τῆς συνο-
πτικῆς παραδόσεως (ὅπως καί στόν Ἰωάννη) τήν
σαφῆ συνείδηση ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ μονογενής
Υἱός τοῦ Θεοῦ.

11,28. Πεφορτισμένοι. Τό βάρος τοῦ Νόμου
μέ τίς φαρισαϊκές παρατηρήσεις πού ἐπιβάραιναν

Ἄρατε τόν ζυγό μου (11,28-30)

1. Ὁ Κύριος καλεῖ ὅλους, Ἰουδαίους καί ἐθνικούς, «πάντας» τούς «κοπιῶντας»
καί τούς «πεφορτισμένους», γιά νά εὕρουν ἀνάπαυση σ᾽ Αὐτόν (στίχ. 28). Ὡς «κο-
πιῶντας» ἄς νοήσουμε τούς Ἰουδαίους, γιατί ἔκαναν πολλές παρατηρήσεις στόν
Νόμο καί θέσπιζαν πολλές καί δυσβάστακτες ἐντολές καί κοπίαζαν λοιπόν στήν ἐξά-
σκηση τῶν ἐντολῶν αὐτῶν. Ὡς «πεφορτισμένους» πάλι ἄς νοήσουμε τούς ἐθνικούς,
γιατί ἐβαρύνοντο καί ἐπιέζοντο μέ πολλά ἁμαρτήματα. Ὅλους αὐτούς τούς καλεῖ ὁ
Ἰησοῦς Χριστός νά πιστεύσουν καί νά βαπτισθοῦν σ᾽ Αὐτόν, γιά νά βροῦν τήν λύ-
τρωσή τους. Αὐτό θά εἶναι «ἀνάπαυση», γι᾽ αὐτούς. 

2. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς καλεῖ πάλι νά πάρουμε πάνω μας τόν «ζυγό» του (στίχ.
29). Ζυγός τοῦ Χριστοῦ εἶναι νά ὑπαχθοῦμε στήν Βασιλεία Του. Γενικά ὁ ζυγός
εἶναι σύμβολο σκληρότητος, βάρους καί ὑπευθυνότητος (βλ. Α´ Βασ. 12,1-11. Ἰερ
34,8-35,2. Ἑβρ. 27.8-28,2. Σοφ. Σειρ. 40,1). Ἄν καί ἔτσι εἶναι ὁ ζυγός τῶν ἁμαρτιῶν
μας, βαρύς καί σκληρός (βλ. Ψαλμ. 37,4), ὅμως ὁ ζυγός τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἁπαλός.
Λέγει ὁ Κύριος στήν περικοπή μας: «Ὁ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλα-
φρόν ἐστιν» (στίχ. 30). «Ζυγός» τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ταπείνωση καί ἡ πραότητα.
Γιατί, ὅποιος ταπεινώνεται ἔχει ἀνάπαυση, μένει ἀτάραχος, ὅπως, ἀντίθετα, ὁ κενό-
δοξος καί ὁ ἀλαζονικός εἶναι πάντοτε σέ ἀνησυχία, γιατί θέλει ὅλους νά τούς ὑπερβεῖ
καί νά τούς ὑποτάξει καί ἀγωνιᾶ γιά τό πῶς θά δοξασθεῖ. Ὁ ζυγός τοῦ Χριστοῦ, δη-
λαδή ἡ ταπείνωση, εἶναι ἐλαφρύς, γιατί, γιά τήν ταπεινή φύση μας εἶναι εὐκολώτερο
τό νά ταπεινούμεθα παρά τό νά ἐπαιρόμεθα. Ἀλλά καί ὅλες οἱ ἐντολές τοῦ Χριστοῦ
λέγονται «ζυγός» καί, ἄν καί πρός καιρόν μᾶς φαίνονται βαρειές καί δύσκολες, ὅμως
εἶναι καί γίνονται ἐλαφρές, γιατί τίς τηροῦμε ἀπό ἀγάπη στόν Χριστό καί γιατί σκε-
πτόμεθα ὅτι ἄν τίς ἐφαρμόζουμε μᾶς περιμένει μελλοντική ἀνταπόδοση στόν παρά-
δεισο (βλ. Θεοφυλάκτου Μ. 123,260).

11,28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κο-
πιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ
ἀναπαύσω ὑμᾶς. 

11,28 «Ἐλᾶτε σ᾿ ἐμένα ὅλοι ἐσεῖς
πού εἶστε κουρασμένοι καί καταπο-
νημένοι καί ἐγώ θά σᾶς ἀναπαύσω. 

1,18
Ἰωάν.

3,11σχ.
Σ. Σολ.

2,13

Σ. Σειρ.
24,19.

51,23-30
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29Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ
μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ
ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε
ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 
30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ
φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

29Σηκῶστε πάνω σας τό ζυγό μου καί
μάθετε ἀπό Μένα, ὅτι εἶμαι πράος
καί ταπεινός στήν καρδιά καί οἱ
ψυχές σας θά βροῦν ἀνάπαυση. 
30Γιατί ὁ ζυγός μου εἶναι ἁπαλός καί
τό φορτίο μου ἐλαφρύ».

περισσότερο (23,4· βλ. σχόλ. εἰς 5,17). Ὁ «ζυγός
τοῦ Νόμου» ἦταν μία μεταφορά συνήθης στούς
ραββίνους· βλ. ἤδη εἰς Σοφ. 3,9. Θρήν. 3,27. Ἰερ.
2,20. 5,5· βλ. Ἠσ. 14,25. Σοφ. Σειρ. 6,24-25.
51,26-27 τήν χρήση τῆς φράσης σέ περικοπή γιά
τήν σοφία, μέ τήν ἰδέα τοῦ εὔκολου καί ἄνετου
κόπου. 11,29. Πρᾶος καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ.
Κλασσικά ἐπίθετα τῶν πτωχῶν τῆς Παλαιᾶς Δια-

θήκης, βλ. Σοφ. 2,3 σχόλ. Δαν. 3,64 (Ἑβρ. 3,87).
Ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται γι᾽ αὐτούς τούς πτωχούς καί
ταλαιπωρημένους ὅπως εἶχε ἀναγγελθεῖ περί τοῦ
«Δούλου» (βλ. Ἠσ. 61,1-2 καί Λουκ. 4,18· βλ.
ἀκόμη Ματθ. 12,18-21. 21,5). Γι᾽ αὐτούς ἀναγ-
γέλθηκαν καί οἱ Μακαρισμοί (βλ. σχόλ. εἰς
Ματθ. 5,3), ὅπως καί πολλές ἄλλες διδασκαλίες
τοῦ Εὐαγγελίου. 

Τό κόψιμο τῶν σταχύων (12,1-8) 

1. Γιά νά λύσει ὁ Χριστός τίς νομικές παρατηρήσεις ὁδηγεῖ τούς μαθητές Του
διά μέσου τῶν σπαρμένων χωραφιῶν. Οἱ μαθητές, πεινασμένοι ὅπως ἦταν, ἄρχισαν
νά μαδοῦν στάχυα καί νά τά τρώγουν (στίχ. 1). Οἱ Φαρισαῖοι ἦταν αὐστηροί στά
νομικά. Ἐνῶ τό νά μαζεύει κανείς λίγα στάχυα ἀπό τόν ἀγρό τοῦ πλησίον ἐπιτρε-
πόταν ἀπό τόν Νόμο (Δευτ. 23,25), αὐτοί, οἱ Φαρισαῖοι, τήν πράξη τῶν μαθητῶν
τήν θεώρησαν ὡς θερισμό καί κατηγόρησαν τούς μαθητές ὡς ἐργαζομένους τό Σάβ-
βατο (στίχ. 2)! 

2. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀναφέρει στούς Φαρισαίους ἐπιχειρήματα ἀπό τήν Παλαιά
Διαθήκη παραβατῶν τοῦ κανόνος τοῦ Σαββάτου, στά ὁποῖα φαίνεται ὅτι ὁ Νόμος
δέν εἶναι ἀπόλυτος, ὅταν συντρέχει λόγος ἀνάγκης ἤ ὑπηρεσίας στόν Θεό: (α) Ὁ
Δαυΐδ καί οἱ σύντροφοί του γιά τήν πείνα ἐτόλμησαν καί περισσότερο, γιατί ἔφαγαν
τούς ἄρτους τῆς προθέσεως (στίχ. 3-4). Οἱ σεμιδάλιοι αὐτοί ἄρτοι ἦταν δώδεκα,
κατά τόν ἀριθμό τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ. Ἔπρεπε νά τίθενται πάνω στήν
τράπεζα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου ὡς θυσία στόν Θεό σέ δύο σειρές, ἕξι στό δεξιό
μέρος καί ἕξι στό ἀριστερό, ἐναλλάσσονταν δέ κατά Σάββατο. Αὐτούς τούς ἄρτους
μόνο οἱ ἱερεῖς ἔπρεπε νά τούς τρώγουν καί κανείς ἄλλος (Λευτ. 24,5-9). Καί ὅμως
τούς ἔφαγαν ὁ Δαυΐδ καί οἱ σύντροφοί του ἀπό τήν ἀνάγκη τῆς πείνας (βλ. Α´ Βασ.
21). (β) Παρά τό ὅτι ὁ Νόμος ἐμπόδιζε τήν ἐργασία τοῦ Σαββάτου (Ἐξ. 20,9-11), οἱ
ἱερεῖς τό Σάββατο καί τά ξύλα ἔσχιζαν καί τήν φωτιά τήν ἄναβαν (βλ. Ἀριθμ.
28,9.10) καί ὅμως ἦταν «ἀναίτιοι» (στίχ. 5). Κατά τήν γνώμη ὅμως τῶν Φαρισαίων
αὐτοί ἐμόλυναν τό Σάββατο. 

3. Ἀλλά πιθανόν οἱ Φαρισαῖοι νά σκέπτονταν ὅτι γιά μέν τούς ἱερεῖς ἐπιτρεπόταν
ἡ ἐργασία τοῦ Σαββάτου, ὄχι ὅμως καί γιά τούς μαθητές. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός
τούς λέγει «τοῦ ἱεροῦ μείζων ἐστιν ὧδε» (στίχ. 6). Δηλαδή: «Ἐπειδή ἐγώ ὁ Δεσπότης,

Ὠσ. 10,11
Ἰερ. 6,16

Παρ. 3,17
Ψαλμ.
33,19

Γαλ. 5,1
Πράξ.
15,10

||Μάρκ.
2,23-28
||Λουκ.
6,1-15
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πού εἶμαι μέ τούς μαθητές Μου, εἶμαι ἀνώτερος ἀπό τόν ναό, ἔχουν καί αὐτοί οἱ
μαθητές Μου ἐξουσία μεγαλύτερη ἀπό τούς ἱερεῖς νά λύουν τό Σάββατο» (Θεοφύ-
λακτος, Μ. 123,261). Τέλος, στήν περικοπή μας δεικνύει ὁ Χριστός τούς Φαρισαίους
καί ὡς ἀμαθεῖς, ὡς ἀγνοοῦντες τόν λόγο τοῦ Θεοῦ πού εἶπε διά τοῦ προφήτου Ὠσηέ:
«Ἔλεον θέλω καί οὐ θυσίαν» (στίχ. 7· Ὠσ. 6,6). Ἄν πραγματικά εἶχαν ἀγάπη, θά
ἔπρεπε νά ἐλεήσουν καί νά κατανοήσουν τούς πεινῶντες μαθητές καί νά μήν τούς
κατακρίνουν, διότι μαδοῦσαν καί ἔτρωγαν στάχυα τό Σάββατο. Ἄλλωστε, ὁ Υἱός
τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ὁ Δημιουργός καί τῶν ἡμερῶν καί ὅλων, εἶναι «Κύριος τοῦ Σαβ-
βάτου» (στίχ. 8) καί μπορεῖ λοιπόν νά λύσει τό Σάββατο.

12,1 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπο-
ρεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασι διὰ
τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στά-
χυας καὶ ἐσθίειν. 
2 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπον
αὐτῷ· ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν
ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. 

3Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἀνέγνωτε τί
ἐποίησε Δαυῒδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς
καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ; 
4 Πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ
Θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέ-
σεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ
φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ, εἰ μὴ
μόνοις τοῖς ἱερεῦσι; 

5 Ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι
τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ
σάββατον βεβηλοῦσι, καὶ ἀναίτιοί
εἰσι; 

6Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν

12,1 Ἐκεῖνο τόν καιρό πέρασε ὁ
Ἰησοῦς τό Σάββατο μέσα ἀπό
σπαρτά. Οἱ δέ μαθητές Του πείνασαν
καί ἄρχισαν νά τρίβουν τά στάχυα
καί νά τρῶνε τούς σπόρους. 
2 Οἱ δέ Φαρισαῖοι, ὅταν εἶδαν αὐτό,
εἶπαν σ᾿ αὐτόν: «Ἰδού οἱ μαθητές
σου κάνουν αὐτό, πού δέν πρέπει νά
κάνουν τό Σάββατο». 
3Αὐτός δέ εἶπε σ᾿ αὐτούς: «Δέν δια-
βάσατε τί ἔκανε ὁ Δαβίδ, ὅταν πεί-
νασε αὐτός καί οἱ σύντροφοί του; 
4 Ὅτι δηλαδή μπῆκε στόν οἶκο τοῦ
Θεοῦ καί ἔφαγε τούς ἄρτους τῆς
προθέσεως, πού δέν ἦταν ἐπιτρεπτό
οὔτε σ᾿ αὐτόν νά τούς φάει οὔτε
στούς συντρόφους του, παρά μόνο
στούς ἱερεῖς; 
5Ἤ δέν διαβάσατε στό Νόμο, ὅτι τό
Σάββατο οἱ ἱερεῖς μέ τήν ὑπηρεσία
τους στό ναό παραβαίνουν τήν ἀργία
τοῦ Σαββάτου καί ὅμως δέν ἔχουν
κατηγορία γι᾿ αὐτό; 
6Σᾶς λέγω δέ ὅτι ἐδῶ εἶναι ἀνώτερο

12,2. Δέν κατηγοροῦν τούς μαθητές ὅτι καθ᾽
ὁδόν συνέλλεγαν στάχυα ἀπό τόν ἀγρό τοῦ
ἄλλου (τό Δευτ. 23,26 τό ἐπέτρεπε), ἀλλά ὅτι τό
ἔκαναν αὐτό τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου. Οἱ κα-

ζουϊστές μέ κακοποιημένη ἑρμηνεία ἔβλεπαν σ᾽
αὐτό μία «ἐργασία» ἀπηγορευμένη ἀπό τόν
Νόμο, βλ. Ἐξ. 34,21. 12,5. Τό Σάββατο ἐπιβαρυ-
νόταν μέ τίς δραστηριότητες τῶν διακόνων τῆς

Ἐξ.
20,8σχ.

Α´ Βασ.
21,2-7

Ἐξ.
25,23σχ.

Ἀριθμ.
28,9

12,41
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ἐστιν ὧδε. 
7Εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν ἔλεον θέλω
καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε
τοὺς ἀναιτίους. 
8Κύριος γάρ ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
που καὶ τοῦ σαββάτου.

ἀπό τό ναό. 
7Ἀκόμη, ἄν εἴχατε καταλάβει τί ση-
μαίνει “ἀγάπη θέλω καί ὄχι θυσία”,
δέν θά καταδικάζατε τούς ἀθώους. 
8Ὁ δέ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι κύ-
ριος καί τοῦ Σαββάτου». 

λατρείας. 12,8. Στήν περίπτωση τῆς περικοπῆς
μας καί στίς περιπτώσεις τῶν θαυμάτων τῆς ἡμέ-
ρας τοῦ Σαββάτου (Ματθ. 12,9-14. Λουκ. 13,10-
17. 14,1-6. Ἰωάν. 5,1-18 καί 7,19-24. κεφ. 9), ὁ
Ἰησοῦς βεβαιώνει ὅτι ἀκόμη καί ἕνας θεῖος θε-
σμός, ὅπως αὐτός τῆς σαββατικῆς ἀναπαύσεως,
δέν ἔχει ἀπόλυτο ἰσχύ, ἀλλά πρέπει νά ὑποχωρεῖ
στήν ἀναγκαιότητα ἤ στήν ἀγάπη καί ὅτι αὐτός
ὁ Ἴδιος ἔχει τήν δύναμη νά ἑρμηνεύει μέ αὐθεν-
τικότητα τόν μωσαϊκό Νόμο (βλ. 5,17 σχόλ.

15,1-7. 19,1-9). Ἔχει τήν ἐξουσία αὐτή ὡς «Υἱός
τοῦ ἀνθρώπου» (βλ. σχόλ. εἰς 8,20),·εἶναι ὁ Κύ-
ριος τῆς μεσσιανικῆς Βασιλείας καί ἔχει ἀπο-
στολή ἀπό ἐδῶ κάτω (βλ. 9,6), νά ἐγκαθιδρύσει
μία νέα οἰκονομία (βλ. σχόλ. εἰς 9,17), ἀνωτέρα
τῆς παλαιᾶς, διότι «τοῦ ἱεροῦ μεῖζον ἐστιν ὧδε»
(στίχ. 6). – Οἱ ραββῖνοι παραδέχονταν τίς ἀπαλ-
λαγές ἀπό τόν Νόμο τοῦ Σαββάτου, ἀλλά οἱ
ἐνδοιασμοί τους τούς περιόριζαν κατά πολύ. 

Ὁ ἄνθρωπος μέ τό παράλυτο χέρι (12,9-14)

1. Ὁ Κύριος πῆγε τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου (βλ. Λουκ. 6,6) στήν συναγωγή τῶν
Ἰουδαίων καί ἦταν ἐκεῖ ἄνθρωπος πού εἶχε ξερό καί ἀκίνητο τό χέρι του (στίχ. 9-
10α), τό δεξί του χέρι, ὅπως λέγει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς (6,6). Οἱ εὑρισκόμενοι
στήν συναγωγή Φαρισαῖοι, γιά νά λάβουν ἀφορμή καί νά κατηγορήσουν τόν Χριστό,
τόν ἐρώτησαν ἄν ἐπιτρέπεται ἀπό τόν Νόμο νά θεραπεύει κανείς τό Σάββατο (στίχ.
10β). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπαντῶντας μέ ὡραῖο παράδειγμα τούς ἤλεγξε ὅτι εἶναι
φιλοχρήματοι καί ἀπηνεῖς καί καταφρονητές τοῦ Θεοῦ. Γιατί, ἐνῶ ἄν ἡμέρα Σάβ-
βατο πέσει ἕνα πρόβατό τους σέ λάκκο ἐπιτρέπεται καί ἐπιβάλλεται νά τό σηκώσουν,
πῶς δέν ἐπιτρέπεται νά θεραπεύσει κανείς τόν ἄνθρωπο ἡμέρα Σάββατο, πού εἶναι
ἀσύγκριτα ἀνώτερος ἀπό τό ζῶο (στίχ. 12), γιατί εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ; Οἱ Φαρι-
σαῖοι λοιπόν «καταφρονοῦσι τοῦ Σαββάτου ἵνα μή ζημιωθῶσι πρόβατον, ἀνελεεῖς δέ
εἰσιν, ὅτι ἀνθρώπου θεραπείαν οὐ θέλουσιν» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,264)! 

2. Τέλος, ὅταν ὁ Χριστός κατέδειξε μέ παράδειγμα ὅτι ἐπιτρέπεται τό Σάββατο
νά εὐεργετεῖ, ἔρχεται τώρα νά ἐφαρμόσει τήν ἀρχή αὐτή θεραπεύοντας τόν ἄνθρωπο.
Τόν θεράπευσε λέγοντάς του μόνο νά ἐκτείνει τό ξερό του χέρι (στίχ. 13). Δέν ἔκανε
δηλαδή κανένα ἔργο καί ἔτσι οἱ ἐχθροί του δέν θά εἶχαν καί «νόμιμο» βάση νά τόν
κατηγορήσουν ὡς παραβαίνοντα τό Σάββατο. «Πολλοί καί τώρα ἔχουν ξερά χέρια,
δηλαδή, χέρια πού δέν ἐλεοῦν καί δέν προσφέρουν. Ἀλλά ὅταν μέσα στήν ψυχή τῶν
ἀνθρώπων αὐτῶν ἀκουστεῖ ὁ εὐαγγελικός λόγος, τότε αὐτοί ἐκτείνουν τά χέρια τους
γιά νά ἐλεήσουν» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,264). 

=9,13
Ὠσ. 6,6
Α´ Βασ.

15,22

Ἰωάν.
5,16-17

||Μάρκ.
3,1-6

||Λουκ.
6,6-11
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12,9 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν
εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν.
10 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐκεῖ τὴν
χεῖρα ἔχων ξηράν· καὶ ἐπηρώτησαν
αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἔξεστι τοῖς σάβ-
βασι θεραπεύειν; Ἵνα κατηγορήσω-
σιν αὐτοῦ. 
11 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τίς ἔσται ἐξ
ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἕν,
καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν
εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ
ἐγερεῖ; 
12Πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προ-
βάτου; Ὥστε ἔξεστι τοῖς σάββασι
καλῶς ποιεῖν. 
13Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ· ἔκτεινόν
σου τὴν χεῖρα· καὶ ἐξέτεινε, καὶ ἀπο-
κατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.
14 Ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμ-
βούλιον ἔλαβον κατ᾿ αὐτοῦ, ὅπως
αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 

12,9 Καί ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς ἔφυγε
ἀπό ᾿κεῖ ἦρθε στή συναγωγή τους. 
10Καί ἰδού ἦταν ἐκεῖ ἕνας ἄνθρωπος,
πού εἶχε τό χέρι του παράλυτο. Καί
γιά νά τόν κατηγορήσουν, τόν ρώτη-
σαν λέγοντας: «Ἐπιτρέπεται νά
κάνει κανείς θεραπεῖες τό Σάββατο;» 
11Αὐτός δέ τούς εἶπε: «Ποιός ἄνθρω-
πος ἀπό σᾶς θά βρεθεῖ, πού ἔχει ἕνα
πρόβατο καί ἄν αὐτό πέσει τό Σάβ-
βατο σέ λάκκο, δέν θά τό πιάσει καί
δέν θά τό σηκώσει; 
12 Ἀλλά πόσο διαφέρει ὁ ἄνθρωπος
ἀπό τό πρόβατο; Ὥστε ἐπιτρέπεται
νά κάνει κανείς τό Σάββατο καλό». 
13 Τότε λέγει στόν ἄνθρωπο: «Ἅ -
πλωσε τό χέρι σου». Καί τό ἅπλωσε
καί ἔγινε πάλι γερό, ὅπως τό ἄλλο. 
14Τότε οἱ Φαρισαῖοι πῆγαν καί ἔκα-
ναν συμβούλιο ἐναντίον του, γιά νά
τόν ἐξοντώσουν. 

12,11. Στούς χρόνους τοῦ Χριστοῦ, ἡ καζουϊ-
στική τῶν ραββίνων ἐπέτρεπε νά παραλείπεται ὁ
νόμος τοῦ Σαββάτου γιά νά προσφέρονται θερα-
πευτικές φροντίδες σέ ἕνα ἄνθρωπο πού κινδύ-
νευε νά πεθάνει. Δέν ἐπέτρεπε ὅμως καμμία
θεραπευτική πράξη οὔτε καί γιά νά σωθεῖ ἕνα
κτῆνος. Ἀλλά αὐτό δέν τό τηροῦσαν οἱ χωρικοί,

στούς ὁποίους ἀπευθύνεται ὁ Κύριος καί τό προ-
ϋποθέτει ὅτι τό κάνουν: Γιά νά σώσουν ἕνα πρό-
βατο δέν διστάζουν νά παρεκλίνουν ἀπό τήν
διδασκαλία τῶν διδασκάλων. Ἄρα πρέπει πολύ
περισσότερον νά νοήσουν ὅτι καλῶς πράττει
Αὐτός πού θεραπεύει τό Σάββατο ἕνα ἄνθρωπο
παρεκλίνοντας ἀπό τήν ἐπίσημη διδασκαλία. 

Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ «Δοῦλος τοῦ Γιαχβέ» (12,15-21)

1. Ὁ Ἰησοῦς, ὅταν ἔμαθε τά ἐναντίον του φονικά σχέδια, ἔφυγε ἀπό τήν ἐπικίν-
δυνη περιοχή καί πῆγε ἀλλοῦ νά διδάξει καί νά θαυματουργήσει. Ἐθεράπευσε δέ
ἐκεῖ πολλούς (στίχ. 15). Παρήγγειλε ὅμως νά μήν διαλαλοῦν τά θαύματά Του (στίχ.
16). Γιατί τό ἔκανε αὐτό; Γιά τόν φθόνο τῶν Ἰουδαίων. «Τόν φθόνον αὐτῶν παρα-
μυθούμενος – λέγει ὁ Θεοφύλακτος–, οὐ θέλει φανεροῦσθαι. Ἐσπούδαζε γάρ παντί
τρόπῳ θεραπεύειν αὐτούς» (Μ. 123,265). 

Λουκ.
20,20

Ἰωάν. 8,6
||Λουκ.

14,5

Ἐκκλ.
3,19
Ἐξ.

20,8σχ.

Ἰωάν.
11,53.

5,18
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Κατά τήν συνήθεια πού ἔχει ὁ Ματθαῖος καί τήν ὁποία ἐπανειλημμένως εἴδαμε,
καταφεύγει καί τώρα στήν Παλαιά Διαθήκη καί παραθέτει περικοπή ἀπ᾽ αὐτήν, γιά
νά δείξει ὅτι ἔτσι πράγματι εἶχε προφητευθεῖ ἡ μορφή τοῦ Μεσσίου, ὡς εὐσπλάγχνου
καί ταπεινοῦ καί ἡσύχου καί ὄχι ὡς κομπάζοντος. Ὁ προφήτης Ἠσαΐας εἶχε πεῖ περί
τοῦ Μεσσίου:           

«Δέν θά φωνάζει, δέν θά κραυγάζει 
οὔτε θά ἀκούεται στούς δρόμους.

Κάλαμον συντεθλασμένον δέν θά ἀποσυντρίψει 
καί λυχνία καπνίζουσα δέν θά ἀποσβύσει» 

(Ἠσ. 42,2). Βλ. στίχ. 19 τῆς περικοπῆς μας. 

Ὁ μακαριστός διδάσκαλος Βέλλας σχολιάζει ἐπί τοῦ πρώτου ἡμιστιχ., «Δέν θά
φωνάζει, δέν θά κραυγάζει  οὔτε θά ἀκούεται στούς δρόμους»: «Ἐν ἀντιθέσει πρός
διαφόρους δημαγωγούς ὁ Μεσσίας δέν ἔρχεται ὡς θορυβοποιός ρήτωρ, ὡς κομπά-
ζων καί ἐπιδεικτικός κήρυξ ἀλλ᾽ ὅπως δεικνύει ὁ ἑπόμενος στχ. ὡς ἀθόρυβος ἀφανής
ἐργάτης, ὁ ὁποῖος θά πλησιάσῃ ἕνα ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων, διά νά τόν ἀνατάμῃ,
τόν σπουδάσῃ πρῶτον καί ἔπειτα μεθοδικά ἀλλ᾽ ἀθόρυβα νά ἐργασθῇ ἐπί τῆς ψυχῆς
ἑκάστου ἀνθρώπου. Ἡ μέθοδος αὕτη τῆς ἐργασίας, τήν ὁποίαν καί ὁ Ἰερεμίας (6,9
ἑξ.) θά συστήσῃ εἰς τόν πνευματικόν ἐργάτην, εἶναι μέν κοπιώδης καί ἀπαιτεῖ χρόνον
μακρόν καί καταρτισμόν οὐ τόν τυχαῖον ἀλλ᾽ εἶναι ἡ θετικωτέρα καί ἀποδοτικωτέρα
μέθοδος» (στίχ. 19. Ἠσ. 42,2). Καί ἐπί τοῦ δευτέρου ἡμιστιχ., «Κάλαμον συντεθλα-
σμένον δέν θά ἀποσυντρίψει καί λυχνία καπνίζουσα δέν θά ἀποσβύσει», ὁ αὐτός κα-
θηγητής μας σχολιάζει ὁμοίως ὡραῖα: «Ὁ Μεσσίας ἔρχεται νά ἀναζητήσῃ κατά
πρῶτον λόγον τόν κάλαμον τόν τεθλασμένον καί τήν καπνίζουσαν λυχνίαν, τούς
ἀνθρώπους τούς συντετριμμένους κατά τό πνεῦμα καί τήν ψυχήν, τούς ἀνθρώπους,
τῶν ὁποίων τό ἐσωτερικόν ἀρχίζει νά σκοτεινιάζῃ, τῶν ὁποίων ἡ πνευματική δύναμις
τάς τελευταίας της ἀναλαμπάς ἀναδίδουσα κινδυνεύει νά ἐκλίπῃ τελείως. Πρός
αὐτούς τούς συντετριμμένους ἔρχεται ὁ Μεσσίας οὐχί διά νά τούς ἀποσυντρίψῃ μέ
τήν δύναμίν του, μέ ἕνα φλογερόν κατά τῆς ἁμαρτίας κήρυγμα, οὐχί διά νά ἀπο-
σβέσῃ τήν λυχνίαν ἀλλά πλήρης ἀγάπης καί συμπαθείας θά σκύψῃ ἐπάνω των, διά
νά συνδέσῃ καί ἐπιδέσῃ τόν σπασμένον κάλαμον, ὥστε νά σταθῇ ὄρθιος, νά χύσῃ
ἔλαιον εἰς τήν καπνίζουσαν λυχνίαν, ὥστε αὕτη νά ἀναδώσῃ τήν λάμψιν καί φωτίσῃ
τό ἐσκοτισμένον ἐσωτερικόν τοῦ ἀνθρώπου. Ἔκδηλος εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ προφήτου
πρός τούς δυστυχεῖς τούτους ἀνθρώπους» (βλ. τό ἔργο του Θρησκευτικαί Προσωπι-
κότητες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόμ. Α´, σελ. 286, ὑποσημ. 3.4). 

2. Ἡ ἀνωτέρω περικοπή τοῦ προφήτου Ἠσαΐου εἶναι μία ἀπό τά τέσσερα τεμάχιά
του τά ἀναφερόμενα στόν Μεσσία (42,1-9. 49,1-6. 50,4-9. 52,13-53,12), στά ὁποῖα
τόν ὀνομάζει τιμητικά «Δοῦλον» (ἑβρ. «ἕβεδ», Ο´ «Παῖς»). Ἐπειδή ὅμως πρίν, ἀλλά
καί μετά ἀπό τήν παρατεθεῖσα περικοπή, ὁ Ἠσαΐας ὁμιλεῖ καί γιά τήν προσφορά
τοῦ Μεσσίου στά ἔθνη (βλ. Ἠσ. 42,1.4), ἀλήθεια τήν ὁποία ὁ Ματθαῖος τονίζει στό
Εὐαγγέλιό του, παραθέτει καί ἐδῶ ὁ Εὐαγγελιστής τόν σχετικό λόγο ἀπό τόν προ-
φήτη (στίχ. 18. 21). Ἀλλά καί συνδέεται ἡ περί τῶν ἐθνῶν περικοπή αὐτή τοῦ
Ἠσαΐου μέ τό ὅλο νόημα τῆς περικοπῆς μας: «Καί τί οὐκ ἐποίησεν ἵνα κερδήσῃ ἐκεί-
νους; Ἀλλ᾽ οὐκ ἠθέλησαν (βλ. στίχ. 14)· ὅθεν τά ἔθνη ἐλπιοῦσιν ἐπ᾽ αὐτόν, ἐπειδή οἱ
Ἰουδαῖοι οὐκ ἠθέλησαν» (Θεοφύλακτος Μ. 123,265).  
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12,15Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρη-
σεν ἐκεῖθεν· καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ
ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν
αὐτοὺς πάντας, 

16 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φα-
νερὸν ποιήσωσιν αὐτόν, 
17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 

18 ἰδοὺ ὁ παῖς μου, ὃν ᾑρέτισα, ὁ ἀγα-
πητός μου, εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή
μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾿ αὐτόν,
καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ· 

19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ
ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν
φωνήν αὐτοῦ. 

20Κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατε-
άξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει,
ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·

12,15 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς γνώρισε (τό
σκοπό τους) καί ἀναχώρησε ἀπό
ἐκεῖ. Καί τόν ἀκολούθησαν πλήθη
πολλά καί τούς θεράπευσε ὅλους
(τούς ἀσθενεῖς). 
16Καί τούς διέταξε αὐστηρά νά μήν
τόν διαφημίσουν. 
17Καί ἔτσι ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος πού
εἰπώθηκε ἀπό τόν προφήτη Ἠσαΐα,
πού ἔλεγε: 

18«Ἰδού ὁ δοῦλος μου, 
τόν ὁποῖο ἐξέλεξα, 
ὁ ἀγαπητός μου, 

στόν ὁποῖο εὐαρεστήθηκε 
ἡ ψυχή μου. 

Θά δώσω τό Πνεῦμα μου σ᾿ αὐτόν 
καί νόμο (τό Εὐαγγέλιο)
θά διακηρύξει στά ἔθνη. 

19 Δέν θά φωνάζει
οὔτε θά κραυγάζει, 

οὔτε θά ἀκούει κανείς 
τή φωνή του στούς δρόμους. 

20Καλάμι ραγισμένο δέν θά σπάσει 
καί λυχνάρι πού τρεμοσβήνει 

δέν θά σβήσει. 
Βέβαιο ὅμως εἶναι 

12,17. Ὅπως πληρωθῇ. Ἐκπληρώθηκε ὁ φι-
λάνθρωπος τρόπος τοῦ Μεσσία, ὅπως τόν προ-
φητεύει ὁ Ἡσαΐας εἰς 42,1 ἑξ. τοῦ βιβλίου του.
2,18. Κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. Κατά τό
ὑπόμνημα La Bibl. de Jerus. «κρίσις» ἐδῶ εἶναι ἡ
θεία κρίση πού ρυθμίζει τίς σχέσεις τοῦ Θεοῦ μέ
τούς ἀνθρώπους καί ἡ ὁποία ἐκφράζεται οὐσια-
στικά στήν Ἀποκάλυψη πού ἦλθε νά προσφέρει
ὁ Μεσσίας. Τό Ἑβραϊκό πρωτότυπο ἔχει τόν ὅρο
«μισπάτ» (fP;v]mi), ὅρος, ὁ ὁποῖος σημαίνει τίς δια-
τάξεις μέ τίς ὁποῖες ὁ Θεός τῆς δικαιοσύνης θε-
μελιώνει τίς σχέσεις τῆς διαθήκης μέ τούς
ἀνθρώπους (Γεν. 18,25. Δευτ. 4,6-8). Ἀκριβῶς ἡ

λ. δηλώνει τό δίκαιο, τόν νόμο καί ἐδῶ τόν θρη-
σκευτικό νόμο. Ἐπειδή δέ ὁ θρησκευτικός νόμος
ἐκφράζει τήν θέληση τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
τήν οὐσία τῆς θρησκείας, γι᾽ αὐτό τήν λ. «μι-
σπάτ» μποροῦμε νά τήν ἀποδώσουμε μέ τήν λ.
«θρησκεία». Ἐπειδή δέ ὑπάρχει θρησκεία στό
Ἰσραηλιτικό ἔθνος, εἶναι φανερό ὅτι ὁ Μεσσίας
διά τῆς προφητείας αὐτῆς δηλώνεται ὅτι θά φέρει
νέα θρησκεία, τόν Εὐαγγγελικό νόμο. Καί ὁ Θε-
οφύλακτος ἑρμηνεύει: «“κρίσις” ἡ διδασκαλία
καί γνῶσις καί διάκρισις τοῦ καλοῦ» (Μ.
123,265). Βλ. Β. Βέλλα, Θρησκευτικαί Προσω-
πικότητες, Ἐκδόσεις ΕΝΝΟΙΑ, σελ. 286 καί Π.
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Τρεμπέλα στό Ὑπόμνημά του). 12,20. Ἕως ἄν
ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τήν κρίσιν». Ἡ φράση πρέπει
νά ἑρμηνευθεῖ βάσει τῶν συμφραζομένων. Προ-
ηγουμένως ἐλέχθη περί τοῦ Μεσσίου ὅτι θά
φέρει νέα θρησκεία («κρίσιν») καί τώρα διά τῆς
φράσεως «ἕως ἄν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τήν κρίσιν»

ἀγγέλλεται ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἔργου Του αὐτοῦ: Βε-
βαίως θά ἐξαγγείλει τόν Εὐαγγελικό Του νόμον
καί θά τόν ἐγκαταστήσει (αὐτό εἶναι τό «εἰς
νῖκος»). Τό «ἕως» τῆς φράσεως θά μεταφρασθεῖ
«ἀλλά», ὅπως καί εἰς Ματθ. 5,18 («ἕως ἄν πάντα
γένηται»). 

21 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη
ἐλπιοῦσι.

ὅτι θά ἐγκαταστήσει τό νόμο (του). 
21Καί στό ὄνομά του 
θά ἐλπίζουν τά ἔθνη 

(= τόν ἀναμένουν τά ἔθνη)».

Ἡ βλασφημία κατά τῶν θαυμάτων τοῦ Ἰησοῦ 
καί ἡ ἀπάντησή Του (12,22-32)

1. Ἡ περικοπή μας ὁμιλεῖ γιά μία θαυματουργική θεραπεία τοῦ Ἰησοῦ σέ ἕνα
δαιμονιζόμενο, πού ἦταν καί τυφλός καί κωφός (στίχ. 22). Ἀλλά ὁ Χριστός τόν θε-
ράπευσε (στίχ. 22), θαῦμα πού προκάλεσε τόν θαυμασμό ὅλων, οἱ ὁποῖοι τόν ὀνό-
μασαν «Υἱό Δαβίδ» (στίχ. 23)· τόν ἀναγνώρισαν δηλαδή ὡς Μεσσία (γιά τήν
δαυϊτική καταγωγή τοῦ Μεσσία βλ. κεφ. 1). Οἱ Φαρισαῖοι ὅμως, πού ἄκουσαν τό
θαῦμα, τό ἀπέδωσαν στήν συνεργία τοῦ ἄρχοντα τῶν δαιμόνων, τοῦ Βεελζεβούλ
(στίχ. 24). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δείχνει τήν ἀφροσύνη τῶν Φαρισαίων μέ κοινά πα-
ραδείγματα: (α) Ὁ ἕνας δαίμονας βοηθεῖ τόν ἄλλον γιά νά συγκροτήσουν τό πονηρό
τους βασίλειο καί δέν εἶναι δυνατόν ποτέ ὁ ἕνας δαίμονας νά ἐκβάλει τόν ἄλλο (στίχ.
25-26). (β) Τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ νά ἐκβάλει δαιμόνια τό ἔκαναν καί ἐξορκιστές Ἰου-
δαῖοι μαθητές («υἱοί») τῶν Φαρισαίων (στίχ. 27). Ἄν λοιπόν ὁ Χριστός ἐκβάλει δαι-
μόνια διά τοῦ Βεελζεβούλ, τότε αὐτό τό ἴδιο θά πρέπει οἱ Φαρισαῖοι νά τό ποῦν καί
γιά τούς μαθητές τους· ἤ, αὐτοί οἱ μαθητές τους θά τούς γίνουν δικαστές γι᾽ αὐτό
πού λέγουν ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ (στίχ. 27). (γ) Ἄν ὁ Χριστός ἐκβάλλει τά δαιμόνια
μέ τήν βοήθεια τῶν δαιμόνων, ἄρα ἔχει φίλους τούς δαίμονες. Ἀλλά ὁ Χριστός ἀντι-
τάσσεται στούς δαίμονες καί τούς δεσμεύει. Πραγματικά, ἦλθε στόν κόσμο («εἰς
τήν οἰκίαν») γιά νά δέσει τόν πονηρό Διάβολο καί γιά νά ἁρπάσει τά «σκεύη» του,
δηλαδή, τούς ἀνθρώπους, πού ἦταν στήν κυριαρχία του (στίχ. 29). Δέν δέχεται ὁ
Χριστός συμβιβασμούς μέ τήν παράταξη τοῦ Διαβόλου (στίχ. 30). (δ) Κατά τά πα-
ραπάνω δέν εἶναι δυνατόν νά σταθεῖ ὁ λόγος τῶν Φαρισαίων ὅτι ὁ Χριστός ἐκβάλλει
τά δαιμόνια μέ τήν βοήθεια τοῦ Βεελζεβούλ. Ἄρα τά ἐκβάλλει «ἐν Πνεύματι Θεοῦ».
Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού ἦλθε νά εὐεργετήσει. «Ἄρα ἔφθασεν ἡ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ» σ᾽ αὐτούς (στίχ. 28). Ἦλθε ὁ Μεσσίας καί εἶναι Αὐτός. 

2. Τήν ἁμαρτία τῶν Φαρισαίων στήν περικοπή μας ὁ Χριστός τήν εἶπε «βλασφη-
μία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Καί ἡ ἁμαρτία αὐτή, λέγει ὁ Κύριος, εἶναι ἀσυγχώ-
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ρητη (στίχ. 31-32). Ναί, ὅταν βλέπει κανείς μιά φανερή ἐκδήλωση τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος καί ἀποδίδει αὐτό τό θαῦμα στήν ἐνέργεια τοῦ Σατανᾶ, αὐτό σημαίνει δια-
στροφή, σημαίνει τύφλα πνευματική, «πώρωση», ὅπως τό λέμε, καί ὁ πωρωμένος
ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά πεῖ ποτέ τό «ἥμαρτον», γι᾽ αὐτό καί ἡ ἁμαρτία του εἶναι
ἀσυγχώρητη. Ἄς προσέχουμε καί ἐμεῖς νά μήν κατηγοροῦμε κανένα πνευματικό
ἄνθρωπο καί μάλιστα ἱερωμένο γιά κάποια περίεργη γιά μᾶς ἐνέργειά του, γιατί ἡ
πράξη του αὐτή μπορεῖ νά γίνεται μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ἔμπνευση τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Ἀφώτιστοι δέ ἐμεῖς χαρακτηρίζουμε ὡς ἄπρεπη ἤ καί κακή ἤ
ἀκόμα καί τρελλή τήν πράξη του αὐτή. Καί ἔτσι πέφτουμε στήν ἁμαρτία τῆς βλα-
σφημίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά τήν ὁποία μίλησε ὁ Κύριος στήν περικοπή μας. 

12,22 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαι-
μονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός, καὶ
ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν
τυφλὸν καὶ κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ
βλέπειν· 
23 καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ
ἔλεγον· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς
ὁ υἱὸς Δαυῒδ; 

24 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες
εἶπον· οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμό-
νια εἰμὴ ἐν τῷ Βεελζεβούλ, ἄρχοντι
τῶν δαιμονίων. 

25Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμή-
σεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς· πᾶσα βασι-
λεία μερισθεῖσα καθ᾿ ἑαυτὴν
ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία
μερισθεῖσα καθ᾿ ἑαυτὴν οὐ σταθήσε-
ται. 
26 Καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν
ἐκβάλλει, ἐφ᾿ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς
οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 

12,22 Τότε τοῦ ἔφεραν ἕνα δαιμο-
νισμένο τυφλό καί ἄλαλο καί τόν θε-
ράπευσε, ὥστε ὁ τυφλός καί ἄλαλος
καί νά ὁμιλεῖ καί νά βλέπει. 

23 Καί ὅλα τά πλήθη τοῦ λαοῦ
ἐκπλήσσονταν καί ἔλεγαν: «Μήπως
αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ Υἱός τοῦ
Δαβίδ;» 
24Ἀλλά οἱ Φαρισαῖοι, ὅταν ἄκουσαν
αὐτό, εἶπαν: «Αὐτός δέν βγάζει τά
δαιμόνια παρά μέ τή δύναμη τοῦ Βε-
ελζεβούλ, τοῦ ἄρχοντα τῶν δαιμο-
νίων». 

25 Ὁ δέ Ἰησοῦς, γνωρίζοντας τίς
σκέψεις τους, εἶπε σ᾿ αὐτούς: «Κάθε
βασίλειο, ὅταν χωριστεῖ σέ ἀντιμα-
χόμενα μέρη, ἐρημώνεται. Καί κάθε
πόλη ἤ οἰκογένεια, πού χωρίζεται σέ
ἀντιμαχόμενα μέρη, θά διαλυθεῖ. 
26 Καί ἄν ὁ Σατανᾶς βγάζει τό Σα-
τανᾶ, τότε ὁ ἴδιος ἔχει κομματιαστεῖ.
Ἀλλά πῶς εἶναι δυνατόν νά σταθεῖ
τό βασίλειό του; 

12,24. Ἐν τῷ Βελζεβούλ. Βεελζεβούλ εἶναι
μία χαναανιτική θεότητα, τῆς ὁποίας τό ὄνομα
σημαίνει «Βάαλ ὁ Ἄρχοντας» (καί ὄχι «Βάαλ τῆς
κόπρου», ὅπως συχνά λέγεται), πράγμα πού ἐξη-

γεῖ γιατί θεωρεῖται «ἄρχοντας τῶν δαιμόνων». Ἡ
μορφή «Βεελζεβούλ» εἶναι ἕνα λογοπαίγνιο πε-
ριφρονητικῶν λέξεων (βλ. ἤδη Δ´ Βασ. 1,2 ἑξ.),
πού μεταμορφώνουν αὐτόν τόν τίτλο σέ «Βάαλ

9,27σχ.
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27Καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω
τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι
ἐκβαλοῦσι; Διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ
ἔσονται ὑμῶν. 

28 Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ
ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν
ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

29Ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς
τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη
αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ
τὸν ἰσχυρόν; Καὶ τότε τὴν οἰκίαν
αὐτοῦ διαρπάσει. 
30Ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι,
καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπί-
ζει. 

31 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα
ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται
τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος
βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς
ἀνθρώποις· 
32 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται
αὐτῷ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύ-
ματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται
αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν
τῷ μέλλοντι. 

27Καί ἄν ἐγώ βγάζω τά δαιμόνια μέ
τήν δύναμη τοῦ Βεελζεβούλ, οἱ μα-
θητές σας μέ ποιοῦ δύναμη τά βγά-
ζουν; Γι᾿ αὐτό αὐτοί θά σᾶς
καταδικάσουν. 
28 Ἄν ὅμως ἐγώ βγάζω τά δαιμόνια
μέ τή δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ
Θεοῦ, ἄρα ἔφτασε σέ σᾶς ἡ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ. 

29 Ἤ, πῶς μπορεῖ κανείς νά μπεῖ
στό σπίτι τοῦ ἰσχυροῦ καί νά ἁρπά-
ξει τά ὑπάρχοντά του, ἄν πρῶτα δέν
δέσει τόν ἰσχυρό; Μόνο τότε θά μπο-
ρέσει νά λεηλατήσει τό σπίτι του. 
30 Ὅποιος δέν εἶναι μαζί μου, εἶναι
ἐναντίον μου. Καί ὅποιος δέν μα-
ζεύει μαζί μου, σκορπίζει. 

31Γι᾿ αὐτό σᾶς λέγω, κάθε ἁμαρ-
τία καί βλασφημία θά συγχωρεθεῖ
στούς ἀνθρώπους· ἡ βλασφημία
ὅμως ἐναντίον τοῦ Πνεύματος δέν
θά συγχωρεθεῖ στούς ἀνθρώπους. 
32 Καί ὅποιος πεῖ λόγο ἐναντίον τοῦ
Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, θά τοῦ συγχω-
ρεθεῖ (ἐάν μετανοήσει). Ἀλλά ὅποιος
πεῖ λόγο ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, δέν θά τοῦ συγχωρεθεῖ οὔτε
σ᾿ αὐτόν τόν αἰώνα οὔτε στό μέλ-
λοντα». 

τῶν μυγῶν». 12,27. Οἱ υἱοί ὑμῶν, οἱ μαθητές.
Ἔκφραση σημιτική. 12,32. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ
νά συγχωρηθεῖ ἄν δέν δέχεται τήν θεότητα τοῦ
Ἰησοῦ, καλυμμένη ὑπό τίς ταπεινές ἐμφανίσεις
τοῦ «Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου», βλ. 8,20 σχόλ. Δέν
συγχωρεῖται ὅμως ἄν κλείνει τά μάτια του καί

τήν καρδιά του στίς φανερές ἐκδηλώσεις τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Ἀρνούμενες αὐτές ἀπορρίπτει
τήν ὑπέρτατη παραχώρηση πού κάνει σ᾽ αὐτόν ὁ
Θεός καί θέτει λοιπόν τόν ἑαυτόν του ὁ καταφρο-
νητής αὐτός ἐκτός τῆς σωτηρίας, βλ. Ἑβρ. 6,4-6.
10,26-31. 
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Οἱ λόγοι καί ἡ καρδία (12,33-37)

1. Ἐπειδή οἱ Φαρισαῖοι τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ δέν μποροῦσαν νά τά διαβά-
λουν ὡς κακά, τόν δέ Χριστό, πού ἔκανε τά θαύματα αὐτά τόν βλασφημοῦσαν ὡς
δαιμονιώδη, ὅπως εἴδαμε στήν προηγούμενη περικοπή, γι᾽ αὐτό καί τούς λέγει ὁ
Κύριος στήν ἐδῶ περικοπή μας: Ἤ θά παραδεχθεῖτε ὅτι ἐγώ τό δένδρο εἶμαι καλό
καί ἄρα οἱ καρποί μου, δηλαδή, τά θαύματά μου, εἶναι καί αὐτά καλά, ἤ ἀφοῦ μέ
λέγετε δαιμονιώδη, δηλαδή σαπρό δένδρο, ἄρα καί οἱ καρποί μου, τά θαύματά μου,
εἶναι καί αὐτά σαπρά. Ἐσεῖς ὅμως παραδέχεστε τά θαύματά μου (δηλαδή τούς καρ-
πούς μου) ὅτι εἶναι καλά· ἄρα καί ἐγώ τό δένδρο εἶμαι καλός καί ὄχι δαιμονιώδης
ὅπως μέ λέγετε. Γιατί ἀπό τόν καρπό γνωρίζετε τό δένδρο (στίχ. 33). 

2. Μέ τά λόγια αὐτά ὁ Κύριος ἤθελε νά πεῖ στούς Φαρισαίους ὅτι ἔχουν ἀντίφαση
στήν σκέψη τους. Ἀλλά αὐτό δέν εἶναι περίεργο γι᾽ αὐτούς, γιατί οἱ κακοί λόγοι
τους περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ προέρχονται ἀπό τήν κακή τους ψυχή. Γι᾽ αὐτό καί
τούς λέγει πάλι ὁ Κύριος: «Πῶς δύνασθε ἀγαθά λαλεῖν πονηροί ὄντες; Ἐκ γάρ τοῦ
περισσεύματος τῆς καρδίας τό στόμα λαλεῖ» (στίχ. 34). Ἔτσι εἶναι: Τά λόγια τοῦ
καλοῦ ἀνθρώπου προέρχονται ἀπό τόν θησαυρό τῆς καλῆς του καρδιᾶς, ὅπως καί
τά λόγια τοῦ πονηροῦ ἀνθρώπου προέρχονται ἀπό πονηρό θησαυρό τῆς καρδιᾶς του
(στίχ. 35). Ἀπό αὐτό ἄς γνωρίζουμε ὅτι ὅταν ἀκοῦμε ἕνα αἰσχρολόγο, αὐτός στήν
καρδιά του ἔχει περισσότερα ἀπό ὅσα λέγει· ὅπως καί πάλι ἕνας πού λέγει καλούς
λόγους, ἄς ξέρουμε ὅτι στήν καρδιά του ἔχει πολλά περισσότερα νά μᾶς πεῖ. 

3. Στόν ἐδῶ λόγο Του ὁ Κύριος προσφώνησε τούς Φαρισαίους «γεννήματα
ἐχιδνῶν» (στίχ. 34α), σάν νά τούς ἀρνεῖτο τήν καταγωγή τους ἀπό τόν Ἀβραάμ, γιά
τήν ὁποία ἐκόμπαζαν αὐτοί. Τέλος ὁ Κύριος θέτει γιά ὅλους μας μία γενική ἀρχή:
Γιά κάθε «ἀργό» λόγο πού θά ποῦν οἱ ἄνθρωποι θά δώσουν λόγο γι᾽ αὐτόν τήν ἡμέρα
τῆς κρίσεως (στίχ. 37). Ἐπειδή αὐτό τό εἶπε ὁ Κύριος μέ τήν εὐκαιρία τῆς βλασφη-
μίας τῶν Φαρισαίων ἐναντίον του, γι᾽ αὐτό τήν ἔκφραση «ἀργόν» λόγο, θά τήν νοή-
σουμε ὡς λόγο «ψευδῆ», «συκοφαντικόν», ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Χρυσόστομος. 

12,33 Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον
καλόν, καὶ τὸν καρπόν αὐτοῦ καλόν,
ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρόν, καὶ
τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν· ἐκ γὰρ
τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. 
34 Γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε
ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; Ἐκ γὰρ
τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ
στόμα λαλεῖ. 
35Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ
θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πο-
νηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θη-

12,33 «Ἤ δέχεστε τό δέντρο καλό
καί τόν καρπό του καλό, ἤ δέχεστε
τό δέντρο κακό καί τόν καρπό του
κακό, γιατί ἀπό τόν καρπό γνωρίζε-
ται τό δέντρο. 
34Γεννήματα ὀχιᾶς, πῶς μπορεῖτε νά
λέτε καλά πράγματα, ἀφοῦ εἶστε πο-
νηροί; Γιατί τό στόμα ὁμιλεῖ ἀπό τό
περίσσευμα τῆς καρδιᾶς. 
35Ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος ἀπό τόν ἀγαθό
ἀπόθεμα (τῆς καρδιᾶς του) βγάζει
ἀγαθά· καί ὁ πονηρός ἄνθρωπος ἀπό

=7,16-20
||Λουκ.
6,43-45

3,7.23,33
Σ. Σειρ.

27,6
15,11.18

Παρ.
10,14



169

12,38-42

12,36. Ἀργόν. Δέν πρόκειται ἐδῶ στήν περί-
πτωσή μας ἁπλῶς γιά λόγο ἀργό, ἀλλά γιά λόγο
συκοφαντικό, γιά μιά ἀστήρικτη κρίση (λόγος ὁ

μή «κατά πράγματος κείμενος», ὅπως τόν λέγει ὁ
Χρυσόστομος. Βλ. ὑπόμν. Τρεμπέλα).

σαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 

36Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ρῆμα ἀργὸν
ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀπο-
δώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ
κρίσεως· 
37ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ
καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικα-
σθήσῃ.

τόν πονηρό ἀπόθεμα (τῆς καρδιᾶς
του) βγάζει πονηρά. 
36 Σᾶς λέγω δέ, ὅτι γιά κάθε συκο-
φαντικό λόγο πού θά ποῦν οἱ
ἄνθρωποι, θά δώσουν γι᾿ αὐτόν λόγο
τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. 
37 Γιατί ἀπό τά λόγια σου θά δικαιω-
θεῖς καί ἀπό τά λόγια σου θά κατα-
δικαστεῖς». 

Τό σημεῖο τοῦ Ἰωνᾶ (12,38-42)

1. Ἐνῶ οἱ Φαρισαῖοι ἔπρεπε ἀπό τά προηγούμενα θαύματα νά πιστεύσουν τόν
Ἰησοῦν ὡς Μεσσία, ὅμως αὐτοί, ἐκφράζοντες ἀκόμη τήν ἀπιστία τους πρός Αὐτόν,
τοῦ ζητοῦν νά τούς δείξει κάποιο ἄλλο καταπληκτικό θαῦμα, πού τό ὀνομάζουν «ση-
μεῖον». Γι᾽ αὐτό καί ὁ Εὐαγγελιστής ἀρχίζει τήν περικοπή μέ τό «τότε» (στίχ. 38).
Δηλαδή: Τότε πού ἔπρεπε οἱ Φαρισαῖοι νά πιστεύσουν γιά τά τόσα θαύματα πού
εἶδαν, τότε αὐτοί ἐξέφρασαν πάλι τήν ἀπιστία τους. Τό «σημεῖο» πού ζητοῦν ἀπό
τόν Χριστό νά τούς δείξει τό ζητοῦν «ἐξ οὐρανοῦ», ὅπως μᾶς λέγουν ἄλλοι Εὐαγγε-
λιστές (βλ. Μάρκ. 8,11. Λουκ. 11,16). Ἡ ἔννοια εἶναι: Οἱ Φαρισαῖοι νόμιζαν ὅτι τά
θαύματα πού τελεῖ ὁ Ἰησοῦς στήν γῆ τά τελεῖ μέ τήν δύναμη τοῦ Διαβόλου, πού
εἶναι κοσμοκράτορας. Ἀλλά, ἄν εἶναι Μεσσίας, τί θαῦμα ἔχει νά τούς δείξει ἀπό τόν
οὐρανό; Στήν ἀπάντησή του ὁ Κύριος στούς Φαρισαίους ἐκάλεσε τήν γενεά τους
«πονηρά» καί «μοιχαλίδα» (στίχ. 39). «Πονηρά» μέν γιατί ἀπό παλαιά ἦταν ἄπιστη,
γεμάτη ἀπό κακία καί ἁμαρτία. «Μοιχαλίδα» δέ γιατί ἀπό παλαιά πάλι ἀποστάτησε
καί προσκολλήθηκε στά εἴδωλα· «“μοιχεία” γάρ ὀνομάζει καί τήν εἰδωλολατρεία ἡ
παλαιά Γραφή. Καί τοῦτο πολλαχοῦ τῶν προφητικῶν βίβλων εὑρήσεις» (Ζιγαβηνός,
Μ. 129,385). Ὡς παράδοξο σημεῖο, τό ὁποῖο ζητοῦν οἱ Φαρισαῖοι, θά τούς δώσει ὁ
Χριστός τήν ἀνάστασή Του. Θά κατέβει «ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς», δηλαδή στόν ἅδη,
καί θά μείνει ἐκεῖ «τρεῖς ἡμέρας καί τρεῖς νύκτας» καί μετά θά ἀναστηθεῖ. Τίς τρεῖς
ἡμέρες καί τίς τρεῖς νύκτες δέν πρέπει νά τίς νοήσουμε ὡς ὁλόκληρες, ἀλλά ἐν μέρει.
Δηλαδή: Πέθανε τήν Παρασκευή, μία ἡμέρα. Τό Σάββατο νεκρός, δεύτερη ἡμέρα.
Καί ἡ νύκτα τῆς Κυριακῆς τόν εἶχε πάλι νεκρό. Ἀριθμοῦνται λοιπόν τρία ἡμερονύ-
κτια. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ προεικονίσθηκε ἀπό τόν Ἰωνᾶ τόν προφήτη, ὁ
ὁποῖος παρέμεινε στήν κοιλιά τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρες καί τρεῖς νύκτες (στίχ. 40). 

2. Ἀλλά ὁ μέν Ἰωνᾶς μετά τήν ἔξοδό του ἀπό τό κῆτος κήρυξε στούς Νινευΐτες
καί ἐκεῖνοι τόν πίστευσαν. Τόν Χριστόν ὅμως οὔτε καί μετά τήν ἀνάστασή Του θά
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τόν πιστεύσει ἡ γενεά Του. Γι᾽ αὐτό «ἄνδρες Νινευΐται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει
μετά τῆς γενεᾶς ταύτης καί κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τό κήρυγμα Ἰωνᾶ
καί ἰδού πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε» (στίχ. 41). Οἱ Νινευΐτες, εἰδωλολάτρες ὄντες, πίστευσαν
στό κήρυγμα ἑνός προφήτου, χωρίς μάλιστα νά δοῦν σημεῖα του· ἐνῶ ἡ γενεά τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, παρά τό ὅτι εἶχε ἀνατραφεῖ ἀπό τούς προφῆτες πολλά χρόνια πρίν
καί παρά τό ὅτι ἄκουε αὐτόν τόν Ἴδιο τόν Μεσσία καί εἶδε καί πολλά θαύματά Του,
ὅμως δέν ἐπίστευσε. Αὐτό σημαίνει τό «καί ἰδού πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε»! Τήν ἴδια κατά-
κριση στήν ἄπιστη γενεά τοῦ Χριστοῦ θά τήν ἀπευθύνει καί ἡ βασίλισσα τῆς Αἰθιο-
πίας, ἡ ὁποία, ἄν καί ἀσθενής γυναίκα, ἦλθε ἀπό μακρυά γιά τήν σοφία τοῦ
Σολομῶντος «ἵνα περί δένδρων καί ξύλων καί φυσικῶν τινων ἀκούσῃ» (Θεοφύλα-
κτος, Μ. 123,273). Βλ. Γ´ Βασ. 10,1. Στήν περίπτωση ὅμως τοῦ Χριστοῦ οἱ Ἰουδαῖοι,
ἄν καί Αὐτός ὁ Ἴδιος ἦλθε σ᾽ αὐτούς ἀπό τόν οὐρανό καί τούς δίδαξε ἀπόρρητα πράγ-
ματα, ὅμως δέν τόν πίστευσαν (στίχ. 42). 

12,38. Θέλομεν ἀπό σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. Ἕνα
θαῦμα πού νά ἐκφράζει καί νά δικαιώνει τήν
αὐθεντικότητα πού διεκδικεῖ ὁ Ἰησοῦς (βλ. Ἠσ.
7,11 ἑξ. Λουκ. 1,18 σχόλ. Ἰωάν. 2,11 σχόλ.). Ὁ
Ἰησοῦς ἀρνεῖται νά δώσει ἐδῶ ἄλλο σημεῖο ἀπό
τήν ἀνάστασή Του, τό ὁποῖο εἶναι σημεῖο πει-

στικό, ἀλλά ἐδῶ τό ἀναγγέλλει κεκαλυμμένα.
12,39. Γενεά πονηρά καί μοιχαλίς. Οἱ ἐκφρά-
σεις εἶναι ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, βλ. σχόλ. εἰς
Ὠσ. 1,2. – Τό σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. Εἰς
16,4 ὁ Ματθ. δέν καθορίζει, ὅπως ἐδῶ στόν στίχ.
40, τήν ἔννοια τοῦ «σημείου τοῦ Ἰωνᾶ», καί τό

12,38Τότε ἀπεκρίθησάν τινες τῶν
γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγον-
τες· διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ ση-
μεῖον ἰδεῖν. 

39 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς·
γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον
ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται
αὐτῇ εἰμὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προ-
φήτου. 
40 Ὥσπερ γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς ὁ προ-
φήτης ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς
ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως
ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ
καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ
τρεῖς νύκτας. 
41Ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν
τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετε-

12,38Τότε ἔλαβαν τό λόγο μερικοί
ἀπό τούς Γραμματεῖς καί τούς Φαρι-
σαίους καί εἶπαν: «Διδάσκαλε, θέ-
λουμε νά δοῦμε ἀπό σένα ἕνα
θαυματουργικό σημεῖο (θαῦμα)». 
39 Καί αὐτός τούς εἶπε: «Γενεά πο-
νηρή καί μοιχαλίδα ζητεῖ ἐπίμονα ση-
μεῖο, ἀλλά σημεῖο δέν θά δοθεῖ σ᾿
αὐτή, παρά μόνο τό σημεῖο τοῦ Ἰωνᾶ
τοῦ προφήτου. 
40Ὅπως δηλαδή ὁ Ἰωνᾶς ὁ προφήτης
ἦταν στήν κοιλιά τοῦ κήτους (μεγά-
λου ψαριοῦ) τρεῖς ἡμέρες καί τρεῖς
νύχτες, ἔτσι θά εἶναι καί ὁ Υἱός τοῦ
ἀνθρώπου στήν καρδιά τῆς γῆς τρεῖς
ἡμέρες καί τρεῖς νύχτες. 
41Οἱ ἄνθρωποι τῆς Νινευΐ θά ἀναστη-
θοῦν κατά τήν Κρίση μαζί μ᾿ αὐτή
τή γενεά καί θά τήν καταδικάσουν,
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νόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ
ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 

42 Βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν
τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης
καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ
τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν
σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον
Σολομῶνος ὧδε.

γιατί μετανόησαν στό κήρυγμα τοῦ
Ἰωνᾶ· καί ἰδού ἐδῶ εἶναι ἀνώτερο
ἀπό τόν Ἰωνᾶ. 
42 Ἡ βασίλισσα τοῦ Νότου θά ἀνα-
στηθεῖ κατά τήν Κρίση μαζί μέ αὐτή
τή γενεά καί θά τήν καταδικάσει,
γιατί ἦλθε ἀπό τά πέρατα τῆς γῆς νά
ἀκούσει τή σοφία τοῦ Σολομώντα,
καί ἰδού ἐδῶ εἶναι ἀνώτερο ἀπό τόν
Σολομῶντα». 

Λουκ. 11,29 ἑξ. τό ἐννοεῖ περί τοῦ κηρύγματος
τοῦ Ἰησοῦ, πού εἶναι ἕνα σημεῖο γιά τούς συγ-
χρόνους του, ὅπως ὁ Ἰωνᾶς τό ἔκανε γιά τούς Νι-
νευΐτες. Αὐτή ἡ δεύτερη ἑρμηνεία ὑποκρύπτεται
ἐξ ἄλλου στόν στίχ. 41, εἶναι ὅμως ἡ ἑρμηνεία
αὐτή ὀλιγώτερη πιθανή, γιά τούς ἑξῆς λόγους:
Ὄχι μόνο τό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ, πού τώρα ἤδη
ἀκούγεται, δέν μπορεῖ νά λέγεται ὡς μελλοντικό
γεγονός, ἀλλά ἀκόμη καί κυρίως στήν ἰουδαϊκή
παράδοση ὁ Ἰωνᾶς ἦταν περισσότερο ὀνομαστός
γιά τήν θαυμαστή του ἀπελευθέρωση, παρά γιά
τό κήρυγμά του στούς ἐθνικούς, πού μᾶλλον δέν
εὐχαρίστησε τούς Ἰουδαίους γι᾽ αὐτό. Μάλιστα,

ἄν ἡ ἐξήγηση τοῦ στίχ. 40 εἶναι βραδυτέρα, ἡ
ἑρμηνεία τοῦ Ματθ. πρέπει νά ἐκφράζει καλύ-
τερα τήν σκέψη τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τήν ἑρμηνεία τοῦ
Λουκ.:Ὁ Ἰησοῦς ἀναγγέλλει μέ καλυμμένο
τρόπο τόν τελικό θρίαμβό Του. Ὅσο γιά τόν
Μᾶρκ. δέν ἔχει στό Εὐαγγέλιό του ὑπαινιγμό
στόν Ἰωνᾶ, γιατί θά τόν θεωροῦσε δύσκολο γιά
τούς ἀναγνῶστες του, βλ. σχόλ. εἰς Μάρκ. 8,12.
12,40. Τρεῖς ἡμέρας καί τρεῖς νύκτας. Αὐτή ἡ
ἔκφραση, ἕτοιμη ἀπό τό Ἰωνᾶ 2,1 σχόλ., ἐφαρ-
μόζεται κατά προσέγγιση στό διάστημα μεταξύ
τοῦ θανάτου καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. 

Ἐπιθετική ἐπιστροφή τοῦ ἀκαθάρτου πνεύματος (12,43-45)

1. Μέ τούς λόγους τῆς περικοπῆς αὐτῆς ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός δείχνει
στούς Ἰουδαίους ὅτι μέ τό νά μήν τόν παραδέχονται ὡς Μεσσία κατέπεσαν στό
ἔσχατο τῆς ἀπωλείας. Γιατί, ὅπως αὐτοί πού ἐλευθερώθηκαν ἀπό τούς δαίμονες, ἄν
ἔπειτα ραθυμήσουν, πάσχουν τά χειρότερα, ἔτσι καί μέ τήν γενεά αὐτή τῶν Ἰου-
δαίων. Κατεχόταν ἀπό τόν δαίμονα τῆς εἰδωλολατρίας, ἀλλά διά τῶν προφητῶν ὁ
Θεός ἐξέβαλε αὐτόν τόν δαίμονα. Ἦλθε ἔπειτα καί ὁ Χριστός θέλοντας νά τούς κα-
θάρει πολύ περισσότερο. Ἀλλά, ἐπειδή αὐτοί τόν ἀπωθοῦν καί μάλιστα θέλουν καί
νά τόν φονεύσουν, γι᾽ αὐτό, ἐπειδή ἁμαρτάνουν περισσότερο, θά κολαστοῦν καί πε-
ρισσότερο· ἡ ἔσχατη αἰχμαλωσία τους θά εἶναι χειρότερη ἀπό τίς προηγούμενες. 

2. Ἄς ἀναγάγουμε τήν περικοπή αὐτή καί στόν ἑαυτό μας: Μέ τό βάπτισμά μας
καί μέ τά ἄλλα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας ἐκβάλλεται ἀπό τήν ψυχή μας τό ἀκά-
θαρτο πνεῦμα καί πηγαίνει σέ «ἀνύδρους τόπους» (στίχ. 43), σέ ἀβάπτιστες δηλαδή
ψυχές, ἀλλά σ᾽ αὐτές δέν εὑρίσκει ἀνάπαυση· γιατί ἀνάπαυση τῶν δαιμόνων εἶναι
νά ἐνοχλοῦν τούς βαπτισμένους χριστιανούς μέ πονηρές ἐπιθυμίες καί πράξεις, ἀφοῦ
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τούς ἀβάπτιστους τούς ἔχουν ἤδη στήν κατοχή τους. Ἔτσι τό ἀκάθαρτο πνεῦμα ἐπι-
στρέφει σέ μᾶς τούς βαπτισμένους χριστιανούς παραλαμβάνοντας καί ἄλλα «ἑπτά
πνεύματα» (στίχ. 45) χειρότερα ἀπό αὐτό. Ὅπως εἶναι ἑπτά τά χαρίσματα τοῦ Πνεύ-
ματος (Ἠσ. 11,2.3), ἔτσι εἶναι ἑπτά πάλι καί τά πνεύματα τῆς κακίας. Ἄν λοιπόν ὅλα
αὐτά τά κακά πνεύματα εἰσέλθουν στήν ψυχή ἡμῶν τῶν βαπτισμένων χριστιανῶν
ἀπό ραθυμία μας, τότε θά εἶναι χειρότερη ἡ συμφορά ἀπό πρῶτα πού εἴμασταν ἀβά-
πτιστοι. Γιατί πρῶτα ὑπῆρχε ἐλπίδα νά καθαρθοῦμε μέ τό βάπτισμα. Μέ τήν εἰσβολή
τώρα τῶν κακῶν πνευμάτων μέσα μας, λόγω τῆς ραθυμίας μας, μόνη μία ἐλπίδα
ὑπάρχει γιά τόν καθαρμό μας, ἡ μετάνοια, πού θεωρεῖται δεύτερο βάπτισμα, τό ὁποῖο
ὅμως εἶναι πολύ ἐπίπονο.  

12,43. Οἱ παλαιοί θεωροῦσαν τούς ἐρημικούς
τόπους ὡς κατοικία δαιμόνων, βλ. Λευϊτ. 16,8
σχόλ. 17,7 σχόλ. Αὐτοί πάντως προτιμοῦν νά

ἔχουν κατοικία τούς ἀνθρώπους, βλ. Ματθ. 8,29
σχόλ. 

12,43 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον
πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου,
διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν
ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει. 
44 Τότε λέγει· εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπι-
στρέψω ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν
εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ σεσαρωμέ-
νον καὶ κεκοσμημένον. 
45Τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει
μεθ᾿ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα
πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα
κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα
τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν
πρώτων. Οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ
τῇ πονηρᾷ ταύτῃ.

12,43 «Ὅταν δέ τό ἀκάθαρτο
πνεῦμα βγεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο, περ-
νάει ἀπό ἄνυδρους τόπους καί ζητεῖ
ἀνάπαυση, ἀλλά δέν βρίσκει. 
44 Τότε λέγει: “Ἄς γυρίσω στό σπίτι
μου, ἀπ᾿ ὅπου βγῆκα”. Καί ὅταν
ἔλθει, τό βρίσκει ἥσυχο καί σαρω-
μένο καί στολισμένο. 
45Τότε πηγαίνει καί παίρνει μαζί του
ἄλλα ἑπτά πνεύματα, πονηρότερα
ἀπ᾿ αὐτό, καί μπαίνουν καί κατοι-
κοῦν ἐκεῖ, καί τότε ἡ τελευταία κατά-
σταση τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου γίνεται
χειρότερη ἀπό τήν πρώτη. Ἔτσι θά
συμβεῖ καί σ᾿ αὐτή τή γενεά τήν πο-
νηρή». 

Ἡ ἀληθινή οἰκογένεια τοῦ Ἰησοῦ (12,46-50)

1. Στήν περικοπή μας ἐδῶ ὁ Ἰησοῦς μᾶς ὁμιλεῖ γιά μία πνευματική συγγένεια
καί οἰκογένεια, ἡ ὁποία βασίζεται στήν ὑπακοή στό θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατρός
(στίχ. 50). Τό λόγο Του αὐτόν τόν εἶπε ὁ Ἰησοῦς τότε πού πῆγε ἡ Μητέρα Του μέ
τούς «ἀδελφούς» Του καί τόν ζήτησαν νά μιλήσει μαζί τους, ἐνῶ Αὐτός ὁμιλοῦσε
στά πλήθη (στίχ. 46). Καί δείχνοντας ὁ Ἰησοῦς τούς μαθητές καί ἀκροατές του ὀνό-
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||Λουκ.
8,19-21

Δευτ. 33,9
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μασε αὐτούς ὡς μητέρα Του καί ἀδελφούς Του (στίχ. 49). Καί πιό συγκεκριμένα
εἶπε: «Ἐκεῖνος πού θά κάνει τό θέλημα τοῦ Πατρός μου, αὐτός εἶναι ἀδελφός μου
καί ἀδελφή μου καί μητέρα μου» (στίχ. 50). – Κατά πρῶτον πρέπει νά ποῦμε ὅτι μέ
τόν λόγο του αὐτόν ὁ Κύριος δέν ἀρνεῖται τήν Μητέρα Του Παναγία, γιατί σέ πολλά
σημεῖα βλέπουμε τήν τιμή Του πρός Αὐτήν, πρός τήν Ὁποία ἦταν ὑποτασσόμενος
(Λουκ. 2,51). Στόν γάμο τῆς Κανᾶ, λόγου χάριν, ἐνῶ δέν ἦταν ἡ ὥρα νά γίνει θαῦμα,
ὁ Ἰησοῦς ἐθαυματούργησε, ἐπειδή τό εἶπε ἡ Μητέρα Του! Καί κατά τόν θάνατό Του
ἔδειξε τήν φροντίδα του γι᾽ Αὐτήν παραδόσας Αὐτήν στόν ἀγαπητό Του μαθητή
Ἰωάννη (Ἰωάν. 19,26-27). Ἄν ἐπρόκειτο νά τήν ἀρνηθεῖ, δέν θά ἐγεννᾶτο καί ἀπό
Αὐτήν! Εἶπε ὅμως τότε ὁ Κύριος τόν λόγο Του αὐτόν περί πνευματικῆς συγγενείας
καί οἰκογενείας γιά νά διδάξει ὅλους καί ἰδιαίτερα τούς μαθητές Του ὅτι ἡ φροντίδα
τους γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ πρέπει νά εἶναι ὑπεράνω τῶν συγγενῶν τους (βλ. Ζιγα-
βηνό, Μ. 129,392). 

2. Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ «ἀδελφοί» τοῦ Ἰησοῦ (στίχ. 46), πού λέγει ἐδῶ ἡ περικοπή
μας; Γιατί οἱ προτεστᾶντες καί οἱ ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, βλασφημοῦντες τό
ἀειπάρθενο τῆς Θεοτόκου, λέγουν ὅτι οἱ «ἀδελφοί» τοῦ Ἰησοῦ εἶναι κανονικά τέκνα
Της. Οἱ ὀρθόδοξοι ἑρμηνεύουμε ὅτι οἱ λεγόμενοι «ἀδελφοί» τοῦ Ἰησοῦ εἶναι τά
τέκνα τοῦ Ἰωσήφ ἀπό προηγούμενο γάμο του, ἀλλά ἐπειδή αὐτός ἐμνηστεύθη τήν
Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ, γι᾽ αὐτό καί αὐτοί καλοῦνται μέ γενική ἔννοια «ἀδελφοί» του.
Στούς Ἰουδαίους πράγματι ἡ λ. «ἀδελφός» ἔχει τήν γενική ἔννοια τοῦ συγγενοῦς,
ὅπως γιά παράδειγμα: Ὁ Ἀβραάμ καλεῖ τόν ἀνεψιό του Λώτ ἀδελφό (Γεν. 14,14)· ὁ
Βοόζ εἶπε τόν συγγενῆ του Ἀβιμέλεχ ἀδελφό (Ρούθ 4,3)· καί ὁ Ἰωάβ ἐκάλεσε τόν
Ἀμεσσάϊ, τόν πρῶτο του ἐξάδελφο (Β´ Βασ. 17,25), ἀδελφό, ἀκριβῶς πρίν νά τόν
φονεύσει (Β´ Βασ. 20,9). Ἄν οἱ λεγόμενοι «ἀδελφοί» τοῦ Ἰησοῦ ἦταν πραγματικοί
ἀδελφοί Του, τότε Αὐτός δέν θά παρέδιδε τήν Μητέρα του στήν φροντίδα τοῦ Ἰωάν-
νου, ἀφοῦ Αὐτή θά εἶχε πραγματικά τέκνα νά τήν φροντίσουν. 

12,46Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς
ὄχλοις ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ
αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες
λαλῆσαι αὐτῷ. 
47 Eἶπε δέ τις αὐτῷ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ
σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν
ἔξω ζητοῦντές σε ἰδεῖν. 
48 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ λέγοντι
αὐτῷ· τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου καὶ

12,46Ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς μιλοῦσε ἀκό -
μα στά πλήθη, ἰδού ἡ μητέρα Του καί
τά ἀδέλφια Του στέκονταν ἔξω καί
ζητοῦσαν νά τοῦ μιλήσουν. 
47 Τοῦ εἶπε δέ κάποιος: «Ἰδού ἡ μη-
τέρα Σου καί οἱ ἀδελφοί Σου εἶναι
ἔξω καί ζητοῦν νά σέ δοῦν». 
48 Αὐτός δέ ἀποκρίθηκε σ᾿ ἐκεῖνον
πού τοῦ μίλησε: «Ποιά εἶναι ἡ μη-

12,46. Οἱ ἀδελφοί αὐτοῦ. Ὄχι παιδιά τῆς
Παρθένου Μαρίας, ἀλλά στενοί συγγενεῖς, ὅπως
γιά παράδειγμα ἐξάδελφοι, πού ἡ Παλαιά Δια-
θήκη καλεῖ «ἀδελφούς», βλ. Γεν. 13,8. 14,16.
29,15. Λευϊτ. 10,4. Α´ Παραλ. 23,22 ἑξ. Βλ.

ἀκόμη 13,55 ἑξ. Ἰωάν. 7,3 ἑξ. Πράξ. 1,14. Α´
Κορ. 9,5. Γαλ. 1,19. Πρόκειται γιά τέκνα τοῦ
Ἰωσήφ ἀπό προηγούμενο γάμο του. 12,47. Ὁ
στίχ. παραλείπεται ἀπό καλά χειρόγραφα καί
φαίνεται νά εἶναι ἐπανάληψη τοῦ στίχ. 46, κατά

Ἰωάν.
7,3ἑξ.

Λουκ.
2,49-50
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τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου; 

49 Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔφη· ἰδοὺ ἡ
μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου· 
50ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ
πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός
μου ἀδελφός καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ
ἐστίν.

τέρα Μου καί ποιοί εἶναι οἱ ἀδελφοί
Μου;» 
49Καί δείχνοντας μέ τό χέρι Του τούς
μαθητές του εἶπε: «Ἰδού ἡ μητέρα
Μου καί οἱ ἀδελφοί Μου. 
50 Ναί, ἐκεῖνος πού θά κάνει τό θέ-
λημα τοῦ οὐρανίου Πατέρα μου,
αὐτός εἶναι ἀδελφός καί ἀδελφή καί
μητέρα Μου». 

μίμηση τοῦ Μάρκ. καί τοῦ Λουκ. 12,50. Οἱ δε-
σμοί τῆς σαρκικῆς συγγένειας ἔρχονται μετά ἀπό
τήν πνευματική συγγένεια, βλ. 8,21 ἑξ. 10,37.
19,29. 

13,1. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. Αὐτή ἡ στερεό-
τυπη ἔκφραση εἶναι μία ἁπλῆ μετάβαση χωρίς
χρονολογική ἰσχύ. 

2. ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (13,1-52)

Οἱ παραβολές τῆς Βασιλείας (13,1-3α)

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔφυγε ἀπό τήν οἰκία (τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου μᾶλλον,
ὅπου βρισκόταν) καί τώρα «ἐκάθητο παρά τήν θάλασσαν» (στίχ. 1), «διά τό εὐρύχω-
ρον τοῦ τόπου», λέγει ὁ Ζιγαβηνός (Μ. 129,393). Ἐπειδή δέ συγκεντρώθηκε πολύ
πλῆθος, γι᾽ αὐτό ὁ Ἰησοῦς ἀναγκάστηκε νά μπεῖ σέ κάποιο πλοῖο, κάθησε σ᾽ αὐτό
καί ἄρχισε νά διδάσκει ἀπό ἐκεῖ τούς ὄχλους, πού στεκόταν στήν ἀμμουδιά τῆς πα-
ραλίας (στίχ. 2.3). Δηλαδή, «ἀπό τῆς θαλάσσης ἁλιεύει τούς ἐν τῇ γῇ» (Θεοφύλακτος,
Μ. 123,277)! Ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου γινόταν μέ παραβολές (στίχ. 3), ἐπειδή στό
ἀκροατήριό Του εὑρίσκοντο καί οἱ δολεροί Φαρισαῖοι καί δέν ἔπρεπε νά λέγει σ᾽
αὐτούς καθαρά τήν ἀλήθεια, ἀλλά καλυμμένη, γιατί «δέν πρέπει νά ρίπτονται οἱ μαρ-
γαρίτες ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» (βλ. 7,6).

13,1 Ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκά-
θητο παρὰ τὴν θάλασσαν· 
2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι
πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον
ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. 
3α Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν πα-
ραβολαῖς 

13,1Ἐκείνη τήν ἡμέρα ὁ Ἰησοῦς
βγῆκε ἀπό τό σπίτι καί καθόταν κοντά
στή θάλασσα. 
2Καί μαζεύτηκε γύρω του πολύς κό-
σμος, ὥστε ἀναγκάστηκε νά μπεῖ καί
νά καθήσει σ᾿ ἕνα πλοῖο, ἐνῶ ὅλο τό
πλῆθος στεκόταν στό γιαλό. 
3αΚαί τούς μίλησε γιά πολλά πράγ-
ματα μέ παραβολές. 

||Μάρκ.
4,1-2

||Λουκ. 8,4
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Ἡ παραβολή τοῦ σπορέως (13,3β-9)

1. Ὡς πρώτη παραβολή ὁ Κύριος λέγει τήν παραβολή τοῦ σπορέως, μέ τήν ὁποία
σκοπεύει νά κάνει προσεκτικό τόν ἀκροατή τοῦ θείου λόγου. Κατά τήν θεία σπορά
ἄλλοι σπόροι ἔπεσαν «παρά τήν ὁδόν» καί ἦλθαν τά πετεινά καί τούς κατέφαγαν.
Ἄλλοι ἔπεσαν «ἐπί τά πετρώδη» καί βλάστησαν ἀμέσως προτοῦ νά ρίξουν βαθειές
ρίζες, γιατί δέν εἶχαν βάθος γῆς γιά νά στεριώσουν οἱ ρίζες τους. Ἔτσι, ἀφοῦ δέν
εἶχαν ρίζα, ξεράθηκαν ἀπό τόν ἥλιο. Ἄλλοι σπόροι ἔπεσαν «ἐπί τάς ἀκάνθας» καί
βλάστησαν τά ἀγκάθια καί τούς ἔπνιξαν τελείως (στίχ. 4-7). Οἱ «παρά τήν ὁδόν» πε-
σόντες σπόροι (στίχ. 4) εἶναι οἱ ράθυμοι καί οἱ ὀκνηροί, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονται κα-
θόλου τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ψυχή τους ἔγινε πατημένη καί σκληρή. Σέ τέτοιες
ψυχές ἔρχονται τά «πετεινά τοῦ οὐρανοῦ», δηλαδή, τά ἐναέρια πνεύματα, ὅπως λέ-
γονται οἱ δαίμονες (βλ. Ἐφ. 2,2), καί ἁρπάζουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ πού ἄκουσαν.
«Πετρώδη» γῆ (στίχ. 5.6), στήν ὁποία ἔπεσαν σπόροι, εἶναι οἱ μικρόψυχοι, πού ἄκου-
σαν μέν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί «ἐξανέτειλεν» ἡ πίστη, ἀλλά ἐπειδή δέν εἶχαν γῆ
πολύ, δέν εἶχαν δηλαδή σταθερότητα, «ἡλίου ἀνατείλαντος», ὅταν δηλαδή ἦλθαν
θλίψεις καί πειρασμοί, «ἐξηράνθη» ὁ θεῖος σπόρος μέσα τους. «Ἄκανθαι», ὅπου
ἔπεσε ὁ θεῖος σπόρος (στίχ. 7), εἶναι οἱ μέριμνες τῆς ζωῆς, ἤ, ἀκόμη εἶναι ἡ ἀπάτη
τοῦ πλούτου, ἡ τρυφή, ἡ κενοδοξία, καί τά παρόμοια. 

2. Ἄλλοι σπόροι ἔπεσαν «ἐπί τήν καλήν γῆν», σέ εὔφορη δηλαδή γῆ, καί καρπο-
φόρησαν, ἄλλος ἑκατό, ἄλλος ἑξῆντα καί ἄλλος τριάντα (στίχ. 8). Ἄς παρατηρή-
σουμε ὅτι ἀπό τά τέσσερα μέρη τοῦ σπόρου τά τρία χάθηκαν καί τό ἕνα μόνο σώθηκε
καί καρποφόρησε. Ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι!.. Βλ. καί περικοπή 13,18-23. 

13,3. Στίς δύο παραβολές πού ἔχει κοινές μέ
τόν Μᾶρκο, ὁ Ματθαῖος προσέθεσε ἄλλες πέντε

καί ἔγιναν ἑπτά, βλ. σχόλ. εἰς 6,9. 13,9. Ὁμοίως
εἰς 11,15 καί 13,43. 

13,3β Λέγων· 4 Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ
σπείρων τοῦ σπεῖραι. Καὶ ἐν τῷ
σπείρειν αὐτὸν ἃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν
ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέ-
φαγεν αὐτά· 
5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη,
ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν, καὶ
εὐθέως ἐξανέτειλε διὰ τὸ μὴ ἔχειν
βάθος γῆς, 
6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματί-
σθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ρίζαν ἐξη-
ράνθη· 
7ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ

13,3β Καί τούς εἶπε: 4«Βγῆκε ὁ
σπορεύς γιά νά σπείρει. Καί ὅταν
ἔσπερνε, ἄλλοι μέν σπόροι ἔπεσαν
στό δρόμο καί ἦλθαν τά πετεινά καί
τούς κατέφαγαν· 
5 Ἄλλοι δέ σπόροι ἔπεσαν σέ
πετρῶδες ἔδαφος, πού δέν εἶχε χῶμα
πολύ καί φύτρωσαν ἀμέσως, γιατί δέ
εἶχαν βάθος γῆς (γιά στερεές ρίζες). 
6 Ἀλλά, ὅταν ἀνέτειλε ὁ ἥλιος, κάη-
καν καί, ἐπειδή δέν εἶχαν (βαθειά)
ρίζα, ξεράθηκαν. 
7 Ἄλλοι δέ σπόροι ἔπεσαν σέ μέρη

||Μάρκ.
4,3-9

||Λουκ.
8,5-8
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ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν
αὐτά· 

8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν
καλὴν καὶ ἐδίδου καρπὸν ὃ μὲν ἑκα-
τόν, ὃ δὲ ἐξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. 

9Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

πού ὑπῆρχαν σπόροι ἀγκαθιῶν,·καί,
ὅταν μεγάλωσαν τά ἀγκάθια, τούς
ἔπνιξαν τελείως. 
8 Καί ἄλλοι σπόροι ἔπεσαν σέ καλό
ἔδαφος καί ἔδωσαν καρπό, ἄλλος
μέν σπόρος ἑκατό, ἄλλος δέ ἑξήντα
καί ἄλλος τριάντα. 
9Ὅποιος ἔχει αὐτιά γιά νά ἀκούει, ἄς
ἀκούει».

Γιατί ὁ Ἰησοῦς ὁμιλεῖ μέ παραβολές (13,10-17)

1. Βλέποντες οἱ μαθητές ὅτι τά λεγόμενα ἀπό τόν Χριστό μέ τήν παραβολή τοῦ
σπορέως δέν εἶναι καταληπτά, σάν κηδεμόνες τοῦ πλήθους τῶν ἀκροατῶν, ἔρχονται
σ᾽ Αὐτόν καί τόν ἐρωτοῦν, γιατί τούς ὁμιλεῖ μέ παραβολές (στίχ. 10). Καί ὁ Κύριος
τούς ἀπήντησε «ὑμῖν δέδοται γνῶναι τά μυστήρια». Δηλαδή, ἐπειδή σεῖς ἔχετε προ-
θυμία καί σπουδή, γι᾽ αὐτό σᾶς δόθηκε ὡς χάρις ἀπό τόν Θεό νά μάθετε τίς μυστη-
ριώδεις ἀλήθειες. Καί συνεχίζει λέγοντας: «Ἐκείνοις δέ οὐ δέδοται» (στίχ. 11). Στούς
ἄλλους, σέ ἐκείνους, δηλαδή, πού δέν ἔχουν προθυμία καί σπουδή νά γνωρίσουν τίς
θεῖες ἀλήθειες, δέν τούς δίνεται αὐτή ἡ χάρη. 

2. Ὁ Θεός ἔδωκε νοῦν στούς ἀνθρώπους γιά νά νοοῦν τά πρέποντα καί νά σωθοῦν.
Ἐπειδή ὅμως ὁ νοῦς τους θολώνεται καί σκοτίζεται ἀπό τά πονηρά τους ἔργα, γι᾽ αὐτό
«δέν βλέπουν» καί «δέν ἀκούουν» (στίχ. 13). Δέν ἐννοοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μερικοί
ἄνθρωποι, γιατί «ἐπαχύνθη» ἡ καρδιά τους (στίχ. 15·βλ. Ἠσ. 6,10), λόγω τῆς ἀμελείας
τους. Σέ τέτοιες λοιπόν ψυχές δέν συμφέρει νά εἰπωθοῦν καθαρά τά περί τῆς Βασι-
λείας, γιατί «δέν πρέπει νά ρίπτονται οἱ μαργαρίτες ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» (βλ. 7,6).
Γι᾽ αὐτό καί λέγονται παραβολικῶς. 

3. Τέλος, ὁ Κύριος στήν περικοπή μας μακαρίζει τούς ὀφθαλμούς καί τά ὦτα τῶν
Ἀποστόλων, γιατί βλέπουν καί ἀκούουν (στίχ. 16) καί ἐπέγνωσαν τόν Ἰησοῦν ὡς Χρι-
στό (Μεσσία) καί ὡς Θεό· εἶναι δέ ἀνώτεροι οἱ Ἀπόστολοι ἀπό τούς προφῆτες (στίχ.
17), γιατί αὐτοί εἶδαν καί σωματικῶς τόν Χριστό, ἐνῶ ἐκεῖνοι τόν «εἶδαν» μόνο νο-
ερῶς, καί γιατί οἱ Ἀπόστολοι ἀξιώθηκαν μεγαλυτέρων μυστηρίων καί περισσοτέρας
Χάριτος ἀπό τούς προφῆτες καί πατριᾶρχες. 

13,10 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθη-
ταὶ εἶπον αὐτῷ· διατί ἐν παραβολαῖς
λαλεῖς αὐτοῖς; 
11Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ὅτι
ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια
τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις

13,10Τότε πῆγαν κοντά Του οἱ μα-
θητές καί τόν ρώτησαν: «Γιατί τούς
ὁμιλεῖς μέ παραβολές;» 
11 Αὐτός δέ τούς ἀπάντησε καί τούς
εἶπε: «Γιατί σέ σᾶς ἔχει δοθεῖ (ἡ
χάρη) νά γνωρίσετε τά μυστήρια τῆς

Ἰωάν.
15,8.16

||Μάρκ.
4,10-12.25

||Λουκ.
8,9-10.18

11,25
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δὲ οὐ δέδοται. 

12 Ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ
καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ
ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

13 Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς
λαλῶ, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ
ἀκούοντες μὴ ἀκούωσι μηδὲ συνῶσι, 

14 μήποτε ἐπιστρέψωσι· καὶ τότε
πληρωθήσεται αὐτοῖς ἡ προφητεία
Ἡσαΐου ἡ λέγουσα· ἀκοῇ ἀκούσετε
καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέ-
ψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε· 

15 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ
τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκου-
σαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς
ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι
καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέ-
ψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 

16 Ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοί,
ὅτι βλέπουσι, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν, ὅτι
ἀκούουσιν. 
17 Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ
προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν

βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐνῶ σ᾿ ἐκεί-
νους δέν ἔχει δοθεῖ. 
12Ὅποιος δέ ἔχει, θά δοθεῖ σ᾿ αὐτόν
καί θά περισσεύσει. Ὅποιος ὅμως
δέν ἔχει, καί αὐτό (τό λίγο) πού ἔχει,
θά τοῦ ἀφαιρεθεῖ. 
13Γι᾿ αὐτό τούς ὁμιλῶ μέ παραβολές,
ὥστε, ἐνῶ βλέπουν, νά μή βλέπουν,
καί ἐνῶ ἀκούουν, νά μήν ἀκούουν
οὔτε νά καταλαβαίνουν, μέ ἀποτέλε-
σμα νά μήν μετανοήσουν. 
14Καί τότε θά ἐκπληρωθεῖ σ᾿ αὐτούς
ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐα, πού λέγει: 

“Θά ἀκούετε συνέχεια, 
ἀλλά δέν θά καταλαβαίνετε. 

Καί θά βλέπετε συνέχεια, 
ἀλλά δέν θά βλέπετε. 

15Γιατί σκοτίστηκε ὁ νοῦς 
αὐτοῦ τοῦ λαοῦ 
καί κώφευσαν 

καί ἔκλεισαν τά μάτια τους, 
γιά νά μή δοῦν μέ τά μάτια 
καί ἀκούσουν μέ τά αὐτιά 

καί καταλάβουν μέ τόν νοῦ 
καί ἐπιστρέψουν 

καί (τότε Ἐγώ) τούς συγχωρήσω”. 
16 Τά δικά σας δέ μάτια εἶναι μα-

κάρια, γιατί βλέπουν, καί τά αὐτιά,
γιατί ἀκούουν. 
17 Ἀληθινά δέ σᾶς λέγω, ὅτι πολλοί
προφῆτες καί δίκαιοι ἐπεθύμησαν νά

13,12. Γιά τίς καλοδιάθετες ψυχές στά κεκτη-
μένα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης θά προστεθεῖ καί ἡ
τελειότητα τῆς Νέας Διαθήκης, βλ. 5,17.20· ἀπό
τίς κακοδιάθετες ὅμως ψυχές θά ἀφαιρεθεῖ
ἀκόμη καί αὐτό πού ἔχουν, δηλαδή, ὁ Ἰουδαϊκός
Νόμος, ὁ ὁποῖος θά εἶναι γι᾽ αὐτές ἀνίσχυρος.
13,13. Θεληματική καί ἔνοχη σκλήρυνση, ἡ

ὁποία ἐπιφέρει καί ἐξηγεῖ τήν ἀπομάκρυνση τῆς
Χάριτος. Ὅλες οἱ διηγήσεις πού προηγήθηκαν
προετοίμασαν τούς παραβολικούς λόγους τονί-
ζοντας αὐτήν τήν σκλήρυνση, βλ. 11,16-19. 20-
24. 12,7.14.24-32.34.39.45. Στά σκοτεινά
πνεύματα τῶν ἀκροατῶν του ὁ Ἰησοῦς ἄν ἔδινε
τό πλῆρες φῶς τῆς μεσσιανικότητός Του, θά τούς

=25,29

Ἠσ. 6,9-
10σχ.
Ἰωάν.
12,40
Πράξ.

28,26ἑξ.

||Λουκ.
10,23-24

Ἰωάν. 8,56
Ἐφ. 3,5

Α´ Πέτρ.
1,10-12
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ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ
ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκου-
σαν.

δοῦν αὐτά πού βλέπετε, ἀλλά δέν
εἶδαν, καί ν᾽ ἀκούσουν αὐτά πού
ἀκοῦτε, ἀλλά δέν ἄκουσαν». 

τύφλωνε περισσότερο, βλ. σχόλ. εἰς Μάρκ. 1,34.
Γι᾽ αὐτό καί τούς δίνει ἕνα φῶς πού περνάει μέσα
ἀπό σύμβολα. Τούς δίνει ἕνα ἡμίφως, πού τούς
φέρει μία χάρη, ἡ ὁποία θά τούς κάνει νά ζητή-
σουν καί νά λάβουν περισσότερα. 13,17. Πολλοί

προφῆται καί δίκαιοι... Τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
βλ. 23,29. 10,41. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπιμένει
στήν κατά μακρούς καιρούς ἀπόκρυψη τοῦ «μυ-
στηρίου», Ρωμ. 16,25 (Δοξολογία)· Ἐφ. 3,4-5.
Κολ. 1,26. Βλ. ἐπίσης καί Α´ Πέτρ. 1,11-12.

Ἑρμηνεία τῆς παραβολῆς τοῦ σπορέως (13,18-23)

1. Στήν περικοπή μας ἔχουμε τήν ἑρμηνεία τῆς παραβολῆς τοῦ σπορέως ἀπό τόν
Ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό: (α) Ὁ σπόρος πού σπάρθηκε παρά τήν ὁδόν εἶναι ἐκεῖνοι
οἱ ὁποῖοι ἄκουσαν μέν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά μόνον τόν ἄκουσαν καί δέν τόν
ἔβαλαν στό βάθος τῆς καρδιᾶς τους, ἀπό ἀδιαφορία βέβαια καί ψυχρότητα. Ἔτσι,
ἦλθε ὁ πονηρός καί τούς τόν ἅρπαξε (στίχ. 19). Μέ αὐτό προτρεπόμεθα «εἰς τό συ-
νιέναι τῶν λεγομένων παρά τῶν διδασκόντων, ἵνα μή καί ἡμεῖς ὅμοιοι ὦμεν τοῖς παρά
τήν ὁδόν» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,281). (β) Ὁ σπόρος πού σπάρθηκε στό πέτρινο ἔδα-
φος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος πού ἀκούει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν δέχεται μέ χαρά,
ἀλλά δέν ἔχει μέσα του ρίζα καί γι᾽ αὐτό εἶναι πρόσκαιρη ἡ προθυμία του. Ἔτσι, καί
ὅταν συμβαίνει θλίψη καί διωγμός γιά τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, ἀμέσως προδίδει τόν
πρῶτο ἐνθουσιασμό του (στίχ. 20. 21). (γ) Ἐκεῖνος ὁ σπόρος πού σπάρθηκε στά ἀγκά-
θια εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἀκούει καί αὐτός τόν λόγο, ἀλλά ἡ «μέριμνα τοῦ αἰῶνος
τούτου», ἡ βασανιστική του, δηλαδή, φροντίδα γιά τά διάφορα προβλήματα καί ἀκόμη
ἡ «ἀπάτη τοῦ πλούτου», τοῦ «συμπνίγουν» τόν λόγο πού ἄκουσε καί γίνεται ἄκαρπος
(στίχ. 22). 

2. Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι δέν λέγει ὁ Κύριος γιά τόν πλοῦτο, ἀλλά γιά τήν ἀπάτη
τοῦ πλούτου. Γιατί ὁ πλοῦτος, ὅταν σκορπισθεῖ καί δοθεῖ στούς πτωχούς, δέν συμπνί-
γει, ἀλλά, ἀντίθετα αὐξάνει τόν λόγο. «Ἄκανθαι» εἶναι ἡ μέριμνα καί ἡ τρυφή, οἱ κο-
σμικές καί σαρκικές ἡδονές. Γιατί, ὅπως λέγει ὁ Θεοφύλακτος, «ὥσπερ ἡ ἄκανθα ὀξεῖα
οὖσα, εἰσδύνει εἰς τό σῶμα καί μόλις (= μετά δυσκολίας) ἐκβάλλεται, οὕτω καί ἡ τρυφή.
Ἐάν ψυχῆς κρατήσῃ, εἰσδύνει καί μόλις ἐκριζοῦται» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,284). (δ)
Ὁ σπόρος πού σπάρθηκε στήν καλή καί εὔφορη γῆ, αὐτός εἶναι ὁ ἄνθρωπος, πού
ἀκούει τόν λόγο καί τόν κατανοεῖ. Καί αὐτός παράγει καρπόν, ἄλλος ἑκατό, ἄλλος
ἑξῆντα καί ἄλλος τριάντα. 

3. Ἡ παραβολή μᾶς χαράσσει καί τά στάδια γιά τήν καλή μας πνευματική πορεία.
Δηλαδή: «Δεῖ ἡμᾶς πρῶτον μέν ἀκοῦσαι τόν λόγον καί συνιέναι, ἵνα μή ὦμεν ὡς οἱ
παρά τήν ὁδόν. Ἔπειτα κατασχεῖν ἑδραίως τό ἀκουσθέν. Εἶτα μή φιλοχρημάτους εἶναι.
Τί γάρ ὄφελος εἰ ἀκούσω καί κατάσχω ὑπό δέ φιλοχρηματίας συμπνίξω;» (Θεοφύλα-
κτος, Μ. 123,284).

Λουκ.
17,22

||Μάρκ.
4,13-20
||Λουκ.
8,11-15
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13,18Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν πα-
ραβολὴν τοῦ σπείραντος.

19 Παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς
βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται
ὁ πονηρὸς καὶ αἴρει τὸ ἐσπαρμένον
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν ὁ
παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 

20 Ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς,
οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ
εὐθέως μετὰ χαρᾶς δεχόμενος καὶ
λαμβάνων αὐτόν· 
21 οὐκ ἔχει δὲ ρίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ
πρόσκαιρός ἐστι, γενομένης δὲ θλί-
ψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς
σκανδαλίζεται. 
22 Ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς,
οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ
ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἡ
ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν
λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 

23 Ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπα-
ρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων
καὶ συνιῶν· ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ
ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ
δὲ τριάκοντα.

13,18 «Σεῖς λοιπόν ἀκοῦστε τήν
ἐξήγηση τῆς παραβολῆς τοῦ σπο-
ρέως: 
19 Σέ κάθε ἄνθρωπο, πού ἀκούει τό
κήρυγμα γιά τήν βασιλεία καί δέν
μετανοεῖ, ἔρχεται ὁ πονηρός καί
παίρνει τό σπαρμένο στήν ψυχή του.
Αὐτό σημαίνει ὁ σπόρος, πού σπάρ-
θηκε στό δρόμο. 
20Ὁ δέ σπόρος πού σπάρθηκε στά πε-
τρώδη μέρη ἀναφέρεται σ᾿ ἐκεῖνον
πού ἀκούει τό λόγο καί τόν δέχεται
ἀμέσως καί τόν λαμβάνει μέ χαρά. 
21Δέν ἔχει ὅμως ρίζα μέσα του, ἀλλά
εἶναι προσωρινός· καί ὅταν ἔλθει
θλίψη ἤ διωγμός ἐξ αἰτίας τοῦ Εὐαγ-
γελίου, ἀμέσως κλονίζεται. 
22 Ὁ δέ σπόρος πού σπάρθηκε στ᾿
ἀγκάθια, ἀναφέρεται σ᾿ ἐκεῖνον, πού
ἀκούει τό λόγο, ἀλλά ἡ μέριμνα γιά
τήν ζωή αὐτή καί ἡ ἀπόλαυση τοῦ
πλούτου καταπνίγει τό λόγο καί ἔτσι
γίνεται ἄκαρπος. 
23 Ἐκεῖνος δέ ὁ σπόρος πού σπάρ-
θηκε σέ καλό ἔδαφος, ἀναφέρεται σ᾿
ἐκεῖνον πού ἀκούει τό λόγο καί τόν
κατανοεῖ. Αὐτός πραγματικά καρπο-
φορεῖ καί ἀποδίδει ἄλλος μέν ἑκατό,
ἄλλος δέ ἑξήντα καί ἄλλος τριάντα». 

13,19. Οὗτός ἐστιν ὁ παρά τήν ὁδόν σπα-
ρείς. Αὐτή ἡ ἔκφραση προέρχεται ἀπό τήν ἑρμη-
νεία τῆς παραβολῆς, ἡ ὁποία ταυτίζει τούς
ἀνθρώπους, πότε μέ διάφορα ἐδάφη, πού δέχον-

ται περισσότερο ἤ λιγώτερο καλῶς τόν Λόγο, καί
πότε μέ τόν ἴδιο τόν σπόρο, πού ἀποδίδει πότε
τριάντα, πότε ἑξῆντα καί πότε ἑκατό. 

Δευτ.
30,14

Α´ Θεσ.
1,6

Ἰερ. 4,3-4

Ἰωάν.
15,8.16

Γαλ. 5,22
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Ἡ παραβολή τῶν ζιζανίων (13,24-30)

1. Κατά τήν παροῦσα παραβολή ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν μοιάζει μέ ἄνθρωπο
πού ἔσπειρε καλό σπόρο στόν ἀγρό του. Ἦλθε ὅμως ὁ ἐχθρός τήν νύχτα, τότε πού
κοιμοῦνταν οἱ ἄνθρωποι, καί ἔσπειρε ἦρα στό ἀγρό. Καί συνέβηκε, ὅταν βλάστησαν
τά στάχυα καί ἔκαναν καρπό, τότε φάνηκαν καί τά ζιζάνια. Δέν ἄφησε ὅμως ὁ οἰκο-
δεσπότης τούς δούλους του νά βγάλουν τά ζιζάνια, ἀλλά ἔδωκε ἐντολή νά τά ἀφή-
σουν νά μεγαλώνουν καί τά δύο μέχρι τήν ἐποχή τοῦ θερισμοῦ. Τότε, τόν καιρό τοῦ
θερισμοῦ – εἶπε ὁ οἰκοδεσπότης – θά πεῖ στούς θεριστές νά μαζέψουν πρῶτα τά ζι-
ζάνια καί νά τά δέσουν σέ χειρόβολα γιά νά τά κατακαύσουν, τό δέ σιτάρι νά τό μα-
ζέψουν στήν ἀποθήκη του (στίχ. 24-30). 

2. Ὁ «ἀγρός» (στίχ. 24) πού ἔσπειρε ὁ γεωργός εἶναι ὁ κόσμος ἤ ἡ ψυχή τοῦ
κάθε ἀνθρώπου. Σπορεύς εἶναι ὁ Χριστός. «Καλός σπόρος» (στίχ. 24) εἶναι ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ, οἱ καλοί λογισμοί. «Ζιζάνια» (στίχ. 26) εἶναι οἱ αἱρέσεις ἤ οἱ πονηροί λο-
γισμοί. Ὁ σπείρας δέ αὐτά εἶναι ὁ διάβολος, ὁ «ἐχθρός» μας (στίχ. 25), καί τά σπέρ-
νει τότε πού ἡμεῖς «καθεύδουμε» (στίχ. 25), δηλαδή, ὅταν ραθυμοῦμε. «Δοῦλοι»,
πού θέλουν νά ἀποσπάσουν τά ζιζάνια ἀπό τόν ἀγρό (στίχ. 28), εἶναι οἱ ἄγγελοι, οἱ
ὁποῖοι ἀγανακτοῦν γιά τίς αἱρέσεις καί τίς πονηρές ἐπιθυμίες μας καί θέλουν νά τίς
ξερριζώσουν. Ὁ Θεός ὅμως δέν τό θέλει αὐτό, γιά νά μή καταστραφοῦν καί οἱ δί-
καιοι μαζί μέ τούς αἱρετικούς (στίχ. 29). Δέν θέλει ὁ Θεός νά καταστρέφεται ὁ
ἄνθρωπος γιά τούς κακούς του λογισμούς, γιά νά μή διαφθαρεῖ καί ὁ σῖτος πού βρί-
σκεται σ᾽ αὐτόν. Δηλαδή: Ἄν ὁ Ματθαῖος, πού ἦταν ζιζάνιο, καταστρεφόταν, τότε
θά κατεστρεφόταν καί ὁ σῖτος πού θά βλάστανε ἀργότερα στήν ψυχή του. Γι᾽ αὐτό
εἶπε ὁ Θεός στούς ἀγγέλλους κατά τόν «θερισμό» (στίχ. 30), κατά τήν συντέλεια,
δηλαδή, τοῦ κόσμου, νά συνάξουν τά ζιζάνια (τούς αἱρετικούς καί τούς κακούς). Καί
πῶς νά τά συνάξουν; «Εἰς δέσμας» (στίχ. 30). Νά δέσουν καί τά χέρια τους καί τά
πόδια τους! Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ καταδικασθέντες κατά τήν κρίση δέν μπορεῖ πιά
νά ἐνεργήσουν ὑπέρ τῆς σωτηρίας τους. Τότε «πᾶσα πρακτική δύναμις δεσμεῖται»
(Θεοφύλακτος, Μ. 123,285). Ὁ «σῖτος» ὅμως, ἤτοι οἱ ἅγιοι, συνάγονται, κατά τήν
ἐντολή τοῦ Θεοῦ, στίς οὐράνιες ἀποθῆκες (στίχ. 30). 

13,24-30. Ἡ παροῦσα παραβολή συνεχίζει
τήν παραβολή τοῦ Σπορέως. «Ἡ τοῦ σπορέως
διαπραγματεύεται περί διαφόρων ἐδαφῶν παρα-
γόντων ἀπό τό αὐτό σπέρμα ἐσοδείας ποικιλλού-

σας ἀπό τοῦ μηδενός μέχρι τοῦ ἑκατονταπλα-
σίου. Ἡ τῶν ζιζανίων ὁμιλεῖ περί τοῦ αὐτοῦ ἐδά-
φους παράγοντος μικτήν ἐσοδείαν ἐκ μικτῆς
σπορᾶς» (Τρεμπέλας, στό Ὑπόμνημά του).

13,24Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν
αὐτοῖς λέγων· ὡμοιώθη ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι
καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· 
25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώ-
πους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ

13,24Ἄλλη παραβολή τούς δίδαξε
λέγοντας: «Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
μοιάζει μέ ἄνθρωπο, πού ἔσπειρε
καλό σπόρο στόν ἀγρό του. 
25Ἀλλά ὅταν κοιμῶνταν οἱ ἄνθρωποι,
ἦλθε ὁ ἐχθρός του καί ἔσπειρε ζιζάνια
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ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου
καὶ ἀπῆλθεν. 
26 Ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ
καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ
ζιζάνια. 
27 Προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ
οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· κύριε,
οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ
σῷ ἀγρῷ; Πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 
28Ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος
τοῦτο ἐποίησεν. Οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον
αὐτῷ· θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέ-
ξωμεν αὐτά; 
29Ὁ δὲ ἔφη· οὔ, μήποτε συλλέγοντες
τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς
τὸν σῖτον· 
30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα
μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ
τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς·
συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δή-
σατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατα-
καῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον
συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.

μέσα στό σιτάρι καί ἔφυγε. 

26Ὅταν δέ βλάστησε τό χορτάρι καί
ἔκανε καρπό, τότε φάνηκαν καί τά ζι-
ζάνια. 
27 Καί ἦρθαν οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδε-
σπότη καί τοῦ εἶπαν: “Κύριε, δέν
ἔσπειρες καλό σπόρο στόν ἀγρό σου;
Ἀπό ποῦ λοιπόν ἔχει ζιζάνια;” 
28 Αὐτός δέ τούς εἶπε: “Ἐχθρός
ἄνθρωπος τό ἔκανε αὐτό ”. Τότε οἱ
δοῦλοι τοῦ εἶπαν: “Θέλεις λοιπόν νά
πᾶμε νά τά μαζέψουμε;”. 
29 Αὐτός δέ εἶπε: “Ὄχι, μήπως μα-
ζεύοντας τά ζιζάνια ξερριζώσετε μαζί
μ᾿ αὐτά καί τό σιτάρι. 
30 Ἀφῆστε τα νά μεγαλώνουν καί τά
δυό μαζί μέχρι τό θερισμό. Καί τόν
καιρό τοῦ θερισμοῦ θά πῶ στούς θε-
ριστές: “Μαζέψτε πρῶτα τά ζιζάνια
καί δέσετέ τα σέ δεμάτια, γιά νά τά
κατακάψετε, τό δέ σιτάρι συγκε -
ντρῶστε στήν ἀποθήκη μου”».

Ἡ παραβολή τοῦ κόκου τοῦ σινάπεως (13,31-32)

1. Μέ ἄλλη Του παραβολή ὁ Κύριος μᾶς λέγει ὅτι ἡ αὔξηση καί ἡ ἐξάπλωση τῆς
Ἐκκλησίας Του ὁμοιάζει μέ «κόκκον σινάπεως», μέ μικρό δηλαδή σπόρο τοῦ σινα-
πιοῦ, πού τόν πῆρε κάποιος ἄνθρωπος καί τόν ἔσπειρε στό χωράφι του (στίχ. 31). Ὁ
σπόρος αὐτός εἶναι μέν μικρότερος ἀπό ὅλους τούς σπόρους, ἀλλά ὅταν μεγαλώσει
γίνεται μεγαλύτερος ἀπό τά λάχανα καί τούς θάμνους, γίνεται δένδρο, ὥστε στά
κλωνάρια του ἔρχονται καί φωλιάζουν τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ (στίχ. 32). 

2. «Κόκκος σινάπεως» εἶναι τό κήρυγμα ἤ καί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι. Ὀλίγοι καί
ἄσημοι ἦταν οἱ Ἀπόστολοι καί ὅμως ἐπλήρωσαν ὅλη τήν οἰκουμένη, ὅπως ὁ κόκκος
τοῦ σιναπιοῦ στήν παραβολή μας γίνεται δένδρο. Καί τά «πετεινά τοῦ οὐρανοῦ», οἱ
πτερωτές δηλαδή ψυχές, αὐτές πού θέλουν νά πετοῦν πρός τά ἄνω, πρός τόν Θεό,
ἔρχονται καί ἀναπαύονται στήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τρέφονται
ἀπ᾽ αὐτήν (βλ. Ζιγαβηνό εἰς Μ. 129,409).

Ἰωάν. 15,6
Ματθ.

3,12

||Μάρκ.
4,30-32
||Λουκ.
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13,31Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν
αὐτοῖς λέγων· ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν
λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ
ἀγρῷ αὐτοῦ· 
32ὃ μικρότερον μέν ἐστι πάντων τῶν
σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον
πάντων τῶν λαχάνων ἐστὶ καὶ γίνε-
ται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ
τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν
τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 

13,31Ἄλλη παραβολή τούς δίδαξε
λέγοντας: «Ἡ Βασιλεία τῶν οὐ -
ρανῶν μοιάζει μέ σπόρο σιναπιοῦ,
τόν ὁποῖο πῆρε ἕνας ἄνθρωπος καί
τόν ἔσπειρε στόν ἀγρό του. 
32 Αὐτός (ὁ σπόρος) εἶναι μέν μικρό-
τερος ἀπό ὅλους τούς σπόρους, ὅταν
ὅμως μεγαλώσει, γίνεται μεγαλύτε-
ρος ἀπό ὅλα τά λαχανικά καί γίνεται
δένδρο, ὥστε νά ἔρχονται τά πτηνά
τοῦ οὐρανοῦ καί νά φωλιάζουν στά
κλαδιά του».

13,31-32. Ὅταν ὁ Ματθαῖος ὁμιλεῖ γιά ἕνα
δένδρο (ἕνας κόκκος συνάπεως, ὁ ὁποῖος ἔγινε
τρία μέτρα, στίχ. 32), πού στά κλαδιά του ἦλθαν
τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ (στίχ. 32), δηλώνεται μέ
τήν εἰκόνα αὐτή ὅτι ἔτσι θά εἶναι ἡ τελική μορφή

τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, στήν ὁποία θά ἀνήκουν
καί οἱ πιστεύσαντες εἰδωλολάτρες (πρβλ. 8,11.
28,19). Ἡ εἰκόνα εἶναι παρμένη ἀπό τόν Ἰεζ.
17,23. 31,6. Δαν. 4,7-9. 

Ἡ παραβολή τῆς ζύμης (13,33)

1. Ἡ παραβολή τοῦ κόκκου σινάπεως (στίχ. 31-32) δηλώνει τήν αὔξηση τῆς πί-
στεως μέ τήν προσέλευση σ᾽ αὐτήν ὁλοέν νέων πιστῶν. Ἡ παραβολή ὅμως τῆς πε-
ρικοπῆς μας, τῆς ζύμης (στίχ. 33), δηλώνει τήν δύναμη τῆς πίστεως, τήν δύναμη τοῦ
λόγου τοῦ Εὐαγγελίου. Μέ τήν ἐδῶ παραβολή ὁ Χριστός παρομοίασε τήν Βασιλεία
Του, τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου Του γενικά, μέ «ζύμην», μέ προζύμι. Αὐτό τό προ-
ζύμι τό ἔλαβε μία «γυνή» καί τό «ἐνέκρυψεν», τό ἔκρυψε εἰς «ἀλεύρου σάτα τρία»,
σέ μεγάλη δηλαδή ποσότητα ἀλεύρου. Καί τό προζύμι ἔμεινε ἐκεῖ μέχρις ὅτου ζυ-
μώθηκε ὁλόκληρο τό ζυμάρι τοῦ ἀλεύρου. 

2. Ἡ παραβολή δηλώνει: Ὅπως τό προζύμι (ἡ «ζύμη») εἶναι μέν μικρό, ἀλλά μέ
τήν δύναμη πού ἔχει κρυμμένη μέσα του ζυμώνει ὅλο τό ἀλεύρι καί τό συνενώνει
σέ ἕνα σῶμα, μεταποιῶντας το σέ ἄλλο εἶδος ἀπό αὐτό πού εἶχε πρῶτα, καί τρόπον
τινά τό ζωντανεύει ἀπό νεκρό πού ἦταν πρῶτα, ἀφοῦ τοῦ ἔδωσε τώρα δύναμη θρε-
πτική, ἔτσι καί τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ λόγος τῆς πίστεως: Εἶναι ἁπλός καί
σύντομος, ἀλλά ἄν μπεῖ μέσα στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων (αὐτές εἶναι τά «τρία σάτα»·
«τρία», γιατί τρεῖς εἶναι οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς, τό λογικό, τό θυμικό καί τό ἐπιθυ-
μητικό), τίς «ζυμώνει», τίς ἀναμορφώνει καί τίς συνενώνει σέ ἕνα σῶμα, τό Σῶμα
τῆς Ἐκκλησίας, καί τίς καθιστᾶ νέα πολιτεία μέ ἰσχυρή δύναμη, τήν δύναμη τῆς Χά-
ριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Δαν.
4,9.18

Ἰεζ. 17,23

||Λουκ.
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3. «Γυνή», ἡ ὁποία «ἐνέκρυψε» τήν ζύμη εἰς ἀλεύρου «σάτα τρία», μέχρις ὅτου
τό ἀλεῦρι ζυμώθηκε «ὅλον», εἶναι – ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Ζιγαβηνός– ἡ Σοφία, δηλαδή,
ὁ Χριστός. Καί παρομοιάζεται ἐδῶ ὁ Χριστός ὡς γυναίκα διά τό «γόνιμον» καί τό
«τρόφιμον» (βλ. Μ. 129,412). Λέγεται ὅτι τήν ζύμη ἡ γυναίκα τήν «ἐνέκρυψεν» στό
ἀλεῦρι, γιά νά δηλωθεῖ τό ἥσυχο καί ἀπαρατήρητο τοῦ ἐρχομοῦ τῆς Βασιλείας τοῦ
Χριστοῦ στόν κόσμο. Τό ἴδιο εἴδαμε καί στήν παραβολή τοῦ κόκκου σινάπεως, ὁ
ὁποῖος ἐκρύβη στήν γῆ· καί ἐδῶ ἡ ζύμη ἐκρύβη στό ἄλευρο. Τό ἔργο τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ δέν γίνεται μέ διαπομπεύσεις καί ἐπιδείξεις, ἀλλά ταπεινά καί ἥσυχα. Ἡ
γυναίκα τῆς παραβολῆς ἔκρυψε τήν ζύμη εἰς «ἀλεύρου σάτα τρία», δηλαδή, σέ 27
ὀκάδες ἀλεύρι, πολλή μεγάλη ποσότητα αὐτή γιά μιά γυναίκα. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ
«ζύμη», δηλαδή, τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Διά
τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἀριθμοῦ («σάτα τρία») λοιπόν δηλώνεται ἡ οἰκουμενικότητα τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία γι᾽ αὐτόν τόν λόγο λέγεται «καθολική». 

13,33Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν
αὐτοῖς· ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέ-
κρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως
οὗ ἐζυμώθη ὅλον.

13,33 Ἄλλη παραβολή εἶπε σ᾿
αὐτούς: «Ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν
μοιάζει μέ προζύμι, τό ὁποῖο πῆρε
μία γυναίκα καί τό ἔβαλε σέ τρία
σάτα ἀλεύρι (μεγάλη ποσότητα),
καί ζυμώθηκε ὅλο (τό ἀλεύρι)».

13,33. Ὅπως ὁ κόκκος τοῦ σινάπεως, ἔτσι
καί ἡ ζύμη ὑποδηλώνει ὅτι ἡ Βασιλεία ἔχει τα-

πεινές ἀρχές, ἀλλά μία μεγάλη ἀνάπτυξη.

Τά πλήθη δέν ἐννοοῦν παρά μέ παραβολές (13,34-35)

1. Στήν μικρή μας ἐδῶ περικοπή ὁ Ματθαῖος δικαιολογεῖ τό γιατί ὁ Κύριος ὁμιλεῖ
μέ παραβολές. Στό θέμα αὐτό δόθηκε μία ἐξήγηση εἰς 13,10-15, ὅτι δηλαδή ὁ Χρι-
στός ὁμιλοῦσε παραβολικά καί καλυμμένα καί δέν ἔλεγε καθαρά τήν διδασκαλία
Του, γιά νά μήν τήν ἐννοοῦν ὅλοι, γιατί δέν ἦταν ὅλοι ἄξιοι γι᾽ αὐτήν. Στήν περικοπή
μας ὅμως ἐδῶ ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἐξηγεῖ διαφορετικά κάπως τό γιατί ὁ Χρι-
στός ὁμιλεῖ μέ παραβολές. Καί ἡ ἐξήγηση εἶναι πολύ ἁπλῆ: Κατά τήν συνήθεια πού
ἔχει ὁ Ματθαῖος, τήν ὁποία καί εἴδαμε ἐπανειλημμένως ἐφαρμοζομένη, ἀναφέροντας
κάτι γιά τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ θέλει νά καταφεύγει ἔπειτα στήν Παλαιά Διαθήκη,
γιά νά δηλώσει ὅτι αὐτό ἀναφέρεται σ᾽ αὐτήν προφητικά γιά τόν Μεσσία. 

2. Ἔτσι λοιπόν, ὅταν λέγει στόν στίχ. 34 περί τοῦ Χριστοῦ ὅτι ἐλάλει στά πλήθη
μέ παραβολές, λέγει ἔπειτα ὅτι ἔτσι εἶπε καί ὁ προφήτης στήν Παλαιά Διαθήκη περί
τοῦ ἑαυτοῦ του: «Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τό στόμα μου – εἶπε – ἐρεύξομαι κεκρυμμένα
ἀπό καταβολῆς κόσμου» (στίχ. 35). Ποιός προφήτης τό εἶπε αὐτό; Τό εἶπε ὁ Ἀσάφ
καί ὁ λόγος του γράφεται εἰς Ψαλμ. 77,2, ὁ ὁποῖος ψαλμός ἐπιγράφεται «συνέσεως

||Μάρκ.
4,33-34
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τῷ Ἀσάφ». Ἐπειδή ὅμως εἰς Β´ Παραλ. 29,30 ὁ Ἀσάφ αὐτός ὀνομάζεται «προφή-
της», γι᾽ αὐτό καί ὁ Εὐαγγελιστής ἐδῶ, ἀντί νά εἴπει «ἐν Ψαλμοῖς», λέγει ὡς προφήτη
τόν εἰπόντα τόν λόγον αὐτόν. 

13,35. ᾽Ερεύξομαι κεκρυμμένα. Κατά δια-
φορά μέ τήν πρώτη ἑρμηνεία πού δόθηκε στίς
παραβολές (13,10-15), αὐτή ἡ δεύτερη ἑρμηνεία
θεωρεῖ τό παραβολικό εἶδος ὡς ἕνα ἀναγκαῖο

τρόπο ἀποκαλύψεως τῶν θείων μυστηρίων. –
Ἀπό καταβολῆς κόσμου. Μερικά χειρόγραφα
παραλείπουν τό «κόσμου».

13,34 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ
Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις,
καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει
αὐτοῖς, 
35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ
προφήτου λέγοντος· ἀνοίξω ἐν πα-
ραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι
κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

13,34 Ὅλα αὐτά τά εἶπε ὁ Ἰησοῦς
στά πλήθη μέ παραβολές, καί δέν
τούς ἔλεγε τίποτε χωρίς παραβολή· 

35ἔτσι ἐκπληρώθηκε ἐκεῖνο πού εἰπώ-
θηκε ἀπό τόν προφήτη, ὁ ὁποῖος εἶπε: 
«Θά ἀρχίσω νά μιλῶ μέ παραβολές, 

θά πῶ ἀλήθειες μυστικές
ἀπό τή δημιουργία τοῦ κόσμου».

Ἐξήγηση τῆς παραβολῆς τῶν ζιζανίων (13,36-43)

1. Ὅλες τίς προηγούμενες παραβολές τῶν στίχ. 2-35 ὁ Ἰησοῦς τίς ἐξεφώνησε
ἀπό τό πλοῖο στούς ὄχλους πού βρίσκονταν στόν αἰγιαλό (στίχ. 2). Ἐπειδή ὅμως
εἶδε ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἦσαν ἀδιάφοροι καί δέν ὠφελοῦνταν λοιπόν ἀπό τήν διδασκα-
λία Του, γι᾽ αὐτό «ἀφείς τούς ὄχλους ἦλθεν εἰς τήν οἰκίαν» (στίχ. 36α), στήν οἰκία
στήν ὁποία ἐφιλοξενεῖτο. Ἐκεῖ οἱ μαθητές τοῦ ἐζήτησαν νά τούς ἐξηγήσει τήν πα-
ραβολή τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ (στίχ. 36β). Ἀλλά καί τότε, ἐκεῖ στήν οἰκία, θά ἐξή-
γησε ὁ Ἰησοῦς στούς μαθητές πρῶτον τήν παραβολή τοῦ σπορέως, ὅταν αὐτοί τόν
ἐρώτησαν «διατί ἐν παραβολαῖς λαλεῖ» (βλ. στίχ. 10 καί ἑξ.). Ἄς παρατητήσουμε ὅτι
οἱ μαθητές, ἀντίθετα ἀπό τόν ἀδιάφορο ὄχλο, ἐρωτοῦν τόν Χριστό γιά τήν ἔννοια
τῶν παραβολῶν. Ἄς παρατηρήσουμε ὅμως πάλι ὅτι δέν τόν ἐρωτοῦν γιά ὅλες τίς
παραβολές, ἀλλά εἰδικά γιά τήν παραβολή τῶν ζιζανίων (στίχ. 36β). Αὐτό συμβαίνει
πρῶτον μέν, γιατί οἱ ἄλλες παραβολές ἦταν σαφέστερες καί δεύτερον, γιατί, ὅπως
ἑρμηνεύει ὁ Ζιγαβηνός, ἡ παραβολή τῶν ζιζανίων «καί φοβεράν εἶχε παραβολήν ἐν
τέλει θορυβοῦσαν αὐτούς» (Μ. 129,413). Γιατί στό τέλος ἡ παραβολή ἔλεγε: «Συλ-
λέξατε τά ζιζάνια καί δήσατε αὐτά εἰς δέσμας πρός τό κατακαῦσαι αὐτά» (στίχ. 30). 

2. Τήν παραβολή τῶν ζιζανίων τήν εἴδαμε στήν περικοπή τῶν στίχ. 24-30. Στήν
περικοπή μας ἐδῶ ὁ Κύριος δίνει τήν ἑρμηνεία τῆς παραβολῆς αὐτῆς: Ὁ «ἄνθρωπος»
(στίχ. 24) πού σπέρνει τό καλό σπέρμα στόν ἀγρό εἶναι ὁ «υἱός τοῦ ἀνθρώπου» (στίχ.
37), δηλαδή ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού σαρκώθηκε καί ἔγινε υἱός ἀνθρώπου. «Ἀγρός»

Ψαλμ.
77,2
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εἶναι ὁ κόσμος. Τό «καλό σπέρμα» εἶναι τά παιδιά τῆς αἰώνιας βασιλείας, πού θά
τήν κληρονομήσουν. Ὅπως τό λέγει ὁ ἑρμηνευτής Ζιγαβηνός, «υἱοί τῆς Βασιλείας
λέγονται οἱ ὀρθόδοξοι, ὡς ὑπό τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ σπαρέντες εἰς γεωργίαν ἀρετῆς
καί κληρονομεῖν τῆς Βασιλείας αὐτοῦ μέλλοντες» (Μ. 129,413). Τά «ζιζάνια» εἶναι
«οἱ υἱοί τοῦ πονηροῦ», τοῦ Διαβόλου δηλαδή. Λέγονται «υἱοί» του, γιατί σπάρθηκαν
ἀπ᾽ αὐτόν καί μοιάζουν λοιπόν μέ αὐτόν, σάν παιδιά του πού εἶναι (στίχ. 37-39α).
Κατά τήν πατερική ἑρμηνεία «υἱοί τοῦ πονηροῦ» εἶναι γενικά «οἱ αἱρετικοί, ὡς ὑπό
τοῦ Διαβόλου σπαρέντες εἰς γεωργίαν κακίας» (Μ. 129,413). Κατά τήν παραβολή
(βλ. στίχ. 39 ἑξ.) ἐπιτρέπει ὁ Θεός στά ζιζάνια νά παραμένουν μέχρι τήν συντέλεια
τοῦ αἰῶνος. Γιατί, ὅπως λέγει ὁ Θεοφύλακτος, ἄν φονεύαμε τούς αἱρετικούς καί
τούς κατακόπταμε, τότε, θά γίνονταν στάσεις καί μάχες «ἀλλά καί ὁ Παῦλος καί ὁ
λῃστής ζιζάνια εἶχον πρίν ἤ πιστεῦσαι· οὐκ ἐξεκόπησαν οὖν τότε διά τόν μέλλοντα
βλαστῆσαι ἐν αὐτοῖς σῖτον» (Μ. 123,288). 

3. Πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι προηγουμένως (βλ. στίχ. 18-23) ὡς «σπέρμα»
ὀνόμασε ὁ Κύριος τόν λόγο τῆς πίστεως. Στήν περικοπή μας ὅμως ἐδῶ ὡς «σπέρμα»,
«καλόν σπέρμα», ὀνομάζει τούς πιστεύοντας (στίχ. 38). Αὐτό λέγεται, γιατί ἐκεῖνος
πού πιστεύει γίνεται πραγματικά καί «σπέρμα», γιατί καρποφορεῖ κάποιον ἄλλον
στήν πίστη. Κατά τόν «θερισμό», τήν συντέλεια, δηλαδή, τοῦ αἰῶνος (στίχ. 39), θά
ἀποστείλει ὁ Χριστός τούς ἀγγέλους Του γιά νά συλλέξουν ἀπό τήν «βασιλεία» Του
(δηλαδή, τόν κόσμο) τούς σκανδαλοποιούς καί τούς ἀνόμους, γιά νά τούς ρίψουν
στό πῦρ τῆς αἰωνίου κολάσεως (στίχ. 41-42). 

13,38. «Οἱ υἱοί τῆς Βασιλείας» καί «οἱ υἱοί
τοῦ Πονηροῦ», σημιτισμοί. 13,43. Τήν Βασιλεία
τοῦ Υἱοῦ (μεσσιακή βασιλεία) τοῦ στίχ. 41, δια-

δέχεται ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός, στόν ὁποῖο ὁ
Υἱός παραδίδει τούς ἐκλεκτούς, πού αὐτός
ἔσωσε. Βλ. Ματθ. 25,34. Α´ Κορ. 15,24.

13,36 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους
ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. Καὶ
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
λέγοντες· φράσον ἡμῖν τὴν παρα-
βολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ.

37 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ὁ
σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου· 
38 ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ
καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς
βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ
τοῦ πονηροῦ· 
39ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ
διάβολος· ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια

13,36 Τότε ἄφησε τά πλήθη καί
ἦρθε στό σπίτι Του (ἐκεῖ ὅπου
ἔμεινε, ὄχι ἰδικό του). Καί ἦρθαν σ᾿
αὐτόν οἱ μαθητές Του καί (τοῦ)
εἶπαν: «Ἐξήγησέ μας τήν παραβολή
τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ». 
37Αὐτός δέ τούς εἶπε: «Ἐκεῖνος πού
σπέρνει τόν καλό σπόρο εἶναι ὁ Υἱός
τοῦ ἀνθρώπου. 
38 Ὁ δέ ἀγρός εἶναι ὁ κόσμος. Ὁ
καλός σπόρος εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς
βασιλείας (τοῦ Θεοῦ), τά δέ ζιζάνια
εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ πονηροῦ· 
39ὁ δέ ἐχθρός, πού τά ἔσπειρε, εἶναι
ὁ διάβολος, ὁ θερισμός εἶναι ἡ συν-

Α´ Ἰωάν.
3,10

Ματθ.
4,1σχ.
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τοῦ αἰῶνός ἐστιν· οἱ δὲ θερισταὶ
ἄγγελοί εἰσιν. 
40 Ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια
καὶ πυρὶ καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ
συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου. 

41Ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξου-
σιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ
σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν
ἀνομίαν, 
42καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμι-
νον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόν-
των. 
43Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ
ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς
αὐτῶν. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν
ἀκουέτω.

τέλεια τοῦ κόσμου. Καί οἱ θεριστές
εἶναι οἱ ἄγγελοι. 
40 Ὅπως λοιπόν μαζεύονται τά ζιζά-
νια καί καίγονται στή φωτιά, ἔτσι θά
γίνει καί στή συντέλεια αὐτοῦ τοῦ
κόσμου. 
41Ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά ἀποστεί-
λει τούς ἀγγέλους Του καί θά μαζέ-
ψουν ἀπό τό βασίλειό Του ὅλους
τούς σκανδαλοποιούς καί τούς ἀνό-
μους,
42καί θά τούς ρίξουν στό πύρινο κα-
μίνι (τήν κόλαση). Ἐκεῖ θά εἶναι τά
κλάμα καί τό τρίξιμο τῶν δοντιῶν. 

43 Τότε οἱ δίκαιοι θά λάμψουν σάν
τόν ἥλιο στήν βασιλεία τοῦ Πατέρα
τους. Ὅποιος ἔχει αὐτιά γιά νά
ἀκούει, ἄς ἀκούει». 

Οἱ παραβολές τοῦ θησαυροῦ καί τοῦ μαργαρίτου (13,44-46)

1. Κατά τήν πρώτη ἐδῶ παραβολή ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν μοιάζει μέ ἀγρό
κρυμμένο σέ ἕνα ἀγρό, τόν ὁποῖον βρῆκε κάποιος καί ἔκρυψε καί ἔπειτα, ἀπό τήν
χαρά πού εἶχε πῆγε καί πούλησε ὅλα ὅσα εἶχε καί ἀγόρασε ἐκεῖνον τόν ἀγρό (στίχ.
44). Κατά τήν ἀλληγορική σημασία ἀγρός εἶναι ὁ κόσμος καί θησαυρός εἶναι τό κή-
ρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καί ἡ γνώση τοῦ Χριστοῦ, ἡ θεολογία δηλαδή. Αὐτά εἶναι
κρυμμένα σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «σοφίαν κη-
ρύττομεν τήν ἀποκεκρυμμένην» (Α´ Κορ. 2,7). Ὅποιος ὅμως ζητᾶ αὐτήν τήν ἀποκε-
κρυμμένη γνώση, τήν βρίσκει, καί τότε, ἀπό τόν πόθο του γι᾽ αὐτήν, πουλάει καί
ἀρνεῖται ὅλα ὅσα ἔχει (εἴτε «ἑλληνικά δόγματα», λέγει ὁ Θεοφύλακτος, εἰδωλολα-
τρικές καί αἱρετικές φιλοσοφίες δηλαδή, εἴτε ἤθη πονηρά, εἴτε χρήματα, Μ.
123,289), τά ἀπαρνεῖται εὐθέως καί «ἀγοράζει τόν ἀγρόν», δηλαδή τόν κόσμο, ὅπως
ἑρμηνεύει ὁ Θεφύλακτος. Ὅποιος ἀγάπησε καί γνώρισε τόν Χριστό, αὐτός ἔχει ὅλη
τήν γῆ δική του. «Κτῆμα ἴδιον ἔχει τόν κόσμον, ὁ τήν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ ἔχων». Τί-
ποτε δέν ἔχει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καί ὅμως κατέχει τά πάντα. Καί αὐτά τά φυσικά
στοιχεῖα τά καθιστᾶ δοῦλα του. Τά διατάσσει καί αὐτά ὑπακούουν σ᾽ αὐτόν, ὅπως
γινόταν μέ τόν Χριστό καί τόν Μωυσῆ. 

Ἰωήλ 4,13
Ἀποκ.

14,15-16

Σοφ. 1,3
Ἀποκ.

21,8
8,12σχ.

Δαν. 12,3
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2. Κατά τήν δεύτερη ἐδῶ παραβολή (στίχ. 45-46) ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μοι-
άζει μέ ἕνα ἔμπορο πού ζητεῖ πολύτιμους μαργαρίτες. Βρῆκε δέ ἕνα πολύτιμο μαρ-
γαρίτη καί χαρούμενος γιά τά εὕρημά του αὐτό πῆγε καί τά πούλησε ὅλα ὅσα εἶχε
καί τόν ἀγόρασε. Θάλασσα μέ μαργαρίτες εἶναι ὁ παρών βίος. Καί οἱ ἄνθρωποι σ᾽
αὐτόν τόν βίο ψάχνουν νά βροῦν κάποιο «μαργαρίτη», κάποια γνώση πού νά τούς
ἱκανοποιήσει. Ὅμως πολλά μοιάζουν μέ «μαργαρίτες» – «πολλοί δοκοῦσι μαργαρῖται
αἱ τῶν πολλῶν σοφῶν δόξαι» – , ἀλλά δέν εἶναι. ΕΝΑΣ εἶναι ὁ Μαργαρίτης: «ΜΙΑ
γάρ ἡ ἀλήθεια, ἥτις ἐστίν ὁ Χριστός» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,289). Γι᾽ αὐτόν τόν
«Μαργαρίτη» ἀξίζει νά τά δώσουμε ὅλα - ὅλα, γιά νά τόν ἀποκτήσουμε. – Ὅπως ὁ
μαργαρίτης λέγεται ὅτι γεννιέται σέ στρεῖδι καί ὅταν ἀνοίγουν τίς πτυχές τοῦ στρειδιοῦ
σάν νά ἐνσκήπτει ἀστραπή· καί ἔπειτα, ὅταν  πάλι κλείνουν τίς πτυχές τοῦ ὄστριου,
ἀπό τήν ἀστραπή καί τήν δρόσο συλλαμβάνεται ὁ μαργαρίτης καί γι᾽ αὐτό εἶναι λευ-
κότατος, ἔτσι καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός: Συνελήφθηκε στήν Παρθένο ἀπό τήν ἄνωθεν
ἀστραπή, ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ὅπως ἐκεῖνος πού ἔχει στά χέρια του τόν μαργα-
ρίτη, αὐτός μόνο ξέρει πόσο πλοῦτο ἔχει, ἐνῶ οἱ ἄλλοι τό ἀγνοοῦν, ἔτσι καί αὐτός, ὁ
ἁπλός ἄνθρωπος, πού δέχθηκε τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ἔχει μέσα
στήν καρδιά του πολύ μεγάλη χαρά γιά τόν πλοῦτο πού ἀπόκτησε· οἱ ἄλλοι δέν νοοῦν
καθόλου ἀπό τήν χαρά καί τήν εὐτυχία τοῦ πιστοῦ αὐτοῦ. «Τό κήρυγμα ἐν τοῖς ἀφανέσι
καί τοῖς εὐτελέσι κρύπτεται» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,288). 

13,44 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμ-
μένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν
ἄνθρωπος ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς
χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πάντα ὅσα
ἔχει πωλεῖ καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν
ἐκεῖνον. 

45 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζη-
τοῦντι καλοὺς μαργαρίτας· 
46 ὃς εὑρὼν ἕνα πολύτιμον μαργαρί-
την ἀπελθὼν πέπρακε πάντα ὅσα
εἶχε καὶ ἠγόρασεν αὐτόν.

13,44 «Πάλι ἡ βασιλεία τῶν οὐ -
ρανῶν μοιάζει μέ θησαυρό κρυμ-
μένο σέ ἀγρό, τόν ὁποῖο βρῆκε ἕνας
ἄνθρωπος καί τόν ἔκρυψε. Καί ἀπό
τή χαρά του πηγαίνει καί πωλεῖ ὅλα,
ὅσα ἔχει, καί ἀγοράζει τόν ἀγρό
ἐκεῖνο. 

45 Πάλι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
μοιάζει μέ ἄνθρωπο ἔμπορο, πού
ζητεῖ πολύτιμα μαργαριτάρια. 
46Καί ὅταν βρῆκε ἕνα πολύτιμο μαρ-
γαριτάρι, πῆγε καί πώλησε ὅλα, ὅσα
εἶχε, καί τό ἀγόρασε».

13,44-46. Ὅποιος βρίσκει τήν Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν, πρέπει νά τά ἐγκαταλείψει ὅλα γιά νά

εἰσέλθει σ᾽ αὐτήν, βλ. 19,21. Λουκ. 9,57-62.

Παρ. 4,7
Ματθ.
19,21
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Παραβολή τῆς σαγήνης (13,47-50)

1. Ἡ παραβολή τῆς περικοπῆς μας, παραβολή τῆς σαγήνης, εἶναι φοβερή, γιατί
τό δίδαγμά της εἶναι ὅτι καί ἄν πιστεύουμε, ὅμως, ἄν δέν ἔχουμε βίο ἀγαθό, θά ρι-
φθοῦμε στό πῦρ τῆς κολάσεως. Τό δίκτυ («σαγήνη») τῆς παραβολῆς εἶναι ἡ διδα-
σκαλία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ἡ ὁποία πλέχθηκε ἀπό τά σημεῖα καί τίς μαρτυρίες
τῶν προφητῶν. Πραγματικά, αὐτά πού ἐδίδασκον οἱ Ἀπόστολοι τά βεβαίωναν ἀπό
τίς προφητικές φωνές. Αὐτή λοιπόν ἡ σαγήνη τῶν Ἀποστόλων, τό κήρυγμα τοῦ
Εὐαγγελίου δηλαδή, συνέλαβε «ἐκ παντός γένους» (στίχ. 47) ἀνθρώπους: Καί βάρ-
βαρους καί Ἕλληνες καί Ἰουδαίους καί πόρνες καί τελῶνες καί ληστές. 

2. Τώρα στή σαγήνη αὐτοί εἶναι ὅλοι μαζί καί δέν διακρίνονται. Στήν συντέλεια
ὅμως τοῦ αἰῶνος θά γίνει ἡ διάκριση καί ὁ διαχωρισμός. Τότε, καί ἄς ἔχουμε πι-
στεύσει στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἄν βρεθοῦμε «σαπροί», θά ἀπορριφθοῦμε
(«τά δέ σαπρά ἔξω ἔβαλον», στίχ. 48). Οἱ καλοί ὅμως θά συλλεγοῦν «εἰς ἀγγεῖα»
(στίχ. 48), δηλαδή, στίς αἰώνιες σκηνές. Κάθε πράξη τοῦ ἀνθρώπου, καλή ἤ κακή,
εἶναι τροφή τῆς ψυχῆς. Καί ἡ ψυχή παριστάνεται ἐδῶ ὡς νά ἔχει νοητούς ὀδόντες,
γι᾽ αὐτό καί διαβάζουμε γιά «βρυγμό ὀδόντων» της (στίχ. 50). Δηλαδή, ἡ ψυχή στήν
αἰωνιότητα βρύχει τά «δόντια» της, «ἤτοι τάς πρακτικάς αὐτῆς δυνάμεις συντριβο-
μένη, διότι τοιαῦτα ἔπραξεν» (Θεοφύλακτος, M. 123,292).

13,47 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ
εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γέ-
νους συναγαγούσῃ· 
48ἥν, ὅτε ἐπληρώθη, ἀναβιβάσαντες
αὐτὴν ἐπὶ τὀν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαν-
τες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγγεῖα, τὰ
δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 
49 Οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ
αἰῶνος. Ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ
ἀφοριοῦσι τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου
τῶν δικαίων, 
50καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμι-
νον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ

13,47 «Πάλι ἡ Βασιλεία τῶν οὐ -
ρανῶν μοιάζει μέ ἕνα δίχτυ, πού τό
ἔρριξαν στή θάλασσα καί μάζεψε
ψάρια ἀπό κάθε εἶδος. 
48Καί ὅταν γέμισε, τό ἀνέβασαν στήν
ἀκτή, καί κάθησαν καί μάζεψαν τά
καλά ψάρια σέ ἀγγεῖα, τά δέ ἄχρηστα
τά πέταξαν. 
49Τό ἴδιο θά συμβεῖ κατά τήν συντέ-
λεια τοῦ κόσμου. Θά βγοῦν οἱ ἄγγε-
λοι καί θά ξεχωρίσουν τούς κακούς
ἀπό τούς καλούς, 
50καί θά τούς ρίξουν στό πύρινο κα-
μίνι (τήν κόλαση). Ἐκεῖ θά εἶναι τό

13,47. Ἡ παραβολή τῆς περικοπῆς μας, ὅπως
ἡ παραβολή τῶν ζιζανίων, ὑπογραμμίζει τήν συ-
νύπαρξη τῶν κακῶν καί τῶν καλῶν μέχρι τό
τέλος τῶν καιρῶν. Ἀντίθετα ὅμως ἡ παραβολή
ἐπιμένει ὄχι στήν ὑπομονή, ἀλλά στήν ἀπειλή,
πού βαρύνει τούς «σαπρούς» (στίχ. 48. 50).

13,49. Αὐτή ἡ ἐξήγηση παραλληλίζει τήν παρα-
βολή μας μέ τήν παραβολή τῶν ζιζανίων, χρησι-
μοποιῶντας τά ἴδια λόγια (βλ.13,40-43). Ὁ
ἀπειλητικός λόγος γιά τήν τύχη τῶν κακῶν στήν
περικοπή μας (στίχ. 50) ὑπογραμμίζει, ὅπως καί
ἡ περικοπή 7,24-27, ὅτι πρέπει νά λάβουμε σο-
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κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόν-
των. 

κλάμα καί τό τρίξιμο τῶν δοντιῶν».

βαρῶς ὑπ᾽ ὄψιν τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ.
Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν τίς παραβολές τοῦ θησαυροῦ
καί τοῦ πολύτιμου μαργαρίτη προτρεπόμαστε νά

ἐκλέξουμε τήν χαρά (στίχ.44) καί ὄχι τά κλάματα
(στίχ. 50).

Συμπέρασμα (13,51-52)

1. Οἱ παραβολές ἔκαναν προσεκτικότερους τούς μαθητές. Καί τό ὁμολογοῦν
αὐτό καί οἱ ἴδιοι, γιατί στό ἐρώτημα τοῦ Χριστοῦ, ἄν κατάλαβαν τά λεγόμενά του,
αὐτοί ἀπάντησαν καταφατικά (στίχ. 51), γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός τούς ἐπαινεῖ καί
τούς λέγει: «Διά τοῦτο πᾶς γραμματεύς μαθητευθείς....» καί τά ὑπόλοιπα πού διαβά-
ζουμε ἐδῶ στήν περικοπή μας (στίχ. 52). 

2. Ὁ Χριστός τούς λέγει «γραμματεῖς», γιατί εἶναι νομομαθεῖς, γιατί γνωρίζουν
καλά τόν νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀλλά, ἄν καί οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ εἶναι
καλοί γνῶστες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅμως δέν ἔμειναν στόν δικό της νόμο, ἀλλά
προχώρησαν καί μαθητεύθηκαν στήν γνώση τοῦ Χριστοῦ· καί μποροῦν λοιπόν τώρα
νά προσφέρουν θησαυρούς καί ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη καί ἀπό τούς καινούς λό-
γους τοῦ Χριστοῦ (στίχ. 52).

3. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν κατήργησε τήν Παλαιά Διαθήκη (βλ. 5,17), ἀλλά
μᾶλλον τήν συνιστᾶ καί τήν καλεῖ «θησαυρόν» (στίχ. 52). Οἱ Ἀπόστολοι, ἀκολου-
θοῦντες τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ (βλ. τήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία), χρησιμοιοῦσαν
καί τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη.Ἡ τελειότητα ὅμως ἀνήκει στήν Καινή Δια-
θήκη, μέ τήν ὁποία κατανοεῖται σαφῶς ἡ Παλαιά Διαθήκη. Αὐτός ὁ παραβολικός
λόγος τοῦ στίχ. 52 μᾶς λέγει πῶς ὁ Ματθαῖος, ἕνας χριστιανός «γραμματεύς», συν -
έθεσε τό Εὐαγγέλιό του. 

13,51Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· συνή-
κατε ταῦτα πάντα; Λέγουσιν αὐτῷ,
ναί, Κύριε. 
52 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τοῦτο πᾶς
γραμματεὺς μαθητευθεὶς εἰς τὴν βα-
σιλείαν τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν
ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐκβάλ-
λει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ
καὶ παλαιά.

13,51 Τούς ρωτάει ὁ Ἰησοῦς: «Τά
καταλάβατε ὅλα αὐτά;». Καί αὐτοί
τοῦ ἀπαντοῦν: «Ναί, Κύριε». 
52 Τότε αὐτός τούς εἶπε: «Γι᾿ αὐτό
κάθε δάσκαλος τοῦ μωσαϊκοῦ
νόμου, πού διδάχτηκε γιά τή βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν (τήν βασιλεία τοῦ
Μεσσία), μοιάζει μέ ἄνθρωπο οἰκο-
δεσπότη, ὁ ὁποῖος βγάζει ἀπό τό θη-
σαυροφυλάκιό του καινούργιους καί
παλαιούς θησαυρούς». 

8,12σχ.

Μάρκ.
4,13σχ.
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V. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (13,53-18,35)

1. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (13,53-17,27)

Ἐπίσκεψη στήν Ναζαρέτ (13,53-58)

1. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἔρχεται τώρα στήν πατρίδα του τήν Ναζαρέτ καί
διδάσκει στήν συναγωγή της (στίχ. 53-54). Διδάσκει στήν συναγωγή φανερά καί
παρρησία γιά νά μήν τόν κατηγορήσουν ἀργότερα ὅτι δίδασκε κρυφά καί παράνομα.
Οἱ κάτοικοι τῆς Ναζαρέτ ἐκπλήσσονταν ἀπό τήν διδαχή τοῦ Χριστοῦ καί «ἐσκαν-
δαλίζοντο ἐν αὐτῷ», δυσπιστοῦσαν δηλαδή, γιατί τόν ἔβλεπαν μέ φθόνο καί ὑποψία.
Τόν περιφρονοῦσαν γιά τήν ἀσήμαντη οἰκογένειά του (στίχ. 55-56). Ἦταν ἀνόητοι
οἱ Ναζαρηνοί, λέγει ὁ Θεοφύλακτος, γιατί πίστευαν ὅτι ἡ δυσχέρεια καί ἡ εὐτέλεια
τῶν προγόνων βλάπτει κάποιον νά εὐαρεστήσει τόν Θεό καί νά εἶναι προφήτης.
Ἔστω ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν ἄνθρωπος καί ὄχι Θεός. Τί θά τόν ἐμπόδιζε, λέγει ὁ Θεο-
φύλακτος, νά εὐαρεστήσει τόν Θεό καί νά τελεῖ μεγάλα θαύματα; Θά ἔπρεπε νά χαί-
ρονταν καί νά ἐκαυχῶντο οἱ Ναζαρηνοί γιατί ὁ τόπος ἔβγαλε αὐτόν τόν ἀγαθό καί
μεγάλο ἄνδρα, πού κηρύττει τόσο ὑψηλή διδασκαλία καί κάνει τόσα πολλά καί με-
γάλα θαύματα καί ὄχι λοιπόν νά τόν περιφρονοῦν. 

2. Ἀναφερόμενοι στήν οἰκογένειά του οἱ κάτοικοι τῆς Ναζαρέτ ἔλεγαν: «Οὐχ
οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; Οὐχί ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ καί οἱ ἀδελφοί
αυτοῦ Ἰάκωβος καί Ἰωσῆς καί Σίμων καί Ἰούδας; Καί αἱ ἀδελφαί αὐτοῦ οὐχί πᾶσαι
πρός ἡμᾶς εἰσι;» (στίχ. 56). Οἱ ἄνθρωποι δέν γνώριζαν τήν παρθενική γέννηση τοῦ
Ἰησοῦ καί γι᾽ αὐτό τόν θεωροῦσαν ὡς τέκνο τοῦ Ἰωσήφ καί τῆς Μαρίας. Ὁ δέ
Ἰωσήφ ἦταν ἀδελφός τοῦ Κλωπᾶ, ὁ ὁποῖος ἀπέθανε ἄτεκνος καί κατά τόν νόμο
ἔλαβε τήν χήρα γυναίκα του καί ἐγέννησε ἀπό αὐτήν τέκνα, τέσσερα ἀγόρια, αὐτά
πού μνημονεύει ὁ στίχος μας, καί δύο θυγατέρες, τήν Μαρία καί τήν Σαλώμη. Τά
τέκνα αὐτά τοῦ Ἰωσήφ ἐλέγοντο κατά τόν νόμο «ἀδελφοί» καί «ἀδελφαί» τοῦ Ἰησοῦ. 

3. Στά περιφρονητικά λόγια τῶν Ναζαρηνῶν ὁ Ἰησοῦς δέν ἀπάντησε ἐλεγκτικά
πρός αὐτούς, ἀλλά συμπαθητικά, λέγοντας «οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος, εἰ μή ἐν τῇ
πατρίδι αὐτοῦ καί ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ» (στίχ. 57). Γενικά οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε συνηθίσει
«τῶν ἐν συνηθείᾳ ἀεί καταφρονεῖν, τά δέ ξένα ἀσπάζεσθαι», λέγει ὁ Θεοφύλακτος.
Πρόσθεσε δέ ὁ Κύριος καί τό «ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ», γιατί καί οἱ ἀδελφοί Του, ἄνθρω-
ποι τῆς ἰδίας οἰκίας, τόν φθονοῦσαν. Ἐπειδή δέ αὐτή ἦταν ἡ κατάσταση στήν Να-
ζαρέτ, γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἰησοῦς δέν ἔκανε ἐκεῖ πολλά θαύματα «διά τήν ἀπιστίαν αὐτῶν»
(στίχ. 58). Δηλαδή, ἀπό ἀγάπη πρός αὐτούς, γιατί ἄν θαυματουργοῦσε στούς Ναζα-
ρηνούς μέ πολλά θαύματα καί αὐτοί παρέμειναν ἄπιστοι, θά κολάζονταν περισσό-
τερο (βλ. Θεοφυλάκτου, Μ. 123,293).

||Μάρκ.
6,1-6

||Λουκ.
4,16-24
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13,53 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ
Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας
μετῆρεν ἐκεῖθεν, 
54 καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ
ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ
αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς
καὶ λέγειν· πόθεν τούτῳ ἡ σοφία
αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; 
55 Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος
υἱός; Οὐχὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται
Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκω-
βος καὶ Ἰωσῆς καὶ Σίμων καὶ Ἰού-
δας; 
56 Καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι
πρὸς ἡμᾶς εἰσι; Πόθεν οὖν τούτῳ
ταῦτα πάντα; 
57Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἔστι προ-
φήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι
αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 
58 Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις
πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.

13,53 Ὅταν ὁ Ἰησοῦς τελείωσε
αὐτές τίς παραβολές, ἔφυγε ἀπό ᾿κεῖ 

54 καί ἦλθε στήν πατρίδα Του, καί
τούς δίδασκε στή συναγωγή τους,
ὥστε νά ἐκπλήσσονται καί νά λέ-
γουν: «Ἀπό ποῦ σ᾽ αὐτόν αὐτή ἡ
σοφία καί τά θαύματα; 
55Δέν εἶναι αὐτός ὁ υἱός τοῦ ξυλουρ-
γοῦ; Δέν λέγεται ἡ μητέρα του Μα-
ριάμ καί οἱ ἀδελφοί του Ἰάκωβος καί
Ἰωσῆς καί Σίμων καί Ἰούδας; 

56Καί οἱ ἀδελφές του δέν εἶναι ὅλες
στόν τόπο μας; Ἀπό ποῦ λοιπόν σ᾽
αὐτόν ὅλα αὐτά τά θαυμαστά;». 
57Καί δυσπιστοῦσαν σ᾿ αὐτόν. Ὁ δέ
Ἰησοῦς τούς εἶπε: «Δέν ὑπάρχει προ-
φήτης πού νά μήν τόν περιφρονοῦν
οἱ πατριῶτες του καί οἱ οἰκεῖοι του». 
58Καί δέν ἔκανε ἐκεῖ πολλά θαύματα
λόγω τῆς ἀπιστίας τους. 

13,54. Εἰς τήν πατρίδα αὐτοῦ. Πρόκειται
γιά τήν Ναζαρέτ, τήν πόλη τῆς παιδικῆς ἡλικίας
τοῦ Ἰησοῦ, βλ. 2,23. 13,55. Ἀδελφοί καί ἀδελ-
φαί. Ἦταν παιδιά τοῦ Ἰωσήφ, τά ὁποῖα αὐτός
ἀπέκτησε ἀπό τήν γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του

Κλωπᾶ, ὁ ὁποῖος ἀπέθανε ἄτεκνος καί κατά τόν
Νόμο ἔλαβε τήν χήρα γυναίκα του ὁ Ἰωσήφ καί
ἐγέννησε ἀπ᾽ αὐτήν τούς λεγομένους «ἀδελ-
φούς» καί «ἀδελφάς» τοῦ Ἰησοῦ, ὑπό νομική
μόνο ἔννοια νοούμενες οἱ ἐκφράσεις αὐτές. 

Ὁ Ἡρώδης καί ὁ Ἰησοῦς (14,1-2)

Ὁ Ἡρώδης, γιά τόν ὁποῖο ὁμιλοῦν ἐδῶ οἱ στίχοι μας, εἶναι ὁ υἱός τοῦ Ἡρώδου
ἐκείνου, ὁ ὁποῖος ἐφόνευσε τά νήπια τῆς Βηθλεέμ. Ἀδιάφορος γιά τά πνευματικά
θέματα, μαθαίνει πολύ ἀργά γιά τόν Χριστό. Ἐλεγχόμενος δέ γιά τό ὅτι ἐφόνευσε
τόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή τόν ταυτίζει μέ τόν Χριστό, φανταζόμενος τόν Ἰωάννη
ὡς ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί ποιοῦντα θαύματα (στίχ. 2). 

2,23

Ἰωάν. 6,42
Λουκ.

3,23

27,56
12,46σχ.

16,14σχ.
||Ἰωάν.

4,44

8,10σχ.

||Μάρκ.
6,14-16
||Λουκ.

9,7-9
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14,1 Ἐκεῖνο τόν καιρό ἄκουσε ὁ
Ἡρώδης ὁ τετράρχης τή φήμη τοῦ
Ἰησοῦ 
2 καί εἶπε στούς αὐλικούς του:
«Αὐτός εἶναι ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτι-
στής. Αὐτός ἀναστήθηκε ἀπό τούς
νεκρούς καί γι᾿ αὐτό γίνονται ἀπό
αὐτόν τά θαύματα». 

14,1Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν
Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν
Ἰησοῦ. 
2 Καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ· οὗτός
ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς
ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ
τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν
αὐτῷ. 

14,1. Ἡρώδης. Εἶναι ὁ Ἡρώδης ὁ Ἀντίπας,
υἱός τοῦ Ἡρώδου τοῦ Μεγάλου καί τῆς Μαλθά-
κης, ἀδελφός τοῦ Ἀρχελάου. Μετά τόν θάνατο
τοῦ πατέρα του ἔλαβε ὡς μερίδιό του τήν Γαλι-
λαία καί τήν Περαία. Βλ. Λουκ. 23,7.12. Βλ.
σχόλ. εἰς 2,22. 14,2. Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βα-
πτιστής. Βλ. ἐπίσης 16,13-14. Μία διαφορετική
ἑρμηνεία ὡς πηγῆς δυνάμεως τοῦ Ἰησοῦ δίδεται
ἀπό τούς Φαρισαίους, βλ. 12,24. – Μέ τήν διή-

γηση τοῦ θανάτου τοῦ Ἰωάννου (14,3-12) καί μέ
τόν λόγο τόν ἀφορῶντα στόν Ἰησοῦ ὅτι εἶναι ὁ
ἀναστημένος ἐκ τῶν νεκρῶν Ἰωάννης (14,2),
θέλει ἴσως ὁ Εὐαγγελιστής νά ἀναγγείλει τό δεύ-
τερο μέρος τοῦ Εὐαγγελίου του, πού ἀφορᾶ στόν
θάνατο καί στήν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ (14,1-
28,20). Αὐτό τό δεύτερο μέρος θά ξεκινήσει στήν
πραγματικότητα εἰς 16,21.

Ἡ ἀποκεφάλιση τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ (14,3-12)

1. Τά περί τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ὁ Ματθαῖος τά ἀναφέρει τώρα καί ὄχι προ-
ηγουμένως, γιατί ὁ σκοπός του ἦταν νά γράψει γιά τόν Χριστό. Ὁ Ἰωάννης ἤλεγχε
τόν Ἡρώδη ὡς παράνομο (στίχ. 4.5), γιατί, ἐνῶ ὁ Νόμος ἔλεγε ὅτι, μόνο ὅταν ἕνας
ἀδελφός ἀποθάνει ἄτεκνος, τότε μόνο δύναται ὁ ἀδελφός του νά λάβει τήν χήρα γυ-
ναίκα του, γιά νά γεννήσει ἀπό αὐτήν παιδί γιά τόν θανόντα ἀδελφό του («λεβιρα-
τικός» γάμος), ὅμως ὁ Ἡρώδης ἔλαβε τήν Ἡρωδιάδα, τήν γυναίκα τοῦ θανόντος
ἀδελφοῦ του Φιλίππου, ἐνῶ αὐτός δέν εἶχε ἀποθάνει ἄτεκτος, γιατί εἶχε θυγατέρα,
τήν Σαλώμη. Ὑπάρχει καί ἡ ἑρμηνεία, ἡ ὁποία ἐνοχοποιεῖ περισσότερο τόν Ἡρώδη,
ὅτι αὐτός ἔλαβε τήν γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του, ἐνῶ ὁ ἀδελφός του ζοῦσε ἀκόμη, καί
ἀσφαλῶς γι᾽ αὐτό ἔδιωξε τήν νόμιμη σύζυγό του. 

2. Ἀπό τά σχετικά μέ τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, πού ἀνα-
φέρει ἡ περικοπή μας, διδασκόμαστε ὅτι δέν πρέπει νά ὁρκιζόμαστε, γιατί ὁ Ἡρώδης
ὁρκίστηκε στήν Σαλώμη ὅτι θά τῆς δώσει ὅ,τι τοῦ ζητήσει (στίχ. 7)· ἀλλά ἀκόμη δι-
δασκόμαστε ὅτι ἐπιβάλλεται μερικές φορές νά ἐπιορκοῦμε, ὅπως ἔπρεπε νά πράξει
ὁ Ἡρώδης, καί ὄχι νά ἀποκεφαλίσει τόν Βαπτιστή Ἰωάννη, δεσμευόμενος τάχα ἀπό
τόν ὅρκο. 

3. Ἡ περικοπή μας τελειώνει μέ τήν πληροφορία ὅτι οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννου
«ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ» (στίχ. 12). Τί τοῦ ἀπήγγειλαν; Ὄχι ὅτι ἐφονεύθη ὁ Ἰωάννης,
γιατί αὐτό ἦταν γνωστό, ἀλλά ὅτι ὁ Ἡρώδης λέγει περί αὐτοῦ ὅτι «ἐστιν Ἰωάννης ὁ
Βαπτιστής» (στίχ. 2) καί λοιπόν θά θέλει νά τόν συναντήσει. Ἡ διήγηση περί τοῦ
Ἰωάννου ἐδῶ εἶναι παρένθετη. 

Λουκ.
3,1σχ.
Λουκ.

23,8-12
Ματθ.

16,14σχ.

||Μάρκ.
6,17-29

Λουκ.
3,19-20
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14,3Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν
Ἰωάννην ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἔθετο ἐν
φυλακῇ διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα
Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 

4 Ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὁ Ἰωάννης· οὐκ
ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν.

5 Καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφο-
βήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην
αὐτὸν εἶχον. 
6Γενεσίων δὲ ἀγομένων τοῦ Ἡρῴδου
ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρωδιά-
δος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσε τῷ
Ἡρῴδη· 
7ὅθεν μεθ᾿ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ
δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται. 
8 Ἡ δέ, προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς
μητρὸς αὐτῆς, δός μοι, φησίν, ὧδε
ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ
βαπτιστοῦ. 
9 Καὶ ἐλυπήθη ὁ βασιλεύς, διὰ δὲ

14,3Ὁ Ἡρώδης λοιπόν εἶχε συλλά-
βει τόν Ἰωάννη, τόν ἔδεσε καί τόν
ἔβαλε στήν φυλακή ἐξ αἰτίας τῆς
Ἡρωδιάδας, τῆς γυναίκας τοῦ ἀδελ-
φοῦ του Φιλίππου. 
4Γιατί ὁ Ἰωάννης τοῦ ἔλεγε: «Δέν σοῦ
ἐπιτρέπεται νά τήν ἔχεις (γιά γυναίκα
σου)». 
5Καί ἐνῶ ἤθελε νά τόν φονεύσει, φο-
βήθηκε τό λαό, γιατί τόν θεωροῦσαν
προφήτη. 
6Ὅταν ὅμως ἑορτάζονταν τά γενέθλια
τοῦ Ἡρώδη, χόρεψε ἡ θυγατέρα τῆς
Ἡρωδιάδος μπροστά στούς καλεσμέ-
νους καί ἄρεσε στόν Ἡρώδη. 
7Γι᾿ αὐτό τῆς ὑποσχέθηκε μέ ὅρκο νά
τῆς δώσει ὅ,τι ζητήσει. 
8Καί αὐτή, μέ τήν συμβουλή τῆς μη-
τέρας της, εἶπε: «Δός μου ἐδῶ στό
πιάτο τό κεφάλι τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βα-
πτιστῆ». 
9Λυπήθηκε δέ ὁ βασιλεύς, ἀλλά γιά

14,3. Ἡρωδιάδα. Εἶναι ἡ κόρη τοῦ Ἀριστο-
βούλου καί τῆς Βερονίκης, τῆς γυναίκας τοῦ
Ἡρώδου τοῦ Φιλίππου (δέν πρέπει νά συγχέεται
μέ τόν τετράρχη)· αὐτή ἀργότερα ὑπανδρεύθη
παράνομα τόν Ἡρώδη Ἀντίπα. Ἡ κόρη της Σα-
λώμη ἔγινε ἡ γυναίκα τοῦ τετράρχου Ἡρώδου
Φιλίππου. – Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. Τό
ὄνομα αὐτό προκαλοῦσε δυσκολίες. Τό πρόσωπο
αὐτό δέν εἶναι ὁ τετράρχης τῆς Ἰτουραίας καί τῆς
Τραχωνίτιδος χώρας (Λουκ. 3,1· βλ. Ματθ.
16,13), ἀλλά ἦταν ἕνας ἄλλος υἱός τοῦ Ἡρώδου
τοῦ Μεγάλου ἀπό τήν Μαριάμνη Β´, θυγατέρα
τοῦ ἀρχιερέα Ἀλεξάνδρου, καί ἑπομένως ἦταν
ἑτεροθαλής ἀδελφός τοῦ Ἀντίπα καί τόν ὁποῖον
ὁ Ἰώσηπος καλεῖ καί αὐτόν Ἡρώδη. Ἡ κατά-
στασή του ὡς ἁπλοῦ ἰδιώτου δέν εἶχε τήν δύναμη
νά ἱκανοποιήσει τήν φιλοδοξία τῆς γυναίκας του

Ἡρωδιάδος, ἐγγονῆς τοῦ Ἡρώδου τοῦ Μεγάλου
ἀπό τόν πατέρα τους Ἀριστόβουλο καί ἀνεψιᾶς
λοιπόν τοῦ Ἀντίπα, ἡ ὁποία, γι᾽ αὐτό, προτίμησε
ἀντί τοῦ ταπεινοῦ αὐτοῦ θείου, τόν ἄλλο θεῖο,
τόν Ἡρώδη Ἀντίπα, τόν τετράρχη τῆς Γαλι-
λαίας. – Τό ἁμάρτημα τοῦ Ἀντίπα, τό ὅτι ἔλαβε
τήν ἀνέψιά του, ἦταν μικρότερο ἀπό τό ὅτι τήν
πῆρε ἀπό τόν ἀδελφό του, ἐνῶ αὐτός ζοῦσε
ἀκόμη, καί ἀπό τό ἄλλο, τό ὅτι αὐτός ὁ ἴδιος
ἔδιωξε τήν πρώτη του γυναίκα. 14,4. Οὐκ ἔξεστί
σοι... Ὁ νόμος ἀπηγόρευε τούς αἱμομεικτικούς
γάμους (Λευϊτ. 20,21). Γιά νά λάβει τήν ἀνεψιά
του ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας εἶχε ἀποδιώξει τήν πρώτη
του γυναίκα, τήν κόρη τοῦ Ἀρέττα, τοῦ βασιλέως
τῶν Ναβατέων. 14,6. Θυγάτηρ τῆς Ἡρωδιάδος.
Κατά τόν Ἰώσηπο ὀνομάζετο Σαλώμη. 

Λευιτ.
18,16.
20,21

21,26
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τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμέ-
νους ἐκέλευσε δοθῆναι, 

10 καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισε τὸν
Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ.
11καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πί-
νακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ
ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς. 
12 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα καὶ ἔθαψαν
αὐτό, καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ
Ἰησοῦ.

τούς ὅρκους καί τούς καλεσμένους
διέταξε νά δοθεῖ (τό κεφάλι τοῦ
Ἰωάννη). 
10 Καί ἔστειλε καί ἀποκεφάλισε τό
Ἰωάννη στήν φυλακή. 
11Καί φέρθηκε τό κεφάλι του σέ
πιάτο, καί δόθηκε στό κορίτσι καί
αὐτό τό ἔφερε στή μητέρα της. 
12 Καί πῆγαν οἱ μαθητές του καί
πῆραν τό σῶμα καί τό ἔθαψαν. Καί
ἦρθαν καί τό ἀνήγγειλαν στόν Ἰησοῦ.

Πρῶτος πολλαπλασιασμός τῶν ἄρτων (14,13-21)

1. Ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς Χριστός τήν εἴδηση γιά τό φρόνημα τοῦ Ἡρώδου περί
αὐτοῦ «ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν» (στίχ. 13), ἀπό τήν παραθαλάσσια πόλη στήν ὁποία
εὑρίσκετο, καί πῆγε σέ ἐρημική περιοχή. Φεύγει τόν μιαιφόνο Ἡρώδη, διδάσκοντας
ἡμᾶς νά μή ρίπτουμε τόν ἑαυτό μας σέ κίνδυνο. Ἔπειτα, ἄν ὁ Ἰησοῦς μέ τέτοιες πε-
ριστάσεις ἐδέχετο νά τόν δεῖ ὁ Ἡρώδης, αὐτό θά ἐσήμαινε εὔνοια πρός αὐτόν· ἀλλά
ἦταν ἀνάξιος ὁ φονεύς τοῦ Ἰωάννου νά ἀκούσει ἤ νά δεῖ τόν Κύριο.

2. Οἱ ὄχλοι, κατά τόν χρόνο πού ὁ Χριστός καί οἱ μαθητές Του διέσχιζαν μέ πλοι-
άριο τήν λίμνη, αὐτοί τόν ἀκολούθησαν πεζοί ἀπό τίς πόλεις τους (στίχ. 13) καί τόν
ἔφθασαν στήν ἄλλη ὄχθη τῆς λίμνης. Αὐτό ἀσφαλῶς, τό νά ἀκολουθοῦν πεζοί τόν
Χριστό καί μάλιστα χωρίς τροφή, εἶναι δεῖγμα πίστεως, γι᾽ αὐτό καί ἔλαβαν τόν
μισθό τους: «Ἐθεράπευσε τούς ἀρρώστους αὐτῶν» (στίχ. 14). 

3. Στόν ἔρημο ἐκεῖνο τόπο, ὅπου ἐπῆγε ὁ Ἰησοῦς (στίχ. 13), συγκεντρώθηκε πολύ
ὄχλος (στίχ. 14), στούς ὁποίους ἐδίδασκε. Φιλάνθρωποι δέ οἱ μαθητές λυποῦνται
τόν λαό, γιατί ἡ ὥρα ἦταν ἤδη προχωρημένη (στίχ. 15) καί γι᾽ αὐτό δέν θέλουν νά
μένουν οἱ ἄνθρωποι νηστικοί. Ἔτσι πλησιάζουν τόν Χριστό καί τοῦ λέγουν νά ἀπο-
λύσει τούς ὄχλους, γιά νά πᾶνε στά γύρω χωριά καί νά ἀγοράσουν φαγητό γιά τούς
ἑαυτούς τους (στίχ. 15). Καί ὁ Χριστός τούς εἶπε: «Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν» (στίχ.
16)! Τόν λόγο αὐτόν τοῦ Κυρίου μας τόν παρερμηνεύνουν μερικοί καί νομίζουν λαν-
θασμένα ὅτι τό κύριο ἔργο τῆς Ἐκκλησία εἶναι τό φιλανθρωπικό καί τό κοινωνικό,
τό νά δίνει ψωμί στόν λαό, τό «δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν». Τό δέ ἀκόμη χειρότερο
εἶναι ὅτι στήν λανθασμένη αὐτή ἰδέα παρασύρονται καί πολλοί κληρικοί ἱερεῖς, οἱ
ὁποῖοι, παραμελοῦντες τό κύριο ἔργο τους, τήν προσφορά δηλαδή τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ στόν λαό (διά τοῦ ὁποίου τρέφονται ψυχαί «Θεόν πεινῶσαι»), ἀσχολοῦνται
περισσότερο μέ τά φιλανθρωπικά καί κοινωνικά ἔργα, τά ὁποῖα βέβαια εὐχαριστοῦν
τόν ἀκατήχητο λαό, δέν εἶναι ὅμως αὐτά τό κύριο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. Τόν
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λόγο του ὁ Κύριος πρός τούς μαθητές του «δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν» τόν εἶπε στήν
περίπτωσή μας γιά νά τούς ἑτοιμάσει γιά τήν θαυματουργία πού θά ἔκανε. Γιά νά
ποῦν δηλαδή οἱ μαθητές, ὅπως καί εἶπαν (στίχ. 17), ὅτι δέν ἔχουν φαγητό γιά τήν
διατροφή τόσου λαοῦ καί δημιουργεῖται ἔτσι ἡ ἀνάγκη τῆς θαυματουργίας:«...Ἵνα
εἰπόντων ἐκείνων, ὅτι “οὐκ ἔχομεν”, δόξῃ ἐξ ἀνάγκης ἐλθεῖν ἐπί τό θαυματουργῆσαι»
(Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Μ. 123,297).

4. Ἀπό τήν ὅλη περικοπή μας θίγουμε μερικά σημεῖα χρήσιμα γιά τό κήρυγμα: 
(α) Οἱ Ἀπόστολοι λίγη τροφή εἶχαν μαζί τους, πέντε ἄρτους καί δύο ἰχθύες (στίχ.

17), ἀλλά τήν ἔδωκαν γιά τήν διατροφή τοῦ ὄχλου καί γι᾽ αὐτό πληθύνθηκαν οἱ ὀλί-
γες αὐτές τροφές τους. «Μανθάνομεν ἐντεῦθεν ὅτι κἄν ὀλίγα ἔχομεν, δεῖ ταῦτα εἰς
τήν φιλοξενίαν ἀναλίσκειν· καί γάρ οἱ Ἀπόστολοι ὀλίγα ἔχοντες δεδώκασι τοῖς ὄχλοις.
Ἀλλ᾽ ὥσπερ τά ὀλίγα ταῦτα ἐπλεόνασαν, οὕτω καί τά σά ὀλίγα πληθυνθήσονται» (Θε-
οφύλακτος Βουλγαρίας, Μ. 123,297).

(β) Ὁ Χριστός πρόσταξε τόν ὄχλο νά καθίσει πάνω στό χορτάρι καί ἔτσι θά ἔτρω-
γαν (στίχ. 19), «διδάσκων τήν εὐτέλειαν, ἵνα καί σύ μή ἐπί κλινῶν πολυτελῶν καί στρω-
μάτων ἀναπαύῃ» (Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Μ. 123,297). Οἱ χριστιανοί πρέπει νά
ζοῦμε πτωχά καί ἁπλᾶ. 

(γ) Πρίν ἀπό τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ἰχθύων
ὁ Χριστός ἀνέβλεψε στόν οὐρανό κάνοντας προσευχή στόν Θεό Πατέρα καί εὐλόγησε
ἔπειτα τήν τροφή. Αὐτό τό ἔκανε πρῶτον μέν, γιά νά δείξει ὅτι δέν εἶναι ἀντίθετος μέ
τόν Θεό, ἀλλά ἦλθε ἀπ᾽ Αὐτόν οὐρανόθεν, δεύτερον δέ, «ἵνα παιδεύσῃ ἡμᾶς ἁπτομέ-
νους τραπέζης εὐχαριστεῖν καί οὕτως ἐσθίειν» (Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Μ.
123,297). Νά κάνουμε δηλαδή προσευχή πρίν ἀπό τό φαγητό μας.

(δ) Τό δεῖπνο πού πρόσφερε ὁ Χριστός στήν ἔρημο εἰκονίζει τό Δεῖπνο τῆς θείας
Εὐχαριστίας, πού ἀπολαμβάνουμε οἱ πιστοί σέ κάθε Θεία Λειτουργία. Ἄς παρατηρή-
σουμε ὅμως ὅτι ὁ Χριστός πρῶτα θεράπευσε τίς ψυχικές καί σωματικές νόσους τῶν
ἀνθρώπων (στίχ. 15) καί ἔπειτα τούς ἔθρεψε. Αὐτό ὑποδηλώνει ὅτι γιά νά εἶναι σω-
στική ἡ συμμετοχή μας στό θεῖο Δεῖπνο μέ τήν θεία Κοινωνία, πρέπει νά εἴμαστε θε-
ραπευμένοι ψυχικά, ἤ τοὐλάχιστον νά εἴμαστε σέ κατάσταση μετανοίας. «Εἰ γάρ μή
ἀφήσει ἡμῖν τάς ἁμαρτίας καί θεραπεύσει τάς ἀρρωστίας διά τοῦ βαπτίσματος, οὐ θρέψει
ἡμᾶς τῇ μεταδόσει τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Οὐδείς γάρ ἀβάπτιστος μεταλαμβάνει»
(Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Μ. 123,300). 

(ε) Ὁ λαός ἐτράφη μέ πέντε ἄρτους καί δύο ἰχθύες. Παραβολικά ἡ τροφή αὐτή
εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ Παλαιά καί ἡ Καινή Διαθήκη. Πέντε ἄρτοι  εἶναι ἡ Πεντά-
τευχος τοῦ Μωυσέως, ἡ Παλαιά Διαθήκη γενικά· δύο δέ ἰχθῦες εἶναι οἱ λόγοι τῶν
Ἀποστόλων. «Εἷς ἰχθύς τό Εὐαγγέλιον, ἕτερος δέ ἰχθύς ὁ Ἀπόστολος» (Θεοφύλακτος
Βουλγαρίας, MPG 123,300).

(ς) Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι περίσσευσαν δώδεκα κοφίνοι γεμάτοι τροφή, ὅσοι καί
οἱ Ἀπόστολοι. «Δώδεκα κόφινοι ἦσαν οἱ ἀρθέντες ὑπό τῶν Ἀποστόλων καί βασταχθέν-
τες». Αὐτό ὑποδηλώνει ὅτι «ὅσα ἡμεῖς οἱ ὄχλοι οὐ δυνάμεθα φαγεῖν, τουτέστι, νοῆσαι,
ταῦτα οἱ Ἀπόστολοι ἀβάστασαν καί ἐχώρησαν» (Θεοφύλακτος Βουλγαρίας,Μ.
123,300)!
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14,13Ὅταν δέ ἄκουσε (αὐτά) ὁ Ἰη -
σοῦς, ἀναχώρησε ἀπό ἐκεῖ μέ πλοῖο
γιά ἔρημο τόπο μόνος Του. Καί ὅταν
τό ἄκουσαν τά πλήθη, τόν ἀκολούθη-
σαν πεζοπορώντας ἀπό τίς πόλεις. 
14 Βγῆκε δέ ὁ Ἰησοῦς καί εἶδε πολύ
λαό καί τούς σπλαχνίστηκε καί θερά-
πευσε τούς ἀρρώστους. 

15 Ὅταν δέ βράδυασε, ἦλθαν σ᾿
αὐτόν οἱ μαθητές Του καί τοῦ εἶπαν:
«Ὁ τόπος εἶναι ἔρημος καί ἡ ὥρα ἤδη
περασμένη. Ἄφησε τά πλήθη νά φύ-
γουν, γιά νά πᾶνε στά χωριά καί ν᾽
ἀγοράσουν τρόφιμα νά φᾶνε». 
16 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: «Δέν
χρειάζεται νά φύγουν. Δῶστε τους
ἐσεῖς νά φᾶνε». 

14,13Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώ-
ρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον
τόπον κατ᾿ ἰδίαν· καἰ ἀκούσαντες οἱ
ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ
τῶν πόλεων. 
14 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολὺν
ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς
καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους
αὐτῶν. 

15Ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον
αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες·
ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη
παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους,
ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγο-
ράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 
16 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ
χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς
ὑμεῖς φαγεῖν. 

14,13-21. Ἐνῶ ὁ Λουκᾶς (9,10-17) καί ὁ
Ἰωάννης (6,1-13) δέν ἀναφέρουν παρά μόνο ἕνα
πολλαπλασιασμό τῶν ἄρτων, ὁ Ματθαῖος (14,13-
21. 15,32-39) καί ὁ Μᾶρκος (6,30-44. 8,12-10)
ἀναφέρουν δύο πολλαπλασιασμούς. Χωρίς ἀμφι-
βολία πρόκειται περί ἐπαναλήψεως, σίγουρα
πολύ παλαιᾶς, βλ. 16,9 ἑξ., ἡ ὁποία παρουσιάζει
τό ἴδιο γεγονός, κατά δυό διαφορετικές παραδό-
σεις. Ἡ πρώτη διήγηση πολύ ἀρχαϊκή, παλαιστι-
νιακῆς προελεύσεως, φαίνεται νά τοποθετεῖ τό
γεγονός στήν δυτική ὄχθη τῆς λίμνης (βλ. τήν
ἀκολουθοῦσα σημείωση) καί ὁμιλεῖ γιά δώδεκα
κοφίνια, ἀριθμός τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ
καί τῶν Ἀποστόλων, Μάρκ. 3,14 σχόλ. Ἡ δεύ-
τερη διήγηση, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό χριστια-
νικό περιβάλλον, ἐθνικῆς προελεύσεως,
τοποθετεῖ τό γεγονός στήν ἀνατολική ὄχθη
(ἐθνική) τῆς λίμνης, βλ. Μάρκ. 7,31, καί ὁμιλεῖ
γιά ἑπτά κοφίνια, ἀριθμός τῶν ἐθνῶν τῆς Χα-
ναάν, βλ. Πράξ. 13,19, καί τῶν ἑλληνιστῶν δια-
κόνων, βλ. Πράξ. 6,5. 21,8. Οἱ δύο παραδόσεις
περιγράφουν τό γεγονός ὑπό τό φῶς προηγουμέ-
νων παλαιο-διαθηκικῶν διηγήσεων, καί ἰδιαίτερα

τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ ἄρτου καί τοῦ ἐλαίου
ὑπό τοῦ Ἐλισσαίου, Δ´ Βασ. 4,1-7.42-44 καί τοῦ
ἐπεισοδίου τοῦ μάννα καί τῶν ὀρτυκίων, Ἐξ. κ.
16. Ἀριθμ. κ. 11. Αὐτά τά οὐράνια δῶρα, μέ με-
γαλύτερη ἀκόμη δύναμη, ἐπαναλαμβάνονται ἐδῶ
ἀπό τόν Ἴδιο τόν Κύριο μέ τό θαῦμα τοῦ πολλα-
πλασιασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων καί νοοῦνται
ὅλα ὡς μία προετοιμασία γιά τήν κατ᾽ ἐξοχήν
ἐσχατολογική θεία Τροφή, τήν Εὐχαριστία. Αὐτό
τό ὑπογραμμίζουν ἡ παρουσίαση τοῦ θαύματος
ὑπό τῶν Συνοπτικῶν (βλ. 14,19. 15,36 καί 26,26)
καί ἡ ὁμιλία περί τοῦ ἄρτου τῆς ζωῆς εἰς Ἰωάν.
κ. 6. 14,13. Ἐκεῖθεν. Ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς «ἀνεχώρη-
σεν ἐν πλοίῳ» φαίνεται ὅτι διέτριβε σέ παραθα-
λάσσια πόλη. Τίποτε ὅμως δέν μᾶς ἐμποδίζει νά
σκεφθοῦμε ὅτι πρόκειται γιά τήν ἀνατολική ὄχθη
τῆς λίμνης. Ὁ Ἰησοῦς διέσχισε ἀπό τόν βορρᾶ
στόν νότο καί ἀπό τόν  νότο στόν βορρᾶ κατά
μῆκος τήν δυτική ἀκτή καί ἔφθασε ἔτσι «εἰ τό
πέραν» (στίχ. 22), τοῦ κολπίσκου πού χαράσσει
ἐκεῖ ἡ ἀκτή. – Πεζῇ. Ἀκολουθοῦντες ἀπό τήν
ξηρά τήν βάρκα πού ἔπλεε στά ἀνοικτά.
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17 Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν
ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο
ἰχθύας. 
18Ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. 

19 Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνα-
κλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν
τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο
ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν
εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς
μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ
τοῖς ὄχλοις. 
20Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθη-
σαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν
κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλή-
ρεις. 
21Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ
πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ
παιδίων.

17Αὐτοί ὅμως τοῦ εἶπαν: «Δέν ἔχουμε
ἐδῶ, παρά πέντε ψωμιά καί δύο
ψάρια». 
18 Αὐτός δέ εἶπε: «Φέρτε μου αὐτά
ἐδῶ». 
19 Καί ἀφοῦ πρόσταξε τά πλήθη νά
ξαπλώσουν στά χορτάρια, πῆρε τά
πέντε ψωμιά καί τά δύο ψάρια,
ὕψωσε τά μάτια Του στόν οὐρανό
καί εὐλόγησε, καί ἔκοψε καί ἔδωσε
στούς μαθητές τά ψωμιά καί οἱ μα-
θητές (τά ἔδωσαν) στά πλήθη. 
20Καί ἔφαγαν ὅλοι καί χόρτασαν καί
σήκωσαν ὅ,τι περίσσεψε ἀπό τά κομ-
μάτια δώδεκα κοφίνια γεμάτα. 

21 Ὅσοι δέ ἔφαγαν ἦταν περίπου
πέντε χιλιάδες ἄνδρες, ἐκτός ἀπό τίς
γυναῖκες καί τά παιδιά.

Ὁ Ἰησοῦς περιπατεῖ ἐπί τῶν κυμάτων 
καί ὁ Πέτρος μαζί Του (14,22-33)

1. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός θέλει νά προσευχηθεῖ κατά μόνας, γι᾽ αὐτό τούς μέν μα-
θητές Του «ἠνάγκασεν» νά μποῦν στό πλοῖο καί νά περάσουν στό ἀπέναντι μέρος
τῆς λίμνης (στίχ. 22), τούς δέ ὄχλους διέλυσε (στίχ. 23α) καί Αὐτός ἀνέβηκε στό
ὄρος γιά νά προσευχηθεῖ (στίχ. 23β). Τό πλοῖο ὅμως πού μετέφερε τούς μαθητές,
ἐνῶ εἶχε προχωρήσει στό μέσον τῆς λίμνης, ταρασσόταν ἀπό τά κύματα, γιατί ἦταν
ἐνάντιος ὁ ἄνεμος (στίχ. 24). Ὁ Κύριος θέλει νά βοηθήσει τούς κινδυνεύοντες μα-
θητές Του, γι᾽ αὐτό φεύγει ἀπό τό ὄρος καί ἔρχεται σ᾽ αὐτούς τό τελευταῖο τρίωρο
τῆς νύκτας (τήν «τετάρτη φυλακή τῆς νυκτός») περιπατῶντας στήν θάλασσα (στίχ.
25), πρᾶγμα πού τούς προξένησε ταραχή, γιατί νόμισαν ὡς φάντασμα τό θέαμα καί
ἀπό τόν φόβο τους ἔβγαλαν κραυγή (στίχ. 26). Καί ἐπειδή, λόγω τοῦ φόβου τους,
δέν γνώρισαν οἱ μαθητές τόν Διδάσκαλό τους, Αὐτός τούς μίλησε καί τούς εἶπε ποιός
εἶναι καί ἄς μήν φοβοῦνται λοιπόν (στίχ. 27). 

2. Θερμότερος ὄντας ὁ Πέτρος στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἐπιθυμεῖ γρήγορα νά
πάει κοντά Του καί τόν παρακαλεῖ γι᾽ αὐτό (στίχ. στίχ. 28). «Ἐλθέ», τοῦ εἶπε ὁ Χρι-
στός. Καί ὁ Πέτρος, ἔχοντας δυνατή τήν πίστη του, περπατοῦσε πάνω στό κύματα,
γιά νά πάει πρός τόν Χριστό, ἀλλά βλέποντας δυνατό τόν ἀέρα, ἀδυνάτισε ἡ πίστη
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του καί γι᾽ αὐτό τόν ἄφησε ἡ Θεία Χάρη καί ἄρχισε λοιπόν νά καταποντίζεται (στίχ.
29-30). Τόν ἔσωσε ὅμως ὁ Χριστός «ἐκτείνας τήν χεῖρά Του», γιατί ὁ Πέτρος προ-
σευχήθηκε σ᾽ Αὐτόν μέ τήν σύντομη, ἀλλά δυνατή προσευχή, «Κύριε σῶσόν με»
(στίχ. 30), καί ἐμπῆκαν ἔπειτα καί οἱ δυό στό πλοῖο, τό ὁποῖο εἶχε φθάσει κοντά
στήν γῆ (Ἰωάν. 6,21). Τότε ἐκόπασε ὁ ἄνεμος (στίχ. 31-32). Ἀπό τό θαῦμα ὅλοι ὅσοι
ἦταν στό πλοῖο (καί οἱ μαθητές, ἀλλά καί ἄλλοι ὑπηρέτες ἁλιεῖς), ἐνόησαν τήν θε-
ότητα τοῦ Διδασκάλου τους Ἰησοῦ καί ὁμολόγησαν ὅτι «ἀληθῶς Θεοῦ υἱός εἶ» καί
τόν προσκύνησαν ὡς Θεό (στίχ. 33). Δέν εἶναι ἴδιον ἀνθρώπου τό νά περιπατεῖ στήν
θάλασσα, ἀλλά τοῦ Θεοῦ, γι᾽αὐτό καί ὁ Δαυΐδ λέγει ἀπευθυνόμενος πρός τόν Θεό:
«Ἐν τῇ θαλάσσῃ αἱ ὁδοί σου καί αἱ τρίβαι σου ἐν ὕδασι πολλοῖς» (Ψαλμ. 76,20).

14,22 Καί ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς ἀνάγ-
κασε τούς μαθητές Του νά μποῦν
στό πλοῖο καί νά πᾶνε πρίν ἀπό
Αὐτόν στήν ἀπέναντι ὄχθη, ἕως ὅτου
διαλύσει τά πλήθη. 
23Καί ἀφοῦ διέλυσε τόν πλήθη, ἀνέ-
βηκε στό ὄρος γιά νά προσευχηθεῖ
μόνος. Καί ὅταν βράδιασε, ἦταν ἐκεῖ
μόνος. 
24 Τό δέ πλοῖο βρισκόταν ἤδη στό
μέσον τῆς λίμνης καί πάλευε μέ τά
κύματα, γιατί ὁ ἄνεμος ἦταν ἀντί -
θετος. 
25 Κατά τήν τετάρτη δέ νυχτερινή
βάρδια (ὥρα 3-6) ἦλθε σ᾿ αὐτούς ὁ

14,22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ
Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι
εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς
τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς
ὄχλους. 
23 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη
εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι.
ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 

24Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσ-
σης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυ-
μάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 

25 Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς
ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς περι-

14,23. Κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. Οἱ Εὐαγ-
γελιστές, πρό παντός ὁ Λουκᾶς, σημειώνουν ὅτι
ὁ Ἰησοῦς προσεύχεται κατά μόνας ἤ τήν νύχτα
(Ματθ. 14,23. Μάρκ. 1,35. Λουκ. 5,16) ἤ κατά
τό δεῖπνο (Ματθ. 14,19. 15,36. 26,26-27) καί σέ
σπουδαῖα γεγονότα: Στήν βάπτιση (Λουκ. 3,21),
πρίν ἀπό τήν ἐκλογή τῶν Δώδεκα (Λουκ. 6,12)
καί τήν διδασκαλία τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» (Λουκ.
11,1· βλ. σχόλ. εἰς Ματθ. 6,5), στήν ὁμολογία τῆς
Καισάρειας (Λουκ. 9,18), στήν Μεταμόρφωση
(Λουκ. 9,28-29), στήν Γεθσημανῆ (Ματθ. 26,36-
44), στόν σταυρό (Ματθ. 46. Λουκ. 23,46). Προ-
σεύχεται γιά τούς δημίους Του (Λουκ. 23,34), γιά
τόν Πέτρο (Λουκ. 22,32), γιά τούς μαθητές Του
καί γιά τούς ἀκολούθους Του (Ἰωάν. 17,9-24).

Προσεύχεται ἐπίσης γιά τόν ἑαυτό Του (Ματθ.
26,39)· βλ. Ἰωάν. 17,1-5. Ἑβρ. 5,7. Αὐτές οἱ προ-
σευχές δηλώνουν μιά μόνιμη ἐπικοινωνία μέ τόν
Πατέρα (Ματθ. 11,25-27), ὁ ὁποῖος δέν τόν ἀφή-
νει ποτέ μόνο (Ἰωάν. 8,29) καί τόν εἰσακούει
πάντα (Ἰωάν. 11,22.42· βλ. Ματθ. 26,53). Μέ
αὐτό τό παράδειγμα, ὅπως καί μέ τήν διδασκαλία
Του, ὁ Ἰησοῦς χάραξε στούς μαθητές Του τήν
ἀναγκαιότητα καί τόν τρόπο τῆς προσευχῆς, βλ.
σχόλ. εἰς Ματθ. 6,5. Τώρα στήν δόξα Του ὁ
Ἰησοῦς συνεχίζει νά προσεύχεται γιά τούς ἰδι-
κούς Του (Ρωμ. 8,34. Ἑβρ. 7,25. Α´ Ἰωάν. 2,1),
ὅπως τό ὑποσχέθηκε (Ἰωάν. 14,16). 14,24.
Μέσον τῆς θαλάσσης. Βλ. Μάρκ. 6,47. Ὅμως
κατά ἄλλη γραφή τό πλοῖο εὑρίσκετο ἤδη μα-

Ἰωάν. 6,15
Μάρκ.

1,35σχ.
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πατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. 

26 Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ
τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα ἐτα-
ράχθησαν λέγοντες ὅτι φάντασμά
ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 
27 Εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς λέγων· θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι·
μὴ φοβεῖσθε. 
28Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε·
Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε
ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. 

29Ὁ δὲ εἶπεν, ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ
τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν
ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν
Ἰησοῦν. 
30 Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν
ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντί-
ζεσθαι ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν
με. 
31 Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν
χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει
αὐτῷ· ὀλιγόπιστε! Εἰς τί ἐδίστασας; 
32Καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος· 
33Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσε-
κύνησαν αὐτῷ λέγοντες· ἀληθῶς
Θεοῦ υἱὸς εἶ. 

Ἰησοῦς περπατώντας πάνω στή
λίμνη. 
26 Καί ὅταν οἱ μαθητές τόν εἶδαν νά
περπατᾶ πάνω στή λίμνη, ταράχτη-
καν νομίζοντας ὅτι εἶναι φάντασμα,
καί ἀπό τό φόβο τους κραύγασαν. 
27 Ἀμέσως ὅμως τούς μίλησε ὁ
Ἰησοῦς καί τούς εἶπε: «Ἔχετε θάρ-
ρος! Ἐγώ εἶμαι. Μή φοβεῖστε»! 
28Τότε ὁ Πέτρος τοῦ ἀποκρίθηκε καί
τοῦ εἶπε: «Κύριε, ἐάν εἶσαι Σύ, πρό-
σταξέ με νά ἔλθω σέ Σένα πάνω στά
νερά». 
29Αὐτός δέ εἶπε: «Ἔλα»! Τότε ὁ Πέ-
τρος κατέβηκε ἀπό τό πλοῖο καί περ-
πάτησε πάνω στά νερά, γιά νά πάει
στόν Ἰησοῦ. 
30Βλέποντας ὅμως τόν ἄνεμο ἰσχυρό
φοβήθηκε, καί ἀρχίζοντας νά βυθίζε-
ται φώναξε δυνατά καί εἶπε: «Κύριε,
σῶσε με»! 
31Τότε ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς ἅπλωσε τό
χέρι, τόν ἔπιασε καί τοῦ λέγει: «Ὀλι-
γόπιστε, γιατί φοβήθηκες;» 
32 Καί ὅταν μπῆκαν στό πλοῖο, στα-
μάτησε ὁ ἄνεμος. 
33Καί ὅσοι ἦταν στό πλοῖο ἦλθαν καί
τόν προσκύνησαν λέγοντας: «Ἀλη-
θινά εἶσαι Υἱός τοῦ Θεοῦ».

κράν ἀπό τῆς γῆς «πολλά στάδια», βλ. καί Ἰωάν.
6,19. 14,25. Τετάρτῃ φυλακῇ τῆς νυκτός. Δη-
λαδή, ἀπό τίς 3-6 τό πρωΐ. 14,28 ἑξ. Ἔχουμε τρία
ἐπεισόδια σχετικά μέ τόν Πέτρο, τό ἐδῶ, τό εἰς
16,16-20 καί τό εἰς 17,24-27, τά ὁποῖα σημα-
δεύουν ἐπίτηδες τό ἱστορικό μέρος τοῦ «ἐκκλη-
σιαστικοῦ» βιβλίου τοῦ Ματθ. 14,33. Ἀληθῶς
Θεοῦ υἱός εἶ. Οὔτε ὁ Μᾶρκος οὔτε ὁ Ἰωάννης
ἀναφέρουν αὐτή τήν ἐπευφημία, ἡ ὁποία ἔχει λει-

τουργική χροιά (ὅπως ἡ κραυγή τοῦ Πέτρου εἰς
14,30). Τήν ἐπευφημία θά πρέπει νά τήν συνδέ-
σουμε μέ τό ἐπεισόδιο τοῦ Πέτρου σωθέντος ἀπό
τήν θάλασσα. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ,
ὁ Ὁποῖος ἀποσπᾶ ἀπό τόν βυθό αὐτούς πού εἶναι
στό πλοῖο, τό ὁποῖο στά μάτια τοῦ Ματθαίου πα-
ριστᾶ τήν Ἐκκλησία (Ματθ. 8,23-27). 

8,25-26

8,10σχ.

4,3σχ.
16,16σχ.
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Θεραπεῖες στήν χώρα τῆς Γεννησαρέτ (14,34-36)

1. Ἐπειδή ὁ Ἰησοῦς παρέμεινε πολύ χρόνο στήν Γεννησαρέτ, οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ
τοῦ ἔδειξαν πολύ πίστη, γιατί τόν γνώρισαν ὄχι μόνο ἀπό τήν ὄψη Του, ἀλλά καί
ἀπό τά θαύματά Του. Τόσο πίστη τοῦ ἔδειξαν, ὥστε ἐπιθυμοῦσαν νά τοῦ ἀγγίζουν
τό ἄκρο τοῦ ἐξωτερικοῦ Του ἐνδύματος καί κάνοντάς το αὐτό οἱ ἄρρωστοι ἐθερα-
πεύοντο (στίχ. 36). 

2. Ὁ Θεοφύλακτος μᾶς συμβουλεύει νά κάνουμε καί ἐμεῖς τό ἴδιο. Νά ἀγγίξουμε
δηλαδή τό ἄκρον τοῦ ἱματίου τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή, τό τέλος τῆς ἐνσάρκου ἐπιδη-
μίας Του. «Ἱμάτιον» τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ σάρκωσή Του καί «κράσπεδον» αὐτῆς εἶναι
τό τέλος τῆς ζωῆς Του, δηλαδή ἡ ἀνάληψή Του. «Ἐάν γάρ πιστεύσῃς ὅτι ἀνελήφθη
σωθήσῃ» (M. 123,304). Πραγματικά, μέ τήν ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ ἡ φύση μας ἀνέ-
βηκε στόν οὐρανό. 

14,34Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς
τὴν γῆν Γεννησαρέτ. 

35 Καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες
τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς
ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ
προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς
κακῶς ἔχοντας, 
36 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν
μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ
ἱματίου αὐτοῦ· καὶ ὅσοι ἥψαντο διε-
σώθησαν.

14,34 Καί ἀφοῦ διέσχισαν τήν
λίμνη, ἦρθαν στήν περιοχή Γεννη-
σαρέτ. 
35 Καί ὅταν τόν ἀναγνώρισαν οἱ
ἄνθρωποι τοῦ τόπου ἐκείνου, εἰδο-
ποίησαν ὅλη τήν περιοχή ἐκείνη καί
ἔφεραν σ᾿ Αὐτόν ὅλους τούς ἀρρώ-
στους, 
36καί τόν παρακαλοῦσαν νά ἀγγίξουν
ἔστω τήν ἄκρη μόνο ἀπό τό ἔνδυμά
Του. Καί ὅσοι ἄγγιξαν θεραπεύτη-
καν τελείως. 

14,34. Γῆν Γεννησαρέτ. Αὐτή ἡ τοποθεσία
ἔκειτο στήν δεξιά ὄχθη τῆς λίμνης, μεταξύ Μά-

γδαλα καί Καπερναούμ (Μάρκ. 6,53. Λουκ. 5,1).
14,36. ...Ἵνα κἄν μόνον ἅψωνται... Βλ. 9,20 ἑξ.

Συζήτηση γιά τίς φαρισαϊκές παραδόσεις (15,1-9)

1. Στήν περικοπή μας ἔχουμε ἕνα ἐνδιαφέροντα διάλογο τῶν Γραμματέων καί
Φαρισαίων, πού ἔμειναν στά Ἰεροσόλυμα μέ τόν Ἰησοῦ. Γραμματεῖς καί Φαρισαίους
εἶχαν ὅλες οἱ ἰουδαϊκές περιοχές, ἀλλά στά Ἰεροσόλυμα ἔμεναν οἱ ἐντιμότεροι ἀπ᾽
αὐτούς. Γι᾽ αὐτό καί αὐτοί, ὡς φιλόδοξοι, φθονοῦσαν περισσότερο τόν Ἰησοῦ. Ἡ
ὑπόθεση τοῦ διαλόγου τῆς περικοπῆς μας ἔχει ὡς ἑξῆς: Ὑπῆρχε συνήθεια, ἀπό πα-
λαιά παράδοση τῶν πρεσβυτέρων, νά μήν τρώγουν οἱ Ἰουδαῖοι μέ ἄνιπτα τά χέρια

||Μάρκ.
6,53-56

9,20-22
8,3σχ.

||Μάρκ.
7,1-13
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τους. Αὐτήν ὅμως τήν παράδοση τήν καταφρονοῦσαν οἱ μαθητές καί βλέποντες αὐτό
οἱ Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι τῶν Ἰεροσολύμων διαμαρτυρήθηκαν πρός τόν Ἰησοῦ
ὅτι οἱ μαθητές Του παραβαίνουν τήν παράδοση τῶν πρεσβυτέρων (στίχ. 1.2).  

2. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς ἀπάντηση σ᾽ αὐτό ἐλέγχει τούς Γραμματεῖς καί Φαρι-
σαίους  ὅτι παραβαίνουν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ (στίχ. 3)· καί δέν ἐπιτρέπεται λοιπόν
αὐτοί οἱ παραβάτες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ νά ἐλέγχουν τούς ἄλλους γιά τήν παρά-
βαση τῶν ἀνθρωπίνων παραδόσεων. Ὡς παράδειγμα ὁ Ἰησοῦς τούς ἀναφέρει τήν
παλαιά ἐντολή τοῦ Θεοῦ νά τιμοῦν τούς γονεῖς τους (Δευτ. 5,16. Ἐξ. 20,12), τήν
ὁποία ὅμως ἐντολή αὐτοί παρέβαιναν προσποιούμενοι εὐσέβεια καί λέγοντες στούς
γέροντες γονεῖς ὅτι τά ἔχουν ἀφιερωμένα στόν Θεό αὐτά πού εἶναι χρειαζούμενα γι᾽
αὐτούς (στίχ. 4-6)! Πραγματικά οἱ Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ἔπειθαν τούς νέους
νά μήν δίνουν τίποτε στούς γονεῖς τους, ἀλλά νά τά ρίχνουν ὅλα στόν θησαυρό τοῦ
ἱεροῦ (λεγόταν «γάζα» - «γαζοφυλάκιον»), γιά τόν ναό καί τούς πτωχούς τάχα, αὐτά
πού θά ἔδιναν στούς γονεῖς τους. Δηλαδή, τά προοριζόμενα ἀπό τά τέκνα, κατά τήν
ἐντολή τοῦ Θεοῦ, χρήματα γιά τούς γονεῖς, οἱ ἱερεῖς, μέ μιά ἀπατηλή θρησκευτική
παράδοση, κατάφερναν νά τά παίρνουν αὐτοί (ἀπό τό γαζοφυλάκιο) καί οἱ γονεῖς
παρέμεναν ἀγηροκόμητοι. Ἔτσι οἱ Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ἀκύρωναν τήν ἐντολή
τοῦ Θεοῦ ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτωλῆς παράδοσής τους (στίχ. 6). 

3. Ἀλλά τό ἴδιο γινόταν καί μέ τά δάνεια. Ἄν δηλαδή δάνειζε κάποιος σέ κάποιον
χρήματα καί ὁ χρεώστης δέν μποροῦσε νά τά ἐπιστρέψει λόγω πενίας του, ὁ δανει-
στής ἔλεγε στόν χρεώστη του ὅτι εἶναι «κορβάν» αὐτό πού τοῦ ὀφείλει· τό ἔχει, δη-
λαδή, ὡς τάμα νά τό ρίψει στό γαζοφυλάκιο, ὡς ἀφιέρωμα στό Θεό. Ἔτσι ὁ πτωχός
ὀφειλέτης ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νά ἐπιστρέψει τό δανεισθέν καί ἀναλάμβαναν μάλι-
στα γιά τήν ὑποχρεωτική αὐτή ἐπιστροφή οἱ ἰσχυροί καί σκληροί στά αἰσθήματά
τους ἱερεῖς. Αὐτά ἐδίδασκαν οἱ Φαρισαῖοι τούς νέους νά κάνουν. Αὐτή ἡ θρησκευ-
τικότητα τῶν Φαρισαίων περί προσφρορᾶς στόν Θεό ὑπέρ τοῦ ναοῦ καί τῶν πτωχῶν,
θρησκευτικότητα πού παραβαίνει σαφῶς τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ ἦταν ὑποκριτική
(στίχ. 7)· ἦταν θρησκευτικότητα τῶν χειλέων μόνο καί ὄχι τῆς καρδιᾶς (στίχ. 8),
ὅπως τήν εἶχε χαρακτηρίσει ἀπό παλαιά ὁ προφήτης Ἠσαΐας (29,13) καί ἄρα μάταιη
καί ἀνωφελής θρησκευτικότητα (στίχ. 9). 

15,1Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ
οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων γραμματεῖς καὶ
Φαρισαῖοι λέγοντες· 
2διατί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσι
τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων;
Οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν
ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 

15,1Τότε πλησιάζουν τόν Ἰησοῦ οἱ
Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ἀπό τά
Ἰεροσόλυμα καί τοῦ λέγουν: 
2«Γιατί οἱ μαθητές σου παραβαίνουν
τήν παράδοση τῶν πρεσβυτέρων;
Διότι δέν νίπτουν τά χέρια τους, ὅταν
τρῶνε». 

15,2. Παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων. Εἶναι
σύνολο σχολίων τοῦ Νόμου πού μεταφέρθηκε
προφορικά στίς ραββινικές σχολές καί πού κατα-
γράφησαν στά κείμενα τῆς Μισνά καί τοῦ Ταλ-

μούδ. Οἱ Ραββῖνοι διά τῶν «πρεσβυτέρων» ἀνή-
γαγον αὐτήν τήν παράδοση στόν Μωυσῆ. Μέ τό
πρόσχημα τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τοῦ Νόμου ἡ
παράδοση αὐτή ὑπερέβαινε τόν Νόμο. Εἰς Μάρκ.

Γαλ. 1,14
Κολ. 2,8

Λουκ.
11,38
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3 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· διατί
καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν
τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; 

4Ὁ γὰρ Θεὸς ἐνετείλατο λέγων· τίμα
τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα· καὶ ὁ
κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θα-
νάτῳ τελευτάτω. 

5 Ὑμεῖς δὲ λέγετε· ὃς ἂν εἴπῃ τῷ
πατρὶ ἢ τῇ μητρί, δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ
ἐμοῦ ὠφεληθῇς, καὶ οὐ μὴ τιμήσῃ
τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα
αὐτοῦ· 

6 καὶ ἠκυρώσατε τὴν ἐντολὴν τοῦ
Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. 
7 Ὑποκριταί! καλῶς προεφήτευσε
περὶ ὑμῶν Ἡσαΐας λέγων· 
8ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι
αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ
καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿
ἐμοῦ· 

3 Αὐτός δέ ἀποκρίθηκε καί εἶπε σ᾿
αὐτούς: «Γιατί καί σεῖς παραβαίνετε
τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ χάριν τῆς παρά-
δοσής σας; 
4Ἐνῶ ὁ Θεός ἔδωσε ἐντολή, “νά
τιμᾶς τόν πατέρα καί τήν μητέρα” καί
“ὅποιος κακολογεῖ τόν πατέρα ἤ τήν
μητέρα νά τιμωρεῖται ἐξάπαντος μέ
θάνατο”, 
5 ἐσεῖς ὅμως λέγετε: “Ἄν κανείς πεῖ
στόν πατέρα ἤ στήν μητέρα ῾῾αὐτό
πού θά λάβαινες ἀπό μένα ὡς βοή-
θημα, τό ἔχω ἀφιερώσει στό Θεό᾽᾽,
τότε ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν ὑποχρέ-
ωση νά βοηθήσει τόν πατέρα του ἤ
τήν μητέρα του”. 
6 Ἔτσι ἀκυρώσατε τήν ἐντολή τοῦ
Θεοῦ χάριν τῆς παράδοσής σας. 
7Ὑποκριτές! Καλά εἶπε γιά σᾶς προ-
φητικά ὁ Ἠσαΐας λέγοντας: 

8“Αὐτός ὁ λαός 
μέ πλησιάζει μέ τό στόμα του 

καί μέ τιμᾶ μέ τά χείλη, 
ἐνῶ ἡ καρδιά του 

7,8 καλεῖται «παράδοσις ἀνθρώπων» καί εἰς
Μάρκ. 7,9.13 καί Ματθ. 15,3.6 «παράδοσις
ὑμῶν». Ὁ Ἰώσηπος τήν καλεῖ «παράδοση τῶν
πατέρων». 15,4. Τίμα. Βλ. Δευτ. 5,16. Ἐξ. 20,12.
Ἡ τιμή μέ τό αἴσθημα σεβασμοῦ καί εὐγνωμο-
σύνης, ἀλλά καί μέ προσφορά ὑπηρεσιῶν καί
ἀγαθῶν στούς γονεῖς. 15,5. Δῶρον. «Κορβᾶν»
λέγει ὁ Μᾶρκος. Ἡ λ. ἐσήμαινε ἀρχικά προ-
σφορά σέ μία θεότητα (Ἐξ. 20,28) καί ἔπειτα
ἐσήμαινε τόν θησαυρό τοῦ Ναοῦ (Ματθ. 27,6).
Ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται στά μεταιχμαλωσιακά
συγγράμματα τῆς Π.Δ. Μέ μιά πονηρή δικαστική
καί θρησκευτική μορφή ὁ υἱός ἀφιέρωνε στόν
Θεό τά ὑπάρχοντα ἐκεῖνα, μέ τά ὁποῖα ἔπρεπε νά
ὑπηρετήσει τούς ἡλικιωμένους ἤ πτωχούς γονεῖς
του. Ἐπειδή δέ τά ἀφιερωμένα στόν Θεό δῶρα

ἔφεραν ἕνα ἱερό χαρακτῆρα, ἀπηγορεύετο λοιπόν
στούς γονεῖς νά τά ἀπαιτήσουν. Πιθανόν, ὁ ἀδιά-
φορος πρός τούς γονεῖς του υἱός νά ἐννοοῦσε ὅτι
προσφέροντας στόν Θεό αὐτό πού τοῦ ζητοῦν
αὐτοί, θά τούς βοηθοῦσε καλύτερα (ἔτσι μᾶλλον
εννόησε ἡ Βουλγάτα). Αὐτή ἡ «εὐχή», πού πα-
ρέμεινε ἄλλωστε πλαστή καί δέν πρόσφερε κα-
νένα ἀληθινό δῶρο στόν Θεό, ἦταν ἕνα ἀπαίσιο
μέσο, γιά νά ἀπαλλαγεῖ κανείς ἀπό ἕνα ἱερό
καθῆκον. Πάντως αὐτή ἡ πονηρή τακτική ἀποτε-
λοῦσε ἀντικείμενο ζωηρῆς κριτικῆς στόν Ἰουδαϊ-
σμό καί πρό Χριστοῦ, πράγμα πού δηλώνει ὅτι
ὑπῆρχε ζωηρό τό αἴσθημα ἀλληλεγγύης στήν
οἰκογένεια. Οἱ Ραββῖνοι ὅμως, ἄν καί ἀναγνώρι-
ζαν τόν ἀνήθικο χαρακτῆρα αὐτοῦ τοῦ ταξίματος,
ἐν τούτοις τό θεωροῦσαν ὡς ἔγκυρο. 

Ἐξ. 20,12
Δευτ. 5,16
Ἐξ. 21,17

Λευιτ.
20,9

Ματθ.
19,19
Λουκ.
18,20

23,13ἑξ.

Ἠσ. 29,13
Ψαλμ.

77,36ἑξ.
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ἀπέχει πολύ ἀπό μένα. 
9 Ναί, ψεύτικα μέ σέβονται, 
ἀφοῦ δέχονται διδασκαλίες, 

πού εἶναι ἀνθρώπινες ἐντολές”». 

9μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες
διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.

Διδασκαλία γιά τό καθαρό καί τό ἀκάθαρτο (15,10-20)

1. Ὁ Ἰησοῦς ἀποτείνεται τώρα πρός τόν λαό (στίχ. 10) (γιατί οἱ Φαρισαῖοι εἶναι
ἀθεράπευτοι) καί τοῦ λέγει, σέ συνέχεια τοῦ προηγουμένου του λόγου, ὅτι δέν κάνει
ἀκάθαρτο τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού μπαίνει στό στόμα, ἀλλά ἐκεῖνο πού βγαίνει ἀπό
τό στόμα (στίχ. 11). ῞Οπως ἐξήγησε ἔπειτα στούς μαθητές Του ὁ Κύριος, αὐτό ση-
μαίνει ὅτι τά μολυσμένα λόγια πού βγαίνουν ἀπό τό στόμα προέρχονται ἀπό μολυ-
σμένη καρδιά καί αὐτά εἶναι πραγματικά πού μολύνουν τόν ἄνθρωπο (στίχ. 18-20)
καί ὄχι οἱ τροφές πού εἰσέρχονται στό στόμα καί ἀποβάλλονται ἔπειτα στόν κοπρῶνα
(στίχ. 17). «Μαθόντες ἤδη καί ἡμεῖς τά μιαίνοντα τόν ἄνθρωπον, ταύτην ἄρα τήν ρυ-
παρίαν ἀπορρίψωμεν, τήν κηλιδοῦσαν τήν ψυχήν. Ἐάν γάρ ὅλοις ποταμοῖς τό σῶμα
λούσῃς, οὐδέν ὄφελος, ἀκαθάρτου μενούσης αὐτῆς, ἥτις ὕδατι δακρύων καί καθαρσί-
οις ἀρετῶν ἀπολούεται» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,449).

2. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ὅτι δέν μολύνουν τόν ἄνθρωπο οἱ τροφές καί τό νά φάγει
μέ ἄπλυτα τά χέρια του (βλ. στίχ. 11. 20) ἀνέτρεπε τήν παράδοση τῶν πρεσβυτέρων
καί γι᾽ αὐτό ἐνοχλήθηκαν οἱ Φαρισαῖοι (στίχ. 12). Ἀλλά εἶπε ὁ Χριστός ὅτι δέν πρό-
κειται νά σταθεῖ ἡ παράδοση τῶν πρεσβυτέρων, γιατί εἶναι ἐπίγειο κατασκεύασμα
καί «κάθε φυτεία πού δέν φύτευσε ὁ Θεός θά ἐκριζωθεῖ» (στίχ. 13). «"Φυτείαν" λέγει
νῦν τήν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων καί τά ἐντάλματα τῶν ἀνθρώπων» (Ζιγαβηνός,
Μ. 129,445). Σχετικά μέ τούς Φαρισαίους, αὐτοί ἔχουν ἀπό τά πάθη τους σκοτεινή
τήν ψυχή τους καί διδάσκουν ἀνθρώπους πού ἔχουν καί αὐτοί πάλι σκοτεινή τήν
ψυχή τους. Δηλαδή, «τυφλοί» αὐτοί εἶναι «ὁδηγοί τυφλῶν καί ἔτσι θά πέσουν καί
οἱ δυό τους σέ βαθύ λάκκο» (στίχ. 14)! «“Τυφλούς” αὐτούς φησίν ὡς πηρωθέντας
τόν τῆς ψυχῆς ὀφθαλμόν ὑπό τοῦ ρεύματος τῶν παθῶν καί ὡς μή δυναμένους ἐνατε-
νίζειν τῷ φωτί τῆς ἀληθείας. Καί μή τοῦτο μόνον, ἀλλά καί ὁδηγούς ὄντας τῶν πεπη-
ρωμένων ὑπό τῆς ἀγνοίας τῶν Γραφῶν. Μέγα γάρ κακόν τό τυφλόν εἶναί τινα· τό δέ
καί τυφλόν ὄντα ὁδηγεῖν ἕτερον διπλοῦν ἄρα κακόν» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,448). 

3. Ὄχι μόνον οἱ Φαρισαῖοι (στίχ. 12), ἀλλά καί αὐτοί οἱ μαθητές πρέπει νά θο-
ρυβήθησαν ἀκόμη δέ καί νά σκανδαλίστηκαν ἀπό τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ, ὅτι δέν
μολύνουν τόν ἄνθρωπον οἱ τροφές· γιατί ὁ Νόμος ἐμπόδιζε νά τά τρώγουν ὅλα.
Αὐτό φαίνεται ἀπό τό ἐρώτημά τους στόν Χριστό (στίχ. 12). Φοβούμενος δέ ὁ Πέ-
τρος νά πεῖ στόν Χριστό ὅτι «σκανδαλίζομαι γι᾽ αὐτά πού λές», προσποιεῖται ἄγνοια
καί ἐρωτᾶ τήν ἐξήγηση τοῦ λόγου Του, πού τόν εἶπε «παραβολή», ὅτι δηλαδή μοιάζει
σάν αἴνιγμα (στίχ. 15). Ὁ Χριστός τότε ἐπετίμησε τούς μαθητές Του γιά τόν σκαν-
δαλισμό τους στόν λόγο Του  ἤ διότι δέν ἐννόησαν τήν ἔννοιά του, καί τούς ἀποκά-
λεσε γι᾽ αὐτό «ἀσυνέτους» (στίχ. 16). Τούς ἐξήγησε ὅμως (βλ. στίχ. 17-20) ὅτι οἱ
μέν τροφές δέν μένουν μέσα στόν ἄνθρωπο, ἀλλά βγαίνουν, μή μολύνοντες καθόλου
τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, γιατί δέν μένουν σ᾽ αὐτή. Οἱ κακοί ὅμως λογισμοί

||Μάρκ.
7,14-23
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γεννῶνται μέσα στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί μένουν σ᾽ αὐτήν· καί ὅταν βγαίνουν
ἀπ᾽ αὐτήν  γίνονται ἔργο καί πράξη καί μολύνουν τόν ἄνθρωπο. Γιά παράδειγμα, ὁ
λογισμός τῆς πορνείας καί ὅταν μένει στήν ψυχή τήν μολύνει, ἀλλά καί ὅταν βγαίνει
ἀπ᾽ αὐτήν καί γίνεται ἔργο τήν κατασπιλώνει (βλ. Θεοφύλακτο, Μ. 123,308). 

15,10 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν
ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς· ἀκούετε καὶ συ-
νίετε· 

11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα
κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπο-
ρευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο
κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

12 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ εἶπον αὐτῷ· οἶδας ὅτι οἱ Φα-
ρισαῖοι ἐσκανδαλίσθησαν ἀκούσαν-
τες τὸν λόγον; 
13Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· πᾶσα φυτεία
ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ
οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. 
14Ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ
τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν
ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πε-
σοῦνται. 

15 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν
αὐτῷ· φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν
ταύτην. 

15,10 Τότε προσκάλεσε ὁ Ἰησοῦς
τό πλῆθος τοῦ λαοῦ καί τούς εἶπε:
«Προσέχετε καί καταλάβετε (αὐτό
πού θά σᾶς πῶ). 
11Δέν μολύνει τόν ἄνθρωπο αὐτό πού
μπαίνει στό στόμα, ἀλλ᾿ αὐτό πού
βγαίνει ἀπό τό στόμα, αὐτό μολύνει
τόν ἄνθρωπο». 

12Τότε πλησίασαν οἱ μαθητές του
καί τοῦ εἶπαν: «Ξέρεις, ὅτι οἱ Φαρι-
σαῖοι σκανδαλίστηκαν, ὅταν ἄκουσαν
ὅσα εἶπες;». 
13 Αὐτός δέ ἀποκρίθηκε καί εἶπε:
«Κάθε φυτεία, πού δέν φύτευσε ὁ Πα-
τέρας μου ὁ οὐράνιος, θά ξερριζωθεῖ. 
14Ἀφῆστε τους. Εἶναι τυφλοί ὁδηγοί
τυφλῶν (ἀνθρώπων). Καί ὅταν ἕνας
τυφλός ὁδηγεῖ ἄλλον τυφλό, θά πέ-
σουν καί οἱ δυό σέ λάκκο». 

15 Ὁ Πέτρος τότε ἔλαβε τό λόγο
καί τοῦ εἶπε: «Ἐξήγησέ μας τόν αἰνιγ-
ματικό αὐτό λόγο». 

15,10-20. Σχετικά μέ τήν ἀπλησία τῶν
χειρῶν, πού ἔθιξαν οἱ Φαρισαῖοι (στίχ. 2), ὁ
Ἰησοῦς ἀντιμετωπίζει τό θέμα πιό γενικά ἀπό τήν
ἀκαθαρσία πού ἀποδίδει ὁ Νόμος σέ διάφορες
τροφές (Λευϊτ. κεφ. 11) καί μᾶς διδάσκει ὅτι πε-
ρισσότερο ἀπό τήν νομική ἀκαθαρσία σημασία
ἔχει ἡ ἠθική, βλ. Πράξ. 10,9-16.28. Ρωμ. 14,14
ἑξ. Βλ. καί τό σχόλ. στόν στίχ. 11. 15,11. Οὐ τό
εἰσερχόμενο εἰς τό στόμα... Ἡ διδασκαλία γιά
τό πλύσιμο τῶν χειρῶν (στίχ. 1-9) ἐμβαθύνει
τώρα σέ πιό γενικό θέμα, στό θέμα γιά τό καθαρό
καί τό ἀκάθαρτο. Αὐτό τό θέμα, παρά τό ὅτι
ἔπαιζε ἕνα πρωταρχικό ρόλο στόν παλαιστινιακό

ἰουδαϊσμό τῶν χρόνων τοῦ Ἰησοῦ (βλ. Λευϊτ. κ.
11-16), ὅμως ἐφανίζεται μόνον ἐδῶ καί εἰς
Μάρκ. 7,14-23. Ὑποθέτουν (βλ. ΤΟΒ) ὅτι οἱ
στίχ. 12-14, πού εἶναι ἰδιαίτεροι στόν Ματθαῖο,
δέν ἀνῆκαν ἀρχικά σ᾽ αὐτήν ἐδῶ τήν διήγησή
μας. Βρίσκουν τήν ἠχώ τους εἰς Λουκ. 6,39. Στίς
ἰουδαϊκές ἱερατικές προφυλάξεις πού σκόπευαν
νά προφυλάξουν τόν ἄνθρωπο ἀπό μολυσμούς
προερχομένους ἀπ᾽ ἔξω, ὁ Ἰησοῦς ἀντιπαραθέτει
μία νέα ἀρχή: Τό κακό στόν ἄνθρωπο πού τόν μο-
λύνει βρίσκεται μέσα του· εἶναι αὐτό πού λέγει
(στίχ. 18). Εἶναι τά ψευδῆ καί βλαβερά λόγια πού
κάνουν κακό στόν πλησίον. Ὅλα τά κακά πού λέ-

12,34

Πράξ. 5,38
23,16.19

||Λουκ.
6,39
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16 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἀκμὴν καὶ
ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; 
17Οὔπω νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευό-
μενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν
χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται; 

18Τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόμα-
τος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται,
κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

19 Ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται
διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοι-
χεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρ-
τυρίαι, βασφημίαι. 
20 Ταῦτά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν
ἄνθρωπον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φα-
γεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

16Ὁ δέ Ἰησοῦς εἶπε: «Ἀκόμη καί σεῖς
δέν καταλαβαίνετε; 
17Ἀκόμη δέν ἐννοεῖτε, ὅτι κάθε τι,
πού μπαίνει στό στόμα προχωρεῖ
στήν κοιλιά καί ἀποβάλλεται στόν
κοπρῶνα; 
18 Ἐνῶ ἐκεῖνα, πού βγαίνουν ἀπό τό
στόμα, προέρχονται ἀπό τήν ψυχή,
καί αὐτά εἶναι πού μολύνουν τόν
ἄνθρωπο. 
19Γιατί ἀπό τήν ψυχή βγαίνουν πονη-
ρές σκέψεις, φόνοι, μοιχεῖες, πορ-
νεῖες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες,
βλασφημίες. 
20 Αὐτά εἶναι πού μολύνουν τόν
ἄνθρωπο. Τό δέ νά φάγει κανείς μέ
ἄπλυτα χέρια, αὐτό δέν μολύνει τόν
ἄνθρωπο».

γονται στόν στίχ. 19 προσβάλλουν τόν πλησίον
μας. Ἀλλά καί ἡ προσωπική μας συμπεριφορά
ἐκφράζεται στήν σχέση μας μέ τόν πλησίον μας.
15,19. Τοιοῦτοι κατάλογοι κακιῶν ἤ ἀρετῶν ἦταν
εὐρέως διαδεδομένοι στήν λαϊκή διδασκαλία τῶν
χρόνων ἐκείνων, ὅπως ἐπίσης καί στόν ἰουδαϊ-
ασμό. Συναντοῦμε πολλούς στήν Καινή Διαθήκη

(λόγου χάριν, Ρωμ. 1,29-30. Γαλ. 5,19-23. Α´
Πέτρ. 4,3). Παρατηροῦμε ὅτι ὅλες οἱ ἀπαριθμού-
μενες ἐδῶ στόν κατάλογο τοῦ στίχ. μας κακίες
δέν εἶναι ἁμαρτήματα πού ἀφοροῦν ἀποκλει-
στικά τό πρόσωπο τοῦ ἁμαρτάνοντος, ἀλλά προ-
σβολές πρός τόν πλησίον.  

Ἡ πίστη τῆς Χαναναίας (15,21-28)

1. Στήν περικοπή μας βλέπουμε ὅτι ὁ Κύριος κάνει ἕνα ἄνοιγμα στά ἔθνη (στίχ.
21) καί θεραπεύει τήν πάσχουσα θυγατέρα μιᾶς Χαναναίας γυναίκας (στίχ. 28). Τό
θαῦμα ἔγινε μετά ἀπό ἐπίμονη «κραυγή» (στίχ. 23) τῆς μητέρας, πρός τήν ὁποία
ὅμως ὁ Χριστός φαινόταν ὅτι ἀδιαφορεῖ, ἔστω καί ἄν γιά τό αἴτημά της παρεκάλεσαν
καί αὐτοί οἱ μαθητές (στίχ. 23). Τήν φαινομενική αὐτή ἀδιαφορία ὁ Χριστός ἔδειξε,
γιατί ἤθελε νά φανεῖ ἡ πίστη τῆς Χαναναίας γυναίκας καί ἡ ἐπιμονή της στήν προ-
σευχή· καί ἀπό αὐτό οἱ μέν Ἀπόστολοι νά θαρρήσουν ὅταν ἔπειτα θά πορεύονταν
στά ἔθνη γιά τό κήρυγμα, οἱ δέ Ἰουδαῖοι νά καταισχυνθοῦν βλέποντες ὅτι μιά ἐθνική
γυναίκα εἶναι ἀνώτερη ἀπ᾽ αὐτούς. 

Μάρκ.
4,13σχ.

||Μάρκ.
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2. Ἡ Χαναναία ὅμως γυναίκα δέν ἔδειξε μόνο πίστη καί ἐπιμονή στήν προσευχή
της, ἀλλά καί ταπείνωση καί σύνεση· διότι ὁ Χριστός τήν εἶπε «κυνάριον» (στίχ.
26). Αὐτή ὅμως δέν προσβλήθηκε γι᾽ αὐτό, ἀλλ᾽ ἀντίθετα ἀπό τόν λόγο αὐτό τοῦ
Χριστοῦ πῆρε ἐπιχείρημα ὑπέρ αὐτῆς. Γιατί καί τά κυνάρια – εἶπε – εἶναι οἰκεῖα μέ
τούς κυρίους τους καί τρώγουν καί αὐτά τά ψιχία τῆς τραπέζης τους (στίχ. 26)! «Ψι-
χίον», δηλαδή, μικρόν τι πρός τήν ἀπειροδύναμη τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό νά θεραπεύσει
τήν θυγατέρα της, γι᾽ αὐτήν ὅμως, τό «κυνάριον», αὐτό τό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ θά
εἶναι μέγα! 

3. Σ᾽ αὐτά τά ταπεινά λόγια τῆς Χαναναίας ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπάντησε μέ θαυ-
μασμό καί εἶπε: «῏Ω γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις γενηθήτω σοι ὡς θέλεις· καί ἰάθη ἡ
θυγάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης» (στίχ. 18). Μέ αὐτό ὁ Χριστός ἐφανέρωσε τήν
αἰτία γιά τήν ὁποία εἶχε ἀναβάλει ἀπό τήν ἀρχή τήν θεραπεία τῆς θυγατρός τῆς γυ-
ναίκας αὐτῆς. Καί ἡ αἰτία ἦταν νά φανεῖ ἡ πίστη καί ἡ σύνεσή της. Γι᾽ αὐτό καί ὁ
Χριστός δέν συγκατατέθηκε ἀπό τήν ἀρχή πρός αὐτήν νά τῆς ἐκπληρώσει τό αἴτημα,
ἀλλά μᾶλλον καί τήν ἀπέπεμψε. Τώρα ὅμως πού φανερώθηκε ἡ πίστη της, τήν ἐπαι-
νεῖ μέ τό «μεγάλη σου ἡ πίστις» καί, ἀκόμη περισσότερο, τῆς λέγει τό «γενηθήτω σοι
ὡς θέλεις». Αὐτό σημαίνει ὅτι ἄν ἡ γυναίκα δέν ἔδειχνε πίστη, δέν θά ἐκπληρωνόταν
τό αἴτημά της. – Ἀπό τήν περικοπή ἄς μάθουμε ὅτι γιά τά αἰτήματά μας πρέπει καί
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νά προσευχόμαστε γι᾽ αὐτά καί δέν ἀρκεῖ τό νά προσεύχονται οἱ ἅγιοι,
ὅπως καί γιά τήν Χαναναία δέν ἔφθανε τό ὅτι παρεκάλεσαν οἱ Ἀπόστολοι γι᾽ αὐτήν
(στίχ. 23). «Ἡμεῖς ὑπέρ αὐτῶν αἰτοῦντες πλέον ἀνύομεν» (Θεοφύλακτος, Μ.
123,312).

4. Ἡ Χαναναία εἶναι σύμβολο τῆς ἐξ ἐθνῶν Ἐκκλησίας. Γιατί τά ἔθνη, πού
πρῶτα ἦταν μακράν τοῦ Θεοῦ, ὕστερα ἔγιναν «υἱοί» καί ἀξιώθηκαν τοῦ «ἄρτου»,
δηλαδή, τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Οἱ δέ Ἰουδαῖοι, ἄν καί ἦταν στήν τάξη τῶν
«υἱῶν» (στίχ. 26), ἔγιναν «κύνες» καί τρέφονται ἀπό τά «ψιχία», δηλαδή, ἀπό τά
μικρά καί εὐτελῆ τοῦ γράμματος τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου. «Προετύπου δέ κατά ἀλλη-
γορίαν ἡ Χαναναία αὕτη γυνή τήν ἐξ ἐθνῶν Ἐκκλησίαν, ἥτις, ἕως μέν ἔμεινεν ἐν τοῖς
ὁρίοις τῆς θρησκείας αὐτῆς, εἶχε τήν θυγατέραν δαιμονιζομένην, ἤγουν, τήν πρᾶξιν
κυριευομένην ὑπό δαιμόνων· ἐξελθοῦσα δέ τῶν ὁρίων αὐτῆς – «ἐπιλάθου γάρ, φησί,
τοῦ λαοῦ σου καί τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου» (Ψαλμ. 44,11). – λόγου ἠξιώθη παρά
Χριστοῦ καί ἀπηλλάγη τῆς δυναστείας τῶν δαιμόνων» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,453). 

15,22. Χαναναία. Οἱ Φοίνικες ἀποκαλοῦσαν
τόν ἑαυτό τους Χαναναίους. Τό ὄνομα «Χαναάν»
ἐσήμαινε, κατά διαφόρους καιρούς, διάφορες το-

ποθεσίες. Ἐσήμαινε τήν ὑπεσχημένη γῆ, τήν κα-
ταληφθεῖσα ὑπό τῶν παλαιῶν Ἰσραηλιτῶν, τίς
αὐτόχθονες φυλές τοῦ Ἰσραήλ, τήν Φοινίκη στά

15,21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰη -
σοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου
καὶ Σιδῶνος. 
22 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν
ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγα-
ζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με,

15,21 Καί ἀφοῦ βγῆκε ἀπό ἐκεῖ ὁ
Ἰησοῦς, ἀναχώρησε στά μέρη τῆς
Τύρου καί τῆς Σιδῶνος. 
22 Καί ἰδού μία γυναίκα Χαναναία
βγῆκε ἀπό τήν περιοχή ἐκείνη καί
τοῦ φώναζε δυνατά λέγοντας: «Ἐλέ-

9,27σχ.
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15,21-28

Κύριε, υἱὲ Δαυῒδ· ἡ θυγάτηρ μου
κακῶς δαιμονίζεται. 

23 Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον.
Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον
αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 

24 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπε-
στάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπο-
λωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 
25Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ
λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. 
26 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι
καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων
καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 

27 Ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ
κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν
πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυ-
ρίων αὐτῶν. 
28 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις!
γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ
θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκεί-
νης.

ησέ με, Κύριε, Υἱέ Δαβίδ. Ἡ θυγα-
τέρα μου βασανίζεται φρικτά ἀπό
δαιμόνιο». 
23 Ἀλλ᾿ Αὐτός δέν τῆς ἀποκρίθηκε
λέξη. Τότε πλησίασαν οἱ μαθητές
Του καί τόν παρακαλοῦσαν λέγον-
τας: «Κάνε αὐτό πού ζητάει γιά νά
φύγει, γιατί φωνάζει πίσω μας». 
24 Ἀλλ᾿ Αὐτός ἀποκρίθηκε καί εἶπε:
«Δέν στάλθηκα, παρά στά χαμένα
πρόβατα τοῦ Ἰσραήλ». 
25Αὐτή δέ ἦρθε καί Τόν προσκύνησε
λέγοντας: «Κύριε, βοήθησέ με». 
26 Ἀλλ᾽ Αὐτός ἀποκρίθηκε καί εἶπε:
«Δέν εἶναι σωστό νά πάρω τό ψωμί
τῶν παιδιῶν καί νά τό ρίξω στά σκυ-
λάκια». 
27 Αὐτή δέ εἶπε: «Ναί, Κύριε, ἀλλά
καί τά σκυλάκια τρῶνε ἀπό τά ψί-
χουλα, πού πέφτουν ἀπό τό τραπέζι
τῶν κυρίων τους». 
28Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀποκρίθηκε καί εἶπε
σ᾿ αὐτήν: «Ὦ γυναίκα, μεγάλη εἶναι
ἡ πίστη σου! Νά σοῦ γίνει ὅπως θέ-
λεις». Καί θεραπεύτηκε ἡ θυγατέρα
της ἀπό τήν ὥρα ἐκείνη. 

χρόνια τοῦ Ἰησοῦ. Τό κείμενό μας προϋποθέτει
ὅτι αὐτή ἡ γυναίκα ἦταν μία φοινίκισσα. Ἡ χάρη
πού δόθηκε τελικά ἀπό τόν Ἰησοῦν σ᾽ αὐτή τήν
Χαναναία γυναίκα θά εἶναι ἡ ἴδια πού θά δοθεῖ
στήν χώρα τοῦ Ἰσραήλ. 25,23. Ἀπόλυσον αὐτήν.
Μέ τήν ἔκφραση αὐτή οἱ μαθητές παρακαλοῦν
τόν Διδάσκαλο νά τῆς παραχωρήσει ὅ,τι ζητᾶ. Ὁ
ἴδιος ὅρος καί εἰς 18,27. 27,15. 25,26. Ὁ Ἰησοῦς
πρέπει νά φροντίσει γιά τήν σωτηρία τῶν Ἰου-

δαίων, τῶν «τέκνων» τοῦ Θεοῦ, στούς ὁποίους
δόθηκαν οἱ ὑποσχέσεις, πρίν νά ἀσχοληθεῖ μέ
τούς εἰδωλολάτρες, πού στά μάτια τῶν Ἰουδαίων
ἦταν «κύνες». Ὁ παραδοσιακός χαρακτήρας
αὐτῆς τῆς εἰκόνας καί ἡ ὑποκοριστική μορφή
χρησιμοποιουμένη ὡς μετριασμένη κάπως ἀπό
τό στόμα τοῦ Ἰησοῦ («κυνάρια»), ἀπαλύνει αὐτό
πού ἡ λέξη «κύνες» χαρακτηρίζει ὡς περιφρονη-
τικό. 

8,29σχ.

Λουκ. 11,8

10,6

8,10σχ.
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15,29-31

Πολυάριθμες θεραπεῖες παρά τήν ἀκτή τῆς λίμνης (15,29-31)

1. Γιά τήν πολλή ἀπιστία τῶν Ἰουδαίων ὁ Ἰησοῦς Χριστός πῆγε στήν Γαλιλαία
(στίχ. 29), γιατί ἦταν πιστότεροι. Φαίνεται δέ ἡ πίστη τους ἀπό τό ὅτι, ἄν καί ὁ Χρι-
στός ἦταν σέ ὄρος (στίχ. 29), ὅμως ἀνέβηκαν ἐκεῖ ἄνθρωποι μέ σπασμένα χέρια καί
πόδια, τυφλοί καί κωφοί καί διάφοροι ἄλλοι ἄρρωστοι, καί γι᾽ αὐτό ὁ Χριστός τούς
θεράπευε (στίχ. 30). Ἡ πρόοδος στήν πίστη τους φαίνεται καί ἀπό τό ὅτι δέν ζη-
τοῦσαν οἱ ἄρρωστοι νά ἐγγίσουν τό ἄκρο τοῦ κρασπέδου τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως ἔκαναν
ἄλλοι προηγουμένως (βλ. 14,36), ἀλλά μόνο ρίπτονταν στά πόδια τοῦ Χριστοῦ καί
γι᾽ αὐτό ἀμέσως θεραπεύονταν (στίχ. 30). 

2. «Καί σύ οὖν ἄνελθε εἰς τό ὄρος τῶν ἐντολῶν, ἔνθα κάθηται ὁ Κύριος· κἄν τυ-
φλός ἦς, μή δυνάμενος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἰδεῖν τό καλόν· κἄν χωλός, βλέπων μέν τό καλόν,
οὐ δυνάμενος δέ εἰς αὐτό ἐλθεῖν· κἄν κωφός, μήτε ἄλλου ἀκούων παραινοῦντος, μήτε
ἄλλῳ παραινέσει δυνάμενος· κἄν κυλλός, τουτέστι τήν χεῖρα εἰς ἐλεημοσύνην μή δυ-
νάμενος ἐκτεῖναι· κἄν ἄλλο τι νοσῇς, πεσών παρά τούς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καί τῶν ἰχνῶν
τοῦ βίου ἐκείνου ἁψάμενος, θεραπευθήσῃ» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,312).

15,29 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰη -
σοῦς ἦλθε παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς
Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος
ἐκάθητο ἐκεῖ.
30Καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ
ἔχοντες μεθ᾿ ἑαυτῶν χωλούς, τυ-
φλούς, κωφούς, κυλλοὺς καὶ ἑτέρους
πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ
τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐθερά-
πευσεν αὐτούς, 
31 ὥστε τοὺς ὄχλους θαυμάσαι βλέ-
ποντας κωφοὺς ἀκούοντας, ἀλάλους
λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, χωλοὺς
περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέπον-
τας· καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν Ἰσραήλ. 

15,29 Καί ὅταν ἔφυγε ἀπ᾽ ἐκεῖ ὁ
Ἰησοῦς, ἦλθε κοντά στή λίμνη τῆς
Γαλιλαίας. Καί ἀφοῦ ἀνέβηκε στό
ὄρος, καθόταν ἐκεῖ. 
30Καί ἦλθαν σ᾿ αὐτόν πολλά πλήθη,
πού μαζί τους εἶχαν κουτσούς, τυ-
φλούς, κωφάλαλους, κουλούς καί
ἄλλους πολλούς, καί τούς ἔρριξαν
στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ καί τούς θερά-
πευσε, 
31ὥστε τά πλήθη νά θαυμάζουν βλέ-
ποντας κωφούς νά ἀκούουν, ἀλά-
λους νά μιλοῦν, κουλούς νά γίνονται
ὑγιεῖς, κουτσούς νά περπατοῦν καί
τυφλούς νά βλέπουν. Καί δόξασαν
τόν Θεό τοῦ Ἰσραήλ.

15,29-31. Ὁ σκοπός τῆς ἐδῶ περίληψης τοῦ
Ματθαίου φαίνεται ὅτι εἶναι νά δημιουργήσει μία
μετάβαση ἀπό τήν ἱστορία τῆς Χαναναίας γυναί-
κας πρός τήν διατροφή τῶν τετρακισχιλίων. Ἡ
περικοπή μας ἐξηγεῖ τό γιατί τά πλήθη ἦλθαν σέ
ἀπομεμακρυσμένη καί ἀκατοίκητη περιοχή, «εἰς

τό ὄρος» (στίχ. 29): Διά τήν θεραπεία τῶν ἀσθε-
νούντων ἀπό τόν Ἰησοῦν. 15,29. Παρά τήν θά-
λασσαν τῆς Γαλιλαίας. Κατά τό Μάρκ. 7,11
πρόκειται γιά τά ἀνατολικά τῆς λίμνης, πρός τήν
ἐπαρχία Δεκαπόλεως. 15,31. Βλ. Ματθ. 11,4-5. 

Μάρκ.
7,31

8,3σχ.
Μάρκ.

7,37
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15,32-39

Δεύτερος πολλαπλασιασμός τῶν ἄρτων (15,32-39)

1. Στό δεύτερο αὐτό θαῦμα πολλαπλασιασμοῦ ἄρτων καί ἰχύων (τό πρῶτο θαῦμα
εἰς 14,13-21), ἑπτά ἄρτων αὐτή τήν φορά καί ὀλίγων ἰχθύων (στίχ. 34), πρέπει νά
θαυμάσουμε τόν λαό, ὁ ὁποῖος γιά τρεῖς μέρες παρέμενε στήν ἔρημο ἀκούοντας τόν
λόγο τοῦ Χριστοῦ (στίχ. 32). «Θαυμαστή δέ ἡ τοσαύτη τοῦ ὄχλου καρτερία» (Ζιγα-
βηνός, Μ. 129,456). Πρέπει νά ἦταν πολύ προσηλωμένοι στό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ
καί γι᾽ αὐτό ἴσως οἱ μαθητές, ἐπειδή τούς ἔβλεπαν προσκαρτεροῦντες καί χαίροντες,
γι᾽ αὐτό δέν ἐπενέβησαν πρός τόν Διδάσκαλο, ὅπως τήν πρώτη φορά (βλ. 14,15),
γιά νά φροντίσει γιά τήν διατροφή τους, ἀλλά ἐφρόντισε κατ᾽ εὐθεῖαν ὁ Ἴδιος ὁ Χρι-
στός γι᾽ αὐτό (στίχ. 32). Βλ. Ζιγαβηνό, ὅ.π.

2. Τά περισσεύματα στό μέν πρῶτο θαῦμα ἦταν δώδεκα κοφίνια (βλ. 14,20), στό
δέ δεύτερο θαῦμα ἦταν  ἑπτά «σπυρίδες» (15,37). Οἱ «σπυρίδες» ὅμως ἦταν μεγα-
λύτερα κοφίνια καί ἔτσι λοιπόν δέν ἦταν λιγώτερα τά περισσεύματα κατά τό δεύτερο
θαῦμα. Βλ. ὑπόμνημα Τρεμπέλα. Πάντως καί γιά τό πρῶτο καί γιά τό δεύτερο θαῦμα
ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός «εἰδώς τήν ἀνθρωπίνην φύσιν δεομένην
τροφῆς, προνοεῖται ταύτης καί μή αἰτηθείς παρέχει τροφήν» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,456). 

3. Ἄς θαυμάσουμε τήν πενία τῶν μαθητῶν: Γιά ὅλη τήν ὁμάδα τους ἡ τροφή
τους ἦταν ἑπτά ἄρτοι καί ὀλίγα ἰχθύδια (στίχ. 36)! «Ἐννόησον πῶς ἐκυρίευον τῆς
γαστρός. Ἐν ἐρημίᾳ γάρ ὄντες καί τρεῖς ἡμέρας διατρίβοντες, ἑπτά μόνους ἄρτους ἐπε-
φέροντο» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,457). 

15,32Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμε-
νος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπε· σπλαγ-
χνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη
ἡμέραι τρεῖς προσμένουσί μοι καὶ
οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι· καὶ ἀπολῦσαι
αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε
ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 

33 Καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ· πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι
τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον το-
σοῦτον; 
34Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πόσους

15,32 Ὁ δἐ Ἰησοῦς κάλεσε κοντά
Του τούς μαθητές Του καί τούς εἶπε:
«Σπλαχνίζομαι τό λαό, γιατί τρεῖς
μέρες τώρα παραμένουν κοντά Μου
καί δέν ἔχουν τί νά φᾶνε· νά τούς
ἀφήσω δέ νά φύγουν νηστικοί δέν
θέλω, μήπως ἀποκάμουν στό
δρόμο». 
33Καί τοῦ λένε οἱ μαθητές Του: «Ἀπό
ποῦ νά βροῦμε ἐδῶ στήν ἐρημιά τόσα
ψωμιά, ὥστε νά χορτάσουμε τόσο
λαό;». 
34 Ὁ δέ Ἰησοῦς τούς λέγει: «Πόσα

15,32. Αὐτή ἡ δεύτερη διήγηση τοῦ πολλα-
πλασιασμοῦ τῶν ἄρτων παρουσιάζει κάποιες δια-
φορές σχετικά μέ τήν πρώτη διήγηση. Ἐπιμένει
περισσότερο στήν συμπόνοια τοῦ Ἰησοῦ καί
στήν πεῖνα τοῦ λαοῦ. Ἀντίθετα μέ τήν πρώτη διή-

γηση τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ὅπου ἡ διήγηση
ἀρχίζει μέ τούς μαθητές (βλ. 14,15), στήν διή-
γησή μας ἐδῶ τήν πρωτοβουλία ἔχει ὁ Ἰησοῦς
(βλ. στίχ. 32). Τό ὕφος εἶναι ὀλιγώτερο ἐπηρεα-
σμένο ἀπό τήν θεία Εὐχαριστία, ἄν καί ἔχουμε τό

||Μάρκ.
8,1-10
Ματθ.
14,13-

21παρ..
8,3σχ.

Δ´ Βασ.
4,43
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16,1-4

ἄρτους ἔχετε; Οἱ δὲ εἶπον· ἑπτά, καὶ
ὀλίγα ἰχθύδια. 
35 Καὶ ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις ἀναπε-
σεῖν ἐπὶ τὴν γῆν. 
36 Καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ
τοὺς ἰχθύας, εὐχαριστήσας ἔκλασε
καὶ ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, οἱ
δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 
37Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθη-
σαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν
κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις·
38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχί-
λιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παι-
δίων. 
39 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη
εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια
Μαγδαλά.

ψωμιά ἔχετε;». Αὐτοί δέ εἶπαν:
«Ἑπτά καί λίγα ψαράκια». 
35Τότε πρόσταξε τά πλήθη νά ξαπλώ-
σουν στό ἔδαφος. 
36Καί ἀφοῦ πῆρε τά ἑπτά ψωμιά καί
τά ψάρια, εὐχαρίστησε τόν Θεό, καί
ἔκοψε καί ἔδωσε στούς μαθητές Του,
οἱ δέ μαθητές στά πλήθη. 
37Καί ἔφαγαν ὅλοι καί χόρτασαν καί
σήκωσαν τό περίσσευμα ἀπό τά κομ-
μάτια ἑπτά γεμάτα καλάθια. 
38Ἐκεῖνοι δέ πού ἔφαγαν ἦταν τέσσε-
ρες χιλιάδες ἄνδρες, ἐκτός ἀπό τίς γυ-
ναῖκες καί τά παιδιά. 
39Καί ἀφοῦ διέλυσε τά πλήθη, μπῆκε
στό πλοῖο καί ἦλθε στήν περιοχή
Μαγδαλά.

«εὐχαριστήσας» εἰς 15,36 (βλ. Α´ Κορ. 11,24).
Μερικοί κριτικοί νομίζουν ὅτι αὐτή ἡ διήγηση
γεννήθηκε σέ ἑλληνιστικό περιβάλλον. 15,37.
Ἑπτά. Ἀριθμός πού σκοπεύει πιθανόν νά ὑπο-
γραμμίσει συμβολικά τήν τελειότητα τοῦ θαύμα-
τος καί, κατά μερικούς, θέλει νά ὑπενθυμίσει τόν

ἐκκλησιαστικό θεσμό τῶν ἑπτά διακόνων, πού θά
διακονίσουν τίς τράπεζες (Πράξ. 6,2-3). 15,39.
Μαγδαλά. Ὁ Μᾶρκος (8,10) ἔχει Δαλμανουθά.
«Ἀμφοτέρας γάρ τάς ἐπωνυμίας εἶχε ἡ χώρα
ἐκείνη» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,460). Ἄγνωστη το-
ποθεσία. 

Ζητοῦν ἀπό τόν Ἰησοῦ σημεῖο ἐκ τοῦ οὐρανοῦ (16,1-4)

1. Τούς Φαρισαίους καί Σαδδουκαίους, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν ἀπό τόν Ἰησοῦ σημεῖον
ἐξ οὐρανοῦ (στίχ. 1), ὡς μαρτυρία τοῦ Θεοῦ ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας, Αὐτός τούς
εἶπε «ὑποκριτάς» (στίχ. 3), μέ τήν ἔννοια ὅτι ἐνῶ νομίζουν τόν ἑαυτό τους γιά σοφό,
ὅμως στήν πραγματικότητα εἶναι ἄσοφοι. Γιατί, γνωρίζουν μέν νά διακρίνουν τά
φυσικά σημάδια τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλά δέν βλέπουν καί δέν διακρίνουν τά σημεῖα πού
φανερώνουν τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσίου (στίχ. 3). Ἀλλά καί τό ἄλλο: «Ἠγνόουν οἱ
ἀνόητοι, ὅτι καί ὁ Μωυσῆς ἐν Αἰγύπτῳ πολλά σημεῖα ἐκ τῆς γῆς ἐποίησε καί τό πῦρ
τό ἐξ οὐρανοῦ κατελθόν ἐπί τά τοῦ Ἰώβ κτήνη ἀπό τοῦ Διαβόλου ἦν· ὥστε οὐ πάντα
τά ἐξ οὐρανοῦ ἐκ Θεοῦ· οὐδέ τά ἐκ τῆς γῆς πάντα ἐκ δαιμόνων» (Θεοφύλακτος, Μ.
123,316) 

2. Τό «σημεῖον» πού ἐζήτησαν οἱ Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι δέν θά τούς δοθεῖ,
ὅπως τό λέγει ἐδῶ καθαρά (στίχ. 4) καί ὅπως τό εἶπε καί ἄλλοτε (στίχ. 39), γιατί

Ψαλμ.
77,29

||Μάρκ.
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εἶναι τυφλοί καί πωρωμένοι (στίχ. 3), ἀλλά γιά τούς πιστούς θά δώσει ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός τό πάθος Του καί τήν ἀνάστασή Του, πού προεικονίστηκε ἀπό τόν προφήτη
Ἰωνᾶ (στίχ. 4). Αὐτό τό σημεῖο μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι εἶναι καί ἐξ οὐρανοῦ. Γιατί
μέ τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ ὁ ἥλιος σκοτίστηκε καί ὅλη ἡ κτίση ἀλλοιώθηκε. 

3. Τό πειρακτικό αἴτημα τῶν Φαρισαίων περί «σημείου» (στίχ. 1) ἦταν καί τῆς
συγχρόνου γενεᾶς τοῦ Χριστοῦ αἴτημα, γιατί οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρέαζαν τούς συγχρό-
νους τους  καί τούς ἔκαναν νά στρέφονται καί αὐτοί πειρακτικά κατά τοῦ Χριστοῦ.
Γι᾽ αὐτό καί τήν γενεά αὐτή ὁ Χριστός τήν εἶπε «πονηρά» καί «μοιχαλίδα» (στίχ.
4). «Πονηρά» μέν γιατί πειράζει τόν Ἰησοῦ καί διατρέφει τά λόγια Του, «μοιχαλίδα»
δέ, γιατί ἀποστάτησε ἀπό τόν Θεό καί στρέφεται πρός τόν Διάβολο. 

16.1. Σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. Ἡ φράση
αὐτή δέν σημαίνει ἕνα σημεῖο πού ὁ Ἰησοῦς θά
μποροῦσε νά δείξει στόν οὐρανό, ἀλλά ἕνα ση-
μεῖο πού νά ἔρθει ἀπό τόν οὐρανό, δηλαδή, ση-
μεῖο πού νά παραχωρηθεῖ ἀπό τόν Θεό καί στά
μάτια τοῦ λαοῦ θά δώσει ἀξιοπιστία γιά τόν
Ἰησοῦ (βλ. Μάρκ. 8,11). Ὁ Ἰησοῦς ὁλοκλήρωσε
τά σημεῖα, ἀλλά δέν ἦταν ἐκεῖνα πού οἱ θρησκευ-
τικοί ἀρχηγοί τῶν Ἰουδαίων θά μποροῦσαν νά τά
περιμένουν καί νά τά δεχθοῦν (γιά παράδειγμα
βλ. Ματθ. 11,5). 16,2.3. Σπουδαῖα χειρόγραφα

παραλείπουν τό δεύτερο μέρος τοῦ στίχ. 2 καί
τόν στίχ. 3. 16,3. Σημεῖα τῶν καιρῶν. Ἡ
ἔκφραση σημαίνει τά κατάλληλα σημεῖα στίς
ἡμέρες τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Μεσσία. Οἱ Μεσσιακοί
χρόνοι. Κατά τά συμφραζόμενα ἡ ἔκφραση αὐτή
μπορεῖ νά ἀναφέρεται εἴτε στά θαύματα τοῦ
Ἰησοῦ εἴτε σέ ἄλλα σημεῖα πού ἐκπληρώθηκαν
ἀπ᾽ αὐτόν (γιά παράδειγμα οἱ ἰάσεις καί ὁ πολ-
λαπλασιασμός τῶν ἄρτων, βλ. 11,3-5. 12,28),
εἴτε κάποιο κατ᾽ ἐξοχήν σημεῖο στό πρόσωπο τοῦ
Ἰησοῦ. 16,4. Σημεῖον Ἰωνᾶ. Βλ. σχόλ. εἰς 12,39.

16,1 Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρι-
σαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες
ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 

2 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς·
ὀψίας γενομένης λέγετε· εὐδία· πυρ-
ράζει γὰρ ὁ οὐρανός· 

3καὶ πρωΐ· σήμερον χειμών· πυρρά-
ζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. ὑπο-
κριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ
οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ
σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε
γνῶναι;

4Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον
ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται

16,1Ἦλθαν δέ οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ
Σαδδουκαῖοι καί τοῦ ζήτησαν, μέ
σκοπό νά τόν πειράξουν, νά τούς δεί-
ξει ἕνα «σημεῖο» (θαῦμα) ἀπό τόν
οὐρανό. 
2Αὐτός δέ ἀποκρίθηκε καί τούς εἶπε:
«Ὅταν βραδιάσει, λέγετε· “Θά
ἔχουμε καλό καιρό, γιατί ὁ οὐρανός
κοκκινίζει”. 
3Καί τό πρωί (λέγετε)· “σήμερα θά
ἔχουμε κακοκαιρία, γιατί ὁ οὐρανός
κοκκινίζει καί εἶναι συννεφιασμέ-
νος”. Ὑποκριτές! Τήν μέν ὄψη τοῦ
οὐρανοῦ μπορεῖτε νά τήν διακρίνετε,
τά δέ σημεῖα τῶν καιρῶν (πού ἀπο-
δεικνύουν τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία)
δέν μπορεῖτε νά τά καταλάβετε; 
4Γενεά πονηρή καί μοιχαλίδα (ἐπειδή
ἀποστάτησε ἀπό τόν Θεό) ζητεῖ ἐπί-

Ἰωάν.
6,30-31
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αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προ-
φήτου. Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς
ἀπῆλθεν.

μονα σημεῖο, ἀλλά δέν θά τῆς δοθεῖ
(ἄλλο) σημεῖο, παρά τό σημεῖο τοῦ
Ἰωνᾶ τοῦ προφήτη». Καί τούς ἄφησε
καί ἔφυγε. 

Ἡ ζύμη τῶν Φαρισαίων καί τῶν Σαδδουκαίων (16,5-12)

1. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε στούς μαθητές Του «νά προσέχουν ἀπό τήν ζύμη τῶν Φαρι-
σαίων» (στίχ. 6), ἀλλά αὐτοί ἑρμήνευσαν τήν παραγγελία αὐτή ὅτι ὁ Διδάσκαλος τούς λέγει
νά μήν ἀγοράσουν ἰουδαϊκά ψωμιά, γιατί θά τούς μολύνουν, καί ἄρχισαν λοιπόν νά ἀγω-
νιοῦν ὅτι δέν θά ἔχουν τί νά φάγουν, ἀφοῦ δέν πῆραν μαζί τους ἄρτους (στίχ. 7) ἀπό τούς
ξενοδοχήσαντες αὐτούς πιστούς. 

2. Ὁ Κύριος πρῶτα ἤλεγξε τούς μαθητές Του γιά τήν ἀπιστία τους, γιατί ἤδη εἶχαν δεῖ
τά δύο θαύματα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων (στίχ. 8-10) καί ἔπρεπε νά νοήσουν ὅτι
δέν θά τούς ἄφηνε καί τώρα νηστικούς. Γι᾽ αὐτό τούς κάλεσε «ὀλιγόπιστους» (στίχ. 8) καί
«ἀνόητους» («πῶς οὐ νοεῖτε», στίχ. 11) καί ἔπειτα τούς εἶπε καθαρά ὅτι μέ τόν λόγο Του
«νά προσέχουν ἀπό τήν ζύμη τῶν Φαρισαίων» (στίχ. 6) ἐννοεῖ νά προσέχουν ἀπό τήν δι-
δασκαλία καί ἡ ὑποκρισία αὐτῶν (στίχ. 11-12). Γιατί ὅπως ἡ ζύμη εἶναι ξινή καί παλαιά,
ἔτσι καί ἡ διδασκαλία τῶν Φαρισαίων καί τῶν Σαδδουκαίων «δάγκωνε» τίς ψυχές, γιατί
ἦταν ὀξώδης καί εἰσήγαγε παλαιές παραδόσεις τῶν πρεσβυτέρων. Καί ὅπως ἡ ζύμη εἶναι
μίγμα ἀπό νερό καί ἄλευρο, ἔτσι καί ἡ διδασκαλία τῶν Φαρισαίων εἶναι μικτή ἀπό διε-
φθαρμένο λόγο καί βίο. 

3. Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι ὅταν ὁ Κύριος ἐπετίμησε τούς μαθητές σφοδρότερα,τότε
αὐτοί ἐννόησαν ὅτι «ζύμη» ὁ Διδάσκαλός τους ἐκάλεσε τήν διδασκαλία τῶν Φαρισαίων
(στίχ. 12). Ἀπό τό ἐπιτίμιο αὐτό τοῦ Κυρίου στούς μαθητές Του ὁ μέν Θεοφύλακτος λέγει,
«οὐ γάρ πανταχοῦ ἡ πραότης καλόν» (Μ. 123,317), ὁ δέ Ζιγαβηνός λέγει περισσότερα: «Χρή
μή πανταχοῦ πρᾶον εἶναι τόν διδάσκαλον, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε καί τραχύνεσθαι καί ποτέ μέν μετα-
διδόναι παρρησίας τοῖς μαθηταῖς πρός ἀγανάκτησιν, ποτέ δέ ἐπιτιμᾶν πρός συστολήν καί τῇ
τοιαύτῃ ποικιλίᾳ τήν σωτηρίαν αὐτῶν οἰκονομεῖν» (Μ. 129,464).

16,5. Νέα διάβαση (βλ. Μάρκ. 8,13), καί
πρός τήν ἀνατολική ὄχθη, ἀφοῦ αὐτή ἡ διάβαση
φέρει πρός τήν Καισάρεια τοῦ Φιλίππου (στίχ.
13), διαβαίνοντας ἀπό τήν Βηθσαϊδά κατά τό

Μάρκ. 8,22. 16,6. Προσέχετε ἀπό τῆς ζύμης...
Ὁ Ματθαῖος μόνο παρουσιάζει τήν ζύμη ὡς τήν
διδασκαλία τῶν Γραμματέων καί τῶν Σαδδου-
καίων (στίχ. 12· βλ. Λουκ. 12,1 ἡ ζύμη ὡς ἡ ὑπο-

16,5 Ὅταν δέ οἱ μαθητές ἦρθαν
στήν ἀπέναντι ὄχθη, λησμόνησαν νά
πάρουν (μαζί τους) ψωμιά. 
6 Τότε ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: «Νά φυ-
λάγεστε καί νά προσέχετε ἀπό τό

16,5 Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο
ἄρτους λαβεῖν. 
6 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ὁρᾶτε
καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν

||Μάρκ.
8,14-21
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Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 

7Οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγον-
τες ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν. 

8Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τί
διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπι-
στοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβατε;

9 Οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε
τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχι-
λίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε; 

10Οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρα-
κισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλά-
βετε; 
11 Πῶς οὐ νοεῖτε, ὅτι οὐ περὶ ἄρτου
εἶπον ὑμῖν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης
τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων;

12Τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπε προσέ-
χειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου, ἀλλ᾿
ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ
Σαδδουκαίων.

προζύμι τῶν Φαρισαίων καί τῶν
Σαδδουκαίων». 
7 Ἀλλ᾿ αὐτοί συζητοῦσαν μεταξύ
τους καί ἔλεγαν: «Δέν πήραμε
ψωμιά». 
8 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς τό ἀντιλήφθηκε
αὐτό (ὡς Θεός) καί τούς εἶπε: «Γιατί
συζητεῖτε μεταξύ σας, ὀλιγόπιστοι,
ὅτι δέν πήρατε ψωμιά; 
9Ἀκόμη δέν ἐννοεῖτε, οὔτε θυμᾶστε
τούς πέντε ἄρτους, πού ἔφαγαν οἱ
πέντε χιλιάδες ἄνδρες καί πόσα κο-
φίνια (περίσσευμα) πήρατε; 
10 Οὔτε τούς ἑπτά ἄρτους, πού ἔφα-
γαν οἱ τέσσερις χιλιάδες ἄνδρες καί
πόσα καλάθια (περίσσευμα) πήρατε; 
11Πῶς δέν καταλαβαίνετε ὅτι δέν μί-
λησα γιά ψωμί, ὅταν σᾶς εἶπα νά
προσέχετε ἀπό τό προζύμι τῶν Φα-
ρισαίων καί τῶν Σαδδουκαίων;». 
12Τότε κατάλαβαν, ὅτι δέν ἐννοοῦσε
νά προσέχουν ἀπό τό προζύμι τοῦ
ἄρτου, ἀλλ᾿ ἀπό τήν διδασκαλία τῶν
Φαρισαίων καί τῶν Σαδδουκαίων.

κρισία, τό ψεῦδος. Εἰς Μάρκ. 8,15 ἡ ζύμη Ἡρώ-
δου). Αὐτή ἡ ἔννοια ἦταν γνωστή στόν ἰουδαϊ-
σμό, ζύμη καλή ἤ κακή (βλ. ἐπίσης Α´ Κορ.
5,6-8). Ἡ ζύμη λοιπόν τῶν Γραμματέων καί τῶν
Φαρισαίων δέν εἶναι τά ἴδια τά πρόσωπά τους,
ἀλλά ἡ διδασκαλία τους (στίχ. 12) καί οἱ τρόποι

τους (στίχ. 1). 16,12. Ὅπως ἡ ζύμη φουσκώνει
τήν μάζα (13,33), ἀλλά ἐπίσης μπορεῖ καί νά τήν
διαφθείρει (βλ. Α´ Κορ. 5,6. Γαλ. 5,9), ἡ ψευδής
διδασκαλία τῶν ἰουδαίων ἀρχηγῶν ἀπειλεῖ νά
διαφθείρει ὅλο τόν λαό πού αὐτοί κατευθύνουν
(βλ. 15,14). 

Ὁ Πέτρος ὁμολογεῖ τόν Ἰησοῦ ὡς τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ (16,13-20)

1. Τό πιό σοβαρό ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ ὀρθή πίστη, τό τί πιστεύουμε γιά τόν Ἰησοῦ
Χριστό. «Κἄν μυρίας ἀρετάς κτίζωμεν, μή ἔχωμεν δέ θεμέλιον τήν ὀρθήν ὁμολογίαν,
σαθρά κτίζομεν» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,320). Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἰησοῦς ἐρώτησε τούς
μαθηγές Του τί πιστεύουν οἱ ἄνθρωποι γι᾽ αὐτόν (στίχ. 13). Δέν ἐρώτησε τί πι-

8,10σχ.
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στεύουν οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι, γιατί ἦταν γνωστό ὅτι αὐτοί τόν ὕβριζαν.
Ρωτᾶ γιά τόν δημώδη ὄχλο, τόν χωρίς φθόνο καί πονηρία. Καί οἱ μαθητές ἀπάντησαν
(στίχ. 14) ὅτι: Ἄλλοι τόν ὀνομάζουν Ἰωάννη (ὅπως ὁ Ἡρώδης, νομίζοντες ὅτι ὁ
Ἰωάννης ἀναστήθηκε καί ἔλαβε τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας), ἄλλοι τόν λέγουν
Ἠλία (γιά τό ἐλεγκτικό τοῦ κηρύγματός Του καί γιατί τόν ἀνέμεναν ὅτι θά ἔλθει),
ἄλλοι δέ τόν νόμιζαν γιά τόν Ἰερεμία («γιά τό αὐτοφυές τῆς σοφίας καί ἄνευ μαθή-
σεως· ὁ γάρ Ἰερεμίας, παῖς ὤν εἰς προφητείαν ἐτάχθη», Θεοφύλακτος, Μ. 123,317). 

2. Ἔπειτα ὁ Χριστός ἐρώτησε πάλι τούς μαθητές Του, τί πιστεύουν αὐτοί οἱ ἴδιοι
γι᾽ Αὐτόν. Τότε ὁ θερμός Πέτρος προπήδησε τῶν ἄλλων μαθητῶν καί εἶπε στόν Διδά-
σκαλο Ἰησοῦ ὅτι εἶναι «ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος» (στίχ. 16)! Δέν τόν
εἶπε ἁπλᾶ «χριστό», γιατί χριστοί (δηλαδή, χρισμένοι) ἦταν πολλοί (οἱ ἱερεῖς καί ὅλοι
οἱ βασιλεῖς). Τόν εἶπε «Ὁ Χριστός» μέ ἄρθρο· δηλαδή, ὁ κατ᾽ ἐξοχήν Χριστός, ὁ μο-
ναδικός πού εἶναι πλήρης Πνεύματος Ἁγίου (βλ. Ἰωάν. 1,33)· εἶναι ὁ ἀναμενόμενος
Μεσσίας. Καί πάλιν δέν τόν εἶπε ἁπλᾶ «υἱό τοῦ Θεοῦ», δηλαδή, θέση θεό κατά προ-
κοπή ἀρετῆς, ὅπως ὅλοι οἱ ἅγιοι, ἀλλά τόν εἶπε «Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ», μέ ἄρθρο πάλι· ὁ
κυρίως Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ κατά φύσιν Υἱός. Δηλαδή τόν ὁμολόγησε πραγματικό Θεό. 

2. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐμακάρισε τόν Πέτρο γιά τήν ὁμολογία του αὐτή (στίχ.
17). Ἀποδεχόμενος δέ ὁ Ἰησοῦς μόνο τήν ὁμολογία αὐτή τοῦ Πέτρου αὐτό σημαίνει
ὅτι οἱ ἄλλες γνῶμες τοῦ λαοῦ, πού ἀνέφεραν προηγουμένως οἱ μαθητές  (στίχ. 14),
εἶναι ψευδεῖς. Αὐτή ἡ ὁμολογία τοῦ Πέτρου εἶναι κατά θεία ἀποκάλυψη (στίχ.
17)··εἶναι μία ἰσχυρή καί στερεά πέτρα, εἶναι ἕνα δυνατό «ἀγκωνάρι» πίστεως, καί
σ᾽ αὐτήν τήν ὁμολογία ὁ Χριστός – εἶπε στήν συνέχεια στόν Πέτρο – θά οἰκοδομήσει
τήν Ἐκκλησία Του καί οἱ «πύλες τοῦ ἅδου» (δηλαδή, «αἱ τῶν Ἑλλήνων καί τῶν αἱρε-
τικῶν βλασφημίαι», Ζιγαβηνός M. 129,468) δέν θά μπορέσουν ποτέ νά τήν καταβά-
λουν (στίχ. 18). Ἄς προσέξουμε δέ ὅτι δέν εἶπε ὁ Χριστός ὅτι θά οἰκοδομήσει τήν
Ἐκκλησία Του στόν Πέτρο, σέ ἄνθρωπο δηλαδή, ἀλλά στήν ὁμολογία τοῦ Πέτρου,
τήν ὁμολογία ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὅτι εἶναι Θεός.
Σάν ὁ Χριστός νά εἶπε στόν Πέτρο: «Αὕτη ἡ ὁμολογία ἥν ὡμολόγησας, θεμέλιον μέλ-
λει εἶναι τῶν πιστευόντων, ὥστε πάντα ἄνθρωπον μέλλοντα κτίζειν τόν τῆς πίστεως
οἶκον, ταύτην τήν ὁμολογίαν ὑποτιθέναι θεμέλιον». Ἀλλά καί κάθε πιστός εἶναι
Ἐκκλησία, εἶναι οἶκος Θεοῦ (βλ. Α´ Κορ. 3,16). Λοιπόν: «Ἐάν ἐν τῇ ὁμολογίᾳ τοῦ
Χριστοῦ στηριχθῶμεν, αἱ πύλαι τοῦ ᾅδου, ἤτοι αἱ ἁμαρτίαι, οὐ κατισχύσουσιν ἡμῶν·
ἐκ γάρ τούτων τῶν πυλῶν ὑψωθείς καί ὁ Δαυΐδ ἔλεγεν· “Ὁ ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν
τοῦ θανάτου” (Ψαλμ. 9,14). Ποίων, ὦ Δαυΐδ, πυλῶν; Τῶν δύο, τοῦ φόνου καί τῆς
μοιχείας» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,320).

3. Μέ βάση τήν ὀρθή αὐτή ὁμολογία τῆς πίστεως οἱ Ἀπόστολοι (καί ὄχι μόνο ὁ
Πέτρος) καί οἱ διάδοχοί τους ἔλαβαν τήν θεία καί ἱερή ἱερωσύνη («δώσω σοι τάς
κλεῖς τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν καί ὅ ἐάν δήσῃς ἐπί τῆς γῆς...», στίχ. 19), γιά νά
ἱερουργοῦν τά ἱερά Μυστήρια, τά ὁποῖα εὐλογοῦνται καί ἐπικυρώνονται ἀπό τόν
Θεό («ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς», «ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς» στίχ.
19). «Ἔχουσι ἐξουσίαν ἀφιέναι καί δεσμεῖν οἱ κατά Πέτρον τῆς ἐπισκοπικῆς ἀξιω-
θέντες χάριτος. Εἰ γάρ καί κατά Πέτρον μόνον εἴρηται τό “δώσω σοι”, ἀλλα καί πᾶσι
τοῖς Ἀποστόλοις δέδοται» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,320).

4. Ὁ Χριστός ὅμως ἤθελε πρίν ἀπό τό πάθος Του νά συσκιάζεται ἡ δόξα Του. Γιατί
ἄν ἄκουαν οἱ ἄνθρωποι πρίν ἀπό τό πάθος Του ὅτι εἶναι Θεός, θά σκανδαλίζονταν
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ὅταν τόν ἔβλεπαν νά πάσχει. Ἔστι κρύπτει τόν ἑαυτόν Του στούς πολλούς, γιά νά
γνωριστεῖ ἀσκανδάλιστα μετά τήν Ἀνάστασή Του· γι᾽ αὐτό καί παραγγέλλει ἐδῶ στούς
μαθητές Του νά μήν ποῦν σέ κανένα ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας (στίχ. 20).  

16,13. Καισάρεια τῆς Φιλίππου. Πόλη κα-
τασκευασμένη κοντά στίς πηγές τοῦ Ἰορδάνου τό
2 ἤ 3 π.Χ. ἀπό τόν Φίλιππο πρός τιμή τοῦ Καί-
σαρος. Εἶναι ἡ σημερινή Banias. – Τόν υἱόν τοῦ
ἀνθρώπου. Γι᾽ αὐτόν τόν τίτλο τοῦ Ἰησοῦ βλ.
σχόλ. εἰς 8,20. 16,14. Ἤ ἕνα τῶν προφητῶν.
Αὐτός ὁ τίτλος τοῦ «προφήτου», τόν ὁποῖο ὁ
Ἰησοῦς δέν διεκδίκησε παρά μέ ἔμμεσο καί κα-
λυμμένο τρόπο (Ματθ. 13,57. Λουκ. 13,13),
ἀλλά πού τά πλήθη τοῦ τόν ἔδωκαν σαφῶς
(Ματθ. 16,14. 21,11.46. Μάρκ. 6,15. Λουκ.
7,16.39. 24,19. Ἰωάν. 4,19. 9,17), εἶχε μία μεσ-
σιανική ἀξία. Γιατί τό πνεῦμα τῆς προφητείας,
ἔχοντας σιγάσει ἀπό τόν Μαλαχία, ἔπρεπε, κατά
τήν προσδοκία τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, νά ξανάλθει ὡς
σημεῖο τῆς μεσσιανικῆς ἐποχῆς, εἴτε στό πρό-
σωπο τοῦ Ἠλία (Ματθ. 17,10-11), εἴτε μέ μία
μορφή μιᾶς γενικῆς διαχύσεως τοῦ Πνεύματος
(Πράξ. 2,17-18.33). Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἰησοῦ
παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδοπροφῆτες (Ματθ.
24,11.24 ἑξ. κ.ἄ.). Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής ὅμως
παρουσιάστηκε ὡς ἀληθινός προφήτης (Ματθ.

11,9 ἑξ. 21,26. Λουκ. 1,76), ἐλθών μέ τό πνεῦμα
τοῦ Ἠλία (Ματθ. 11,10 ἑξ. 14. 17,12-13), ἀλλά
ὡς Πρόδρομος τοῦ Μεσσία καί ἀρνούμενος (βλ.
σχόλ. εἰς Ἰωάν. 1,21) ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Προφήτης
ἐκεῖνος τόν ὁποῖον ἀνήγγειλε ὁ Μωυσῆς (Δευτ.
18,15). Μόνο στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ἡ χριστια-
νική πίστη ἀναγνώρισε αὐτόν τόν Προφήτη
(Πράξ. 3,22-26 σχόλ. Ἰωάν. 6,14. 7,40). Ἐν τού-
τοις τό χάρισμα τῆς προφητείας, ἐπειδή εἶχε ξα-
πλωθεῖ στήν πρώτη Ἐκκλησία μετά τήν
Πεντηκοστή (Πράξ. 11,27 σχόλ.), αὐτός ὁ τίτλος
τοῦ Χριστοῦ ἔσβησε μπροστά στούς ἄλλους χρι-
στολογικούς τίτλους. – Ὁ Ματθαῖος μόνο ἀνα-
φέρει ὅτι καλοῦσαν τόν Ἰησοῦ ὡς Ἱερεμία, ἀλλά
ὁ σύγχρονος ἰουδαϊσμός τοῦ Ἰησοῦ δέν θεω-
ροῦσε τόν Ἱερεμία ὡς προάγγελλο τοῦ Μεσσία.
Ὁ Ἰησοῦς στήν συνοπτική παράδοση ὀνομάζεται
ἁπλᾶ ὡς προφήτης (βλ. Ματθ. 21,11. Μάρκ.
6,15. Λουκ. 7,16.39). 16,16. Σύ εἶ ὁ Χριστός ὁ
υἱός τοῦ Θεοῦ... Στήν ὁμολογία τῆς μεσσιανικό-
τητος τοῦ Ἰησοῦ, πού ἀναφέρεται ἀπό τόν
Μᾶρκο καί τόν Λουκᾶ, ὁ Ματθαῖος προσθέτει τό

16,13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ
μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων·
τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 
14 Οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν
βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι
δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 

15 Λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα με λέ-
γεται εἶναι; 
16Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε·
σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ
ζῶντος. 

16,13Ὅταν δέ ἦλθε ὁ Ἰησοῦς στά
μέρη τῆς Καισαρείας τοῦ Φιλίππου,
ρωτοῦσε τούς μαθητές Του λέγον-
τας: «Ποιός λέγουν οἱ ἄνθρωποι ὅτι
εἶμαι Ἐγώ, ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου;». 
14Αὐτοί δέ εἶπαν: «Ἄλλοι μέν λέγουν
ὅτι εἶσαι ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής,
ἄλλοι δέ ὁ Ἠλίας, καί ἄλλοι ὁ Ἰερε-
μίας ἤ κάποιος (ἄλλος) ἀπό τούς
προφῆτες». 
15Λέγει σ᾽ αὐτούς (ὁ Ἰησοῦς): «Ἀλλά
ἐσεῖς ποιός λέγετε, ὅτι εἶμαι;». 
16 Τότε ἀποκρίθηκε ὁ Σίμων Πέτρος
καί εἶπε: «Ἐσύ εἶσαι ὁ Χριστός (ὁ
Μεσσίας), ὁ Υἱός τοῦ Ζῶντος
Θεοῦ». 

8,20σχ.
14,2

Ἰωάν. 6,69

14,28σχ.

4,3σχ.
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17 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ,
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ
σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρα-
νοῖς. 
18 Κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέ-
τρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδο-
μήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι
ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. 

19Καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασι-
λείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς
ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς

17 Τότε ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Μακά-
ριος εἶσαι, Σίμων, υἱέ τοῦ Ἰωνᾶ,
γιατί (αὐτό) δέν σοῦ (τό) ἀποκάλυψε
ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὁ Πατέρας Μου ὁ
οὐράνιος. 
18Καί ἐγώ δέ σοῦ λέγω, ὅτι ἐσύ εἶσαι
ὁ Πέτρος καί πάνω σ᾿ αὐτή τήν
πέτρα (δηλαδή στόν βράχο τῆς ὁμο-
λογίας πού ἔδωσες) θά οἰκοδομήσω
τήν Ἐκκλησία Μου καί οἱ πύλες τοῦ
Ἅδου δέν θά τήν καταβάλουν. 
19 Καί θά σοῦ δώσω τά κλειδιά τῆς
βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Καί ὅ,τι θά
δέσεις στή γῆ, θά εἶναι δεμένο στούς

«υἱός τοῦ Θεοῦ». Βλ. ἤδη 14,33 συγκρινόμενο μέ
τό Μάρκ. 6,51. Βλ. καί σχόλ. εἰς Ματθ. 4,3.
16,17. Σάρξ καί αἷμα. Αὐτή ἡ ἔκφραση σημαίνει
τόν ὅλο ἄνθρωπο, λαμβανόμενος στήν φυσική
του ἀδυναμία (Σ. Σειρ. 14,18. Ρωμ. 7,5 σχόλ. Α´
Κορ. 15,50. Γαλ. 1,16. Ἐφεσ. 6,12. Ἑβρ. 2,14.
Ἰωάν. 1,13). 16,18. Σύ εἶ Πέτρος.. «Πέτρος»
εἶναι ἑλληνική μετάφραση τοῦ ἀραμαϊκοῦ ὀνό-
ματος «Κηφᾶς» (βράχος)· Οὔτε ὅμως ἡ λέξη Πέ-
τρος, οὔτε ἀκόμη, καθώς φαίνεται, τό ἀντίστοιχο
ἀραμαϊκό «Κηφᾶς» δέν ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς
ὄνομα ἀνθρώπου προτοῦ ὁ Ἰησοῦς καλέσει ἔτσι
τόν θερμό μαθητή Του γιά τήν ὁμολογία Του, ἡ
ὁποία ἦταν στερεά ὡς πέτρα. Αὐτή ὅμως ἡ ἐναλ-
λαγή τοῦ ὀνόματος φαίνεται νά ἔγινε καί ἐνωρί-
τερα, βλ. Ἰωάν. 1,42. Μάρκ. 3,16. Λουκ. 6,14. –
Τήν Ἐκκλησίαν. Ὁ σημιτικός ὅρος πού μετα-
φράζεται «ἐκκλησία» σημαίνει «συνάθροιση»
καί συναντᾶται συχνά στήν Παλαιά Διαθήκη γιά
νά σημάνει τήν σύναξη τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ πρό
παντός στήν ἔρημο, βλ. Δευτ. 4,10, κ.ἄ. Πράξ.
7,38. Ὁ ὅρος εἶναι πολύ πιθανόν μετάφραση τῆς
λ. qahal (ἤ ἀκόμη sod καί ’edah, μέ τίς ὁποῖες
ἐσημαίνετο ἡ κοινότητα τοῦ Κουμράν, δηλου-
μένη ὡς μία ἐσχατολογική κοινότητα τῶν
ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ), ἡ ὁποία σημαίνει «συνά-
θροιση». Οἱ ἰουδαϊκοί κύκλοι, οἱ ὁποῖοι θεω-
ροῦσαν τόν ἑαυτόν τους ὡς τό «καταλειφθέν» τοῦ
Ἰσραήλ (βλ. σχόλ. εἰς Ἠσ. 4,3) τῶν τελευταίων

καιρῶν, ὅπως καί οἱ Ἐσσαῖοι τοῦ Κουμράν, εἶχαν
ὀνομάσει τήν ὁμάδα τους «ἐκκλησία». Λαμβά-
νοντας τόν ὅρο «ἐκκλησία» ὁ Χριστός δηλώνει
τήν μεσσιακή κοινότητα, τήν ὁποία θά ἱδρύσει μέ
τήν Καινή Διαθήκη Του χύνοντας τό αἷμά Του
(βλ. Ματθ. 26,28 σχόλ. Ἐφ. 5,25). Χρησιμο-
ποιῶντας δέ τόν ὅρο παραλλήλως μέ τόν ὅρο
«Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (βλ. σχόλ. εἰς Ματθ.
4,17), δηλώνει ὅτι αὐτή ἡ ἐσχατολογική κοινό-
τητα θά ἀρχίσει ἤδη στήν γῆ μέ μία ὀργανωμένη
κοινωνία καί ἀρχηγούς τούς ἁγίους Ἀποστόλους
(βλ. σχόλ. εἰς Πράξ. 5,11 καί Α´ Κορ. 1,2.), ἀλλά
θά εἶναι καί στούς οὐρανούς. – Πύλαι ἅδου.
«Ἅδης» (Ἑβρ. sheol) σημαίνει τόν τόπο κατοικίας
τῶν νεκρῶν, βλ. σχόλ. εἰς Ἀριθμ. 16,33. Οἱ
«πύλες» τοῦ ἅδου ἐδῶ προσωποποιημένες ὑπεν-
θυμίζουν τίς δυνάμεις τοῦ κακοῦ (βλ. Ἰώβ 38,17.
Σοφ. Σολ. 16,13), οἱ ὁποῖες, ἀφοῦ παρέσυραν
τούς ἀνθρώπους στόν θάνατο τῆς ἁμαρτίας, τούς
ἁλυσσοδένουν τελικά γιά τόν αἰώνιο θάνατο. Ἡ
Ἐκκλησία, μετά τόν θάνατο τοῦ Κυρίου της
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος κατέβηκε στόν ἅδη
(βλ. σχόλ. εἰ Α´ Πέτρ. 3,19) καί ἀναστήθηκε
(Πράξ. 2,27.31), θά ἔχει ὡς ἀποστολή νά ἀπο-
σπάσει τούς ἐκλεκτούς ἀπό τό κράτος τοῦ θανά-
του, γιά νά τούς εἰσαγάγει στήν Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν (βλ. Κολ. 1,3. Α´ Κορ. 15,26. Ἀπ. 6,8.
20,13. 16,19. Ὅπως ἡ πολιτεία τοῦ θανάτου, ἔτσι
καί ἡ πολιτεία τοῦ Θεοῦ ἔχει τίς πύλες της, οἱ

Ρωμ.
7,5σχ.

Ἠσ. 22,22
Ἀποκ. 3,7

=18,18
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οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς
γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρα-
νοῖς. 
20 Τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός
ἐστιν Ἰησοῦς ὁ Χριστός.

οὐρανούς· καί ὅ,τι θά λύσεις στήν
γῆ, θά εἶναι λυμένο στούς οὐρα-
νούς». 
20Τότε διέταξε τούς μαθητές Του νά
μήν ποῦν σέ κανένα, ὅτι αὐτός ὁ
Ἰησοῦς εἶναι ὁ Χριστός (ὁ Μεσσίας).

ὁποῖες δέν ἀφήνουν νά περάσουν ἐκεῖνοι πού δέν
εἶναι ἄξιοι, σύγκρ. μέ Ματθ. 23,14. Τά κλειδιά
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν γιά τήν εἴσοδο σ᾽
αὐτήν μέσω τῆς Ἐκκλησίας τά ἔχουν οἱ Ἀπόστο-
λοι (καί ὄχι μόνο ὁ Πέτρος, ὅπως ἑρμηνεύουν οἱ
Παπικοί: «Καί μήν τό δῶρον τοῦτο καί τῶν ἄλλων
Ἀποστόλων γέγονεν», Ζιγαβηνός Μ. 129,468· «Εἰ
γάρ καί πρός Πέτρον μόνον εἴρηται τό “δώσω
σοι”, ἀλλά καί πᾶσι τοῖς Ἀποστόλοις δέδοται», Μ.
123,320) καί οἱ διάδοχοί τους. – «Δεσμεῖν» καί
«λύειν» εἶναι δύο τεχνικοί ὅροι τῆς ραββινικῆς
γλώσσης, οἱ ὁποῖοι ἐφαρμόζονται πρωταρχικά
στόν πειθαρχικό τομέα τῆς ἀπομάκρυνσης κά-
ποιου ἀπό μία κοινότητα. Μέ τούς ὅρους αὐτούς
καταδικάζουν («δένουν») ἤ ἐλευθερώνουν
(«λύουν») κάποιον· ἀργότερα οἱ ὅροι ἐφαρμό-
στηκαν καί σέ νομικές ἀποφάσεις μέ τήν ἔννοια

τοῦ ἀπαγορεύω («δεσμεῖν») καί ἐπιτρέπω
(«λύειν»). Οἱ Ἀπόστολοι (καί ὄχι μόνο ὁ Πέτρος)
καί οἱ διάδοχοί τους ἔχουν τήν εὐθύνη γιά τόν
οἶκο τοῦ Κυρίου (δεῖγμα εὐθύνης εἶναι τά κλει-
διά, βλ. Ἠσ. 22,22) καί θά ἀσκοῦν πνευματική
ἐξουσία στήν Ἐκκλησία (ἀσυγχωρησία στούς
μέν γιά τήν πώρωσή τους [«δεσμεῖν»] καί συγ-
χώρηση [«λύειν»] στούς δέ γιά τήν μετάνοιά
τους), ἡ ὁποία θά ἐπικυρώνεται στούς οὐρανούς
ὑπό τοῦ Θεοῦ. Ἡ πνευματική αὐτή ἐξουσία τῶν
Ἀποστόλων καί τῶν διαδόχων τους θά ἀσκεῖται
μέ βάση τήν ὀρθή πίστη, τήν ὁποία ὁμολόγησε
προηγουμένως ὁ Πέτρος ἐκ μέρους ὅλων τῶν
Δώδεκα. 16,20. Ἵνα μηδενί εἴπωσιν... Γιατί οἱ
λανθασμένες ἰδέες τοῦ πλήθους γιά τόν Μεσσία
θά ἔβλαπταν μιά τέτοια ἀποκάλυψη, βλ. 8,4.
9,30. 12,16. 

Ἡ πρώτη ἀγγελία τοῦ πάθους (16,21-28)

1. Τώρα πού ἄκουσαν οἱ μαθητές τήν ὁμολογία τοῦ Πέτρου γιά τόν Χριστό, ὅτι
εἶναι Θεός, τώρα ὁ Χριστός λέγει σ᾽ αὐτούς γιά τό πάθος Του («ἀπό τότε...», στίχ.
21), ὥστε, ὅταν συμβεῖ, νά μή νομίσουν ὅτι πάσχει ἀπό ἀδυναμία, ἀλλά πάσχει ἑκών·
γιατί, ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ, μποροῦσε, ἄν ἤθελε, νά ἀποτρέψει τόν κίνδυνο.  

2. Ἀλλά ὁ Πέτρος, ἀγνοῶντας τό μυστήριο τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ, θεωροῦσε
ὡς ἀπρέπεια τό νά πάθει («ἀνάξιον τῆς αὐτοῦ θεότητος τοῦτο νομίσας», Ζιγαβηνός
Μ. 129,469)· γι᾽ αὐτό καί θέλησε νά Τόν  ἀποτρέψει ἀπό τό πάθος (στίχ. 22). Ὁ
Χριστός ὅμως ἀποκάλεσε τόν Πέτρο γι᾽ αὐτό «Σατανᾶ» (στίχ. 23), γιατί πραγματικά
τοῦ Σατανᾶ θέλημα ἦταν τό νά μήν πάθει ὁ Μεσσίας. Αὐτό τό πάθος τοῦ Χριστοῦ
θά συνέτριβε τήν κεφαλή τοῦ Σατανᾶ καί θά ἔφερνε τήν σωτηρία στή ἀνθρωπότητα.
Ἄς προσέξουμε τό ἀπροσωπόληπτο τοῦ Χριστοῦ: Ὅταν ὁ Πέτρος μίλησε ὀρθά τόν
ἐμακάρισε. Ὅταν ὅμως δέν μίλησε ὀρθά, τότε τόν ἐπέπληξε. Ὀρθά μίλησε πρῶτα ὁ
Πέτρος, γιατί μίλησε κατά ἀποκάλυψη Θεοῦ (στίχ. 17)· ὅταν ὅμως μίλησε ἀφ᾽ ἑαυ-
τοῦ, τότε μίλησε λανθασμένα. «Ὅ μέν ἀπεκαλύφθη, ὁ Πέτρος ὀρθῶς ὡμολόγησεν, ὅ

Μάρκ.
1,34σχ.
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δέ οὐκ ἀπεκαλύφθη, ἐσφάλη· ἵνα μάθωμεν ὅτι χωρίς Θεοῦ οὐδέ ἐκεῖνο ἐφέγξατο τό
μέγα». (Θεοφύλακτος, Μ. 123,321).

3. Θέλοντας νά δείξει ὁ Χριστός στόν Πέτρο ὅτι ὄχι μόνον Αὐτόν δέν πρέπει νά
ἐμποδίζει ἀπό τό πάθος, ἀλλά καί αὐτός ὁ ἴδιος καί οἱ ἄλλοι μαθητές καί ὅλοι ὅσοι
τόν ἀκολουθοῦν πρέπει καί αὐτοί νά εἶναι πρόθυμοι νά πάθουν καί δέν δύνανται νά
σωθοῦν ἄν δέν πάθουν, τοῦ λέγει: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυ-
τόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι» (στίχ. 24)! «Ἀπαρνεῖται τόν
ἑαυτόν του ὁ χθές μέν ἀσελγαίνων, σήμερον δέ σωφρονῶν. Αἴρει δέ τόν Σταυρόν ὁ
νεκρώσας καί σταυρώσας ἑαυτόν τῷ κόσμῳ» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,320). Ἤ, ὅπως
τό λέγει διά περισσοτέρων ὁ Ζιγαβηνός, τό «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν» διά τόν ἀκό-
λουθο τοῦ Χριστοῦ σημαίνει νά ἀπαρνεῖται «τό ἑαυτοῦ θέλημα, τό φιλήδονον, τό φι-
λόζωον» ἤ «τό ἑαυτοῦ σῶμα μή φειδόμενος αὐτοῦ κακουχουμένου καί βασανιζομένου,
ἀλλ᾽ ἐκδιδούς αὐτό κινδύνοις». Τό δέ «ἀράτω τόν σταυρόν», κατά τόν ἴδιο ἑρμηνευτή,
σημαίνει ὅτι ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ ὀφείλει νά θυμᾶται συνεχῶς ὅτι πρέπει νά πε-
θάνει γιά τόν Χριστό: «Βασταζέτω ἐπί μνήμης τήν ἀναίρεσιν ἑαυτοῦ. Διά τοῦ σταυροῦ
γάρ τήν ἀναίρεσιν ἐδήλωσε, διότι τότε ἀναιρέσεως ἦν ὄργανον ὁ σταυρός· ἀεί προσ-
δοκάτω τήν σφαγήν ἑαυτοῦ, πάντοτε ἕτοιμος ἔστω πρός θάνατον καί καθεκάστην ἀπο-
θνησκέτω τῇ προαιρέσει». Τό δέ «ἀκολουθήτω μοι» σημαίνει «κατ᾽ ἴχνος βαίνειν τῆς
πολιτείας αὐτοῦ», τοῦ Χριστοῦ δηλαδή (Μ. 129,473). 

4. Ὅτι πραγματικά τό μαρτύριο ὑποδηλώνει ὁ παραπάνω λόγος τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, τό δηλώνει καθαρά ὁ λόγος Του στήν συνέχεια «ὅς γάρ ἄν θέλει τήν ψυχήν
αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὅς δ᾽ ἄν ἀπολέσῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει
αὐτήν» (στίχ. 25). Μέ τόν λόγο του αὐτόν ὁ Χριστός, ὅπως λέγει ὁ Θεφύλακτος,
«ἐπί μαρτύριον προτρέπεται ἡμᾶς» (Μ. 123,324). Γιά τήν σωστή ἑρμηνεία τοῦ λόγου
αὐτοῦ τοῦ Κυρίου τήν λέξη «ψυχή» θά πρέπει νά τήν νοήσουμε ὡς «ζωή», μέ τήν
σημερινή ἔννοια τῆς λέξης, δηλαδή, ὁ ἑαυτός μας. Ἡ ἔννοια τοῦ στίχ. εἶναι ἡ ἑξῆς:
Ἄν κάποιος ἀποφύγει τό μαρτύριο, θέλοντας νά σώσει τήν ζωή του (τήν «ψυχή»
του, πού λέγει τό κείμενο), αὐτός θά καταστρέψει τόν ἑαυτόν του (μέ τό νά χάσει
τήν αἰώνια ζωή). Ἐκεῖνος ὅμως πού θά θυσιάσει τήν ζωή του γιά τόν Χριστό, θά
τήν βρεῖ στήν αἰώνια ζωή. Καί συνεχίζει λέγοντας ὁ Κύριος: «Τί γάρ ὠφελεῖται
ἄνθρωπος ἐάν τόν κόσμον ὅλον κερδίσῃ, τήν δέ ψυχήν αὐτοῦ ζημιωθῇ; Ἤ τί δώσει
ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (στίχ. 26). Δηλαδή: Καί ἄν, ἀποφεύγοντας
τό μαρτύριο, ζήσουμε πάμπολλα ἔτη μέ καλοπέραση, καί κοσμοκράτορες ἀκόμη καί
ἄν γίνουμε, δέν θά μᾶς ὠφελήσει σέ τίποτα αὐτό, ἄν χάσουμε τήν ψυχή μας· γιατί
δέν ὑπάρχει τίποτε ἀνώτερο ἀπό αὐτήν. 

5. Τέλος, μέ κεκρυμμένο λόγο, λέγει ὁ Χριστός ποιά θά εἶναι ἡ δόξα αὐτῶν πού
θά ὑποστοῦν μαρτύριο γιά τήν ἀγάπη Του: Θά ἔχουν τήν δόξα τῆς Μεταμορφώσεώς
Του. Ὅπως κατά τήν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ ἄστραψε ἡ σάρκα Του, ἔτσι, κατά
ἀναλογία, θά λάμψουν καί οἱ ἅγιοι στήν αἰώνιο ζωή. Γιατί γιά τήν Μεταμόρφωσή
Του ὁμιλεῖ ὁ Χριστός, ὅταν λέγει παρακάτω ὅτι θά ἀξιωθοῦν μερικοί νά δοῦν, τώρα
σ᾽ αὐτήν τήν ζωή, τήν Βασιλεία Του (στίχ. 28). Ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Θεοφύλακτος,
«αἰνίττεται ἐνταῦθα τόν Πέτρον καί Ἰάκωβον καί Ἰωάννην, οὕς παρέλαβεν εἰς τό ὄρος
καί ἔδειξεν αὐτοῖς τήν βασιλείαν Αὐτοῦ, τουτέστιν τήν κατάστασιν τήν μέλλουσαν, ἐν
ᾗ ἐλεύσεται καί Αὐτός καί οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσι» (Μ. 123,324.325).
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16,21 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς
δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι
δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα
καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέ-
ρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων
καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ
ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 
22 Καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέ-
τρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων·
ἵλεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι
τοῦτο. 
23 Ὁ δὲ στραφεὶς εἶπε τῷ Πέτρῳ·
ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδα-
λόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ
Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθη-
ταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου
ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ
ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκο-
λουθείτω μοι. 

16,21Ἀπό τότε ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς νά
φανερώνει στούς μαθητές Του, ὅτι
πρόκειται νά πάει στά Ἰεροσόλυμα
καί νά πάθει πολλά ἀπό τούς πρε-
σβυτέρους καί τούς ἀρχιερεῖς καί
τούς γραμματεῖς καί νά θανατωθεῖ,
καί τήν τρίτη ἡμέρα νά ἀναστηθεῖ. 
22Τότε ὁ Πέτρος τόν πῆρε ἰδιαίτερα
καί ἄρχισε νά τόν ἐπιπλήττει λέγον-
τας: «Μή γένοιτο, Κύριε! Νά μή σοῦ
συμβεῖ αὐτό». 
23 Αὐτός δέ στράφηκε καί εἶπε στόν
Πέτρο: «Φύγε ἀπό μπροστά μου, Σα-
τανᾶ! Μοῦ εἶσαι σκάνδαλό μου
(ἐμπόδιο), γιατί δέν φρονεῖς τά ἀρε-
στά στόν Θεό, ἀλλά τά ἀρεστά στούς
ἀνθρώπους». 

24Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε στούς μαθη-
τές Του: «Ὅποιος θέλει νά μέ ἀκο-
λουθήσει, ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό
του, καί ἄς σηκώσει τό σταυρό του,
καί ἄς μέ ἀκολουθήσει. 

16,21. Τότε («ἀπό τότε»), πού ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός ἔλαβε τήν πρώτη ὁμολογία τῆς πίστεως ἀπό
τούς μαθητές Του, ὁμολογία πού ἐκφράζει τήν
μεσσιανικότητά Του, κάνει σ᾽ αὐτούς καί τήν
πρώτη ἀγγελία τοῦ πάθους Του. Στόν ρόλο δη-
λαδή τοῦ ἐνδόξου Μεσσία προστίθεται καί ὁ
ρόλος τοῦ Πάσχοντος Δούλου. Μέ αὐτήν τήν
παιδαγωγία, τήν ὁποία θά ἐνισχύσει κάποιες
μέρες ἀργότερα ἡ Μεταμόρφωση, ἀκολοθούμενη
μέ μία ἐντολή περί σιωπῆς καί μέ ἀνάλογες ἀναγ-
γελίες, 17,1-12, ὁ Ἰησοῦς προετοιμάζει τήν πίστη
τους γιά τήν ἐγγίζουσα κρίση περί τοῦ θανάτου
Του καί τῆς ἀναστάσεώς Του. Ἡ μορφή λόγου
«ἀπό τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς», πού δέν συναντᾶται
ἀλλοῦ παρά εἰς 4,17, θέλει νά σημειώσει ὅτι ὁ
Ἰησοῦς ἀρχίζει ἐπίσημα νά ἀποκαλύπτει τό μυ-
στήριο τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου πάσχοντος καί

δοξαζομένου: Τρεῖς ἀγγελίες τοῦ Πάθους καί τῆς
Ἀνάστασης (16,21. 17,22-23. 20,17-19) προ-
αναγγέλλουν τήν ἀνάβαση τοῦ Ἰησοῦ στήν
Ἱερουσαλήμ (16,21-20,34). – Τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
ἐγερθῆναι. Ὁ Ἰησοῦς θά ἀναστηθεῖ ὄχι «μετά
τρεῖς ἡμέρας» (Μάρκ. 8,31), ἀλλά «τῇ τρίτῃ
ἡμέρᾳ», ὅπως λέγει ὁ στίχ. μας (βλ. καί Α´ Κορ.
15,4. Ὁ Ματθ. γνωρίζει ἐπίσης τόν τύπο τοῦ
Μάρκου «μετά τρεῖς ἡμέρας» εἰς 27,63). 16,23.
Ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ. Βλ. σχόλ. εἰς 4,10.
Θέλοντας ὁ Πέτρος νά ἐμποδίσει τόν Ἰησοῦ ἀπό
τό πάθος του γίνεται «σκάνδαλον» εἰς Αὐτόν, δη-
λαδή, ἐμπόδιο (βλ. σχόλ. εἰς 5,29) στό θεῖο σχέ-
διο γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἡ ὁποία θά
ἐρχόταν μέ τό πάθος αὐτό. «Τῷ Σατανᾷ ἀθέλητον
ἦν τό παθεῖν τόν Χριστόν» (Θεοφύλακτος, Μ.
123,320). Ἔτσι ὁ Πέτρος ἐστήριζε τό θέλημα τοῦ
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25Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν
ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. 

26 Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν
τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ
ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; Ἢ τί δώσει
ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς
αὐτοῦ; 
27 Μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς
αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ
τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν
πρᾶξιν αὐτοῦ. 
28Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὧδε
ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται
θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ
αὐτοῦ.

25 Γιατί, ὅποιος θέλει νά σώσει τή
ζωή του (ἀποφεύγοντας τό μαρτύ-
ριο), αὐτός θά τή χάσει. Ἐνῷ ἐκεῖνος
πού θά θυσιάσει τή ζωή του γιά χάρη
μου, αὐτός θά τήν σώσει. 
26 Τί δέ ὠφελεῖται ὁ ἄνθρωπος, ἄν
κερδίσει ὅλο τόν κόσμο, ἀλλά χάσει
τήν ζωή του; Ἤ, τί μπορεῖ νά δώσει
ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀντάλλαγμα γιά τήν
ζωή του; 
27Διότι ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου πρόκει-
ται νά ἔρθει μέ τήν δόξα τοῦ Πατέρα
Του μαζί μέ τούς ἀγγέλους του καί
τότε θά ἀποδώσει στόν καθένα σύμ-
φωνα μέ τίς πράξεις του. 
28 Ἀληθινά σᾶς λέγω, ὅτι ὑπάρχουν
μερικοί ἀπ᾿ αὐτούς πού εἶναι ἐδῶ, οἱ
ὁποῖοι δέν θά γευτοῦν θάνατο, ἕως
ὅτου δοῦν τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου νά
ἔρχεται στή βασιλεία Του». 

Σατανᾶ, γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός τόν ἐκάλεσε μέ
τήν ὀνομασία του. Βλ. 4,1-10. 16,25. Τήν ψυχήν
αὐτοῦ. Σύμφωνα μέ τό Ἑβραϊκό κείμενο καί ἡ
μετάφραση τῶν Ο´ χρησιμοποιεῖ τήν λ. «ψυχή»
ἀντί τῶν προσωπικῶν ἀντωνυμιῶν ἐμοῦ, σοῦ,
αὐτοῦ· τήν ἔκφραση λοιπόν «τήν ψυχήν αὐτοῦ»
θά μπορούσαμε νά μεταφράσουμε ὡς «τοῦ ἑαυ-
τοῦ του». Ἔτσι στόν προηγούμενο στίχ. 24
ἔχουμε τήν ἔκφραση «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν», τό
ὁποῖο θά ἠδύνατο νά εἰπωθεῖ καί «νά ἀπαρνηθεῖ
τήν ψυχή του». Ὁ λόγος τοῦ στίχ. μας, μέ παρά-
δοξη μορφή διατυπούμενος, παίζει σέ δύο ἐπί-

πεδα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τήν παροῦσα καί τήν
μέλλουσα. Τό «ψυχή»,  ἰσοδύναμο μέ τό ἑβραϊκό
vp,n< («νέφες») συνδυάζει τίς τρεῖς ἔννοιες: Τήν
ζωή, τήν ψυχή καί τό πρόσωπο. Βλ. σχόλ. εἰς
Γεν. 2,7. 16,27-28. Οἱ στίχ. αὐτοί συνδέουν, κατά
τήν ἀναλογία τους, δύο λόγους τοῦ Ἰησοῦ σέ δύο
διαφορετικά γεγονότα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ:
Στήν Βασιλεία τοῦ Πατρός, πού θά ἐγκατασταθεῖ
μέ τήν τελική κρίση (στίχ. 27), καί στήν Βασιλεία
τοῦ Χριστοῦ, πού θά ἐκδηλωθεῖ μέ τήν Μετα-
μόρφωση καί τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ
(βλ. σχόλ. εἰς 24,1). 

Ἡ Μεταμόρφωση (17,1-8)

1. Ἡ περικοπή μας ὁμιλεῖ γιά τήν Μεταμόρφωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία
προηγουμένως ὁ Ἴδιος ἐκάλεσε «βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (βλ. 16,28), «ὡς ἐκφήνασαν
τῆς ἐξουσίας τό ἄφατον καί ὅτι γνήσιός ἐστιν Υἱός τοῦ Πατρός δείξασαν καί ὡς τῆς
δευτέρας παρουσίας τό ἀξίωμα φέρουσαν διά τήν ἄρρητον λαμπρότητα τοῦ προσώπου
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τοῦ Ἰησοῦ» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,328). – Γιά τήν Μεταμόρφωσή Του ὁ Χριστός
παρέλαβε «κατ᾽ ἰδίαν», ἰδιαίτερα, τούς τρεῖς μαθητές Του, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο
καί τόν Ἰωάννη τόν ἀδελφό του, καί ἀνέβηκε σέ ὑψηλό ὄρος, τό Θαβώρ, κατά τήν
παράδοση, καί μεταμορφώθηκε μπροστά τους (στίχ. 1.2). Κάνει τήν Μεταμόρφωσή
του ὁ Χριστός «κατ᾽ ἰδίαν» (στίχ. 1), ὅπως ὅλες τίς παραδοξότερες θαυματουργίες
του τίς κάνει ἀπόκρυφα, σέ στενό κύκλο μαθητῶν Του, γιατί ἄν φαινόταν σέ ὅλους
ὡς Θεός, θά τόν νόμιζαν κατά φαντασίαν καί ὄχι ὡς πραγματικό ἄνθρωπο. Ἀπό
ὅλους τούς μαθητές Του παραλαμβάνει μόνο τρεῖς, τόν Πέτρο, γιατί, ὅπως λέγει ὁ
Θεοφύλακτος (Μ. 123,325Β), αὐτός τόν ἀγαποῦσε περισσότερο· τόν Ἰωάννη, γιατί
αὐτόν ἀγαποῦσε περισσότερο ὁ Χριστός· καί τόν Ἰάκωβο, γιατί ἦταν ζηλωτής, ὅπως
φαίνεται ἀπό τήν ὑπόσχεσή του στόν Χριστό νά πιεῖ τό «ποτήριο» τοῦ πάθους μαζί
Του (βλ. Μάρκ. 10,38.39) καί ἀπό τό ὅτι ἀποκεφαλίστηκε ἀπό τόν Ἡρώδη γιά τήν
ἀρέσκεια τῶν Ἰουδαίων (βλ. Πράξ. 12,2). Σέ ὅρος δέ ὑψηλό κάνει ὁ Χριστός τήν
Μεταμόρφωσή Του «δεικνύων, ὅτι ἐάν μή τις ὑψωθῇ, οὐκ ἄξιος γίνεται τοιούτων θε-
ωριῶν» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,325). 

2. Ἀκούοντες μεταμόρφωση Χριστοῦ μή νομίσουμε ὅτι αὐτή ἔγινε χωρίς τό
σῶμα Του («μετεμορφώθη μείναντος τοῦ σώματος ἐπί τοῦ οἰκείου σχήματος», Ζιγα-
βηνός, Μ. 129,477), γιατί διαβάζουμε στήν περικοπή μας γιά τό πρόσωπό Του καί
γιά τά ἱμάτιά Του (στίχ. 2). Ὁ Χριστός φάνηκε λαμπρότερος στό σῶμα Του, γιατί ἡ
θεότης Του ἔδειξε τίς ἀκτῖνες της, ἀλλά κατά μικρόν μόνο, ὅσο μποροῦσαν οἱ μα-
θητές νά τίς ἀντέξουν («δείξας τοῖς μαθηταῖς σου τήν δόξα σου καθώς ἠδύναντο»,
λέει τό Ἀπολυτίκιο), γιατί δέν εἶχαν λάβει ἀκόμη αὐτοί τό Ἅγιο Πνεῦμα. 

3. Στό ὄρος, ὅπου μεταμορφώθηκε ὁ Χριστός, φανερώθηκε καί ὁ Μωυσῆς καί
ὁ Ἠλίας καί συλλαλοῦσαν μαζί Του (στίχ. 3). Τί συλλαλοῦσαν; «Τήν ἔξοδον αὐτοῦ,
ἥν ἔμελλε πληροῦν ἐν Ἰερουσαλήμ», λέγει ὁ Λουκᾶς (9,31). Δηλαδή, συνομιλοῦσαν
γιά τό πάθος Του, γιά τό σταυρό Του. Ἀλλά γιατί φανερώθηκαν ὁ Μωυσῆς καί ὁ
Ἠλίας καί ὄχι ἄλλοι; Ὁ Μωυσῆς ἐκπροσωπεῖ τόν Νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί
ὁ Ἠλίας τούς προφῆτες αὐτῆς. Μέ τήν παρουσία αὐτῶν στήν Μεταμόφρωση τοῦ
Χριστοῦ δηλώνεται τό χριστολογικό περιεχόμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Δηλώνεται
ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Κύριος τοῦ Νόμου καί τῶν Προφητῶν. Ἀκόμη δηλώνεται ὅτι
ὁ Χριστός κυριεύει ζώντων καί νεκρῶν· γιατί ὁ Ἠλίας ζοῦσε, ἐνῶ ὁ Μωϋσῆς εἶχε
πεθάνει. – Ἀλλά ἀπό ποῦ κατάλαβαν οἱ μαθητές ὅτι οἱ φανερωθέντες ἦταν ὁ
Μωυσῆς καί ὁ Ἠλίας; Ὄχι βέβαιως ἀπό εἰκόνες, «ἐπεί εἰκόνας ἀνθρώπων ποιεῖν
τότε ἀσεβές ἐδόκει» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,328). Μᾶλλον οἱ μαθητές ἐγνώρισαν τά
ἐμφανισθέντα πρόσωπα ἀπό τήν συνομιλία τους μέ τόν Χριστό. Ὁ Μωυσῆς θά τοῦ
ἔλεγε: «Ἐσένα ἐγώ προετύπωσα ὅταν ἔσφαξα τόν Ἀμνό καί ἐτέλεσα τό Πάσχα».
Καί ὁ Ἠλίας πάλι θά ἔλεγε στόν Χριστό: «Ἐσύ εἶσαι πού σοῦ προετύπωσα τήν ἀνά-
σταση μέ τήν ἀνάσταση τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας»! Ἀκόμη μέ τήν παρουσία τῶν δύο
αὐτῶν, τοῦ Μωυσῆ καί τοῦ Ἠλία, οἱ μαθητές ἔμαθαν ὅτι πρέπει νά εἶναι καί πραεῖς,
ὅπως ὁ Μωυσῆς, ἀλλά καί ζηλωτές καί ἀγωνιστές σάν τόν Ἠλία καί θυσιαστικοί
ὅπως οἱ δύο. 

4. Ὁ Πέτρος, μή θέλοντας νά πάθει ὁ Χριστός (βλ. 16,22), γιά τήν πολλή ἀγάπη
ποῦ τοῦ εἶχε, πρότεινε σ᾽ αὐτόν νά παραμείνουν στό ὄρος καί νά μή κατέβουν ἀπ᾽
αὐτό καί φονευθεῖ στά Ἰεροσόλυμα· θά εἶχαν δέ καί τήν βοήθεια τοῦ Μωυσῆ καί
τοῦ Ἠλία ἐκεῖ στό ὄρος – θά σκέφθηκε ὁ Πέτρος –, γιατί ὁ μέν Μωυσῆς νίκησε τούς
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Αἰγυπτίους, ὁ δέ Ἠλίας κατέβασε φωτιά ἀπό τόν οὐρανό καί ἔκαυσε τούς ἀντιθέτους
του (βλ. Δ´ Βασ. 1,10 ἑξ.)! Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς (9,33) χαρακτηρίζει τήν δειλία
αὐτή τοῦ Πέτρου ὡς «μή εἰδώς ὅ λέγει». Καί ὁ Μᾶρκος ὁμοίως λέγει (9,6): «Οὐ γάρ
ἤδει τί λαλήσῃ». Φοβούμενος ὅμως ὁ Πέτρος μήν τόν ἐπιπλήξει ὁ Χριστός ὅπως
πρῶτα (βλ. 16,23), λέγει τό «εἰ θέλεις» (στίχ. 4)! 

5. Ἐνῶ ὁ Πέτρος ἔλεγε γιά σκηνές χειροποιήτους στό ὄρος, γιά νά μείνουν ἐκεῖ
(στίχ. 4), ὁ Θεός Πατέρας ἐφανέρωσε ἄλλη ἀχειροποίητο σκηνή, τήν φωτεινή νε-
φέλη (στίχ. 5)! Ὅπως ὁ Θεός στήν Παλαιά Διαθήκη ἔκανε τήν παρουσία Του σέ νε-
φέλη, ἔτσι καί τώρα γίνεται γιά τόν Υἱό Του. Στήν Παλαιά Διαθήκη ἡ νεφέλη ἦταν
σκοτεινή, ἐδῶ ὅμως εἶναι φωτεινή, γιατί δέν εἶχε σκοπό νά φοβίσει, ἀλλά νά διδάξει.
Ἀπό τήν νεφέλη ἀκούστηκε ἡ φωνή τοῦ οὐρανίου Πατρός, ἡ ὁποία ἔλεγε: «Οὗτός
ἐστιν ὁ Υἱός Μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ὧ ηὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε» (στίχ. 5). Ὁ Θεός
Πατήρ ἀνακηρύσσει τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Υἱό του ἀγαπητό, στόν ὁποῖο ἐπανα-
παύεται καί ἀρέσκεται («ἐν ὧ ηὐδόκησα»). Τό «αὐτοῦ ἀκούετε» τῆς οὐρανίου φωνῆς
ἀπευθύνεται στούς μαθητές καί ἰδιαίτερα στόν Πέτρο καί σημαίνει νά μήν ἐναντιώ-
νονται στό θέλημα τοῦ Υἱοῦ Του· «κἄν σταυρωθῆναι θέλῃ, μή ἐναντιοῦσθε αὐτῷ»
(Θεοφύλακτος, Μ. 123,329).

6. Μή φέροντες οἱ μαθητές τήν λαμπηδόνα τοῦ νέφους καί τήν οὐράνια φωνή
ἔπεσαν μέ τό πρόσωπο στό χῶμα (στίχ. 6). Αὐτό συνέβηκε γιατί οἱ μαθητές δέν εἶχαν
λάβει ἀκόμη τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τό Φῶς τούς ἦλθε ἀπ᾽ ἔξω, δέν τό ἔλαβαν ἀκόμη
ἐντός τους· θά τό λάβουν μέ τήν Πεντηκοστή. Γι᾽ αὐτό καί «ἐφοβήθησαν σφόδρα»
(στίχ. 6). Γιά νά μή χάσουν δέ ἀπό τόν πολύ τους φόβο τήν μνήμη τῶν ὁραθέντων,
ὁ Χριστός ἐγείρει τούς πεσόντας στό ἔδαφος μαθητές Του καί τούς ἐνθαρρύνει (στίχ.
7). Ἐγερθέντες οἱ μαθητές δέν εἶδαν κανένα ἐκεῖ, παρά μόνο τόν Ἰησοῦ (στίχ.8).
Αὐτό ἔγινε γιά νά μή νομίσουν ὅτι ἡ φωνή ἀναφερόταν στόν Μωυσῆ ἤ στόν Ἠλία,
ἀλλά στόν Ἰησοῦ. Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός. 

7. Ὁ Χριστός παρήγγειλε στούς μαθητές Του νά μήν ποῦν σέ κανένα γιά τό
ὅραμα, μέχρι τήν ἀνάστασή Του (στίχ. 9). Αὐτό τό ἔκανε ἀπό ταπεινοφροσύνη,  ἀλλά
καί γιά νά μήν σκανδαλιστοῦν ὅσοι θά ἄκουαν τά σχετικά μέ τήν θεοπτία τῆς Με-
ταμορφώσεως, ὅταν ἀργότερα θά ἔβλεπαν τόν Χριστό νά πάσχει τόν σταυρικό Του
θάνατο. Θά τόν νόμιζαν γιά πλάνο καί ὅτι κατά φαντασία ἔκανε τά θεοπρεπῆ.

8. Τέλος, εἶναι πολύ νόστιμη ἡ ἀλληγορική διδαχή τοῦ Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας
περί τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀρχομένη ἀπό τήν ἀνα-
φορά τῆς περικοπῆς μας ὅτι αὐτή ἔγινε «μεθ᾽ ἡμέρας ἕξ» (στίχ. 1) ἀπό τήν ὁμολογία
τοῦ Πέτρου, ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγγελία τοῦ Χριστοῦ περί
τοῦ πάθους Του (16,16-21). Πραγματικά, αὐτά τά δύο ἐπιβεβαιώθηκαν μέ τήν Με-
ταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ. Παραθέτουμε στό κείμενο τήν διδαχή τοῦ Θεοφυλάκτου,
γιά νά μήν τῆς κάνουμε ζημιά μέ τήν μετάφραση. Ἀπολαύσατέ την: «Σύ δέ μάθε,
ὅτι “μετά ἕξ ἡμέρας”, τουτέστι, μετά τόν κόσμον τόν ἐν ἕξ ἡμέραις δημιουργηθέντα,
ἡ τοῦ Θεοῦ θεωρία· ἐάν γάρ οὐχ ὑπερβῇς τόν κόσμον, καί ὑψωθῇς ἐν τῷ ὄρει, οὐ μή
ἴδῃς λαμπρά, οὔτε τό πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ, τήν θεότητα λέγω, οὔτε τά ἱμάτια, τήν
σάρκα· ἴδοις δέ τότε καί Μωσῆν καί Ἠλίαν συλλαλοῦντας τῷ Ἰησοῦ· ὁ γάρ νόμος καί
οἱ προφῆται καί ὁ Ἰησοῦς ἕν λαλοῦσι καί συμφωνοῦσιν. Ἀλλά καί ὅταν εὕρῃς τινά
ἑρμηνεύοντα τό τῆς Γραφῆς νόημα λαμπρῶς, γίνωσκε τοῦτον τό πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ
λαμπρῶς βλέπειν· εἰ δέ καί τάς λέξεις διασαφεῖ καί λαμπρύνει, οὗτος καί τά ἱμάτια
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τοῦ Ἰησοῦ λευκά βλέπει· ἱμάτια γάρ τῶν νοημάτων αἱ λέξεις. Ἀλλά μή εἴπῃς κατά Πέ-
τρον, “Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὦδε εἶναι”· ἀεί γάρ προκόπτειν δεῖ καί οὐ καταμένειν ἐν ἑνί
βαθμῷ ἀρετῆς καί θεωρίας, ἀλλά καί ἀλλαχοῦ μεταβαίνειν» (Θεοφύλακτος, Μ.
123,329).

17,1 Ὕστερα δέ ἀπό ἕξι ἡμέρες
παίρνει ὁ Ἰησοῦς τόν Πέτρο καί τόν
Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη τόν ἀδελφό
του καί τούς ἀνεβάζει σέ ἕνα ὑψηλό
ὄρος ἰδιαιτέρως (μόνον αὐτούς). 
2 Καί μεταμορφώθηκε μπροστά τους
καί ἔλαμψε τό πρόσωπό Του ὅπως ὁ
ἥλιος, τά δέ ἐνδύματά Του ἔγιναν
λευκά σάν τό φῶς. 
3Καί ἰδού ἐμφανίστηκαν σ᾿ αὐτούς ὁ
Μωυσῆς καί ὁ Ἠλίας, καί συνομι-
λοῦσαν μαζί Του. 
4 Ὁ δέ Πέτρος ἔλαβε τό λόγο  καί
εἶπε στόν Ἰησοῦ: «Κύριε, εἶναι καλό
νά μείνουμε ἐδῶ. Ἄν θέλεις, νά κά-
νουμε ἐδῶ τρεῖς σκηνές, μία γιά
Σένα, μία γιά τό Μωυσῆ καί μία γιά
τόν Ἠλία». 

17,1Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ παραλαμ-
βάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ
Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος
ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν· 
2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν
αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ
ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 
3 Καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς
καὶ Ἠλίας μετ᾿ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. 

4 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ
Ἰησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε
εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς
σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ
μίαν Ἠλίᾳ. 

17,1-8. Κατά τήν διήγηση τοῦ Ματθαίου,
διαφορετική ἀπό τίς διηγήσεις τοῦ Μάρκου (βλ.
σχόλ. εἰς Μάρκ. 9,2) καί τοῦ Λουκᾶ (βλ. σχόλ.
εἰς Λουκ. 9,28), ὁ Ἰησοῦς μεταμορφούμενος
ἐμφανίζεται κυρίως ὡς ὁ νέος Μωυσῆς (βλ. σχόλ.
εἰς 4,1), συναντῶντας τόν Θεό σέ ἕνα νέο Σινᾶ
μέσα στό νέφος (στίχ. 5· Ἐξ. 24,15-18), μέ φω-
τεινό τό πρόσωπο (στίχ. 2. Ἐξ. 34,29-35. Βλ. Β´
Κορ. 3,7-4,6), συμπαραστατούμενος ἀπό δύο
πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τά ὁποῖα ἐπω-
φελήθηκαν τῶν ἀποκαλύψεων τοῦ Σινᾶ (Ἐξ. κεφ.
19. κεφ. 33-34. Α´ Βασ. 19,9-13) καί ἐκπροσω-
ποῦν τόν Νόμο καί τούς Προφῆτες, πού ὁ Ἰησοῦς
ἦλθε νά συμπληρώσει (Ματθ. 5,17). Ἡ οὐράνια
φωνή διατάσσει νά Τόν ἀκούσουν ὡς τόν νέο
Μωυσῆ (Δευτ. 18,15. Βλ. Πράξ. 3,20-26) καί οἱ
μαθητές γονατίζουν προσφέροντας σεβασμό
στόν Κύριο (βλ. Ματθ. 28,17). Ὅταν τελειώνει

ἡ σκηνή παραμένει μόνος ὁ Ἰησοῦς (στίχ. 8),
γιατί ἀρκεῖ Αὐτός μόνο, ὡς ὁ Διδάσκαλος τοῦ τε-
λείου καί τελικοῦ Νόμου. Τήν δόξα Του δέν θά
τήν φανερώνει πάντοτε, ἐπειδή εἶναι ἐπίσης καί
ὁ Σωτήρας (στίχ. 5. Ἡσ. 42,1· βλ. Ματθ. 3,16
σχόλ.) καί πρέπει λοιπόν νά πάθει καί νά πεθάνει
(16,21. 17,22-23), ἀκριβῶς ὅπως ὁ Πρόδρομός
Του (στίχ. 9-13), πρίν νά εἰσέλθει τελικά στήν
δόξα τῆς ἀναστάσεώς Του. 17,1. Εἰς ὄρος. Κατά
τήν παράδοση τό ὄρος αὐτό εἶναι τό Θαβώρ,
ἀλλά μερικοί νομίζουν τό Ἑρμών. Μή τοπο-
θετῶντας αὐτό τό ὄρος ὁ Ματθαῖος θέλησε πιθα-
νόν νά δείξει ὅτι ἡ τελευταία ἀποκάλυψη ἔλαβε
χώρα ὄχι στό ἅγιο ὄρος τῆς Σιών, ἀλλά στό ἐσχα-
τολογικό ὄρος, ὅπου θά συγκεντρωθοῦν τά ἔθνη
(Ἡσ. 2,2-3· βλ. 11,9. Δαν. 9,16). 17,2. Ὡς τό
φῶς. Ἄλλη γραφή «ὡς χιών», βλ. 28,3. 17,4.
Τρεῖς σκηνάς. Πιθανόν ὑπαινιγμός στήν ἑορτή

28,3
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5 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη
φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ
ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα·
οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε· 

6καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον
ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθη-
σαν σφόδρα. 

7 Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἥψατο
αὐτῶν καὶ εἶπεν· ἐγέρθητε καὶ μὴ
φοβεῖσθε. 
8 Ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς
αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν
Ἰησοῦν μόνον. 

5 Ἐνῶ ἀκόμη αὐτός μιλοῦσε, ἰδού
ἕνα φωτεινό σύννεφο τούς σκέπασε,
καί ἰδού μία φωνή ἀπό τό σύννεφο,
ἡ ὁποία ἔλεγε: «Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός
μου ὁ ἀγαπητός, στόν ὁποῖον εὐαρε-
στήθηκα·(καί κατέστησα Μεσσία
Χριστό), σ᾽ Αὐτόν νά ὑπακούετε». 
6 Ὅταν δέ οἱ μαθητές ἄκουσαν (τήν
φωνή αὐτή), ἔπεσαν μέ τό πρόσωπό
τους στή γῆ, γιατί φοβήθηκαν πάρα
πολύ. 
7Τότε ὁ Ἰησοῦς τούς πλησίασε, τούς
ἄγγιξε, καί εἶπε: «Σηκωθεῖτε καί μή
φοβᾶστε». 
8 Ὅταν δέ σήκωσαν τά μάτια τους
δέν εἶδαν κανέναν, παρά μόνο τόν
Ἰησοῦ. 

τῆς Σκηνοπηγίας (Ἐξ. 23,16. Λευιτ. 23,27-34.
Δευτ. 16,13. 17,5. Ἰδού νεφέλη φωτεινή. Ὅπως
στό Σινᾶ (Ἐξ. 19,16. 24,15-16), ὅπως στήν
Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου (Ἐξ. 40,34.35, κατά τό
Ἑβρ.) καί στόν Ναό τοῦ Σολομῶντος (Γ´ Βασ.
8,10-12). Ἡ νεφέλη εἶναι σημεῖο θεοφανείας (Β´
Μακ. 2,7-10). – Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου... Στό
βάπτισμα (Ματθ. 3,17) ἡ φωνή ἐκ τοῦ οὐρανοῦ

ἐσήμανε τόν Ἰησοῦν ὡς τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ (βλ.
Ψαλμ. 2,7), ὡς τόν πάσχοντα Δοῦλο (Ἠσ. 42,1)·
στήν Μεταμόρφωση ἡ φωνή αὐτή τόν ἐσήμανε
πρό παντός ὡς τόν Προφήτη, στόν ὁποῖο ὀφεί-
λουν ὅλοι οἱ λαοί νά ὑπακούουν (βλ. Πράξ. 3,22,
χωρίον τοῦ Δευτ. 18,15). Ὁ λόγος τῆς οὐρανίου
φωνῆς στήν Μεταμόρφωση ἀπευθύνεται στούς
μαθητές καί δι᾽ αὐτῶν στά πλήθη. 

Ἐρώτημα γιά τόν Ἠλία (17,9-13)

1. Θέλοντας οἱ Γραμματεῖς  νά παραπλανήσουν τόν λαό νά μήν πιστεύσουν τόν
Ἰησοῦ ὡς Μεσσία, ἔλεγαν ὅτι δέν εἶναι αὐτός ὁ Χριστός (ὁ Μεσσίας)· γιατί – ἔλε-
γαν –, ἄν ἦταν αὐτός, ἔπρεπε πρῶτα νά ἔλθει ὁ Ἠλίας (στίχ. 10), ὅπως τό εἶπε ὁ προ-
φήτης Μαλαχίας (4,4). Ἀγνοοῦσαν ὅμως οἱ Γραμματεῖς ὅτι εἶναι δύο οἱ παρουσίες
τοῦ Χριστοῦ. Τῆς πρώτης παρουσίας πρόδρομος ἦταν ὁ Ἰωάννης, ἐνῶ ὁ Ἠλίας θά
εἶναι πρόδρομος τῆς δεύτερης παρουσίας. 

2. Ἀπαντῶντας ὁ Χριστός στούς μαθητές Του σέ σχετικό ἐρώτημά τους περί τοῦ
Ἠλία (στίχ. 10) τούς εἶπε: «Ἠλίας ἔρχεται πρῶτον καί ἀποκαταστήσει πάντα» (στίχ.
11). Μέ τόν λόγο Του αὐτόν ἐννοεῖ ὁ Χριστός τήν δεύτερή Του παρουσία, τῆς ὁποίας
πρόδρομος θά εἶναι ὁ Ἠλίας. Μέ τό κήρυγμά του ὁ Ἠλίας τότε θά φέρει στήν πίστη

Ἐξ.
13,22σχ.
19,16σχ.

Ματθ.
24,30σχ.
3,17σχ. 
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18,15.19

||Μάρκ.
9,9-13



225

17,9-13

τοῦ Χριστοῦ τούς καλοδιάθετους Ἑβραίους. Αὐτό σημαίνει τό «ἀποκαταστήσει
πάντα». Στήν συνέχεια ὅμως λέγει ὁ Κύριος στούς μαθητές Του: «Ἠλίας ἤδη ἦλθε
καί οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν» (στίχ. 12). Λέγοντας
ὁ Χριστός «Ἠλίας ἦλθε» ἐννοεῖ τήν πρώτη Του παρουσία, τῆς ὁποίας πρόδρομος
ἦταν ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, τόν ὁποῖον ἐφόνευσαν. Αὐτό σημαίνει τό «ἐποίησαν
ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν». Βέβαια, ὅπως ξέρουμε, ὁ Ἡρώδης μόνος του ἐφόνευσε τόν
Πρόδρομο Ἰωάννη, ἀλλά, ἀφοῦ οἱ Ἰουδαῖοι δέν ἀγωνίστηκαν νά τόν ἐμποδίσουν,
συμπεριλαμβάνονται καί αὐτοί στό ἁμάρτημα τοῦ Ἡρώδου, γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός
ἐκφράζεται γενικά λέγοντας «ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν». Ὁ θάνατος δέ τοῦ
Προδρόμου Ἰωάννου, θά εἶναι προδρομικός θάνατος τοῦ Χριστοῦ (στίχ. 12β). Τότε
κατάλαβαν οἱ μαθητές ὅτι τόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή ἐκάλεσε ὁ Χριστός ὡς Ἠλία
(στίχ. 13), γιατί ὑπῆρξε ὁ πρόδρομος τῆς πρώτης παρουσίας Του, ὅπως αὐτός, ὁ
Ἠλίας, θά εἶναι ὁ πρόδρομος τῆς δεύτερής Του παρουσίας.  

17,9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν
ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς λέγων· μηδενὶ εἴπητε τὸ
ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.

10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μα-
θηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τί οὖν οἱ
γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ
ἐλθεῖν πρῶτον; 
11 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν
αὐτοῖς· Ἠλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον
καὶ ἀποκαταστήσει πάντα· 
12λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθε,

17,9 Καί ὅταν κατέβαιναν ἀπό τό
ὄρος, ὁ Ἰησοῦς τούς ἔδωσε ἐντολή
καί τούς εἶπε: «Μήν πεῖτε σέ κανένα
τό ὅραμα, ἕως ὅτου ὁ Υἱός τοῦ
ἀνθρώπου ἀναστηθεῖ ἐκ νεκρῶν».

10Οἱ δέ μαθητές Του τόν ρώτησαν
καί Τοῦ εἶπαν: «Γιατί ἆραγε οἱ Γραμ-
ματεῖς λέγουν, ὅτι πρόκειται πρῶτα
νά ἔρθει ὁ Ἠλίας;». 
11Καί ὁ Ἰησοῦς ἀπάντησε σ᾿ αὐτούς
καί εἶπε: «Ὁ Ἠλίας μέν ἔρχεται
πρῶτα καί θά τά τακτοποιήσει ὅλα. 
12 Ἀλλά σᾶς λέγω, ὅτι ὁ Ἠλίας ἤδη

17,10. Τί οὖν... λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ
ἐλθεῖν πρῶτον. Μία παράδοση, στηριζομένη
στόν Μαλαχ. 3,23, ἔβλεπε τόν Ἠλία ὡς ἕνα πρό-
δρομο τοῦ Μεσσία. Ὁ Ἠλίας ἔπρεπε νά προετοι-
μάσει τόν λαό γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Μεσσία.
Ἔχοντας δεῖ λοιπόν οἱ μαθητές ὅτι ὁ Μεσσίας
ἔχει ἤδη ἔλθει (16,16) καί ἔχοντας δεῖ τήν δόξα
Του (17,1-7), ἐκπλήσσονται γιατί ὁ Ἠλίας δέν
ἔκανε τόν ρόλο τοῦ προδρόμου τοῦ Μεσσία, πού
τοῦ ἀπέδιδε ὁ Μαλαχίας (3,22-23). Τόν ἔκανε,
λέγει ὁ Ἰησοῦς στούς μαθητές Του (στίχ. 12),
ἀλλά στό πρόσωπο τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ,
τόν ὁποῖον ὅμως δέν ἀναγνώρισαν. Βλ. καί Λουκ.
1,17 σχόλ. 17,11. Τό νόημα εἶναι τό ἑξῆς: «Ὁ
Ἠλία βεβαίως ἔρχεται πρῶτα καί θά τά τακτοποι-

ήσει ὅλα. Ἀλλά, ἀφοῦ ὁ Ἠλίας τά τακτοποιεῖ
ὅλα, δέν ἀκολουθεῖ πάθος τοῦ Μεσσία. Συνεπῶς
ὁ Ἠλίας ἔρχεται κατά τήν δευτέρα παρουσία, ὄχι
κατά τήν πρώτη, κατά τήν ὁποία ὁ Μεσσίας ὑφί-
σταται πάθος» (Σωτηρόπουλος, σχόλιο στήν με-
τάφρασή του ἐπί τοῦ στίχ.). 17,12.13. Οἱ στίχ.
αὐτοί παρουσιάζουν τόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή
ὡς τόν Ἠλία ἐλθόντα ἤδη, ἀλλά ἀπορριφθέντα
ἀπό τόν λαό του. «Καίτοι οἱ Ἰουδαῖοι μιλοῦσαν
μέ θαυμασμό γιά τόν Ἠλία καί τόν ἀνέμεναν,
ὅταν ἦλθε ἕνας ἄλλος Ἠλίας, ὁ Ἰωάννης ὁ Βα-
πτιστής, τόν κακοποίησαν, ὅπως κατόπιν καί
αὐτόν τόν Μεσσία» (Ν. Σωτηρόπουλος, σχόλιο
στήν μετάφρασή του ἐπί τῶν στίχ.). 

Μάρκ.
1,34σχ.

8,20σχ.

Μαλ.
3,23-24
Σ. Σειρ.

48,10
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καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλ᾿ ἐποί-
ησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτω
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πά-
σχειν ὑπ᾿ αὐτῶν. 
13Τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ
Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν
αὐτοῖς.

ἦλθε καί δέν τόν ἀναγνώρισαν, ἀλλά
τοῦ ἔκαναν ὅσα θέλησαν. Ἔτσι καί ὁ
Υἱός τοῦ ἀνθρώπου μέλλει νά πάθει
ἀπ᾿ αὐτούς». 
13Τότε κατάλαβαν οἱ μαθητές ὅτι τούς
μίλησε γιά τόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή.

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου νέου (17,14-21)

1. Στήν περικοπή μας βλέπουμε ἕνα πατέρα νά ἔρχεται στόν Χριστό καί νά τοῦ
ἀναφέρει γιά τόν υἱό του ὅτι σεληνιάζεται καί ὑποφέρει (στίχ. 14.15), οἱ δέ μαθητές
του, στούς ὁποίους τόν ἔφερε, δέν μπόρεσαν νά τόν θεραπεύσουν (στίχ. 16). Πολλοί
ἐνόμιζαν ὅτι ὅταν ἡ σελήνη εἶναι πλήρης, τότε μερικοί ἄνθρωποι προσβάλλονται
ἀπ᾽ αὐτήν καί δαιμονίζονται. Ἡ ἀλήθεια ὅμως ἐπί τοῦ θέματος εἶναι ἡ ἑξῆς: Θέλον-
τας ὁ διάβολος νά κάνει τούς ἀνθρώπους νά βλασφημοῦν τόν Θεό, ὅτι δέν εἶναι
καλός δημιουργός, παρατηροῦσε πότε ἡ σελήνη θά εἶναι πλήρης καί τότε νά ἐπιτί-
θεται κατά τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά φαίνεται ὅτι τό κακό γίνεται ἀπό τήν σελήνη.  

2. Ὁ πατέρας τοῦ δαιμονιζομένου δέν εἶχε δυνατή πίστη («εἰ γάρ καί προσήγαγεν
τόν υἱόν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπίστευσεν ἀδιστάκτως», Ζιγαβηνός Μ. 129,489),  ὅπως φαίνεται,
ἀφ᾽ ἑνός μέν ἀπό τά λόγια τοῦ Χριστοῦ πρός αὐτόν («ὦ γενεά ἄπιστος...» στίχ. 17),
καί ἀφ᾽ ἑτέρου ἀπό τήν ὁμολογία τοῦ ἰδίου τοῦ πατέρα πρός τόν Χριστό, πού δια-
σώζει ὁ Μᾶρκος (9,24), «βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ». Γιά τήν ἀπιστία λοιπόν τοῦ πατέρα,
γι᾽ αὐτό δέν μπόρεσαν οἱ μαθητές νά βγάλουν τό δαιμόνιο ἀπό τό βασανιζόμενο
παιδί του. Γιατί οἱ μαθητές εἶχαν λάβει ἤδη χάρη ἀπό τόν Χριστό νά θαυματουργοῦν
καί νά βγάζουν δαιμόνια (βλ. 10,8). Ὁ πατέρας ὅμως, μαζί μέ τήν ἀπιστία του, ἔκανε
καί τήν ἄλλη ἁμαρτία, τό νά κατηγορήσει τούς μαθητές ὅτι φάνηκαν ἀνίκανοι νά
θεραπεύσουν τόν υἱό του (στίχ. 16). 

3. Γιά τήν ἀπιστία τοῦ πατέρα ὁ Χριστός εἶπε τόν λόγο Tου «ὦ γενεά ἄπιστος καί
διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν;» (στίχ. 17). Δηλαδή, σάν νά ἔλεγε στόν πα-
τέρα, ὅπως λέγουν οἱ ἑρμηνευτές Θεοφύλακτος καί Ζιγαβηνός, οἱ ἐξαρτώμενοι ἀπό
τόν Χρυσόστομο: Δέν εἶναι αἰτία ἡ ἀσθένεια τῶν μαθητῶν Mου, πού δέν θεραπεύτηκε
ὁ υἱός σου, ἀλλά ἡ δική σου ἀπιστία. «Πολλή γάρ οὖσα (ἡ ἀπιστία τοῦ πατέρα) ἐνίκησε
τήν ἐκείνων (τῶν μαθητῶν) σύμμετρον δύναμιν» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,332). Ὀνει-
δίζοντας ὅμως ὁ Χριστός τόν ἄπιστον πατέρα ὀνειδίζει καί ὅλους τούς ἀπίστους καί
τούς περιεστῶτες τότε ἐκεῖ. Μέ τόν λόγο του δέ «ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν;» δείχνει
ὁ Χριστός ὅτι ἐπιθυμεῖ τό πάθος Tου, τό ὁποῖο εἶχε ἤδη προαναγγείλει (βλ. 16,21 ἑξ.),
καί «τήν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀναχώρησιν. Ἕως πότε γάρ συνδιαιτῶμαι τοῖς ὑβρισταῖς καί ἀπί-
στοις;» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,332). Τέλος ὁ Χριστός θεράπευσε τόν δαιμονιζόμενο
νέο (στίχ. 18), ὁ ὁποῖος φαίνεται «ἄπιστος ὤν καί αὐτός, τοῦ δαίμονος ἑαυτῷ πρόξενος
ἐγένετο διά τήν ἀπιστίαν» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,333).

16,21.17,2
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4. Φοβηθέντες οἱ Ἀπόστολοι μήπως ἔχασαν τήν χάρη πού τούς δόθηκε ἀπό τόν
Χριστό νά ἐκβάλουν δαιμόνια, τόν πλησίασαν ἰδιαίτερα («κατ᾽ ἰδίαν») καί τόν ρώ-
τησαν, γιατί αὐτοί δέν μπόρεσαν νά ἐκβάλουν τό δαιμόνιο ἀπό τόν πάσχοντα νέον
(στίχ. 19). Καί ὁ Κύριος, ὀνειδίζοντας καί τούς μαθητές Tου ὡς ἀτελεστέρους, τούς
εἶπε ὅτι γιά τήν ἀπιστία τους δέν τό πέτυχαν αὐτό (στίχ. 20). Ἄς παρατηρήσουμε
ὅτι ὁ Χριστός ἐνώπιον τοῦ πλήθους ὡς αἰτία μή θεραπείας τοῦ πάσχοντος υἱοῦ εἶπε
τήν ἀπιστία τοῦ πατέρα. Κατ᾽ ἰδίαν ὅμως ἤλεγξε καί τούς μαθητές Tου γιά ἀπιστία.
Γιατί καί αὐτοί, ὅπως ὑποθέτει ὁ Ζιγαβηνός, προτοῦ νά ἐπιχειρήσουν τήν θεραπεία
τοῦ πάσχοντος υἱοῦ ἀπίστησαν ἄν θά τόν θεραπεύσουν (ἄν καί εἶχαν θεραπεύσει
πολλούς δαιμονιζομένους), καί γι᾽ αὐτό δέν πέτυχαν τήν θεραπεία, ὅταν τό ἐπιχεί-
ρησαν. Ἄς παρατηρήσουμε ὅμως ὅτι δέν ἤλεγξε ὁ Χριστός τούς μαθητές Tου ἐνώ-
πιον τοῦ πλήθους. «Οὐκ ἦν γάρ εἰκός ἐπί πολλῶν καταισχύνεσθαι τούς κοινούς
διδασκάλους τῆς οἰκουμένης» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,492)!

5. Ὁμιλῶντας λοιπόν ὁ Χριστός κατ᾽ ἰδίαν στούς μαθητές Tου καί γιά τήν δική
τους ἀπιστία, τούς εἶπε στήν συνέχεια ὅτι, ἄν εἶχαν, ἔστω καί μικρή πίστη, μικρή
ὡς «κόκκον σινάπεως», ἀλλά θερμή καί ζωντανή, δέν θά τούς ἦταν τίποτε ἀδύνατο·
ἀκόμη καί «στό βουνό αὐτό» (ἴσως ὁ Κύριος νά ἔδειξε τό ὄρος τῆς Μεταμορφώ-
σεως) ἄν ἔλεγαν, φύγε ἀπό ἐδῶ καί πήγαινε ἐκεῖ, θά γινόταν (στίχ. 20). Πουθενά
ὅμως δέν φαίνεται ὅτι οἱ Ἀπόστολοι μετακίνησαν βουνά, ἄν καί μπορεῖ καί αὐτό νά
ἔγινε, ἀλλά νά μήν γράφηκε. Ἄν τό καλοῦσε ὅμως ὁ καιρός καί ἡ ἀνάγκη, θά ἔκαναν
ἕνα τέτοιο θαῦμα οἱ Ἀπόστολοι. Εἶπε δέ ἀκόμη στούς μαθητές Tου ὁ Χριστός ὅτι
τό γένος τῶν δαιμόνων ἐκδιώκεται μόνο μέ προσευχή καί μέ νηστεία (στίχ. 21). Νη-
στεία ὄχι μόνο τοῦ θεραπευτοῦ ἱερέως, ἀλλά καί τοῦ ἰδίου τοῦ πάσχοντος καί τῶν
συγγενῶν του. Ἡ μέν προσευχή – τό ξέρουμε – εἶναι σφόδρα φοβερή στούς δαίμο-
νες. Ἡ δέ νηστεία, ὅπως λέγει ὁ Ζιγαβηνός, δέν ἀφήνει τήν πλησμονή τῶν φαγητῶν
νά χαλᾶ τόν τόνο τοῦ σώματος καί τήν διαύγεια τοῦ ἐγκεφάλου καί νά συγχέει τόν
νοῦν. Ἔτσι, ἄν εὐτονεῖ τό σῶμα καί ὁ νοῦς ἐνεργεῖ ἀπερίσπαστα, τότε «σφοδροτέρα
πυρός καί φοβεροτέρα παντός ἄνεισιν ἡ προσευχή· διό χρή συνεζεῦχθαι ταύτας (τήν
προσευχή καί τήν νηστεία) ἀεί» (Μ. 129,492). 

17,14 Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς
τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρω-
πος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 
15 Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι
σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει·
πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ

17,14 Καί ὅταν ἦλθαν στό πλῆθος
τοῦ λαοῦ, τόν πλησίασε κάποιος ἄν -
θρωπος, πού γονάτισε μπροστά Tου 
15καί ἔλεγε:«Κύριε, ἐλέησε (δηλαδή,
λυπήσου καί σῶσε) τό παιδί μου,
γιατί σεληνιάζεται καί ὑποφέρει φο-

17,14-21. Ἡ ἱστορία τῆς περικοπῆς μας ἐκτί-
θεται πολύ ζωντανά ἀπό τόν Μᾶρκο (9,14-29),
ἐνῶ ἔχει συντομευθεῖ στό ἥμισυ καί λιγώτερο
ἀπό τόν Ματθαῖο. Ἡ ἀποστροφή «ὦ γενενά ἄπι-
στος καί διεστραμμένη...» (στίχ. 17, ἴσως ὑπαινιγ-

μός εἰς Δευτ. 32,5) κατά μερικούς φαίνεται νά
ἀναφέρεται στόν πατέρα καί στό πλῆθος, ἀλλά
κατ᾽ ἄλλους ἀπευθύνεται στούς μαθητές, οἱ
ὁποῖοι ἀπέτυχαν νά χρησιμοποιήσουν τήν δύ-
ναμη πού τούς ἔδωσε ὁ Ἰησοῦς (βλ. 10,8. 17,19-
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πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 

16Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθη-
ταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν
θεραπεῦσαι. 
17 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ὦ
γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!
ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; Ἕως
πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετέ μοι
αὐτὸν ὧδε.
18 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον
καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας
ἐκείνης.

19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ
τῷ Ἰησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· διατί
ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν
αὐτό; 
20Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν
ἀπιστίαν ὑμῶν. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν,
ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινά-
πεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετά-
βηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται,
καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 

21Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται
εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.

βερά. Πολλές δέ φορές πέφτει στή
φωτιά καί πολλές φορές στό νερό. 
16Καί τόν ἔφερα στούς μαθητές Σου,
ἀλλά δέν μπόρεσαν νά τό θεραπεύ-
σουν». 
17Ὁ δέ Ἰησοῦς εἶπε: «Ὦ γενεά ἄπιστη
καί διεστραμμένη! Ἕως πότε θά
εἶμαι μαζί σας; Ἕως πότε θά σᾶς
ἀνέχομαι; Φέρτε μου αὐτόν ἐδῶ». 

18Καί ἔδωσε αὐστηρό παράγγελμα σ᾽
αὐτόν ὁ Ἰησοῦς καί βγῆκε ἀπ᾿ αὐτόν
τό δαιμόνιο καί θεραπεύτηκε τό παιδί
ἀπό τήν στιγμή ἐκείνη. 

19 Τότε πῆγαν οἱ μαθητές στόν
Ἰησοῦ ἰδιαιτέρως καί τοῦ εἶπαν:
«Γιατί ἐμεῖς δέν μπορέσαμε νά τό
βγάλουμε (τό δαιμόνιο);». 
20 Καί ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: «Γιά τήν
ἀπιστία σας. Ἀληθινά δέ σᾶς λέγω,
ἄν ἔχετε πίστη (θερμή καί δυνατή)
σάν τό (μικρό) σπόρο τοῦ σιναπιοῦ,
θά πεῖτε στό βουνό αὐτό, “πήγαινε
ἀπό ἐδῶ ἐκεῖ”, καί θά πάει. Καί τί-
ποτε δέν θά σᾶς εἶναι ἀδύνατο. 
21 Αὐτοῦ δέ τοῦ εἴδους τά δαιμόνια
δέν βγαίνουν παρά μέ προσευχή καί
νηστεία». 

20). Γενικά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἡ προσφώ-
νηση ἀπευθύνεται σέ κάθε ἄπιστο (βλ. 11,16.
12,39-45). 17,20. Ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ μετά-
βηθι... Ὁ πιστός δύναται, ὅπως ὁ Ἴδιος ὁ Θεός
(Ἡσ. 40,4), νά μετακινήσει ἕνα ὄρος (πιό ἀκρι-
βέστερα: «Τῷ ὄρει τούτῳ»). Ὁ Ματθαῖος στήν
διήγησή του κάνει καθαρά μία προτροπή γιά τήν
πίστη: Παρεμβάλλει ἐδῶ αὐτόν τόν λόγο τοῦ
Ἰησοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Λουκᾶς εἰς 17,6 ἀναφέρει σέ

μία ἄλλη συνάφεια, ἐλαφρά διαφοροποιημένο.
Ἀλλά καί ὁ Ματθαῖος εἰς 21,21 ἐπαναλαμβάνει
αὐτόν τόν ἴδιο λόγο, χωρίς νά μνημονεύσει τόν
κόκκο σινάπεως, γιά νά τονίσει τό νά μήν διστά-
ζουμε στήν προσευχή. 17,21. Χάριν τῆς ἑρμη-
νείας λέγουμε ὅτι μερικοί κριτικοί θεωροῦν
παρέμβλητο τόν στίχ. ὡς προστεθέντα ἀργότερα
κατά ἐναρμόνιση μέ τό Μάρκ. 9,29. 

Δευτ. 32,5
Πράξ. 2,40

Φιλιπ.
2,15

8,29σχ.

8,10σχ.
||Λουκ.

17,6
||Μάρκ.

11,22-23
=21,21
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17,22-23.24-27

Δεύτερη ἀγγελία τοῦ πάθους (17,22-23) 

Συνεχῶς ὁ Κύριος προλέγει στούς μαθητές Του τό πάθος Του, γιά νά μήν φανεῖ
ὅτι θά πάθει χωρίς τήν θέλησή Του, ἀλλά καί γιά νά γυμνασθοῦν καί νά μήν ταραχ-
θοῦν αὐτοί, ὅπως θά γινόταν, ἄν θά συνέβαινε χωρίς νά τό περιμένουν. Κοντά ὅμως
στά λυπηρά προσάπτεται καί τό εὐφρόσυνο, ἡ πρόρρηση γιά τήν ἀνάστασή Του
(«ἐγερθήσονται», στίχ. 23). 

17,22-23. Βλ. Μάρκ. 9,30-32. Λουκ. 9,43β-
45. Γιά τήν πρώτη ἀγγελία τοῦ πάθους βλ. σχόλ.

εἰς 16,21.23.

17,22 Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν
εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων 
23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. Καὶ ἐλυ-
πήθησαν σφόδρα.

17,22Ἐνῶ δέ περιόδευαν στή Γα-
λιλαία, τούς εἶπε ὁ Ἰησοῦς: «Ὁ Υἱός
τοῦ ἀνθρώπου πρόκειται νά παραδο-
θεῖ στά χέρια ἀνθρώπων. 
23 Καί θά τόν θανατώσουν, καί τήν
τρίτη ἡμέρα θά ἀναστηθεῖ». Καί λυ-
πήθηκαν πάρα πολύ.

Ὁ Ἰησοῦς πληρώνει διά θαύματος 
τό δίδραχμο τοῦ ἱεροῦ (17,24-27)

1. Οἱ πρωτότοκοι τῶν Ἑβραίων κατέβαλαν κατ᾽ ἔτος δίδραχμα στόν Θεό γιά τόν
Ναό, ὡς εὐχαριστία γιά τήν παλαιά τους διάσωση ἀπό τόν ἐξολευθερωτή ἄγγελο,
ἐνῶ θανατώθηκαν τά πρωτότοκα τῶν Αἰγυπτίων. Ἐπειδή καί ὁ Χριστός ἦταν πρω-
τότοκος, οἱ εἰσπράττοντες τόν φόρο τῶν διδράχμων ἤθελαν νά εἰσπράξουν καί ἀπ᾽
αὐτόν τά δίδραχμα. Ἐπειδή ὅμως ἦταν αἰδέσιμος ὁ Χριστός γιά τά σημεῖα πού ἐτέ-
λει, γι᾽ αὐτό οἱ ὑπάλληλοι τῶν φόρων πῆγαν στόν Πέτρο νά ρωτήσουν γι᾽ αὐτό (στίχ.
24), ἀφοῦ μάλιστα καί ὁ Πέτρος ἦταν πρωτότοκος καί ὄφειλε καί αὐτός νά καταβά-
λει τόν φόρο τῶν διδράχμων. 

2. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὡς Θεός, ἐγνώριζε τήν ἐνόχληση τοῦ Πέτρου ἀπό τούς
λαμβάνοντας τά δίδραχμα, γι᾽ αὐτό, ὅταν συναντήθηκαν στήν οἰκία του (τοῦ Πέ-
τρου) στήν Καπερνανούμ, τόν πρόλαβε καί τοῦ μίλησε παραβολικά περί τοῦ θέμα-
τος. Ἤθελε νά τοῦ πεῖ ὅτι ὄχι, δέν ὑποχρεοῦται αὐτός, ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ, νά
πληρώσει τά δίδραχμα. Εἶπε λοιπόν στόν Πέτρο ὁ Ἰησοῦς αὐτό τό ἁπλό παράδειγμα:
Οἱ βασιλεῖς παίρνουν φόρο γιά τόν βασιλικό τους οἶκο ὄχι ἀπό τά παιδιά τους, ἀλλά
ἀπό τούς ξένους (στίχ. 25). Δέν ὑποχρεοῦνται οἱ υἱοί τοῦ βασιλέως νά καταβάλουν
φορολογία (στίχ. 26). Οὔτε καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, λοιπόν, ὡς ὁ μονογενής Υἱός τοῦ
Θεοῦ, ἀλλά οὔτε καί οἱ μαθητές Του, πού ἔγιναν κατά χάριν παιδιά τοῦ Θεοῦ, εἶναι

||Μάρκ.
9,30-32
||Λουκ.
9,44-45

8,20σχ.

16,21.
17,12.

20,17-19
Πράξ.

10,40σχ.
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17,24-27

ὑποχρεωμένοι νά πληρώνουν φόρο γιά τόν οἶκο τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Γιά νά μήν νο-
μίσουν ὅμως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι ὅτι ὁ Χριστός καί οἱ μαθητές Του εἶναι ὑπερόπτες
καί καταφρονητές τοῦ Νόμου καί ἔτσι σκανδαλισθοῦν, γι᾽ αὐτό, τέλος, λέγει στόν
Πέτρο νά πάει στήν θάλασσα καί νά ρίψει ἀγκίστρι. Καί τό πρῶτο ψάρι πού θά πιά-
σει, θά ἔχει στό στόμα του ἕνα ἀργυρό τετράδραχμο. Μέ αὐτό θά πληρώσει τά δί-
δραχμα γι᾽ Αὐτόν (τόν Χριστό) καί γιά τόν ἑαυτό του (στίχ. 27). 

3. Ἀπό τήν περικοπή πρέπει νά προσέξουμε ἰδιαίτερα πρῶτον, τόν λόγο τοῦ Κυ-
ρίου στόν Πέτρο νά καταβάλει τά δίδραχμα στούς κρατικούς ὑπαλλήλους, «ἵνα μή
σκανδαλίσωμεν αὐτούς» (στίχ. 27). Ἀπό αὐτό «μανθάνομεν – λέγει ὁ Θεοφύλακτος–
ὅτι οὐ δεῖ σκανδαλίζειν ἔνθα μή βλαπτόμεθα· ἔνθα γάρ βλαπτόμεθα ἀπό ἔργου τινός,
οὐ δεῖ φροντίζειν τῶν ἀλόγως σκανδαλιζομένων» (Μ. 123,336). Ἀλλά καί ὁ Ζιγαβη-
νός λέγει: «Σκόπει δέ πῶς νῦν μέν οὐκ ἠβουλήθη σκανδαλίσαι τούς Ἰουδαίους, ἀλλα-
χοῦ δέ κατεφρόνησε τοῦ σκανδάλου τῶν Φαρισαίων, ὅτε περί τῶν βρωμάτων
διελέγετο. Διδάσκει γάρ, ὅτι ποτέ μέν χρή φροντίζειν τοῦ σκανδάλου, ποτέ δέ κατα-
φρονεῖν αὐτοῦ, μετά διακρίσεως δέ ποιεῖν καί τοῦτο κἀκεῖνο» (Μ. 129,496). – Ἀκόμη
στήν περικοπή μας βλέπουμε πάλι (βλ. 14,25-33) τήν κυριαρχία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐπί τῆς θαλάσσης, ἀπ᾽ ὅπου θαυματουργικά συνελήφθη ἰχθύς μέ τό ἀργυροῦν τε-
τράδραχμον (στίχ. 27). «Θεός ὤν τῶν ὅλων ὁ Ἰησοῦς κυριεύει καί τῆς θαλάσσης, ἥτις
τῷ βουλήματι αὐτοῦ καθυπηρετοῦσα πέμπει τόν ἰχθύν, κομίζουσα τό τέλος ὑπέρ τοῦ
Δεσπότου... Καί νῦν δέ πάλιν τρόπον ἕτερον τοῦτο δείκνυσιν, πολλαχόθεν δηλῶν τήν
ὑποταγήν αὐτῆς» (τῆς θαλάσσης) (Ζιγαβηνός, Μ. 129,496).  

17,24Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Κα-
περναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα
λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπον· ὁ
διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δί-
δραχμα; 
25Λέγει, ναί. καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν
οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
λέγων· τί σοι δοκεῖ, Σίμων; Οἱ βασι-
λεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι
τέλη ἢ κῆνσον; Ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν
ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων; 
26 Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· ἀπὸ τῶν

17,24Ὅταν δέ ἦλθαν στήν Καπερ-
ναούμ, πῆγαν στόν Πέτρο οἱ εἰσπρά-
κτορες τῶν διδράχμων (φόρος γιά τό
ναό), καί τοῦ εἶπαν: «Ὁ διδάσκαλός
σας δέν πληρώνει τά δίδραχμα;». 
25«Ναί (πληρώνει), εἶπε (ὁ Πέτρος)».
Καί ὅταν μπῆκε στό σπίτι, τόν πρό-
λαβε ὁ Ἰησοῦς καί εἶπε: «Τί νομίζεις,
Σίμων; Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπό ποι-
ούς εἰσπράττουν τέλη ἤ φόρο; Ἀπό
τά παιδιά τους ἤ ἀπό τούς ξένους;» 
26«Ἀπό τούς ξένους», τοῦ λέγει ὁ Πέ-

17,24. Τά δίδραχμα. Φόρος δύο δραχμῶν ἤ
μισοῦ σίκλου εἰσπραττόμενος ἐτησίως ἀπό τούς
ἐνήλικες ἄρρενες Ἰουδαίους γιά τίς ἀνάγκες τοῦ
ναοῦ (βλ. Ἐξ. 30,11-16. Β´ Παραλ. 24,4-14.
Νεεμ. 10,32. Ὁ φόρος αὐτός ἴσχυε ἀκόμη καί γι᾽
αὐτούς πού κατοικοῦσαν ἐκτός τῆς Παλαιστίνης
Ἰουδαίους. Ὁ φόρος ἐπληρώνετο σέ ἰουδαϊκό

χρῆμα, πράγμα πού ἐξηγεῖ τήν παρουσία τῶν
κολλυβιστῶν (= ἀργυραμοιβῶν) στόν περίβολο
τοῦ Ναοῦ (βλ. 21,12. Ἰωάν. 2,15). Μετά τήν κα-
ταστροφή τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ναοῦ (70 μ.Χ.) οἱ Ρω-
μαῖοι συνέχισαν τόν φόρο αὐτό, ἀλλά γιά τόν ναό
τοῦ Καπητωλίου Δία στήν Ρώμη. 17,25. Ἀπό τῶν
υἱῶν. Δηλαδή, τῶν ὑπηκόων τους, βλ. 13,38.

14,28σχ.
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18,1-4

ἀλλοτρίων. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·
ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί. 
27Ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς,
πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν βάλε
ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον
ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα
αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον
λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

τρος. Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Ἄρα,
ἀπαλλάσσονται τά παιδιά. 
27 Ἀλλά, γιά νά μήν τούς σκανδαλί-
σουμε, πήγαινε στή θάλασσα καί ρίξε
ἀγκίστρι καί πάρε τό πρῶτο ψάρι,
πού θά βγάλεις. Ἄνοιξε τό στόμα του
καί θά βρεῖς μέσα του ἕνα τετρά-
δραχμο. Πάρ᾿ το καί δῶσ᾿ το σ᾿ αὐ -
τούς, γιά Μένα καί γιά σένα». 

Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς χρησιμοποιεῖ τήν σημιτική ἀνα-
φορά τοῦ «υἱοῦ», γιά νά δηλωθεῖ Αὐτός ὡς ὁ
Υἱός (βλ. 3,17. 17,5 καί 10,32 ἑξ. 11,25-27 κ.ἄ.)
καί μέ Αὐτόν καί οἱ μαθητές Του, οἱ ὁποῖοι εἶναι
ἀδελφοί Του (12,50) καί υἱοί τοῦ ἰδίου Πατρός
(5,45 κ.ἄ. Βλ. σχόλ. εἰς Ματθ. 4,3). Ὡς Υἱός τοῦ

Θεοῦ ὁ Ἰησοῦς εἶναι κύριος τοῦ Ναοῦ καί θά
μποροῦσε νά μήν πληρώσει φόρο. Θά τόν πλη-
ρώσει ὅμως, καί ὁ Πέτρος μαζί Του, γιά τόν λόγο
πού ἀναφέρει ὁ στίχ. 27. 17,27. Στατῆρα. Ἀντι-
στοιχοῦσε μέ τέσσερες δρχ., φόρος γιά δύο πρό-
σωπα. 

2. ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ (18,1-35)
Ποιός εἶναι μείζων (18,1-4)

1. Ἐπειδή οἱ μαθητές εἶδαν τόν Χριστό νά τιμᾶ τόν Πέτρο, γιατί σ᾽ αὐτόν εἶπε
νά δώσει τόν στατῆρα καί γιά τούς δυό (ἄν καί πρωτότοκος ἦταν καί ὁ Ἰάκωβος),
ἐφθόνησαν καί προσέρχονται στόν Χριστό καί τόν ἐρωτοῦν πλαγίως «τίς ἄρα μεί-
ζων;» (στίχ. 1). Ὁ Χριστός, ἐπειδή εἶδε τούς μαθητές Του νά ὑποκινοῦνται ἀπό τό
πάθος τῆς φιλοδοξίας, θέλει νά τούς καταστείλει καί νά τούς διδάξει τήν ταπείνωση
στρέφοντάς τους πρός τά παιδιά. Τούς λέγει: «Ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά
παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (στίχ. 3). Ναί, πρέπει νά γί-
νουμε σάν τά παιδιά, ὄχι βέβαια στήν νηπιότητά τους καί τήν ἀνοησία τους, ἀλλά
στό νά ἀποκτήσουμε τό ταπεινό καί ἄκακο φρόνημά τους. 

2. Ἡ ἔκφραση «ἐάν μή στραφῆτε» (στίχ. 3) ὑποδηλώνει αὐτό πού εἴπαμε, ὅτι δη-
λαδή οἱ μαθητές ἦταν πρῶτα ταπεινοί, ἀλλά ἐφθόνησαν καί ὑπερηφανεύθηκαν καί
γι᾽ αὐτό ἔπεσαν σέ φιλοδοξία. Γι᾽ αὐτό τώρα «δεῖ στραφῆναι πάλιν ἐκεῖσε, τοὐτέστιν,
εἰς τήν ταπεινοφροσύνην, ἀφ᾽ ἧς ἐξῆλθον» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,336). Τούς λέγει
νά «στραφοῦν» «ἀπό τῆς πονηρίας ἐπί τό ἀπόνηρον» τῶν παιδίων. «Τό γάρ παιδίον
ἐστί μέν ἁπλοῦν, ἀπερίεργον, ἀκενόδοξον, ἄτυφον· ἀπήλλακται δέ βασκανίας καί ζη-
λοτυπίας καί φιλοπρωτίας καί ἔριδος καί, ἁπλῶς εἰπεῖν, ἐλεύθερόν ἐστι παντός προ-
αιρετικοῦ πάθους, οὐκ ἐξ ἀσκήσεως, ἀλλ᾽ ἐξ ἀφελείας. Εἴ τις οὖν ἀπέχεται τῶν
προαιρετικῶν παθῶν, γίνεται ὡς τά παιδία, κτώμενος δι᾽ ἀσκήσεως, ἅπερ ἔχουσι τά
παιδία ἐξ ἀφελείας... Χρή οὖν μιμεῖσθαι τό παιδίον, ὅ πολλάς ἔχον ἀρετάς ἐπ᾽ οὐδενί
τούτων ἐπαίρεται» (Ζιγαβηνός, Μ. 129,497). 

||Μάρκ.
9,33-36
||Λουκ.
9,46-47
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18,5-11

18,1Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον
οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· τίς
ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν
οὐρανῶν; 
2 Καὶ προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς
παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ
αὐτῶν καὶ εἶπεν· 
3 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε
καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ
εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν. 
4Ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ
παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

18,1 Ἐκείνη τήν ὥρα πλησίασαν
οἱ μαθητές στόν Ἰησοῦ καί τοῦ
εἶπαν: «Ποιός ἆραγε εἶναι μεγαλύ-
τερος στήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν;» 
2 Τότε ὁ Ἰησοῦς φώναξε ἕνα παιδί,
τό ἔστησε ἀνάμεσά τους 

3 καί εἶπε: «Ἀληθινά σᾶς λέγω, ἄν
δέν γυρίσετε πίσω καί δέν γίνετε
σάν τά παιδιά, δέν θά μπεῖτε στή
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
4 Ὅποιος λοιπόν θά γίνει ταπεινός
σάν αὐτό τό παιδί, αὐτός εἶναι ὁ με-
γαλύτερος στήν βασιλεία τῶν
οὐρανῶν».

18,2. Στόν στίχ. μας ἐδῶ πρόκειται γιά παιδί
μέ τήν συνήθη ἔννοια, ἀφοῦ εἶναι ἱκανό νά ἀπαν-
τήσει στό κάλεσμα τοῦ Ἰησοῦ. Μέ τήν ἔκφραση
«παιδία» ἐδῶ θέλει νά τονισθεῖ τό ὅτι αὐτά –

ἀντίθετα πρός τούς μαθητές – δέν ἔχουν ἀλαζο-
νεία καί εἶναι σέ κατάσταση ἐξάρτησης· ἔτσι ὁ
πιστός πρέπει νά νοιώθει τήν ἐξάρτησή του, τό
κράτημά του ἀπό τόν Θεό.

Τό σκάνδαλο (18,5-11)

1. Ὄχι μόνον πρέπει νά ταπεινώσουμε τούς ἑαυτούς μας καί νά γίνουμε σάν τά
παιδία (στίχ. 4), ἀλλά πρέπει νά τιμοῦμε καί ἐκείνους πού ἔχουν τό παιδικό  καί τα-
πεινό καί ἄκακο πνεῦμα (στίχ. 5). Ὅμως καί τό ἀντίθετο: Ὅποιος περιφρονήσει καί
ὑβρίσει («ὅς δ᾽ ἄν σκανδαλίσῃ», στίχ. 6, «τουτέστιν ὑβρίσῃ», Θεοφύλακτος, Μ.
123,337) καί γενικά σκανδαλίσει «ἕνα τῶν μικρῶν τούτων» (στίχ. 6α), δηλαδή, ἕναν
πού σμικρύνει καί ταπεινώνει τόν ἑαυτόν του, ἄν καί εἶναι μεγάλος, αὐτός θά ὑπο-
στεῖ πολύ μεγάλη τιμωρία (στίχ. 6β). Βέβαια, ὅπως ἔχει γίνει ὁ κόσμος, μέ τήν δια-
φθορά πού τοῦ προκάλεσε ἡ ἁμαρτία, θά συμβαίνουν πειρασμοί («σκάνδαλα») σ᾽
αὐτόν («ἀνάγκη ἐλθεῖν τά σκάνδαλα», στίχ. 7α). Ἀλλοίμονο ὅμως στόν ἄνθρωπο
ἐκεῖνο πού γίνεται αἰτία νά ἔλθουν πειρασμοί (στίχ. 7β). Πάντως, παρά τό ὅτι κατ᾽
ἀνάγκην θά ἔρχονται πειρασμοί (στίχ. 7α), ὅμως πρέπει νά ἀποφεύγουμε τά αἴτια
ἐκεῖνα πού μᾶς φέρουν πειρασμούς. Πραγματικά, πρέπει νά ἀποκοπτώμαστε ἀπό τά
πρόσωπα καί τά πράγματα ἐκεῖνα, πού μᾶς γίνονται αἰτία πειρασμῶν, ἔστω καί ἄν
αὐτά εἶναι ἀναγκαῖα καί πολύτιμα σάν τό πόδι μας καί τό χέρι μας καί τό μάτι μας
(στίχ. 8.9). 

2. Ξανάρχεται ὁ Ἰησοῦς στά παιδιά (στίχ. 4) ἤ στούς ταπεινούς καί ἄσημους πι-
στούς, γιά νά μᾶς πεῖ ὅτι δέν πρέπει νά τούς καταφρονοῦμε (στίχ. 10α). Αὐτούς τούς
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ταπεινούς καί ἄσημους πιστούς, τόσο πολύ τούς ἀγαπάει ὁ Θεός, ὥστε ἔβαλε σ᾽
αὐτούς ἀγγέλους ὡς ἐπιστάτες, γιά νά μήν τούς βλάπτουν οἱ δαίμονες. Βέβαια κάθε
βαπτισμένος χριστιανός ἔχει τόν ἄγγελό του («μᾶλλον δέ καί πάντες οἱ ἄνθρωποι
ἔχουν ἀγγέλους», ὅπως λέγει ὁ Θεοφύλακτος, Μ. 123,340). Ὅμως οἱ ἄγγελοι τῶν τα-
πεινῶν καί μικρῶν ἐν Χριστῷ τόσο εἶναι οἰκεῖοι στόν Θεό, ὥστε βλέπουν τό πρό-
σωπό Του διά παντός ἱστάμενοι ἐνώπιόν Του. Ἀπόδειξη δέ τῆς μεγάλης στόν Θεό
ἀξίας τῶν μικρῶν εἶναι ὁ ἐρχομός τοῦ Υἱοῦ Του στόν κόσμο, γιά νά ζητήσει καί νά
σώσει τό ἀπολωλός (στίχ. 11) καί «τούς νομιζομένους οὐδαμινούς οἰκειώσασθαι»
(Θεοφύλακτος, Μ. 123,341).

18,5 Kαὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον
τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ
δέχεται·

6 Ὃς δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν
μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς
ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ
μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ
καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς
θαλάσσης. 
7 Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδά-
λων· ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ
σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ
ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 

8 Eἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου
σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ
βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελ-
θεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλόν, ἢ
δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα
βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 

18,5 «Καί ὅποιος τιμήσει ἕνα τέ-
τοιο παιδί γιά τό ὄνομά Μου, τιμᾶ
Ἐμένα. 

6Ὅποιος ὅμως σκανδαλίσει ἕνα ἀπ᾽
αὐτούς τούς μικρούς, πού πιστεύουν
σ᾿ Ἐμένα, συμφέρει σ᾽ αὐτόν νά κρε-
μαστεῖ στόν τράχηλό του μυλόπετρα,
πού τήν γυρίζει ὁ ὄνος, καί νά κατα-
ποντιστεῖ στό βάθος τῆς θάλασσας. 
7 Ἀλλοίμονο στόν κόσμο ἀπό τά
σκάνδαλα. Ἀναγκαστικά βέβαια θά
ἔλθουν τά σκάνδαλα. Ἀλλοίμονο
ὅμως στόν ἄνθρωπο ἐκεῖνον ἀπό τόν
ὁποῖο ἔρχεται τό σκάνδαλο. 

8 Ἄν δέ τό χέρι σου ἤ τό πόδι σου
σέ σκανδαλίζει, κόψε τα καί πέταξέ
τα. Σέ συμφέρει νά μπεῖς στήν
(αἰώνια) ζωή κουτσός ἤ κουλός,
παρά νά ἔχεις δύο χέρια ἤ δύο πόδια
καί νά ριχτεῖς στήν αἰώνια φωτιά

18,5. Παιδίον. Δηλαδή, ἕναν ἄνθρωπο πού
μέ τήν ἁπλότητά του ἔγινε παιδί, βλ. στίχ. 4.
Ὑπάρχει ἐδῶ μία ἐπαναφορά στήν σκέψη: Ἀφοῦ
ὁ Χριστός παρότρυνε τούς μαθητές νά γίνουν
σάν τά παιδιά (στίχ. 3), προσκαλοῦνται τώρα νά
δεχθοῦν τά παιδιά. 18,8. Σκανδαλίζει σε. Βλ.
σχόλ. εἰς 16,23. Παρεμβάλλεται στόν στίχ. μας

ἕνας ρηματικός συνδυασμός (πού χρησιμοποι-
ήθηκε ἤδη εἰς 5,29-30) ὄχι χωρίς νά διακόψει τήν
συνοχή (βλ. BJ). – Εἰσελθεῖν εἰς τήν ζωήν. Μέ
τήν ἔννοια τῆς αἰώνιας ζωῆς, τῆς σωτηρίας. Ἡ
λέξη ἐδῶ ἔχει τήν ἴδια ἔννοια πού ἔχει καί εἰς
7,14. 19,16-29. 25,46. 18,9. Τό νόημα τοῦ στίχ.
εἶναι: «Μέ πρόσωπα, δηλαδή, πού μᾶς σκανδα-

||Μάρκ.
9,37

||Λουκ.
9,48

=Ματθ.
10,40

||Μάρκ.
9,42

||Λουκ.
17,1-2

||Μάρκ.
9,43-47
=Ματθ.
5,29-30



234

18,12-14

9Καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει
σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ·
καλόν σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰς τὴν
ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς
ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ
πυρός. 

10Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς
τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν
ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ
παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ
πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 

11 Ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

(στήν κόλαση). 
9Καί ἄν ὁ ὀφθαλμός σου σέ σκανδα-
λίζει βγάλτ᾿ τον καί πέταξέ τον. Σέ
συμφέρει νά μπεῖς στήν (αἰώνια) ζωή
μονόφθαλμος, παρά νά ἔχεις δύο
ὀφθαλμούς καί νά ριχτεῖς στήν πύ-
ρινη γέεννα (στήν κόλαση). 

10 Προσέχετε νά μήν περιφρονή-
σετε κανέναν ἀπό αὐτούς τούς μι-
κρούς. Γιατί σᾶς λέγω, ὅτι οἱ ἄγγελοί
τους στούς οὐρανούς βλέπουν συ-
νεχῶς τό πρόσωπο τοῦ οὐράνιου Πα-
τέρα Μου. 
11Ὁ δέ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἦλθε γιά
νά σώσει τό χαμένο». 

λίζουν, ὅσο χρήσιμα καί προσφιλῆ καί ἄν εἶναι,
συμφέρει νά διακόψουμε σχέσεις γιά νά μή κο-
λαστοῦμε» (Ν. Σωτηρόπουλος, σχόλιο στήν με-
τάφρασή του ἐπί τοῦ στίχ.). – Γέενναν τοῦ
πυρός. Ἑβρ. µNOhi yGE(«γκέ χιννώμ»). Εἶναι τό ὄνομα
μιᾶς κοιλάδος τῆς Ἰερουσαλήμ, πού εἶχε μολυν-
θεῖ ἤδη ἀπό τίς θυσίες τῶν παιδιῶν, βλ. σχόλ. εἰς
Λευϊτ. 18,21, πιστευόμενος πολύ ἀργότερα ὡς
καταραμένος τόπος, προοριζόμενος γιά τήν τιμω-
ρία τῶν κακῶν, ἡ «κόλαση». 18,10. Διά παντός

βλέπουσι τό πρόσωπον. Βιβλική ἔκφραση ἡ
ὁποία δηλώνει τήν παρουσία τῶν αὐλικῶν ἐνώ-
πιον τοῦ ἄρχοντός τους, βλ. Β´ Βασ. 14,24. Δ´
Βασ. 25,19. Τωβ. 12,15. Ἐδῶ ὁ τόνος εἶναι
μᾶλλον στήν οἰκειότητα τῆς σχέσης μέ τόν Θεό
καί λιγώτερο στήν ἔννοια τῆς θεωρίας τῶν ἀγγέ-
λων (βλ. σχόλ. εἰς Ψαλμ. 10,7). 18,11. Ὁ στίχ.
αὐτός παραλείπεται ἀπό σοβαρούς κώδικες καί
θεωρεῖται προσθήκη. Βλ. Λουκ. 19,10. 

Τό ἀπολωλός πρόβατον (18,12-14)

1. Ὁ Θεός φροντίζει γιά τούς πιστούς Του, πού στράφηκαν καί ἔγιναν σάν τά
παιδία, καθώς ἕνας ποιμένας γιά τά πρόβατά του. Ἄν χαθεῖ ἕνας πιστός, ὁ Θεός θά
καταβάλει κάθε φροντίδα γιά νά τόν ἐπανεύρει καί θά χαρεῖ πολύ γιά τήν ἐπιστροφή
του. Ἄς σκεφθοῦμε ὅμως ὅτι, ἄν ὁ Θεός φροντίζει τόσο πολύ γιά νά ἐπανεύρει τό
πλανηθέν πρόβατο, πόσο θλιβερόν εἶναι τό νά γίνεται κανείς αἰτία γιά τήν παρα-
πλάνησή του!... 

2. Ὁ ποιμένας μέ τά ἑκατό πρόβατα, πού λέγει ἡ παραβολή, εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός, ὁ ὁποῖος ἄφησε στόν οὐρανό τά ἐννενήκοντα ἐννέα πρόβατα, πού εἶναι οἱ
ἄγγελοι, καί ἦλθε στήν γῆ γιά νά βρεῖ τό ἕνα πλανηθέν πρόβατον, δηλαδή, τήν
ἀνθρώπινη φύση. «Πᾶσα γάρ ἡ λογική κτίσις, ἄγγελοί τε καί ἄνθρωποι, τά ἑκατόν
εἰσι πρόβατα· ὧν ποιμήν ὁ Χριστός, οὐ πρόβατον. Οὐ γάρ ἐστι κτίσμα, ἀλλ᾽ Υἱός Θεοῦ»
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(Μ. 123,341). Καί ὁ Χριστός χαίρει γιά τήν ἐπιστροφή τῶν πεπλανημένων μᾶλλον
παρά γιά τήν στερεότητα τῶν ἀγγέλων (στίχ. 13). Αὐτό σημαίνει ὅτι «ὁ Θεός ἐπιμε-
λεῖται τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἁμαρτωλῶν καί χαίρει ἐπί τούτοις μᾶλλον ἤ τοῖς μόνιμον
ἔχουσι τήν ἀρετήν» (Μ. 123,341). 

18,13. Στόν Λουκ. 15,4.6 αὐτό τό πρόβατο
εἶναι «ἀπολωλός», στόν Ματθ. εἶναι «πλανη-
θέν». Ὁ Λουκᾶς σκέπτεται τούς χαμένους
ἀνθρώπους, πού ὁ Ἰησοῦς ἦλθε νά ἀναζητήσει
καί νά σώσει, ἐνῶ ὁ Ματθαῖος φαίνεται νά βλέπει
στούς «μικρούς» (στίχ. 10) τά ἀδύνατα μέλη τῆς

ἱερῆς κοινότητας, πού κινδυνεύουν νά χαθοῦν,
λόγω περιφρόνησης (στίχ. 10) καί ὑπερβολικῆς
αὐστηρότητας (στίχ. 21), τῆς ὁποίας μπορεῖ νά
ἦταν καί θύματα. Στόν Ματθαῖο, ὅπως στόν σύγ-
χρονο ἰουδαϊσμό, αὐτός ὁ κίνδυνος ἀπωλείας χα-
ρακτηρίζει τήν μεσσιακή ἐποχή. 

18,12 Τί ὑμῖν δοκεῖ; Ἐὰν γένηταί
τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ
πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ
ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη, πορευ-
θεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 
13Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ
μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα
τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 
14Οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα ἔμπροσθεν
τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα
ἀπόληται εἷς τῶν μικρῶν τούτων.

18,12 «Τί νομίζετε; Ἄν ἕνας
ἄνθρωπος ἔχει ἑκατό πρόβατα καί
χαθεῖ ἕνα ἀπό αὐτά, δέν θά ἀφήσει
τά ἐνενήντα ἐννιά πάνω στά βουνά,
γιά νά πάει νά ζητήσει τό χαμένο; 
13 Καί ἄν συμβεῖ νά τό βρεῖ, ἀληθινά
σᾶς λέγω, ὅτι χαίρει γι᾿ αὐτό περισ-
σότερο, παρά γιά τά ἐνενήντα ἐννιά,
πού δέν χάθηκαν. 
14 Ἔτσι δέν θέλει ὁ Πατέρας σας ὁ
οὐράνιος νά χαθεῖ ἕνας ἀπό αὐτούς
τούς μικρούς». 

Ἀδελφική διόρθωση (18,15-18)

1. Στίς προηγούμενες περικοπές ὁ Κύριος ἔστρεφε τόν λόγο Του ἐναντίον ἐκεί-
νων πού σκανδαλίζουν τούς ἄλλους· στή περικοπή μας ὅμως στρέφει τόν λόγο Του
πρός τούς σκανδαλιζομένους, γιά νά παραμυθήσει καί γιά νά διορθώσει καί αὐτούς.
Σέ ἐκεῖνον λοιπόν πού βλάφθηκε καί ἀδικήθηκε ἀπό κάποιον, ἄν αὐτός ὁ κάποιος
εἶναι χριστιανός, ἐπιτρέπει ὁ Κύριος νά τόν συναντήσει καί νά τόν ἐλέγξει κατά
μόνας («ἔλεγξον αὐτόν μεταξύ σοῦ καί αὐτοῦ μόνου», στίχ. 15). Ἄς παρατηρήσουμε
ὅτι δέν λέγει «ὕβρισον», ἀλλά «ἔλεγξον». Ἄν δέ ὁ ἀδικήσας, μετά ἀπό τόν κατά
μόνας ἔλεγχο τοῦ ἀδικηθέντος ἤ καί μετά ἀπό τήν ἐνώπιον δύο μαρτύρων καταγγε-
λία γιά τήν ἀδικία του (στίχ. 16), δέν συνετισθεῖ, λέγει ὁ Κύριος στόν ἀδικηθέντα
νά ἀναφέρει τό συμβάν στήν Ἐκκλησία («εἰπέ τῇ Ἐκκλησίᾳ», στίχ. 17α). Δηλαδή,
τοῦ λέγει «ἐπί τῶν προέδρων τῆς Ἐκκλησίας δημοσίευσον τό πταῖσμα» (Θεοφύλα-
κτος, Μ. 123,341). Ἄν τέλος ὁ ἀδικήσας παρακούσει καί τῆς Ἐκκλησίας, τότε ὁ ἀδι-
κηθείς καί σκανδαλισθείς νά τόν θεωρεῖ ὡς «ἐθνικόν καί τελώνην» (στίχ. 17β),
δηλαδή, ἄπιστο καί ἁμαρτωλό. 
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2. Ὁ ἀδικηθείς ὅμως ἀληθινός μαθητής τοῦ Χριστοῦ δέν πρέπει νά σταματήσει
ἐδῶ. Πρέπει νά συγχωρήσει τόν ἀδικήσαντα αὐτόν. Γιατί, ἄν τόν ἀφήσει ἀσυγχώ-
ρητον, θά εἶναι ἔτσι «ἐθνικός καί τελώνης» καί γιά τήν ἄλλη ζωή· ἄν ὅμως τόν συγ-
χωρήσει, θά εἶναι συγχωρημένος καί στήν ἄλλη ζωή, γιατί ὁ Κύριος εἶπε: «Ὅσα ἐάν
δήσητε ἐπί τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καί ὅσα ἐάν λύσητε ἐπί τῆς γῆς,
ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ» (στίχ. 18). Πραγματικά, ὁ λόγος αὐτός τοῦ Κυρίου
ἀναφέρεται καί στούς λαϊκούς πιστούς καί ὄχι μόνο στούς ἱερεῖς: «Οὐ μόνον ὅσα
λύουσιν οἱ ἱερεῖς εἰσί λελυμένα, ἀλλ᾽ ὅσα καί ἡμεῖς οἱ ἀδικηθέντες ἤ δεσμοῦμεν ἤ λύο-
μεν, κἀκεῖνα ἔσται δεδεμένα ἤ λελυμένα» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,344)!

18,15. Βλ. Λουκ. 17,3. Οἱ στίχ. 15-17 ἔχουν
ἕνα κάπως παράλληλο καί στόν κανόνα τοῦ
Κουμράν. Ὁ Ἰησοῦς ὁμιλεῖ ἐδῶ μᾶλλον γιά με-
ρικούς ζηλωτές, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά διορθώσουν
μόνοι τους καί ἄνευ τῆς Ἐκκλησίας τούς ἀτά-
κτους ἀδελφούς. Ἔτσι ὅμως παραθεωρεῖται ἡ
Ἐκκλησία καί ἀλλοιώνεται ἡ ἐκκλησιαστική κοι-
νότητα. – Ἐκέρδησας τόν ἀδελφόν σου. Ὄχι μέ
τήν ἔννοια νά τόν κερδήσει στήν πίστη ἤ νά τόν
διατηρήσει ὡς προσωπικό φίλο, ἀλλά νά τόν δια-
τηρήσει ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τήν ὁποία
αὐτός ἐπρόκειτο νά φύγει ἤ νά ἀποβληθεῖ. 18,17.
Εἰπέ τῇἘκκλησίᾳ. Στήν σύναξη τῶν πιστῶν, βλ.
σχόλ. εἰς 16,18. – Ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικός...
Ἄνθρωποι «ἀκάθαρτοι», μέ τούς ὁποίους οἱ

εὐσεβεῖς Ἰουδαῖοι δέν μποροῦσαν νά συμφωνή-
σουν, βλ. σχόλ. εἰς 5,46 καί 9,10. Δηλαδή, ὁ
λόγος πρός ἐκεῖνον πού ἀγωνίζεται νά σώσει τόν
πταίσαντα: Δέν εἶσαι πιά ὑπεύθυνος ἤ μόνον ὁ
Ἰησοῦς μπορεῖ τώρα νά κάνει κάτι. Βλ. τήν ἀπο-
κοπή ἀπό τήν θεία Κοινωνία τῶν ἀναφερομένων
εἰς Α´ Κορ. 5,11 (βλ. καί τό ἐκεῖ σχόλιο). 18,18.
Βλ. σχόλ. εἰς 16,19. Ἡ δύναμη τῶν κλειδιῶν, πού
δόθηκε πιό παραπάνω στόν Πέτρο (16,19), δίδε-
ται τώρα στούς ἀκροατές αὐτοῦ τοῦ λόγου, στήν
ὁμάδα τῶν ἀκολούθων τοῦ Χριστοῦ, καί
ἐννοεῖται βέβαια, κατά κύριο λόγο, στούς προ-
εστῶτες αὐτῆς, στούς Ἀποστόλους. Βλ. καί Θε-
οφύλακτο Βουλγαρίας εἰς Μ. 123,344. 

18,15«Ἄν δέ ἁμαρτήσει σέ σένα ὁ
ἀδελφός σου, πήγαινε καί ἔλεγξέ
τον, ἀλλά νά εἶστε μόνο οἱ δυό σας.
Ἄν σέ ἀκούσει, κέρδισες τόν ἀδελφό
σου. 
16Ἄν ὅμως δέν σέ ἀκούσει, πάρε μαζί
σου ἀκόμη ἕναν ἤ δυό, γιά νά πιστο-
ποιηθεῖ κάθε λόγος (τῆς ὑπόθεσής
σας), ἀφοῦ θά τό ποῦν δύο ἤ τρεῖς
μάρτυρες. 
17 Ἄν δέ καί αὐτούς δέν τούς ἀκού-
σει, τότε ἀνάφερε τήν ὑπόθεση στήν
Ἐκκλησία. Ἄν δέ παρακούσει καί
στήν Ἐκκλησία, νά τόν θεωρεῖς σάν
τόν εἰδωλολάτρη καί τόν τελώνη. 
18Ἀληθινά σᾶς λέγω, ὅσα δέσετε στή

18,15 Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ
ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον
αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου·
ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν
ἀδελφόν σου· 
16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ
σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος
δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν
ρῆμα. 

17Ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ
ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας
παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ
ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 

18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε

Λευιτ.
19,17

Δευτ.
19,15

Ρωμ.
16,17

Α´ Κορ.
5,11

16,19σχ.
Ἰωάν.
20,23
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ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ
οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς
γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.

γῆ (= ὅσα κρατήσετε ἀσυγχώρητα
στήν γῆ), θά εἶναι δεμένα καί στόν
οὐρανό· καί ὅσα θά λύσετε στήν γῆ
(= ὅσα συγχωρέσετε στήν γῆ) θά
εἶναι λυμένα (καί) στόν οὐρανό».

Προσευχή ἐκ συμφώνου (18,19-20)

1. Μέ τούς ἐδῶ λόγους Του ὁ Κύριος μᾶς συνάγει στήν ἀγάπη. Ἐπειδή μᾶς ἐμπό-
δισε ἀπό τό νά σκανδαλίζουμε καί νά βλάπτουμε καί νά βλαπτόμαστε, στήν περι-
κοπή μας ἐδῶ μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν μεταξύ μας συμφωνία. Καί ἡ μεταξύ μας συμφωνία
καί ἀγάπη ἐκδηλώνεται μέ τήν προσευχή. Εἰσακούεται δέ ἡ προσευχή μόνον ὅταν
ὑπάρχει συμφωνία μεταξύ μας (στίχ. 19). Ἀκόμη καί δύο ἤ τρεῖς πιστοί νά εὑρεθοῦν
συνηγμένοι μέ ἀγάπη στό ὄνομα τοῦ Κυρίου (δηλαδή, γιά σκοπούς σύμφωνα μέ τό
θέλημά Του), ἐκεῖ, μεταξύ τους, εὑρίσκεται ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος (στίχ. 20). 

2. Τήν συμφωνία τῶν δύο, πού ἔχουν ἐν μέσῳ αὐτῶν τόν Κύριον, ὁ Θεοφύλακτος
ἑρμηνεύει ὡραῖα καί διαφορετικά: (α) Συμφωνία σαρκός καί πνεύματος στόν κάθε
πιστό, ὁπότε αὐτός ἔχει ἐντός του τόν Κύριο. (β) Συμφωνία τῶν τριῶν δυνάμεων
τῆς ψυχῆς του, τοῦ λογικοῦ, τοῦ θυμικοῦ καί τοῦ ἐπιθυμητικοῦ. Στήν εἰρήνη τῆς
ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ πιστοῦ κατοικεῖ πράγματι ὁ Χριστός· ἀλλά καί (γ) ἐν μέσῳ τῆς
Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης εὑρίσκεται ὁ Χριστός καί κηρύττεται καί ἀπό τίς
δύο, διότι ὑπάρχει συμφωνία μεταξύ τῶν δύο Διαθηκῶν (Μ. 123,344)!

18,20. Οὗ γάρ εἰσί... Αὐτός ὁ λόγος τοῦ
Ἰησοῦ δέν ἀναφέρεται στίς χωριστές μικρές κοι-
νότητες. Τά συμφραζόμενα δείχνουν ὅτι αὐτοί
«οἱ δύο ἤ τρεῖς» εἶναι ἑνωμένοι στήν Ἐκκλησία
(στίχ. 17), στήν μοναδική σύναξη. Οἱ λόγοι αὐτοί
τοῦ Ἰησοῦ ἔχουν πιθανόν ὡς σκοπό ὄχι νά ὑπο-

σχεθοῦν τήν παρουσία Του σέ κάθε προσευχή
ἀναφερομένη στό ὄνομά Του (αὐτό εἶναι αὐτο-
νόητο), ἀλλά νά δυναμώσουν τίς προσπάθειες γιά
διόρθωση καί συμφιλίωση μεταξύ ἀδελφῶν
στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, βεβαιώνοντάς
τους γιά τήν ἐκεῖ παρουσία Του. 

18,19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ
τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ
ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς
παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρα-
νοῖς. 
20Οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι
εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ
αὐτῶν.

18,19 «Σᾶς βεβαιώνω ἐπίσης, ὅτι,
ἄν δύο ἀπό σᾶς συμφωνήσουν πάνω
στήν γῆ γιά ὁποιοδήποτε πράγμα,
πού θά ζητήσουν, θά γίνει σ᾿ αὐτούς
ἀπό τόν Πατέρα Μου τόν οὐράνιο. 

20 Ὅπου δέ εἶναι δύο ἤ τρεῖς συγκεν-
τρωμένοι στό ὄνομά Μου, ἐκεῖ
εἶμαι ἀνάμεσά τους». 

Ἰωάν.
15,7.16

28,20



238

18,21-22.23-35

Συγγνώμη στόν πταίσαντα (18,21-22)

Στήν περικοπή μας ὁ Πέτρος ρωτάει τόν Χριστό γιά ἁμάρτημα κάποιου πρός
αὐτόν καί ὄχι πρός τόν Θεό· γι᾽ αὐτό καί λέγει, «ἀφήσω αὐτῷ» (στίχ. 21), ἐγώ νά
τόν συγχωρήσω. Γιατί ξέρει ὁ Πέτρος ὅτι ἄν ἁμαρτήσει κάποιος στόν Θεό, «οὐκ
αὐτός ὁ ἰδιώτης δύναται αὐτῷ συγχωρεῖν, εἰ μή που γε ὁ Θεοῦ τάξιν ἔχων ἱερεύς».
Ἀλλά ὁμοίως ξέρει ὁ Πέτρος ἀπό τόν λόγο πού εἶπε ὁ Χριστός (βλ. στίχ. 18), ὅτι,
ἄν κάποιος ἁμαρτήσει σ᾽ αὐτόν, δηλαδή, τόν ἄνθρωπο) καί τόν συγχωρήσει, ἄν καί
«ἰδιώτης (ὁ Πέτρος) καί οὐχί ἱερεύς, (αὐτός ὁ ἁμαρτήσας) ἔσται ἀφειμένος» (Θεο-
φύλακτος, Μ. 123,344). Γι᾽ αὐτό, λοιπόν, καί ἐρωτᾶ τόν Χριστό πόσες φορές ἄν
ἁμαρτήσει ὁ ἀδελφός του νά τόν συγχωρήσει. Μέχρι ἑπτά (στίχ. 21); Καί ὁ Χριστός
τοῦ ἀπαντᾶ μέχρι ἑβδομῆντα φορές τό ἑπτά (στίχ. 22), δηλαδή, ἄπειρες φορές. Πάν-
τοτε πρέπει νά συγχωροῦμε τόν πταίσαντα ἀδελφό μας, ὅταν μᾶς ζητᾶ τήν συγ-
γνώμη. Σ᾽ αὐτό τό θέμα, ὅτι πρέπει νά εἴμαστε συμπαθεῖς πρός τούς πταίσαντας,
ἀναφέρεται καί ἡ ἑπόμενη παραβολή. 

18,21Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέ-
τρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτή-
σει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω
αὐτῷ; Ἕως ἑπτάκις; 

22Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ λέγω σοι
ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾿ ἕως ἑβδομηκοντά-
κις ἑπτά.

18,21 Τότε ὁ Πέτρος τόν πλησίασε
καί εἶπε: «Κύριε, πόσες φορές θά
μοῦ κάνει κακό ὁ ἀδελφός μου καί
ἐγώ θά τόν συγχωρῶ; Ἕως ἑπτά
φορές;» 
22 Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Δέν σοῦ
λέγω ἕως ἑπτά φορές, ἀλλά ἕως
ἑβδομήντα φορές τό ἑπτά». 

18,21. Κατά τό παράδειγμα τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
Ἰησοῦ (βλ. σχόλ. εἰς Λουκ. 23,34) καί ὅπως γι-
νόταν ἤδη μεταξύ τῶν Ἰσραηλιτῶν (Λευϊτ.
19,18-19· βλ. καί Ἐξ. 21,25 σχόλ.), οἱ χριστιανοί
πρέπει νά συγχωροῦν ὁ ἕνας τόν ἄλλον (5,39.
6,12. Β´ Κορ. 2,7. Ἐφ. 4,32. Κολ. 3,13) καί νά
ἀγαποῦν τόν πλησίον τους· «πλησίον» ὅμως

εἶναι πᾶς ἄνθρωπος, συμπεριλαμβανομένων καί
ἐκείνων στούς ὁποίους πρέπει νά ἀποδοθεῖ τό
καλόν ἀντί τοῦ κακοῦ (5,44-45. Ρωμ. 12,17-21.
Α´ Θεσ. 5,15. Α´ Πέτρ. 3,9. Βλ. Ἐξ. 21,25. Ψαλμ.
5,11). Ἔτσι ἡ ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν,
βλ. Παροιμ. 10,12 ἀναφερόμενο εἰς Ἰακ. 5,20. Α´
Πέτρ. 4,8. 18,22. Βλ. σχόλ. εἰς 6,9. 

Ἡ παραβολή τοῦ κακοῦ δούλου (18,23-35)

1. Ἐπειδή στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ νόμος εἶναι νά συγχωροῦμε ὅλους ὅσους μᾶς
ἔπταισαν, γι᾽ αὐτό μᾶς λέγει ὁ Κύριος ἐδῶ μία παραβολή μέ τήν ὁποία μᾶς διδάσκει
νά συγχωροῦμε τούς ἁμαρτάνοντας σέ μᾶς, ἀφοῦ μάλιστα καί ἐμεῖς εἴμαστε πολύ
ὀφειλέτες στόν Θεό μέ τά πολλά μας ἁμαρτήματα. Ἡ παραβολή λέγει γιά κάποιο

||Λουκ.
17,4

Ματθ.
6,12

Λουκ.
23,34

Γεν. 4,24
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βασιλιᾶ πού θέλησε νά τοῦ ἀποδώσουν λογαριασμό οἱ δοῦλοι καί οἱ αὐλικοί του.
Ἕνας δοῦλος τοῦ ὄφειλε τό ὑπέρογκο ποσό δέκα χιλιάδες τάλαντα. Μέ τήν θερμή
παράκληση τοῦ δούλου αὐτοῦ γιά παράταση χρόνου ὁ βασιλιᾶς τόν εὐσπλαγχνί-
στηκε καί τοῦ χάρισε τό πολύ μεγάλο δάνειο (στίχ. 23-27). Ὁ δοῦλος ὅμως αὐτός,
πού ἔλαβε ἄφεση αὐτοῦ τοῦ μεγάλου χρέους του ἀπό τόν βασιλιᾶ, δέν συγχώρησε
ἕναν ἄλλο δοῦλο του, ὁ ὁποῖος τοῦ χρεωστοῦσε ἑκατό δηνάρια, ἕνα δηλαδή πολύ
μικρό ποσό σχετικά μέ τό δικό του προηγούμενο χρέος. Παρά τίς πολλές καί θερμές
παρακλήσεις τοῦ δευτέρου δούλου στόν δανειστή του, αὐτός δέν ἐκάμφθη, ἀλλά
ἀπαιτοῦσε μέ σκληρότητα ἀπό τόν χρεώστη του νά τοῦ πληρώσει τό ὀφειλόμενο
μικρό ποσό καί ἐπειδή δέν εἶχε, τελικά τόν ἔριξε στήν φυλακή, μέχρι νά τοῦ πλη-
ρώσει ὅ,τι τοῦ χρεωστοῦσε (στίχ. 28-30). 

2. Ὅταν ἔμαθε ὁ βασιλεύς τήν διαγωγή τοῦ ἀσπλάχνου αὐτοῦ δούλου, τόν ἐκά-
λεσε καί τόν ἤλεγξε (στίχ. 32-33) καί τόν ὑποχρέωσε νά τοῦ ἐξοφλήσει ὅλο ἐκεῖνο
τό μεγάλο χρέος, ἐπειδή αὐτός δέν φάνηκε εὐσπλαγχνικός στόν σύνδουλό του (στίχ.
34). Τό μήνυμα τῆς παραβολῆς εἶναι ὅτι γιά νά συγχωρηθοῦν τά ἁμαρτήματά μας
ἀπό τόν Θεό προϋπόθεση εἶναι καί ἐμεῖς νά συγχωροῦμε τά πταίσματα τῶν ἄλλων
πρός ἐμᾶς (στίχ. 35).  

18,23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ,
ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν
δούλων αὐτοῦ. 
24 Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν
προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυ-
ρίων ταλάντων. 

25 Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι
ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ
πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ
τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ
ἀποδοθῆναι. 
26 Πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει
αὐτῷ λέγων· κύριε, μακροθύμησον
ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι ἀποδώσω. 

18,23«Γι᾿ αὐτό μοιάζει ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν μέ ἕναν ἄνθρωπο βα-
σιλέα, ὁ ὁποῖος θέλησε νά λογαρια-
στεῖ μέ τούς δούλους του. 
24 Ὅταν δέ ἄρχισε νά κάνει λογαρι-
σμό, τοῦ ἔφεραν ἕναν πού χρω-
στοῦσε δέκα χιλιάδες τάλαντα (πολύ
μεγάλο ποσό). 
25 Ἐπειδή δέ αὐτός δέν εἶχε νά τά
ἐξοφλήσει, διέταξε ὁ κύριός του νά
πωληθεῖ αὐτός καί ἡ γυναίκα του καί
τά παιδιά του καί ὅλα ὅσα εἶχε, καί
νά ἐξοφληθεῖ τό χρέος. 
26Τότε ἔπεσε ὁ δοῦλος καί τόν προ-
σκυνοῦσε λέγοντας: “Κύριε, κάνε
ὑπομονή γιά μένα καί θά σοῦ τά ἐξο-

18,23. Μετά τῶν δούλων αὐτοῦ. Στίς βιβλι-
κές διηγήσεις αὐτή ἡ λέξη δέν σημαίνει πάντα
τούς σκλάβους, ἀλλά συχνά σημαίνει σημαντικά
πρόσωπα (βλ. Α´ Βασ. 8,14. Δ´ Βασ. 5,6. Ματθ.
13,27. 25,14-30). 18,24. Μύρια τάλαντα. Περί-
που ἑβδομῆντα ἑκατομμύρια χρυσᾶ φράγκα.

Ἰσοδυναμοῦν μέ 240 χρυσές λίρες· ποσό ὑπερ-
βολικό, τό ὁποῖο ἐπιλέχθηκε ἐπίτηδες. Ὁ δοῦλος
πού ὀφείλει αὐτό τό ὑπέρογκο ποσό εὑρίσκεται
σέ μία ἀδιέξοδο κατάσταση. Τήν σωτηρία του
τήν ὀφείλει μόνο στήν εὐσπλαγχνία τοῦ κυρίου
του (στίχ. 27). Αὐτή εἶναι ἡ κατάσταση τοῦ

25,19
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27 Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ
δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ
τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 

28Ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν
ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφει-
λεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρα-
τήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων· ἀπόδος
μοι εἴ τι ὀφείλεις. 

29Πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς
τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν
λέγων· μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ
ἀποδώσω σοι. 
30 Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν
ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ
ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
31 Ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ
γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ
ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ
ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 
32 Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ
κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πο-
νηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην
ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. 
33 Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύν-
δουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα; 

34Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ πα-
ρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως
οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. 

φλήσω ὅλα”. 
27 Ὁ κύριος δέ τοῦ δούλου ἐκείνου
φάνηκε σπλαχνικός καί τόν ἄφησε
ἐλεύθερο, ἀλλά καί τοῦ χάρισε τό
δάνειο. 
28 Ἀλλά ὅταν βγῆκε ἔξω ὁ δοῦλος
ἐκεῖνος, βρῆκε ἕναν ἀπό τούς συν-
δούλους του, ὁ ὁποῖος τοῦ ὄφειλε
ἑκατό δηνάρια (πολύ μικρό ποσό).
Καί τόν ἔπιασε καί τόν ἔπνιγε λέγον-
τας: “Δός μου ὅσα χρωστᾶς”. 
29 Ἔπεσε τότε ὁ σύνδουλός του στά
πόδια του καί τόν παρακαλοῦσε λέ-
γοντας: “Κάνε ὑπομονή γιά μένα,
καί θά σέ ἐξοφλήσω”. 
30Αὐτός ὅμως δέν ἤθελε, ἀλλά πῆγε
καί τόν ἔβαλε στή φυλακή, ἕως ὅτου
ἐξοφλήσει τό χρέος. 
31Ὅταν δέ οἱ σύνδουλοί του εἶδαν τά
συμβάντα, λυπήθηκαν πάρα πολύ
καί πῆγαν καί ἀνέφεραν στόν κύριό
τους ὅλα ὅσα συνέβησαν. 
32Τότε τόν κάλεσε ὁ κύριός του καί
τοῦ λέγει: “Δοῦλε πονηρέ, ὅλο τό
χρέος ἐκεῖνο σοῦ τό χάρισα, ἐπειδή
μέ παρακάλεσες. 
33Δέν ἔπρεπε καί σύ νά ἐλεήσεις τό
σύνδουλό σου, ὅπως σέ ἐλέησα καί
ἐγώ;” 
34Καί ὀργίστηκε ὁ κύριός του καί τόν
παρέδωσε στούς βασανιστές, ἕως
ὅτου τοῦ ἐξοφλήσει ὅλο τό χρέος. 

ἀνθρώπου μπροστά στόν Θεό, βλ. στίχ. 33.
18,28. Ἑκατόν δηνάρια. Λιγώτερο ἀπό ἑκατό
χρυσᾶ φράγκα. Πολύ μικρό ποσό συγκριτικά μέ
τό προηγούμενο τοῦ στίχ. 24. Βλ. σχόλ. Ἡ δυσα-
ναλογία τῶν δύο ποσῶν τονίζεται ἔντονα ἐδῶ.

18,32. Πᾶσαν τήν ὀφειλήν. Ἡ ἔκφραση αὐτή
ὑπενθυμίζει τούς ὅρους τοῦ πέμπτου αἰτήματος
τοῦ «Πάτερ ἡμῶν...». 
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35 Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουρά-
νιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκα-
στος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν
καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα
αὐτῶν.

35Ἔτσι καί ὁ Πατέρας μου ὁ ἐπουρά-
νιος θά κάνει σέ σᾶς, ἄν καθένας σας
δέν συγχωρήσετε στόν ἀδελφό του
ἀπό τίς καρδιές σας τά παραπτώματά
τους».

VI. ΕΓΓΥΣ Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ (19,1-25,46)

1. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (19,1-23,39)

Ἐρώτημα γιά τό διαζύγιο (19,1-9)

1. Τό θέμα τῆς περικοπῆς μας εἶναι τό διαζύγιο. Οἱ Φαρισαῖοι νόμιζαν ὅτι θά
ἐπιστομίσουν μέ τά ἐρωτήματά τους τόν Χριστό καί τόν ρώτησαν, ἄν ἐπιτρέπεται
στόν ἄνθρωπο νά χωρίσει τή γυναίκα του γιά κάθε ἀφορμή καί αἰτία (στίχ. 3). Σκέ-
φθηκαν ὅτι, ἄν ὁ Χριστός ἔλεγε ἐπιτρέπεται, τότε θά τοῦ ἔλεγαν, γιατί εἶπε σέ προ-
ηγούμενο λόγο του (βλ. 5,32) ὅτι μόνο γιά λόγο πορνείας ἐπιτρέπεται νά χωρίζει ὁ
ἄνδρας ἀπό τήν γυναίκα του; Ἄν, ἀντίθετα, ὁ Χριστός ἀπαντοῦσε ὅτι ὄχι δέν ἐπι-
τρέπεται νά χωρίζει ὁ ἄνδρας ἀπό τήν γυναίκα του, τότε θά τοῦ ἔλεγαν ὅτι διαφωνεῖ
μέ τόν Μωϋσῆ, ὁ ὁποῖος ἐπέτρεψε στόν ἄνδρα νά ἀποβάλλει, καί χωρίς μάλιστα
εὔλογο αἰτία, τήν μισουμένη ἀπ᾽ αὐτόν γυναίκα του (βλ. Δευτ. 24,1 καί Ματθ. 19,7).
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ στό ἐρώτημα τῶν Φαρισαίων ἔδειξε σ᾽ αὐτούς ὅτι ἡ νο-
μοθεσία τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἀρχή σχετικά μέ τόν γάμο ἦταν ἡ μονογαμία (στίχ. 4).
Στόν ἕνα ἄνδρα Ἀδάμ δόθηκε μία γυναίκα, ἡ Εὔα. Τόσο εἶναι περισπούδαστο στόν
Θεό τό ἀγαθό τῆς συζυγίας, ὥστε ἐπέτρεψε στούς συζύγους νά ἐγκαταλείπουν καί
τούς γονεῖς τους γιά τήν μεταξύ τους προσκόλληση (στίχ. 5). Οἱ σύζυγοι εἶναι «σάρξ
μία» (στίχ. 5.6). «Ὥσπερ ἐναγές (= ἀποτρόπαιο) ἐστι τό τήν οἰκείαν σάρκα τέμνειν,
οὕτω καί τό διασπᾷν τούς συζύγους» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,349)! 

2. Στόν λόγο αὐτό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι ἡ μονογαμία εἶναι ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ
ἀπό τήν ἀρχή, οἱ Φαρισαῖοι, γιά νά τόν φέρουν σέ δίλημμα, τοῦ λέγουν, ὅτι, ἄν ὁ
Θεός θέλει τήν  μονογαμία, τότε, γιατί ὁ Μωυσῆς ἐπέτρεψε στόν ἄνδρα νά ἀπολύει
τήν γυναίκα του μέ διαζύγιο (στίχ. 7); Καί ὁ Χριστός, σ᾽ αὐτούς πού θέλησαν νά
τόν παραστήσουν ἐνάντιο πρός τόν Μωυσῆ, ἀπολογεῖται ὑπέρ τοῦ Μωυσέως καί
«περιτρέπων τό πᾶν τῆς κατηγορίας εἰς τήν ἐκείνων κεφαλήν» (Θεοφύλακτος, Μ.
123,352). Τούς λέγει λοιπόν ὅτι γιά τήν σκληροκαρδία σας σᾶς ἐπέτρεψε ὁ Μωυσῆς
νά χωρίζετε ἀπό τίς γυναῖκες σας, «γιά νά προλάβει μέ τό διαζύγιο χειρότερα κακά.
Διότι μερικοί ἀπό σᾶς ἦταν δυνατόν νά κάνουν ἀκόμη καί φόνο γιά νά ἀπαλλαγοῦν
ἀπό τήν ἀνεπιθύμητη γυναίκα τους» (Τρεμπέλας). «Ἀπηνεῖς γάρ ὄντες, ἐφόνευον ἄν
τάς γυναῖκας, εἰ ἠναγκάζοντο κατέχειν αὐτάς» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,352)! Δέν δό-
θηκε ὅμως τό διαζύγιο ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας· τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν

6,12
Λουκ.
23,34

||Μάρκ.
10,1-12
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ἀρχή ἦταν ἡ μονογαμία  (στίχ. 8). Ὁ Χριστός μόνο γιά λόγο πορνείας ἐπιτρέπει στόν
ἄνδρα νά χωρίσει τήν γυναίκα του. Ὅποιος, ὄχι γιά λόγο πορνείας, κάνει γάμο μέ
ἄλλη, διαπράττει μοιχεία. Καί ἐκεῖνος, πού θά κάνει γάμο μέ χωρισμένη, διαπράττει
μοιχεία, γιατί παίρνει γυναίκα πού ἀνήκει σέ ἄλλον.   

19,3. Αὐτό τό ἐρώτημα, τό ὁποῖο ἔθετε τό
πρόβλημα τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Νόμου, πού ἀναγ-

γέλθηκε εἰς Δευτ. 24,1, ἦταν στίς ραββινικές σχο-
λές, θέμα λεπτῶν διακρίσεων. 19,6. Κατηγορη-

19,1 Ὅταν δέ τελείωσε ὁ Ἰησοῦς
αὐτούς τούς λόγους, ἀναχώρησε ἀπό
τήν Γαλιλαία καί ἦλθε στήν περιοχή
τῆς Ἰουδαίας, πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη. 

2Καί τόν ἀκολούθησαν πλήθη πολλά
καί τούς θεράπευσε ἐκεῖ. 

3 Καί ἦλθαν σ᾿ αὐτόν οἱ Φαρι-
σαῖοι, μέ σκοπό νά τόν πειράξουν,
καί τοῦ εἶπαν: «Ἐπιτρέπεται νά χω-
ρίζει κανείς τή γυναίκα του γιά ὁποι-
αδήποτε αἰτία;» 
4Αὐτός δέ τούς ἀπάντησε: «Δέν δια-
βάσατε, ὅτι ὁ Δημιουργός ἀπό τήν
ἀρχή τούς ἔκανε ἄνδρα καί γυναίκα 

5καί εἶπε·(διά τοῦ Ἀδάμ), “Γι᾿ αὐτό
θά ἀφήσει ὁ ἄνθρωπος τόν πατέρα
του καί τή μητέρα καί θά προσκολ-
ληθεῖ στήν γυναίκα του, καί θά γί-
νουν οἱ δυό ἕνα σῶμα;” 
6Ὥστε δέν εἶναι πλέον δύο, ἀλλά ἕνα
σῶμα. Ἐκεῖνο λοιπόν πού ἕνωσε ὁ
Θεός μέ τό ἄλλο, ἄς μήν τό χωρίζει
ὁ ἄνθρωπος». 
7Τοῦ λέγουν: «Ἀλλά γιατί ὁ Μωυσῆς
ἔδωσε ἐντολή νά δίνει ὁ ἄνδρας
ἔγγραφο διαζυγίου (στή γυναίκα
του) καί νά τήν χωρίζει;». 
8Τούς λέγει: «Γιά τήν σκληροκαρδία

19,1Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ
Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους μετῆρεν
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ
ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδά-
νου. 
2Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολ-
λοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 

3 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Φαρι-
σαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγον-
τες αὐτῷ· εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ
ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ
πᾶσαν αἰτίαν; 
4Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ
ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ᾿ ἀρχῆς
ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ
εἶπεν, 
5 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρω-
πος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μη-
τέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ
αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα
μίαν; 
6 Ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ
μία. ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν,
ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 

7Λέγουσιν αὐτῷ· τί οὖν Μωσῆς ἐνε-
τείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου
καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν; 

8Λέγει αὐτοῖς· ὅτι Μωσῆς πρὸς τὴν

Λουκ.
9,51

16,1
Λουκ.
11,54

Ἰωάν. 8,6

Γεν. 1,27

Γεν. 2,24
Ἐφ. 5,31

Α´ Κορ.
6,16. 7,10

Δευτ. 24,1
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σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν
ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν·
ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτω. 
9Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν
γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ
γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται· καὶ ὁ ἀπο-
λελυμένην γαμήσας μοιχᾶται. 

σας ὁ Μωυσῆς σᾶς ἐπέτρεψε νά χω-
ρίζετε τίς γυναῖκες σας, ἐνῶ ἀπό τήν
ἀρχή δέν ἦταν ἔτσι. 
9 Σᾶς βεβαιώνω δέ, ὅτι ἐκεῖνος πού
θά χωρίσει τήν γυναίκα του, ὄχι γιά
λόγο πορνείας, καί θά νυμφευθεῖ
ἄλλη, αὐτός διαπράττει μοιχεία.
Ἀλλά καί ἐκεῖνος πού θά νυμφευθεῖ
χωρισμένη διαπράττει μοιχεία». 

ματική διαβεβαίωση περί τῆς μή διαλύσεως τοῦ
συζυγικοῦ δεσμοῦ. 19,9. Λέγω δέ ὑμῖν (μία
συχνή εἰσαγωγή στήν αὐθεντική διδασκαλία τοῦ
Ἰησοῦ) ὅτι ὅς ἄν ἀπολύσῃ τήν γυναίκα αὐτοῦ
μή ἐπί πορνείᾳ... Τόν λόγο αὐτό εἶπε ὁ Κύριος
ἀκριβῶς ἔτσι καί στήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία Του
εἰς 5,32: «Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν ὅτι ὅς ἄν ἀπολύσῃ τήν
γυναίκα αὐτοῦ παρεκτός λόγου πορνείας...». Βλ.
σχόλ. εἰς 5,31-32. Ἡ ἔκφραση «παρεκτός λόγου
πορνείας», ἀπαντᾶ ἐδῶ μέ τήν ἔκφραση «μή ἐπί
πορνείᾳ» (ἀπουσιάζει ὅμως ἡ ἔκφραση ἀπό
Μάρκ. 10,11-12 καί Λουκ. 16,18· σύγκρ. μέ Ρωμ.
7,2-3. Α΄ Κορ. 7,10-11). Ποιός εἶναι ὁ «λόγος
πορνείας», πού ἐπιτρέπει τήν ἀποπομπή τῆς συ-
ζύγου; Δόθηκε ἡ ἑρμηνεία ὅτι πρόκειται περί
τριῶν περιπτώσεων: (α) Ὁ ἄνδρας νά εὕρει στήν
γυναίκα του «ἄσχημον πρᾶγμα» (βλ. Δευτ. 24,1,
καί ὅπως οἱ ραββῖνοι ἑρμηνεύουν τήν ἔκφραση

αὐτή)· (β) ἡ μοιχεία, ἡ ἀπιστία δηλαδή τῆς γυναί-
κας στόν σύζυγό της καί (γ) ἡ παράνομη συζυγική
ἕνωση, πρό παντός κατά τήν νομοθεσία τοῦ
Λευϊτ. 18,6-18, ἔννοια πού ξαναβρίσκουμε πιθα-
νόν εἰς Πράξ. 15,28-29. Αὐτή ἡ περίφημη «ματ-
θαιϊκή ἐξαίρεση» εἶναι πιθανόν μία ἐφαρμογή,
ἀπό τόν Εὐαγγελιστή, ἑνός λόγου τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ, πού ἀποκλείει κάθε ἀποπομπή, σέ μία νέα
κατάσταση, ἀνάλογη μέ ἐκείνη πού ἀφήνει νά
ὑποθέσουμε τό Α΄ Κορ. κεφ. 7. Ὅπως καί ἄν ἔχει
τό πράγμα, λέγει τό ΤΟΒ, ἡ προέλευση αὐτοῦ τοῦ
κειμένου ὑπενθυμίζει τό βασικό ἀδιάλυτο τῆς συ-
ζυγικῆς ἑνώσεως. Μεταξύ τῶν Ἰουδαίων ὑπῆρχαν
δύο σχολές, ἡ μία ἐκπροσωπουμένη ἀπό τόν Sh-
ammai, ἡ ὁποία παρεῖχε διαζύγιο μέ τήν αἰτία
μόνο τῆς μοιχείας, καί ἡ πιό χαλαρά σχολή τοῦ
Hillel, ἡ ὁποία ἐπέτρεπε τό διαζύγιο γιά ὁποιαδή-
ποτε αἰτία ἤθελε ὁ σύζυγος. 

Ἡ θεληματική ἐγκράτεια (19,10-12)

1. Οἱ μαθητές, ὅταν ἄκουσαν τόν λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι δέν ἐπιτρέπεται στόν
ἄνδρα νά ἀπολύει τήν γυναίκα του παρά μόνο γιά λόγο πορνείας, θορυβήθηκαν καί
εἶπαν ὅτι εἶναι συμφερότερο νά μήν κάνει κανείς γάμο (στίχ. 10). Εἶναι δηλαδή συμ-
φερότερο νά μάχεται κανείς καί νά παλαίει μέ τίς σαρκικές ἐπιθυμίες του, παρά νά
ὑποφέρει μία δύστροπη καί ἀδιόρθωτη γυναίκα, χωρίς νά ἔχει τήν ἄδεια νά τήν χω-
ρίσει μέ διαζύγιο. Καί ὁ Ἰησοῦς, ἐπειδή οἱ μαθητές τοῦ εἶπαν ὅτι εἶναι προτιμώτερο
νά μήν κάνει κανείς γάμο, τούς ἀπάντησε ὅτι εἶναι ὕψιστο πράγμα ἡ παρθενία, ἀλλά
δέν εἶναι σέ ὅλους κατορθωτό. «Οὐ πάντες χωροῦσι τόν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾽ οἷς δέ-
δοται» (στίχ. 11). Παρθένοι μένουν ἐκεῖνοι πού ἔλαβαν τό χάρισμα ἀπό τόν Θεό νά
ζήσουν αὐτή τήν ζωή καί ὁ Θεός τούς ἐνισχύει νά τήν ζήσουν, ἐπειδή αὐτοί τοῦ ζη-

=5,32
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τοῦν πάντοτε τήν Χάρη Του νά τούς βοηθεῖ καί νά τούς φυλάττει ἀπό τούς πειρα-
σμούς. Ἔτσι ἑρμηνεύεται τό «οἷς δέδοται» (στίχ. 11). Δίδεται σέ ἐκείνους πού ζητοῦν
(βλ. 7,7). «Θεοῦ δῶρον ἡ παρθενία, διδομένη τοῖς αἰτοῦσιν, ὡς χρή» (Ζιγαβηνός, Μ.
129,520). 

2. Αὐτοί λοιπόν πού ἔχουν τό χάρισμα τῆς παρθενίας καί ἀγωνίζονται νά τό κρα-
τήσουν, αὐτοί ζοῦν τήν παρθενική ζωή καί αὐτοί θά ἔχουν ἀμοιβή γι᾽ αὐτό. Γιατί,
λέγει στήν συνέχεια ὁ Κύριος, εἶναι μερικοί οἱ ὁποῖοι δέν κάνουν γάμο, ἐπειδή γεν-
νήθηκαν ὡς ἀνίκανοι γι᾽ αὐτόν («εἰσίν εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρός ἐγεννήθη-
σαν οὕτω», στίχ. 12α). Αὐτοί, ὡς ἀνίκανοι, «ἀκίνητοι μένοντες πρός τάς μίξεις», δέν
τελοῦν γάμο, οὔτε καί ἁμαρτάνουν μέ σαρκικά ἁμαρτήματα, ἀλλά «ἀκερδῶς σω-
φρονοῦσιν» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,353). Δέν ἔχουν ἀμοιβή γιά τήν «σωφροσύνη»
τους αὐτή. Ὁμοίως, λέγει ὁ Κύριος, εἶναι καί ἄλλοι πού δέν τελοῦν γάμο, γιατί
«εὐνουχίσθησαν ὑπό τῶν ἀνθρώπων» (στίχ. 12β), οἱ ὁποῖοι μέ ἐργαλεῖο τούς κατέ-
στρεψαν τά παιδογόνα μόρια. Οἱ πρῶτοι εὐνοῦχοι (πού ἐγεννήθησαν ἔτσι ἐκ φύ-
σεως) εἶναι ἀδιάβλητοι. Ὁ δεύτερος ὅμως τύπος εὐνούχων εἶναι διαβεβλημένος.
Γιατί «τό ἀποκόπτειν τά μέλη δαιμονικῆς ἐνεργείας καί σατανικῆς ἐπιβολῆς ἐξ ἀρχῆς
γέγονεν ἔργον· ἵνα τοῦ Θεοῦ τό ζῶον λυμήνωνται» (Χρυσόστομος, εἰς ὑπόμνημα
Τρεμπέλα). Ἀλλά ὑπάρχει καί τρίτος τύπος «εὐνούχων», τῶν εὐλογημένων. Αὐτοί
εἶναι ἐκεῖνοι, «οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτούς διά τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (στίχ.
12γ). Αὐτός ὁ τύπος «ἄριστός ἐστιν, ὁ μή ἄλλῳ (= ὑποκινούμενος ἀπό ἄλλον), ἀλλ᾽
ἑαυτῷ ὁδηγηθείς πρός τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν». Γιατί ὁ Θεός θέλει «προαιρε-
τικῶς ἐνεργεῖσθαι τήν ἀρετήν». Στήν περικοπή μας ἐδῶ λέγει ὁ Κύριος: «Ὁ δυνάμε-
νος χωρεῖν χωρείτω» (στίχ. 12,γ). «Οὐ γάρ ἀναγκάζει παρθενεύειν, οὐδέ τόν γάμον
καταλύει, ἀλλά τήν παρθενίαν προτίθησιν» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,353). 

19,10-12. Ὁ Ἰησοῦς προσκαλεῖ σέ συνεχῆ
ἐγκράτεια αὐτούς πού θέλουν νά θυσιασθοῦν
ἀποκλειστικά γιά τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Καί πράγματι, μερικοί   σαγινεύονται τόσο πολύ

ἀπό τήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ὥστε γιά χάρη
της δέν ἔρχονται σέ κοινωνία γάμου! 19,11. Οἷς
δέδοται. Ἀναφορά στό δῶρο τῆς παρθενίας, βλ.
Α´ Κορ. 7,8.  

19,10 Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ· εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ
ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ
συμφέρει γαμῆσαι. 
11 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐ πάντες χω-
ροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾿ οἷς δέ-
δοται· 

12εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας
μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω. καὶ εἰσὶν
εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ
τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι

19,10Τοῦ λέγουν οἱ μαθητές Του:
«Ἄν ἔτσι ἔχει ἡ σχέση τοῦ ἄνδρα μέ
τήν γυναίκα του, δέν συμφέρει νά
ἔρθει κανείς σέ γάμο». 
11 Ἐκεῖνος δέ τούς εἶπε: «Δέν εἶναι
ὅλοι σέ θέση νά δεχτοῦν τό λόγο
αὐτό (τῆς ἀγαμίας), ἀλλά ἐκεῖνοι,
στούς ὁποίους ἔχει δοθεῖ. 
12 Ὑπάρχουν δέ εὐνοῦχοι (ἀνίκανοι
γιά γάμο), πού γεννήθηκαν ἔτσι ἀπό
τήν κοιλιά τῆς μάνας. Καί ὑπάρχουν
εὐνοῦχοι, οἱ ὁποῖοι εὐνουχήθηκαν

Α´ Κορ.
7,1.7-8.32-

34
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οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμε-
νος χωρεῖν χωρείτω.

ἀπό τούς ἀνθρώπους. Καί ὑπάρχουν
εὐνοῦχοι, πού μόνοι τους εὐνούχι-
σαν τούς ἑαυτούς τους (μέ αὐστηρή
ἐγκράτεια κατά τῶν θελημάτων τῆς
σαρκός) γιά τήν βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. Ὅποιος μπορεῖ νά τό δε-
χτεῖ, ἄς τό δεχτεῖ».  

19,13. Παιδία. Ἐδῶ πραγματικά ὡς «παιδία»
νοοῦνται τά μικρά παιδία, βλ. σχόλ. εἰς 18,2. –
Ἵνα τάς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς. Γιά νά μεταδώσει
εὐλογία σ᾽ αὐτά, βλ. Γεν. 48,8-16. 19,14. Τῶν

γάρ τοιούτων ἐστίν... Τῶν ἐχόντων τήν ταπεί-
νωση καί ἁπλότητα τῶν μικρῶν παιδιῶν. Βλ.
σχόλ. εἰς 18,2.

Ὁ Ἰησοῦς καί τά παιδιά (19,13-15)

Οἱ μητέρες πρόσφεραν τά τέκνα τους στόν Χριστό γιά νά τά εὐλογήσει μέ τήν
ἐπαφή τῶν χειρῶν Tου. Οἱ μαθητές ὅμως, ἐπειδή ἡ σκηνή αὐτή γινόταν μέ θόρυβο
καί ὄχι μέ σεμνότητα, ἤ γιατί θά νόμιζαν ὅτι εἶναι ὑποτιμητικό γιά τόν Χριστό νά
ἀσχοληθεῖ μέ τά παιδιά, ἐμπόδιζαν τήν προσέλευση τῶν παιδιῶν σ᾽ Αὐτόν (στίχ.
13). Ἀλλά ὁ Χριστός, δεικνύοντας τήν ταπείνωσή Tου καί τήν ἰδιαίτερη θέση τῶν
παιδιῶν στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δέχεται τά παιδιά λέγοντας ὅτι «τῶν τοιούτων
ἐστίν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν» καί τά εὐλόγησε (στίχ. 14). Ἄς προσέξουμε ὅμως
ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶπε «αὐτῶν», τῶν παιδιῶν μόνο, εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν,
ἀλλά εἶπε τῶν «τοιούτων». Ὅλων δηλαδή τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν τήν ἁπλότητα
καί τήν ἀκακία καί τό ἀπονήρευτο τῶν μικρῶν παιδιῶν (βλ. Ζιγαβηνό εἰς Μ.
129,521). Ἔτσι, ὅπως λέγει ὁ Θεοφύλακτος, ὅταν διδάσκει ἕνας ἱεροκήρυκας καί
ἔρχονται σ᾽ αὐτόν μερικοί «ἐρωτῶντες παιδικά ἐρωτήματα», αὐτός πρέπει νά τούς
δέχεται καί νά μήν τούς διώχνει (Μ. 123,353). 

19,13 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ παι-
δία, ἵνα ἐπιθῇ αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ
προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμη-
σαν αὐτοῖς. 
14 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἄφετε τὰ παι-
δία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός
με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν. 

19,13 Τότε ἔφεραν σ᾽ αὐτόν παι-
διά, γιά νά βάλει πάνω τους τά χέρια,
καί νά προσευχηθεῖ. Ἀλλά οἱ μαθη-
τές τούς ἐπέπληξαν. 
14 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως εἶπε: «Ἀφῆστε τά
παιδιά καί μήν τά ἐμποδίζετε νά
ἔρθουν σέ Mένα· γιατί ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν εἶναι γιά ἀνθρώπους
πού εἶναι σάν αὐτά». 

||Μάρκ.
10,13-16

||Λουκ.
18,15-17

Λουκ.
9,47

Α´ Τιμ.
4,14σχ.

18,3-4
Α´ Πέτρ.

2,1-2
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15Καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπο-
ρεύθη ἐκεῖθεν.

15 Καί ἀφοῦ ἔβαλε τά χέρια πάνω
τους, ἀναχώρησε ἀπό ᾿κεῖ.

Ὁ νέος πλούσιος ἄνθρωπος (19,16-22)

1. Κάποιος νέος ἄνθρωπος (στίχ. 20) πλησίασε τόν Χριστό, τόν προσφώνησε
«ἀγαθόν διδάσκαλον» καί τόν ἐρώτησε τί πρέπει νά κάνει γιά νά κερδίσει τήν αἰώνια
ζωή (στίχ. 16). Δέν πίστευε τόν Χριστό ὡς Θεό, ἀλλά τόν θεωροῦσε ἁπλό ἄνθρωπο.
Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός, ἀπαντῶντας στήν πίστη του πού εἶχε γι᾽ Αὐτόν, τοῦ λέγει
ὅτι ἀγαθός εἶναι μόνο ὁ Θεός καί πῶς λοιπόν τόν προσφωνεῖ «ἀγαθόν», ἀφοῦ τόν
πιστεύει ὡς ἁπλό ἄνθρωπο (στίχ. 17); Ἀπό τούς ἀνθρώπους «οὐδείς ἀγαθός» (στίχ.
17α), γιατί, ἀφ᾽ ἑνός μέν, οἱ ἄνθρωποι εἶναι εὐμετάβολοι καί γρήγορα μπορεῖ νά γί-
νουν κακοί, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ, κάθε ἀνθρώπινη ἀρετή συγκρινόμενη πρός τήν ἀγαθό-
τητα τοῦ Θεοῦ φαίνεται ὡς πονηρία. – Στό ἐρώτημα τοῦ νέου γιά τήν αἰώνια ζωή,
τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Χριστός ὅτι ἄν θέλει νά εἰσέλθει σ᾽ αὐτήν, νά ἐφαρμόσει τίς ἐντολές
(στίχ. 17β), τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου δηλαδή τίς ἐντολές. Ἔτσι, μέ τήν συμβουλή αὐτή
δέν θά μποροῦν οἱ Ἰουδαῖοι νά κατηγορήσουν τόν Χριστό ὅτι καταφρονεῖ τόν Νόμο. 

2. Στήν πρόταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν νεανίσκο νά τηρεῖ τίς ἐντολές, αὐτός
ἀπάντησε, ὅτι ὅλες τίς ἐντολές τίς ἐφήρμοσε ἀπό νεαρός καί ἐρωτᾶ τώρα, τί ἐπί
πλέον πρέπει νά πράξει (στίχ. 20). Τήν ἀπάντηση αὐτή τοῦ νεανίσκου μερικοί τήν
ἑρμηνεύουν ὡς ὑπερήφανο καί ὄχι ἀληθῆ, γιατί, πῶς ἦταν δυνατόν νά εἶχε ἐφαρμό-
σει τήν ἐντολή τοῦ Νόμου πού τοῦ εἶπε ὁ Χριστός, «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς
σεαυτόν» (στίχ. 19· βλ. Λευϊτ. 19,18), καί ὅμως αὐτός νά εἶναι πλούσιος; Γιατί, ὅπως
λέγει ὁ Θεοφύλακτος, «οὐδείς ἀγαπῶν τόν πλησίον ὡς ἑαυτόν, πλουσιώτερός ἐστι
τοῦ πλησίον» (Μ. 123,356). Ἄλλοι ἑρμηνεύουν τήν ἀπάντηση τοῦ νεανίσκου πρός
τόν Χριστό μέ τήν ἔννοια «ἄς ὑποθέσουμε ὅτι τίς ἔχω ἐφαρμόσει τίς ἐντολές, τί ἄλλο
ἐκτός ἀπό αὐτές πρέπει νά κάνω;». 

3. Γιά τό ἐπί πλέον πού ἐρωτᾶ καί πρέπει νά ἐφαρμόσει ὁ νεανίσκος («τί ἔτι
ὑστερῶ», στίχ. 20), γιά νά εἶναι «τέλειος», τοῦ λέγει ὁ Ἰησοῦς νά πουλήσει τά ὑπάρ-
χοντά του καί νά τά μοιράσει στούς πτωχούς καί ἔπειτα νά Τόν ἀκολουθήσει (στίχ.
21). Σάν νά εἶπε ὁ Χριστός στόν νεανίσκο, ὅτι τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν πού πέτυχε,
εἶναι ἕνα ἰουδαϊκό κατόρθωμα. Ἀλλά, ἄν θέλει νά γίνει δικός Του μαθητής καί νά
εἶναι χριστιανός, νά προχωρήσει στό νά γίνει πτωχός ὑπέρ τῶν ἄλλων: Νά πουλήσει
τά ὑπάρχοντά του καί νά δώσει τά χρήματα στούς πτωχούς. Ἄς παρατηρήσουμε μά-
λιστα ὅτι δέν τοῦ εἶπε ὁ Χριστός «δίδου πτωχοῖς», νά κρατήσει δηλαδή τά χρήματα
καί νά τά δίνει σιγά - σιγά, ἀλλά τοῦ εἶπε «δός πτωχοῖς». «Δός ἅπαξ καί γυμνώθητι»!
Ὅμως, ἐπειδή εἶναι μερικοί πού ἐλεοῦν μέν, ἀλλά δέν ζοῦν ἐνάρετη ζωή, γι᾽ αὐτό
καί εἶπε ὁ Χριστός στόν νεανίσκο, «δεῦρο ἀκολούθει μοι» (στίχ. 21). Δηλαδή, «καί
τήν ἄλλην πᾶσαν ἀρετήν ἔχε». Ὁ νεανίσκος λυπήθηκε ἀπό τά τελευταῖα λόγια τοῦ
Χριστοῦ, γιατί «ἦν ἔχων κτήματα πολλά» (στίχ. 22). Ἐπειδή ἦταν πάμπλουτος, ἦταν
καί τυραννικώτερος ὁ δεσμός του (βλ. γιά τά παραπάνω ἑρμηνεία Θεοφυλάκτου εἰς
Μ. 123,356). Γι᾽ αὐτό «ἀπῆλθε λυπούμενος» (στίχ. 22). 

||Μάρκ.
10,17-22

||Λουκ.
18,18-23
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19,16Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν
αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν
ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; 

17Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγα-
θόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός.
Εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν,
τήρησον τὰς ἐντολάς. 

18 Λέγει αὐτῷ· ποίας; Ὁ δὲ Ἰησοῦς
εἶπε· τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις,
οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 

19 τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα,
καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς
σεαυτόν. 
20 Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· πάντα
ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου·
τί ἔτι ὑστερῶ; 
21Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἱησοῦς· εἰ θέλεις τέ-
λειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ
ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις
θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκο-
λούθει μοι. 
22Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον
ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων
κτήματα πολλά.

19,16 Καί ἰδού κάποιος τόν πλη-
σίασε καί τοῦ εἶπε: «Διδάσκαλε
ἀγαθέ, τί ἀγαθό  νά κάνω γιά νά ἔχω
ζωή αἰώνια;». 
17 Καί αὐτός τοῦ εἶπε: «Γιατί μέ λέ-
γεις ἀγαθό (ἀφοῦ δέν μέ πιστεύεις
γιά Θεό); Κανένας δέν εἶναι ἀγαθός,
παρά ἕνας, ὁ Θεός. Ἄν θέλεις δέ νά
μπεῖς στήν (αἰώνια) ζωή, τήρησε τίς
ἐντολές». 
18Τοῦ λέγει: «Ποιές;». Καί ὁ Ἰησοῦς
τοῦ εἶπε: «Τό “νά μή φονεύσεις”, νά
“μή μοιχεύσεις”, νά “μήν κλέψεις”,
νά “μήν ψευδομαρτυρήσεις”, 
19 “νά τιμᾶς τόν πατέρα καί τήν μη-
τέρα” καί τό “νά ἀγαπᾶς τόν πλησίον
σου σάν τόν ἑαυτό σου”». 
20 Τοῦ λέγει ὁ νέος: «Ὅλα αὐτά τά
φύλαξα ἀπό τήν παιδική μου ἡλικία.
Σέ τί ἀκόμη ὑστερῶ;» 
21Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Ἄν θέλεις
νά εἶσαι τέλειος, πήγαινε πώλησε τά
ὑπάρχοντά σου καί δῶσε σέ πτωχούς,
καί θά ἔχεις θησαυρό στόν οὐρανό,
καί ἔλα νά μέ ἀκολουθήσεις». 
22 Ὅταν ὅμως ὁ νέος ἄκουσε αὐτόν
τό λόγο, ἔφυγε λυπημένος, γιατί εἶχε
μεγάλη περιουσία.

19,17. Τί μέ λέγεις ἀγαθόν; Φύσει ἀγαθός
εἶναι μόνον ὁ Θεός, ἀλλά καί ὁ ἄνθρωπος, μιμού-
μενος τό παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (βλ. Α´
Κορ. 4,16. Ἐφεσ. 5,1. Α´ Θεσ. 1,6), δύναται καί
πρέπει νά γίνει «γνώμῃ» ἀγαθός. Ἀλλά ὁ ἀπολύ-
τως ἀγαθός εἶναι μόνον ὁ Θεός. 19,19. Τίμα τόν
πατέρα σου... Βλ. Λευϊτ. 19,18. Αὐτή ἡ τελευ-
ταία ἀναφορά εἶναι χαρακτηριστική στόν Ματ-
θαῖο σ᾽ αὐτήν τήν δήγηση. 19,21. Τέλειος. Ὁ
Ἰησοῦς δέν θεσπίζει ἐδῶ μία κατηγορία τελείων,
χριστιανῶν ἀνωτέρων ἀπό τούς συνηθισμένους.

Ἡ «τελειότητα» γιά τήν ὁποία λέγεται ἐδῶ εἶναι
τῆς νέας οἰκονομίας, ἡ ὁποία ξεπερνᾶ τήν παλαιά
ὁλοκληρώνοντάς την, βλ. σχόλ. εἰς Ματθ. 5,17.
Ὅλοι ἔχουν κληθεῖ γι᾽ αὐτήν τήν τελειότητα, βλ.
5,48. Ἀλλά γιά τήν ἐξάπλωση τῆς βασιλείας Του
ὁ Ἰησοῦς ἔχει ἀνάγκη ἀπό συνεργάτες εἰδικά
ἀφιερωμένους σ᾽ Αὐτόν. Ἀπό αὐτούς, ἀφοῦ τούς
κάνει τήν μεγάλη τιμή νά γίνουν ἀπόστολοί Του,
τούς ζητᾶ νά ἀπαρνηθοῦν ριζικά τίς ἀγωνίες τῆς
οἰκογένειας (18,12) καί τοῦ πλούτου (8,19-20). 

Λουκ.
10,25-28

Ἐξ. 20,12-
16

Δευτ.
5,16-20

15,4σχ.
Λευιτ.
19,18

5,3σχ.
6,19-21

13,44-46
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Ὁ κίνδυνος τοῦ πλούτου (19,23-26)

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ πλουσίου νεανίσκου, πού δέν δέχθηκε τήν πρόταση τοῦ
Χριστοῦ νά πτωχύνει γιά τήν σωτηρία του, ὁ Χριστός εἶπε στούς μαθητές Του (καί
δι᾽ αὐτῶν σέ ὅλους μας) ὅτι δύσκολα οἱ πλούσιοι θά εἰσέλθουν στήν Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν (στίχ. 23). Τόσο δύσκολα, ὥστε εὐκολώτερο – εἶπε ὁ Κύριος – μπορεῖ νά
περάσει μιά κάμηλος (καμήλα) ἀπό τρύπα βελονιοῦ, παρά πλούσιος νά μπεῖ στήν
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (στίχ. 24). Ὅπως ἀναφέρει καί ὁ Θεοφύλακτος, μερικοί ὡς «κά-
μηλο» δέν ἐννοοῦν τό ζῶο, ἀλλά τό παχύ σχοινί πού χρησιμοποιοῦν οἱ ναῦτες γιά
νά ρίψουν τίς ἄγκυρες στήν θάλασσα. Ἀλλά καί περί αὐτοῦ τοῦ σχοινίου νά πρό-
κειται πάλι ἐκφράζεται τό δύσκολο τῆς σωτηρίας τῶν πλουσίων. Γι᾽ αὐτό, ἀκούοντες
οἱ μαθητές τά φοβερά αὐτά λόγια τοῦ Κυρίου περί τῶν πλουσίων ρώτησαν μέ ἀγω-
νία, «τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;» (στίχ. 25). Εἶπαν αὐτόν τόν λόγο οἱ μαθητές, γιατί
γνώριζαν ὅτι πολλοί εἶναι πλούσιοι καί σχεδόν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀγαποῦν τόν πλοῦτο
καί ὅλοι θέλουν νά τόν ἀποκτήσουν. Ὅλοι λοιπόν θά καταδικασθοῦν; Σ᾽ αὐτό τό
ἐναγώνιο ἐρώτημα τῶν μαθητῶν ὁ Κύριος ἀπάντησε παραμυθητικά (βλ. καί τό
«ἐμβλέψας» τοῦ κειμένου, στίχ. 26) ὅτι μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ αὐτό πού φαίνεται
ἀδύνατο (ἡ σωτηρία τῶν πλουσίων) εἶναι δυνατό καί κατορθωτό: «Παρά ἀνθρώποις
τοῦτο ἀδύνατον ἐστί, παρά δέ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι» (στίχ. 26). Ὅσο δυνατό καί
ἀκατανίκητο ἄν μᾶς εἶναι ἕνα πάθος μας, εἴτε ὑπερηφάνεια εἴτε σαρκικότητα εἴτε
φιλαργυρία, εἴτε ὁποιοδήποτε ἄλλο εἶναι αὐτό, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅταν τήν
ἐπικαλούμαστε, μποροῦμε νά τό κατανικήσουμε.   

19,23. Πλούσιος. Γιά τό θέμα τοῦ πλούτου,
ἀκόμη καί τοῦ νομίμου, ὁ Ἰησοῦς ἐπέστησε τήν
προσοχή τῶν ἀνθρώπων σ᾽ αὐτόν, ὡς ἕνα ἐμπό-
διο γιά ἐκείνους πού θέλουν νά εἰσέλθουν στήν
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 19,24. Κάμηλον διά

τρυπήματος ραφίδος διελθεῖν. Πρόκειται γιά
μία ἀνατολίτικη ὑπερβολή. Θά νοήσουμε ὅμως
τήν φράση μέ τήν κυρία της ἔννοια καί ὄχι ὅτι
πρόκειται γιά τήν χαμηλή πόρτα τοῦ τοίχου πού
προστατεύει τήν πόλη, ὅπως ἑρμήνευσαν μερι-

19,23Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθη-
ταῖς αὐτοῦ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυ-
σκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
24Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν
ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ραφί-
δος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βα-
σιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 
25 Ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· τίς
ἄρα δύναται σωθῆναι; 

19,23 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε στούς
μαθητές Του: «Ἀληθινά σᾶς λέγω,
ὅτι δύσκολα πλούσιος θά μπεῖ στή
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
24 Καί ἀκόμη σᾶς λέγω: Εἶναι εὐκο-
λώτερο νά περάσει μιά καμήλα ἀπό
τρύπα μιᾶς βελόνας, παρά πλούσιος
νά μπεῖ στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ». 
25Ὅταν δέ τό ἄκουσαν αὐτό οἱ μαθη-
τές Του, ἔνοιωσαν μεγάλη ἔκπληξη
καί ἔλεγαν: «Ποιός λοιπόν μπορεῖ νά
σωθεῖ;» 

||Μάρκ.
10,23-27

||Λουκ.
18,24-27

Α´ Κορ.
1,26
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26 Ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς· παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύ-
νατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυ-
νατά ἐστι. 

26Τότε ὁ Ἰησοῦς τούς κοίταξε ἐκφρα-
στικά καί τούς εἶπε: «Στούς ἀνθρώ-
πους αὐτό εἶναι ἀδύνατο, ἀλλά στόν
Θεό ὅλα εἶναι δυνατά». 

Ὑπόσχεση γιά τούς ἀφιερωμένους 
στόν Θεό (19,27-30)

1. Ἐπειδή ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε στόν πλούσιο νεανία ὅτι ἄν πουλήσει τά ὑπάρ-
χοντά του καί τά δώσει στούς πτωχούς καί ἔπειτα τόν ἀκολουθήσει θά ἔχει θησαυρό
στόν οὐρανό (στίχ. 21), ὁ αὐθόρμητος Πέτρος Τόν ἐρωτᾶ, ποιά θά εἶναι ἡ δική τους
ἀμοιβή, πού τά ἐγκατέλειψαν ὅλα καί Τόν ἀκολούθησαν (στίχ. 27). Ἡ ἀλήθεια εἶναι
ὅτι ὁ Πέτρος ἦταν πτωχός καί δέν ἐγκατέλειψε λοιπόν πολλά καί μεγάλα πλούτη,
γιατί δέν εἶχε. Ἀλλά συμβαίνει οἱ πτωχοί καί τά ὀλίγα πού ἔχουν νά τά ἀγαποῦν πολύ
καί ἔτσι εἶναι μεγάλη θυσία γι᾽ αὐτούς ἡ ἀπάρνηση καί τῶν ὀλίγων ἀγαθῶν τους.
Καί ὁ Πέτρος λοιπόν καί οἱ ἄλλοι πτωχοί μαθητές ἀρνήθηκαν τήν ἀγάπη πρός τούς
γονεῖς τους καί κάθε ἄλλη σαρκική ἡδυπάθεια καί ἀκολούθησαν τόν Χριστό. 

2. Ἀπατῶντας ὁ Χριστός στό ἐρώτημα τοῦ Πέτρου εἶπε στούς μαθητές Του ὅτι γιά
τήν θυσία τους ὑπέρ Αὐτοῦ θά ἀπολαύσουν μεγάλη δόξα, γιατί «ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ»
(στήν ἀνάσταση), κατά τήν Δευτέρα Του Παρουσία, θά ἄρχουν καί θά ἀπονέμουν καί
αὐτοί τό δίκαιο ὡς κριτές (στίχ. 28). Αὐτό βέβαια ὄχι γιά τόν Ἰούδα, γιατί ὁ Χριστός
εἶπε γιά τούς «ἀκολουθοῦντας» Αὐτόν (στίχ. 28α), δηλαδή, γιά τούς μέχρι τέλους στα-
θερούς ἀκολούθους Του, ἐνῶ ὁ Ἰούδας δέν ἦταν μέχρι τέλους πιστός μαθητής Του.
Ὄχι ὅμως μόνο οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ θά λάβουν τιμές καί ἀμοιβές γιά τήν θυσία
τους ὑπέρ Αὐτοῦ, ἀλλά καί ὅλοι ὅσοι ἔδειξαν παρόμοια αὐταπάρνηση, καί γι᾽ αὐτούς
βεβαιώνει ὁ Κύριος ὅτι θά λάβουν πολύ περισσότερα ἀπό αὐτά πού ἐγκατέλειψαν
(«ἑκατονταπλασίονα λήψεται») καί, τό κυριώτερο, θά κληρονομήσουν τήν αἰώνια ζωή
(στίχ. 29). Ὡραῖα ἑρμηνεύει τό «ἑκατονταπλασίονα λήψεται» ὁ Θεοφύλακτος, ὅπου
ἀπαριθμοῦνται τά πνευματικά ἀγαθά πού θά λάβουν οἱ ἀφιερωμένοι στόν Θεό, ἀσύγ-
κριτα ἀπό ἐκεῖνα τά ὑλικά πού ἐγκατέλειψαν, βλ. Μ. 123,357 ἑξ. 

19,27Τότε ἔλαβε τό λόγο ὁ Πέτρος
καί τοῦ εἶπε: «Ἰδού ἐμεῖς τά ἀφή-
σαμε ὅλα καί σέ ἀκολουθήσαμε. Τί
θά δοθεῖ σέ μᾶς;». 
28Καί ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: «Ἀλήθεια

19,27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος
εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν
πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί
ἄρα ἔσται ἡμῖν; 
28 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν

κοί. 19,26. Βλ. Γεν. 18,14. Ἰερ. 39 [῾Εβρ. 32],17.
Ἀφοῦ γιά τόν Θεό εἶναι ὅλα δυνατά, ἄρα εἶναι
δυνατό καί τό νά σωθεῖ ὁ πλούσιος. 

19,28. Παλιγγενεσία. Στήν Καινή Διαθήκη
αὐτή ἡ λέξη ἐμφανίζεται ἐδῶ καί εἰς Τίτ. 3,5.
Εἶναι ἰουδαϊκῆς ἀποκαλυπτικῆς προελεύσεως καί

Γεν. 18,14
Λουκ.

1,37

||Μάρκ.
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||Λουκ.
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4,20.22
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λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαν-
τές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν κα-
θίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ
θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ
ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες
τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 

29Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελ-
φοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα
ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν
τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλα-
σίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον
κληρονομήσει. 
30Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι
καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

σᾶς λέγω, ὅτι σεῖς πού μέ ἀκολουθή-
σατε, στή Νέα Δημιουργία, ὅταν ὁ
Υἱός τοῦ ἀνθρώπου καθήσει στόν
ἔνδοξο θρόνο Του, θά καθήσετε καί
σεῖς πάνω σέ δώδεκα θρόνους καί θά
κρίνετε τίς δώδεκα φυλές τοῦ
Ἰσραήλ. 
29 Καί ὅποιος ἄφησε σπίτια ἤ ἀδερ-
φούς ἤ ἀδερφές ἤ πατέρα ἤ μητέρα
ἤ γυναίκα ἤ τέκνα ἤ ἀγρούς γιά τό
ὄνομά Μου, θά λάβει ἑκατονταπλά-
σια καί θά κληρονομήσει ζωή
αἰώνια. 
30Πολλοί δέ ἀπό τούς πρώτους θά γί-
νουν τελευταῖοι· καί ἀπό τούς τελευ-
ταίους θά γίνουν πρῶτοι».

σημαίνει τήν ἀναγέννηση τῆς ἀνθρωπότητος καί
τοῦ σύμπαντος στό τέλος τῆς παρούσης οἰκονο-
μίας. Αὐτή ἡ συνολική ἀναστάτωση θά ἀρχίσει
μέ μία κρίση (βλ. 25,31-46) καί θά ἐγκαταστήσει
μία νέα κατάσταση. Πρόκειται γιά μεσσιανική
ἄνθηση, ἡ ὁποία θά ἐκδηλωθεῖ στό τέλος τοῦ κό-
σμου, ἀλλά ἡ ὁποία θά ἔχει ἤδη ξεκινήσει διά τῆς
ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς βασιλείας Του
στήν Ἐκκλησία, βλ. Πράξ. 3,21 σχόλ. Εἶναι ἡ

οὐράνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ. «“Παλιγγενεσίαν”
δέ λέγει νῦν τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν ὡς παλιν-
ζωΐαν» (Ζιγαβηνός). – Κρίνοντες τάς δώδεκα
φυλάς τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ Ἰησοῦς φαίνεται νά ὑπό-
σχεται στούς Δώδεκα τήν συμμετοχή στήν ἐσχα-
τολογική κρίση (βλ. Α´ Κορ. 6,2. Ἀπ. 20,4). Τό
«κρίνοντες» ὅμως μπορεῖ νά νοηθεῖ καί μέ τήν
ἔννοια τοῦ «κυβερνῶντες». Οἱ «δώδεκα φυλές»
εἶναι ὁ νέος Ἰσραήλ, ἡ Ἐκκλησία. 

Παραβολή τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος (20,1-16)

1. Τό δίδαγμα τῆς παραβολῆς εἶναι νά εἴμεθα εὐγνώμονες στόν Ἰησοῦ Χριστό
γιά τήν μεγάλη τιμή πού μᾶς κάνει νά ἐργαζόμεθα στόν ἀμπελῶνα Του καί νά μή
ζηλεύουμε, πολύ δέ περισσότερο, νά μή παραπονούμαστε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, γιατί
ἄλλους, πού φαίνονται ὅτι κουράζονται λιγώτερο ἀπό ἐμᾶς, Αὐτός τούς ἀμοίβει ἴσα
ἤ καί περισσότερο ἀπό ἐμᾶς. – Ὁ Χριστός εἶναι ὁ «οἰκοδεσπότης» τῆς παραβολῆς,
γιατί δεσπόζει τοῦ οἴκου τῆς Ἐκκλησίας καί Θεός ὤν Αὐτός «ἐξῆλθεν» ἐκ τῶν πα-
τρικῶν κόλπων, σαρκώθηκε καί ἔγινε «ἄνθρωπος» καί «μισθώνει ἐργάτες στόν
ἀμπελῶνα Του» (στίχ. 1). Αὐτό δέν πρέπει νά νοηθεῖ μόνο μέ τούς ἐργαζομένους
ὡς ἱερεῖς ἤ ἱεραποστόλους στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί μέ κάθε ἄνθρωπο,
πού τόν καλεῖ ὁ Χριστός σέ θεογνωσία γιά νά σωθεῖ ἡ ψυχή του. «Ἕκαστον μι-
σθοῦται εἰς τό ἐργάζεσθαι τόν ἀμπελῶνα, ἤτοι τήν οἰκείαν ψυχήν» (Θεοφύλακτος,

||Λουκ.
22,30

Δαν. 7,22
Ἀποκ.

20,4
3,21

Α´ Κορ.
6,2

||Λουκ.
13,30

Ματθ.
20,16.
5,3σχ.
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Μ. 123,360). Καλεῖ δέ ὁ Θεός τούς ἀνθρώπους σέ θεογνωσία δέ διάφορες ἡλικίες:
Ἄλλον τόν καλεῖ τό «πρωΐ» (στίχ. 1) ἤ τήν «τρίτην» ὥρα (στίχ. 3), δηλαδή σέ παιδική
ἤ σέ νεανική ἡλικία. Ἄλλον τόν καλεῖ τήν «ἕκτην», τήν «ἐνάτην» (στίχ. 5) ἤ καί τήν
«ἐνδεκάτην» ὥρα, στήν ὥριμη δηλαδή ἤ καί στήν γεροντική ἡλικία. 

2. Ἀλλά μποροῦμε νά ἑρμηνεύσουμε καί διαφορετικά τήν παραβολή: Τήν πρώτη
ὥρα, «ἅμα πρωΐ» (στίχ. 1) ἐκάλεσε ὁ Θεός τήν πρώτη γεννεά τῶν ἀνθρώπων, τούς
περί τόν Ἐνώχ καί τόν Νῶε· τήν «τρίτην» ὥρα ἐκάλεσε τούς περί τόν Ἀβραάμ· τήν
«ἕκτην» τούς περί τόν Μωϋσέα· τήν «ἐνάτην» τούς προφῆτες καί τήν «ἐνδεκάτην»
ὥρα, δηλαδή στά τέλη τῶν αἰώνων, ἐκάλεσε ὁ Θεός τούς ἐθνικούς, τούς «ἑστῶτας
ἀργούς» (στίχ. 6) ἀπό κάθε ἀγαθοεργία, γιατί «οὐδείς αὐτούς ἐμισθώσατο» (στίχ. 7).
Δέν στάλθηκε κανείς προφήτης στά ἔθνη. – «Ὀψίας δέ γενομένης» (στίχ. 8), ὅταν βρά-
δυασε, στήν συντέλεια δηλαδή τῶν αἰώνων, λαμβάνουν ὅλοι αὐτοί ἀπό ἕνα «δηνά-
ριον» (στίχ. 9-10). Εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Ἤ, ὅπως τό λέγει ὁ Θεοφύλακτος,
«δηνάριον» εἶναι «ἡ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χάρις, ἀναμορφοῦσα τόν ἄνθρωπον εἰς τό
κατ᾽ εἰκόνα καί ποιοῦσα θείας φύσεως κοινωνόν» (Μ. 123,361). Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι
ὅτι ἐκοπίασαν περισσότερο οἱ κληθέντες πρίν τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, γιατί
τότε οὔτε ὁ θάνατος εἶχε καταλυθεῖ, οὔτε ὁ διάβολος εἶχε συντριβεῖ, οὔτε ἡ ἁμαρτία
εἶχε κατανικηθεῖ. Ἐμεῖς ὅμως, πού κληθήκαμε μετά τήν σάρκωση τοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε
λάβει τήν Χάρη τοῦ ἁγίου βαπτίσματος καί μποροῦμε νά νικήσουμε τόν ἐχθρό μας
διάβολο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἤδη νικημένος καί καταπατημένος ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό μας. 

3. Ἀλλά καί ἄν ἐφαρμόσουμε στήν παραβολή τήν ἄλλη ἑρμηνεία, ὅτι δηλαδή αὐτή
ἁρμόζει στόν κάθε ἄνθρωπο χωριστά, καί μέ αὐτήν τήν ἑρμηνεία θά ποῦμε πάλι ὅτι
αὐτοί πού κλήθηκαν ἀπό τόν Χριστό σέ νεαρή ἡλικία κάνουν μεγαλύτερο ἀγώνα ἀπό
ἐκείνους πού κλήθηκαν σέ μεγάλη καί γεροντική ἡλικία. Γιατί στήν νεανική ἡλικία
τά πάθη εἶναι δυνατά καί χρειάζεται νά κάνει δυνατά παλαίσματα ὁ νέος γιά νά τά κα-
τανικήσει, ἐνῶ στήν γεροντική ἡλικία τά πάθη ἔχουν καταπέσει. Ὅλοι ὅμως αὐτοί,
λέγει ἡ παραβολή, λαμβάνουν τήν μία καί ἴδια δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δέν φθο-
νοῦν γι᾽ αὐτό αὐτοί πού κατόρθωσαν μεγάλα γιά τόν Χριστό ἀπό τήν νεανική τους
ἡλικία; Ὄχι! «Ἅπαγε», λέγει ὁ Θεοφύλακτος! Γιατί, «τηλικαῦτα εἰσι τά διδόμενα τοῖς
δικαίοις ἀγαθά, ὥστε καί φθόνον νικῆσαι δύνανται» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,361). Εἶναι
δηλαδή τόσο γλυκά καί τόσο δυνατά τά δωρήματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε οἱ
ψυχές πού τά ἀπολαμβάνουν εἶναι ἀπόλυτα εὐτυχισμένες σ᾽ αὐτά, ἔχουν πληρότητα
μέ αὐτά καί εἶναι ἀδύνατον νά φθονήσουν ἄλλους πού ἀπολαμβάνουν περισσότερα. 

20,1«Διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐ -
ρανῶν μοιάζει μέ ἄνθρωπο οἰκοδε-
σπότη, ὁ ὁποῖος, μόλις ξημέρωσε,
βγῆκε νά μισθώσει ἐργάτες γιά τό
ἀμπέλι του. 

20,1 Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδε-
σπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωΐ μι-
σθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν
ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 

20,1-16. Προσλαμβάνοντας μέχρι τό βράδυ
ἐργάτες χωρίς ἐργασία καί δίνοντας σέ ὅλους

αὐτούς πλήρη μισθό ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος δεί-
χνει μία καλωσύνη, ἡ ὁποία πάει πιό πέρα ἀπό
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2 Καὶ συμφωνήσας μετὰ τῶν
ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν
ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα
αὐτοῦ. 
3 Καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν
εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ
ἀργούς, 
4 καὶ ἐκείνοις εἶπεν· ὑπάγετε καὶ
ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ
δίκαιον δώσω ὑμῖν. Οἱ δὲ ἀπῆλθον. 
5Πάλιν ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνά-
την ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. 

6 Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν
ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας
ἀργούς, καὶ λέγει αὐτοῖς· τί ὧδε
ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 

7 Λέγουσιν αὐτῷ· ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς
ἐμισθώσατο. Λέγει αὐτοῖς· ὑπάγετε
καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ
ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε.
8Ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος
τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ·
κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος
αὐτοῖς τὸν μισθόν, ἀρξάμενος ἀπὸ
τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.
9Καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην
ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. 

10 Ἐλθόντες δὲ οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν
ὅτι πλείονα λήψονται, καὶ ἔλαβον
καὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον. 

2Καί ἀφοῦ συμφώνησε μέ τούς ἐργά-
τες νά τούς πληρώνει ἕνα δηνάριο τήν
ἡμέρα, τούς ἔστειλε στό ἀμπέλι του. 

3Καί ὅταν βγῆκε κατά τίς ἐννιά τό
πρωί, εἶδε ἄλλους νά στέκονται στήν
ἀγορά χωρίς δουλειά. 
4Καί σ᾿ ἐκείνους εἶπε: “Πηγαίνετε καί
σεῖς στό ἀμπέλι καί θά σᾶς δώσω ὅ,τι
εἶναι δίκαιο”. 
5Καί αὐτοί πῆγαν. Πάλι, ὅταν βγῆκε
κατά τίς δώδεκα καί στίς τρεῖς τό
ἀπόγευμα, ἔκανε τό ἴδιο. 
6Κατά τίς πέντε δέ τό ἀπόγευμα
βγῆκε καί βρῆκε ἄλλους πού στέκον-
ταν ἄνεργοι καί τούς λέγει: “Γιατί
στέκεστε ἐδῶ ἄνεργοι ὅλη τήν
ἡμέρα;” 
7“Γιατί δέν μᾶς πῆρε κανείς γιά δου-
λειά”, τοῦ λέγουν. (Καί αὐτός) τούς
λέγει: “Πηγαίνετε καί σεῖς στό ἀμπέ -
λι, καί θά πάρετε ὅ,τι εἶναι δίκαιο”. 
8Ὅταν δέ βράδιασε, λέγει ὁ ἰδιοκτή-
της τοῦ ἀμπελιοῦ στόν ἐπίτροπό του:
“Κάλεσε τούς ἐργάτες καί δῶσε τους
τό ἡμερομίσθιο ἀρχίζοντας ἀπό τούς
τελευταίους μέχρι τούς πρώτους”. 
9Ὅταν δέ ἦρθαν ἐκεῖνοι, πού τούς
πῆρε στήν δουλειά κατά τίς πέντε τό
ἀπόγευμα, ἔλαβε ὁ καθένας ἀπό ἕνα
δηνάριο. 
10Καί ὅταν ἦρθαν οἱ πρῶτοι, νόμισαν,
ὅτι θά λάβουν περισσότερα, ἀλλά
ἔλαβαν καί αὐτοί ἀπό ἕνα δηνάριο. 

τήν δικαιοσύνη, χωρίς ἐξ ἄλλου νά τήν παραβιά-
ζει. Αὐτός εἶναι ὁ Θεός μας, ὁ Ὁποῖος εἰσάγει
στήν Βασιλεία Του τούς ἀργοπορημένους, ὅπως

τούς ἁμαρτωλούς καί τούς εἰδωλολάτρες. Οἱ
κληθέντες ἀπό τήν πρώτη ὥρα (οἱ Ἰουδαῖοι οἱ
ἐπωφεληθέντες ἀπό τήν διαθήκη τοῦ Ἀβραάμ)

Λευιτ.
19,13
Δευτ.

24,14-15
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δέν πρέπει νά σκανδαλίζονται ἀπ᾽ αὐτό. 20,15.
Ἐδῶ σταματοῦσε πιθανόν ἡ παραβολή, ἡ ὁποία
ἀπευθυνόταν μᾶλλον στούς Φαρισαίους, ὅπως
ἐκεῖνες τοῦ Λουκ. κεφ. 15. Ὁ Ἰησοῦς θέλει νά
τούς δείξει ὅτι ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ ξεπερνάει
τίς ἀνθρώπινες κατηγορίες τῆς ἀποδόσεως, πού
γίνεται κατανοητή ὡς ἕνας ὀφειλόμενος μισθός,

χωρίς νά κλίνει πρός τήν αὐθαιρεσία, ἡ ὁποία πα-
ραγνωρίζει τήν δικαιοσύνη. Ὁ Ἰησοῦς προσκαλεῖ
τούς Φαρισαίους καί ὅλους νά μή φέρονται πιά
ζηλόφθονα μπροστά στήν γενναιοδωρία τῆς ἀγά-
πης τοῦ Θεοῦ. 20,16. Ἔσονται οἱ ἔσχατοι
πρῶτοι... Χωρίς ἀμφιβολία δανεισθέν ἀπό τό
22,14.

11 Λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ
οἰκοδεσπότου 
12λέγοντες ὅτι οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν
ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν
αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ
βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. 

13 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν·
ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου
συνεφώνησάς μοι; 

14 Ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε· θέλω δὲ
τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί· 

15ἢ οὐκ ἔξεστί μοι ποιῆσαι ὃ θέλω ἐν
τοῖς ἐμοῖς, εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονη-
ρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι; 

16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι
καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· πολλοὶ γάρ
εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

11Καί ὅταν τό ἔλαβαν γόγγυζαν ἐναν-
τίον τοῦ οἰκοδεσπότη 
12 λέγοντας: “Αὐτοί οἱ τελευταῖοι
ἐργάστηκαν μία ὥρα καί (ὅμως) τούς
ἔκανες ἴσους μέ ̓ μᾶς, πού βαστάξαμε
τό βάρος τῆς ἡμέρας καί τόν καύ-
σωνα”. 
13 Αὐτός δέ ἀποκρίθηκε καί εἶπε σ᾿
ἕναν ἀπ᾿ αὐτούς: “Φίλε, δέν σέ
ἀδικῶ. Δέν συμφώνησες μαζί μου ἕνα
δηνάριο; 
14Πάρε τό δικό σου καί φύγε. Θέλω
ὅμως σ᾿ αὐτόν τόν τελευταῖο νά
δώσω ὅπως καί σέ σένα. 
15 Ἤ δέν ἔχω τό δικαίωμα νά κάνω
αὐτό πού θέλω μέ τά δικά μου, ἐπειδή
ὁ ὀφθαλμός σου εἶναι πονηρός, διότι
ἐγώ εἶμαι καλός;” 
16 Ἔτσι θά γίνουν οἱ τελευταῖοι
πρῶτοι καί οἱ πρῶτοι τελευταῖοι.
Πολλοί δέ εἶναι καλεσμένοι, λίγοι
ὅμως εἶναι ἐκλεκτοί». 

Τρίτη ἀγγελία τοῦ Πάθους (20,17-19)

Ἐδῶ ἔχουμε μία νέα ἀγγελία τοῦ Κυρίου στούς μαθητές Του γιά τό πάθος Του.
Φέρεται ὡς τρίτη ἡ ἀγγελία αὐτή, ἀλλά στήν πραγματικότητα, ἄν λάβουμε ὑπ᾽ ὄψιν
καί τήν πληροφορία καί τῶν ἄλλων Εὐαγγελιστῶν, εἶναι ἡ ἕκτη φορά πού ὁ Κύριος
προλέγει τό πάθος Του (βλ. Ἰωάν. 2,19. 2,21. Ματθ. 16,21. 17,12. 17,22-23. Λουκ.
17,25). Στήν περικοπή μας ὅμως λέγεται καί ὁ ἰδιαίτερος τρόπος μέ τόν ὁποῖο θά

Ρωμ. 9,19-
21

19,30

||Μάρκ.
10,32-34

||Λουκ.
18,31-33
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συμβεῖ τό πάθος τοῦ Χριστοῦ: Ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι θά τόν παραδώσουν στούς Ρωμαίους
στρατιῶτες γιά νά τόν ἐμπαίξουν, ὡς νά ἦταν ἕνας ἀνόητος. Καί θά τόν μαστιγώ-
σουν, ὡς νά ἦταν ἀπατεώνας καί θά τόν πτύσουν, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Μᾶρκος (10,34),
ὡς ἔκφραση τοῦ ἀποτροπιασμοῦ τους πρός αὐτόν. Τελικά θά τόν σταυρώσουν ὡς
νά ἦταν ἕνας ἐγκληματίας δοῦλος (στίχ. 18). Τήν πρόρρηση αὐτή ὁ Κύριος τήν εἶπε
«κατ᾽ ἰδίαν» στούς μαθητές Του μόνον, ὅταν ἀνέβαιναν μαζί εἰς Ἱεροσόλυμα (στίχ.
17). Δέν ἦταν ὠφέλιμο νά τήν ἀκούσει ὁ πολύς ὄχλος, γιατί, ἀφοῦ θορυβήθηκαν οἱ
μαθητές ἀκούσαντες γιά τό πάθος Του (βλ. 16,22), αὐτό θά συνέβαινε πολύ περισ-
σότερο μέ τόν πολύ ὄχλο, οἱ ὁποῖοι δέν πίστευαν τόν Ἰησοῦν ὡς Θεό.  

20,17Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἀνέβαινε στά
Ἰεροσόλυμα παρέλαβε ἰδιαιτέρως
τούς δώδεκα μαθητές στό δρόμο καί
τούς εἶπε: 
18 «Ἰδού ἀνεβαίνουμε στά Ἰεροσό-
λυμα, καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά
παραδοθεῖ στούς ἀρχιερεῖς καί τούς
γραμματεῖς, καί θά τόν καταδικά-
σουν σέ θάνατο, 
19 καί θά τόν παραδώσουν στούς
ἐθνικούς (τούς εἰδωλολάτρες), γιά νά
τόν ἐμπαίξουν καί νά τόν μαστιγώ-
σουν καί νά τόν σταυρώσουν, καί
τήν τρίτη ἡμέρα θά ἀναστηθεῖ». 

20,17Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς
Ἱεροσόλυμα παρέλαβε τοὺς δώδεκα
μαθητὰς κατ᾿ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ
εἶπεν αὐτοῖς. 
18Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα,
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθή-
σεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμμα-
τεῦσι καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν
θανάτῳ, 
19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς
ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μα-
στιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ
τρίτη ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

20,17-19. Βλ. Μάρκ. 10,32-34. Λουκ. 18,31-
33. Τρίτη πρόρρηση περί τοῦ πάθους, βλ. σχόλ.
εἰς 16,21. Γιά τήν πλήρωση τῶν προρρήσεων τοῦ
πάθους, βλ. 27,27-31. Συγκρινόμενη αὐτή ἡ
πρόρρηση μέ τίς δύο προηγούμενες ἀγγελίες περί
τοῦ πάθους καί τῆς ἀναστάσεως (16,21-23.

17,22-23) δίνει πολύ πιό ἀκριβεῖς λεπτομέρειες:
Περί τοῦ ρόλου τῶν ἐθνικῶν καί ἀναφορά περί
τῶν ἐμπαιγμῶν, τῶν φραγγελώσεων καί τῆς
σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ. 20,17. Τούς δώδεκα.
Βλ. σχόλ. εἰς  10,1.2. 20,18. Ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώ-
που. Βλ. σχόλ. εἰς 8,20. 

Αἴτημα τῆς μητέρας τῶν υἱῶν 
τοῦ Ζεβεδαίου γιά πρωτοκαθεδρίες (20,20-23)

1. Τά παιδιά τοῦ Ζεβεδαίου, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, νόμιζαν ὅτι, ὅταν ὁ Χρι-
στός πάει στά Ἱεροσόλυμα, ἐκεῖ θά ἱδρύσει μιά ἐπίγεια βασιλεία. Ἔτσι, ἔπαθαν κάτι
τό ἀνθρώπινο καί ἔβαλαν τήν μητέρα τους, ἀλλά καί αὐτοί μαζί κάπως κρυφά (βλ.
Μάρκ. 10,35), γιά νά παρακαλέσουν τόν Χριστό (στίχ. 20) νά πετύχουν πρωτοκα-
θεδρίες στήν βασιλεία Του (στίχ. 21). Ἀλλά ὁ Χριστός ἀφήσας τήν μητέρα ἀπευ-
θύνθηκε στούς δύο μαθητές Του, γιατί αὐτοί ἔβαλαν τήν μητέρα τους νά τόν

16,21.
17,12.22-

23

Πράξ.
10,40σχ.

||Ματθ.
10,35-40
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παρακαλέσει, καί τούς λέγει ὅτι «δέν ξέρουν τί ζητοῦν» (στίχ. 22α)! Καί στήν συ-
νέχεια, ἐμποδίζοντάς τους νά σκέπτονται ἔτσι, τούς προτρέπει σέ κινδύνους (στίχ.
22β). Ἐπειδή δέν μπορεῖ νά γίνει κανείς κοινωνός τῆς βασιλείας Του, ἄν δέν γίνει
καί τῶν παθημάτων του κοινωνός, τούς ἐρωτᾶ, ἄν μποροῦν νά πάθουν τά ὅμοια μέ
αὐτόν. Τούς λέγει λοιπόν, ἄν μποροῦν νά πιοῦν τό «ποτήριο, πού πρόκειται νά πιεῖ
αὐτός καί νά βαπτισθοῦν τό βάπτισμα πού αὐτός θά  βαπτισθεῖ» (στίχ. 22β). ῾Ως
«ποτήριον» ἐννοεῖ τά πάθη Του καί τόν θάνατό Του. Μέ τήν παρομοίωση αὐτή ὡς
νά δηλώνεται καί τό εὔκολο τοῦ μαρτυρίου: Σάν νά πιεῖ κανείς ἕνα ποτήρι! Καί «βά-
πτισμα» ὁ Χριστός ἐννοεῖ πάλι τόν θάνατό Του, διότι θά εἶναι θάνατος καθαρτικός
καί λυτρωτικός ὅλων μας. Οἱ δύο μαθητές, ἀποβλέποντες στό νά πετύχουν τό αἴτημά
τους, ὑποσχέθηκαν ὅτι μποροῦν νά συμμετάσχουν στό «ποτήριό» του καί στό «βά-
πτισμά» του (στίχ. 22β), μή νοοῦντες βέβαια αὐτό πού ἔλεγαν. 

2. Ὁ Χριστός στήν συνέχεια προλέγει στούς μαθητές Του ὅτι πράγματι θά πιοῦν
τό ποτήριό Του καί θά βασπιστοῦν τό βάπτισμά Του, ἀλλά τό νά καθήσουν ἐκ δεξιῶν
Του καί ἐξ ἀριστερῶν Του, ὅπως ἐζήτησαν (στίχ. 21), δέν ἔχει δικαίωμα νά τό δώσει
Αὐτός, ἀλλά εἶναι γιά ἐκείνους πού ἔχει ἑτοιμασθεῖ (στίχ. 23). Πραγματικά, οἱ δύο
αὐτοί μαθητές πέθαναν μέ μαρτυρικό θάνατο: Τόν μέν Ἰάκωβο τόν ἀπέκτεινε ὁ
Ἡρώδης, τόν δέ Ἰωάννη τόν κατεδίκασε ὁ Τραϊανός, ἐπειδή κήρυττε τόν λόγο τῆς
ἀληθείας. Ὁ ἄλλος λόγος τοῦ Κυρίου ὅτι δέν ἔχει δικαίωμα Αὐτός νά δώσει τίς πρω-
τοκαθεδρίες πού ζήτησαν, ἀλλά εἶναι γιά ἐκείνους πού ἔχει ἑτοιμασθεῖ, σημαίνει γε-
νικά τό ἑξῆς: Ἐάν μετά τό μαρτύριο εὑρεθεῖ κάποιος νά ἔχει καί τήν πᾶσα ἄλλη
ἀρετή, αὐτός θά λάβει τήν δωρεά. Ἄς χρησιμοποιήσουμε τό παράδειγμα τοῦ Θεο-
φύλάκτου, γιά νά μᾶς γίνει καταληπτός ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: Ἄν γίνεται ἕνας ἀγώνας
δρόμου καί ἔλθει κάποιος πού δέν ἀγωνίστηκε στόν ἀγώνα αὐτόν καί ζητήσει ἀπό
τόν ἀγωνοθέτη βασιλέα νά τοῦ δώσει τό στεφάνι, αὐτός θά τοῦ πεῖ αὐτό πού εἶπε
καί ἐδῶ ὁ Κύριος στούς μαθητές Του: «Δέν ἔχω τό δικαίωμα νά τό κάνω αὐτό, γιατί
τό στεφάνι ἀνήκει σ᾽ αὐτόν πού ἀγωνίστηκε καί ἐνίκησε». Στήν πραγματικότητα
ὅμως δέν θά καθήσει κανείς δεξιά τοῦ Θεοῦ, γιατί αὐτή ἡ θέση δέν ἀνήκει σέ
ἄνθρωπο, ἀλλά οὔτε σέ ἄγγελο. «Πρός τίνα τῶν ἀγγέλων εἶπε, “κάθου ἐκ δεξιῶν
μου;”» (βλ. Ἑβρ. κεφ. 1). «Μόνης τῆς θείας οὐσίας τοῦτό ἐστι» ἡ θέση αὐτή (Θεο-
φύλακτος, Μ. 123,364). Εἶπε ὅμως ὁ Χριστός στούς μαθητές Του αὐτόν τόν λόγο
πρός τήν δική τους ὑπόνοια, γιατί αὐτοί, μή νοήσαντες ὅτι ἕνας προηγούμενος λόγος
Του, «θά καθίσουν σέ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τίς δώδεκα φυλές τοῦ Ἰσραήλ»
(19,28), σημαίνει τό νά δοξασθοῦν γιά τήν ἀρετή, ζήτησαν πρωτοκαθεδρίες (20,21).

20,20. Στήν παράλληλη διήγηση τοῦ Μάρκ.
10,35 δέν εἶναι ἡ μητέρα τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου,

ἀλλά οἱ ἴδιοι οἱ υἱοί πού πλησιάζουν μόνοι τόν
Ἰησοῦν. Οἱ λόγοι στόν στίχ. 22 ταιριάζουν καλύ-

20,20Τότε τόν πλησίασε ἡ μητέρα
τῶν υἱῶν τοῦ Ζεβεδαίου μαζί μέ τούς
υἱούς της καί προσκύνησε καί ζή-
τησε κάτι ἀπ᾽ αὐτόν. 
21 Αὐτός δέ τῆς εἶπε: «Τί θέλεις;».

20,20 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ
μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν
υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ
αἰτοῦσά τι παρ᾿ αὐτοῦ. 
21 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· τί θέλεις; Λέγει
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αὐτῷ· εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ
δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ
εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ
σου. 

22Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐκ
οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ
ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, ἢ τὸ
βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βα-
πτισθῆναι; Λέγουσιν αὐτῷ· δυνά-
μεθα. 
23Καὶ λέγει αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριόν
μου πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ
βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ
καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύ-
μων μου οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾿
οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 

Τοῦ λέγει: «Δῶσε ἐντολή, ὅταν θά
ἀναλάβεις τήν βασιλεία Σου, νά κα-
θήσουν οἱ δύο αὐτοί υἱοί μου ἕνας
ἀπ᾽ τά δεξιά σου καί ἕνας ἀπ᾽ τά ἀρι-
στερά σου». 
22 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀποκρίθηκε καί
εἶπε: «Δέν ξέρετε τί ζητεῖτε. Μπο-
ρεῖτε νά πιεῖτε τό ποτήρι, πού ἐγώ θά
πιῶ ἤ νά βαπτιστεῖτε μέ τό βάπτι-
σμα, μέ τό ὁποῖο ἐγώ θά βαπτιστῶ;».
Τοῦ λέγουν: «Μποροῦμε». 
23 Τότε τούς λέγει: «Τό μέν ποτήρι
μου θά πιεῖτε καί μέ τό βάπτισμα, μέ
τό ὁποῖο ἐγώ θά βαπτιστῶ, θά βαπτι-
σθεῖτε. Τό νά καθήσετε ὅμως ἀπ᾽ τά
δεξιά μου καί ἀπ᾽ τά ἀριστερά μου
δέν εἶναι δικό μου δικαίωμα, ἀλλά
θά δοθεῖ σ᾿ αὐτούς, γιά τούς ὁποίους
ἔχει ὁρισθεῖ ἀπό τόν Πατέρα Μου». 

τερα μέ τήν σκηνή πού περιγράφει ὁ Μᾶρκος, ὁ
ὁποῖος δέν μνημόνευσε τήν μητέρα τῶν υἱῶν Ζε-
βεδαίου γιά νά ἁπλοποιήσει τήν διήγηση καί νά
τονισθεῖ καλύτερα ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἰησοῦ. 20,21.
Οἱ Ἀπόστολοι περιμένουν στήν Βασιλεία τοῦ
Χριστοῦ μία ἄμεση καί ἔνδοξη φανέρωση, ἡ
ὁποία θά γίνει κατά τήν Δεύτερή Του παρουσία,
βλ. σχόλ. εἰς Ματθ. 4,17 καί Πράξ. 1,6. – Ἐκ δε-
ξιῶν καί ἐξ εὐωνύμων. Αὐτές οἱ δύο θέσεις δέν
εἶναι μόνο θέσεις τιμῆς, ἀλλά σημαίνουν ἕνα
στενό σύνδεσμο μέ τήν ἐξουσία αὐτοῦ πού βασι-
λεύει, βλ. 19,28 σχόλ. 20,22. Δύνασθε πιεῖν τό
ποτήριον. Βιβλική μεταφορά, βλ. σχόλ. εἰς Ἡσ.
51,17, ἡ ὁποία ἐδῶ σημαίνει τό ἐγγύς Πάθος. Ἡ
ἔκφραση πράγματι «πιεῖν τό ποτήριον» εἶναι

ὑπαινιγμός στό πάθος καί τήν σταύρωση τοῦ
Ἰησοῦ, βλ. Ματθ. 26,39. 20,23. Τό μέν ποτήριόν
μου πίεσθε. Πραγματικά, ὁ Ἰάκωβος, ὁ υἱός τοῦ
Ζεβεδαίου, θανατώθηκε ἀπό τόν Ἡρώδη τόν
Ἀγρίππα τό 44 μ.Χ., βλ. Πράξ. 12,2. Ὡς πρός τόν
Ἰωάννη, ἡ παράδοση, ἡ βασιζομένη στό κείμενό
μας, καί θέλουσα νά τόν κάνει μάρτυρα, εἶναι με-
ταγενεστέρα. Ἀλλά καί ὁ Ἰωάννης, ἄν ὁ ἴδιος δέν
ὑπέστη τό μαρτύριο, ὅμως δέν ἦταν λιγώτερο
στενά συνδεδεμένος μέ τά πάθη τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ. – Οἷς ἑτοίμασται ὑπό τοῦ πα-
τρός μου. Ἡ ἀποστολή τοῦ Χριστοῦ στήν γῆ δέν
εἶναι νά διανέμει στούς ἀνθρώπους ἀμοιβές,
ἀλλά νά πάσχει γιά νά τούς σώσει, βλ. Ἰωάν.
3,17. 12,47. 

19,28

Μάρκ.
4,13σχ.
Ματθ.
26,39
Ἰωάν.
18,11
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20,24-28

Οἱ μεγάλοι πρέπει νά ὑπηρετοῦν (20,24-28)

Ὅταν εἶδαν οἱ δέκα μαθητές τήν ἰδιαίτερη συνομιλία τοῦ Κυρίου μέ τούς ἄλλους
δύο μαθητές «ἠγανάκτησαν» γι᾽ αὐτούς (στίχ. 24). Βλέπουμε λοιπόν ἀπό αὐτό ὅτι ὅλοι
οἱ μαθητές ἦταν ἀτελεῖς, ἐπειδή δέν εἶχαν λάβει ἀκόμη τό Ἅγιο Πεῦμα. Οἱ δύο, οἱ υἱοί
τοῦ Ζεβεδαίου, ἤθελαν νά ὑπερέχουν τῶν δέκα καί ζήτησαν πρωτοκαθεδρίες, ὅπως
εἴδαμε στήν προηγούμενη περικοπή. Καί οἱ δέκα ἐφθόνουν τούς δύο, ὅπως βλέπουμε
στήν ἐδῶ περικοπή. Ἐπειδή λοιπόν θορυβήθηκαν οἱ δέκα μαθητές γιά τήν τιμή τῶν
δύο, ὁ Χριστός τούς κάλεσε νά Τόν πλησιάσουν καί τούς εἶπε ὅτι πέφτουν στό ἐπίπεδο
τῶν ἐθνικῶν (τῶν εἰδωλολατρῶν), ἄν ἀγαποῦν τίς φιλοδοξίες (στίχ. 25). Πραγματικά,
οἱ ἐθνικοί λαμπρύνονται ἀπό τό νά εἶναι ἡγέτες. Τό νά ἐπιθυμεῖ κανείς νά πρωτεύει
εἶναι πάθος τῶν ἐθνικῶν (στίχ. 25). Οἱ μαθητές ὅμως τοῦ Χριστοῦ τιμῶνται ἀπό τήν
ταπείνωσή τους. Ἔτσι αὐτός πού θέλει νά εἶναι ὁ ἀνώτερος πρέπει νά διακονεῖ τούς
κατωτέρους του (στίχ. 26.27). Καί παράδειγμα σ᾽ αὐτό ἄς ἔχουμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ
Χριστό, ὁ Ὁποῖος, Θεός ὤν, ταπεινώθηκε γιά νά διακονήσει στήν σωτηρία μας. Καί,
ἀκόμη περισσότερο, ἔδωσε καί τήν ζωή Του λύτρο, γιά νά ἐξαγοραστοῦμε καί νά ἐλευ-
θερωθοῦμε ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο (στίχ. 28). 

20,25. Ἡ πολιτική δύναμη δέν εἶναι ἕνα μον-
τέλο γιά μίμηση τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ.
20,28. Λύτρον. Οἱ ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων ἐπι-
σύρουν ἕνα χρέος, τήν θανατική ποινή πού ἀπαι-
τεῖται ἀπό τόν Νόμο, βλ. Α´ Κορ. 15,56. Β´ Κορ.

3,7.9. Γαλ. 3,13. Ρωμ. 8,3-4 (καί τά σχόλ.). Γιά
νά τούς ἀπελευθερώσει ἀπό τήν δουλεία τῆς
ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου (βλ. σχόλ. εἰς Ρωμ.
3,24) ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός θά πληρώσει τά
λύτρα καί θά ἐξοφλήσει τό χρέος πληρώνοντας

20,24Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγα-
νάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν.

25 Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος
αὐτοὺς εἶπεν· οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες
τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν
καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν
αὐτῶν. 
26 Οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς
ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι,
ἔσται ὑμῶν διάκονος, 

27 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι
πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος· 

28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ

20,24 Ὅταν δέ ἄκουσαν οἱ δέκα
(ἄλλοι μαθητές), ἀγανάκτησαν ἐναν-
τίον τῶν δύο ἀδελφῶν. 
25Ὁ δέ Ἰησοῦς τούς κάλεσε κοντά του
καί τούς εἶπε: «Ξέρετε, ὅτι οἱ ἄρχον-
τες τῶν ἐθνῶν ἀσκοῦν ἀπόλυτη κυ-
ριαρχία σ᾽ αὐτά καί οἱ μεγάλοι
καταδυναστεύουν αὐτά. 
26 Ἄς μή συμβαίνει τό ἴδιο μέ σᾶς.
Ἀλλ᾿ ὅποιος μεταξύ σας θέλει νά
γίνει μεγάλος, πρέπει νά εἶναι ὑπηρέ-
της σας· 
27 καί ὅποιος μεταξύ σας θέλει νά
εἶναι πρῶτος, πρέπει νά εἶναι δοῦλος
σας, 
28 ὅπως ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου δέν

||Μάρκ.
10,41-45

||Λουκ.
22,24-27

Μάρκ.
9,35

Ἰωάν.
13,4-15

8,20σχ.
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20,29-34

ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ δια-
κονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

ἦρθε νά ὑπηρετηθεῖ, ἀλλά νά ὑπηρε-
τήσει καί νά δώσει τήν ζωή Του σάν
λύτρο γιά πολλούς (δηλαδή γά
ὅλους)».

τό τίμημα μέ τό Αἷμά Του, βλ. Α´ Κορ. 6,20. 7,23.
Γαλ. 3,13. 4,5 (καί τά σχόλ.), δηλαδή, πεθαίνον-
τας στήν θέση τῶν ἐνόχων, ἔτσι, ὅπως εἶχε ἐξαγ-
γελθεῖ περί τοῦ Δούλου τοῦ Γιαχβέ, βλ. Ἡσ. 53.
Ὁ σημιτικός ὅρος πού μεταφράζεται «πολλῶν»
στόν στίχ. μας (βλ. καί Ἡσ. 53,11 ἑξ.) φαίνεται
νά ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν μέγα ἀριθμό τῶν
λυτρωθέντων ἀπό τόν μοναδικό Λυτρωτή, χωρίς
ὅμως νά ὑπονοεῖται ὅτι τό «πολλῶν» ἔχει ἐδῶ τήν
ἔννοια τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ, Ρωμ. 5,6-21.
Βλ. 26,28 σχόλ. – Ἐδῶ προσθέτουν μία περι-
κοπή, ἡ ὁποία, χωρίς ἀμφιβολία, προέρχεται ἀπό

κάποιο ἀπόκρυφο εὐαγγέλιο: «Ἀλλά σεῖς ζητᾶτε
ἀπό μικροί νά γίνετε μεγάλοι καί ἀπό μεγάλοι γί-
νεσθε μικροί.  Ὅταν ἔρχεσθε σέ ἕνα δεῖπνο στό
ὁποῖο σᾶς ἔχουν προσκαλέσει, μή παίρνετε τιμη-
τικές θέσεις, μήπως ἔλθει κάποιος ἄλλος πιό
ἄξιος ἀπό σᾶς καί ὁ κύριος τοῦ δείπνου ἔλθει καί
σᾶς πεῖ, “πᾶτε πιό κάτω”, καί σεῖς θά ἐντραπεῖτε.
Ἀλλά, ἄν πάρεις μία κατώτερη θέση καί συμβεῖ
να ἔλθει ἕνας κατώτερος ἀπό σένα, ὁ κύριος τοῦ
δείπνου θά σοῦ πεῖ: “Προχώρησε πρός τά πάνω”.
Καί αὐτό θά εἶναι τιμητικό γιά σένα», βλ. Λουκ.
14,8-10. 

Οἱ δύο τυφλοί τῆς Ἱεριχώ (20,29-34)

1. Δύο τυφλοί ἀπό τήν Ἱεριχώ ἔμαθαν ἀπό φήμη γιά τόν Χριστό καί, ἀκούσαντες
ὅτι περνάει ἀπό τόν δρόμο, ἐκμεταλλεύθηκαν τήν εὐκαιρία καί φώναζαν σ᾽ Αὐτόν
νά τούς θεραπεύσει, πιστεύοντας μάλιστα ὅτι μπορεῖ νά τό κάνει αὐτό ὡς καταγό-
μενος ἀπό τό γένος Δαυΐδ (στίχ. 30). Γιά τήν πίστη τους αὐτή οἱ τυφλοί φώναζαν
δυνατά τό αἴτημά τους καί μάλιστα, ἄν καί ὁ κόσμος τούς ἔλεγε νά σταματήσουν,
αὐτοί περισσότερο φώναζαν καί ἔλεγαν «ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, Υἱέ Δαυΐδ» (στίχ. 31).
Ἐπειδή   οἱ τυφλοί ἀπέδειξαν ὅτι ἔχουν πίστη, γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός, γιά νά τούς
θεραπεύσει, δέν τούς ἐρωτᾶ γι᾽ αὐτό, ἀλλά τούς ἐρωτᾶ τί θέλουν ἀπ᾽ αὐτόν (στίχ.
32), γιά νά μή νομίσει ὁ κόσμος ὅτι ἄλλα θέλουν καί ἄλλα τούς δίνει. Τελικά ὁ Χρι-
στός ἄγγιξε τά μάτια τους καί αὐτοί ἀμέσως θεραπεύθηκαν (στίχ. 34α), «ἵνα μάθω-
μεν, ὅτι πᾶν μέλος τῆς ἁγίας Αὐτοῦ Σαρκός ζωοποιόν καί Θεοῦ μέλος ἦν»
(Θεοφύλακτος, Μ. 123,356).  Οἱ τυφλοί μετά τήν θεραπεία τους ἀκολούθησαν τόν
Χριστό (στίχ. 34β), δεῖγμα αὐτό τῆς εὐγνωμοσύνης τους πρός Αὐτόν γιά τήν θερα-
πεία πού τούς πρόσφερε. 

2. Ἀλλά ὑπάρχει καί ἡ τύφλωση τῆς ψυχῆς (τοῦ νοός), καί γιά τήν θεραπεία μας
λοιπόν ἐμεῖς, «οἱ πεπηρωμένοι τούς ὀφθαλμούς τῆς ψυχῆς τούτους (δηλαδή, τούς τυ-
φλούς τῆς περικοπῆς μας) μιμησώμεθα καί κράξωμεν πρός αὐτόν (τόν Χριστόν) ἐξ
ὅλης καρδίας, κἄν ὑπό τινων ἐμποδισθῶμεν, ἐπιτείνωμεν τήν δέησιν καί μή
ἀποστῶμεν καί πάντως κάμψομεν αὐτόν, ὡς καί οὗτοι» (οἱ τυφλοί· Ζιγαβηνός,Μ.
129,545). – Οἱ εὐαγγελιστές Μᾶρκος καί Λουκᾶς μιλοῦν ὄχι γιά δύο, ἀλλά γιά ἕνα
θεραπευθέντα τυφλό, αὐτό ὅμως δέν διαφωνεῖ μέ τήν ἐδῶ περικοπή τοῦ Ματθαίου.
Οἱ δύο εὐαγγελιστές ὁμιλοῦν γιά τόν ἐπιφανέστερο ἀπό τούς δύο. Ὁ Θεοφύλακτος

26,28
Α´ Τιμ. 2,6

Ρωμ. 5,6-
21

||Μάρκ.
10,46-52

||Λουκ.
18,35-43
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20,29-34.Ἡ φυσική θεραπεία τῶν δύο
τυφλῶν τῆς περικοπῆς μας δέν μᾶς ἐμποδίζει νά
ἑρμηνεύσουμε καί συμβολικά τό θαῦμα καί νά
νοήσουμε τήν ἀνάβλεψη τῶν ψυχῶν τῶν
τυφλῶν, κατά τό Ματθ. 11,5, πού παραθέτει τήν
περικοπή Ἡσ. 61,1-3. Αὐτή ἡ συμβολική ἔννοια

φαίνεται στήν διήγηση τοῦ Ἰωάννου περί τῆς θε-
ραπείας τοῦ γεννηθέντος τυφλοῦ (Ἰωάν. κεφ. 9)
καί ἐδῶ στήν φράση περί τῶν θεραπευθέντων
τυφλῶν ὅτι «ἠκολούθησαν αὐτῷ» (στίχ. 34).
20,30. Γιά τόν τίτλο «Υἱέ Δαβίδ» βλ. σχόλ. εἰς
9,27.  

μᾶς παραθέτει μία ὡραία ἀλληγορική ἑρμηνεία τοῦ θαύματος: Ἄς νοήσουμε –
λέγει – τούς δύο τυφλούς ὡς τούς ἐθνικούς (τούς εἰδωλολᾶτρες), οἱ ὁποῖοι θεραπεύ-
τηκαν «παρά τήν ὁδόν» (στίχ. 30), γιατί δέν ἦλθε ὁ Χριστός προηγουμένως γιά τούς
ἐθνικούς, ἀλλά γιά τόν Ἰσραήλ. Ὅπως οἱ τυφλοί τῆς περικοπῆς μας ἐξ ἀκοῆς ἔμαθαν
γιά τόν Ἰησοῦν, ἔτσι καί οἱ ἐθνικοί ἐξ ἀκοῆς ἔλαβαν τήν πίστη. Στήν περικοπή μας
εἴδαμε ὅτι τό πλῆθος ἐπέπληττε τούς τυφλούς νά μήν φωνάζουν καί νά μή λέγουν
τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ. Αὐτοί – κατά τήν  ἀλληγορική ἑρμηνεία τοῦ θαύματος – εἶναι
οἱ διῶκτες τύραννοι, πού μέ τούς διωγμούς τους ἤθελαν νά φιμώσουν τήν Ἐκκλησία
νά μήν ὁμολογεῖ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ποτέ δέν σιωπᾶ, καί μά-
λιστα ὅταν διώκεται ὁμολογεῖ δυνατώτερα τήν πίστη της, ὅπως οἱ τυφλοί τῆς περι-
κοπῆς μας (στίχ. 31).   

20,29 Καί ὅταν ἔβγαιναν ἀπό τήν
Ἱεριχώ, τόν ἀκολούθησε λαός πολύς. 

30Καί ἰδού δύο τυφλοί, πού κάθονταν
στό δρόμο, ἀκούγοντας ὅτι περνάει
ὁ Ἰησοῦς, φώναξαν δυνατά λέγον-
τας: «Ἐλέησέ μας (δηλαδή, λυπήσου
μας καί σῶσε μας), Κύριε, Υἱέ τοῦ
Δαβίδ». 
31Ὁ δέ κόσμος τούς ἐπέπληξε, γιά νά
σωπάσουν. Ἀλλά αὐτοί φώναζαν πε-
ρισσότερο καί ἔλεγαν: «Ἐλέησέ μας
(=λυπήσου μας καί σῶσε μας),
Κύριε, Υἱέ τοῦ Δαβίδ». 
32 Τότε σταμάτησε ὁ Ἰησοῦς, τούς
φώναξε καί εἶπε: «Τί θέλετε νά σᾶς
κάνω;» 
33Τοῦ λέγουν: «Κύριε, νά ἀνοιχτοῦν
τά μάτια μας». 
34 Σπλαχνίστηκε δέ ὁ Ἰησοῦς καί
ἄγγιξε τά μάτια τους καί ἀμέσως τά

20,29 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν
ἀπὸ Ἱεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ
ὄχλος πολύς.
30 Καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι
παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι
Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες·
ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δαυῒδ. 

31Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα
σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον
λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς
Δαυῒδ. 

32 Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν
αὐτοὺς καὶ εἶπε· τί θέλετε ποιήσω
ὑμῖν; 
33 Λέγουσιν αὐτῷ· Κύριε, ἵνα ἀ -
νοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί. 
34Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ εὐθέως

9,27σχ.

8,3σχ.
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21,1-11

ἀνέβλεψαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ
ἠκολούθησαν αὐτῷ.

μάτια τους εἶδαν (τό φῶς) καί τόν
ἀκολούθησαν.

Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στά Ἰεροσόλυμα (21,1-11)

1. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἰσέρχεται στά Ἱεροσόλυμα καθήμενος σέ γαϊ-
δουράκι καί μάλιστα σέ πουλάρι, γέννημα ὑποζυγίου (στίχ. 5). Αὐτό τό ἔκανε ὄχι γιατί
ὑπῆρχε ἀνάγκη, ἀλλά γιά νά ἐκπληρώσει τήν προφητεία τοῦ προφήτου Ζαχαρίου
καί γιά νά μᾶς διδάξει νά χρησιμοποιοῦμε εὐτελῆ καί ταπεινά μέσα γιά τήν μετακί-
νησή μας. Ὁ προφήτης Ζαχαρίας ὁμιλῶν σέ μία ὡραιοτάτη περικοπή τοῦ βιβλίου
του γιά τό Μεσσιανικό κράτος (9,1-17) παριστᾶ τόν Μεσσία ὡς ταπεινό καί πρᾶο
καί μέλλοντα νά φέρει τήν εἰρήνη. Γι᾽ αὐτό τόν παριστάνει νά ἐποχεῖται ὄχι σέ πο-
λεμικό ἵππο, ὅπως οἱ ἐπίγειοι βασιλεῖς (Γ´ Βασ. 1,5 ἑξ. Ἱερ. 17,15. 22,4), ἀλλά σέ
ἥσυχο ὄνο (Ζαχ. 9,9). Τήν προφητεία αὐτή ὁ Κύριος τήν ἐκπληρώνει «καί καθ᾽ ἱστο-
ρίαν καί καθ᾽ ἀναγωγήν», λέγει ὁ Θεοφύλακτος (Μ. 123,369). Καί ἐξηγεῖ τόν λόγο
του: «Καθ᾽ ἱστορίαν» ἐκπληρώνει τήν προφητεία του ὁ Χριστός, γιατί πραγματικά
κάθεται ἐπί ὄνου, ὅπως τό βλέπουμε στήν περικοπή μας. «Ἀναγωγικῶς» λέγουμε
ὅτι κάθησε σέ πῶλο (σέ πουλάρι) ὁ Χριστός, γιατί κάθησε σέ ἀδάμαστο καί ἀνυπό-
τακτο λαό. Κατά τήν περικοπή μας καί ἡ ὄνος καί ὁ πῶλος ἦταν δεμένα (στίχ. 2), τό
ὁποῖο ἀλληγορικά ἑρμηνεύεται ὅτι καί οἱ ἰουδαῖοι καί οἱ ἐθνικοί «ἐδέδεντο ταῖς σει-
ραῖς τῶν οἰκείων ἁμαρτιῶν». Ὁ Θεός ὅμως γιά τήν σωτηρία τους ἀπέστειλε δύο γιά
νά τούς λύσει: Γιά μέν τά ἔθνη ἔστειλε τόν ἀπόστολο Παῦλο, γιά δέ τούς Ἰουδαίους
τόν ἀπόστολο Πέτρο. Ἀλλά καί μέχρι τώρα δύο μᾶς λύουν, ὁ Ἀπόστολος καί τό
Εὐαγγέλιο! Ἔρχεται δέ ὁ Χριστός στά Ἱεροσόλυμα «πραΰς» (στίχ. 5), γιατί κατά
τήν πρώτη Του παρουσία δέν ἦλθε νά κρίνει τόν κόσμο, ἀλλά νά τόν σώσει. Ἀλλά
καί πραγματικά, οἱ μέν ἄλλοι βασιλεῖς τῶν Ἑβραίων ἦσαν ἅρπαγες καί ἄδικοι, ἀλλά
ὁ Χριστός ἦταν βασιλεύς πραΰς. 

2. Οἱ Εὐαγγελιστές Λουκᾶς καί Μᾶρκος μιλοῦν μόνο γιά ὑποζύγιο, ἀλλά ὁ Ματ-
θαῖος λέγει γιά πῶλο καί ὄνο. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὑπάρχει ἐναντίωση στά Εὐαγ-
γέλια, γιατί πραγματικά τό πουλάρι ἔφεραν οἱ δύο μαθητές στόν Χριστό, ἀλλά μαζί
μέ αὐτό ἀκολούθησε καί ἡ μητέρα, ἡ ὄνος. Καί ἐκάθισε «ἐπάνω αὐτῶν» (στίχ. 7),
πρῶτα ἐπί τῆς ὄνου καί ἔπειτα ἐπί τοῦ πώλου. Διότι, «πρῶτον ἐπαναπαύσατο τῇ τῶν
Ἰουδαίων συναγωγῇ, εἶτα τῷ τῶν ἐθνῶν λαῷ». – Τό πλῆθος τοῦ λαοῦ ἔστρωναν στόν
δρόμο ἀπό τόν ὁποῖον διέβαινε ὁ Χριστός τά ἐξωτερικά τους ροῦχα γιά νά πατήσει
πάνω σ᾽ αὐτά καί ἀκόμη ἔκοβαν κλάδους ἀπό δένδρα καί τούς ἔστρωναν καί αὐτούς
στόν δρόμο (στίχ. 8). Αὐτά δείχνουν τήν πολύ τιμή τοῦ κόσμου στόν Χριστό. Ἀνα-
γωγικά θά ἑρμηνεύαμε ὅτι πρῶτα πρέπει νά στρώσουμε τά ἱμάτιά μας, δηλαδή τίς
ἀρετές μας, καί ἔπειτα θά ἐνθρονισθεῖ στίς ψυχές μας ὁ Χριστός. «Εἰ γάρ μή καλ-
λωπισθῇ ἡ ψυχή ταῖς ἀποστολικαῖς ἀρεταῖς, οὐκ ἐποχεῖται ἐπί ταύτης ὁ Θεός», λέγει
ὁ Θεοφύλακτος (Μ. 123,369. Βλ. καί Ζιγαβηνοῦ Μ. 129,552). Οἱ ὄχλοι, «οἱ προάγον-
τες καί οἱ ἀκολουθοῦντες», ἐπευφημοῦσαν δυνατά τόν Χριστό καί ἔλεγαν: «Ὡσαννά
τῷ υἱῷ Δαυΐδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» (στίχ. 9). Ἀναγωγικῶς

||Μάρκ.
11,1-11
||Λουκ.

19,28-38
||Ἰωάν.

12,12-16
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«προάγοντες» ἦταν οἱ πρίν ἀπό τήν σάρκωση τοῦ Χριστοῦ προφῆτες. Καί «ἀκολου-
θοῦντες» ἦταν οἱ μετά τόν Χριστόν μάρτυρες καί διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι καί ἔστρωναν
τά ἱμάτιά τους στόν Χριστό, δηλαδή ὑπέταξαν τήν σάρκα στό πνεῦμα! Καί εἶναι τό
σῶμα «ἱμάτιο», γιατί πραγματικά εἶναι τό κάλυμμα τῆς ψυχῆς. Οἱ μάρτυρες λοιπόν
καί οἱ ἀσκητές μέ τόν θεάρεστο καί μαρτυτικό βίο τους ἔστρωσαν τήν σάρκα τους
στήν «ὁδό», δηλαδή στόν Χριστό, γιατί ὁ Χριστός εἶπε «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός» (Ἰωάν. 14,6).
Καί λέγει ὁ Θεοφύλακτος: «Ἐάν μή τις τήν σάρκα αὐτοῦ στρώσῃ, τοὐτέστι, ταπεινώσῃ
ἐν τῇ ὁδῷ, τουτέστιν, ἐν τῷ Χριστῷ μένων, καί μή αἱρετικός ὤν, οὐκ ἐποχεῖται ἐπί τούτου
ὁ Κύριος» (Μ. 123,365). Καλοῦν οἱ ὄχλοι τόν Χριστό «ὁ ἐρχόμενος», γιατί αὐτός εἶναι
ὁ ἀπό τούς Ἑβραίους προσδοκώμενος νά ἔλθει. Ἔτσι εἶπε καί ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής
περί τοῦ Χριστοῦ, «Σύ εἶ ὁ ἐρχόμενος» (Ματθ. 11,3), ἀντί τοῦ ὁ προσδοκώμενος νά
ἔλθει. Τό ἐπιφώνημα «῾Ωσαννά» σημαίνει «σῶσον δή». – Οἱ ὄχλοι, ὄντες ἄδολοι, οὔτε
φθονοῦσαν τόν Χριστό, οὔτε ὅμως εἶχαν καί τήν ἁρμόζουσα ὑπόληψη γι᾽ αὐτόν. Γι᾽
αὐτό καί τόν προσφωνοῦσαν ὡς «ὁ προφήτης» (στίχ. 11). Ἐννοοῦσαν βεβαίως ἐκεῖνον
τόν προφήτη, γιά τόν ὁποῖον προφήτευσε ὁ Μωυσῆς, ὅταν εἶπε «προφήτην ὑμῖν ὁ Θεός
ἀναστήσει» (Δευτ. 18,18). Δηλαδή, τόν Μεσσία. 

21,1 Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσό-
λυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθσφαγῆ πρὸς
τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ Ἰησοῦς
ἀπέστειλε δύο μαθητὰς 

2 λέγων αὐτοῖς· πορεύθητε εἰς τὴν
κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ
εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ
πῶλον μετ᾿ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ
μοι. 
3Καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι
ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθέως
δὲ ἀποστέλλει αὐτούς. 
4Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ

21,1 Καί ὅταν πλησίασαν στά
Ἰεροσόλυμα καί ἦλθαν στή Βηθ-
σφαγῆ, κοντά στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν,
τότε ὁ Ἰησοῦς ἔστειλε δύο μαθητές
(του) 
2 λέγοντας σ᾽ αὐτούς: «Πηγαίνετε
στό ἀπέναντί σας χωριό καί ἀμέσως
θά βρεῖτε μία ὄνο δεμένη καί ἕνα
πουλάρι μαζί της. Νά τά λύσετε καί
νά τά φέρετε σέ μένα. 
3Καί ἄν κανείς σᾶς πεῖ τίποτε, νά τοῦ
πεῖτε ὅτι ὁ Κύριος τά χρειάζεται καί
θά τά ἐπιστρέψει ἀμέσως». 
4Ὅλο δέ αὐτό ἔγινε γιά νά ἐκπληρω-

21,1. Βηθφαγῆ. Χωρίο κείμενο στήν ἀνατο-
λική πλευρά τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν (βλ. Μάρκ.
11,1. Λουκ. 19,29). Εἶναι τό σημερινό Kefr-et-
Tur. Ἡ ὀνομασία τοῦ χωρίου προσδιορίζει τό
χωρίο τό ἀναφερόμενο στόν ἑπόμενο στίχ. «τήν
κώμην τήν ἀπέναντι ὑμῶν». Πρόκειται γιά τήν
Βηθφαγῆ. 21,3. Κύριος. Στόν Ματθ. εἶναι ἡ
μόνη φορά πού ὁ Ἰησοῦς δηλώνεται ὡς Κύ-
ριος. –Εὐθέως δέ ἀποστελεῖ. Κατά διαφορά

πρός τόν Μᾶρκο, ἐδῶ στόν Ματθαῖο εἶναι ὁ ἰδιο-
κτήτης ὁ ὁποῖος συναινεῖ πρός τό αἴτημα τοῦ
Ἰησοῦ. 21,4. Μέ τήν παράθεση τῆς ἐκπλήρωσης
τῆς προφητείας (21,4-5) ὁ Ματθαῖος θέλει νά πεῖ
ὅτι ἡ θρησκευτική εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στά Ἱερο-
σόλυμα ἐκπληρώνει τήν προφητεία τοῦ Ζαχαρίου
εἰς 9,9 τοῦ βιβλίου του. Ἡ προετοιμασία τῆς
εἰσόδου λέγεται στούς στίχ. 1-3, ἡ εἴσοδος στούς
στίχ. 6-9 καί ὁ προκληθείς ἐνθουσιασμός τοῦ
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τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγον-
τος· 
5εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, ἰδοὺ ὁ βα-
σιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ
ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν
ὑποζυγίου. 

6 Πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ
ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν αὐ -
τοῖς ὁ Ἰησοῦς,
7ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ
ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια
αὐτῶν, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω
αὐτῶν. 
8 Ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν
ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι
δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δέν-
δρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 

9 Οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ
ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες·
ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυῒδ· εὐλογημένος
ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου·
ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

θεῖ ἐκεῖνο πού εἰπώθηκε ἀπό τόν
Προφήτη: 

5«Νά πεῖτε στή θυγατέρα Σιών 
(τήν Ἱερουσαλήμ), 

“ἰδού ὁ Βασιλεύς σου 
ἔρχεται σέ σένα ταπεινός 

καί καθισμένος πάνω σ᾽ ἕνα ὄνο
καί μάλιστα σέ πουλάρι, 

γέννημα ὑποζυγίου». 
6 Ἀφοῦ δέ πῆγαν οἱ μαθητές καί

ἔκαναν ὅπως τούς διέταξε ὁ Ἰησοῦς, 

7 ἔφεραν τήν ὄνο καί τό πουλάρι καί
ἔβαλαν πάνω τους τά ἐνδύματά τους
καί κάθησε πάνω σ᾿ αὐτά (τά ἐνδύ-
ματα ἤ τά ζῶα). 
8 Οἱ δέ περισσότεροι ἀπό τό πλῆθος
ἔστρωσαν τά ἐνδύματά τους στό
δρόμο, ἄλλοι δέ ἔκοβαν κλάδους
ἀπό τά δέντρα καί ἔστρωναν στό
δρόμο. 
9 Τά δέ πλήθη, πού προπορεύονταν
καί ἀκολουθοῦσαν, φώναζαν δυνατά
καί ἔλεγαν: 

«Ὡσαννά (= δόξα) 
στόν Υἱό τοῦ Δαβίδ. 

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
ἐκ μέρους τοῦ Κυρίου. 

λαοῦ στούς στίχ. 10-11. 21,5. Κατά τόν προφήτη
Ζαχαρία ἡ προφητεία φανερώνει τόν ταπεινό καί
εἰρηνικό χαρακτῆρα τοῦ μεσσιανικοῦ βασιλείου.
Ὁ Ἰησοῦς ἐφαρμόζει θεληματικά αὐτή τήν προ-
φητεία στόν ἑαυτό Του (στίχ. 2). Ἡ προφητεία
παρατίθεται ἀπό τόν Εὐαγγελιστή μέ εἰσαγωγικό
κατασκεύασμα (ἴσως κατά τό Ἡσ. 62,11). Πρό-
κειται γιά τήν εἴσοδο τοῦ Βασιλέως Μεσσία στήν
πόλη Του, κάνοντας τήν πρώτη στάση Του στό
ὄρος τῶν Ἐλαιῶν (βλ. Ζαχ. 14,4). Δέν ἔγινε ἡ
εἴσοδός Του μέ ἵππους τῶν πλουσίων καί τῶν

ἰσχυρῶν, ἀλλά πάνω σέ ἕνα ὑποζύγιο τῶν ἱερέων
τοῦ Ἰσραήλ (βλ. Γεν. 49,11. Κριτ. 5,10). 21,9.
Ὡσαννά. Ἀποτελεῖ μεταγραφή μιᾶς βραδύτερης
μορφῆς τοῦ ἑβραϊκοῦ hoshi ῾ana, πού ἡ πρώτη
ἔννοιά του εἶναι «σῶσον δή», τό ὁποῖο ἔγινε
κραυγή ἐπευφημίας τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, βλ.
σχόλ. εἰς Ψαλμ. 117, 25. 26. Ἀπό κραυγή ἐπίκλη-
σης ἀρχικά (βλ. Β´ Βασ. 14,4, hoshi ‘a, ἀπευθυ-
νόμενη σέ βασιλέα) ἔφθασε ἡ ἔκφραση νά
λέγεται τήν ἑβδόμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Σκη-
νοπηγίας μέ κινήματα κλάδων (ἀλλά καί σέ

Ἠσ. 62,11
Ζαχ.

9,9σχ.
Ματθ.
11,29

Γεν. 49,11

Γ´ Βασ.
1,33

Δ´ Βασ.
9,13

9,27σχ.
Ψαλμ.

117,25-26
Πράξ.

2,33σχ.
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ἄλλες εὐκαιρίες ἐπίσης, βλ. Β´ Μακ. 10,6-7), γιά
νά γίνει τελικά ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό καί τόν πρῶτο
Χριστιανισμό ἕνα ἐπιφώνημα, πού ὁ παραλήπτης
του σημειώνεται (στήν ἑλληνική) σέ δοτική
πτώση. – Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνό-
ματι... Παράθεση (ὅπως εἰς 23,39) τῶν στίχ. 25
καί 26 τοῦ Ψαλμ. 117, στόν ὁποῖο πολύ συχνά γί-
νεται ἐπίκληση γιά τό πάθος καί τήν ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ (βλ. Ματθ. 21,42 ὅπου παρατίθεν-
ται οἱ στίχ. 22-23 τοῦ Ψαλμοῦ). Ὅπως τό εἶχε
ἤδη παρουσιάσει ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής (βλ.
Ματθ. 3,11. 11,2-6), ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἐρχόμενος
νά ἐγκαινιάσει τήν μεσσιακή ἐποχή (Ἀββ. 2,3.

Ἑβρ.10,37. Μαλαχ. 3,1· ὁ Κύριος ἔρχεται «εἰς
τόν Ναόν Ἑαυτοῦ»). 21,10. Ὁ στίχ. ὑπενθυμίζει
τόν στίχ. 2,3 καί ἐγείρει διῃρημένα αἰσθήματα,
(«τίς ἐστιν οὗτος;»). – Ἐσείσθη. Δυνατό ρῆμα,
βλ. καί Ματθ. 27,51. 28,4. 8,24. Ἀπ. 6,13. Ὅταν
ὁ Ἰησοῦς εἰσῆλθε ὡς μεσσιανικός βασιλεύς στήν
Ἱερουσαλήμ, ἡ πόλη ἦταν ταραγμένη, ὅπως αὐτή
ἦταν κατά τήν ἀγγελία τῆς γεννήσεώς Του (2,3).
Ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ ἦταν ἕνα δημόσιο γεγονός.
21,11. ῾Ο Ματθαῖος εἶναι ὁ μόνος πού ἀναφέρει
αὐτό πού λέγουν τά πλήθη (βλ. 9,33 καί 12,23).
Ἀλλά τελικά τί θά ἀποφασίσουν τά πλήθη περί
τοῦ Ἰησοῦ; 

10Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱερο-
σόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέ-
γουσα· τίς ἐστιν οὗτος; 
11 Οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· οὗτός ἔστιν
Ἰησοῦς ὁ προφήτης ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ
τῆς Γαλιλαίας.

Ὡσαννά (= δόξα) στόν Ὕψιστο». 
10 Καί ὅταν μπῆκε στά Ἱεροσό-

λυμα, σείστηκε ὅλη ἡ πόλη καί ἔλε-
γαν: «Ποιός εἶναι αὐτός;». 
11Τά δέ πλήθη ἀπαντοῦσαν: «Αὐτός
εἶναι ὁ Ἰησοῦς ὁ προφήτης ἀπό τή
Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας». 

Ἡ ἐκδίωξη τῶν ἐμπόρων ἀπό τό ναό (21,12-17) 

1. Στήν περικοπή μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐνεργεῖ ὡς ὁ Κύριος τοῦ Ναοῦ καί ἐξέ-
βαλε ἀπ᾽ αὐτόν τούς ἀσεβεῖς (στίχ. 12), γιατί τά τοῦ Πατρός εἶναι καί ἰδικά Του.
Αὐτό τό ἔκανε καί γιά τήν εὐπρέπεια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, ἀλλά καί γιά νά σημάνει τήν
κατάπαυση τῆς ἰουδαϊκῆς θυσίας. Γιατί ἐκβάλλοντας τούς βόας καί τίς περιστερές
προεμήνυε μέ αὐτό ὅτι δέν ὑπάρχει πιά ἀνάγκη ἀπό σφάγια καί ζωοθυσίες, ἀλλά
ἀπό προσευχή. Γι᾽ αὐτό καί εἶπε, «ὁ οἶκος μου οἶκος προσευχῆς, ὑμεῖς δέ αὐτόν ἐποι-
ήσατε σπήλαιον ληστῶν» (στίχ. 13)· στά σπήλαια τῶν ληστῶν γίνονται σφαγές καί
αἱματοχυσίες. Ἤ, ὁ Κύριος ἐκάλεσε τό ἱερό «σπήλαιον ληστῶν», γιά τούς καπήλους,
τούς πωλοῦντας καί ἀγοράζοντας σ᾽ αὐτό (στίχ. 12)· γιατί, πραγματικά, ἡ καπηλεία
εἶναι ληστρικό πάθος. – Περί τῶν «πωλούντων τάς περιστεράς» (στίχ. 12), πού ὁ
Κύριος ἐξεδίωξε ἀπό τόν Ναό Του, ἄν λάβουμε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ἡ περιστερά εἰκονίζει
τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μποροῦμε νά ἑρμηνεύσουμε ἀναγωγικά καί νά
ποῦμε ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἐκβάλλει ἀπό τήν Ἐκκλησία Του τούς ἐμπο-
ρευομένους διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τήν θεία Χάρη. Αὐτοί «ἀνάξιοι εἰσίν ἱερα-
τεύειν» (Θεοφύλακτος, 123,372). Ὁμοίως, ἀναγωγικά ἐφαρμόζοντες τήν περικοπή
μας λέγουμε ὅτι πρέπει νά ἐκδιώκουμε ἀπό τήν ψυχή μας τούς κακούς λογισμούς καί
ἐπιθυμίες, γιά νά γίνει αὐτή καθαρό κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ (Ναός). 

16,14σχ.

||Μάρκ.
11,11.15-

17
||Λουκ.

19,45-46
||Ἰωάν.

2,14-16
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2. Στήν συνέχεια διαβάζουμε στήν περικοπή μας ὅτι ὁ Ἰησοῦς θεράπευσε στό ἱερό
χωλούς καί τυφλούς (στίχ. 14), δεικνύοντας ἔτσι τήν θεότητά Του. Ἀφοῦ λοιπόν εἶναι
Θεός ἐξέβαλε ὡς ἐξουσία ἔχων τούς ἀσεβοῦντας στόν ἱερό Του Ναό. Οἱ ἀρχιερεῖς
ὅμως καί οἱ γραμματεῖς, πού εἶδαν καί ἄκουσαν καί τούς παῖδες ἀκόμη (βλ. Λουκ.
19,39.40) νά προσφέρουν στόν Ἰησοῦ Χριστό ὕμνο, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε μόνο στόν Θεό,
ἀγανάκτησαν ἐναντίον Του καί τοῦ ἐπετέθηκαν λέγοντες, γιατί ἀνέχεται νά λέγονται
σ᾽ Αὐτόν λόγια πού ἁρμόζουν μόνο στόν Θεό (στίχ. 15). Καί ὁ Χριστός προσήγαγε σ᾽
αὐτούς μάρτυρα τόν ψαλμωδό, ἀποδεικνύοντάς τους ὅτι εἶναι καί ἀμαθεῖς καί φθονε-
ροί. Τούς εἶπε τόν λόγο τοῦ Ψαλμ. 8 στίχ. 3 «ἐκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων κα-
τηρτίσω αἶνον» (στίχ. 16). Τό νόημα τοῦ χωρίου στήν περίπτωσή μας ἐδῶ εἶναι τό
ἑξῆς: Τά νήπια, ὡς νήπια, δέν ἐννοοῦσαν τί ἔλεγαν. Γιά νά ποῦν λοιπόν αὐτά τά νήπια
καί μωρά ἕνα τέλειο ὕμνο (τό «κατηρτίσω» σημαίνει ἄρτιο καί τέλειο ὕμνο) ἄρα ἦταν
θεοκίνητη ἡ ἐνέργειά τους. «Οὐ γάρ ἐκεῖνοι – λέγει ὁ Θεοφύλακτος – ἔλεγον ἅ ἔλεγον,
ἀλλά τό στόμα μόνον δεδωκότες τῷ Πνεύματι, ὄργανα ἦσαν ἐκείνου. Διά τοῦτο οὖν
φησιν “ἐκ στόματος νηπίων”, αἰνιττόμενος ὡς οὐ τῆς αὐτῶν διανοίας ἦσαν τά ρήματα,
ἀλλά μόνου τοῦ στόματος θείᾳ Χάριτι κινουμένου» (Βλ. καί Ζιγαβηνοῦ Μ. 129,556).
Καί ἀκόμη λέγει ὁ Θεοφύλακτος στόν καθένα μας: «Καί σύ ἐάν νηπιάζῃς τῇ κακίᾳ
ἄκακος ὤν καί θηλάζῃς τό πνευματικόν γάλα, τά θεῖα λόγια, τότε γενήσῃ ἄξιος τοῦ ὑμνεῖν
τόν Θεόν» (Μ. 123,373). 

21,12-17. Στόν Ματθαῖο αὐτό τό γεγονός
προστίθεται ἀμέσως μετά τήν εἴσοδο στά Ἱερο-
σόλυμα. Μόνο σ᾽ αὐτόν εὑρίσκονται οἱ στίχ. 14-
16. Οἱ τυφλοί καί οἱ χωλοί (στίχ. 14) ἦλθαν στόν
Ναό γιά ἐλεημοσύνη (πρβλ. καί Β´ Βασ. 5,8). Ὁ
Ἰησοῦς ὅμως κάνει σ᾽ αὐτούς τά θαύματα (στίχ.
14), τά ὁποῖα ἀναγγέλλουν τήν ἔναρξη τῆς
ἐποχῆς τῆς σωτηρίας. Τό νόημα τῆς περικοπῆς
μας μπορεῖ νά εἶναι ἤ ὅτι ὁ Ἰησοῦς, ὡς Θεός, κα-
ταργεῖ πιά τίς θυσίες τοῦ Ναοῦ, ὡς ἀνωφελεῖς, ἤ
μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς συμβολικός  καθαρισμός
τοῦ Ναοῦ, πού ἀναμενόταν ἀπό τούς Ἰουδαίους
ἀπό τόν μολυσμό τοῦ Ἀντιόχου τοῦ Ἐπιφανοῦς

(τό 167 π.Χ.) καί τοῦ Πομπηΐου (63 π.Χ.), εἴτε
ἀκόμη τό περιστατικό τῆς περικοπῆς μας μπορεῖ
νά θεωρηθεῖ ὡς μία διαμαρτυρία κατά τῆς κατά-
χρησης τῶν ἀνταλλακτῶν καί τῶν ἐμπόρων. Οἱ
ἀνταλλάκτες ἐπέτρεπαν στούς Ἰουδαίους πού
ἤρχοντο ἀπό τό ἐξωτερικό νά ἀνταλλάξουν τά
χρήματά τους εἴτε γιά νά ἀγοράσουν τίς προσφο-
ρές τους (λόγου χάριν, ἕνα περιστέρι), εἴτε γιά νά
πληρώσουν τά δίδραχμα ἤ τόν φόρο τοῦ Ναοῦ.
Γι᾽ αὐτό στίς πύλες τῆς αὐλῆς τοῦ Ναοῦ εὑρί-
σκοντο ἀνταλλάκτες. «Οἱ πωλοῦντες...οἱ κολλυ-
βισταί», πού λέγει ὁ στίχ. 12, αὐτοί ἔδιναν στούς
προσκυνητές τά χρήματα καί τά ἀπαιτούμενα θύ-

21,12Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ
ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξέβαλε πάντας
τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν
τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολ-
λυβιστῶν κατέστρεψε καὶ τὰς καθέ-
δρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς, 

13 καὶ λέγει αὐτοῖς· γέγραπται, ὁ
οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσε-

21,12Μπῆκε δέ ὁ Ἰησοῦς στόν πε-
ρίβολο τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ καί
ἔδιωξε ὅλους, ὅσους πουλοῦσαν καί
ἀγόραζαν στόν ἱερό χῶρο, καί ἀνέ-
τρεψε τά τραπέζια τῶν ἀργυρα-
μοιβῶν καί τά καθίσματα ἐκείνων
πού πουλοῦσαν τά περιστέρια. 
13Καί τούς εἶπε: «Εἶναι γραμμένο, “ὁ
οἶκος Μου θά λέγεται οἶκος προ-

Νεεμ.
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ματα γιά τίς θυσίες. Αὐτή ὅμως ἡ νόμιμη χρήση
ἔδινε εὐκαιρία γιά καταχρήσεις. Τό βαθύτερο νο-
μίζουμε νόημα τῆς περικοπῆς μας εἶναι ὅτι ὁ
Ἰησοῦς μέ τόν καθαρμό τοῦ Ναοῦ καταργεῖ τήν
ἰουδαϊκή λατρεία (βλ. ἤδη 9,13. 12.7). 21,13. Ὁ
Ἰησοῦς ἀποδίδει στόν στίχ. μας τήν ἀληθινή λει-
τουργία τοῦ Ναοῦ, ὅτι δηλαδή εἶναι «οἶκος προ-
σευχῆς» (Ἡσ. 56,7) καί ὄχι «σπήλαιον ληστῶν»
(Ἱερ. 7,11). Ἔτσι ἀπεκάλεσε τόν Ναό ὁ προφή-
της Ἱερεμίας καί ἀνήγγειλε μάλιστα τήν κατα-
στροφή του, ὅπως παλαιά καταστράφηκε καί τό
προσκύνημα Σηλώ. 21,14. Γιά νά νοήσουμε τήν
εὐσπλαγχνία τοῦ Ἰησοῦ, ἄς σκεφθοῦμε ὅτι τούς

ἀσθενεῖς πού θεραπεύει κατά τόν στίχ. μας, «τούς
χωλούς» καί «τυφλούς», εἶναι οἱ πρῶτοι πού ἀπο-
κλείονται ἀπό τήν λευϊτική ἱερωσύνη (Λευϊτ.
21,18), καί εἶναι πάλι καί αὐτοί πού ἀποκλείονται
ἀπό τόν Ναό κατά τό Β´ Βασ. 5,8. 21,16. Οἱ μι-
κροί καί οἱ ἀνήλικοι ἀκόμη ἔχουν καταλάβει τί
γίνεται ἐδῶ (βλ. 11,25) καί δέν ἐπιτρέπεται κα-
νείς νά τούς ἀπαγορεύσει νά μιλοῦν! Στόν στίχ.
μας ἔχουμε παράθεση τοῦ Ψαλμ. 8,3. 21,17.
Ἔξω τῆς πόλεως καί... Κατά τίς μεγάλες ἰου-
δαϊκές ἑορτές οἱ προσκυνητές εἶχαν τήν συνήθεια
νά περνοῦν τήν νύκτα ἐκτός τῶν τειχῶν τῆς
Ἱερουσαλήμ. 

ται· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπή-
λαιον λῃστῶν. 
14Καὶ προσῆλθον αὐτῷ χωλοὶ καὶ τυ-
φλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ καὶ ἐθεράπευσεν
αὐτούς. 
15 Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησε
καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας ἐν τῷ
ἱερῷ καὶ λέγοντας, ὡσαννὰ τῷ υἱῷ
Δαυῒδ, ἠγανάκτησαν
16 καὶ εἶπον αὐτῷ· ἀκούεις τί οὗτοι
λέγουσιν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς·
ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στό-
ματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κα-
τηρτίσω αἶνον; 

17Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν
ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν καὶ
ηὐλίσθη ἐκεῖ.

σευχῆς”· σεῖς ὅμως τόν κάνατε
“σπήλαιο ληστῶν”». 
14 Καί ἦλθαν σ᾿ Αὐτόν, στόν περί-
βολο τοῦ Ναοῦ, κουτσοί καί τυφλοί
καί τούς θεράπευσε. 
15Ὅταν δέ οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ Γραμ-
ματεῖς εἶδαν τά θαύματα πού ἔκανε,
καί τά παιδιά νά φωνάζουν στό ναό
καί νά λέγουν, «Ὡσαννά (= δόξα)
στόν Υἱό τοῦ Δαβίδ», ἀγανάκτησαν 
16 καί τοῦ εἶπαν: «Ἀκοῦς τί λένε
αὐτοί;». Ὁ δέ Ἰησοῦς τούς εἶπε:
«Ναί! Δέν διαβάσατε ποτέ, ὅτι 

“ἀπό τό στόμα τῶν νηπίων 
καί τῶν βρεφῶν 

ἔβγαλες τέλειο ὕμνο;”». 
17Τότε τούς ἄφησε καί βγῆκε ἔξω

ἀπό τήν πόλη, στήν Βηθανία, καί
διανυκτέρευσε ἐκεῖ. 

Ξηραίνεται ἡ ἄκαρπη συκιά. 
Πίστη καί προσευχή (21,18-22)

1. Ἐπειδή ὁ Χριστός ἔκανε πολλές θαυματουργικές εὐεργεσίες καί δέν ἔκανε
καμμία κολαστική θαυματουργία, γιά νά μή νομίσουν μερικοί ὅτι δέν μπορεῖ νά τι-
μωρεῖ, δεικνύει στήν ἐδῶ περικοπή μας ὅτι ἔχει καί αὐτή τήν δύναμη. Ὡς φιλάν-
θρωπος ὅμως δέν τήν ἐκδηλώνει σέ ἀνθρώπους τήν δύναμή του αὐτή, ἀλλά σέ
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δένδρο, ὅπως καί σέ ἄλλη περικοπή εἴδαμε ὅτι τήν ἐκδήλωσε σέ χοίρους (Ματθ.
8,32). Ξηραίνει λοιπόν ὁ Χριστός τήν συκιά, ἐπειδή αὐτή δέν εἶχε καρπό, ἀλλά μόνο
φύλλα (στίχ. 19), γιά νά σωφρονίσει τούς ἀνθρώπους. Οἱ μαθητές θαύμασαν γιά τό
θαῦμα (στίχ. 20), γιατί ἡ συκιά εἶναι ὑγρό δένδρο καί ὅμως ξηράθηκε καί μάλιστα
ἀμέσως («παραχρῆμα», στίχ. 20). Ἡ συκιά ἐκφράζει τήν συναγωγή τῶν Ἰουδαίων,
ἡ ὁποία εἶχε φύλλα μόνο, δηλαδή τό φαινόμενο γράμμα, καί δέν εἶχε τόν καρπό τοῦ
Πνεύματος. Ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπος πού δίνει τόν ἑαυτό του στούς γλυκασμούς
τοῦ παρόντος κόσμου, δέν μπορεῖ νά παράγει πνευματικό καρπό, γιά νά τόν προ-
σφέρει στόν Χριστό, ἀλλά φύλλα μόνο, δηλαδή «τήν πρόσκαιρον φαντασίαν καί κα-
ταρρέουσαν», λέγει ὁ Θεοφύλακτος (Μ. 123,373).

2. Στούς μαθητές πού θαύμασαν γιά τό γενόμενο θαῦμα καί μάλιστα «παραχρῆμα»
ὁ Χριστός τούς εἶπε ὅτι καί αὐτοί, ἄν ἔχουν δυνατή πίστη, πίστη χωρίς δισταγμό («καί
μή διακριθῆτε»), μποροῦν νά τελέσουν καί αὐτοί ὁποιοδήποτε θαῦμα, ἀκόμη καί νά
μετακινήσουν βουνά (στίχ. 21). Ἀλλά, ἄν κάποιος ζητήσει ἕνα ἀσύμφορο γιά τήν ψυχή
του ἐρώτημα, θά γίνει; Ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι φιλάνθρωπος, ὄχι, δέν θά τοῦ τό ἐκπλη-
ρώσει τό αἴτημα αὐτό. Ἀλλά ὁ Κύριος εἶπε γιά προσευχή μέ πίστη δυνατή. Καί ἕνας
λοιπόν πού ἔχει τέτοια πίστη, ἔχει θεία φώτιση καί δέν εἶναι δυνατό νά ζητήσει στήν
προσευχή του κάτι πού θά τόν χωρίσει ἀπό τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό καί εἶπε ὁ Κύριος «ἐάν
μή διακριθῆτε». Ὁ ἄνθρωπος τῆς δυνατῆς πίστεως λέγει συχνά τό αἴτημα τῆς προ-
σευχῆς, πού εἶπε ὁ Κύριος, «μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν». «Ὁ γάρ ἡνωμένος τῷ
Θεῷ καί ἕν ὤν πρός Ἐκεῖνον καί μή διακριθείς καί χωρισθείς, πῶς ἄν τό ἀσύμφορον
αἰτήσοιτο; Ὥστε ἄν ἀχώριστοι καί ἀδιάκριτοι ὦμεν τοῦ Θεοῦ, τότε τά συμφέροντα αἰτη-
σόμεθα καί ληψόμεθα» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,376). 

21,18-22. Ἐδῶ περιγράφεται σαφῶς ὅ,τι
ὁ Μᾶρκος παρουσιάζει σέ δύο χωριστές πα-
ραγράφους (Μάρκ. 11,12-14. 20-24). 21,19.
Ὁ Ἰησοῦς καταδικάζει τήν συκιᾶ, γιατί δέν
βρίσκει σ᾽ αὐτήν καρπούς πού ἀναζητεῖ. Ἡ
ἀκριβής πάντως ἔννοια τῆς περικοπῆς παρα-

μένει σκοτεινή. Τά λαμπερά φύλλα τῆς
συκῆς εἶναι τό σύμβολο τῶν λαμπρῶν κα-
τασκευῶν τοῦ Ναοῦ, παρά ταῦτα ὅμως ὁ
Ναός εἶχε θρησκευτική στειρότητα. – Ὁ
Μᾶρκος (11,12) λέγει «ὁ γάρ καιρός οὐκ ἦν
σύκων». Ὁ Ἰησοῦς ὅμως θέλησε νά κάνει

21,18 Τό πρωί, ὅταν ἐπέστρεφε
στήν πόλη, πείνασε. 
19 Καί βλέποντας στό δρόμο μία
συκιά ἦρθε σ᾿ αὐτή καί δέν βρῆκε σ᾿
αὐτήν τίποτε, παρά μόνο φύλλα, καί
λέει σ᾿ αὐτήν: «Ποτέ πιά νά μή βγεῖ
καρπός ἀπό σένα». Καί ξεράθηκε
αὐτοστιγμεί ἡ συκιά. 
20Καί ὅταν τό εἶδαν οἱ μαθητές, θαύ-
μασαν καί εἶπαν: «Πῶς αὐτοστιγμεί
ξεράθηκε ἡ συκιά;» 

21,18Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν
πόλιν ἐπείνασε· 
19καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ
ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν
αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει
αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται
εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐξηράνθη πα-
ραχρῆμα ἡ συκῆ. 
20Καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν
λέγοντες· πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη
ἡ συκῆ; 

Λουκ.
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21 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε
πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον
τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ
ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἄρθητι καὶ βλή-
θητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται· 

22καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ
προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε.

21 Ἀποκρίθηκε δέ ὁ Ἰησοῦς καί τούς
εἶπε: «Ἀληθινά σᾶς λέγω, ἄν ἔχετε
πίστη καί δέν ἀμφιβάλετε, ὄχι μόνο
τό θαῦμα τῆς συκιᾶς θά κάνετε,
ἀλλά, ἀκόμη καί ἄν πεῖτε σ᾿ αὐτό τό
ὄρος, “σήκω καί πέσε στή θά-
λασσα”, θά γίνει. 
22 Καί ὅλα ὅσα θά ζητήσετε στήν
προσευχή μέ πίστη, θά τά λάβετε».

μία συμβολική κίνηση, βλ. (Ἱερ. 18,1 σχόλ.),
κατά τήν ὁποία ἡ συκιά ἀντιπροσωπεύει τόν
στεῖρο καί τιμωρημένο Ἰσραήλ. 21,21.
Ἄρθητι καί βλήθητι εἰς... Οἱ λέξεις αὐτές

βρίσκονται ἐπίσης εἰς 17,20 (βλ. σχόλ.),
ὅπου ταιριάζει καλύτερα μέ τά συμφραζό-
μενα παρά ἐδῶ. 

Ἐρώτημα τῶν Ἰουδαίων γιά τήν ἐξουσία 
τοῦ Ἰησοῦ (21,23-27)

1. Φθονοῦντες οἱ νομοδιδάσκαλοι τόν Χριστό γιατί ἐξέβαλε ἀπό τό ἱερό τούς
καπηλεύοντες, ἦλθαν σ᾽ Αὐτόν καί τόν ἐρώτησαν, ποιός εἶναι αὐτός καί ἐνεργεῖ
ἔτσι ἐξουσιαστικά (στίχ. 23). Ἐνεργεῖ ὡς ἱερεύς; Ἀλλά δέν φαίνεται νά ἔχει ἱερατική
ἀρχή. Ἐνεργεῖ ὡς πολιτικός ἄρχοντας; Ἀλλά δέν ἐπιτρέπεται στόν ἄρχοντα νά
ἐμπλέκεται στά ἱερατικά. Ἔκαναν δέ στόν Χριστό οἱ νομοδιδάσκαλοι τό ἐρώτημα
αὐτό γιά νά τόν παγιδεύσουν, ὥστε, ἄν πεῖ, ὅτι μέ δική του ἐξουσία ἐνεργεῖ τά ἔργα
του, νά τόν κατηγορήσουν ὡς ἀντάρτη, γιατί λέγει ὅτι ἔχει δική του ἀρχή καί ἐξου-
σία. Ἄν δέ ἀπαντήσει ὅτι ἐνεργεῖ ἐξ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, θά ποῦν στόν λαό ὅτι
κακῶς τόν ὑμνοῦν ὡς Θεό, γιατί ὁ ἴδιος λέγει ὅτι ἐνεργεῖ ἐξ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ,
ὡς δοῦλος.

2. Ὁ πάνσοφος ὅμως Ἰησοῦς Χριστός, ὁ «δρασσόμενος τούς σοφούς ἐν τῇ πα-
νουργίᾳ αὐτῶν» (Α´ Κορ. 3,19), ὡς Θεός, τούς ἐρωτᾶ ἕνα ὅμοιο ἐρώτημα περί τοῦ
Ἰωάννου: Ἀπό ποῦ ἦταν τό βάπτισμά του (στίχ. 25α); Ἀπό τόν Θεό ἤ ἀπό τούς
ἀνθρώπους; (στίχ. 24). Περιέκλειε πραγματικά πανταχόθεν τούς νομοδιδασκάλους
τό ἐρώτημα αὐτό τοῦ Ἰησοῦ. Γιατί, ἄν ἔλεγαν γιά τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου ὅτι
ἦταν ἐξ οὐρανοῦ, τότε θά βρίσκονταν ὡς θεομάχοι, ἀφοῦ δέν τό πίστευσαν (στίχ.
25β). Ἄν πάλι ἔλεγαν ὅτι εἶναι ἐξ ἀνθρώπων, θά κινδύνευαν ἀπό τόν ὄχλο, γιατί
ὅλοι εἶχαν ὡς προφήτη τόν Ἰωάννη (στίχ. 26). Γι᾽ αὐτό καί εἶπαν, «δέν ξέρουμε»
(στίχ. 27). Ἀπό τό ὅλο περιστατικό διδασκόμεθα ὅτι δέν πρέπει νά ἀπαντᾶμε σέ
ὅ,τι μᾶς ἐρωτοῦν: «Δείκνυσι ἐντεῦθεν ὁ Κύριος, ὅτι τοῖς κακούργως ἐρωτῶσιν οὐ
δεῖ ἀποκρίνεσθαι. Οὐδέ γάρ οὐδ᾽ αὐτός (ὁ Ἰησοῦς) ἀπεκρίνατο τοῖς ἐρωτῶσιν αὐτόν
Ἰουδαίοις ἐν δόλῳ, καίτοι οὐκ ἠπόρει ἀποκρίσεως» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,377). 
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21,23 Καί ὅταν ἦρθε στόν περί-
βολο τοῦ ναοῦ, τόν πλησίασαν, ἐνῶ
δίδασκε, οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ πρεσβύ-
τεροι τοῦ λαοῦ καί τοῦ εἶπαν: «Μέ
ποιά ἐξουσία κάνεις αὐτά, καί ποιός
σοῦ ἔδωσε τήν ἐξουσία αὐτή;». 
24Ἀποκρίθηκε δέ ὁ Ἰησοῦς καί τούς
εἶπε: «Θά σᾶς ρωτήσω καί ἐγώ γιά
ἕνα πρᾶγμα, καί ἄν μοῦ ἀπαντήσετε
σ᾽ αὐτό, θά σᾶς πῶ καί ἐγώ μέ ποιά
ἐξουσία κάνω αὐτά. 
25Τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη ἀπό ποῦ
ἦταν; Ἀπό τόν Θεό ἤ ἀπό τούς
ἀνθρώπους;». Αὐτοί δέ συζητοῦσαν
μεταξύ τους καί ἔλεγαν: «Ἄν ποῦμε,
“ἀπό τόν Θεό”, θά μᾶς πεῖ, “γιατί,
λοιπόν, δέν πιστέψατε σ᾿ αὐτόν;”. 
26 Ἄν δέ ποῦμε, “ἀπό τούς ἀνθρώ-
πους”, φοβούμαστε τό λαό· γιατί
ὅλοι θεωροῦν τόν Ἰωάννη προφήτη». 
27 Καί ἀποκρίθηκαν στόν Ἰησοῦ καί
εἶπαν: «Δέν ξέρουμε». Τούς εἶπε καί
αὐτός: «Οὔτε καί ἐγώ σᾶς λέγω μέ
ποιά ἐξουσία κάνω αὐτά». 

21,23Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ
ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ
λαοῦ λέγοντες· ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ
ταῦτα ποιεῖς, καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν
ἐξουσίαν ταύτην; 
24 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς· ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον
ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν
ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

25Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου πόθεν ἦν, ἐξ
οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; Οἱ δὲ διε-
λογίζοντο παρ᾿ ἑαυτοῖς λέγοντες· ἐὰν
εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, διατί
οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· 

26ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, φο-
βούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ
ἔχουσι τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην. 
27Καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπον·
οὐκ οἴδαμεν. Ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός·
οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ
ταῦτα ποιῶ.

21,23. Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς;
«Ταῦτα», τίς παράξενες πράξεις πού ἔκανε ὁ
Ἰησοῦς μέσα σ᾽ αὐτόν τόν Ναό: Μεσσιανικός
θρίαμβος, ἐκδίωξη τῶν ἐμπόρων, θαυματουργι-
κές θεραπεῖες. Ἡ περικοπή μας θέτει ἐκ νέου, μέ
πολεμικό τρόπο, τό ἀποφασιστικό θέμα τῆς ἐξου-
σίας τοῦ Ἰησοῦ (βλ. 7,29. 8,10. 9,6. 28,18). Τό
θέμα τίθεται τυπικά μέ ὅρους βιβλικούς καί
ἑβραϊκούς. Δέν ἐρωτοῦν γιά ἀτομική ἐξουσία
μιᾶς ἐξέχουσας προσωπικότητας, ἀλλά γιά τήν
πηγή της: «Τίς σοι ἔδωκε τήν ἐξουσίαν ταύτην;».

Ὁ Θεός, ὁ Σατανᾶς, οἱ ἄνθρωποι ἤ ἐσύ ὁ ἴδιος;
Τό ὅτι ὁ Ἰησοῦς σ᾽ αὐτή τήν ἀποφασιστική ὥρα
θά ὁμιλήσει ἀκόμη μιά φορά περί τοῦ Βαπτιστοῦ
Ἰωάννου (στίχ. 25), αὐτό προσαρμόζεται
ἀκριβῶς στήν περιγραφή τοῦ πρώτου Εὐαγγελι-
στοῦ, ὁ ὁποῖος τό μήνυμα καί τό τέλος τοῦ Βα-
πτιστοῦ τά βλέπει ἰδιαίτερα στενά συνδεδεμένα
μέ τό μήνυμα καί τό τέλος τοῦ Ἰησοῦ (πρβλ. 3,2.
11,7-19. 14,5. 12. 21,32). 21,25. Ἐξ οὐρανοῦ.
Δηλαδή, ἀπό τόν Θεό (βλ. σχόλ. τοῦ στίχ. 23). 

Ἰωάν. 2,18
Ματθ.
28,18

Ἰωάν. 3,27

21,32

14,5.
16,14σχ.
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Ἡ παραβολή τῶν δύο υἱῶν (21,28-32) 

1. Στήν περικοπή μας ὁ Ἰησοῦς εἰσάγει δύο τάξεις ἀνθρώπων: Πρῶτον αὐτούς
πού ὑποσχέθηκαν ἀπό τήν ἀρχή ὅτι θά εἶναι μέ τόν Θεό. Αὐτοί εἶναι οἱ Ἰουδαῖοι,
οἱ ὁποῖοι εἶπαν στόν Μωυσῆ, «πάντας τούς λόγους, οὕς ἐλάλησε Κύριος, ποιήσομεν
καί ἀκουσόμεθα» (Ἔξ. 24,3). Ἔπειτα, δεύτερη τάξη, εἶναι οἱ ἀπειθήσαντες στόν
λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως οἱ τελῶνες καί οἱ πόρνες, ἀλλά καί οἱ ἐθνικοί, οἱ ὁποῖοι στήν
ἀρχή δέν ἤθελαν νά ἀκούσουν καί νά ὑπακούσουν στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά
ὕστερα τόν ἄκουσαν καί τόν ἐφήρμοσαν. Περί τῶν δύο αὐτῶν τάξεων ὁμίλησε ὁ
Χριστός στούς νομοδιδασκάλους στήν περικοπή μας ἐδῶ, ὡς περί δύο ἀνομοίων
υἱῶν (στίχ. 28). Καί μέ τήν παραβολή πού τούς εἶπε τούς ἔκανε νά ὁμολογήσουν
μόνοι τους ὅτι ἀνώτεροι εἶναι αὐτοί πού ἐφαρμόζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι
αὐτοί πού λέγουν λόγια καί ὑποσχέσεις χωρίς νά τίς ἐφαρμόζουν (στίχ. 28-31α). 

2. Καί ἀφοῦ τό ὁμολόγησαν αὐτό, λέγει στήν συνέχεια περί αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς
ὅτι αὐτοί, οἱ νομομαθεῖς Ἰουδαῖοι, εἶναι πού ἀνήκουν στήν δεύτερη τάξη τοῦ ἀπει-
θοῦς υἱοῦ. Γιατί ἦλθε ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής «ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης», διάγοντας
δηλαδή ἄμεπτο βίο, καί ὅμως δέν τόν πίστευσαν· οἱ πόρνες ὅμως καί οἱ τελῶνες
τόν πίστευσαν (στίχ. 32). Ὥστε αὐτοί οἱ ἁμαρτωλοί εἶναι ἀνώτεροι ἀπό τούς νο-
μοδιδασκάλους, τούς ἀρχιερεῖς καί τούς πρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὁ
Κύριος εἶπε ὅτι αὐτοί, οἱ τελῶνες καί οἱ πόρνες, θά εἰσέλθουν πρῶτοι στήν βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ («προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ», στίχ. 31). Οἱ νο-
μοδιδάσκαλοι ὅμως μᾶλλον ἀποκλείονται ἀπό τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιατί, ἄν
καί εἶδαν τήν μετάνοια τῶν τελωνῶν καί τῶν πορνῶν, ὅμως, οὔτε τότε οὔτε καί
ἀργότερα μετενόησαν γιά νά σωθοῦν (στίχ. 32). Ἡ περικοπή γιά μᾶς: Πολλοί ἔδω-
σαν μοναχικούς ὅρκους καί ὑποσχέσεις καί ἔγιναν καί ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς, ἀλλά
ἔπειτα ραθύμισαν. Ὑπάρχουν ὅμως ἄλλοι οἱ ὁποῖοι, χωρίς νά δώσουν τοιαῦτες
ὑποσχέσεις, ζοῦν μοναχικά καί ἱερατικά. «Ὥστε οὗτοι τέκνα εὐπειθῆ, οἱ πράττοντες
κἄν μηδέν ὑπέσχοντο» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,377)!

21,28-32: Μέ τήν παραβολή τῆς περικοπῆς
μας καί τήν ἑρμηνεία πού ἔδωσε ὁ Ἰησοῦς σ᾽
αὐτήν εἰς στίχ. 31β. 32 (πρβλ. Λουκ. 7,29 ἑξ.)
κάνει γνωστό στούς νομοδιδασκάλους ποιό θά
εἶναι τό τέλος τους, ἐπειδή ἀρνήθηκαν τόν Ἰωάννη
τόν Βαπτιστή καί τήν διδασκαλία του (βλ. στίχ.

25). Ἀντίθετα, οἱ τελῶνες καί οἱ πόρνες φάνηκαν
ἀνώτεροι ἀπό αὐτούς, γιατί «ἐπίστευσαν αὐτῷ»
(στόν Ἰωάννη· στίχ. 32). Τό ὅτι οἱ τελῶνες καί οἱ
πόρνες «προάγουσιν» τούς νομοδιδασκάλους στήν
βασιλεία τοῦ Θεοῦ, αὐτό, ἀπό τήν ἔκφραση αὐτή,
δέν σημαίνει ὅτι εἰσέρχονται καί αὐτοί (οἱ νομο-

21,28 «Τί νομίζετε (γι᾽ αὐτό πού
θά σᾶς πῶ); Κάποιος ἄνθρωπος εἶχε
δύο υἱούς· καί πῆγε στόν πρῶτο καί
(τοῦ) εἶπε: “Παιδί μου, πήγαινε σή-
μερα νά ἐργασθεῖς στό ἀμπέλι μου”. 
29 Αὐτός δέ ἀποκρίθηκε καί εἶπε:
“Δέν θέλω”. Ἀλλά ὕστερα μετα-

21,28 Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπός
τις εἶχε τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν
τῷ πρώτῳ εἶπε· τέκνον, ὕπαγε σήμε-
ρον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί μου. 

29 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐ θέλω·
ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθε. 
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30Καὶ προσελθὼν τῷ δευτέρῳ εἶπεν
ὡσαύτως. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν·
ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ ἀπῆλθε. 

31Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλημα
τοῦ πατρός; Λέγουσιν αὐτῷ· ὁ
πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ
πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βα-
σιλείαν τοῦ Θεοῦ. 
32 Ἦλθε γὰρ πρὸς ὑμᾶς Ἰωάννης ἐν
ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύ-
σατε αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρ-
ναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ
ἰδόντες οὐ μετεμελήθητε ὕστερον
τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ.

νόησε καί πῆγε. 
30Ἐπίσης (ὁ πατέρας) πῆγε στόν δεύ-
τερο καί εἶπε τό ἴδιο. Αὐτός δέ ἀπο-
κρίθηκε καί εἶπε: “Μάλιστα, κύριε”,
ἀλλά δέν πῆγε. 
31 Ποιός ἀπό τούς δύο ἔκανε τό θέ-
λημα τοῦ πατέρα;». Τοῦ λέγουν: «Ὁ
πρῶτος». Τούς λέει ὁ Ἰησοῦς: «Ἀλη-
θινά σᾶς λέγω, ὅτι οἱ τελῶνες καί οἱ
πόρνες πηγαίνουν πρίν ἀπό σᾶς στήν
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
32Γιατί ἦρθε σέ σᾶς ὁ Ἰωάννης βαδί-
ζοντας δρόμο ἁγιωσύνης, καί ὅμως
δέν τόν πιστέψατε, ἐνῶ οἱ τελῶνες
καί οἱ πόρνες πίστεψαν σ᾿ αὐτόν.
Σεῖς δέ, ἄν καί εἴδατε (τό παρά-
δειγμα τῶν τελωνῶν καί πορνῶν),
οὔτε ὕστερα μετανοήσατε, γιά νά πι-
στεύσετε σ᾽ αὐτόν».

διδάσκαλοι) σ᾽ αὐτήν, ἀλλά οἱ πόρνες προ-
ηγοῦνται. Μᾶλλον ἡ φράση «ὑμεῖς δέ ἰδόντες οὐ
μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ» (στίχ.
32) δηλώνει τόν ἀποκλεισμό τους. Στήν βασιλεία
τοῦ Θεοῦ εἰσέρχονται μόνο ὅσοι ποιοῦν τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ (πρβλ. 7,21.24. 13,41ἑξ. 25,45.46). Ἤδη
ὁ Βαπτιστής μέ τήν ἀσκητική καί προφητική του
πολιτεία ἔχει τηρήσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί γι᾽
αὐτό ἀπαιτοῦσε καί ἀπό τούς ἄλλους νά κάμουν
τό ἴδιο (βλ. κεφ. 3). Ἡ βιβλική ἔκφραση «ἦλθε ἐν

ὁδῷ δικαισύνης» (στίχ. 32) σημαίνει ὅτι ὁ Ἰωάν-
νης κήρυττε καί ἐφήρμοζε τήν συμμόρφωση πρός
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού κάνει τόν ἄνθρωπο «δί-
καιο». Γιά τήν ἔκφραση αὐτή βλ. Παροιμ. 8,20.
12,28. 16,31. Γιά τήν ἔννοια τῆς δικαιοσύνης βλ.
3,15. 5,6.10. Ὅποιος καταφρονεῖ τόν Βαπτιστή
ἔχει φράξει τήν ὁδό πρός τόν Ἰησοῦ καί τήν βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ. 21,29. Καί ἀποκριθείς εἶπεν. Με-
ρικά χειρόγραφα ἀντέστρεψαν τήν τάξη τῶν
ἀπαντήσεων στούς στίχ. 29 καί 30. 

Ἡ παραβολή τῶν ἀνθρωποκτόνων ἀμπελουργῶν (21,33-46)

1. Ὁ «οἰκοδεσπότης» τῆς περικοπῆς μας, πού φύτευσε ἀμπελῶνα, εἶναι ὁ Κύριος,
ἀλλά γιά τήν φιλανθρωπία Του προσαγορεύεται καί «ἄνθρωπος» (στίχ. 1). «Ἀμπε-
λών» εἶναι ὁ λαός τῶν Ἰουδαίων, ὁ ὁποῖος φυτεύθηκε ἀπό τόν Θεό στήν γῆ τῆς ἐπαγ-
γελίας (βλ. Ἰεζ. 17,23). «Φραγμόν», πού ἔβαλε ὁ Θεός γύρω ἀπό τόν ἀμπελῶνα του
εἶναι ὁ νόμος, πού δέν τούς ἄφηνε νά ἐπιμιγοῦν μέ τά ἔθνη. Ἤ εἶναι οἱ ἄγγελοι, οἱ
ὁποῖοι φρουροῦσαν τόν Ἰσραήλ. «Ληνός», πατητήρι, πού ἔσκαψε ὁ οἰκοδεσπότης

Λουκ.
18,9-14
||Λουκ.
7,29-30

Λουκ.
7,37-50.
19,1-10

Ματθ.
8,10σχ.

||Μάρκ.
12,1-12
||Λουκ.
20,9-19
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καί ἔκανε στόν ἀμπελῶνα εἶναι τό θυσιαστήριο. «Πύργος» εἶναι ὁ ναός. «Γεωργοί»,
στούς ὁποίους ἐνοικίασε τόν ἀμπελῶνα εἶναι οἱ διδάσκαλοι τοῦ λαοῦ, οἱ Γραμματεῖς
καί Φαρισαῖοι.  «Καί ἀπεδήμησεν», λέγει ἡ παραβολή γιά τόν οἰκοδεσπότη (στίχ. 1).
Αὐτό γιά τόν Θεό στήν Παλαιά Διαθήκη σημαίνει ὅτι ἔπαυσε νά λαλεῖ στούς Ἰου-
δαίους ἐν στύλῳ νεφέλης. Ἤ, μπορεῖ νά ποῦμε ὅτι «ἀποδημία» τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ
μακροθυμία Του. Γιατί «δοκεῖ καί ὑπνώττειν καί ἀποδημεῖν ὁ Θεός ἐν τῷ μακροθυ-
μεῖν καί μή παρά πόδας τῶν ἀδικημάτων ἀπαιτεῖν τάς εὐθύνας» (Θεοφύλακτος, Μ.
123,380). 

2. Ἔφθασε ὁ καιρός τῆς συγκομιδῆς καί ὁ οἰκοδεσπότης ἔστειλε τούς «δούλους»
του γιά νά πάρουν τούς καρπούς ἀπό τούς γεωργούς. Στήν παραβολή μας «δοῦλοι»
εἶναι οἱ προφῆτες, τούς ὁποίους οἱ ψευδοπροφῆτες καί ψευδοδιδάσκαλοι, ὅπως λέγει
ἐδῶ ἡ περικοπή μας, ἄλλον ἔδειραν, ἄλλον ἀπέκτειναν καί ἄλλον ἐλιθοβόλησαν (στίχ.
35). Πραγματικά, τόν προφήτη Μιχαία τόν ἐρράπισαν (Γ´ Βασ. 23,24), τόν Ζαχαρία
τόν ἐφόνευσαν μεταξύ τοῦ ναοῦ καί τοῦ θυσιαστηρίου (Ματθ. 22,35), καί τόν Ἀζα-
ρία, τόν υἱό τοῦ Ἰωδαί, τόν λιθοβόλησαν (Β´ Παραλ. 24,20 ἑξ.). Ὕστερα ὁ οἰκοδε-
σπότης  ἔστειλε τόν υἱό του – ὁ Θεός δηλαδή Πατέρας ἀπέστειλε τόν μονογενῆ Του
Υἱό –,  ἀλλά οἱ γεωργοί, ἔπραξαν στόν Υἱό, ὅπως καί στούς δούλους. Τόν ἀπέκτειναν
καί μάλιστα ἐκβάλοντάς τον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. Αὐτό συνέβηκε μέ τόν Ἰησοῦ Χρι-
στό, γιατί ἔξω τῆς πόλεως τόν ἐσταύρωσαν οἱ Φαρισαῖοι (Ἑβρ. 13,12), αὐτοί οἱ
κακοί γεωργοί.

2. Στό ἐρώτημα τοῦ Χριστοῦ «ὅταν ἔλθῃ ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς
γεωργοῖς ἐκείνοις;» (στίχ. 40), οἱ ἴδιοι οἱ νομοδιδάσκαλοι ἀπάντησαν ὅτι πρέπει νά
τούς ἐξοντώσει μέ κακό τρόπο (στίχ. 41). Ἔτσι αὐτοί κατεδίκασαν οἱ ἴδιοι τόν ἑαυτό
τους! Ἀλλά πότε θά ἔλθει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; Ἴσως νά πρόκειται γιά τήν Δεύ-
τερη τοῦ Κυρίου παρουσία. Ἀλλά θά εἶναι καλύτερα νά ποῦμε ὅτι δέν πρόκειται
ἐδῶ γιά τήν Δεύτερη Παρουσία τοῦ Κυρίου, ἀλλά ὅτι ὑπονοεῖται ἡ τιμωρία τῶν Ἰου-
δαίων ἀπό τά ρωμαϊκά στρατεύματα, τό 70 μ.Χ. – Ὁ Θεοφύλακτος λέγει ὅτι ὡς
ἀμπελῶνα μποροῦμε νά νοήσουμε καί τίς θεῖες Γραφές καί ὡς φραγμό τόν νόμο,
λέγει ὁ Ζιγαβηνός, «οὐκ ἐῶν αὐτόν (τόν Ἰσραήλ) ἐπιμιγῆναι τοῖς ἔθνεσι» (Μ.
129,561). Ὡς ὀρυχθέντα σ᾽ αὐτές «ληνό» ἄς νοήσουμε τό βάθος τῶν νοημάτων τῶν
Ἁγίων Γραφῶν καί ὡς «πύργο» τήν ὑψηλοτάτη θεολογία. Αὐτές τίς Γραφές τίς εἶχαν
πρῶτα κακοί γεωργοί, οἱ Φαρισαῖοι. Ἀλλά ὁ Θεός τίς ἔδωσε σέ καλούς γεωργούς,
στούς ἁγίους πατέρες. Ἐκεῖνοι οἱ κακοί γεωργοί ἀπέκτειναν τόν Κύριο ἔξω ἀπό τόν
ἀμπελῶνα, δηλαδή, ἔξω καί πέρα ἀπό ὅσα ἔλεγαν οἱ Γραφές.  

3. Συνεχίζοντας τήν παραβολή ὁ Ἰησοῦς Χριστός παρομοιάζει τόν ἑαυτό Του μέ
«λίθο», τόν ὁποῖο «ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες» (στίχ. 42). Τόν ἀπεδοκίμασαν
οἱ διδάσκαλοι τῶν Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἔλεγαν, «Σαμαρείτης εἶ σύ καί δαιμόνιον
ἔχεις» (Ἰωάν. 8,48). Αὐτός ὅμως ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀναστάς ἐκ νεκρῶν, ἐτέθη «εἰς
κεφαλήν γωνίας», ὅπως λέγει ἡ περικοπή μας ἐδῶ (στίχ. 42). Δηλαδή ὁ Χριστός ἔγινε
ἡ «κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας», συνάπτοντας τούς Ἰουδαίους καί τούς ἐθνικούς σέ μία
πίστη, ὅπως ὁ λίθος πού κάνει γωνία στήν οἰκοδομή συνέχει τόν ἕνα καί τόν ἄλλο
τοῖχο. Ἔτσι καί ὁ Χριστός συνέδεσε ὅλους σέ μία πίστη. Ἡ γωνία αὐτή, ὅπως λέγει
ἡ περικοπή μας, «παρά Κυρίου ἐγένετο καί ἔστι θαυμαστή ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν» (στίχ.
42). «Ἡ γάρ συνέχουσα ἡμᾶς Ἐκκλησία καί ἑνοποιοῦσα τῇ πίστει, παρά Κυρίου ἐγέ-
νετο καί ἔστι θαύματος ἀξία πολλοῦ διά τό καλῶς οἰκοδομηθῆναι». Ἀλλά καί διά τό
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ὅτι «τοῖς θαύμασιν ἐβεβαιώθη καί ἐκραταιώθη ὁ λόγος ὁ τοῦ Χριστοῦ, ἡ σύστασις τῆς
Ἐκκλησία θαυμαστή ἐστιν» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,381). Ὅποιος προσκόπτει στόν
Λίθο αὐτό, ὅποιος δηλαδή ἀπιστεῖ καί πολεμεῖ τόν Χριστό, ὁ θεῖος Λίθος «λικμήσει
αὐτόν» (στίχ. 44). Θά τόν κάνει κομμάτια! Θά τόν διασπείρει παντοῦ, «ὥσπερ ὁρῶμεν
νῦν τούς ἀθλίους Ἰοιυδαίους. Τοῦτο οὖν ἐστι τό “λικμήσει”, τουτέστι, διασπαρεῖ αὐτούς»
(Θεοφύλακτος, ὅ.π.). 

21,33-46: Πρόκειται γιά παραβολή, ἀλλά θά
ἦταν καλύτερα νά λέγαμε ὅτι πρόκειται γιά ἀλλη-
γορία, γιατί κάθε χαρακτηριστικό τῆς ἀφήγησης
ἔχει τήν ἔννοιά του: Ὁ ἰδιοκτήτης (στίχ. 33) εἶναι
ὁ Θεός. Ἡ ἄμπελος (στίχ. 33) εἶναι ὁ ἐκλεκτός
λαός, ὁ Ἰσραήλ, βλ. σχόλ. εἰς Ἡσ. 5,1. Οἱ ὑπηρέ-
τες (στίχ. 34) εἶναι οἱ προφῆτες. Ὁ υἱός (στίχ. 37)
εἶναι ὁ Ἰησοῦς, ὁ θανατωθείς ἔξω τῶν τειχῶν τῆς
Ἱερουσαλήμ. Οἱ ἀνθρωποκτόνοι ἀμπελουργοί
(στίχ. 37-38) εἶναι οἱ Ἰουδαῖοι ἄπιστοι. Ὁ ἄλλος
ὁ λαός στόν ὁποῖο ὁ οἰκοδεσπότης θά ἐμπιστευ-
θεῖ τήν ἄμπελο (στίχ. 41) εἶναι οἱ εἰδωλολά-
τρες. – Γιά τόν Εὐαγγελιστή ὁ σπουδαιότερος
λόγος τῆς περικοπῆς καί συγχρόνως ὁ ἄξονάς της
εἶναι ὁ στίχ. 43. Ὁ στίχ. αὐτός συνάγεται ὡς συμ-
πέρασμα ὄχι μόνο τῆς περικοπῆς τῶν στίχ. 33-

42, ἀλλά ἐπίσης καί ἀπό τά μηνύματα τῶν περι-
κοπῶν 8,10-12. 11,20-24. 12,15-21.41 ἑξ. 15,21-
28. Ὁ νέος λαός τοῦ Θεοῦ διατάσσεται κατά τό
28,18-20 νά φέρει «καρπούς» γιά τήν βασιλεία
Του ἀπό ὅλο τόν κόσμο. Ἀλλά ἡ ἀπειλή τοῦ στίχ.
44 ἰσχύει καί γιά τόν νέο λαό τοῦ Θεοῦ ὄχι λιγώ-
τερο ἀπό τόν παλαιό (ὁ στίχ. ὑπενθυμίζει τίς πε-
ρικοπές Ἱερ. 8,14 ἑξ. καί Δαν. 2,34 ἑξ. καί λείπει
ἀπό μερικά παλαιά χειρόγραφα· πρβλ. ὅμως
Λουκ. 20,18). 21,33. Ἡ παράθεση τοῦ Ἡσ. 5,1,
ἐξαρτημένη ἀπό τούς Ο´, μετατρέπει τήν προ-
σοχή στήν ἀγάπη τοῦ ἰδιοκτήτου γιά τόν
ἀμπελῶνα του. Ὑποθέτουν ὅτι ἡ παράθεση τοῦ
Ἡσαΐου, ὅπως εἶναι τώρα, δέν θά ἦταν στό
ἀρχικό κείμενο τῆς παραβολῆς (βλ. Λουκ. 20,9).
21,35. Βλ. Ματθ. 23,37. 21,39. Ἡ σειρά τῶν γε-

21,33 «Ἀκοῦστε ἄλλη παραβολή:
Ἕνας ἄνθρωπος ἦταν οἰκοδεσπότης,
ὁ ὁποῖος φύτεψε ἀμπέλι καί τό περί-
φραξε καί ἔσκαψε καί ἔκανε σ᾿ αὐτό
πατητήρι καί ἔκτισε πύργο καί τό
νοίκιασε σέ γεωργούς καί ἔφυγε σέ
ἄλλο τόπο. 
34 Ὅταν δέ πλησίασε ὁ καιρός τῆς
ἐσοδείας, ἀπέστειλε τούς δούλους του
πρός τούς γεωργούς, γιά νά πάρουν τό
μερίδιό του ἀπό τούς καρπούς. 
35Καί οἱ γεωργοί ἔπιασαν τούς δού-
λους του καί ἄλλον μέν χτύπησαν,
ἄλλον δέ φόνευσαν καί ἄλλον λιθο-
βόλησαν. 
36 Πάλι ἀπέστειλε ἄλλους δούλους
περισσότερους ἀπό τούς πρώτους,
ἀλλά ἔκαναν σ᾿ αὐτούς τά ἴδια. 

21,33Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε.
ἄνθρωπός τις ἦν οἰκο δεσπότης,
ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ
φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυ-
ξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε
πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς
καὶ ἀπεδήμησεν. 
34 Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν
καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους
αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν
τοὺς καρποὺς αὐτοῦ.
35Καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δού-
λους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ
ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 

36Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν
αὐτοῖς ὡσαύτως. 

Ἠσ. 5,1σχ.

22,3

22,6



273

21,33-46

37 Ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς
αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντρα-
πήσονται τὸν υἱόν μου. 
38 Οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν
εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κλη-
ρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν
καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν
αὐτοῦ. 
39Καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω
τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτειναν.

40 Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ
ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς
ἐκείνοις; 
41 Λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς
ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα
ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες
ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν
τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 
42 Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐδέποτε
ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν
ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας·
παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 

43 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθή-
σεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς
καρποὺς αὐτῆς· 

37Ὕστερα δέ ἀπέστειλε πρός αὐτούς
τόν υἱό του λέγοντας: “Θά σεβα-
στοῦν τόν υἱό μου”. 
38 Ἀλλά οἱ γεωργοί, ὅταν εἶδαν τό
υἱό, εἶπαν μεταξύ τους: “Αὐτός εἶναι
ὁ κληρονόμος· ἐμπρός νά τόν σκο-
τώσουμε καί νά τοῦ πάρουμε τήν
κληρονομιά του.” 
39 Καί ἀφοῦ τόν ἔπιασαν, τόν ἔβγα-
λαν ἔξω ἀπό τό ἀμπέλι καί τόν σκό-
τωσαν. 
40 Ὅταν λοιπόν ἔρθει ὁ ἰδιοκτήτης
τοῦ ἀμπελιοῦ, τί θά κάνει στούς γε-
ωργούς ἐκείνους;» 
41 Τοῦ λέγουν: «Θά ἐξολοθρεύσει
τούς κακούς μέ τόν χειρότερο τρόπο
καί τό ἀμπέλι θά ἐνοικιάσει σέ ἄλ -
λους γεωργούς, οἱ ὁποῖοι θά τοῦ δώ-
σουν τούς καρπούς στόν καιρό τους». 
42 Τούς λέει ὁ Ἰησοῦς: «Δέν διαβά-
σατε ποτέ στίς Γραφές, 

“Ὁ λίθος, πού ἀπέρριψαν 
οἱ οἰκοδόμοι, 

αὐτός ἔγινε ἀκρογωνιαῖος λίθος· 
ἀπό τόν Κύριο ἔγινε αὐτό 

καί εἶναι θαυμαστό στά μάτια μας”; 
43 Γι᾿ αὐτό σᾶς λέγω, ὅτι θά ἀφαι-

ρεθεῖ ἀπό σᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
καί θά δοθεῖ σέ ἔθνος, πού κάνει
τούς καρπούς της. 

γονότων (ἐξέβαλον ἔξω – ἀπέκτειναν) θεωρεῖται
ἀπό τούς ἑρμηνευτές ὡς διόρθωση ἀπό τούς
Εὐαγγελιστές Ματθαῖο καί Λουκᾶ τοῦ κειμένου
τοῦ Μάρκου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀντιστρόφως, «ἀπέ-
κτειναν αὐτόν καί ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος»,
στίχ. 8). Τό ὅτι δύο ἀνεξάρτητοι συγγραφεῖς, ὁ
Ματθαῖος καί ὁ Λουκᾶς, φαίνεται νά συμφωνοῦν
σέ μία λεπτομέρεια, αὐτό μᾶς κάνει νά ποῦμε ὅτι
στηρίχθηκαν σέ μία κοινή παράδοση (βλ. Ἰωάν.
19,17. Ἑβρ. 13,12). Ἡ τάξη αὐτή ἀνταποκρίνεται

στίς τελετές πού ρύθμιζαν οἱ ἐκτελέσεις τῶν κα-
ταδικαζομένων σέ θάνατο καί μάλιστα γιά βλα-
σφημία (Λευιτ. 24,14-16· βλ. καί Πράξ. 7,58).
21,41. Ἄλλοις γεωργοῖς. Ἀφοῦ ἡ ἄμπελος δέν
εἶναι ὁ ἱστορικός Ἰσραήλ, ἀλλά ἡ Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, οἱ ἀμπελουργοί δέν εἶναι πιθανόν οἱ ἀρχη-
γοί, ἀλλά τό σύνολο τοῦ Ἰσραήλ. Οἱ «ἄλλοι γε-
ωργοί» θά καθορισθοῦν εἰς 21,43. 21,43. Ἡ λ.
«ἔθνος» («δοθήσεται ἔθνει»·δέν χρησιμοποιεῖται
ἡ λ. «λαός») δέν σημαίνει τά εἰδωλολατρικά
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44 καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον
συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ,
λικμήσει αὐτόν. 

45 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς
καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς
αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει· 
46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι
ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπειδὴ ὡς
προφήτην αὐτὸν εἶχον.

44Ὅποιος δέ πέσει πάνω σ᾿ αὐτόν τό
λίθο, θά συντριβεῖ· καί σ᾽ ὅποιον θά
πέσει ἐπάνω (αὐτός ὁ λίθος), θά τόν
κάνει σκόνη». 

45 Καί ὅταν ἄκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς
καί οἱ Φαρισαῖοι τίς παραβολές του,
κατάλαβαν ὅτι τίς εἶπε γι᾿ αὐτούς. 
46Καί ἐνῶ ἤθελαν νά τόν συλλάβουν,
φοβήθηκαν τά πλήθη τοῦ λαοῦ,
ἐπειδή τόν θεωροῦσαν προφήτη.

ἔθνη. Κατά τόν Ματθαῖο εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία παίρνει τήν σκυτάλη τοῦ Ἰσραήλ. Ὑποθέ-
τουν ὅμως ὅτι ὁ Ματθαῖος δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τό
χωρίο τοῦ Πέτρου «ἔθνος ἅγιον» (Α´ Πέτρ. 2,9),
γιατί σ᾽ αὐτό τό χωρίο γίνεται χρήση τῆς λ.

«λαός»). Πρόκειται γιά τήν νέα γενεά τῶν
πιστῶν. 21,44. Ἄν καί τό ἐδάφιο αὐτό δέν ἐμφα-
νίζεται σέ μερικά χειρόγραφα, ὅμως ἐμφανίζεται
σέ ἄλλα πλεῖστα καί εἶναι λοιπόν αὐθεντικό.  

Ἡ παραβολή τῶν γάμων (22,1-14)

1. Καί αὐτή ἡ παραβολή, ὅπως ἡ προηγούμενη τοῦ ἀμπελῶνος, δηλώνει τήν
ἀπείθεια τῶν Ἰουδαίων. Ἡ προηγούμενη παραβολή ἐδήλωνε τόν θάνατο τοῦ Χρι-
στοῦ, ἡ παροῦσα ὅμως δηλώνει χαρά γάμου, δηλαδή τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Δεικνύει δέ πάλι ἡ ἐδῶ παραβολή μας, περισσότερο ἀπό τήν προηγούμενη, ὡς με-
γαλύτερη τήν ἁμαρτία τῶν Ἰουδαίων. Γιατί στήν προηγούμενη παραβολή ζητήθηκαν
ἀπό τούς Ἰουδαίους «καρποί» καί γι᾽ αὐτό αὐτοί ἔγιναν φονεῖς (21,34.39). Ἀλλά
στήν παροῦσα  παραβολή ὁ Θεός καλεῖ σέ γάμο τούς Ἰουδαίους καί ὅμως αὐτοί γί-
νονται ἀγνώμονες καί ἔπειτα καί φονεῖς τοῦ Νυμφίου.

2. Ὁ Θεός κάμνει γάμο τοῦ Υἱοῦ Του, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, συνάπτοντας Αὐτόν
μέ κάθε ὡραία ψυχή. Ὁ Χριστός εἶναι Νυμφίος καί νύμφη ἡ Ἐκκλησία καί κάθε
ψυχή. Οἱ δοῦλοι πού στάλθηκαν πρῶτα γιά νά καλέσουν τούς κεκλημένους στό γάμο
εἶναι οἱ περί τόν Μωυσέα, ἀλλά δέν πείστηκαν σ᾽ αὐτούς οἱ Ἑβραῖοι καί δέν δέχθη-
καν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν χαρά πνευματική (γάμος). Ἔπειτα ὁ Θεός
ἔστειλε ἄλλους δούλους, τούς προφῆτες, ἀλλά καί σ᾽ αὐτούς ἀρνήθηκαν νά συνά-
ψουν δεσμό (γάμο) μέ τόν Θεό καί μάλιστα τούς κακοποίησαν (στίχ. 6). Οἱ μετριώ-
τεροι ἀπό τούς Ἰουδαίους δέν κακοποίησαν τούς ἀποσταλέντας σ᾽ αὐτούς προφῆτες,
ἀλλά ἀδιαφόρησαν («ἀμελήσαντες», στίχ. 5) γιά τό θεῖο προσκλητήριο. Καί ἀντ᾽
αὐτοῦ προτίμησαν ὁ μέν τόν «ἴδιον ἀγρόν», ὁ δέ τήν «ἐμπορίαν αὐτοῦ» (στίχ. 5).
«Ἀγρός ἴδιος» εἶναι τό σῶμα τοῦ καθενός. Ἄρα ὁ ἀπελθών στόν ἀγρό του, εἶναι
αὐτός πού προτίμησε τόν φιλόσαρκο καί τρυφηλό βίο. Καί ὁ προτιμήσας ἀντί τοῦ
θείου γάμου τήν ἐμπορία του εἶναι αὐτός πού περισσότερο ἀπό τά πνευματικά ἔχει
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τόν φιλοκερδῆ βίο του. Πάντως, ἡ παραβολή ἀποδεικνύει ὅτι «οἱ ἀποτυγχάνοντες
τοῦ πνευματικοῦ γάμου καί τῆς πρός Χριστόν συναφείας καί ἑστιάσεως, διά δύο ταῦτα
ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀποτυγχάνουσιν· ἤ διά τάς σωματικάς ἡδονάς ἤ διά τό τῆς φιλο-
κερδείας πάθος» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,384). Οἱ «ταῦροι» καί τά «σιτιστά» πού ἔχει
τό τραπέζι τοῦ γάμου (στίχ. 4), κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ Θεοφυλάκτου (βλ. ὅ.π.), εἶναι
ἡ Παλαιά καί ἡ Καινή Διαθήκη! Ἡ μέν Παλαιά Διαθήκη ἐκφράζεται διά τῶν «ταύ-
ρων», γιατί ἔχει ζωοθυσίες, ἡ δέ Καινή Διαθήκη διά τῶν «σιτιστῶν». Τώρα τήν ἐποχή
τῆς Καινῆς Διαθήκης προσφέρουμε στό Θυσιαστήριο ἄρτους, πού ἀκριβέστερα μπορεῖ
νά ὀνομασθοῦν «σιτιστά» γιατί συνίστανται ἀπό σίτο. Μᾶς καλεῖ λοιπόν ὁ Θεός στήν
Ἐκκλησία Tου γιά νά φᾶμε τά ἀγαθά τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης. «Ἀλλά –
λέγει ὁ Θεοφύλακτος– καί ὅταν ἴδῃς τινά ἑρμηνεύοντα τά θεῖα λόγια σαφῶς, γίνωσκε
τόν τοιοῦτον σιτιστά βρώματα διδόναι· οἱονεί γάρ σιτίζει καί ἐμβρωματίζει τούς ἁπλου-
στέρους ὁ σαφῶς διδάσκων» (Μ. 123,385). Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι αὐτούς πού καλεῖ
ὁ Θεός γιά τό τραπέζι τοῦ γάμου ἦταν ἤδη κεκλημένοι, γι᾽ αὐτό καί λέγει στούς δού-
λους Tου «εἴπατε τοῖς κεκλημένοις» (στίχ. 4). Εἶναι ἡ ἐκ φύσεως κλίση πρός τό καλό
ἀπό τόν ἔμφυτο λόγο, πού ἔθεσε μέσα μας στόν καθένα ὁ Θεός. Ὅμως ὁ Θεός στέλλει
καί τούς ἔξωθεν διδασκάλους, γιά νά ὑπενθυμίσουν καί τονώσουν τήν ἔξωθεν κλίση.
Ἐπειδή ὅμως οἱ κεκλημένοι ἀρνήθηκαν τήν πρόσκληση τοῦ βασιλέως τῆς παραβολῆς,
ὄχι μόνο, ἀλλά καί μερικοί ἀπ᾽ αὐτούς ἔγιναν καί φονεῖς τῶν δούλων του, γι᾽ αὐτό
καί αὐτός ἔστειλε τά στρατεύματά του καί τούς ἐξωλόθρευσε καί ἔκαυσε τήν πόλη
τους (στίχ. 7). Πρόκειται γιά τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ ἐπί τοῦ Ρωμαίου Τίτου,
τό 70 μ.Χ.

3. Ἐπειδή οἱ προηγούμενοι δοῦλοι, ὁ Μωυσῆς καί οἱ προφῆτες, δέν ἔπεισαν τούς
κεκλημένους, ἔστειλε ὁ Θεός ἄλλους, τούς Ἀποστόλους, γιά νά καλέσουν τούς ἐθνι-
κούς τώρα στόν θεῖο γάμο. Αὐτοί δέν βάδιζαν τήν ἀληθινή ὁδό, γι᾽ αὐτό καί λέγεται
ὅτι ἦσαν «παρά τάς διεξόδους τῶν ὁδῶν » (στίχ. 9). Οἱ ἐθνικοί ἦταν εἰδωλολάτρες οἱ
δέ θεοί τους ἦταν οἱ συνήγοροι τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν τους. Οἱ Ἀπόστολοι ὁρμώμενοι
ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ πρός τά ἔθνη συγκέντρωσαν πολλούς ἐθνικούς, «πονηρούς τε
καί ἀγαθούς» (στίχ. 10· δηλαδή, καί τούς γεμάτους κακία καί τούς ὄντας μετριωτέ-
ρους), καί τούς εἰσήγαγαν στό τραπέζι τοῦ γάμου, στήν Ἐκκλησία δηλαδή. 

Ἡ εἴσοδος στήν Ἐκκλησία γίνεται ἄνευ διακρίσεως, γιατί καλοῦνται ἀπό τήν Χάρη
τοῦ Θεοῦ ὅλοι, «ἀγαθοί καί πονηροί» (στίχ. 10). Ἡ ζωή μας ὅμως μετά τήν εἴσοδό
μας στήν Ἐκκλησία πρέπει νά εἶναι καθαρή. Δέν πρέπει νά εἴμαστε ἁπλῶς κλητοί,
ἀλλά καί ἐκλεκτοί (στίχ. 14). Γι᾽ αὐτό καί στήν παραβολή μας παρουσιάζεται ὁ βασι-
λεύς νά κάνει ἐξέταση τῶν ἐλθόντων στόν γάμο τοῦ υἱοῦ του καί νά ἐκδιώκει ἀπ᾽
αὐτόν τόν ἄνθρωπο τόν μή ἔχοντα «ἔνδυμα γάμου» (στίχ. 11) καί μάλιστα νά τόν ἀπο-
στέλλει στό «σκότος τό ἐξώτερον» (στίχ. 13). Ἀπό αὐτό ἄς νοήσουμε ὅτι «εἰ μή ἔχοι
τις βίον καθαρόν, οὐδέν αὐτόν ὠφελεῖ ἡ πίστις μόνη» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,388). Δέν
ἔχει «ἔνδυμα γάμου» (δηλαδή, ἔχει ρυπαρά ἐνδύματα) «ὁ μή ἐνδυσάμενος σπλάγχνα
οἰκτιρμῶν, χρηστότητα, φιλαδελφίαν», λέγει πάλι ὁ Θεοφύλακτος (ὅ. π.). «Σκότος ἐξώ-
τερον» (στίχ. 13) εἶναι ἡ κόλαση. Μή νομίσουμε δέ ὅτι αὐτή εἶναι στέρηση φωτός
μόνο, γιατί λέγει στήν συνέχεια τό κείμενο ὅτι «ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμός καί ὁ βρυγμός
τῶν ὁδόντων» (στίχ. 13). Μέ τήν ἔκφραση ὑποδηλώνονται οἱ πικρίες καί ὀδύνες τῆς
κολάσεως. Βλ. Ζιγαβηνό, Μ. 129,573. 
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22,1 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς
λέγων· 
2ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γά-
μους τῷ υἱῷ αὐτοῦ.
3Καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ
καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς
γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. 

4 Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
λέγων· εἴπατε τοῖς κεκλημένοις·
ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ
ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα,
καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γά-
μους. 
5Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὁ μὲν
εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δὲ εἰς τὴν
ἐμπορίαν αὐτοῦ· 
6οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δού-
λους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 

7 Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος
ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύ-
ματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς φονεῖς

22,1 Ὁ δέ Ἰησοῦς παίρνοντας τό
λόγο τούς μίλησε πάλι μέ παραβολές
καί εἶπε: 
2«Ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν μοιάζει
μέ ἄνθρωπο βασιλέα, πού ἔκανε τόν
γάμο τοῦ υἱοῦ του. 
3 Καί ἔστειλε τούς δούλους του νά
καλέσουν τούς προσκεκλημένους
στούς γάμους, ἀλλ᾿ αὐτοί δέν ἤθε-
λαν νά ἔρθουν. 
4 Ἔστειλε πάλι ἄλλους δούλους λέ-
γοντας: “Νά πεῖτε στούς καλεσμέ-
νους: Ἰδού ἑτοίμασα τό γεῦμα μου·
οἱ ταῦροι μου καί τά θρεφτάρια
ἔχουν σφαχτεῖ καί ὅλα εἶναι ἕτοιμα.
Ἐλᾶτε στούς γάμους”. 
5 Αὐτοί ὅμως ἀδιαφόρησαν καί
πῆγαν, ἄλλος μέν στόν ἀγρό του,
ἄλλος δέ στό ἐμπόριό του. 
6 Οἱ δέ ὑπόλοιποι, ἀφοῦ συνέλαβαν
τούς δούλους του, τούς κακοποίησαν
καί τούς σκότωσαν. 
7 Ὅταν δέ τό ἄκουσε ὁ βασιλεύς
ἐκεῖνος, ὀργίστηκε καί ἔστειλε τό
στρατό του καί ἐξολόθρευσε τούς

22,1-14. Ἡ παραβολή τῆς περικοπῆς μας πα-
ραλληλίζεται μέ τήν Λουκ. 14,16-24. Τά δύο
ὅμως αὐτά κείμενα εἶναι ἐξ ἄλλου τόσο διαφο-
ρετικά, ὥστε μερικοί ἀμφιβάλλουν ἄν αὐτά ἔχουν
τήν ἴδια διήγηση. Ὅμως, παρά τίς διαφορές, πρό-
κειται καί στόν Ματθαῖο καί στόν Λουκᾶ γιά τήν
ἴδια παραβολή, μέ τήν ἴδια πολεμική αἰχμή. Οἱ
στίχ. 11 μέχρι 13, ἴδιοι στόν Ματθαῖο, συνδέον-
ται δύσκολα μέ τούς προηγουμένους τους. Ὁ
στίχ. 14 ὅμως ἐφαρμόζεται καλύτερα ὡς συμπέ-
ρασμα καί στίς περικοπές τῶν στίχ. 1-10 καί 11-
13. Ἡ παραβολή μας εἶναι διάσπαρτη ἀπό
ἀλληγορικά χαρακτηριστικά, ὅπως ἡ προηγού-
μενη, καί ἡ ὁποία δίνει τό ἴδιο μάθημα: Ὁ βασι-
λεύς εἶναι ὁ Θεός, τό γαμήλιο δεῖπνο εἶναι ἡ

μεσσιακή εὐτυχία, ἀφοῦ ὁ υἱός τοῦ βασιλέως
εἶναι ὁ Μεσσίας (στίχ. 2). Οἱ ἀπεσταλμένοι εἶναι
οἱ Προφῆτες καί οἱ Ἀπόστολοι (στίχ. 3). Οἱ προ-
σκεκλημένοι, αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται προ-
σβλητικά (στίχ. 3), εἶναι οἱ Ἰουδαῖοι. Αὐτοί, οἱ
ὁποῖοι καλοῦνται ἀπό τόν δρόμο (στίχ. 9) εἶναι
οἱ ἁμαρτωλοί καί οἱ ἐθνικοί. Ὁ ἐμπρυσμός τῆς
πόλης (στίχ. 7) εἶναι ἡ καταστροφή τῆς Ἱερουσα-
λήμ. Στόν στίχ. 11 ἡ σκηνή ἀλλάζει καί πρόκειται
τώρα γιά τήν τελευταία κρίση. Φαίνεται ὅτι ὁ
Ματθαῖος συνεδύασε δύο παραβολές, τήν μία
ἀνάλογη μέ τήν Λουκ. 14,16-24 καί τήν ἄλλη,
τῆς ὁποίας τό τέλος βρίσκουμε στόν στίχ. 11 ἑξ.:
Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θά δεχθεῖ τήν πρόσκληση
πρέπει νά φέρει γαμήλιο ἔνδυμα· δηλαδή, τήν

21,34

21,35
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ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέ-
πρησε. 
8 Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ· ὁ
μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλη-
μένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι· 

9 πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους
τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε κα-
λέσατε εἰς τοὺς γάμους, 
10καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς
τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ὅσους
εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ
ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων. 

11Εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσα-
σθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ
ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα
γάμου, 
12καὶ λέγει αὐτῷ· ἑταῖρε, πῶς εἰσ -
ῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; Ὁ
δὲ ἐφιμώθη. 
13 Τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακό-
νοις· δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ
χεῖρας ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε εἰς
τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόν-
των. 
14 Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ
ἐκλεκτοί.

φονιάδες ἐκείνους καί ἔκαψε τήν
πόλη τους. 
8Τότε λέγει στούς δούλους του: “Τό
μέν τραπέζι τοῦ γάμου εἶναι ἕτοιμο,
οἱ δέ καλεσμένοι τοῦ γάμου δέν ἦταν
ἄξιοι. 
9 Πηγαίνετε λοιπόν στά σταυροδρό-
μια καί καλέστε τους στόν γάμο
ὅσους βρεῖτε”. 
10 Καί βγαίνοντας οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι
στούς δρόμους συγκέντρωσαν ὅλους
ὅσους βρῆκαν, κακούς καί καλούς,
καί γέμισε ἡ αἴθουσα τοῦ γάμου ἀπό
συνδαιτυμόνες. 

11Ὅταν δέ μπῆκε ὁ βασιλέας γιά
νά δεῖ τούς συνδαιτυμόνες, εἶδε ἐκεῖ
ἕναν ἄνθρωπο, πού δέν φοροῦσε
ἔνδυμα γάμου 
12 καί τοῦ λέει: “Φίλε, πῶς μπῆκες
ἐδῶ χωρίς νά ἔχεις ἔνδυμα γάμου;”.
Αὐτός δέ ἔμεινε βουβός. 
13Τότε εἶπε ὁ βασιλεύς στούς ὑπηρέ-
τες: “Δέστε του πόδια καί χέρια καί
πάρτε τον καί πετάξτε τον ἔξω στό
βαθύτερο σκοτάδι”. Ἐκεῖ θά εἶναι τό
κλάμα καί τό τρίξιμο τῶν δοντιῶν
(ἀπό τόν πόνο). 
14 Πολλοί δέ εἶναι οἱ καλεσμένοι,
λίγοι ὅμως εἶναι οἱ ἐκλεκτοί».

πίστη πρέπει νά τήν συνοδεύουν τά ἔργα τῆς δι-
καιοσύνης, βλ. 3,8. 5,20. 7,21 ἑξ. 13,47 ἑξ. 21,28
ἑξ.  22,7. Στόν στίχ. μας ἔχουμε πιθανῶς ὑπαι-
νιγμό στήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ τό 70
ἀπό τούς Ρωμαίους· ὅμως ἡ παράλληλη διήγηση
τοῦ Λουκ. 14,21 ἀγνοεῖ τήν πληροφορία αὐτή.
Θά μποροῦσε νά σκεφθεῖ κανείς εἴτε ὅτι οἱ στίχ.
6 καί 7 τοῦ Ματθαίου προστέθηκαν στήν παρα-
βολή μετά τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ, εἴτε
ὅτι ἡ παραβολή ἔλαβε τήν τελική της μορφή μετά

τό 70. 22,9. Ἐπί τάς διεξόδους τῶν ὁδῶν. Δέν
πρόκειται πιθανόν γιά διασταυρώσεις στό ἐσω-
τερικό τῆς πόλης ἤ τῶν χωριῶν, ἀλλά γιά σημεῖα
διασταυρώσεων ἔξω ἀπό τήν πόλη, διαφορε-
τικῶν δρόμων ἐρχομένων ἀπό τήν ἐξοχή. Βλ. καί
Ἀριθμ. 34,4-6, ὅπου ἡ λέξη τοῦ στίχ. μας ἔχει τήν
ἔννοια τοῦ ἐξωτερικοῦ ὁρίου μιᾶς περιοχῆς.
Αὐτή ἡ λεπτομέρεια τοῦ κειμένου ἐπιμένει στήν
παγκοσμιότητα τῆς τελευταίας προσκλήσεως
στούς γάμους. 22,14. Ὁ λόγος αὐτός τοῦ Κυρίου

Ἀποκ.
19,7

13,38.
47ἑξ.

Ἀποκ.
19,8

8,12σχ.
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ἀναφέρεται μᾶλλον στό πρῶτο μέρος τῆς παρα-
βολῆς παρά στό δεύτερο. Δέν γίνεται λόγος γε-
νικά περί τῶν ἐκλεκτῶν, ἀλλά περί τῶν Ἰουδαίων
ἐκλεκτῶν. Αὐτοί εἶνα οἱ «πολλοί κλητοί» καί οἱ
πρῶτοι κλητοί. Ἡ παραβολή δέν ἀποκλείει τό ὅτι

«ὀλίγοι» Ἰουδαῖοι θά ἀνταποκριθοῦν στήν κλήση
καί θά γίνουν ἐκλεκτοί, βλ. σχόλ. εἰς 24,22. 

22,15-22. Ὁ Ματθαῖος πρέπει νά ἔγραψε τό
Εὐαγγέλιό του σέ ἐποχή κατά τήν ὁποία τό ἐδῶ
ἐρώτημα περί πληρώσεως φόρου στόν Καίσαρα

Ὁ φόρος στόν Καίσαρα (22,15-22)

Βαθειά ἦταν ἡ πώρωση τῶν Φαρισαίων, ἀφοῦ δέν τούς ἄγγιξε τίποτε ἀπό ὅσα
προηγουμένως ἄκουσαν ἀπό τόν Ἰησοῦ. Ἀντίθετα ἔκαναν συμβούλιο καί ἀποφάσι-
σαν νά τόν παγιδεύσουν σέ συζήτηση (στίχ. 15). Στέλλουν λοιπόν οἱ Φαρισαῖοι τούς
μαθητές τους στόν Χριστό, γι᾽ αὐτό τόν πονηρό τους σκοπό, ἀλλά μαζί τους στέλ-
λουν καί τούς Ἡρωδιανούς (στίχ. 16). Αὐτοί ἦταν οἱ στρατιῶτες τοῦ Ἡρώδου ἤ
ἄνθρωποι πού πίστευαν τόν Ἡρώδη γιά τόν Χριστό. Γιατί, ἐπειδή ἐξέλιπαν οἱ ἄρχον-
τες τοῦ Ἰούδα καί ἐβασίλευσεν ὁ Ἡρώδης, τόν νόμιζαν γιά Μεσσία. Ἔρχονται λοι-
πόν ὅλοι αὐτοί στόν Ἰησοῦ Χριστό μέ σκοπό νά Τόν παγιδεύσουν. Νομίζοντες δέ
ὅτι θά Τόν γλυκάνουν  μέ τούς ἐπαίνους καί θά τόν λυγίσουν, τοῦ μίλησαν ἐπαινε-
τικά. Τοῦ εἶπαν ὅτι δέν φοβᾶται κανένα καί λέγει πάντα τήν ἀλήθεια (στίχ. 16) καί
ἔτσι δέν θά πεῖ κάτι πρός χάριν τοῦ Πιλάτου καί τοῦ Ἡρώδου. Ἔπειτα τόν ἐρώτησαν
νά τούς πεῖ, ἄν ὀφείλουν, ὑποτελεῖς αὐτοί ἄνθρωποι, νά πληρώνουν φόρο στόν Καί-
σαρα (στίχ. 17), ὅπως προσφέρουν καί στόν Θεό. Περίμεναν νά τούς πεῖ ὅτι ὄχι, δέν
πρέπει νά δίνετε τόν φόρο αὐτό καί ἔτσι θά τόν κατηγοροῦσαν ὡς στασιαστή καί
ὡς ἐξεγείροντα τόν λαό κατά τοῦ Καίσαρα. Γι᾽ αὐτό καί ἔφεραν μαζί τους τούς Ἡρω-
διανούς, ὡς ἀνθρώπους τοῦ βασιλέως, γιά νά τόν συλλάβουν ὡς ἐπαναστάτη. Ὁ
Ἰησοῦς Χριστός τούς ἀπάντησε ὅτι ἀφοῦ στά νομίσματά τους τυπώνουν τήν εἰκόνα
τοῦ Καίσαρα, αὐτό σημαίνει ὅτι ὀφείλουν νά ἀποδίδουν σ᾽ αὐτόν τά δικά του, δη-
λαδή τά χρήματα πού ἔχουν τήν δική του μορφή. Στά σωματικά καί στά ἔξω πρέπει
νά ὑποτάσσονται στόν βασιλεύοντα, στά δέ ἐσωτερικά καί τά πνευματικά νά ὑπο-
τάσσονται στόν Θεό (στίχ. 19-21). Ἡ ἀπάντηση αὐτή τοῦ Ἰησοῦ ἐξέπληξε τούς μα-
θητές τῶν Φαρισαίων καί ὅλη τήν συνοδία τους πού ἤθελαν νά τόν παγιδεύσουν. 

22,15 Τότε πορευθέντες οἱ Φαρι-
σαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐ -
τὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. 
16Καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μα-
θητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν
λέγοντες· διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι
ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν
ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι

22,15 Τότε πῆγαν οἱ Φαρισαῖοι καί
ἔκαναν σύσκεψη καί ἀποφάσισαν νά
τόν παγιδεύσουν μέ λόγο. 
16 Καί τοῦ στέλνουν τούς μαθητές
τους μαζί μέ τούς Ἡρωδιανούς λέ-
γοντας: «Διδάσκαλε, γνωρίζουμε ὅτι
λέγεις τήν ἀλήθεια καί διδάσκεις
ἀληθινά τό δρόμο τοῦ Θεοῦ καί δέν

||Μάρκ.
12,13-17

||Λουκ.
20,20-26

Λουκ.
11,54



279

22,23-33

περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς
πρόσωπον ἀνθρώπων· 
17εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστι
δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; 

18 Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν
αὐτῶν εἶπε· τί με πειράζετε, ὑποκρι-
ταί; 
19 Ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ
κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δη-
νάριον. 
20 Καὶ λέγει αὐτοῖς· τίνος ἡ εἰκὼν
αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; 
21 Λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος· τότε
λέγει αὐτοῖς· ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσα-
ρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ
Θεῷ. 

22 Καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ
ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον.

φοβᾶσαι κανένα, διότι δέν λαμβάνεις
ὑπ᾿ ὄψιν πρόσωπο ἀνθρώπων. 
17Πές μας, λοιπόν, ποιά γνώμη ἔχεις;
Ἐπιτρέπεται νά δίνουμε φόρο στόν
Καίσαρα ἤ ὄχι;». 
18 Κατάλαβε δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πονη-
ρία τους καί εἶπε: «Γιατί μέ πειρά-
ζετε, ὑποκριτές; 
19 Δεῖξτε μου τό νόμισμα τοῦ φό -
ρου». Τότε αὐτοί τοῦ ἔφεραν ἕνα δη-
νάριο. 
20 Καί τούς λέγει: «Ποιοῦ εἶναι ἡ
εἰκόνα αὐτή καί ἡ ἐπιγραφή;». 
21Τοῦ λέγουν: «Τοῦ Καίσαρος». Τότε
τούς λέγει: «Δῶστε, λοιπόν, στόν
Καίσαρα ὅσα ὀφείλονται στόν Καί-
σαρα καί στόν Θεό ὅσα ὀφείλονται
στόν Θεό». 
22 Καί ὅταν ἄκουσαν, θαύμασαν καί
τόν ἄφησαν καί ἔφυγαν.

ὁδήγησε σέ ἐπανάσταση τῶν Ἰουδαίων ἐναντίον
του, πράγμα πού ἐπέφερε τήν καταστροφή τῆς
Ἱερουσαλήμ (πρβλ. στίχ. 7). Φαίνεται ὅτι ὁ Ματ-
θαῖος ἐξαρτᾶται ἀπό τήν διήγηση τοῦ Μάρκ.  εἰς
12,13-17. 22,16. Ἡρῳδιανοί. Ἦταν ἀκόλουθοι
τοῦ Ἡρώδου (βλ. σχόλ. εἰς Μάρκ. 3,6), οἱ ὁποῖοι
μπῆκαν καί αὐτοί στήν ὁμάδα γιά νά μεταφέρουν
στόν Ρωμαῖο Καίσαρα κάποιο ἐχθρικό λόγο πού

ἤλπιζαν ὅτι θά κάνουν τόν Χριστό νά πεῖ ἐναν-
τίον του. 22,21. Ἀφοῦ οὐσιαστικά δέχονταν τήν
ρωμαϊκή ἐξουσία καί τά εὐεργετήματά της καί τό
νόμισμα πού χρησιμοποιοῦσαν ἦταν σύμβολο
τῆς ρωμαϊκῆς ἐξουσίας, ἄρα ἔπρεπε νά ἀποδί-
δουν τήν τιμή καί τήν ὀφειλή στόν Καίσαρα,
χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι δέν θά προσφέρουν
τήν ὀφειλή τους στό Θεό (τόν Ναό).

Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν (22,23-33)

1. ᾽Αφοῦ ἀποστομώθηκαν οἱ Φαρισαῖοι μέ τούς Ἡρωδιανούς, ἦλθαν ἔπειτα («ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ», στίχ. 23) οἱ Σαδδουκαῖοι νά πειράξουν τόν Ἰησοῦ. Οἱ Σαδδουκαῖοι
ἀποτελοῦσαν μία αἵρεση πού δέν πίστευε οὔτε στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν (στίχ.
23), οὔτε σέ πνεύματα, οὔτε σέ ἀγγέλους. Συνέθεσαν, λοιπόν, οἱ Σαδδουκαῖοι μιά
πλαστή περίπτωση καί τήν λέγουν στό Χριστό, γιά νά ἀποδείξουν τάχα ἀπό τήν πε-

Ρωμ. 13,7

||Μάρκ.
12,18-27

||Λουκ.
20,27-40
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ρίπτωση αὐτή ὅτι δέν ὑπάρχει ἀνάσταση νεκρῶν. Εἶπαν γιά ἑπτά ἀδελφούς, καί ὁ
πρῶτος ὁ ὁποῖος ἔκανε τόν γάμο του, πέθανε χωρίς νά ἀφήσει τέκνο. Κατά τόν νόμο
τοῦ Μωυσῆ ἔπρεπε τήν χήρα γυναίκα νά τήν λάβει ὁ δεύτερος ἀδελφός, γιά νά τε-
κνοποιήσει ἀπ᾽ αὐτήν καί νά δημιουργήσει ἀπογόνους, γιά τόν θανόντα ἀδελφό
(στίχ. 24· βλ. Δευτ. 25,5-10). Ἀλλά καί ὁ δεύτερος ἀδελφός πού ἔλαβε τήν χήρα γυ-
ναίκα ἀπέθανε, χωρίς νά ἀφήσει τέκνο καί τό ἴδιο συνέβηκε μέχρι τόν ἕβδομο, τόν
μικρότερο ἀδελφό, ὁ ὁποῖος ἔλαβε καί αὐτός τήν γυναίκα χωρίς νά τεκνοποιήσει
καί αὐτός ἀπ᾽ αὐτήν (στίχ. 25-26). Καί ἐρωτοῦν τώρα, ἀπό τήν περίπτωση αὐτή, οἱ
Σαδδουκαῖοι τόν Χριστό: Ἄν ὑπάρχει ἀνάσταση νεκρῶν σέ ποιόν ἀπό τούς ἑπτά θά
ἀνήκει ἡ γυναίκα κατά τήν ἀνάσταση (στίχ. 28); Ὁ Χριστός τούς ἀπαντᾶ, ὅτι
πλανῶνται σέ δύο, πρῶτον, ὅτι δέν γνωρίζουν τίς Γραφές καί, δεύτερον, ὅτι δέν γνω-
ρίζουν τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ (στίχ. 29). Πραγματικά, ἄν ἐγνώριζαν τίς Γραφές, θά
ἐγνώριζαν ὅτι ὁ Θεός εἶναι Θεός ζώντων καί ἄρα θά γίνει ἀνάσταση (στίχ. 31-32)·
καί ἄν πάλι ἐγνώριζαν τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ, θά ἤξεραν ὅτι γιά τόν Θεό ὅλα εἶναι
δυνατά, καί ἑπομένως κάνει τούς ἀνθρώπους μετά τήν ἀνάσταση νά πολιτεύονται
ὡς ἄγγελοι (στίχ. 30).  

22,23. Σαδδουκαῖοι. Αὐτή ἡ αἵρεση (βλ.
σχόλ. εἰς 3,7) ἐπέμενε αὐστηρά στήν γραπτή πα-
ράδοση, πρό παντός τῆς Πεντατεύχου, καί βεβαί-

ωνε ὅτι δέν εὕρισκε σ᾽ αὐτήν τό δόγμα τῆς ἀνα-
στάσεως τοῦ σώματος, βλ. σχόλ. εἰς Β´ Μακ. 7,9.
Οἱ Φαρισαῖοι ἐναντιώνονταν μ᾽ αὐτούς σ᾽ αὐτό

22,23 Ἐκείνη τήν ἡμέρα ἦρθαν σ᾿
αὐτόν οἱ Σαδδουκαῖοι, οἱ ὁποῖοι λέ-
γουν ὅτι δέν ὑπάρχει ἀνάσταση
νεκρῶν, καί τόν ρώτησαν 
24λέγοντας: «Διδάσκαλε, ὁ Μωυσῆς
εἶπε: “Ἄν κάποιος πεθάνει ἄτεκνος,
νά νυμφευθεῖ ὁ ἀδελφός του τή γυ-
ναίκα του καί νά φέρει ἀπογόνους γιά
τόν ἀδελφό του”.
25 Ἦταν λοιπόν σ᾽ ἐμᾶς ἑπτά ἀδελ-
φοί. Καί ὁ πρῶτος, ἀφοῦ νυμφεύ-
θηκε, πέθανε καί, ἐπειδή δέν εἶχε
τεκνοποιήσει, ἄφησε τήν γυναίκα
του στόν ἀδελφό του. 
26Τό ἴδιο καί ὁ δεύτερος καί ὁ τρίτος
μέχρι τόν ἕβδομο. 
27Ὕστερα δέ ἀπό ὅλους πέθανε καί
ἡ γυναίκα. 
28 Κατά τήν ἀνάσταση, λοιπόν, σέ

22,23 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἱ
λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ
ἐπηρώτησαν αὐτὸν
24 λέγοντες· διδάσκαλε, Μωσῆς
εἶπεν, ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων
τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς
αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀνα-
στήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 
25Ἦσαν δὲ παρ᾿ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί·
καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας ἐτελεύτησε,
καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκε τὴν γυ-
ναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· 

26ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος,
ἕως τῶν ἑπτά. 
27Ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ
γυνή. 
28 Ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει τίνος τῶν

Δευτ.
25,5σχ.

Γεν. 38,8



281

22,34-40

ἑπτὰ ἔσται ἡ γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον
αὐτήν.
29 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς· πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς
γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. 

30 Ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γα-
μοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ᾿ ὡς
ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι. 

31 Περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν
νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ρηθὲν ὑμῖν
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος, 
32 ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ
Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ
ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ
ζώντων. 

33Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσ-
σοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.

ποιόν ἀπό τούς ἑπτά θά ἀνήκει ἡ γυ-
ναίκα; Γιατί ὅλοι τήν εἶχαν». 
29 Ὁ δέ Ἰησοῦς ἀποκρίθηκε καί τούς
εἶπε: «Πλανᾶσθε, γιατί δέν γνωρί-
ζετε τίς Γραφές, οὔτε τή δύναμη τοῦ
Θεοῦ. 
30Γιατί κατά τήν ἀνάσταση οὔτε νυμ-
φεύονται οὔτε παντρεύονται, ἀλλά
εἶναι ὅπως οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ στόν
οὐρανό. 
31 Ὅσο γιά τήν ἀνάσταση τῶν
νεκρῶν, δέν διαβάσατε ἐκεῖνο πού
σᾶς εἶπε ὁ Θεός, 
32“Ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός τοῦ Ἀβραάμ καί
ὁ Θεός τοῦ Ἰσαάκ καί ὁ Θεός τοῦ
Ἰακώβ”; Δέν εἶναι ὁ Θεός Θεός
νεκρῶν (δηλαδή, ἀνυπάρκτων),
ἀλλά ζώντων». 
33Ὅταν δέ ἄκουσαν (αὐτά) τά πλήθη
τοῦ λαοῦ ἐξεπλάγησαν γιά τή διδα-
σκαλία Του. 

τό σημεῖο, βλ. σχόλ. εἰς Πράξ. 4,1 καί 23,8.
22,32. Ὅταν ὁ Θεός παρέχει τήν προστασία Του
σέ ἕνα ἄτομο καί σέ ἕνα λαό, σέ σημεῖο πού νά
γίνει «ὁ Θεός του», αὐτή ἡ προστασία δέν μπορεῖ
νά γίνει κατά τρόπο ἀτελῆ καί ἐφήμερο, ὥστε νά
ἀφήσει τόν λαό ἤ τό ἄτομο αὐτό νά ἐπιστρέψει
στό μηδέν. Αὐτή ἡ ἀπό τήν αἰωνιότητα θεϊκή
ἀγάπη δέν φανερώνεται καθαρά ἀπό τίς ἀρχές
τῆς βιβλικῆς ἀποκαλύψεως, γι᾽ αὐτό καί ἡ πίστη
σέ ἕνα «σεώλ», χωρίς ἀνάσταση (Ἠσ. 38,10-20.
Ψαλμ. 6,6. 87,11-13).  Σ᾽ αὐτήν τήν πίστη ὁ πα-
ραδοσιακός συντηρητισμός τῶν Σαδδουκαίων

(βλ. σχόλ. εἰς Πράξ. 23,8) παρέμεινε πιστός.
Ἀλλά  ἡ μετέπειτα θεία Ἀποκάλυψη ὁμιλεῖ κα-
θαρά γιά ζωή (βλ. Ψαλμ. 15,10-11. 48,16. 72,24.
Σοφ. 3,1-9), γιά ἀνάσταση τοῦ σώματος τοῦ
ἀνθρώπου, γιατί ὅταν λέγουμε ἀνάσταση
ἐννοοῦμε ἀνάσταση τοῦ σώματος  (Δαν. 12,2-3.
Β´ Μακ. 7,9ἑξ. 12,43-46. 14,46). Ὁ λόγος τοῦ
Κυρίου στόν στίχ. μας «οὐκ ἔστιν ὁ Θεός Θεός
νεκρῶν...» εἶναι ἡ ὕστατη ἀποκάλυψη πού ὁ
Ἰησοῦς ἐπικυρώνει δείχνοντας ὅτι αὐτή ὑπῆρχε
ἤδη, κατά θεῖο σκοπό, στήν παλαιά διατύπωση
τοῦ χωρίου Ἐξ. 3,6. 

Ἡ πιό μεγάλη ἐντολή (22,34-40)

1. Ἕνας νομοδιδάσκαλος, ἐπειδή εἶδε νά ἐπαινεῖται ὁ Χριστός γιά τήν σοφία
Του (βλ. στίχ. 33), τόν πλησίασε ἀπό φθόνο καί, γιά νά τόν παγιδεύσει («πειράζων
αὐτόν»), τόν ἐρώτησε ποιά εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐντολή τοῦ Νόμου (στίχ. 35.36). Φαί-

Σ. Σολ. 5,5
Κολ.

1,12σχ.

Ἐξ. 3,6

||Μάρκ.
12,28-31

||Λουκ.
10,25-28

Ἰωάν.
13,34-
35σχ.
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νεται νόμιζε ὅτι ὁ Χριστός θά τοῦ ἀπαντοῦσε ἀλλοιώνοντας τίς ἐντολές καί θά εἶχε
ἔτσι κατηγορία ἐναντίον Του. Καί ὁ Χριστός ἀπήντησε τήν ἀγάπη ὡς ἀνωτέρα ὅλων
τῶν ἐντολῶν, ἐλέγχοντας συγχρόνως αὐτόν, γιατί αὐτός δέν ἐρώτησε ἀπό ἀγάπη,
ἀλλά ἀπό φθόνο καί ζηλοτυπία. Ἀγάπη πρῶτα στόν Θεό ὁλοκάρδια («ἐν ὅλῃ τῇ καρ-
δίᾳ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου...», στίχ. 37), γιατί «οὐ μερικῶς δεῖ ἀγαπᾶν τόν Θεόν,
ἀλλ᾽ ὅλους ἑαυτούς διδόναι τῷ Θεῷ» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,393), καί ἀγάπη ἔπειτα
πρός τόν πλησίον (στίχ. 38). 

2. «Δύο – λέγει ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας – εἶναι ἐκεῖνα πού μᾶς φέρουν σέ
ἀπώλεια: Τά πονηρά δόγματα καί ὁ διεφθαρμένος βίος. Γιά νά μήν πέσουμε λοιπόν
σέ ἀσεβῆ δόγματα, πρέπει νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό· καί γιά νά μήν ἔχουμε διεφθαρμένο
βίο, πρέπει νά ἀγαπᾶμε τόν πλησίον. Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν πλησίον τηρεῖ ὅλες τίς ἐντο-
λές. Καί ὁ τηρῶν ὅλες τίς ἐντολές ἀγαπᾶ τόν Θεό· «ὥστε δι᾽ ἀλλήλων συγκροτοῦνται
καί συνίστανται αἱ δύο αὗται ἐντολαί καί περιέχουσι πάσας τάς ἄλλας ἐντολάς. Τίς γάρ
ἀγαπῶν τόν Θεόν καί τόν πλησίον, ἤ κλέψει ἤ μνησικακήσει ἤ μοιχεύσει ἤ φονεύσει ἤ
πορνεύσει;» (Μ. 123,393). Ὁ νομοδιδάσκαλος, πού ἦλθε ἀπό τήν ἀρχή κινούμενος
ἀπό φθόνο καί μέ πειρακτικό σκοπό, ὠφελήθηκε πολύ ἀπό τήν ἀπόκριση αὐτή τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό, ὅπως μᾶς τό λέγει ὁ Μᾶρκος (12,34), καί ὁ Χριστός τόν ἐπή-
νεσε τελικά καί τοῦ εἶπε: «Οὐ μακράν εἶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ». 

22,35. Ἡ ἔκφραση «νομικός» εἶναι προ-
σθήκη καί προέρχεται χωρίς ἀμφιβολία ἀπό τό
Λουκ. 10,25. 22,39. Οἱ δύο ἐντολές τῆς ἀγάπης

ἐδῶ, τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πλησίον, βρίσκονται
ὁμοίως συνδυασμένες καί στήν Διδαχή (1,2), πού
θά μποροῦσε νά παρουσιαστεῖ ὡς μία ἰουδαϊκή

22,34 Οἱ δέ Φαρισαῖοι, ὅταν ἄκου-
σαν ὅτι ἀποστόμωσε τούς Σαδδου-
καίους, συγκεντρώθηκαν ὅλοι μαζί 
35καί ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς, νομοδιδάσκα-
λος, τόν ρώτησε μέ σκοπό νά τόν
πειράξει καί τοῦ εἶπε: 
36 «Διδάσκαλε, ποιά εἶναι ἡ πιό με-
γάλη ἐντολή στό νόμο;». 
37 Ὁ δέ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «“Νά
ἀγαπᾶς τόν Κύριο τόν Θεό σου μέ ὅλη
τήν καρδιά σου καί μέ ὅλη τήν ψυχή
σου καί μέ ὅλο σου τόν νοῦ”. 
38 Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη καί μεγάλη
ἐντολή. 
39 Δεύτερη δέ, ὅμοια μέ αὐτή, εἶναι:
“Νά ἀγαπᾶς τόν πλησίον σου σάν
τόν ἑαυτό σου”. 

22,34Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες
ὅτι ἐφίμωσε τοὺς Σαδδουκαίους, συ-
νήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, 
35 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν, νο-
μικός, πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· 

36διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν
τῷ νόμῳ; 
37Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις
Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρ-
δίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ
ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. 
38 Αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη
ἐντολή. 
39Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις
τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 

Δευτ. 6,5

Λευιτ.
19,18
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40 Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς
ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέ-
μανται.

40 Ἀπ᾿ αὐτές τίς δύο ἐντολές ἐξαρ -
τῶνται ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προ -
φῆτες». 

πραγματεία περί τῶν Δύο Ὁδῶν, βλ. σχόλ. εἰς
7,13. 22,40. Ὁ Νόμος παρέχει πολλούς τρόπους
γιά νά ἐφαρμόσουμε στήν ζωή μας τόν νόμο τῆς
ἀγάπης. 

22,44. Τό πρῶτο Κύριος ἀναφέρεται στόν
Θεό, τό δεύτερο Κύριος ἀναφέρεται στόν Μεσσία

(βλ. Ψαλμ. 109,1. Πράξ. 2,34-35. Ἑβρ. 1,13.
10,12-13). 22,46. Ἡ σωστή ἀπάντηση θά ἦταν ὅτι,
ἄν καί ὁ Ἰησοῦς κατάγεται ἀπό τόν Δαυΐδ κατά τό
ἀνθρώπινο (βλ. 1,1-17), ὅμως, ὡς Μεσσίας, εἶναι
ἀνώτερος τοῦ Δαυΐδ, γιατί εἶναι Θεός, εἶναι
ἐκεῖνος τόν Ὁποῖον εἶχε προφητεύσει ὁ Δαυΐδ.

Ὁ Χριστός Υἱός καί Κύριος τοῦ Δαβίδ (22,41-46)

Οἱ Φαρισαῖοι ἐνόμιζαν τόν Ἰησοῦν γιά κοινόν ἄνθρωπο, ἐνῶ, ὡς Μεσσίας, εἶναι
Θεός. Γι᾽ αὐτό στήν παροῦσα περικοπή ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀνατρέπει τήν γνώμη
τους αὐτή ἀπό τήν προφητεία τοῦ Δαυΐδ, ὁ ὁποῖος τόν Μεσσία τόν καλεῖ «Κύριο»,
δηλαδή, Θεό (βλ. Ψαλμ. 109). Καί μάλιστα τόν καλεῖ ἔτσι «ἐν Πνεύματι» (στίχ. 43),
κατά  θεία ἀποκάλυψη, δηλαδή. Ὡς ἄνθρωπος βεβαίως ὁ Χριστός εἶναι ἐκ δαυϊτικῆς
καταγωγῆς (στίχ. 42), ἀλλά εἶναι Θεός σαρκωθείς, γι᾽ αὐτό καί ὁ Δαυΐδ, φωτισθείς
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, τόν καλεῖ «Κύριον» (στίχ. 44). 

22,41 Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρι-
σαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς 
42λέγων· τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χρι-
στοῦ; Τίνος υἱός ἐστι; Λέγουσιν
αὐτῷ· τοῦ Δαυῒδ. 
43 Λέγει αὐτοῖς· πῶς οὖν Δαυῒδ ἐν
Πνεύματι Κύριον αὐτὸν καλεῖ
λέγων,

44 εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου,
κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς
ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν
σου; 

45Εἰ οὖν Δαυῒδ καλεῖ αὐτὸν Κύ-
ριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι;

46 Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀπο-

22,41 Ἐνῶ δέ ἦσαν μαζεμένοι οἱ
Φαρισαῖοι, τούς ρώτησε ὁ Ἰησοῦς 
42καί τούς εἶπε: «Τί νομίζετε γιά τόν
Μεσσία; Τίνος εἶναι ἀπόγονος;».
Τοῦ λέγουν: «Τοῦ Δαβίδ». 
43 Καί αὐτός τούς λέγει: «Ἀλλά πῶς
ὁ Δαβίδ, ἐμπνευσμένος ἀπό τό
Πνεῦμα, τόν ὀνομάζει “Κύριο”, ὅταν
λέγει, 
44“Εἶπεν ὁ Κύριος στόν Κύριό μου, 

κάθησε στά δεξιά μου, 
ἕως ὅτου κάνω τούς ἐχθρούς σου 

ὑποπόδιο τῶν ποδῶν σου”;
45Ἄφοῦ, λοιπόν, ὁ Δαβίδ τόν ὀνο-

μάζει “Κύριο”, πῶς εἶναι ἀπόγονός
του;». 
46 Καί δέν μποροῦσε κανείς νά τοῦ

Ρωμ. 13,8-
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κριθῆναι λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέ τις
ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι
αὐτὸν οὐ κέτι.

ἀπαντήσει λέξη, οὔτε τόλμησε κανείς
ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα νά τοῦ ὑποβά-
λει πλέον ἐρώτηση. 

Ἡ ὑποκρισία καί ἡ ματαιότητα 
τῶν Γραμματέων καί τῶν Φαρισαίων (23,1-12)

1. Τώρα ὁ Χριστός λέγει περί τοῦ βίου καί τῆς πολιτείας τῶν Γραμματέων καί
τῶν Φαρισαίων, ἀλλά θέλει καί νά διορθώσει καί τούς ἀκροατές Του, γιά νά μήν
τούς καταφρονοῦν, ἔστω καί ἄν αὐτοί ἔχουν διεφθαρμένο βίο. Ὅσα λέγουν οἱ Γραμ-
ματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι πρέπει νά νομίζουν ὅτι τά λέγει ὁ ἴδιος ὁ Μωυσῆς, γιατί στό
θρόνο τοῦ Μωυσέως ἐκάθισαν αὐτοί (στίχ. 2)· γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά τά δέχονται,
ἀλλά νά μήν πράττουν κατά τά ἔργα τους (στίχ. 3). Καί ἀρχίζει ὁ Χριστός νά λέγει
περί τῆς ὑποκρισίας τῶν διδασκάλων αὐτῶν: (α) Ἐβάρυναν πολύ τίς ἐντολές τοῦ
Νόμου, γιατί τίς φόρτιζαν καί μέ τήν τήρηση πολλῶν καί λεπτῶν παραδόσεων, ἀλλά
αὐτοί οὔτε κἄν ἄγγιζαν τό φορτίο αὐτό (στίχ. 4). (β) Ὅ,τι ἔκαναν οἱ Φαρισαῖοι, τό
ἔκαναν «πρός τό θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις» (στίχ. 5). Καί ἔχουμε ἐδῶ ἕνα δεῖγμα: Ὁ
Νόμος εἶχε διατάξει τά θαύματα καί οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ νά εἶναι «σημεῖον ἐπί τῆς
χειρός καί μνημόσυνον πρό ὀφθαλμῶν» καί αὐτό «ὅπως ἄν γένηται ὁ νόμος Κυρίου
ἐν τῷ στόματι» ἑκάστου Ἰουδαίου (βλ. Ἐξ. 13,16. Δευτ. 6,8. 11,18). Αὐτό τό ἐτήρουν
οἱ Φαρισαῖοι κατά ἐντυπωσιακό τρόπο κρεμοῦντες στά χέρια τους καί φοροῦντες
στά μέτωπά τους πλατειά φυλακτά, πού εἶχαν μέσα γραπτές ἐντολές τοῦ Θεοῦ, καί
ἀκόμη, γιά νά ἐντυπωσιάζουν πάλι καί γιά νά παρουσιάζονται ὡς οἱ πλέον εὐσεβεῖς,
μεγάλωναν τίς ἄκρες τῶν φορεμάτων τους (στίχ. 5). (γ) Ἀγαποῦσαν τήν πρώτη θέση
στά δεῖπνα καί τά πρῶτα καθίσματα στίς συναγωγές καί τούς χαιρετισμούς στίς ἀγο-
ρές καί τίς προσφωνήσεις ἀπό τούς ἀνθρώπους «διδάσκαλε» καί «διδάσκαλε» (στίχ.
6-7). Ὅλα τά ἔκαναν γιά τήν ἀνθρώπινη δόξα. 

2. Ὁ Χριστός ὅμως συνιστᾶ στούς μαθητές Του νά μή θέλουν νά ὀνομάζονται
«διδάσκαλοι». «Ὑμεῖς δέ μή κληθῆτε ραββί» (στίχ. 8). Καί βέβαια δέν ἐμποδίζει κά-
ποιον πού εἶναι διδάσκαλος νά ὀνομάζεται ἔτσι, ἀλλά ἀπογορεύει στούς μαθητές
Του, τό «ἐμπαθῶς θέλειν καλεῖσθαι καί πάντα τρόπον σπουδάζειν εἰς τό κληθῆναι».
Γιατί «εἷς ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, ὁ Χριστός» (στίχ. 8). Τό «διδασκαλικόν ἀξίωμα
μόνῳ πρόσεστι κυρίως Θεῷ» (Θεοφύλακτος, MPG 123,397). Ὁμοίως ὁ Κύριος λέγει
«πατέρα μή καλέσητε ὑμῶν ἐπί τῆς γῆς» (στίχ. 9). Καί μέ αὐτό πάλι ὁ Κύριος δέν
ἀπαγορεύει τήν τιμή στούς γονεῖς καί μάλιστα στούς πνευματικούς πατέρες, ἀλλά
θέλει ὡς κύριο καί ἀληθινό πατέρα μας νά ἀναγνωρίζουμε τόν Θεό. Αὐτός εἶναι ὁ
κυρίως Πατέρας μας. «Οἱ δέ σωματικοί οὐκ αἴτιοι τῆς γεννήσεως, ἀλλ᾽ ὑπουργοί καί
συναίτιοι» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,397). 

Δεικνύοντας τέλος ὁ Κύριος τό κέρδος τῆς ταπεινοφροσύνης λέγει: «Ὁ μείζων
ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος» (στίχ. 11). 

||Μάρκ.
12,34

||Λουκ.
20,40
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23,1 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς
ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

2 λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας
ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρι-
σαῖοι. 
3Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τη-
ρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ
ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ,
καὶ οὐ ποιοῦσι. 

4 Δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ
δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ
τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ
δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι
αὐτά. 
5 Πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι
πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις.
Πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια
αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι τὰ κρά-
σπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν,
6 φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν
τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθε-
δρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
7καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς
καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
ραββὶ ραββί. 

8Ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ραββί· εἷς
γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ διδάσκαλος, ὁ Χρι-

23,1 Τότε ὁ Ἰησοῦς μίλησε στά
πλήθη τοῦ λαοῦ καί στούς μαθητές
Του 
2 καί εἶπε: «Στήν ἕδρα τοῦ Μωυσῆ
κάθησαν οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρι-
σαῖοι. 
3 Ὅλα λοιπόν ὅσα σᾶς ποῦν νά τη-
ρεῖτε, νά τά τηρεῖτε καί νά τά κάνετε,
ἀλλά μήν κάνετε σύμφωνα μέ τά
ἔργα τους. Γιατί λέγουν καί δέν
πράττουν. 
4 Διότι δένουν βαριά καί δυσβάστα-
κτα φορτία καί τά βάζουν στούς
ὤμους τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά δέν θέ-
λουν οὔτε μέ τό δάχτυλό τους νά τά
κινήσουν. 
5Ὅλα δέ τά ἔργα τους τά κάνουν γιά
νά τούς δοῦν οἱ ἄνθρωποι. Πλαταί-
νουν τά φυλαχτά τους καί μεγαλώ-
νουν τίς ἄκρες ἀπό τά ἐνδύματά
τους. 
6 Τούς ἀρέσει νά ἔχουν τήν πρώτη
θέση στά δεῖπνα καί τά πρῶτα καθί-
σματα στίς συναγωγές, 
7 νά τούς χαιρετοῦν στίς ἀγορές καί
νά τούς φωνάζουν οἱ ἄνθρωποι “δι-
δάσκαλε”, “διδάσκαλε”. 

8 Ἀλλά ἐσεῖς μή δεχτεῖτε νά σᾶς
ὀνομάζουν “διδάσκαλε”. Γιατί ἕνας

23,3. Πάντα ὅσα ἐάν εἴπωσιν ὑμῖν... Δη-
λαδή, ὅταν οἱ Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι λέγουν
τήν παραδοσιακή διδασκαλία τοῦ Μωυσῆ. Ὁ
λόγος ὅμως αὐτός τοῦ Κυρίου δέν δεσμεύει τούς
ἀκροατές Του νά ἀκολουθοῦν καί τίς προσωπι-
κές ἑρμηνεῖες τῶν Γραμματέων καί τῶν Φαρι-
σαίων στόν Νόμο. Περί αὐτῶν τῶν ἑρμηνειῶν ὁ
Κύριος ἔχει ὁμιλήσει ἤδη (βλ. 15,1-20. 16,6.
19,3-9). 23,5. Φυλακτήρια. Ὅπως τά ἰδικά μας
φυλακτά, μεγεθυμένα ὅμως. Ἦταν μικρά κουτά-

κια, τά ὁποῖα περιεῖχαν οὐσιαστικές ἐντολές τοῦ
Νόμου, καί τά ὁποῖα εἶχαν προσκολλημένα στά
χέρια τους ἤ στό μέτωπό τους πρός ὑλική παρά-
σταση τῶν ἐντολῶν εἰς Ἐξ. 13,9. 16. Δευτ. 6,8.
11,18. – Κράσπεδα. Κρόσσια δεμένα στά ἄκρα
ἤ στίς γωνίες τῶν ἱματίων, βλ. Ἀριθμ. 15,38
σχόλ. Ματθ. 9,20. 22,7. Ραββί. Ἑβραϊκή λέξη
πού σημαίνει «ὁ κύριός μου», συνήθης τίτλος
τῶν Ἰουδαίων διδασκάλων. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς
ἐκαλεῖτο ἔτσι ἀπό τούς μαθητές Του, βλ.

Δευτ.
17,10

Ρωμ. 2,17-
24

||Λουκ.
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στός· πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. 

9Καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ
τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν,
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

10Μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γὰρ
ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός. 

11Ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διά-
κονος. 
12Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινω-
θήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑ -
αυτὸν ὑψωθήσεται.

εἶναι ὁ διδάσκαλός σας, ὁ Χριστός·
ὅλοι δέ ἐσεῖς εἶστε ἀδελφοί. 
9Καί πατέρα σας νά μήν ὀνομάσετε
στή γῆ· γιατί ἕνας εἶναι ὁ πατέρας
σας, αὐτός πού εἶναι στούς οὐρα-
νούς. 
10Οὔτε νά ὀνομαστεῖτε «καθοδηγοί»
(«ἡγούμενοι»), γιατί ἕνας εἶναι ὁ κα-
θοδηγός σας, ὁ Χριστός. 
11 Ὁ δέ ἀνώτερος ἀπό σᾶς νά εἶναι
ὑπηρέτης σας. 
12 Ἐκεῖνος δέ πού θά ὑψώσει τόν
ἑαυτό του, θά ταπεινωθεῖ· καί
ἐκεῖνος πού θά ταπεινώσει τόν ἑαυτό
του, θά ὑψωθεῖ». 

26,25.49. 23,8. Οἱ στίχ. 8-12 ἀπευθύνονται μόνο
στούς μαθητές  καί χωρίς ἀμφιβολία δέν ἀνῆκαν
ἀρχικά στόν ἴδιο λόγο. 23,9. Πατέρα. Ἀραμαϊκά
«Ἀββᾶ», ἄλλος τιμητικός τίτλος. 23,10. Μή

κληθῆτε καθηγηταί. Ὁ Ἰησοῦς κάνει ἴσως ὑπαι-
νιγμό στόν θρησκευτικό ἀρχηγό τῆς κοινότητος
τοῦ Κουμράν, στόν κρίνοντα δικαίως, τόν ὀνο-
μαζόμενο κοινῶς «Διδάσκαλο τῆς δικαιοσύνης».

Ἑπτά «οὐαί» κατά τῶν Γραμματέων 
καί τῶν Φαρισαίων (23,13-32)

1. Στήν περικοπή μας ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἀπευθύνει στούς Φαρισαίους ἑπτά
«οὐαί». (α) Διότι ἐπαγγέλλονται εὐλάβεια, ἀλλά πρός τό συμφέρον τους. Γιά παρά-
δειγμα: Ἔκαναν μακρές προσευχές, ἀλλά αὐτές γίνονταν γιά νά συλλέξουν χρήματα
καί μάλιστα χρήματα πτωχῶν, τῶν χηρῶν καί τῶν ὀρφανῶν (στίχ. 13). (β) Διότι, ὄχι
μόνο οἱ ἴδιοι οἱ Φαρισαῖοι ἦταν ἄπιστοι στόν Χριστό καί ζοῦσαν διεφθαρμένο βίο,
ἀλλά ἔλεγαν καί στούς ἄλλους νά μήν πιστεύσουν στόν Χριστό. Ἔτσι καί οἱ ἴδιοι
δέν εἰσέρχονταν στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (ὁ Χριστός εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ)
καί τούς ἄλλους, πού εἶχαν τήν διάθεση νά εἰσέλθουν, τούς ἐμπόδιζαν (στίχ. 14).
(γ) Διότι οἱ Φαρισαῖοι διέφθειραν ὄχι μόνο τούς Ἰουδαίους, ἀλλά καί τούς ἐθνικούς,
πού μέ τήν δική τους φροντίδα ἔρχονταν αὐτοί στήν ἰουδαϊκή θρησκεία (οἱ λεγόμε-
νοι «προσήλυτοι») ἀλλά ἔπειτα τούς κατακόλαζαν («ποεῖτε υἱόν γεέννης διπλότερον
ὑμῶν», στίχ. 15). (δ) Διότι δέν δίδασκαν τά πρέποντα. Δίδασκαν τούς ἀνθρώπους
νά τιμοῦν τά ἐλάχιστα, τά δέ μεγάλης τιμῆς καί εὐλαβείας ἄξια τά θεωροῦσαν δευ-
τερεύοντα. Γιά παράδειγμα: Δίδασκαν ὅτι δέν εἶναι τίποτε τό νά ὁρκισθεῖ κανείς
στόν Ναό, ἀλλά ἐκεῖνος πού ὁρκίζεται στό χρυσάφι τοῦ Ναοῦ ὀφείλει νά τηρήσει
τόν ὅρκο του (στίχ. 17· βλ. καί στίχ. 18). 

=20,26
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2. (ε) Διότι, πάλι, ἐνῶ καταφρονοῦσαν τίς μείζονες ἐντολές, ἀπαιτοῦσαν ἀκρίβεια
στίς μικρές. Δέν παρέβλεπαν, γιά παράδειγμα, νά ἀποδεκατίσουν τόν δυόσμο καί
τό ἄνηθο καί τό κύμινο, παρέβλεπαν ὅμως τίς βαρύτερες ἐντολές τοῦ Νόμου, τήν
δικαιοσύνη καί τήν ἀγάπη (στίχ. 23). «Διύλιζαν τόν κώνωπα», πρόσεχαν δηλαδή
στά μικρά ἁμαρτήματα, ἀλλά «κατέπιναν τήν κάμηλο», διέπρατταν δηλαδή μεγάλα
ἁμαρτήματα (στίχ. 24). (ς) Διότι φρόντιζαν νά εὐπρεπίζουν ἐπί τό σεμνοπρεπέστερο
τήν ἐξωτερική τους κατάσταση, ἀλλά δέν φρόντιζαν γιά τόν ἐσωτερικό καθαρμό
τῆς ψυχῆς τους (στίχ. 25.26). Γι᾽ αὐτή τήν ὑποκριτική πράξη τῶν Γραμματέων καί
τῶν Φαρισαίων ἔχουμε καί δεύτερο κατ᾽ αὐτῶν «οὐαί» τοῦ Κυρίου: Διότι σπούδαζαν
νά φαίνονται σεμνοί ἐξωτερικῶς μόνο, ὅπως οἱ ἀσβεστωμένοι τάφοι, οἱ ὁποῖοι ὅμως
ἐσωτερικά εἶναι γεμᾶτοι ἀπό κόκκαλα νεκρῶν καί ἀπό ἀκαθαρσία (στίχ. 27). Ἔτσι
καί οἱ Φαρισαῖοι: Παρά τήν ἐξωτερική τους εὐσεβοφάνεια ἐσωτερικά ἦταν γεμᾶτοι
ἀπό ὑποκρισία καί ἀνομία (στίχ. 28). (ζ) Διότι, ἄν καί περιποιοῦντο τούς τάφους
τῶν προφητῶν, πού φόνευσαν οἱ πατέρες τους, δείχνοντας μέ αὐτό ὅτι ἐναντιοῦνται
πρός αὐτούς γιά τούς φόνους τῶν προφητῶν (στίχ. 29-31), ὅμως θά ὑπερβοῦν τούς
πατέρες τους μέ τόν φόνο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού πρόκειται νά κάνουν (στίχ. 32).
Βλ. καί τήν ἀρχή τῆς ἑπομένης παραγράφου.  

23,13. Ὁ στίχ. αὐτός δέν μαρτυρεῖται ἀπό τόν
Σιναϊτικό καί Βατικανό Κώδικα καί θεωρεῖται ἐδῶ
ὡς παρεμβολή ἀπό τόν Μᾶρκο (12,40) καί τόν
Λουκᾶ (20,47). Μέ τόν παρόντα στίχ. γίνονται
ὀκτώ τά «οὐαί», ἀλλά ὁ Ματθαῖος, ὅπως εἴπαμε

(βλ. σχόλ. εἰς 6,9), προτιμᾶ τόν ἀριθμό ἑπτά.
23,14. Ὑμεῖς δέ οὐκ εἰσέρχεσθε... Οἱ ραββινικές
καζουϊστικές ἀπαιτήσεις καταστοῦσαν ἀδύνατη
τήν τήρηση τοῦ Νόμου. 23,15. Προσήλυτος.
Εἰδωλολάτρης μεταστραφείς στόν Ἰουδαϊσμό. Ἡ

23,13Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ
Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατε-
σθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ
προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ
τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα.

14Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φα-
ρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν
τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρ-
χεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους
ἀφίετε εἰσελθεῖν. 

15Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φα-
ρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν
θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα
προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖ -

23,13 «Ἀλλοίμονο σέ σᾶς, Γραμ-
ματεῖς καί Φαρισαῖοι ὑποκριτές,
γιατί κατατρώγετε τίς περιουσίες
τῶν χηρῶν καί καλύπτεσθε μέ τό νά
κάνετε μεγάλες προσευχές. Γι᾿ αὐτό
θά τιμωρηθεῖτε περισσότερο. 

14Ἀλλοίμονο σέ σᾶς, Γραμματεῖς
καί Φαρισαῖοι ὑποκριτές, γιατί κλεί-
νετε τήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν
μπροστά στούς ἀνθρώπους. Ἐσεῖς
βέβαια δέν μπαίνετε, ἀλλά δέν ἀφή-
νετε νά μποῦν καί αὐτούς πού θέ-
λουν νά μποῦν. 

15Ἀλλοίμονο σέ σᾶς, Γραμματεῖς
καί Φαρισαῖοι ὑποκριτές, γιατί πε-
ριέρχεσθε τήν θάλασσα καί τήν
ξηρά, γιά νά κάνετε ἕναν προσήλυτο,

18,9σχ.
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τε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον
ὑμῶν. 

16Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέ-
γοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν
ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ
τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 

17Mωροὶ καὶ τυφλοί! Tίς γὰρ μείζων
ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων
τὸν χρυσόν; 
18Kαί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστη-
ρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν
τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 

19Mωροὶ καὶ τυφλοί! Tί γὰρ μεῖζον,
τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιά-
ζον τὸ δῶρον; 
20Ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ
ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς
ἐπάνω αὐτοῦ· 

21καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν
αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν· 

22καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει
ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ κα-
θημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

23Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φα-
ρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε

καί ὅταν γίνει, τόν κάνετε παιδί τῆς
κόλασης, δυό φορές χειρότερο ἀπό
σᾶς. 

16 Ἀλλοίμονο σέ σᾶς, ὁδηγοί τυ-
φλοί, πού λέγετε: “Ἄν κανείς ὁρκι-
στεῖ στό ναό, αὐτό δέν εἶναι τίποτε·
ἐκεῖνος ὅμως πού θά ὁρκιστεῖ στό
χρυσάφι τοῦ ναοῦ, αὐτός ὀφείλει (νά
τηρήσει τόν ὅρκο του)”. 
17 Μωροί καί τυφλοί! Τί εἶναι βε-
βαίως ἀνώτερο, τό χρυσάφι ἤ ὁ
ναός, πού ἁγιάζει τό χρυσάφι; 
18 Καί (ἀκόμα λέγετε), “Ἄν κανείς
ὁρκισθεῖ στό θυσιαστήριο, αὐτό δέν
εἶναι τίποτε· ἀλλ᾽ ἐάν κανείς ὁρκι-
στεῖ στό δῶρο, πού εἶναι πάνω σ᾿
αὐτό, αὐτός ὀφείλει (νά τηρήσει τόν
ὅρκο του)”. 
19 Μωροί καί τυφλοί! Τί εἶναι βε-
βαίως ἀνώτερο, τό δῶρο ἤ τό θυσια-
στήριο, πού ἁγιάζει τό δῶρο; 
20 Ἐκεῖνος δέ πού θά ὁρκισθεῖ στό
θυσιαστήριο, ὁρκίζεται σ᾿ αὐτό,
ἀλλά καί σέ ὅλα πού βρίσκονται
πάνω σ᾿ αὐτό. 
21 Ἐπίσης ἐκεῖνος πού θά ὁρκισθεῖ
στό ναό, ὁρκίζεται σ᾿ αὐτόν καί σ᾿
Ἐκεῖνον (τόν Θεό), πού κατοίκησε
σ᾿ αὐτόν. 
22Καί ἐκεῖνος πού θά ὁρκιστεῖ στόν
οὐρανό, ὁρκίζεται στό θρόνο τοῦ
Θεοῦ, ἀλλά καί σ᾿ Ἐκεῖνον (τόν
Θεό), πού κάθεται πάνω σ᾿ αὐτόν. 

23 Ἀλλοίμονο σέ σᾶς, Γραμματεῖς
καί Φαρισαῖοι ὑποκριτές, γιατί δί-

Ἰουδαϊκή προπαγάνδα ἦταν πολύ δραστήρια στόν
ἑλληνορωμαϊκό κόσμο, βλ. σχόλ. εἰς Πράξ. 2,11.
23,16. Πρόκειται περί εὐχῶν («ὅς δ᾽ ἄν ὁμόσῃ...»).

Οἱ Ραββῖνοι κατέφευγαν σέ πολύ πονηρά ἐπιχει-
ρήματα, γιά νά δεσμεύσουν αὐτούς τούς ὁποίους
ἤθελαν νά παραπλανήσουν. 23,23. Ἀποδεκα-

15,14
Ἰωάν.

9,38-41
Ρωμ. 2,19

5,33-37

Δευτ.
14,22σχ.
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τοῦτε τό ἡδύοσμον... Ἡ μωσαϊκή ἐντολή περί τῆς
δεκάτης, τό νά ἀφαιροῦν δηλαδή τό ἕνα δέκατο
ἀπό τά προϊόντα τῆς γῆς, εἶχε ἐφαρμοσθεῖ ἀπό

τούς Ραββίνους μέ ὑπερβολή καί στά πιό ἀσή-
μαντα φυτά. 23,25. Ἐξ ἁρπαγῆς καί ἀδικίας.
.Ἔχουμε καί τήν γραφή «ἀκρασίας». Πρόκειται

τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ
κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα
τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον
καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει
ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 

24Ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν
κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνον-
τες! 

25Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φα-
ρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ
ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παρο-
ψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρ -
παγῆς καὶ ἀδικίας. 

26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶ -
τον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς
παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς
αὐτῶν καθαρόν.

27Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φα-
ρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε
τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξω-
θεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ
γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης
ἀκαθαρσίας. 

28Οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνε-
σθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν
δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνο-
μίας. 

29Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φα-

νετε (γιά προσφορά στό ναό) τό ἕνα
δέκατο ἀπό τό δυόσμο καί τό ἄνηθο
καί τό κύμινο, ἀλλά ἀφήσατε τά
σπουδαιότερα τοῦ νόμου, τό δίκαιο,
τήν ἀγάπη καί τήν πίστη. Κι αὐτά
ἔπρεπε νά κάνετε, χωρίς νά παραμε-
λεῖτε κι ἐκεῖνα. 
24 Ὁδηγοί τυφλοί, πού περνᾶτε ἀπό
στραγγιστήρι (τοῦ κρασιοῦ) τό κου-
νούπι, ἀλλά καταπίνετε τήν καμήλα!

25Ἀλλοίμονο σέ σᾶς, Γραμματεῖς
καί Φαρισαῖοι ὑποκριτές, γιατί καθα-
ρίζετε τό ἐξωτερικό τοῦ ποτηριοῦ
καί τοῦ πιάτου, ἐνῶ ἐσωτερικά εἶναι
γεμᾶτα ἀπό ἁρπαγή καί ἀδικία (τό
ἐσωτερικό τοῦ ποτηριοῦ καί τοῦ πιά-
του σημαίνει τήν ψυχή τῶν ὑπο-
κριτῶν). 
26Φαρισαῖε τυφλέ! Καθάρισε πρῶτα
τό ἐσωτερικό τοῦ ποτηριοῦ καί τοῦ
πιάτου, γιά νά γίνει καί τό ἐξωτερικό
του καθαρό. 

27Ἀλλοίμονο σέ σᾶς, Γραμματεῖς
καί Φαρισαῖοι ὑποκριτές, γιατί μοι-
άζετε μέ τάφους ἀσβεστωμένους, οἱ
ὁποῖοι ἀπ᾿ ἔξω μέν φαίνονται
ὡραῖοι, μέσα ὅμως εἶναι γεμᾶτοι ἀπό
κόκκαλα νεκρῶν καί ἀπό κάθε ἀκα-
θαρσία. 
28Ἔτσι καί σεῖς, ἀπ᾿ ἔξω μέν φαίνε-
σθε στούς ἀνθρώπους εὐσεβεῖς,
ἀλλά ἀπό μέσα εἶσθε γεμάτοι ἀπό
ὑποκρισία καί ἀνομία. 

29Ἀλλοίμονο σέ σᾶς, Γραμματεῖς

Ἀμ.
5,21σχ.

Μάρκ. 7,4

Πράξ. 23,3

Λουκ.
16,15
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ρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε
τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κο-
σμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 
30καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις
τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοι-
νωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προ-
φητῶν. 
31Ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί
ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφή-
τας. 
32 Καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον
τῶν πατέρων ὑμῶν. 

καί Φαρισαῖοι ὑποκριτές, γιατί χτί-
ζετε τούς τάφους τῶν προφητῶν καί
στολίζετε τά μνημεῖα τῶν δικαίων 
30 καί λέγετε: “Ἄν ζούσαμε στίς
μέρες τῶν πατέρων μας, δέν θά παίρ-
ναμε μέρος μαζί τους στό φόνο τῶν
προφητῶν”. 
31Ὥστε μαρτυρεῖτε οἱ ἴδιοι, ὅτι εἶστε
παιδιά ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι σκότωσαν
τούς προφῆτες. 
32 Συμπληρῶστε λοιπόν καί σεῖς τό
μέτρο τῶν πατέρων σας». 

λοιπόν γιά ὅλα: Γιά ἀδικία, γιά ἀκαθαρσία καί γιά
ἀπληστία. 23,32. Καί ὑμεῖς πληρώσατε τό μέ-

τρον... Ὑπαινιγμός στόν προσεχῆ θάνατο τοῦ
Ἰδίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, βλ. 21,38 ἑξ.

Ἐγκλήματα καί ἐρχόμενες τιμωρίες (23,33-36)

1. «Φίδια» καί μάλιστα «γεννήματα φιδιῶν» καλεῖ τούς Γραμματεῖς καί Φαρι-
σαίους ὁ Χριστός στήν περικοπή μας (στίχ. 33). Σάν νά τούς λέγει: Ἐπειδή εἶσθε
φίδια καί γεννήματα τοιούτων πατέρων καί φθάσατε σέ τέτοια κακία, ὥστε νά μήν
μπορεῖτε νά θεραπευθεῖτε, συμπληρῶστε τώρα τό μέτρο τῆς ἐγκληματικότητας τῶν
πατέρων σας (στίχ. 32) φονεύοντας καί ἐμένα! Πῶς, λοιπόν, ἀφοῦ εἶσθε τοιοῦτοι,
θά ξεφύγετε τήν κόλαση (στίχ. 33); Καί ἐπειδή αὐτοί εἶχαν πεῖ ὅτι, ἄν ἦταν στήν
ἐποχή τῶν πατέρων τους δέν θά κατεδίωκαν τούς προφῆτες (στίχ. 23), γι᾽ αὐτό τούς
λέγει τώρα ὁ Χριστός ὅτι θά τούς στείλει «προφήτας καί σοφούς καί γραμματεῖς»
καί ὅμως θά τούς διώξουν καί θά τούς μαστιγώσουν καί θά τούς σταυρώσουν (στίχ.
34). Ἐννοεῖ ἐδῶ ὁ Χριστός τούς Ἀποστόλους καί τούς ἄλλους ἀπεσταλμένους, στούς
ὁποίους, ἐπειδή ἔδωσε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τούς ἔκανε διδασκάλους
καί προφῆτες καί τούς γέμισε μέ κάθε σοφία. 

2. Τέλος λέγει ὁ Χριστός στούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους ὅτι θά τιμωρηθοῦν
περισσότερο ἀπό ὅ,τι τιμωρήθηκαν οἱ πατέρες τους, γιατί δέν σωφρονίστηκαν ἀπό
τίς τιμωρίες πού ἔλαβαν ἐκεῖνοι, ἀλλά ἀντίθετα τούς ὑπερέβησαν στήν κακία. Ἡ τι-
μωρία τους θά εἶναι ὅτι θά πέσουν πάνω τους οἱ τιμωρίες γιά κάθε αἷμα ἀθῶο, πού
χύνεται στήν γῆ (στίχ. 35). Ἔτσι καί ὁ Λάμεχ τιμωρήθηκε περισσότερο ἀπό τόν
Κάιν (βλ. Γεν. 4,24), ἄν καί αὐτός δέν φόνευσε τόν ἀδελφό του, ὅπως ὁ Κάϊν· τιμω-
ρήθηκε ὅμως περισσότερο, γιατί δέν σωφρονίστηκε ἀπό τήν τιμωρία τοῦ Κάιν. Ἀλλά
ποιός εἶναι αὐτός ὁ Ζαχαρίας, ὁ υἱός Βαραχίου, πού λέγει ἐδῶ ἡ περικοπή μας ὅτι
ἐφόνευσαν οἱ Ἰουδαῖοι μεταξύ τοῦ ναοῦ καί τοῦ θυσιαστηρίου (στίχ. 35); Ὁ τόπος
αὐτός, ὁ μεταξύ ναοῦ καί θυσιαστηρίου, ἦταν ὁ τόπος ὅπου ἵσταντο οἱ παρθένοι. Σ᾽

13,17

Πράξ. 7,52
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αὐτόν τόν τόπο ὁ ἀρχιερεύς Ζαχαρίας ἔβαλε νά καθήσει ἡ Παναγία, ὅταν ἐπεσκέ-
φθηκε τόν Ναό, μέ τόν Ἰησοῦ στήν ἀγκάλη Της, γιατί ἔλαβε μήνυμα ἐξ ἀποκαλύ-
ψεως ὅτι αὐτή ἡ γυναίκα εἶναι παρθένος καί ἄς ἔχει τέκνο. Οἱ Ἰουδαῖοι ὅμως τοῦ
ἐπετέθηκαν γιά τήν ἐνέργειά του αὐτή, γιατί αὐτή ἡ γυναίκα, ἀφοῦ ἔχει τέκνο, εἶναι
μητέρα καί δέν εἶναι παρθένος, καί δέν πρέπει λοιπόν νά σταθεῖ στόν τόπο τῶν παρ-
θένων. Ὁ ἀριχερεύς Ζαχαρίας ἐπέμεινε στό ὅτι ἡ γυναίκα αὐτή εἶναι παρθένος καί
οἱ Ἰουδαῖοι τόν ἐφόνευσαν. Βλ. Θεοφυλάκτου, Μ. 123,405).

23,34. Προφήτας καί σοφούς καί... Ὅροι
ἰουδαϊκῆς προελεύσεως, ἀλλά ἐφαρμόζονται ἐδῶ
σέ ἱεραποστόλους χριστιανούς, βλ. 10,41. 13,52.
23,35. Ζαχαρίου, υἱοῦ Βαραχίου. Πρόκειται πι-
θανόν γιά τόν Ζαχαρία τοῦ Β´ Παραλ.  24,20-22.
Ὁ θάνατός του εἶναι ὁ τελευταῖος ἀφηγούμενος

στήν Βίβλο (ἀφοῦ τό βιβλίο Β´ Παραλ. εἶναι τό
τελευταῖο βιβλίου τοῦ ἰουδαϊκοῦ Κανόνος), ἐνῶ
τοῦ Ἄβελ (Γεν. 4,8) εἶναι ὁ πρῶτος. Τό «υἱοῦ Βα-
ραχίου» προέρχεται ἴσως ἀπό σύγχυση μέ ἕνα
ἄλλο Ζαχαρία, βλ. Ἡσ. 8,2. Ζαχ. 1,1. Ἤ μᾶλλον
ἡ φράση αὐτή εἶναι τοῦ ἀντιγραφέως.

23,33 Ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν!
πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γε-
έννης; 
34 Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω
πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ
γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτε-
νεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν
μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς
ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς
πόλιν, 

35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δί-
καιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ
τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως
τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαρα-
χίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ
καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 

36 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα
πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

23,33 «Φίδια, τέκνα γεννημένα
ἀπό ὀχιές! Πῶς θά ξεφύγετε τήν τι-
μωρία τῆς γεέννης; 
34 Γι᾿ αὐτό, ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω σ᾽
ἐσᾶς προφῆτες καί σοφούς καί γραμ-
ματεῖς (δηλαδή, τούς ἀποστόλους
καί τούς ἄλλους ἀπεσταλμένους).
Ἀλλά ἀπ᾽ αὐτούς ἄλλους θά φονεύ-
σετε καί θά σταυρώσετε, καί ἄλλους
θά μαστιγώσετε στίς συναγωγές σας
καί θά καταδιώξετε ἀπό πόλη σέ
πόλη, 
35 γιά νά ἔρθουν πάνω σας οἱ τιμω-
ρίες σας γιά κάθε αἷμα ἀθῶο, πού χύ-
νεται στή γῆ, ἀπό τό αἷμα τοῦ
εὐσεβοῦς Ἄβελ μέχρι τό αἷμα τοῦ
Ζαχαρία, τοῦ υἱοῦ τοῦ Βαραχίου, τόν
ὁποῖο ἐφονεύσατε μεταξύ τοῦ ναοῦ
καί τοῦ θυσιαστηρίου. 
36 Ἀληθινά σᾶς λέγω, ὅτι θά ἔρθουν
σ᾽ αὐτήν τήν τωρινή γενεά (τῶν
Ἑβραίων) ὅλες αὐτές οἱ τιμωρίες
(γιά ὅλα τά ἐγκλήματά τους)».

3,7. 12,34

||Λουκ.
11,49-51
Α´ Θεσ.
2,14-16

Ματθ.
5,12

27,25
Ἀποκ.
16,6.
18,24
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Θρῆνος γιά τήν Ἱερουσαλήμ (23,37-39)

1. Ἡ περικοπή αὐτή εἶναι ἕνας θρῆνος γιά τό κατάντημα τῆς Ἱερουσαλήμ, τῆς
ὁποίας ὁ Κύριος ἐπαναλαμβάνει τό ὄνομα («Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ..», στίχ. 37),
θέλοντας νά τήν ἀνακαλέσει μέ συμπάθεια ἀπό τήν πτώση της. Τήν κατηγορεῖ ὡς
φονική («ἡ ἀποκτέννουσα τούς προφήτας καί λιθοβολοῦσα τούς ἀπεσταλμένους πρός
αὐτήν», στίχ. 37) καί ὅτι πολλές φορές θέλησε νά τήν ἐλεήσει. Αὐτή ὅμως δέν θέλησε
καί ὑπήκουσε σ᾽ αὐτόν πού τήν διασκόρπισε, δηλαδή, στόν Διάβολο, καί ὄχι στόν
συνάζοντα Κύριο («ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τά τέκνα σου..», στίχ. 37). Πραγματικά,
«οὐδέν οὕτω σκορπίζει ἀπό Θεοῦ, ὡς ἁμαρτία· ὥσπερ αὖ συνάγει πρός Θεόν τό ἀγα-
θόν συνειδός» (βλ. Θεοφυλάκτου, Μ. 123,405). 

2. Δεικνύοντας δέ ὁ Κύριος τήν φιλοστοργία Του, παρομοιάζει Ἑαυτόν πρός τήν
ὄρνιθα, ἡ ὁποία κράζει γιά νά συνάξει τά τέκνα της κάτω ἀπό τίς φτεροῦγες της
(στίχ. 38). Δέν θέλησαν ὅμως οἱ Ἰουδαῖοι νά δεχθοῦν τήν ἀγάπη αὐτή τοῦ Κυρίου,
γι᾽ αὐτό καί τούς ἀπειλεῖ τώρα ὅτι τό ἔθνος τους θά μείνει ἀπροστάτευτο: «Ἰδού
ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος» (στίχ. 38)! Πιθανόν ὅμως ἡ προφητεία «ἀφίεται
ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος» νά ἀναφέρεται στόν ναό τῶν Ἱεροσολύμων. Ἀπό αὐτό
συμπεραίνει ὁ Θεοφύλακτος ὅτι καί σέ ἐμᾶς, «ὅταν ἀπεγνωσμένοι ὦμεν, τότε καί οἱ
ναοί ἀφίενται» (Μ. 123,405). Τέλος, ἀναγγέλλει ὁ Κύριος ὅτι δέν θά τόν δοῦν πλέον
μέχρι τήν δευτέρα Του παρουσία, ὅταν, ἑκόντες ἤ καί ἄκοντες, θά τοῦ ποῦν τό
«Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» (στίχ. 39). 

23,37. Ἡ ἀποκτείνουσα τούς προφήτας.
Βλ. Γ´ Βασ. 19,10.14. Ἱερ. 33,20-23. Β´ Παραλ.
24,20-22. Α´ Θεσ. 2,15. Πράξ. 7,52. Ἑβρ. 11,37
καί τά ἀπόκρυφα ἰουδαϊκά συναξάρια. – Ποσά-
κις ἠθέλησα. Ὑπαινιγμός στίς ἐπαναλαμβανό-

μενες ἐπισκέψεις στήν Ἱερουσαλήμ, γιά τίς
ὁποῖες οἱ Συνοπτικοί δέν λέγουν τίποτε, ἀλλά
ἀναφέρονται ἀπό τόν Ἰωάννη. 23,38. Ὁ Ἰησοῦς,
ἀφοῦ θά ἀπορριφθεῖ ἀπό τόν λαό του, θά φύγει
ἀπ᾽ αὐτόν, καί ὁ Θεός ὁ Ἴδιος θά ἐγκαταλείψει

23,37 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ
ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ
λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους
πρὸς αὐτήν! Ποσάκις ἠθέλησα ἐπι-
συναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον
ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς
ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελή-
σατε. 
38 Ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν
ἔρημος. 
39Λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿

23,37 «Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ,
πού φονεύεις τούς προφῆτες καί λι-
θοβολεῖς τούς ἀπεσταλμένους σ᾿
ἐσένα! Πόσες φορές θέλησα νά μα-
ζέψω τά παιδιά σου, ὅπως μαζεύει ἡ
κλώσσα τά μικρά της κάτω ἀπό τά
φτερά της, ἀλλά δέν θελήσατε. 

38Ἰδού, ἀφήνεται τό ἔθνος σας ἔρημο
(ἀπροστάτευτο)! 
39 Καί σᾶς βεβαιώνω, ὅτι ἀπό τώρα

||Λουκ.
13,34-35

21,35.
22,6

Ἰερ. 7,14.
12,7. 26,4-

6
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τήν Ἱερουσαλήμ καί τόν Ναό Του. 23,39. Εὐλο-
γημένος ὁ ἐρχόμενος... Οἱ λόγοι αὐτοί, τούς
ὁποίους ὁ Λουκᾶς εἰς 13,35 φαίνεται νά ἀναφέρει
στήν εἴσοδο στήν Ἱερουσαλήμ τήν ἡμέρα τῶν
Βαΐων, ἀναφέρονται χωρίς ἀμφιβολία, ὅπως
εὑρίσκονται στό κείμενο τοῦ Ματθαίου, σέ μία
ὕστατη ἐπιστροφή τοῦ Χριστοῦ, πιθανόν στό
τέλος τῶν αἰώνων. Οἱ Ἰουδαῖοι θά χαιρετίσουν
αὐτήν τήν ἐπιστροφή, γιατί θά ἔχουν μεταστρα-
φεῖ, βλ. Ρωμ. 11,25 ἑξ.

24,1-25,46. Ὁ ἐσχατολογικός λόγος τοῦ
Ματθαίου συνδυάζει τήν ἀγγελία καταστροφῆς
τῆς Ἱερουσαλήμ μέ τήν ἀγγελία τοῦ τέλους τοῦ
κόσμου. Γι᾽ αὐτό ὁ λόγος τοῦ Μάρκου, πού ἀφο-
ροῦσε μόνο στήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ,
συμπληρώνεται μέ ἕνα τριπλό τρόπο: (α) Μέ τήν
προσθήκη τῶν στίχ. 26-28. 37-41, οἱ ὁποῖοι εἶναι
ἀπό ἕνα λόγο στήν Ἡμέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που, πού ὁ Λουκᾶς χρησιμοποιεῖ ἀπό τήν πλευρά
του, βλ. Λουκ. 17,22-37. (β) Μέ τίς διορθώσεις

ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ
ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

δέν θά μέ ἰδῆτε ἕως ὅτου εἰπεῖτε, 
“Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 

ἐν ὀνόματι Κυρίου”».

2. ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (24,1-25,46)

Εἰσαγωγή (24,1-3)

«Ἐπορεύετο ἀπό τοῦ ἱεροῦ» ὁ Χριστός διαβάζουμε στήν ἀρχή τῆς περικοπῆς μας
(στίχ. 1). Φεύγει λοιπόν ἀπό τούς Ἰουδαίους. Καί ὅπως εἶπε «ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος
ὑμῶν ἔρημος» (23,38), αὐτό καί λέγει πάλι τώρα. Προλέγει στούς μαθητές Του τήν
κατάλυση τοῦ ναοῦ. Οἱ μαθητές πρόσγεια φρονοῦντες ἔδειξαν στόν Ἰησοῦ Χριστό
τίς περίφημες οἰκοδομές τοῦ ναοῦ (στίχ. 1), σάν νά ἤθελαν νά τοῦ ποῦν πόσο ὡραῖο
ναό θά ἀφήσει νά ἐρημωθεῖ. Καί ὁ Χριστός, γιά νά τούς ἀποσπάσει ἀπό τά ἐπίγεια
καί νά τούς κάνει νά προσηλωθοῦν στά οὐράνια, τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, τούς λέγει
γιά τήν παντελῆ ἀπώλεια τῆς Ἱερουσαλήμ καί τοῦ ναοῦ (στίχ. 2). Αὐτό ἔκανε τούς
μαθητές νά ρωτήσουν τόν Χριστό γιά δύο πράγματα: (α) Πότε θά γίνουν αὐτά, ἡ
κατάλυση δηλαδή τοῦ ναοῦ καί ἡ ἅλωση τῆς Ἱερουσαλήμ καί (β) ποιό τό σημεῖο
τῆς παρουσίας Του (στίχ. 3). 

24,1Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπο-
ρεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ· καὶ προσῆλθον
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς
οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 
2 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ βλέ-
πετε ταῦτα πάντα; Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς
οὐ καταλυθήσεται. 
3Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους

24,1 Ὁ Ἰησοῦς βγῆκε ἀπό τό ναό
κι ἔφυγε. Τότε πλησίασαν οἱ μαθητές
Του, γιά νά τοῦ δείξουν τά κτίρια τοῦ
ναοῦ. 
2Ὁ δέ Ἰησοῦς τούς εἶπε: «Τά βλέπετε
ὅλα αὐτά; Ἀληθινά σᾶς λέγω, δέν θά
μείνει ἐδῶ λιθάρι πάνω σέ λιθάρι,
πού νά μή γκρεμιστεῖ». 
3 Καί ὅταν αὐτός καθόταν στό Ὄρος

Ἰεζ. 11,23
Ἰωάν.

2,19-21σχ.
Ψαλμ.
117,26
Πράξ.

2,33σχ.

||Μάρκ. 13
||Λουκ.
21,5-33

||Μάρκ.
13,1-4

||Λουκ.
21,5-7
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πού εἰσάγουν τά θέματα τῆς «Παρουσίας»  (στίχ.
3.27. 37.39· πουθενά ἀλλοῦ στά Εὐαγγέλια, βλ.
σχόλ. εἰς Ματθ. 24,3 καί Α´ Κορ. 15,23), τοῦ «τέ-
λους τοῦ κόσμου» (στίχ. 3· βλ. 13,39.40.49) καί
τοῦ «σημείου τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου», τό
ὁποῖον θά φανεῖ σέ ὅλες τίς φυλές τῆς γῆς (στίχ.
30). (γ) Μέ τήν προσθήκη στό τέλος τῆς ὁμιλίας
πολλῶν παραβολῶν γιά τήν ἐγρήγορση (24,42-
25,30), πού προετοιμάζουν τήν ἐπιστροφή τοῦ
Ἰησοῦ καί τήν μεγάλη ἐσχατολογική κρίση
(25,31-46). Αὐτός ὁ συνδυασμός τῆς κατα-
στροφῆς τῆς Ἱερουσαλήμ καί τοῦ τέλους τοῦ κό-
σμου ἐκφράζει ἐξ ἄλλου μία θεολογική ἀλήθεια.
Διότι, ἄν καί τά δύο γεγονότα εἶναι χρονολογικά
χωριστά, ὅμως ἔχουν μεταξύ τους ἕνα χρονολο-
γικό δεσμό: Τό πρῶτον, ἡ καταστροφή τῆς
Ἱερουσαλήμ, εἶναι ὁ πρόδρομος καί ἡ προεικό-
νιση τοῦ δευτέρου, τοῦ τέλους τοῦ κόσμου. Ἡ
καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ σημειώνει τό τέλος
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ μία ἐπιστροφή στό

Χριστό, πού ἐγκαινιάζει τήν βασιλεία Του στήν
Ἐκκλησία. Αὐτό τό ἀποφασιστικό γεγονός στήν
ἱστορία τῆς σωτηρίας θά ἀνανεωθεῖ στό τέλος
τῶν αἰώνων, ὅταν ὁ Θεός θά ἐξασκήσει σέ ὅλο
τό ἀνθρώπινο γένος, ἐκλεκτό λαό τοῦ Χριστοῦ
στό ἑξῆς, τήν ἴδια κρίση πού ἐξήσκησε στόν
πρῶτο ἐκλεκτό λαό, βλ. Α´ Κορ. 1,8 σχόλ. 24,3.
Παρουσία. Ἡ λέξη αὐτή στόν ἑλληνο-ρωμαϊκό
κόσμο ἐσήμαινε τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψη ἑνός
ἄρχοντος σέ ἕνα τόπο. Οἱ χριστιανοί υἱοθέτησαν
τόν ὅρο αὐτό ὡς τεχνικό γιά νά σημάνουν τόν
ἔνδοξο ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ. Βλ. Α´ Κορ. 15,23
σχόλ. Δέν συνδέεται ἀναγκαίως μέ τόν τελευταῖο
ἐρχομό Του, γιατί μπορεῖ νά σημαίνει καί τήν
ἰσχυρή ἐκδήλωση μέ τήν ὁποία θά ἔλθει νά ἐγκα-
ταστήσει τήν Βασιλεία Του (τήν Ἐκκλησία) στά
ἐρείπια τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, βλ. 16,27-28. Στήν πε-
ρικοπή μας ἐδῶ ὁ Ματθαῖος μᾶς εἰδοποιεῖ σαφῶς
ὅτι αὐτός ἑνώνει αὐτά τά δύο θέματα. 

τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μα-
θηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν
πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον
τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντε-
λείας τοῦ αἰῶνος; 

τῶν Ἐλαιῶν, τόν πλησίασαν οἱ μα-
θητές ἰδιαίτερα καί τοῦ εἶπαν: «Πές
μας, πότε θά συμβοῦν αὐτά, καί ποιό
θά εἶναι τό σημεῖο τῆς παρουσίας
Σου καί τοῦ τέλους τοῦ κόσμου;». 

Οἱ ἀρχές τῶν δεινῶν (24,4-14)

1. Στήν περικοπή μας προλέγει ὁ Χριστός τά κακά πού πρόκειται νά συμβοῦν
κατά τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ: (α) Θά ἐμφανισθοῦν πολλοί, οἱ ὁποῖοι θά
ἀνακηρύττουν τόν ἑαυτό τους γιά Μεσσία, γιά Χριστό (στίχ. 5). Γιά παράδειγμα, ὁ
Δοσίθεος ὁ Σαμαρείτης ἔλεγε τόν ἑαυτό του Μεσσία, ὅτι αὐτός εἶναι ὁ προφήτης
γιά τόν ὁποῖο μίλησε ὁ Μωϋσῆς (εἰς Δευτ. 18,15) ὅτι θά ἔλθει. Καί ὁ Σίμων πάλι ὁ
Σαμαρείτης ὀνόμαζε τόν ἑαυτό του «μεγάλην δύναμιν τοῦ Θεοῦ». (β) Θά συμβαίνουν
πόλεμοι, «ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν» (στίχ. 7). Πρό-
κειται γιά «τά ἐσόμενα τοῖς Ἰουδαίοις κακά, ἅπερ εἰσίν ἀρχή ὠδίνων» (βλ. στίχ. 8)
(Θεοφύλακτος, Μ. 123,409). Τί σημαίνει ὅμως ἐκεῖνο τό «μή θροεῖσθε» (στίχ. 6),
πού λέγει ἐδῶ ὁ Κύριος στούς μαθητές Του; Φαίνεται, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Θεοφύλα-
κτος, ὅτι οἱ μαθητές, ἀκούοντες ἀπό τόν Χριστό τά δεινά αὐτά πού πρόκειται νά
συμβοῦν, θά νόμισαν ὅτι ἔρχεται ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου καί δέν θά προλάβουν
λοιπόν νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο. Γι᾽ αὐτό καί τούς λέγει τώρα ὁ Χριστός «δεῖ γάρ

13,39

||Μάρκ.
13,5-13
||Λουκ.
21,8-19
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πάντα ταῦτα γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω ἐστί τό τέλος» (στίχ. 6). Δέν θά ἔλθει τό τέλος τοῦ
κόσμου μέ τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ. «Οὐδέ γάρ ἅμα τῇ καταστροφῇ τῆς
Ἱερουσαλήμ καί ἡ κοινή συντέλεια ἔσται» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,409). 

2. Διαβεβαιώνει δέ ἀκόμη ὁ Χριστός τούς μαθητές Του ὅτι δέν θά ἐμποδισθοῦν
στό κήρυγμα, ἀλλά, καί πρίν ἀπό τήν κατάληψη τῆς Ἱερουσαλήμ, θά κηρύξουν τό
Εὐαγγέλιο «ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ» (στίχ. 14), σέ ὅλο, δηλαδή, τόν ἑλληνο-ρωμαϊκό
κόσμο. Πραγματικά, πρό τοῦ 70 (ἔτος τῆς καταστροφῆς τῆς Ἱερουσαλήμ) τό κή-
ρυγμα τοῦ Εὐαγελίου ἔφθασε σέ ὅλα τά ζωτικά μέρη τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.
Ὅτι δέ οἱ προφητικοί λόγοι τοῦ Χριστοῦ στήν περικοπή μας ἀναφέρονται στήν κα-
ταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί ὄχι στό τέλος τοῦ κόσμου, φαίνεται ἀπό τήν ἑπόμενη
περικοπή (στίχ. 15-25). (γ) Ἀκόμη προλέγει ὁ Κύριος καί ἄλλα δεινά: Θλίψεις καί
μίση καί φόνους κατά τῶν Ἀποστόλων καί τῶν πιστῶν (στίχ. 9), ἀποστασίες τῶν
πιστῶν ἀπό τήν πίστη καί μίση μεταξύ τους (στίχ. 10) καί ἐμφάνιση ψευδοδιδασκά-
λων (στίχ. 11), ὡς προδρόμους τοῦ Ἀντιχρίστου, γιά νά ἀποπλανήσουν πολλούς,
ὥστε νά ἐκτραχηλιστοῦν σέ κάθε εἶδος ἀνομίας. Καί ἔτσι, «διά τό πληθυνθῆναι τήν
ἀνομίαν» ἀπό τήν πλάνη τοῦ Ἀντιχρίστου, θά ἐκθηριωθοῦν οἱ ἄνθρωποι καί δέν θά
ἔχουν ἀγάπη μεταξύ τους· «ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (στίχ. 12).   

24,5. Πολλοί ἐλεύσονται... Πρό τοῦ 70 οἱ τυ-
χοδιῶκτες ἐκλαμβάνονταν ὡς ὁ Μεσσίας. 24,7.

Βλ. Ἡσ. 8,21. 13,13. 19,2. Ἱερ. 21,9. 41,17. Ἰεζ.
5,12. Ἀμ. 4,6-11. 8,8. Β´ Παραλ. 15,6. Λουκ.

24,4 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς
πλανήσῃ. 
5Πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνό-
ματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χρι-
στός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. 

6 Μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους
καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ
θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι,
ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος. 

7 Ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος
καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσον-
ται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ
τόπους· 

24,4Ἀποκρίθηκε δέ ὁ Ἰησοῦς καί
τούς εἶπε: «Προσέχετε νά μή σᾶς
πλανήσει κανείς. 
5Γιατί θά ἔλθουν πολλοί διεκδικών-
τας τήν ἰδιότητά μου (ὡς Μεσσία)
καί θά λέγουν, “Ἐγώ εἶμαι ὁ Χρι-
στός” (ὁ Μεσσίας) καί θά πλανή-
σουν πολλούς. 
6 Πρόκειται δέ νά ἀκούσετε πολέ-
μους καί φῆμες γιά πολέμους. Προ-
σέχετε νά μήν ταράσσεστε, γιατί
πρόκειται ὅλα νά γίνουν, ἀλλά δέν
εἶναι ἀκόμη τό τέλος. 
7 Θά ξεσηκωθεῖ δέ ἔθνος ἐναντίον
ἔθνους καί βασίλειον ἐναντίον βασι-
λείου καί θά ἔλθουν πεῖνες καί ἐπι-
δημίες καί σεισμοί σέ διαφόρους
τόπους. 

Δαν. 2,28
Β´ Παραλ.

15,6-7
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8πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 

9 Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς
θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ
ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν
ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 
10Καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολ-
λοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ
μισήσουσιν ἀλλήλους. 

11 Καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερ-
θήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς, 

12καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν
ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. 
13 Ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος
σωθήσεται. 

14 Καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ
εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ
οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς
ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

8 Ὅλα δέ αὐτά εἶναι ἀρχή τῶν ὠδί-
νων. 

9 Τότε θά σᾶς παραδώσουν σέ βα-
σανιστήρια καί θά σᾶς θανατώσουν
καί θά μισηθεῖτε ἀπό ὅλα τά ἔθνη ἐξ
αἰτίας Μου. 
10 Καί τότε θά κλονισθοῦν καί θά
ἀποστατήσουν πολλοί (ἀπό τήν
πίστη) καί θά καταδώσουν ὁ ἕνας
τόν ἄλλο καί θά μισήσουν ὁ ἕνας τόν
ἄλλο. 
11Καί θά ἐμφανιστοῦν πολλοί ψευδο-
προφῆτες (ψευδοδιδάσκαλοι) καί θά
πλανήσουν πολλούς. 
12Καί ἐπειδή θά πληθυνθεῖ ἡ ἀνομία,
θά ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.
13 Ὅποιος δέ ὑπομείνει μέχρι τέλος,
αὐτός θά σωθεῖ. 

14 Καί θά κηρυχτεῖ αὐτό τό εὐαγ-
γέλιο τῆς βασιλείας (τοῦ Θεοῦ) σ᾽
ὅλη τήν οἰκουμένη, γιά νά εἶναι μαρ-
τυρία γιά ὅλα τά ἔθνη καί τότε θά
ἔλθει τό τέλος». 

21,11. 24,8. 13,8. 26,17. 66,7. Ἱερ. 6,24. 13,21.
Ὠσ. 13,13. Μιχ. 4,9-10. Ἡ εἰκόνα ἐφαρμόστηκε
ἀπό τόν ἰουδαϊσμό στήν περίοδο τῆς μεγάλης
ἀγωνίας πού προηγήθηκε τοῦ ἐρχομοῦ τῆς μεσ-
σιανικῆς βασιλείας. 24,14. Ἐν ὅλῃ τῇ οἰκου-
μένῃ. Δηλαδή, στόν ἑλληνο-ρωμαϊκό κόσμο.
Πρέπει πρίν ἀπό τήν τιμωρία τοῦ Ἰσραήλ, ὅλοι
οἱ Ἰουδαῖοι τῆς Αὐτοκρατορίας νά ἀκούσουν τό
Εὐαγγέλιο, βλ. Πράξ. 1,8 σχόλ. Ρωμ. 10,18. Ὁ

λόγος τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος θά φερθεῖ σ᾽
ὅλους τούς λαούς, θά ἀκουστεῖ πρῶτα στόν ἄπι-
στο ἰουδαϊσμό, βλ. ἤδη Ματθ. 10,5.6.17.18. Τό
κήρυγμα του Εὐαγγελίου ἔφθασε πραγματικά
πρό τοῦ 70 σέ ὅλα τά ζωτικά μέρη τῆς Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας. Βλ. Α´ Θεσ. 1,8. Ρωμ. 1,5.8.
Κολ. 1,6.23. – Τότε ἥξει τό τέλος. Δηλαδή, ἡ
πτώση τῆς Ἱερουσαλήμ.

Ἰωάν.
16,21

Ρωμ. 8,22
Α´ Θεσ.

5,3
Ἀποκ.

12,2

=10,22

10,21.35-
36

Β´ Θεσ.
2,3

Λουκ.
18,8

=10,22

26,13

Ρωμ.
10,18
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24,15-22

Ἡ μεγάλη θλίψη τῆς Ἱερουσαλήμ (24,15-22)

Ἕνα βδελυρό καί σιχαμερό σημεῖο, πού θά προκαλέσει τήν ἐρήμωση καί τήν
καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί γιά τό ὁποῖο εἶχε μιλήσει ὁ προφήτης Δανιήλ (στίχ.
15· βλ. Δαν. 11,31. 12,11. 9,27· βλ. καί Α´ Μακ. 1,54), θά εἶναι τό ὅτι στά ἄδυτα
τοῦ ναοῦ θά στηθεῖ ὁ ἀνδριάντας τοῦ Τίτου. Τήν μεγάλη συμφορά πού θά συμβεῖ
τότε τήν ἐκφράζει ὁ Κύριος ἐδῶ μέ τό ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι πρέπει νά φεύγουν ἀπό τίς
οἰκίες τους ἀνεπιστρεπτί, χωρίς δηλαδή νά φροντίζουν γιά τά εὑρισκόμενα στήν
οἰκία τους, οὔτε γιά τά ἱμάτιά τους οὔτε γιά ἄλλα σκεύη (στίχ. 16-18). Ἡ μεγάλη
δυσκολία θά εἶναι μέ τίς ἔγκυες γυναῖκες, πού δέν θά μποροῦν νά μετακινοῦνται
λόγω τοῦ βάρους τῆς κοιλιᾶς τους· καί ἀλλοίμονο πάλι στίς θηλάζουσες (στίχ. 19),
πού, λόγω τῆς μητρικῆς συμπαθείας, δέν θά μποροῦν νά ἐγκαταλείψουν τά μωρά
τους, ἀλλά δέν θά μποροῦν καί νά τά βαστάζουν φεύγοντας τήν καταστροφή. Πιθα-
νόν ἐδῶ ὁ Χριστός ὁμιλῶν γιά τίς θηλάζουσες αἰνίττεται τήν τεκνοφαγία. Πραγμα-
τικά, ὁ Ἰώσηπος ἀναφέρει περίπτωση γυναικός, ἡ ὁποία, λόγω τοῦ λιμοῦ, ἔψησε τό
παιδί της καί τό ἔφαγε... Ἡ θλίψη τῶν ἡμερῶν ἐκείνων θά εἶναι ἀφόρητη (στίχ. 21),
γιατί οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες θά λάβουν ἐντολή νά μή λυπηθοῦν κανένα. Ὅμως, λόγω
μερικῶν πιστῶν Ἰουδαίων ἤ καί γι᾽ αὐτούς πού πρόκειται νά πιστεύσουν, θά συν-
τομευθοῦν οἱ ἡμέρες τῆς ὀδύνης (στίχ. 22).    

24,15Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα
τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν διὰ Δια-
νιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ
ἁγίῳ – ὁ ἀναγινώσκων νοείτω – 

16τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν
ἐπὶ τὰ ὄρη, 
17ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω
ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 

18καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω
ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. 

19 Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις
καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις

24,15«Ὅταν δέ ἰδεῖτε τό σιχαμερό
φαινόμενο, πού προκαλεῖ ἐρήμωση,
γιά τό ὁποῖο μίλησε ὁ προφήτης Δα-
νιήλ, νά εἶναι σέ τόπο ἅγιο – ὁ ἀνα-
γνώστης ἄς ἐννοήσει –, 
16 τότε, ὅσοι θά εἶναι στήν Ἰουδαία,
ἄς φεύγουν στά ὄρη, 
17 ὅποιος θά εἶναι στήν ταράτσα, ἄς
μήν κατεβεῖ γιά νά πάρει τά πράγ-
ματα ἀπό τό σπίτι του, 
18καί ὅποιος θά εἶναι στόν ἀγρό, ἄς
μή γυρίσει πίσω γιά νά πάρει τά
ἐνδύματά του. 
19 Ἀλλοίμονο δέ στίς γυναῖκες, πού
θά εἶναι ἔγκυες καί θά θηλάζουν

24,15. Τό ρηθέν διά Δανιήλ τοῦ προφή-
του... Καθώς φαίνεται ὁ Δανιήλ ἐσήμαινε μέ
αὐτό ἕνα εἰδωλολατρικό βωμό, τόν ὁποῖον ὁ
Ἀντίοχος ὁ Ἐπιφανής ὕψωσε στόν Ναό τῆς

Ἱερουσαλήμ (τό 168· βλ. Α´ Μακ. 1,54). Ἡ εὐαγ-
γελική ἐφαρμογή πραγματοποιήθηκε ὅταν ἡ Ἁγία
Πόλη καί ὁ Ναός της περικυκλώθηκε καί ἔπειτα
κατελήφθηκε ἀπό τά εἰδωλολατρικά στρατεύ-

||Μάρκ.
13,14-23

||Λουκ.
21,20-24

Δαν. 9,27.
11,31.
12,11

Α´ Μακ.
1,54

Β´ Θεσ.
2,3-4

Λουκ.
17,31
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24,23-28

ματα τῆς Ρώμης, βλ. Λουκ. 21,20. 24,21. Βλ. Ἐξ.
10,14. 11,6. Ἱερ. 37,7. Βαρ. 2,2. Ἰωήλ 2,2. Δαν.
12,1. Α´ Μακ. 9,27. Ἀπ. 16,18. 24,22. Διά τούς
ἐκλεκτούς. Εἶναι αὐτοί ἀπό τούς Ἰουδαίους οἱ

ὁποῖοι καλοῦνται νά εἰσέλθουν στήν Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ, τό «καταλειφθέν τοῦ Ἰσραήλ», Ἡσ. 4,2
σχόλ. Ρωμ. 11,5-7. 

ἐκεῖνες τίς ἡμέρες. 
20 Προσευχηθεῖτε δέ γιά νά μή συμ-
βεῖ ἡ φυγή σας χειμώνα ἤ Σάββατο. 
21Θά εἶναι δέ τότε θλίψη μεγάλη, τέ-
τοια πού δέν ἔγινε ἀπό τήν ἀρχή τοῦ
κόσμου μέχρι τώρα, οὔτε θά γίνει. 
22 Καί ἄν δέν λιγόστευαν οἱ ἡμέρες
ἐκεῖνες, δέν θά σωζόταν κανείς
ἄνθρωπος. Ἀλλά πρός χάρη τῶν
ἐκλεκτῶν θά λιγοστέψουν οἱ ἡμέρες
ἐκεῖνες». 

ταῖς ἡμέραις. 
20 Προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ
φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ.
21Ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα
οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως
τοῦ νῦν οὐδ᾿ οὐ μὴ γένηται. 
22Καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι
ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ·
διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθή-
σονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 

Ὁ ἐρχομός τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου 
θά εἶναι φανερός (24,23-28)

Οἱ μαθητές ἔκαναν δύο ἐρωτήσεις στόν Χριστό, γιά τήν ἅλωση καί τήν κατα-
στροφή τήν μία, καί γιά τήν παρουσία Του τήν ἄλλη (στίχ. 3). Στά προηγούμενα
εἶπε ὁ Χριστός γιά τήν ἅλωση τῆς Ἱερουσαλήμ καί τώρα ἀρχίζει νά λέγει γιά τήν
παρουσία Του καί γιά τήν συντέλεια τοῦ κόσμου. Ἔτσι, ὅταν λέγει ὁ Χριστός στήν
ἀρχή τῆς περικοπῆς μας «τότε» (στίχ. 23), ἐννοεῖ ὅταν πρόκειται νά ἔλθει ὁ Ἀντί-
χριστος. Τότε λοιπόν, στά χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου, θά ἐμφανισθοῦν ψευδομεσσίες
καί ψευδοδιδάσκαλοι, πού θά κάνουν καταπληκτικά θαύματα, γιά νά πλανήσουν
καί τούς ἐκλεκτούς (στίχ. 24), γιατί δέν θά εἶναι νήφοντες. Ὅταν λοιπόν, λέγει ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, ἐκεῖνα τά χρόνια ἔλθουν οἱ ἀπατεῶνες καί λέγουν ὅτι ἦλθε ὁ Χρι-
στός (ὡς κριτής στήν συντέλεια τῶν αἰώνων), ἀλλά εἶναι κάπου κρυμμένος (στήν
ἔρημο ἤ σέ κάποιο δωμάτιο), μή τό πιστεύσετε (στίχ. 26). Γιατί ἡ παρουσία τοῦ Χρι-
στοῦ θά εἶναι φανερή, ὁλοφάνερη, θά εἶναι σάν τήν ἀστραπή (στίχ. 27). Καί ὅπως
σέ νεκρό σῶμα συνάγονται γρήγορα οἱ ἀετοί (οἱ γῦπες), ἔτσι, ὅπου εἶναι ὁ Χριστός
θά συναχθοῦν ὅλοι οἱ ἅγιοι,  ὡς ἀετοί τοῦ Πνεύματος: «Ὅπου ἐάν ἦ τό πτῶμα, ἐκεῖ
συναχθήσονται οἱ ἀετοί» (στίχ. 28). «Πτῶμα» λέγεται ὁ Χριστός «διά τό πεσεῖν ὑπέρ
ἡμῶν καί ἀποθανεῖν. Ὡς γάρ καί ὁ Συμεών λέγει· “Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν”» (Θεο-
φύλακτος, MPG 123,413). 

Δαν. 12,1
Ἀποκ.

7,14
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24,29-31

24,23 Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ
ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύ-
σητε·
24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι
καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι ση-
μεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε
πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλε-
κτούς. 

25Ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. 
26 Ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ
ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν
τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε· 

27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται
ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως
δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρου-
σία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 
28ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συ-
ναχθήσονται οἱ ἀετοί.

24,23Τότε, ἄν σᾶς πεῖ κανείς, “Νά,
ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστός” (ὁ Μεσσίας) ἤ
“ἐκεῖ”, νά μήν πιστεύσετε. 
24 Γιατί θά ἐμφανιστοῦν ψευδόχρι-
στοι (ψευδομεσσίες) καί ψευδο-
προφῆτες (ψευδοδιδάσκαλοι) καί θά
κάνουν μεγάλα καί καταπληκτικά
θαύματα, ὥστε νά πλανήσουν, ἄν
εἶναι δυνατό, καί τούς ἐκλεκτούς. 
25 Ἰδού, σᾶς τά προεῖπα». 
26 «Ἄν λοιπόν σᾶς ποῦν, “Νά, (ὁ
Μεσσίας) εἶναι στήν ἔρημο”, νά μή
βγῆτε (στήν ἔρημο)· (ἄν σᾶς ποῦν)
“Νά, εἶναι κάπου κρυμμένος”, μήν
πιστεύσετε. 
27Γιατί, ὅπως ἡ ἀστραπή βγαίνει ἀπό
τήν ἀνατολή καί φαίνεται ἕως τήν
δύση, ἔτσι θά εἶναι καί ὁ ἐρχομός
τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
28 Ὅπου δέ θά εἶναι τό πτῶμα, ἐκεῖ
θά μαζευθοῦν τά ὄρνεα».

24,27. Ὁ ἐρχομός τοῦ Μεσσία θά εἶναι φα-
νερός σάν τήν ἀστραπή. – Ἡ ἀστραπή συνοδεύει
πάντα τίς θεϊκές κρίσεις, βλ. Ἡσ. 29,6. 30,30.
Ζαχ. 9,14. Ψαλμ. 96,4 κ.ἄ. 24,28. Ὁ στίχ. ἀποτε-
λεῖ μία παροιμία, ἡ ὁποία ἐκφράζει ἴσως πάλι τήν

ἰδία ἰδέα τῆς φανερώσεως τοῦ προηγουμένου
στίχ.: Ἕνα πτῶμα, καί μάλιστα κρυμμένο στήν
ἔρημο, ἐντοπίζεται ἀμέσως ἀπό τήν περιστροφή
τῶν ἀετῶν. 

Ἡ μεγαλοπρέπεια αὐτοῦ τοῦ ἐρχομοῦ (24,29-31)

Μετά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ ὁποία δέν θά διαρκέσει πολύ (γι᾽ αὐτό καί
λέγει ἡ περικοπή μας «εὐθέως», στίχ. 29), ὁ ἥλιος θά ἀμαυρωθεῖ (στίχ. 29)· δέν θά
ἐξαφανισθεῖ, ἀλλά θά νικηθεῖ ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἤ, κατ᾽ ἄλλη ἑρμηνεία,
θά μετασχηματιστεῖ ἅπασα ἡ κτίσις. Τό ἴδιο θά συμβεῖ καί μέ τά ἄστρα καί τήν σε-
λήνη (στίχ. 29). Γιατί, δέν θά ὑπάρχει ἀνάγκη ἀπό τό αἰσθητό φῶς, ἀφοῦ δέν θά
ὑπάρχει νύχτα καί ἀφοῦ θά ἔχει φανεῖ ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης. Καί τότε θά φανεῖ
στόν οὐρανό «τό σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου» (στίχ. 30), δηλαδή, ὁ Σταυρός
τοῦ Κυρίου. Ὁ Κύριος θά ἔλθει μέ τόν Σταυρό Του πρός ἔλεγχο τῶν Ἰουδαίων, οἱ

Δευτ.
13,2ἑξ.

Β´ Θεσ.
2,3-4.9

Ἀποκ. 13

||Λουκ.
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24,29-31

ὁποῖοι τόν ἐσταύρωσαν. Ὅπως κάποιος πού κτυπήθηκε μέ λίθο, ἐπιδεικνύει τόν λίθο
γιά ὑπόμνηση τῆς πληγῆς του. Ὅταν δέ ὅλες οἱ ἰουδαϊκές φυλές τῆς γῆς θά δοῦν τόν
Σταυρό, θά θρηνήσουν γιά τήν ἀπείθειά τους (στίχ. 30). Ἀλλά καί ὅσοι χριστιανοί
ἔζησαν ἁμαρτωλή ζωή καί δέν μετενόησαν, θά θρηνήσουν καί αὐτοί. Καί μέ σάλ-
πιγγα, πού θά σημάνει δυνατά, θά στείλει τούς ἀγγέλους Του γιά νά συγκεντρώσουν
τούς ἁγίους καί τούς ἐκ νεκρῶν ἀναστάντας γιά νά Τόν ὑπαντήσουν (στίχ. 31). 

24,29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν
τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτι-
σθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ
φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πε-
σοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυ-
νάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 
30 Καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ
οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ
φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν
τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νε-
φελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως
καὶ δόξης πολλῆς. 
31Καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ
μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ
ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ
ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων
οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν.

24,29«Ἀμέσως δέ μετά τή θλίψη
τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ ἥλιος θά σκο-
τεινιάσει καί ἡ σελήνη δέν θά φέγγει
καί τά ἄστρα θά πέσουν ἀπό τόν οὐ -
ρανό καί τά συστήματα τῶν ἄστρων
τοῦ οὐρανοῦ θά μετακινηθοῦν. 
30Καί τότε θά φανεῖ στόν οὐρανό τό
σημεῖο τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καί
τότε θά θρηνήσουν ὅλες οἱ φυλές τῆς
γῆς, καί θά ἰδοῦν τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώ-
που νά ἔρχεται πάνω στά σύννεφα
τοῦ οὐρανοῦ μέ δύναμη καί δόξα
πολλή. 
31Καί θά στείλει τούς ἀγγέλους Του
μέ σάλπιγγα, πού θά σαλπίζει δυ-
νατά, καί θά συνάξουν τούς ἐκλε-
κτούς Του ἀπό τά τέσσερα σημεῖα
τοῦ ὁρίζοντος, ἀπό τήν μία ἄκρη τοῦ
κόσμου μέχρι τήν ἄλλη». 

24,29. Οἱ στίχ. 26-28 εἶναι παρενθετικοί καί
ὁ στίχ. μας συνδέεται ἄμεσα μέ τόν στίχ. 25. –
Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. Βλ.
Ἱερ. 4,23-26. Ἰεζ. 32,7 ἑξ. Ἀμ. 8,9. Μιχ. 1,3-4.
Ἰωήλ 2,10. 3,4. 4,15 καί πρό παντός τήν περι-
κοπή Ἡσ. 13,9-10, τῆς ὁποίας τό κείμενό μας
ἐπαναλαμβάνει τίς ἐκφράσεις. Οἱ «δυνάμεις τῶν
οὐρανῶν» εἶναι οἱ ἀστέρες καί οἱ οὐράνιες δυνά-
μεις γενικά. 24,30. Τό σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου. Οἱ Πατέρες εἶδαν σ᾽ αὐτό τό «ση-
μεῖο» τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Μπορεῖ νά πρό-
κειται καί περί τοῦ Ἰδίου τοῦ Χριστοῦ,
ἐμφανιζομένου στήν Ἐκκλησία Του μέ τήν δόξα
τῆς ἀναστάσεώς Του. – Ἐρχόμενον ἐπί τῶν νε-
φελῶν. Ὁ προφήτης Δανιήλ ἀναγγέλλει ἔτσι τήν

ἐγκαθίδρυση τοῦ μεσσιανικοῦ βασιλείου ἀπό ἕνα
Υἱό Ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπί τῶν νεφελῶν. – Τό
νέφος εἶναι ὁ συνηθισμένος διάκοσμος τῶν θεο-
φανειῶν στήν Παλαιά Διαθήκη (βλ. Ἐξ. 13,22
σχόλ. 19,16 σχόλ. 34,5. Λευϊτ. 16,2. Γ´ Βασ.
8,10-11. Ψάλμ. 17,12. 96,2. 103,3. Ἡσ. 19,1. Ἱερ.
4,13. Ἰεζ. 1,4. 10,3 ἑξ. Β´ Μακ. 2,8), ὅπως καί
στήν Καινή Διαθήκη (Ματθ. 17,5. Πράξ. 1,9. 11.
Α´ Θεσ. 4,17. Ἀπ. 1,7. 14,14). 24,31. Καί ἐπισυ-
νάξουσι... Διατύπωση ἀπό τόν συνδυασμό τῶν
χωρίων Ζαχ. 2,10 καί Δευτ. 30,4, κείμενα τά
ὁποῖα ὁμιλοῦν γιά τήν συνένωση τῶν διεσπαρ-
μένων τοῦ Ἰσραήλ, βλ. Ἰεζ. 37,9 καί Νεεμ. 1,9.
Βλ. ἐπίσης Ἡσ. 27,13. Οἱ «ἐκλεκτοί» τοῦ στίχ.
μας εἶναι, ὅπως στούς στίχ. 19 καί 22, ἐκεῖνοι ἐκ

Ζαχ.
12,10-12

Ἀποκ. 1,7

8,20σχ.
Δαν. 7,13-

14
Ματθ.
26,64

Α´ Θεσ.
4,16

Δευτ.
30,3ἑξ.
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τῶν Ἰουδαίων πού θά σώσει ὁ Γιαχβέ ἀπό τήν κα-
ταστροφή τοῦ λαοῦ Του, γιά νά τούς δεχθεῖ στήν

Βασιλεία Του μέ τούς ἐθνικούς, στίχ. 30 («πᾶσαι
αἱ φυλαί τῆς γῆς»). 

Ἡ παραβολή τῆς συκιᾶς (24,32-36)

1. Τό ἐρώτημα τῶν μαθητῶν στόν Χριστό ἦταν τό πότε θά γίνει ἡ ἅλωση τῆς
Ἱερουσαλήμ καί ἡ δεύτερή Του παρουσία (βλ. στίχ. 3). Στήν συνέχεια τούς εἶπε ὁ
Χριστός τά σημεῖα πού θά προηγηθοῦν τῶν δύο αὐτῶν γεγονότων (στίχ. 4-31) καί
στήν παροῦσα περικοπή τούς λέγει τό ἴδιο πάλι, ὅτι ὅταν θά δοῦν νά συμβαίνουν
αὐτά τά σημεῖα (τά ὁποῖα εἴδαμε στίς ἀμέσως προηγούμενες περικοπές), νά γνωρί-
ζουν ὅτι «ἐγγύς ἐστιν ἐπί θύραις» (στίχ. 33) ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ. Μᾶλλον ὅμως ἐδῶ
πρόκειται γιά τήν ἅλωση τῆς Ἱερουσαλήμ μόνο, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τόν ἑπόμενο
στίχ. 34, ὅπου ὁμιλεῖ περί τῆς παρούσης γενεᾶς, τῆς γενεᾶς τῶν Ἀποστόλων, ἡ ὁποία
καί θά δεῖ τίς συμφορές τῆς Ἱερουσαλήμ. Ἴσως, ἐκεῖ πού ὁμιλοῦσε ὁ Χριστός στούς
μαθητές Tου, νά ὑπῆρχε μία συκῆ· γι᾽ αὐτό καί χρησιμοποιεῖ τό παράδειγμα τῆς
συκῆς γιά ὁμοιότητα μέ αὐτά πού λέγει: Ὅταν ὁ κλάδος τῆς συκῆς γίνει ἁπαλός καί
βγάζει φύλλα, αὐτό εἶναι σημεῖο βεβαιότητας ὅτι θά ἔλθει τό θέρος (στίχ. 32).
Ὁμοίως καί ὅταν θά ἀρχίσουν νά συμβαίνουν τά σημεῖα, γιά τά ὁποῖα μίλησε ὁ Χρι-
στός προηγουμένως, σημεῖα προγνωστικά τῆς ἅλωσης τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς δεύ-
τερής Tου παρουσίας, ἄς γνωρίζουν ὅλοι ὅτι φθάνει καί ἡ πραγματοποίηση τῶν
γεγονότων αὐτῶν (στίχ. 33).

2. Βεβαιώνοντας ὁ Χριστός τούς λόγους Tου λέγει ὅτι εἶναι εὐκολώτερο νά ἀφα-
νισθεῖ ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, αὐτά τά σταθερά καί ἀκίνητα στοιχεῖα, παρά νά διαψευ-
σθοῦν τά λόγια Tου (στίχ. 35). Τέλος στήν περικοπή μας ὁ Χριστός διδάσκει τούς
μαθητές Tου νά μή ζητοῦν νά μάθουν αὐτά πού ὑπερβαίνουν τήν ἀνθρώπινη γνώση,
ὅπως εἶναι ἡ Ἡμέρα τῆς δεύτερής Του παρουσίας (στίχ. 36). Τήν ὥρα τῆς Ἡμέρας
αὐτῆς, λέγει ἐδῶ ὁ Χριστός στούς Ἀποστόλους, δέν τήν ξέρουν οὔτε οἱ ἄγγελοι τῶν
οὐρανῶν (στίχ. 36). Καί γιά νά τούς πεῖ ἔτσι, εἶναι σάν νά τούς λέγει νά μή ζητοῦν νά
μάθουν αὐτό πού δέν γνωρίζουν οὔτε οἱ ἄγγελοι. Ἀκόμη δέ περισσότερο τούς εἶπε ὅτι
γιά τήν Ἡμέρα τῆς Παρουσίας Του γνωρίζει ὁ Πατέρας Του μόνον (στίχ. 36). Ἄν τούς
ἔλεγε ὅτι γνωρίζω καί ἐγώ περί τῆς Ἡμέρας αὐτῆς, ἀλλά δέν θέλω νά σᾶς πῶ, θά ἐλυ-
ποῦντο οἱ μαθητές ὅτι δῆθεν καταφρονοῦνται ἀπ᾽ αὐτόν. Μέ τό νά τούς πεῖ ὅμως –
ὅπως τό ἔχουν μερικοί κώδικες– ὅτι «οὔτε ὁ Υἱός» γνωρίζει γιά τήν Ἡμέρα ἐκείνη,
τούς ἐμποδίζει νά τόν ρωτοῦν γι᾽ αὐτήν. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι γνωρίζει ὁ Χριστός
τά περί τῆς Παρουσίας Του, γιατί «πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατήρ τοῦ Υἱοῦ εἰσι» (Ἰωάν.
16,15). Ὁ Πατήρ ἔχει τήν γνώση τῆς Ἡμέρας αὐτῆς, ἄρα καί ὁ Υἱός ἔχει τήν γνώση
αὐτή. Πῶς ὁ Υἱός θά γνώριζε τά πρίν ἀπό τήν Ἡμέρα τῆς Παρουσίας Του, τά ὁποῖα
μᾶς εἶπε προηγουμένως, ἄν δέν γνώριζε καί τήν ἴδια τήν Ἡμέρα; Λέγοντας δέ ὁ Χρι-
στός στούς μαθητές Του ὅτι δέν γνωρίζει αὐτό πού αὐτοί θέλουν νά μάθουν, ἐνῶ στήν
πραγματικότητα τό γνωρίζει, κάνει τό ἴδιο πού κάνει ὁ πατέρας ἐκεῖνος πού κρατεῖ
στά χέρια του ἕνα πολύτιμο πράγμα, ἀλλά δέν θέλει νά τό δώσει στά παιδιά του, πού
τοῦ τό ζητοῦν, γιατί δέν τά συμφέρει νά τούς τό δώσει, γι᾽ αὐτό καί τό κρύβει ἀπ᾽ αὐτά

||Μάρκ.
13,28-32

||Λουκ.
21,29-33
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καί τούς λέγει: Νά, δέν τό ἔχω, δέν τό ἔχω!...«Οὕτω καί ὁ Κύριος, ἵνα παύσῃ τούς ἀπο-
στόλους θέλοντας μαθεῖν περί τῆς ἡμέρας καί τῆς ὥρας, εἶπεν, ὅτι “οὐδέ ἐγώ οἶδα, εἰ
μή ὁ Πατήρ μου μόνος”.... Οὐ συμφέρει ἡμῖν τό εἰδέναι πότε ἡ συντέλεια, ἵνα μή ραθυ-
μήσωμεν» (Θεοφυλάκτου, Μ. 123,417).

24,32«Ἀπό δέ τή συκιά πάρτε πα-
ραβολικό μάθημα. Ὅταν πλέον ὁ
κλάδος της γίνει  ἁπαλός καί βγάζει
τά φύλλα, καταλαβαίνετε, ὅτι πλησιά-
ζει τό θέρος. 
33Ἔτσι καί σεῖς, ὅταν δεῖτε ὅλα αὐτά
(τά σημεῖα), νά ξέρετε ὅτι κοντά εἶναι
(Κριτής), (εἶναι) στήν πόρτα. 
34Ἀληθινά σᾶς λέγω, ὅτι δέν θά περά-
σει ἡ γενεά αὐτή, ἕως ὅτου γίνουν ὅλα
αὐτά (ὅσα προεῖπα). 
35Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ θά παρέλθουν,
ἀλλά οἱ λόγοι Μου δέν θά παρέλθουν. 

36 Γιά τήν ἡμέρα δέ ἐκείνη καί ὥρα
κανείς δέν γνωρίζει, οὔτε οἱ ἄγγελοι
τῶν οὐρανῶν, παρά ὁ Πατέρας μου
μόνος». 

24,32Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν
παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος
αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα
ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ
θέρος· 
33 οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα
πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ
θύραις. 
34Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ
γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γέ-
νηται. 
35 Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσον-
ται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλ-
θωσι. 
36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ
ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι
τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου
μόνος. 

24,33. Ἐγγύς ἐστιν. Ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου,
πού θά ἔλθει νά ἐγκαταστήσει τήν βασιλεία Του.
24,34. Ὁ στίχ. ἀφορᾶ στήν καταστροφή τῆς
Ἱερουσαλήμ καί ὄχι τό τέλος τοῦ κόσμου. Στό
κήρυγμά Του ὁ Ἰησοῦς, χωρίς ἀμφιβολία, εἶχε
διακρίνει τά δύο γεγονότα, βλ. σχόλ. εἰς 24,1 καί
16,28. 24,36. Εἰ μή ὁ Πατήρ μου μόνος. Ὁ Σι-
ναϊτικός, Βατικανός καί ἄλλοι κώδικες ἔχουν
«οὐδέ ὁ Υἱός», τό ἴδιο σχεδόν νόημα μέ τήν

ἔκφραση τοῦ κειμένου μας. Ὡς ἄνθρωπος ὁ
Ἰησοῦς Χριστός δέν γνωρίζει τά σχετικά μέ τήν
ἐσχάτη ἡμέρα. Ὡς Θεός ὅμως γνωρίζει συγκεκρι-
μένως καί ἀκριβῶς τά σχετικά μέ τήν ἡμέρα
αὐτή, ὅπως τά γνωρίζει ὁ Πατέρας, διότι «οὐδείς
ἐπιγινώσκει τόν Πατέρα εἰ μή ὁ Υἱός» (Ματθ.
11,27). «Εἰ γάρ τόν Πατέρα ἐπίσταται (ὁ Υἱός),
τήν ἐσχάτην ἡμέραν πῶς ἀγνοεῖ;» (Ζιγαβηνός).

Ἀγρυπνεῖτε, γιά νά μήν ἐκπλαγεῖτε (24,37-44)

Πρός βεβαίωση τῶν λόγων Του ὁ Χριστός παραπέμπει σ᾽ αὐτά πού συνέβησαν
στίς ἡμέρες τοῦ Νῶε. Ὅπως τότε οἱ ἄνθρωποι χλεύαζαν τήν κατασκευή τῆς κιβωτοῦ,
ἔτσι καί τώρα πολλοί χλευάζουν τούς λόγους τοῦ Κυρίου περί τῆς συντελείας τοῦ

10,23.
16,28

Ἠσ. 51,6

Πράξ. 1,7

||Λουκ.
17,26-

27.34-35
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κόσμου. Ἀλλά θά ἔλθει αἰφνίδια ὁ ὄλεθρος. Σημαντικό ἀπό ὅσα μᾶς λέγει ἐδῶ ὁ Κύ-
ριος εἶναι ὅτι ὅταν θά ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος, ἀπό ὅλα τά πάθη θά ἰσχύουν περισσότερο
οἱ σαρκικές ἡδονές καί ἀπολαύσεις, ὅπως στά χρόνια τοῦ Νῶε (στίχ. 39-39). Τότε
πού θά ἔλθει ὁ Κύριος μέ τήν δεύτερή Του Παρουσία, οἱ ἄνθρωποι θά εἶναι ἀμέριμνοι
καί ὁ καθένας θά καταταγεῖ κατά τά ἔργα του. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ δίκαιος πού ἐργάζεται
τά ἔργα τοῦ Κυρίου, θά παραλαμβάνεται εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα (Α´ Θεσ.
4,17), γιά νά σωθεῖ, ὁ δέ ἁμαρτωλός θά ἀφίνεται κάτω, γιά νά χαθεῖ (στίχ. 40.41).
Τέλος, ὁ Κύριος μᾶς ἐπιτάττει νά ἀργυπνοῦμε καί νά ἑτοιμαζόμαστε, «ἤτοι ἔχειν τά
τῆς ἀρετῆς ἔργα προτεθησαυρισμένα, ἵνα ἐπειδάν ἔλθῃ ὁ Κύριος, ἀπαιτῶν τι ὧν θέλει,
ἔχωμεν διδόναι» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,420), γιατί δέν γνωρίζουμε τήν ὥρα πού θά
ἔλθει ὁ Κύριος (στίχ. 42). Ὅπως ὁ κλέπτης ἔρχεται ἀφανῶς (στίχ. 43), ἔτσι θά εἶναι
καί ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου. Ἄς εἴμαστε λοιπόν ἄγρυπνοι, γιατί μᾶς εἶναι ἄγνωστη ἡ
ἡμέρα τοῦ Κυρίου (στίχ. 44). 

24,42. Γρηγορεῖτε, δηλαδή, ἀργυπνεῖτε. Κυ-
ρίως σημαίνει ἀποχή ἀπό τόν ὕπνο. Εἶναι ἡ

στάση πού συστήνει ὁ Κύριος σ᾽ αὐτούς πού πε-
ριμένουν τόν ἐρχομό Του, βλ. 25,13. Μάρκ.

24,37 Ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ
Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
38Ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις
ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγον-
τες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγα-
μίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε
Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 

39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κα-
τακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως
ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου. 
40Τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἷς
παραλαμβάνεται καὶ ὁ εἷς ἀφίεται·

41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μυλῶνι, μία
παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται. 

42Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε

24,37«Ὅπως δέ ἦταν οἱ ἡμέρες τοῦ
Νῶε, ἔτσι θά εἶναι καί ἡ παρουσία
τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
38 Ὅπως δηλαδή ἦταν τίς ἡμέρες
ἐκεῖνες, τίς πρίν ἀπό τόν κατακλυ-
σμό, πού ἔτρωγαν καί ἔπιναν, νυμ-
φεύονταν καί παντρεύονταν, μέχρι
τήν ἡμέρα πού μπῆκε ὁ Νῶε στήν κι-
βωτό 
39 καί δέν κατάλαβαν, μέχρις ὅτου
ἦρθε ὁ κατακλυσμός καί τούς ἅρπαξε
ὅλους, ἔτσι θά συμβεῖ καί μέ τήν πα-
ρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου. 
40Τότε, ἀπό τούς δύο ἄνδρες, πού θά
βρίσκονται στό χωράφι, ὁ ἕνας θά
παραληφθεῖ (γιά νά σωθεῖ) καί ὁ
ἄλλος θά ἐγκαταλειφθεῖ (γιά νά
χαθεῖ). 
41Ἀπό τίς δύο γυναῖκες πού θά ἀλέ-
θουν στό μύλο, ἡ μία θά παραληφθεῖ
(γιά νά σωθεῖ) καί ἡ ἄλλη θά ἀφεθεῖ
(γιά νά χαθεῖ).

42Ἀγρυπνεῖτε λοιπόν, γιατί δέν ξέ-

Γεν. 7,11-
23

Α´ Θεσ.
5,3

25,13
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13,33-37. Λουκ. 12,35-40. 21,34-36. Ἡ ἐπαγρύ-
πνηση αὐτή γίνεται μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ χωρίς
σταματημό ἀπό ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά

μήν παραπλανηθοῦν ἀπό τούς πειρασμούς καί γι᾽
αὐτό ἀγωνίζονται ἐναντίον τους, βλ. Α´ Θεσ. 5,6-
8· βλ. Α´ Πέτρ. 1,13. 4,7. 

ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 
43Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ
οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέ-
πτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ
οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν
αὐτοῦ. 
44 Διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοι-
μοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἔρχεται.

ρετε ποιά ὥρα θά ἔλθει ὁ Κύριός σας. 
43 Ἐκεῖνο δέ νά ξέρετε, ὅτι, ἄν γνώ-
ριζε ὁ οἰκοδεσπότης ποιά ὥρα τήν
νύχτα θά ἔλθει ὁ κλέπτης, θά ἀγρυ-
πνοῦσε καί δέν θά ἄφηνε νά τοῦ
διαρρήξει τό σπίτι του. 
44Γι᾿ αὐτό καί σεῖς νά εἶστε ἕτοιμοι,
γιατί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά ἔλθει
τήν ὥρα, πού δέν περιμένετε». 

Ὁ πιστός καί φρόνιμος δοῦλος (24,45-51)

1. Δέν εἶναι εὔκολο νά βρεθεῖ καί πιστός καί φρόνιμος ἕνας δοῦλος τοῦ Κυρίου,
γι᾽ αὐτό καί αὐτό λέγεται ἐδῶ στήν περικοπή μας ἐρωτηματικά (στίχ. 45). Ὅμως, ὁ
οἰκονόμος τοῦ Κυρίου πρέπει νά εἶναι καί πιστός καί φρόνιμος. Ἄν μέν εἶναι πιστός,
δηλαδή, δέν κλέπτει τόν κύριό του, ἀλλά δέν εἶναι φρόνιμος, δηλαδή, ἄν τοῦ σπατα-
λάει τά χρήματά του· ἤ ἄν εἶναι μέν φρόνιμος, ἀλλά δέν εἶναι πιστός καί τόν κλέπτει,
τότε κανένα τό ὄφελος. Ἄν ὅμως εἶναι καί πιστός καί φρόνιμος, τότε θά ἐπιτύχει τά
μέγιστα, δηλαδή, θά λάβει τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ τήν ἐπουράνιο (στίχ. 46). Ὅπως
μᾶς τό λέγει ἐδῶ ὁ Κύριος, πιστός καί φρόνιμος εἶναι ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέ
τήν διδασκαλία του δίνει στόν καθένα τήν κατάλληλη τροφή στόν κατάλληλο καιρό
(στίχ. 45). Ἔτσι, πιστός δοῦλος τοῦ Κυρίου ἦταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «νῦν μέν γάλα
ποτίζων, νῦν δέ σοφίαν λαλῶν, πιστός τε διάκονος ὤν, ὁ πρότερον βλάσφημος»· ἦταν
δέ καί φρόνιμος, «ὡς μή ἀγνοῶν τά νοήματα τοῦ ἐχθροῦ». Ἀλλά καί ὁ καθένας πού
ὁ,τιδήποτε ἔλαβε ἀπό τόν Θεό, «εἴτε χρήματα, εἴτε δυναστείαν, εἴτε ἀρχήν, ὀφείλει καί
πιστῶς και φρονίμως διοικεῖν ταῦτα, ὡς λόγον δώσων» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,421). 

2. Ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶπε πῶς θά τιμηθεῖ ὁ πιστός δοῦλος (βλ. στίχ. 47), λέγει τώρα
πῶς θά κολασθεῖ ὁ πονηρός. Ἄν κανείς λάβει ἀπό τόν Θεό κάποιο θεῖο διακόνημα,
ἀλλά τό παραμελεῖ καί δέν ὑπολογίζει τήν δίκη τοῦ Θεοῦ ἤ λέγει «χρονίζει ὁ κύριος»
(στίχ. 48), δηλαδή, «τήν ἀνεξικακίαν τοῦ Θεοῦ ἀφορμήν πονηρίας ποιεῖται» καί σκαν-
δαλίζει τήν συνείδηση τῶν πιστῶν, τότε αὐτόν «θά τόν διχοτομήσει» ὁ Κύριος (στίχ.
51), θά τόν γυμνώσει δηλαδή ἀπό τό χάρισμά του καί θά φανεῖ ποιός ἀκριβῶς εἶναι
καί θά βληθεῖ ἔπειτα στό σκότος (στίχ. 51). Περί αὐτοῦ ὁ Θεοφύλακτος λέγει: «Πρώην
μέν γάρ διά τοῦ προσχήματος ἠπάτα, οἷοι πολλοί τῶν ἀρχιερέων, ἅγιοι δοκοῦντες διά
τό ἀξίωμα· τότε δέ ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτῶν ἡ Χάρις. Καί ὡς ὑποκριταί κολασθήσονται,
ἄλλο ὄντες καί ἄλλο φαινόμενοι» (Μ. 123,421). 

Α´ Θεσ.
5,1σχ.

||Λουκ.
12,39-40
A´ Θεσ.

5,2-6

||Λουκ.
12,42-46
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24,45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς
δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν
ὁ κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας
αὐτοῦ τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν
τροφὴν ἐν καιρῷ; 
46 Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν
ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει
ποιοῦντα οὕτως. 
47 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς
ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει
αὐτόν. 
48 Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος
ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει
ὁ κύριός μου ἐλθεῖν, 

49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδού-
λους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ
τῶν μεθυόντων, 
50 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ
ᾗ οὐ γινώσκει, 
51 καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ
μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν
θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

24,45 «Ποιός ἆραγε εἶναι ὁ ἔμπι-
στος καί συνετός δοῦλος, τόν ὁποῖο
ὁ κύριός του διόρισε προϊστάμενο
τῶν ὑπηρετῶν του, γιά νά τούς δίνει
τήν τροφή στήν ὥρα της; 
46 Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, τόν
ὁποῖο, ὅταν ἔρθει ὁ κύριός του, θά
τόν βρεῖ νά κάνει τό ἔργο του. 
47Ἀληθινά σᾶς λέω, ὅτι θά τόν κατα-
στήσει ὑπεύθυνο σέ ὅλα τά ὑπάρ-
χοντά του. 
48 Ἀλλά ἄν, ἀντίθετα, ἐκεῖνος ὁ
δοῦλος, ὁ ὁποῖος εἶναι κακός, πεῖ
μέσα του, “Θά ἀργήσει ὁ κύριός μου
νά ἔλθει”, 
49 καί ἀρχίσει νά χτυπάει τούς συν-
δούλους του, νά τρώει δέ καί νά πίνει
μαζί μέ τούς μέθυσους, 
50θά ἔλθει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκεί-
νου σέ ἡμέρα, πού δέν περιμένει, καί
σέ ὥρα, πού δέν γνωρίζει, 
51 καί θά τόν σχίσει στά δύο, καί θά
τόν βάλει στόν τόπο τῆς τιμωρίας
τῶν ὑποκριτῶν. Ἐκεῖ θά εἶναι τό
κλάμα καί τό τρίξιμο τῶν δοντιῶν
(ἀπό τόν πόνο)».

24,45-51. Στήν ὁμιλία, ἡ ὁποία ἀναγγέλλει
τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί τόν ἐρχομό
τοῦ Χριστοῦ στό τέλος τοῦ κόσμου, ὁ Ματθαῖος
προσθέτει τρεῖς παραβολές πού ἀφοροῦν τά τέλη
ἀτόμων. – Ἡ πρώτη παρουσιάζει ἕνα δοῦλο  τοῦ
Χριστοῦ ἐπιφορτισμένο μέ ἕνα λειτούργημα
στήν Ἐκκλησία, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι, καί ὁ ὁποῖος
κρίνεται κατά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον αὐτός ἐξε-

τέλεσε τήν ἀποστολή του. 24,51. Διχοτομήσει.
Πιθανός ὑπαινιγμός σέ ἕνα μαρτύριο τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης (Δαν. 13,55), ἀλλά πιό πιθανόν
πρόκειται γιά τεχνικό ὅρο, βεβαιούμενο στά γρα-
πτά τοῦ Κουμράν καί ὁ ὁποῖος δηλώνει τήν ἀπο-
βολή ἀπό τήν κοινότητα, βλ. 18,17. Μεταφορική
ἔννοια τοῦ ρήματος.

Ψαλμ.
104,21
Ψαλμ.

103,27

19,28.
25,21

8,12σχ.
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Παραβολή τῶν δέκα παρθένων (25,1-13)

1. Ἡ παραβολή τῶν δέκα παρθένων διδάσκει τό μεγάλο μάθημα ὅτι χωρίς τήν
ἐλεημοσύνη δέν ἔχει ἰσχύ ἡ παρθενία. «Μάνθανε ὡς τῆς ἐλεημοσύνης χωρίς, κἄν
παρθενίαν ἔχῃς, μετά πορνῶν ἐκβληθήσῃ». Ἀλλά καί χειρότερος τοῦ πόρνου εἶναι
ὁ ἀνελεήμων παρθένος, διότι, «ὁ μέν πόρνος πάθους ἡττήθη τυραννικοῦ καί φυσικοῦ·
ὁ δέ ἀνελεήμων χρημάτων» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,424). – «Χρονίζοντος δέ τοῦ νυμ-
φίου» λέγει ἡ παραβολή (στίχ. 5), πράγμα πού σημαίνει ὅτι δέν ἔρχεται σύντομα ἡ
Δεύτερη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Νυμφίος ἦλθε «μέσης νυκτός» (στίχ. 6), γιά νά
δειχθεῖ ὅτι ὁ Κύριος θά ἔλθει τότε πού δέν τό ἐλπίζουμε, ὅπως στό μεσονύκτιο ὅλοι
κοιμούμεθα σέ βαθύ ὕπνο. Ἀλλά, ὅταν ἦλθε ὁ Νυμφίος «κραυγή γέγονεν» (στίχ. 6),
γιατί, ὅπως τό γνωρίζουμε, κατά τήν Δεύτερη τοῦ Κυρίου Παρουσία θά ἠχήσει σάλ-
πιγγα (βλ. Α´ Θεσ. 4,16). «Λαμπάς», πού πρέπει νά ἀναφθεῖ κατά τήν ἐμφάνιση τοῦ
Νυμφίου (στίχ. 7), εἶναι ὁ νοῦς ἑκάστου, ὁ ὁποῖος ἀνάπτεται ὅταν ἔχει τό ἔλαιο
τῶν ἀρετῶν καί τήν ἐλεημοσύνη. Οἱ μωρές παρθένες ζητοῦσαν ἔλαιο ἀπό τίς σοφές,
ἀλλά αὐτές δέν ἔδωσαν, ἀπαντήσαντες σοφῶς, «μήποτε οὐκ ἀρκέσῃ ἡμῖν καί ὑμῖν»
(στίχ. 9). Γιατί, «ἡ ἀρετή τοῦ πλησίον μου μόλις ἀρκέσει ἐκείνῳ πρός ἀπολογίαν,
μήτι γε καί ἐμοί· ἕκαστος γάρ ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δικαιωθήσεται, οὐχί τῶν τοῦ πλη-
σίον» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,424). 

2. Οἱ μωρές πῆγαν νά ἀγοράσουν ἔλαιο στούς πωλοῦντες, δηλαδή, στούς πένη-
τες, γιατί ὁ ἔχων ἀνάγκη πουλάει. Τώρα, δηλαδή, οἱ μωρές παραθένες σκέφθηκαν
τούς πτωχούς, ἀλλά ἔκλεισε ἡ θύρα (στίχ. 10)!... «Μεταμελείας γάρ καί ἐργασίας
καιρός οὐκ ἔστι μετά τήν ἐνθένδε ἀποβίωσιν». Ὁ Κύριος εἶπε σ᾽ αὐτές «οὐκ οἶδα
ὑμᾶς» (στίχ. 12). «Ὁ γάρ φιλάνθρωπος καί ἐλεήμων οὐκ οἶδε τάς ἀνελεήμονας». Ἄς
γνωρίζουμε ὅτι κάθε ψυχή ἔχει λαμπάδα καί φωτισμό ἀπό τόν Θεό καί ὅλες οἱ
ψυχές ἐγείρονται γιά νά συναντήσουν τόν Θεό. Ἀλλά «τοῦ Θεοῦ δόντος φωτισμόν
καί λαμπάδα, αἱ μέν φρόνιμοι διά τῆς ἀγαθοεργίας ἐπιβάλλουσιν ἔλαιον· αἱ δέ μωραί
ἐῶσαι τάς λαμπάδας ἀνελαίους, ἀποκλείονται, μή ἔχουσαι ἀγαθά ἔργα δι᾽ ὧν ἀνάψει
τό ἐν αὐταῖς φῶς· ἐάν γάρ μή τά καλά ἐργαζώμεθα, ἐσβέσαμεν τό ἐν ἡμῖν φῶς τοῦ
Θεοῦ» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,425). 

25,1-13. Οἱ παρθένες παριστάνουν τίς χρι-
στιανές ψυχές στήν προσμονή  τους γιά τόν Χρι-
στό. Ἀκόμη καί ἄν ὁ Νυμφίος καθυστερεῖ, ἡ

λάμπα τῆς ἐπαγρύπνησής τους πρέπει νά καίει.
Ὅπως ἡ προηγούμενη καί αὐτή ἡ παραβολή ἐπι-
κεντρώνεται στήν ἀναμονή τοῦ Κυρίου (24,48.

25,1«Τότε (κατά τήν Δεύτερη Πα-
ρουσία) ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θά
ὁμοιάσει μέ δέκα παρθένες, πού
πῆραν τά λυχνάρια τους καί βγῆκαν
νά προϋπαντήσουν τό νυμφίο. 
2 Πέντε δέ ἀπ᾿ αὐτές ἦταν συνετές

25,1 Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις,
αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας
αὐτῶν ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ
νυμφίου. 
2 Πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν φρόνιμοι

Λουκ.
12,35-38
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25,5). Μάλιστα ἡ παραβολή τῶν 10 παρθένων
ἐπιμένει στό οἱ πιστοί νά εἶναι ἕτοιμοι ὅταν θά
ἀκουστεῖ ἡ φωνή πού θά ἀναγγέλλει τήν ἔλευση

τοῦ Νυμφίου. Οἱ παρθένες εἶναι ἤ καθεύδουσαι
ἤ ἐγρηγοροῦσαι, ὅπως ἐκεῖνοι πού ἔκτιζαν ἤ στόν
βράχο ἤ στήν ἄμμο (βλ. 7,24-27). 

καὶ αἱ πέντε μωραί. 
3 Αἵτινες μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμ-
πάδας ἑαυτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ᾿
ἑαυτῶν ἔλαιον· 
4αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς
ἀγγείοις αὐτῶν μετὰ τῶν λαμπάδων
αὐτῶν. 
5 Χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύ-
σταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. 
6 Μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν·
ἰδοὺ ὁ νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσθε
εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ.
7Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι
ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπά-
δας αὐτῶν. 
8 Αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπον·
δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ
λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. 
9Ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγου-
σαι· μήποτε οὐκ ἀρκέσει ἡμῖν καὶ
ὑμῖν· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τοὺς
πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. 

10 Ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι
ἦλθεν ὁ νυμφίος καὶ αἱ ἕτοιμοι
εἰσῆλθον μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τοὺς γά-
μους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. 

11Ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ
παρθένοι λέγουσαι· κύριε κύριε,
ἄνοιξον ἡμῖν. 
12Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀμὴν λέγω
ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 

καί πέντε ἀνόητες. 
3 Οἱ ἀνόητες, ὅταν πῆραν τά λυχνά-
ρια τους, δέν πῆραν μαζί τους λάδι. 

4Οἱ συνετές ὅμως, μαζί μέ τά λυχνά-
ρια τους, πῆραν λάδι στά δοχεῖα
τους. 
5 Καί ἐπειδή ἀργοῦσε ὁ νυμφίος, νύ-
σταξαν ὅλες καί κοιμοῦνταν. 
6 Κατά δέ τά μεσάνυχτα ἀκούστηκε
κραυγή: “Ἰδού ὁ νυμφίος ἔρχεται,
βγεῖτε νά τόν προϋπαντήσετε”. 
7 Τότε σηκώθηκαν ὅλες οἱ παρθένες
ἐκεῖνες καί ἑτοίμασαν τά λυχνάρια
τους. 
8 Οἱ δέ ἀνόητες εἶπαν στίς συνετές:
“Δῶστε μας ἀπό τό λάδι σας, γιατί
τά λυχνάρια μας σβήνουν”. 
9Ἀλλά οἱ συνετές παρθένες ἀποκρί-
θηκαν καί εἶπαν: “Μήπως δέν ἀρκέ-
σει σέ μᾶς καί σέ σᾶς, γι᾿ αὐτό
πηγαίνετε καλύτερα στούς πωλητές
καί ἀγοράσετε γιά τούς ἑαυτούς σας”. 
10 Ἀλλά, ἐνῶ αὐτές πήγαιναν γιά ν᾽
ἀγοράσουν, ἦλθε ὁ νυμφίος καί οἱ
ἕτοιμες μπῆκαν μαζί του στήν
αἴθουσα τῆς γιορτῆς τοῦ γάμου καί
ἔκλεισε ἡ πόρτα. 
11 Ὕστερα δέ ἔρχονται καί οἱ ὑπό-
λοιπες παρθένες καί εἶπαν: “Κύριε,
κύριε, ἄνοιξέ μας”. 
12 Ἀλλ᾿ αὐτός τούς ἀποκρίθηκε:
“Ἀληθινά σᾶς λέγω, δέν σᾶς γνω-
ρίζω”. 

Λουκ.
13,25
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13Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν
ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

13 Νά ἀγρυπνεῖτε, λοιπόν, γιατί δέν
ξέρετε τήν ἡμέρα οὔτε τήν ὥρα, πού
θά ἔλθει ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου». 

Ἡ παραβολή τῶν ταλάντων (25,14-30)

1. Σ᾽ αὐτό πού εἶπε προηγουμένως ὁ Κύριος ὅτι εἶναι ἄγνωστος ἡ ἡμέρα καί ἡ
ὥρα πού θά ἔλθει, προσθέτει καί τήν παροῦσα παραβολή, γιά νά δείξει πάλι τό
αἰφνίδιο τοῦ ἐρχομοῦ Του. Στήν παραβολή αὐτή παρουσιάζει ὁ Κύριος τόν Ἑαυτό
Του ὡς ἄνθρωπο πού φεύγει στά ξένα («ὥσπερ ἄνθρωπος ἀποδημῶν», στίχ. 14)
καί γι᾽ αὐτό  καλεῖ τούς δούλους του καί τούς παραδίδει τά ὑπάρχοντά του (στίχ.
14). Ὡς «ἀποδημία» τοῦ Χριστοῦ ἄς νοήσουμε τήν ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς
ἤ ἀκόμη καί αὐτή τήν μακροθυμία Του, γιατί δέν ἀπαιτεῖ ἀμέσως τήν ἐργασία, ἀλλά
περιμένει. «Δοῦλοι» εἶναι οἱ ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς, ἀλλά καί οἱ λαϊκοί, στούς ὁποίους
ὁ Κύριος ἐμπιστεύτηκε τήν διακονία τοῦ λόγου Του καί τούς ἔδωσε γι᾽ αὐτό χαρί-
σματα, σέ ἄλλον περισσότερα καί σέ ἄλλον λιγώτερα, στόν καθένα ἀνάλογα μέ τήν
δύναμή του («ἑκάστῳ κατά τήν ἰδίαν δύναμιν», στίχ. 15), δηλαδή, «κατά τό μέτρον
τῆς πίστεως καί τῆς καθάρσεως» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,425). Ἀνάλογα μέ τό
ἀγγεῖο πού θά δώσει ὁ Θεός στόν καθένα, θά εἶναι καί ἡ ποσότητα πού θά χωρέσει
τό ἀγγεῖο! Ἡ παραβολή μας λέγει ὅτι ὁ δοῦλος πού πῆρε πέντε ἤ καί δύο τάλαντα
τά διπλασίασαν, ἐνῶ ὁ ἄλλος δοῦλος, πού πῆρε ἕνα τάλαντο, τό κατέχωσε στήν γῆ
(στίχ. 16-18). Διπλασιάζει τό τάλαντό του ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος φροντίζει ὄχι μόνο γιά
τήν ὠφέλεια τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλά καί γιά τήν ὠφέλεια τῶν ἄλλων. Ὁ δέ καταχώσας
τό τάλαντό του εἶναι ἐκεῖνος πού φροντίζει μόνο γιά τήν δική του ὠφέλεια καί ἀδια-
φορεῖ γιά τήν ὠφέλεια τῶν ἄλλων. 

2. Ὕστερα ἀπό χρόνο ἔρχεται ὁ Κύριος γιά νά κάνει λογαργιασμό μέ τούς δού-
λους Του (στίχ. 19 ἑξ.). Σ᾽ αὐτούς πού διπλασίασαν τό «ἀργύριον» τοῦ Κυρίου πού
ἔλαβαν (στίχ. 27· «ἀργύριον πεπυρωμένον» εἶναι τά λόγια τοῦ Θεοῦ, βλ. Ψαλμ.
11,7) ὁ Κύριος τούς ἐπήνεσε καί τούς ἄμειψε. Καί στούς δύο εἶπε, «εὖ, δοῦλε ἀγαθέ
καί πιστέ» (στίχ. 21. 23). Τούς προσεφώνησε ὡς «ἀγαθούς»,  γιατί ἦταν φιλάνθρω-
ποι, ἀφοῦ δέν φρόντισαν γιά τήν ὠφέλεια τοῦ ἑαυτοῦ τους μόνο, ἀλλά καί τῶν
ἄλλων. «Ἀγαθόν δέ ἐνταῦθα πάντως τόν φιλάνθρωπον, τόν ἄφθονον νοοῦμεν, ὅς τήν
οἰκείαν ἀγαθότητα καί τοῖς πλησίον ἐφαπλοῖ» (Θεοφύλακτος, Μ. 23,428). Καί στούς
δύο ἐπίσης ὁ Κύριος ἔδωσε τήν ἴδια ἀμοιβή, γιατί τούς εἶπε: «Ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός,
ἐπί πολλῶν σέ καταστήσω» (στίχ. 21. 23). Ἄς τό παρατηρήσουμε αὐτό, τό ὅτι καί
οἱ δυό ἔλαβαν τήν ἴδια ἀμοιβή. Γιατί, «ὅταν τις καί ὀλίγα λαβών, ὅμως τήν δοθεῖσαν
αὐτῷ χάριν, κἄν μικρά εἴη, καλῶς οἰκονομήσῃ, ἴσην τιμήν ἀπολήψεται τῷ μεγάλων
ἀξιωθέντι καί κατορθώσαντι» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,428).     

3. Ὁ πονηρός καί ὀκνηρός δοῦλος πού κατέχωσε τό ἕνα τάλαντο πού ἔλαβε, ἀντί
νά τό διαπλασιάσει καί αὐτός, ὅπως οἱ ἄλλοι, αὐτός, λοιπόν, γιά νά δικαιολογήσει
τήν ὀκνηρία του κατηγόρησε τόν Θεό ὅτι εἶναι «σκληρός» (στίχ. 24)!... Εἶχε λανθα-
σμένη ἔννοια περί τοῦ Θεοῦ. Σκληρόν εἶπε τόν Θεό, γιατί, ζητᾶ ἀπό ἀνθρώπους ὑπα-

24,42
Μάρκ.
13,33

Λουκ.
19,12-27
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κοή, στούς ὁποίους ὅμως τάχα δέν ἔδωσε πνεῦμα ὑπακοῆς. Αὐτό σημαίνει ὁ λόγος
τοῦ κακοῦ δούλου περί τοῦ Θεοῦ ὅτι «θερίζει ὅπου οὐκ ἔσπειρε καί συνάγει ὅθεν οὐ
διεσκόρπισε» (στίχ. 24). Ἀλλά λέγοντας αὐτά ὁ κακός δοῦλος κατακρίνει ὁ ἴδιος τόν
ἑαυτό του. Γιατί, ἀφοῦ νόμιζε ὅτι ἔχει αὐστηρό αὐθέντη, γι᾽ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο
ἔπρεπε νά εἶναι περισσότερο ἐπιμελής στήν ὑποχρέωσή του ἀπέναντι αὐτοῦ. Ἀλλά
ἀφοῦ δέν ἤθελε νά κοπιάσει γιά τόν πολλαπλασιασμό τοῦ χρήματος, ἔπρεπε νά ἀφή-
σει τό χρῆμα νά ἐργασθεῖ μόνο του: Ἔπρεπε, δηλαδή, νά καταθέσει τό χρῆμα του
στούς «τραπεζίτες» καί θά ἔπαιρνε ὁ κύριός του ἀπ᾽ αὐτούς τόν τόκο πού τοῦ ἀνῆκε
(στίχ. 27). Ἔπρεπε νά καταφύγει σέ πνευματικούς πατέρες καί διδασκάλους καί νά
τούς συμβουλευθεῖ πῶς νά ἐνεργήσει. Ἡ τιμωρία τοῦ ὀκνηροῦ δούλου εἶναι ὅτι αἴρε-
ται τό τάλαντό του, ἀφαιρεῖται, δηλαδή, τό χάρισμα ἀπ᾽ αὐτόν (στίχ. 28). «Ὁ γάρ
λαβών χάρισμά τι εἰς τό ὠφελῆσαι ἄλλους καί μή κεχρημένος τούτῳ καί αὐτό ἀπόλ-
λυσιν» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,429). Συμπεραίνουμε ὅτι γιά τήν σωτηρία του ὁ
ἄνθρωπος πρέπει νά ἀξιοποιήσει τά τάλαντα πού ἔλαβε ἀπό τόν Θεό, καί νά μήν τά
κρύβει, ὅπως ὁ πονηρός καί ὀκνηρός δοῦλος. 

25,14 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀπο-
δημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους
καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα
αὐτοῦ, 

15καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ
δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν
ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν εὐ -
θέως. 

16 Πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα
λαβὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποί-
ησεν ἄλλα πέντε τάλαντα. 
17 Ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε
καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. 
18Ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν
ἐν τῇ γῇ καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον
τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 

25,14«Ὅπως ἕνας ἄνθρωπος, πού
θά πήγαινε στά ξένα, κάλεσε τούς
δούλους του καί τούς παρέδωσε τά
ὑπάρχοντά του (ἔτσι μοιάζει ἡ Βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν). 
15Καί στόν ἕνα μέν ἔδωσε πέντε τά-
λαντα, στόν ἄλλο δέ δύο καί στόν
ἄλλον ἕνα, στόν καθένα κατά τή δύ-
ναμή του. Καί ἔφυγε ἀμέσως στά
ξένα (γιά νά δώσει χρόνο νά ἐκμε-
ταλλευθοῦν τά τάλαντα). 
16Ἐκεῖνος δέ πού πῆρε τά πέντε τά-
λαντα, πῆγε καί ἐργάστηκε μ᾿ αὐτά
καί κέρδισε ἄλλα πέντε τάλαντα. 
17 Τό ἴδιο καί ἐκεῖνος, πού πῆρε τά
δύο, κέρδισε καί αὐτός ἄλλα δύο. 
18 Ἐκεῖνος ὅμως πού πῆρε τό ἕνα,
πῆγε καί ἔσκαψε στή γῆ καί ἔκρυψε
τό χρῆμα τοῦ κυρίου του. 

25,14-30. Οἱ χριστιανοί εἶναι οἱ δοῦλοι στούς
ὁποίους ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀφήνει τήν φροντίδα
νά πολλαπλασιάσουν τά δῶρα τους γιά τήν ἀνά-
πτυξη τοῦ βασιλείου Του,  καί οἱ ὁποῖοι θά πρέπει

νά τοῦ ἀποδώσουν λόγο γιά τήν διαχείρισή
τους. – Ἡ παραβολή τῶν μνῶν (χρυσό νόμισμα
τῶν ἑκατό δραχμῶν· Λουκ. 19,12-27) παρουσιά-
ζει ἀναλογίες μέ τήν ἐδῶ παραβολή μας, ἀλλά

Μάρκ.
13,34
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19 Μετὰ δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ
κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συ-
ναίρει μετ᾿ αὐτῶν λόγον. 
20Καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα
λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τά-
λαντα λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά
μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τά-
λαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. 
21 Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ,
δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς
πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω·
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου
σου. 
22 Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τά-
λαντα λαβὼν εἶπε· κύριε, δύο τά-
λαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο
τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. 
23 Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ,
δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς
πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω·
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου
σου. 
24 Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαν-
τον εἰληφὼς εἶπε· κύριε· ἔγνων σε
ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων
ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν
οὐ διεσκόρπισας· 
25 καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ
τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ
σόν. 

26 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ
εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ
ὀκνηρέ! ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ

19Ὕστερα δέ ἀπό πολύ καιρό ἦρθε ὁ
κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καί
ἔκανε μαζί τους λογαριασμό. 
20 Ἐκεῖνος πού πῆρε πέντε τάλαντα
ἦλθε καί ἔφερε ἄλλα πέντε τάλαντα
καί εἶπε: “Κύριε, μοῦ παρέδωσες
πέντε τάλαντα· κοίταξε, ἄλλα πέντε
τάλαντα κέρδισα μ᾿ αὐτά”. 
21Καί ὁ κύριός του τοῦ εἶπε: “Εὖγε,
δοῦλε καλέ καί πιστέ! Στά λίγα φά-
νηκες πιστός, πολλά θά σοῦ ἐμπι-
στευθῶ. Ἔλα στή χαρά τοῦ κυρίου
σου”. 
22Ἦλθε δέ καί ἐκεῖνος πού πῆρε τά
δύο τάλαντα καί εἶπε: “Κύριε, δύο
τάλαντα μοῦ παρέδωσες· κοίταξε,
ἄλλα δύο τάλαντα κέρδισα μ᾿ αὐτά”. 
23Καί ὁ κύριός του τοῦ εἶπε: “Εὖγε,
δοῦλε καλέ καί πιστέ! Στά λίγα φά-
νηκες πιστός, πολλά θά σοῦ ἐμπι-
στευθῶ. Ἔλα στή χαρά τοῦ κυρίου
σου”. 
24 Ἦλθε δέ καί ἐκεῖνος πού πῆρε τό
ἕνα τάλαντο καί εἶπε: “Κύριε, σέ
γνώρισα ὅτι εἶσαι σκληρός ἄνθρω-
πος· θερίζεις ἐκεῖ πού δέν ἔσπειρες
καί μαζεύεις ἐκεῖ πού δέν φύτεψες. 
25 Γι᾿ αὐτό φοβήθηκα καί πῆγα καί
ἔκρυψα τό τάλαντό σου στή γῆ (γιά
νά μή χαθεῖ). Νά, ἔχεις τό δικό σου
(τάλαντο)”. 
26 Τοῦ ἀποκρίθηκε δέ ὁ κύριός του
καί τοῦ εἶπε: “Πονηρέ δοῦλε καί
ὀκνηρέ! Ἤξερες ὅτι θερίζω ἐκεῖ πού

περιέχει ἕνα μάθημα κατά πολύ διαφορετικό.
25,21. Ἐπί πολλῶν σε καταστήσω. Δηλώνει τήν
ἐνεργό συμμετοχή στήν βασιλεία τοῦ Χριστοῦ. –

Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου. Αὐτή
ἡ χαρά εἶναι ἡ χαρά τοῦ οὐρανίου δείπνου, βλ.
Ματθ. 8,11 σχόλ. 

19,28.
24,47
Λουκ.
16,10

Ἰωάν.
15,11.
17,24
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ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διε-
σκόρπισα! 
27 Ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν
μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ
ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 

28Ἄρατε οὖν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ τάλαντον
καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. 

29Τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ
περισσευθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ
ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿
αὐτοῦ. 

30 Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε
εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ
ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν
ὀδόντων.

δέν ἔσπειρα καί μαζεύω ἀπό ἐκεῖ
πού δέν φύτεψα. 
27 Γι᾿ αὐτό ἔπρεπε νά βάλεις τό
χρῆμα μου στούς τραπεζίτες καί
ὅταν θά ἐπέστρεφα θά ἔπαιρνα πίσω
τό δικό μου μέ τόκο. 
28 Πάρτε λοιπόν ἀπ᾿ αὐτόν τό τά-
λαντο καί δῶστε το σ᾿ αὐτόν πού
ἔχει τά δέκα τάλαντα. 
29Γιατί σ᾿ αὐτόν πού ἔχει, θά τοῦ δο-
θοῦν καί ἄλλα, ὥστε νά ἔχει καί πε-
ρίσσευμα· ἀπό ἐκεῖνον ὅμως πού δέν
ἔχει, καί αὐτό πού ἔχει θά τοῦ ἀφαι-
ρεθεῖ. 
30Τόν ἀνάξιο δέ δοῦλο πετάξτε ἔξω
στό βαθύ σκοτάδι. Ἐκεῖ θά εἶναι τό
κλάμα καί τό τρίξιμο τῶν δοντιῶν
(ἀπό τόν πόνο)». 

Ἡ τελική κρίση (25,31-46)

1. Στήν περικοπή αὐτή ὁ Κύριος μᾶς λέγει γιά τήν τελική Του κρίση κατά τήν
δεύτερή Του παρουσία. Ἡ περιγραφή αὐτή, ὅπως καί ἡ περιγραφή εἰς Δαν. 7,9-10,
εἶναι εἰκονική καί δέν πρέπει νά ἐκλαμβάνεται κατά γράμμα. «Στήν πραγμτικότητα
οὔτε θρόνος θά στηθῇ γιά νά καθήσῃ ὁ Κύριος ὡς βασιλεύς - κριτής, οὔτε τά ἔθνη
θά συναχθοῦν μπροστά Του, οὔτε δικαστική ἀπόφαση θά ἐξαγγείλῃ, οὔτε διάλογο
μέ τούς ἀνθρώπους θά κάνῃ. Ἀλλ᾽ ἐρχόμενος ὁ Κύριος στήν δεύτερη παρουσία
Του δέν θά πατήσῃ κἄν στήν γῆ. Οἱ δίκαιοι θά ἁρπαχοῦν πάνω σέ νεφέλες “εἰς
ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα” (Α´ Θεσ. 4,17). Οἱ δέ ἀσεβεῖς θά ἐγκαταλειφθοῦν
καί αὐτομάτως θά ἔλθουν σέ κατάσταση κολάσεως. Ἤδη, μόλις θά ἰδοῦν στόν
οὐρανό “τό σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου”, καί τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου νά ἔρχε-
ται δυνατός καί ἔνδοξος πάνω στίς νεφέλες, θά γευθοῦν τήν ὀδύνη τῆς κολάσεως
(Ματθ. 24,30. Ἀπ. 1,7)» (Σωτηρόπουλος, τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου, σελ. 239). 

2. Τό κριτήριο βάσει τοῦ ὁποίου θά κριθοῦν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τά ἔργα φιλαν-
θρωπίας (στίχ. 35-36. 42-43). Καί αὐτό πάλι δέν πρέπει νά τό ἐκλάβουμε κατά
γράμμα, γιατί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅταν κανείς δέν ἔχει πίστη ὀρθή καί μάλιστα νά
τήν ὁμολογεῖ (βλ. 10,32 ἑξ.) καί ὅταν ἡ ψυχή του εἶναι ρυπωμένη μέ ἁμαρτήματα,
χωρίς νά ἔχει μετανοήσει γι᾽ αὐτά, δέν πρόκειται νά σωθεῖ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος
μᾶς λέγει: «Μή πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοί οὔτε μαλακοί
οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ

=13,12σχ.

8,12σχ.
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ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (Α´ Κορ. 6,9-10). Γιά τήν εἴσοδό μας
στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖται ἡ ὀρθή πίστη καί ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς πού
πετυχαίνεται μέ τήν μετάνοια. Ἐάν ὅμως ὁ Κύριος ὁμιλεῖ ἐδῶ στήν περικοπή μας
γιά τήν ἀγάπη ὡς τό κριτήριο γιά τήν γενική κρίση, εἶναι γιατί ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ κο-
ρυφαία ἐντολή, εἶναι τό «πλήρωμα τοῦ νόμου» (Ρωμ. 13,10) καί «ὁ σύνδεσμος τῆς
τελειότητος» (= δένει τόν ἄνθρωπο μέ τήν τελειότητα) (Κολ. 3,14). Ὅποιος ἔχει
ἀγάπη στόν Θεό καί τόν πλησίον ἐκτελεῖ ὅλες τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. 

3. Τούς δικαίους ὁ Κύριος τούς παρομοιάζει μέ τά πρόβατα (στίχ. 32.33), «διά
τό ἥμερον καί ὅτι καρπόν ἡμῖν διδόασι καί ὠφέλειαν ὡς τά πρόβατα, καί ἔριον χο-
ρηγοῦντες ἤτοι σκέπην θείαν καί πνευματικήν καί γάλα, τουτέστι τροφήν προσήκου-
σαν». Τούς ἁμαρτωλούς ὅμως τούς παρομοιάζει μέ ἐρίφια (στίχ. 32.33), γιατί αὐτοί
«κατά κρημνῶν βαδίζουσι καί ἄτακτοι εἰσι καί ἄκαρποι ὡς οἱ ἔριφοι» (Θεοφύλακτος,
Μ. 123,429).  – Στήν περικοπή μας πρέπει νά μᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι ὁ  Ἰησοῦς
Χριστός ὀνομάζει «ἀδελφούς» τούς πτωχούς καί τούς «ἐλαχίστους» ἀνθρώπους
κατά τήν κρίση τοῦ κόσμου (στίχ. 40. 45). «Πᾶς γάρ πένης ἀδελφός ἐστι τοῦ Χριστοῦ
κατ᾽ αὐτό τοῦτο, ἐπεί καί ὁ Χριστός ἐν πενίᾳ διήγαγεν» (Θεοφύλακτος, Μ. 123, 432).
Ἑπομένως μία προσφορά στόν πτωχό καί ἀδύνατο καταλογίζεται ἀπό τόν Κύριο
ὡς προσφορά πρός Αὐτόν (στίχ. 40)! 

25,31. Πρόκειται αὐτή τήν φορά γιά τόν τε-
λευταῖο ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ στό τέλος τοῦ κό-
σμου. 25,32. Συναχθήσονται...πάντα τά ἔθνη.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν αἰώνων. Ἡ ἀνά-

σταση τῶν νεκρῶν δέν ἀναφέρεται, ἀλλά πρέπει
νά τήν ὑποθέσουμε, βλ. 10,15. 11,22-24. 12,41
ἑξ. 25,34. Ὁ Χριστός, ὁ Βασιλεύς Μεσσίας, θά
περάσει τούς ἐκλεκτούς τῆς Βασιλείας Του στήν

25,31 «Ὅταν δέ ἔλθει ὁ Υἱός τοῦ
ἀνθρώπου μέ τή δόξα Του καί ὅλοι
οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μαζί Του, τότε θά
καθήσει στόν ἔνδοξο θρόνο Του· 
32 καί θά συναχθοῦν μπροστά Του
ὅλα τά ἔθνη, καί θά χωρίσει τούς μέν
ἀπό τούς δέ, ὅπως ὁ βοσκός χωρίζει
τά πρόβατα ἀπό τά γίδια· 
33 καί θά βάλει τά μέν πρόβατα στά
δεξιά Του, τά δέ γίδια στ᾿ ἀριστερά. 

34 Τότε θά πεῖ ὁ Βασιλεύς σ᾿ αὐτούς
πού εἶναι στά δεξιά Του: “Ἐλᾶτε
σεῖς, οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατέρα
μου, καί κληρονομήσετε τή βασι-
λεία, πού ἔχει ἑτοιμασθῆ γιά σᾶς
ἀπό τήν δημιουργία τοῦ κόσμου. 

25,31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάν-
τες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε
καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 
32καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ
πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς
ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορί-
ζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων,
33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δε-
ξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύ-
μων. 
34 Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δε-
ξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι
τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν
ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου. 

8,20σχ.

Ἰεζ. 34,17

Ρωμ. 8,17
Ἐφ. 1,4
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35 Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι
φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με,
ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, 
36γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθέ-
νησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυ-
λακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. 
37 Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δί-
καιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδο-
μεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ
διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 
38Πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνη-
γάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 

39Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυ-
λακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 
40 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ
αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν
μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 

41 Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων·
πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι
εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμέ-
νον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις
αὐτοῦ. 

35 Γιατί πείνασα καί μοῦ δώσατε νά
φάγω, δίψασα καί μέ ποτίσατε, ξένος
ἤμουν καί μέ πήρατε στό σπίτι σας, 
36 γυμνός καί μέ ντύσατε, ἀσθένησα
καί μέ ἐπισκεφθήκατε, ἤμουν στή
φυλακή καί ἤλθατε νά μέ ἰδῆτε”. 
37 Τότε θά τοῦ ἀποκριθοῦν οἱ δίκαιοι
καί θά ποῦν: “Κύριε, πότε σέ εἴδαμε
πεινασμένο καί σέ θρέψαμε, ἤ διψα-
σμένο καί σέ ποτίσαμε; 
38 Πότε δέ σέ εἴδαμε ξένο καί σέ πή-
ραμε στό σπίτι μας ἤ γυμνό καί σέ
ντύσαμε; 
39 Πότε πάλι σέ εἴδαμε ἀσθενῆ ἤ φυ-
λακισμένο καί σέ ἐπισκεφθήκαμε;” 
40Ὁ δέ Βασιλεύς θά ἀποκριθεῖ καί θά
τούς πεῖ: “Ἀληθινά σᾶς λέγω, ἀφοῦ
κάνατε αὐτά σέ ἕνα ἀπό αὐτούς τούς
ἄσημους ἀδελφούς μου, σέ μένα τό
κάνατε”. 
41 Τότε θά πεῖ καί σ᾿ ἐκείνους, πού
εἶναι στά ἀριστερά: “Φύγετε ἀπό
μένα σεῖς, οἱ καταραμένοι, καί πη-
γαίνετε στό αἰώνιο πῦρ, πού ἔχει
ἑτοιμαστεῖ γιά τό Διάβολο καί τούς
ἀγγέλους του. 

Βασιλεία τοῦ Πατρός Του, βλ. σχόλ. εἰς 13,43.
25,36. Οἱ ἄνθρωποι κρίνονται σύμφωνα μέ τά
ἔργα τῆς φιλανθρωπίας (τά ὁποῖα περιγράφονται
κατά τρόπο βιβλικό (βλ. Ἡσ. 58,7. Ἰώβ 22,6 ἑξ.
Σ. Σειρ. 7,32 ἑξ.) καί ὄχι μέ βάση τίς ἐξαιρετικές
τους πράξεις (βλ. 7,22 ἑξ.). Οἱ ἐπαινούμενες πρά-
ξεις ἀπό τόν Ἰησοῦ ἀνταποκρίνονται στά ἔργα
εὐσεβείας πού διδάσκονται ἀπό τόν ἰουδαϊσμό
καί ἀπό τήν Καινή Διαθήκη: Νά θρέπτει κανείς
τούς πεινασμένους (10,42. Λουκ. 3,11. 14,12-14.
Πράξ. 6,1-3. Ρωμ. 12,20. Α´ Κορ. 11,33), νά ἐξα-
σκεῖ φιλοξενία (10,40-42. Ρωμ. 12,13. Κολ. 4,10.

Α´ Πετρ. 4,9. Ἑβρ. 13,2· βλ. Ματθ. 10,14. Λουκ.
9,53-54), νά ἐνδύσει τούς ἀνθρώπους στήν
ἔνδειά τους (Λουκ. 3,11. Πράξ. 9,36.39. Ἰακ.
2,15-16), νά ἐπισκεφθεῖ τούς ἀσθενεῖς (Λουκ.
10,33-35. Β´ Τιμ. 1,16-18. Ἑβρ. 13,3. Ἰακ. 5,14).
Κατά διαφορά πρός τόν ἰουδαϊσμό ὁ Ἰησοῦς δέν
ὁμιλεῖ γιά τήν φροντίδα τῶν ὀρφανῶν καί τό σα-
βάνωμα τῶν νεκρῶν (βλ. 26,10 σχόλ.), ἀλλά μνη-
μονεύει περισσότερο τήν ἐπίσκεψη τῶν
φυλακισμένων. Μνημονεύει  ὅμως ὁ Κύριος ὡς
ἀναγκαία καί τήν ὁμολογία τῆς πίστεως (βλ.
10,32 ἑξ.).  

Ἠσ. 58,6-
8
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Πράξ. 9,5
Ματθ.
10,40.

18,5
Λουκ.
10,16
Ἰωάν.

13,33-35



314

26,1-5

42 Ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ
μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτί-
σατέ με, 
43ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με,
γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με,
ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπε-
σκέψασθέ με. 
44 Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ
αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδο-
μεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ
γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ
διηκονήσαμέν σοι; 
45Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων·
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποι-
ήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων,
οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 

46 Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλα-
σιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν
αἰώνιον.

42 Γιατί πείνασα καί δέν μοῦ δώσατε
νά φάγω, δίψασα καί δέν μέ ποτί-
σατε, 
43 ξένος ἤμουν καί δέν μέ πήρατε
στό σπίτι σας, γυμνός καί δέν μέ
ντύσατε, ἀσθενής καί φυλακισμένος
καί δέν μέ ἐπισκεφθήκατε”. 
44 Τότε θά τοῦ ἀποκριθοῦν καί αὐτοί
λέγοντας: “Κύριε, πότε σέ εἴδαμε
πεινασμένο ἤ διψασμένο ἤ ξένο ἤ
γυμνό ἤ ἀσθενῆ ἤ φυλακισμένο καί
δέν φροντίσαμε γιά Σένα;”. 
45 Καί θά ἀποκριθεῖ σ᾿ αὐτούς καί θά
πεῖ: “Ἀληθινά σᾶς λέγω, ἀφοῦ δέν
κάνατε αὐτά σ᾿ ἕναν ἀπό αὐτούς
τούς μικρούς καί ἄσημους, οὔτε σέ
μένα τά κάνατε”. 
46 Καί θά πᾶνε αὐτοί σέ κόλαση
αἰώνια, οἱ δέ δίκαιοι σέ ζωή αἰώνια».

VII. ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ (26,1-28,1-20)

Συνωμοσία κατά τοῦ Ἰησοῦ (26,1-5)

1. Ἐπειδή στήν προηγούμενη περικοπή ὁ Κύριος μίλησε γιά τήν Βασιλεία Του
καί γιά ἀνταπόδοση, ὁμιλεῖ τώρα γιά τό πάθος Του (στίχ. 1 ἑξ.), ὡς νά λέγει ὅτι καί
οἱ σταυρωτές Του ὅλοι θά τιμωρηθοῦν μέ αἰωνία κόλαση (στίχ. 46). Ἡ περικοπή
μας λέγει γιά ἀρχιερεῖς καί ἄλλους ἄρχοντες τοῦ λαοῦ, οἱ ὁποῖοι συνεδρίασαν στό
μέγαρο τοῦ ἀρχιερέως Καϊάφα καί πῆραν τήν ἀπόφαση νά συλλάβουν τόν Ἰησοῦν
μέ δόλο καί νά Τόν φονεύσουν (στίχ. 3.4). Ἄν καί ὁ νόμος ἐκέλευε ἕνας νά εἶναι ὁ
ἀρχιερεύς καί αὐτός ἰσόβιος, ὅμως οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν παρανόμως πολλούς ἀρχιερεῖς,
τούς ὁποίους καί ἐπλήρωναν ἐτησίως. Οἱ ἐκπληρώσαντες λοιπόν τήν ἐνιαύσιο λει-
τουργία ἀρχιερεῖς συναντήθηκαν στό μέγαρο τοῦ ἀρχιερέα τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. 

2. Ὅμως γιά τόν φόνο τοῦ Ἰησοῦ, πού ἤθελαν νά κάνουν, φοβοῦνται ὄχι τόν
Θεό, ἀλλά τόν λαό. Γιατί, ἄν φόνευαν τόν Ἰησοῦ κατά τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, κατά
τήν ὁποία ὑπῆρχε πολύς κόσμος, ὁ λαός αὐτός, πού εἶχε ἀπολαύσει τόν λόγο καί τά
θαύματα τοῦ Ἰησοῦ, θά ἐξεγείρετο ἐναντίον τους (στίχ. 5). Ἀλλά καί τό ἄλλο: Ἄν
διέπρατταν τόν φόνο αὐτές τίς ἡμέρες, γιά τήν μιαιφονία τους αὐτή δέν θά μπο-

Ἰώβ 22,6-
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ροῦσαν νά ἔκαναν τίς νενομισμένες θυσίες καί θά ἔχαναν λοιπόν τά κέρδη ἀπό τίς
θυσίες. Γι᾽ αὐτό ἤθελαν νά θανατώσουν τόν Χριστό μετά τήν ἑορτή. Ἀλλά ὁ Χριστός
θά πάθει ὄχι ὅταν τό θέλουν οἱ ἐχθροί Του, ἀλλά ὅταν τό θέλει Αὐτός. Καί ὁ Κύριος
ἤθελε νά θανατωθεῖ κατά τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, ὥστε τότε πού γινόταν τό τυπικό
Πάσχα νά γίνει καί τό ἀληθινό Πάσχα. Τότε πού σφαζόταν ὁ πασχάλιος ἀμνός, τότε
νά σφαγεῖ καί ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἵρων τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου. «Καί γάρ τό
Πάσχα ἡμῶν ὑπέρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστός» (Α´ Κορ. 5,7).  

26,3. Τότε. Τό ἐπίρρημα αὐτό τό χρησιμο-
ποιεῖ ὁ Ματθαῖος γιά μετάβαση  θέματος καί δέν
πρέπει νά νοήσουμε ὅτι θέλει νά δηλώσει ὡς
χρόνο συγκροτήσεως τοῦ συμβουλίου τῶν Ἰου-
δαίων τόν λεγόμενο στόν στίχ. 2. Θεωρεῖται ὡς
βέβαιο ὅτι πρόκειται γιά τό ἴδιο συμβούλιο τό
ἀναφερόμενο εἰς Ἰωάν. 11,47-53 καί τό ὁποῖο
ἔγινε δέκα πέντε ἡμέρες πρό τοῦ Πάσχα. – Καϊά-

φας. Ἀρχιερεύς ἀπό τό 18 ἕως τό 36 μ.Χ., γαμ-
βρός τοῦ παλιαιοῦ ἀρχιερέως Ἄννα (βλ. Λουκ.
3,2. Ἰωάν. 18,13), καί ὁ ὁποῖος ἔπαιξε ἕνα ση-
μαντικό ρόλο στήν συνωμοσία κατά τοῦ Ἰησοῦ
(Ἰωάν. 11,49. 18,14). 26,5. Μή ἐν τῇ ἑορτῇ.
Ὅπως ἐξηγεῖται στήν συνέχεια, διά νά μή συμβεῖ
ταραχή, λόγω τοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων οἱ
ὁποῖοι ἐθαύμαζαν καί τιμοῦσαν τόν Ἰησοῦ. 

26,1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ
Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους
εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· 
2 οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ
πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
που παραδίδοται εἰς τὸ σταυ-
ρωθῆναι. 

3 Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτε-
ροι τοῦ λαοῦ, εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ
ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα, 

4 καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν
Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσι καὶ ἀπο-
κτείνωσιν. 
5Ἔλεγον δέ· μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ
θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ.

26,1 Ὅταν δέ ὁ Ἰησοῦς τελείωσε
ὅλους αὐτούς τούς λόγους, εἶπε
στούς μαθητές Του: 
2 «Ξέρετε ὅτι μετά ἀπό δύο ἡμέρες
ἔρχεται τό Πάσχα καί ὁ Υἱός τοῦ
ἀνθρώπου θά παραδοθεῖ γιά νά
σταυρωθεῖ». 

3 Τότε συγκεντρώθηκαν οἱ ἀρχιε-
ρεῖς καί οἱ γραμματεῖς καί οἱ πρε-
σβύτεροι τοῦ λαοῦ στό ἀνάκτορο
τοῦ ἀρχιερέα, ὁ ὁποῖος ὀνομαζόταν
Καϊάφας, 
4 καί ἀποφάσισαν νά πιάσουν μέ
δόλο τόν Ἰησοῦ καί νά τόν θανατώ-
σουν. 
5Ἔλεγαν ὅμως, «ὄχι κατά τήν ἑορτή,
γιά νά μήν ξεσηκωθεῖ ὁ λαός». 

Ἡ χρίση τοῦ Ἰησοῦ στή Βηθανία (26,6-13)

1. Δύο γυναῖκες ἀναφέρονται στά ἱερά Εὐαγγέλια ὅτι ἄλειψαν τόν Κύριο μέ μύρο.
Ἡ μία εἶναι ἡ ἁμαρτωλή γυναίκα, πού ἀναφέται ἀπό τόν Λουκᾶ εἰς 7,36-50 ὅτι ἄλειψε
τά πόδια τοῦ Χριστοῦ στήν οἰκία τοῦ Σίμωνος τοῦ Φαρισαίου, ὅπου ἐφιλοξενεῖτο ὁ
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Κύριος. Τό γεγονός αὐτό συνέβηκε πολύ πρίν ἀπό τό πάθος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ δεύτερη
γυναίκα εἶναι αὐτή γιά τήν ὁποία ὁμιλεῖ ἡ περικοπή μας (στίχ. 6 ἑξ.) καί ἀναφέρεται
ἐπίσης καί ἀπό τούς Εὐαγγελιστές, τόν Μᾶρκο (14,3-9) καί τόν Ἰωάννη (12,1-8), ὁ
ὁποῖος μάλιστα τήν προσδιορίζει ἀκριβῶς. Ἦταν ἡ Μαρία ἡ ἀδελφή τοῦ Λαζάρου καί
τῆς Μάρθας. Αὐτή ἡ γυναίκα μύρωσε τόν Κύριο στήν Βηθανία (στίχ. 6), ἕνα προάστιο
τῆς Ἱερουσαλήμ, στήν οἰκία τοῦ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, ἕξι ἡμέρες πρίν ἀπό τήν σταύ-
ρωση τοῦ Κυρίου. Ὁ Σίμων αὐτός λέγεται ὅτι ἦταν ὁ πατέρας της, τόν ὁποῖον ὁ Κύριος
ἐκαθάρισε ἀπό τήν λέπρα καί γι᾽ αὐτό ἐκάλεσαν τόν Κύριο σέ δεῖπνο ἐκεῖ. Ἀλλά στό
σπίτι τῶν τριῶν αὐτῶν ἀδελφῶν ἐφιλοξενεῖτο τακτικά ὁ Κύριος μέ τούς μαθητές Του.
Ἡ Μαρία, γιά νά δείξει τήν εὐγνωμοσύνη της στόν Ἰησοῦ Χριστό, γιατί τῆς ἀνέστησε
τόν ἀδελφό της καί τῆς θεράπευσε τόν λεπρό πατέρα της, πῆρε ἕνα δοχεῖο ἀπό ἀλά-
βαστρο γεμᾶτο μύρο πολύ ἀκριβό καί τό ἔχυσε στήν κεφαλή Του (στίχ. 7). 

2. Ἡ πράξη αὐτή τῆς Μαρίας ἔκανε τόν Ἰούδα νά ἀγανακτήσει (βλ. Ἰωάν. 12,4),
αὐτός δέ ἐπηρέασε καί τούς ἄλλους μαθητές (στίχ. 8) καί χαρακτήρισαν ὡς σπατάλη
τήν πράξη τῆς Μαρίας. Εἶπαν ὅτι μποροῦσε αὐτό τό μύρο νά πωληθεῖ ἀκριβά καί τό
ἀντίτιμο νά δοθεῖ στούς πτωχούς (στίχ. 9). Ἀλλά πάνω ἀπ᾽ ὅλα, καί ἀπό τήν προσφορά
στούς πτωχούς, πρέπει νά προτιμοῦμε τήν τιμή καί τήν ἀγάπη μας στόν Θεό. «Δεῖ τήν
εἰς τόν Θεόν τιμήν προκρίνειν πάντων ἁπλῶς καί τῆς ἐλεημοσύνης αὐτῆς» (Θεοφύλα-
κτος, 123,437). Τό ὅτι δέν εἶναι τό ἴδιο τό τιμᾶμε τόν Χριστό καί τό νά ἐλεοῦμε τούς
πτωχούς, φαίνεται ἀπό τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ πού εἶπε στήν συνέχεια: «Τούς πτωχούς
πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμέ δέ οὐ πάντοτε ἔχετε» (στίχ. 11). 

3. Ἀλλά, ὅπως φαίνεται ἀπό τά παρακάτω λόγια τοῦ Χριστοῦ, ἡ γυναίκα αὐτή κι-
νήθηκε ἀπό θεῖο φωτισμό γιά τήν πράξη της, γιατί μέ αὐτό πού ἔκανε προτύπωσε τόν
θάνατο καί τήν ταφή τοῦ Κυρίου (στίχ. 12). Γιατί, ὅπως λέγουν οἱ ἅγιοι πατέρες, δέν
θά ἀνεχόταν ὁ Κύριος νά ἀλειφθεῖ μέ μύρο, ἄν ἡ πράξη αὐτή τῆς γυναικός δέν ἐσή-
μαινε κάποιο μυστήριο. Καί πῶς ἡ πράξη αὐτή τῆς γυναικός προεμήνυε τόν ἐνταφισμό
τοῦ Χριστοῦ; Ὑπῆρχε συνήθεια στούς Ἰουδαίους, ὅπως καί στούς Αἰγυπτίους, νά ἐντα-
φιάζουν μέ μύρα τά σώματα τῶν νεκρῶν, γιά νά διατηροῦνται ἄσηπτα καί νά τά προ-
φυλάσσουν ἀπό τήν δυσωδία. Ἔτσι ἡ γυναίκα τῆς περικοπῆς μας, μέ τό νά χύσει μύρο
στήν κεφαλή τοῦ Ἰησοῦ ἐδήλωσε μέ αὐτό ὅτι θά ἐνταφιασθεῖ ὁ Ἰησοῦς. Ἀλλά κατά
τήν ἑρμηνεία αὐτή πού ἔδωσε ὁ Χριστός στήν πράξη τῆς γυναίκας, ἤλεγχε μυστικά
καί τόν Ἰούδα, διά τῆς προδοσίας τοῦ ὁποίου θά θανατωνόταν. 

26,6-13. Πρόκειται περί τῆς σκηνῆς πού ἀνα-
φέρει ὁ Ἰωάννης εἰς 12,1-8 καί τοποθετεῖται ἕξι
ἡμέρες πρό τοῦ Πάσχα. Ἡ γυναίκα εἶναι ἡ

Μαρία, ἡ ἀδελφή τοῦ Λαζάρου. Τό ἐπεισόδιο τό
ἀναφερόμενο εἰς Λουκ. 7,36-50 εἶναι διαφορε-
τικό, παρά τίς κάποιες ἐπιφανειακές ὁμοιότητες.

26,6 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν
Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λε-
προῦ, 
7προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἀλάβαστρον
μύρου ἔχουσα βαρυτίμου, καὶ κατέ-

26,6Ὅταν δέ ὁ Ἰησοῦς ἦταν στή
Βηθανία στό σπίτι τοῦ Σίμωνος τοῦ
λεπροῦ, 
7προσῆλθε σ᾿ αὐτόν μία γυναίκα
κρατῶντας ἕνα ἀλαβάστρινο δοχεῖο
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χεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀνακει-
μένου. 

8 Ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠγα-
νάκτησαν λέγοντες· εἰς τί ἡ ἀπώλεια
αὕτη; 
9 Ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον
πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι τοῖς
πτωχοῖς.
10Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τί
κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον
γὰρ καλὸν εἰργάσατο εἰς ἐμέ. 

11 Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε
μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε
ἔχετε. 
12Βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο
ἐπὶ τοῦ σώματός μου, πρὸς τὸ ἐντα-
φιάσαι με ἐποίησεν. 
13Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ
τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ
κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν
αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

μέ πανάκριβο μύρο καί τό ἔχυσε
ἄφθονα στό κεφάλι Του, καθώς κα-
θόταν στό τραπέζι. 
8Ὅταν εἶδαν (αὐτό) οἱ μαθητές, ἀγα-
νάκτησαν καί εἶπαν: «Γιατί αὐτή ἡ
σπατάλη; 
9Διότι θά μποροῦσε αὐτό τό μύρο νά
πωληθεῖ σέ μεγάλη τιμή καί νά δοθεῖ
(ἡ χρηματική ἀξία) στούς φτωχούς». 
10Ὁ Ἰησοῦς ὅμως ἀντιλήφθηκε (αὐτό)
καί τούς εἶπε: «Γιατί ἐνοχλεῖτε τή γυ-
ναίκα; Ἔκανε μία καλή πράξη σέ
μένα. 
11Ὅσο γιά τούς φτωχούς τούς ἔχετε
πάντοτε μαζί σας, ἀλλά ἐμένα δέν θά
μέ ἔχετε πάντοτε. 
12 Μέ τό νά χύσει δέ αὐτή αὐτό τό
μύρο στό σῶμα μου, μέ προετοίμασε
γιά τόν ἐνταφιασμό μου. 
13Ἀληθινά σᾶς λέγω, ὅπου θά κηρυχ-
θεῖ αὐτό τό εὐαγγέλιο σ᾿ ὅλο τόν
κόσμο, θά διαλαληθεῖ καί αὐτό πού
ἔκανε αὐτή εἰς μνήμην της».

26,10. Γνούς δέ ὁ Ἰησοῦς... Οἱ μαθητές ἐξέφρα-
σαν τήν δυσαρέσκειά τους ψιθυρίζοντας (Μάρκ.
14,4), ἀλλά ὁ Ἰησοῦς τό ἐννόησε καί τούς ἀπαντᾶ
δυνατά, βλ. 16,8. – Ἔργον καλόν ἠργάσατο εἰς
ἐμέ. Οἱ Ἰουδαῖοι χώριζαν τά «καλά ἔργα» σέ
«ἐλεημοσύνες» καί «ἔργα εὐποΐας». Τά δεύτερα
ἐθεροῦντο ἀνώτερα καί περιεῖχαν μεταξύ ἄλλων

πραγμάτων καί τήν ταφή τῶν νεκρῶν. Ἡ γυναίκα
λοιπόν ἔχει κάνει ἕνα ἔργο πιό εὐάρεστο καί ἀπό
τήν ἐλεημοσύνη μέ τό νά φροντίσει γιά τήν ταφή
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς φαίνεται νά δέχεται
(στίχ. 12) ὅτι ἡ γυναίκα μέσα της σκεπτόταν τήν
ὑψηλή σημασία αὐτοῦ πού κάνει.

Ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα (26,14-16)

Ἡ περικοπή μας ἀρχίζει μέ τό «τότε». Δηλαδή, «τότε», ὅταν ἡ εὐγνώμων γυναίκα
ἔδειξε τόση μεγάλη τιμή στόν Ἰησοῦ μέ τό νά χύσει στήν κεφαλή Του μύρο, ὅπως
εἴδαμε στήν προηγούμενη περικοπή, τότε ὁ Ἰούδας κινήθηκε γιά νά Τόν προδώσει.
Γι᾽ αὐτό ὡραῖα ὑπομνηματίζει ὁ Θεοφύλακτος: «Οὐ γάρ μάτην κεῖται τό “τότε πο-

Δευτ.
15,11

||Μάρκ.
14,10-11

||Λουκ.
22,3-6
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ρευθείς”, ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ τήν ἀναίδεια τοῦ Ἰούδα» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,421). Γιά
νά κάνει δέ γνωριμότερο τόν προδότη Ἰούδα ὁ Εὐγγελιστής, λέγει καί τόν τόπο τῆς
καταγωγῆς του. Ὡς καταγόμενο ἀπό τήν κώμη Ἰσκάρα, τόν λέγει Ἰσκαριώτη (στίχ.
14). Στούς ἀρχιερεῖς, στούς ὁποίους κατέφυγε ὁ Ἰούδας γιά νά προδώσει τόν Χριστό,
ἐζήτησε ἀμοιβή γι᾽ αὐτό (στίχ. 15). Καί αὐτοί συνεφώνησαν μαζί του τριάκοντα ἀργύ-
ρια. Αὐτή ἦταν ἡ τιμή ἡ καθορισμένη γιά ἕνα δοῦλο (βλ. Ἐξ. 21,32). Βέβαια πρέπει
νά ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Ἰούδας θά ἐζήτησε περισσότερα, ἀλλά οἱ ἀρχιερεῖς θά τόν ἔπει-
σαν νά ἀρκεσθεῖ σ᾽ αὐτήν τήν τιμή μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι αὐτή κατά τόν Νόμο ἦταν ἡ
τιμή γιά ἕναν ἄνθρωπο. 

26,14 Τότε ἕνας ἀπό τούς δώδεκα
(μαθητές), ὁ ὀνομαζόμενος Ἰούδας
ὁ Ἰσκαριώτης, πῆγε στούς ἀρχιερεῖς, 
15καί εἶπε: «Τί θέλετε νά μοῦ δώσετε
καί ἐγώ νά σᾶς Τόν παραδώσω;». 

16 Αὐτοί δέ τοῦ πλήρωσαν τριάντα
ἀργύρια. Καί ἀπό τότε ζητοῦσε
εὐκαιρία νά Τόν παραδώσει. 

26,14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώ-
δεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώ-
της, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς εἶπε· 
15τί θέλετέ μοι δοῦναι, καὶ ἐγὼ ὑμῖν
παραδώσω αὐτόν; Οἱ δὲ ἔστησαν
αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια. 
16Καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα
αὐτὸν παραδῷ.

26,16. Ἔστησαν. «Ἐζύγισαν». Αὐτή πρέπει
νά εἶναι καί ἡ ἔννοια εἰς Ζαχ. 11,12, πού ὁ Ματ-
θαῖος φαίνεται νά ἔχει ὑπ᾽ ὄψιν (βλ. ἀκόμη καί
27,3 ἑξ.). «Ἐστάθμησαν», ἑρμηνεύει ὁ Ζιγαβη-

νός. – Τριάκοντα ἀργύρια. Τριάντα σίκλοι (καί
ὄχι τριάντα δηνάρια, ὅπως λέγεται συχνά). Αὐτή
ἦταν ἡ τιμή ἡ καθορισμένη ἀπό τόν Νόμο γιά
τήν ζωή ἑνός δούλου, Ἐξ. 21,32. 

Ἑτοιμασίες γιά τό πασχάλιο δεῖπνο (26,17-19)

1. Στήν περικοπή μας ἔχουμε τήν ἑτοιμασία γιά τό πασχάλιο Δεῖπνο τοῦ Χριστοῦ
μετά τῶν μαθητῶν Του. Οἱ μαθητές «τῇ πρώτῃ τῶν ἀζύμων», τήν παραμονή, δηλαδή,
τῆς ἑβδομάδος τῶν «ἀζύμων», ἐρώτησαν τόν Χριστό ποῦ θέλει νά ἑτοιμάσουν γιά
νά φάγουν τό Πάσχα (στίχ. 17). Οἱ Ἰουδαῖοι θά ἔκαναν τό Πάσχα τήν Παρασκευή
τό βράδυ, ὁπότε ἄρχιζε δι᾽ αὐτούς ἡ «ἑορτή τῶν ἀζύμων»· ἐκαλεῖτο ἔτσι ἡ ἑορτή
γιατί κατά τήν διάρκειά της ἀφανιζόταν ἡ ζύμη ἀπό τίς οἰκίες τους (Ἐξ. 12,15). Ἑπο-
μένως ἡ παραμονή τῆς ἡμέρας αὐτῆς, κατά τήν ὁποία ὁ Κύριος ἔφαγε τό Πάσχα μέ
τούς μαθητές Του, ἦταν τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης. Καί ἄρα ὁ ἄρτος τόν ὁποῖον ἐχρη-
σιμοποίησε ὁ Κύριος στό Δεῖπνο δέν ἦταν ἄζυμος, ἀλλά ἔνζυμος, γιατί τά ἄζυμα
ἄρχιζαν ἀκριβῶς ἀπό τό ἑσπέρας τῆς ἄλλης ἡμέρας. Ὀρθῶς λοιπόν οἱ Ὀρθόδοξοι
χρησιμοποιοῦμε ἔνζυμο πρόσφορο γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἀλλά
διατί δέν ἔφαγε ὁ Κύριος τό Πάσχα ἀκριβῶς τήν ἴδια ἡμέρα τοῦ ἰουδαϊκοῦ Πάσχα;
Γιατί ἤξερε ὅτι πρίν ἀπό τήν ἡμέρα αὐτή θά ἐσυλλαμβάνετο καί θά ἐσταυροῦτο. Καί

Ζαχ. 11,12
Ματθ.

27,3ἑξ.
Γεν. 37,28

||Μάρκ.
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Λουκ.
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γι᾽ αὐτό ἔκανε ἕνα ἀντιπροσωπευτικό τρόπον τινά Δεῖπνο τοῦ νομικοῦ Πάσχα τῶν
Ἰουδαίων. 

2. Τό ἐρώτημα τῶν μαθητῶν στό Χριστό, ποῦ νά τοῦ ἑτοιμάσουν γιά τό Πάσχα,
ὑποδηλώνει ὅτι ὁ Χριστός καί οἱ μαθητές δέν εἶχον ἴδιον οἶκο στόν ὁποῖον διέμεναν.
Ὁ Χριστός τούς ἀποστέλλει σέ ἄγνωστο ἄνθρωπο («πρός τόν δεῖνα», στίχ. 18), ὅπως
ἔκανε καί στήν περίπτωση τῆς ὄνου κατά τήν εἴσοδό Του στά Ἱεροσόλυμα, γιά νά
διδάξει τούς μαθητές Του ὅτι μπορεῖ καί μέ ἕνα μόνο ἁπλό λόγο νά τόν ὑποδεχθοῦν
οἱ ἄνθρωποι, ἄν καί δέν Τόν ἐγνώριζαν. Ἀλλά ἔδωσαν καί τήν ἑρμηνεία ὅτι δέν εἶπε
ὁ Χριστός τό ὄνομα τοῦ ἀνδρός, στόν ὁποῖο θά ἐδείπνει τό Πάσχα, γιά μήν τό μάθει
ὁ Ἰούδας καί τό ἀναφέρει στούς ἀρχιερεῖς καί ἐκδράμουν αὐτοί ἐναντίον Του στήν
οἰκία πρίν παραδώσει τό Μυστήριό Του στούς μαθητές. 

3. Ἡ περικοπή μας τελειώνει μέ τήν πληροφορία ὅτι οἱ μαθητές ἑτοίμασαν τό
Πάσχα (στίχ. 19). Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ μαθητές ἑτοίμασαν τό δωμάτιο γιά τό δεῖπνο,
ἀλλά ὄχι καί τόν ἀμνό. Δέν ἦταν δυνατόν νά γίνει ἡ σφαγή τοῦ ἀμνοῦ τόσο ἐνωρί-
τερα τοῦ Πάσχα. Ἀλλά καί οἱ μαθητές δέν ἐνόμιζαν ὅτι τό δεῖπνο θά ἐγίνετο τήν
ἑσπέρα τῆς Πέμπτης, γι᾽ αὐτό ἑτοίμασαν μόνο τό δωμάτιο γιά τό ἑσπέρας τῆς Πα-
ρασκευῆς.  

26,17 Κατά τήν πρώτη ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς τῶν Ἀζύμων (εἶναι ἡ ἑορτή
τοῦ Πάσχα) προσῆλθαν οἱ μαθητές
στόν Ἰησοῦ καί τοῦ εἶπαν: «Ποῦ θέ-
λεις νά σοῦ ἑτοιμάσουμε γιά τό πα-
σχαλινό δεῖπνο;». 
18 Αὐτός δέ εἶπε: «Πηγαίνετε στήν
πόλη στόν τάδε καί νά τοῦ πεῖτε· “Ὁ
διδάσκαλος λέγει: Ὁ καιρός τοῦ πά-
θους Μου πλησιάζει· στό σπίτι σου
θά ἑορτάσω τό Πάσχα μαζί μέ τούς
μαθητές Μου”». 

26,17 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέ-
γοντες αὐτῷ· ποῦ θέλεις ἑτοιμάσω-
μέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 

18 Ὁ δὲ εἶπεν· ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν
πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ· ὁ
διδάσκαλος λέγει, ὁ καιρός μου
ἐγγύς ἐστι· πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα
μετὰ τῶν μαθητῶν μου. 

26,17. Τῇ πρώτῃ τῶν ἀζύμων. Ἦταν ἡ
πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας, κατά τήν ὁποία
ἔτρωγαν ἄζυμους ἄρτους, βλ. σχόλ. εἰς Ἐξ. 12,1
καί 23,14. Ἦταν ἡ προηγούμενη τῆς ἑορτῆς τοῦ
Πάσχα. Ὀνομάζοντας ἔτσι οἱ Συνοπτικοί Εὐαγ-
γελιστές τήν προηγούμενη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
εἶναι φανερόν ὅτι τῆς ἔδιναν μία εὑρύτερη
χρήση. «Πρώτην τῶν ἀζύμων τήν πρό τοῦ Πάσχα
φασίν ἡμέραν, τήν τρισκαιδεκάτην μέν τοῦ μηνός,
πέμπτην δέ τῆς ἑβδομάδος... Χρή δέ γινώσκειν ὡς,
εἰ καί τῶν ἀζύμων κατά τήν τεσσαρεσκαιδεκάτην
τοῦ μηνός ἀπήρχοντο, ἀλλ᾽ οὖν τήν ἑορτήν τῶν

ἀζύμων κατά τήν πεντεκαιδεκάτην ἐτέλουν. Φησί
γάρ ὁ νόμος (Λευϊτ. 23,6)“ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ
ἡμέρᾳ τοῦ μηνός ἑορτή τῶν ἀζύμων τῷ Κυρίῳ”»
(Ζιγαβηνός, Μ. 129,652.653). Ἐξ ἄλλου, φαίνε-
ται καλά, κατά τό Ἰωάν. 18,28 καί κατ᾽ ἄλλες λε-
πτομέρειες τοῦ Πάθους, ὅτι τό πασχάλιο δεῖπνο
ἐκείνη τήν χρονιά ἑορτάστηκε τό βράδυ τῆς Πα-
ρασκευῆς (Ματθ. 27,62· βλ. Ἰωάν. 19,14.31.42).
Ὁ Μυστικός Δεῖπνος τοῦ Ἰησοῦ, πού οἱ Συνοπτι-
κοί τοποθετοῦν μία ἡμέρα πρίν, τό βράδυ τῆς
Πέμπτης, πρέπει νά ἐξηγηθεῖ εἴτε ἀπό τό ὅτι ἕνα
μέρος τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ θά εἶχαν αὐτό τό τε-

Ἰωάν.
2,4σχ.
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19Καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέ-
ταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμα-
σαν τὸ πάσχα. 

19Καί ἔκαναν οἱ μαθητές ὅπως τούς
διέταξε ὁ Ἰησοῦς καί ἑτοίμασαν τό
πασχαλινό δεῖπνο.

λετουργικό τυπικό εἴτε μᾶλλον ἀπό τό ὅτι ἔτσι τό
ἤθελε ὁ Ἰησοῦς, νά τελέσει τό Μυστικό Του
Δεῖπνο τό βράδυ τῆς Πέμπτης. Μή μπορῶντας νά
τελέσει τό Πάσχα τήν ἑπομένη (ἄν καί κυρίως τό
Πάσχα ἦταν ὁ Ἴδιος πάνω στό Σταυρό, βλ. Ἰωάν.
19,36. Α´ Κορ. 5,7), ὁ Ἰησοῦς θά θεσπίσει τό δικό
Του νέο τυπικό κατά τήν διάρκεια ἑνός δείπνου
πού θά  ἔχει, κατ᾽ ἀντίτυπο, τά χαρακτηριστικά

τοῦ παλαιοῦ Πάσχα. Ἡ διατυπωθεῖσα γνώμη ὅτι
τό Πάσχα ἔλαβε χώρα τήν νύχτα τῆς Τρίτης, κατά
τό ἡμερολόγιο τῶν Ἐσσαίων, δέν ἔγινε δεκτή. –
Ἐπειδή ἡ 14 Νισάν (ἡμέρα τοῦ πασχαλίου δεί-
πνου) ἔπεφτε ἡμέρα Παρασκευή τά ἔτη 30 καί 33
μ.Χ., οἱ ἑρμηνευτές τοποθετοῦν τόν θάνατο τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ μία ἀπό τίς χρονολογίες αὐτές. 

Ἀγγελία τῆς προδοσίας τοῦ Ἰούδα (26,20-25)

1. Τά λεγόμενα ἐδῶ περί τοῦ δείπνου δείχνουν ὅτι πρόκειται περί συνηθισμένου
δείπνου καί ὄχι περί τοῦ τελετουργικοῦ πασχαλίου δείπνου. Γι᾽ αὐτό καί λέγουν με-
ρικοί, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ζιγαβηνός, ὅτι δέν ἔφαγε ὁ Ἰησοῦς Χριστός τό νομικό
Πάσχα. Καί ὡς ἀποδείξεις προσάγουν: (α) Ὅτι ἦταν ἡ 13η τοῦ μηνός καί ὄχι ἡ 14η,
ὅταν ἐτελεῖτο τό ἰουδαϊκό Πάσχα. (β) Ὁ Νόμος ἐπέτασσε νά τρώγουν ὄρθιοι τό
Πάσχα, ἀλλά ἐδῶ ἡ περιοπή μας λέγει ὅτι ὁ Χριστός «ἀνέκειτο» (στίχ. 20), ὅτι δη-
λαδή ἦταν γερμένος στό τραπέζι, ὅπως ἐκάθοντο τότε. (γ) Κάθε ζυμωτός ἄρτος ἐξα-
φανιζόταν κατά τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα καί κατεκαίετο, ἀλλά ἐδῶ στό δεῖπνο τοῦ
Χριστοῦ βλέπουμε νά ὑπάρχει ἄρτος καί νά κόπτεται καί νά διαμερίζεται. (δ) Κατά
τό Πάσχα ἐπετρέπετο νά φάγουν μόνο ψημμένα, ἀλλά ἐδῶ παρατίθεται καί ζωμός
(στίχ. 23· βλ. Μ. 129,657). Ἀλλά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἔκανε καί τό νομικό Πάσχα
ὁ Χριστός μέ τούς μαθητές Του, ὄρθιοι, ὅπως ἐπεβάλετο, καί ἔπειτα ἐκάθισε, ὅπως
λέγει ἐδῶ ἡ περικοπή μας, καί παρετέθη ἄρτος καί ζωμός. Βλ. Θεοφύλακτον εἰς Μ.
123,441, ἀλλά καί τόν Ζιγαβηνό ὅπ. παρ.   

2. Κατά τήν ὥρα τοῦ δείπνου ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε στούς μαθητές Του ὅτι ἕνας
ἀπ᾽ αὐτούς θά τόν προδώσει (στίχ. 21). Γιατί τό προανήγγειλε; Γιά νά μετανοήσει ὁ
προδότης Ἰούδας, ἐντρεπόμενος τουλάχιστον τήν κοινή τράπεζα, πού ἐσήμαινε φιλία
καί ἀγάπη, καί ἐννοώντας ὅτι προδίδει αὐτόν πού ξέρει τά μυστικά τῶν καρδιῶν,
ἀφοῦ τοῦ φανέρωσε τό πονηρό του σχέδιο. Οἱ ἄλλοι μαθητές ἀγωνιοῦσαν περί τοῦ
ἑαυτοῦ τους καί ἔλεγαν στόν Κύριο: «Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε;» (στίχ. 22). Ἄν καί εἶχαν
καθαρό συνειδός, ὅμως, ἐπειδή ἐπίστευσαν στήν ἀλήθεια τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ,
ὅτι κάποιος θά Τόν προδώσει, ὁ καθένας τους ἐφοβεῖτο περί τοῦ ἑαυτοῦ του, μήπως
τυφλωθεῖ στό νοῦ καί γίνει προδότης. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πάλι γιά νά παρακινήσει
τόν Ἰούδα σέ μετάνοια, τοῦ ἐπισημαίνει ἀκόμη περισσότερο καί λέγει στούς μαθητές
Του πού ρωτοῦσαν περί τοῦ προδότου, ὅτι αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού βούτηξε μαζί Του
στόν ζωμό τῆς πιατέλλας («ὁ ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ τριβλίῳ τήν χεῖρα», στίχ. 23).
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Ἡ φράση αὐτή μπορεῖ νά σημαίνει γενικά «αὐτός πού συντώγει μαζί μου». Γιατί στήν
πιατέλλα ὅλοι οἱ μαθητές βουτοῦσαν μέ τόν Ἰησοῦ. Εἶναι ὅμως πιθανόν τήν στιγμή
πού ὁ Κύριος ἔλεγε τά λόγια αὐτά τό χέρι Του νά συναντήθηκε πραγματικά στήν πια-
τέλλα μέ τό χέρι τοῦ Ἰούδα. «Καί ὁ μέν Υἱός τοῦ ἀνθρώπου – εἶπε στήν συνέχεια ὁ
Κύριος – φεύγει ἀπό αὐτή τήν ζωή σύμφωνα μέ ὅσα ἔγραψαν περί Αὐτοῦ οἱ
προφῆτες, ἀλλοίμονο ὅμως στόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο, διά τοῦ ὁποίου θά παραδοθεῖ ὁ
Υἱός τοῦ ἀνθρώπου. Ἦταν συμφερώτερο νά μήν εἶχε γεννηθεῖ ὁ ἄνθρωπος αὐτός»
(στίχ. 24). «Οὐαί», λοιπόν, στόν Ἰούδα, καί ἄς μήν πεῖ κανείς ὅτι πρέπει νά «τιμηθεῖ»,
γιατί ἔγινε ὄργανο γιά τόν σωτήριο σταυρικό θάνατο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Οὐ γάρ
ὡς συνεργῶν τῇ τοῦ Θεοῦ βουλῇ τοῦτο ἔπραξεν, ἀλλά τήν οἰκείαν κακίαν ἐκθερα-
πεύων» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,444). Ἀλλά, ἄν τό ἐξετάσουμε καλά, θά δοῦμε ὅτι
προηγουμένως ὁ Ἰησοῦς δέν ἤθελε νά σταυρωθεῖ, ὅπως τό δεικνύει αὐτό καί στήν
προσευχή Του στήν Γεθσημανῆ, ὅπου προσεύχεται νά παρέλθει ἀπ᾽ Αὐτόν τό ποτήριο
τοῦ σταυρικοῦ θανάτου (26,39). Ἐπειδή ὅμως ἐγνώριζε ὅτι, διά τήν κακία τοῦ ἐχθροῦ,
διαφορετικά δέν θά ἐσώζοντο οἱ ἄνθρωποι,  γι᾽ αὐτό «θελητόν γίνεται αὐτῷ τό προ-
ηγουμένως ἀθέλητον» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,444). 

3. Τελικά καί αὐτός ὁ Ἰούδας, γιά νά ξεφύγει τήν προσοχή τῶν μαθητῶν, ἐρώτησε
τόν Χριστόν λέγοντάς Του: «Μήτι ἐγώ εἰμι, ραββί;» (στίχ. 25). Πουθενά ἀλλοῦ δέν
φαίνεται στά Εὐγγέλια ὅτι ὁ Ἰούδας ἐκάλεσε τόν Ἰησοῦ «Ραββί», δηλαδή, Διδάσκαλο.
Τώρα ὅμως, θαρρώντας στήν ἐπιείκεια τοῦ Κυρίου καί ὅτι δέν τόν ἤλεγξε φανερά,
γιά νά ἀποκρύψει τήν ἐνοχή του ἀπό τούς ἄλλους μαθητές, προσφωνεῖ τόν Κύριο
«Ραββί». Στό ἐρώτημα τοῦ Ἰούδα «μήτι ἐγώ εἰμι, ραββί;», ὁ Κύριος τοῦ ἀπάντησε:
«Σύ εἶπας» (στίχ. 25)! Ἡ ἀπάντηση αὐτή εἶναι κάπως ἀόριστη καί συνεσκιασμένη,
εἶναι ἀμφίβολη. Αὐτό ἔγινε κατά πρόνοια τοῦ Κυρίου ἀφ᾽ ἑνός μέν γιά τήν μετάνοια
τοῦ Ἰούδα καί ἀφ᾽ ἑτέρου γιά νά μήν ἀνασταλεῖ τό πάθος τοῦ Κυρίου. Γιατί, ἄν ὁ
Κύριος βεβαίωνε καθαρά ὅτι αὐτός, ὁ Ἰούδας, εἶναι ὁ προδότης, τότε θά ἐγίνετο
ἔκρηξη ὀργῆς ἐναντίον του ἀπό τούς ἄλλους μαθητές καί θά ἀνεστέλλετο γιά κάποιο
διάστημα ἡ προδοσία. 

26,21. Ἐσθιόντων αὐτῶν. Λέγουν ὅτι πρό-
κειται περί προηγουμένου δείπνου, τό ὁποῖο προ-
ηγεῖτο τοῦ κυρίως λεγομένου πασχαλίου δείπνου.

26,23. Ὁ ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ τρυβλίῳ. Ἡ
ἔκφραση σημαίνει τόν ὁμοτράπεζο, τόν οἰκεῖο.
Ἦταν οἰκεῖος αὐτός ὁ ὁποῖος θά γίνει προδό-

26,20 Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέ-
κειτο μετὰ τῶν δώδεκα. 
21Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν· ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει
με. 
22 Καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο
λέγειν αὐτῷ ἕκαστος αὐτῶν· μήτι
ἐγώ εἰμι, Κύριε; 
23Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ὁ ἐμβάψας

26,20Ὅταν δέ βράδυασε, καθόταν
στό τραπέζι μαζί μέ τούς δώδεκα. 
21 Καί ἐνῶ ἔτρωγαν, εἶπε: «Ἀληθινά
σᾶς λέγω, ὅτι ἕνας ἀπό σᾶς θά μέ πα-
ραδώσει». 
22Αὐτοί δέ λυπήθηκαν πάρα πολύ καί
ἄρχισαν ὁ καθένας ἀπ᾿ αὐτούς νά τοῦ
λέγουν: «Μήπως εἶμαι ἐγώ, Κύριε;» 
23 Ἐκεῖνος δέ ἀποκρίθηκε καί εἶπε:
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μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ τρυβλίῳ τὴν χεῖρα,
οὗτός με παραδώσει. 

24 Ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει
καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ· οὐαὶ
δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν
ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος
ἐκεῖνος.

25 Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδι-
δοὺς αὐτὸν εἶπε· μήτι ἐγώ εἰμι,
ραββί; Λέγει αὐτῷ, σὺ εἶπας. 

«Αὐτός πού βούτηξε μαζί Μου τό
χέρι στό πιάτο, αὐτός θά μέ παρα -
δώσει. 
24Καί ὁ μέν Υἱός τοῦ ἀνθρώπου βα-
δίζει πρός τό θάνατο ὅπως εἶναι
γραμμένο γι᾿ αὐτόν. Ἀλλοίμονο
ὅμως στόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο, ἀπό τόν
ὁποῖο θά παραδοθεῖ ὁ Υἱός τοῦ
ἀνθρώπου. Θά ἦταν καλύτερα γι᾿
αὐτόν νά μήν εἶχε γεννηθεῖ». 
25Ρώτησε δέ ὁ Ἰούδας, πού τόν παρέ-
δωκε, καί εἶπε: «Μήπως εἶμαι ἐγώ,
διδάσκαλε;». Καί τοῦ ἀπαντᾶ: «Τό
εἶπες ἐσύ». 

της!... Στό ἀνατολικό δεῖπνο ἔπρεπε νά «ἐμβά-
ψουν», νά βουτήξουν, τό χέρι τους στήν κοινή
πιατέλα καί νά βγάλουν ἀπ᾽ αὐτή τήν τροφή, πού
τήν ἔκαναν μιά μπουκιά. 25,25. Σύ εἶπας. Αὐτή
ἡ ἀπάντηση πρέπει νά εἰπώθηκε μέ σιγανή φωνή,

γιατί οἱ ἄλλοι μαθητές δέν ὑποπτεύθηκαν τίποτε.
Σύγκρ. μέ Ἰωάν. 13,24-26, ὅπου φαίνεται ὅτι τό
σημεῖον δόθηκε κατ᾽ ἰδίαν στόν Ἰωάννη καί τόν
Πέτρο. 

Σύσταση τῆς Θείας Εὐχαριστίας (26,26-29)

1. Τήν ὥρα τοῦ δείπνου ὁ Κύριος ἔλαβε ἄρτον, ἀπό τόν ὑπάρχοντα στήν τράπεζα,
καί ἀφοῦ εὐχαρίστησε («εὐχαριστήσας»), τόν εὐλόγησε, τόν τεμάχισε καί τόν ἔδινε
στούς μαθητές Του λέγοντας: «Λάβετε φάγετε τοῦτό ἐστι τό σῶμά Μου» (στίχ. 26). Τό
«εὐχαριστήσας» σημαίνει βέβαια ὅτι ὁ Κύριος ἀπήγγειλε εὐχαριστήριο εὐχή, ὅπως καί
ἐμεῖς, κατά μίμηση τοῦ Κυρίου, πράττουμε κατά τήν Θεία Λειτουργία («εὐχαριστή-
σωμεν τῷ Κυρίῳ», λέγομε), ἀλλά τό ρῆμα ὑποδηλώνει ὅτι ὁ Κύριος εὐχαρίστως, μετά
χαρᾶς κάνει τόν τεμαχισμόν τοῦ ἄρτου· εὐχαρίστως δηλαδή πορεύεται πρός τό μαρ-
τύριο, γιατί αὐτό σημαίνει ὁ τεμαχισμός τοῦ ἄρτου: Τό μαρτύριο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ λόγος
τοῦ Κυρίου «τοῦτό ἐστι τό σῶμά μου», πού λέγουμε καί ἐμεῖς κατά τήν τέλεση τῆς
Θείας Εὐχαριστίας, σημαίνει αὐτό πού λέγει. Ὅτι δηλαδή αὐτός ὁ εὐλογηθείς καί ἁγια-
σθείς ἄρτος εἶναι αὐτό τό Σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὄχι ἀντίτυπο, ἀλλά αὐτό
τό Ἴδιο τό Σῶμα Του. ῎Εγινε θαῦμα! Ὁ ἄρτος, «ἀρρήτῳ ἐνεργείᾳ», ὅπως λέγει  ὁ Θε-
οφύλακτος, μέ τήν δύναμη, δηλαδή, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μεταποιεῖται σέ Σῶμα Χρι-
στοῦ. Καί ὁ οἶνος πάλι μεταποιεῖται σέ Αἷμα Χριστοῦ. Αὐτό γίνεται «διά τήν ἀσθένειαν
ἡμῶν», ἐπειδή δέν θά μπορούσαμε νά φᾶμε ὠμό κρέας ἤ νά πιοῦμε αἷμα. Γι᾽ αὐτό ὁ
Χριστός ἐσθίεται καί πίνεται ἀπό τούς πιστούς Του σ᾽ αὐτό πού οἱ ἄνθρωποι τρώγουν

Ψαλμ.
40,10
Ἰωάν.
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Ἰωάν.
17,12

||Μάρκ.
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καί πίνουν. Τρῶμε ψωμί καί πίνουμε κρασί. Ἀλλά αὐτό πού τρώγουμε καί πίνουμε
εἶναι πραγματικά Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ καί ἄς φαίνεται ψωμί καί κρασί. 

2. Ἔπειτα ὁ Ἰησοῦς ἔλαβε τό ποτήριο καί ἀφοῦ πάλι εὐχαρίστησε τό ἔδωσε στούς
μαθητές Του καί εἶπε: «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τό Αἷμά μου τό τῆς Καινῆς
Διαθήκης τό ὑπέρ ἡμῶν καί πολλῶν ἐκχυνόμενον» (στίχ. 28). Ὅπως ἡ Παλαιά Διαθήκη
εἶχε σφάγιο καί αἷμα, ἔτσι καί ἡ Καινή. Εἶπε ὁ Κύριος ὅτι τό Αἷμά Του χύνεται  περί
«πολλῶν», ἀντί περί «πάντων». Καί οἱ πάντες εἶναι πολλοί! Ἀλλά, γιατί, ὅταν ἔδιδε
στούς μαθητές Του τό Σῶμά Του, δέν εἶπε, «λάβετε φάγετε πάντες», ὅπως εἶπε ὅταν
ἔδιδε τό Αἷμά Του; Λέγουν ὅτι αὐτό ἑρμηνεύεται ἀπό τόν Ἰούδα. Γιατί λέγουν γι᾽ αὐτόν
ὅτι μέν ἄρτο ἔλαβε ὁ Ἰούδας, δέν τόν ἔφαγε ὅμως, ἀλλά τόν ἔκρυψε γιά νά τόν δείξει
στούς Ἰουδαίους, ὅτι ὁ Ἰησοῦς τό Σῶμά Του τό καλεῖ ἄρτο. Ἀπό τό ποτήριο ὅμως ἔπιε
ὁ Ἰούδας, γιατί δέν μποροῦσε νά γίνει διαφορετικά. 

3. Τέλος ἔχουμε ἕνα τρόπον τινά πανηγυρικό χαιρετισμό τοῦ Κυρίου. Λέγει τούς
μαθητές Του: «Λέγω δέ ὕμῖν ὅτι οὐ μή πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέ-
λου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτό πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινόν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πα-
τρός Μου» (στίχ. 29). Τό βαθύ νόημα τῶν λόγων αὐτῶν τοῦ Κυρίου εἶναι ὅτι τά αἰώνια
ἀγαθά στήν οὐράνιο Βασιλεία, τά ὁποῖα συμβολίζονται καί αὐτά μέ δεῖπνο καί κοινή
τράπεζα (βλ. καί Ἠσ. 25,6. Λουκ. 13,29. 14,15. 22,30. Ἀποκ. 3,20. 19,9), εἶναι συνέ-
χεια τοῦ Δείπνου τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματός Του καί τοῦ Αἵματός Του. Ἀπό τήν
ἔκφραση «οὐ μή πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου» (στίχ. 29) φαί-
νεται ὅτι ἔπιε καί ὁ Κύριος ἀπό τό ἁγιασμένο ποτήριο. Καί ὅπως λέγει ὁ Ζιγαβηνός,
«εἰ τοῦ ποτηρίου μετέσχε, μετέλαβεν ἄρα καί τοῦ ἄρτου». Καί ὁ Κύριος λοιπόν μετέλαβε
τοῦ Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου (τοῦ Σώματός Του καί τοῦ Αἵματός Του) καί αὐτό τό ἔκανε
γιά τούς μαθητές Του. Γιά νά μήν ποῦν αὐτοί, «Τί; Αἷμα πίνομεν καί σάρκα ἐσθίομεν;
καί θορυβηθῶσι, τότε... πρῶτος αὐτός τοῦτο ἐποίησεν, ἐνάγων αὐτούς ἀταράχως εἰς τήν
κοινωνίαν τῶν μυστηρίων» (Χρυσόστομος). Ἀλλά θά ἦταν παράδοξο καί ἀσύνηθες ὁ
προϊστάμενος τῆς πασχαλινῆς τράπεζας νά μήν πίει καί αὐτός ἀπό τό ποτήριο. 

26,26. Ἐσθιόντων αὐτῶν. Εἶχαν φθάσει στό
κέντρο τοῦ πασχαλίου δείπνου. Ἔχουμε ἐπίση-
μες εὐχαριστίες στόν Γιαχβέ γιά τήν τελετή

(ἐκφωνήσεις γιά τόν ἄρτο καί τόν οἶνο μέ ἀνά-
λογες χειρονομίες), τίς ὁποῖες ὁ Ἰησοῦς μεταφέ-
ρει στό μυστήριο τῆς νέας λατρείας πού θεσπίζει.

26,26Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν
ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστή-
σας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς
καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι
τὸ σῶμά μου· 

27καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαρι-
στήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε
ἐξ αὐτοῦ πάντες· 

26,26 Ἐνῶ δέ ἔτρωγαν, ὁ Ἰησοῦς
πῆρε τόν ἄρτο, καί ἀφοῦ ἔκανε εὐχα-
ριστήρια προσευχή, τόν ἔκοψε καί
τόν μοίρασε στούς μαθητές καί εἶπε:
«Λάβετε, φάγετε· αὐτό εἶναι τό σῶμα
Μου». 
27Ὕστερα πῆρε τό ποτήριο, καί ἀφοῦ
ἔκανε εὐχαριστήρια προσευχή, τό
ἔδωσε σ᾿ αὐτούς καί εἶπε: «Πίετε ἀπ᾿

Α´ Κορ.
10,16
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28τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς
καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν
ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

29 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ᾿
ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς
ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης
ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾿ ὑμῶν καινὸν ἐν
τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 

αὐτό ὅλοι· 
28διότι αὐτό εἶναι τό Αἷμα Μου τῆς
Νέας Διαθήκης, πού χύνεται γιά
ὅλους γιά νά συγχωρηθοῦν οἱ ἁμαρ-
τίες τους. 
29Σᾶς λέγω δέ, ὅτι δέν θά πιῶ πλέον
ἀπ᾿ αὐτόν τόν καρπό τοῦ ἀμπελιοῦ,
ἕως τήν ἡμέρα ἐκείνη, πού θά τόν
πίνω μαζί σας καινούργιο στή Βασι-
λεία τοῦ Πατέρα Μου». 

26,27. Εὐχαριστήσας. Ἐξ αὐτοῦ τό Μυστήριον
ὀνομάσθηκε θεία Εὐχαριστία. 26,28. Τό αἷμα
μου... τῆς Καινῆς Διαθήκης... εἰς ἄφεσιν ἁμαρ-
τιῶν. Βλ. καί Λουκ. 22,20. Α´ Κορ. 11,25. Ὅπως
ἤδη, στό Σινᾶ, τό αἷμα τῶν θυμάτων σφράγισε
τήν διαθήκη τοῦ Γιαχβέ μέ τόν λαό Του (βλ.
σχόλ. εἰς Ἐξ. 24,4-8. Βλ. καί Γεν. 15,1), τό ἴδιο
καί τώρα πάνω στό Σταυρό τό Αἷμα τοῦ τελείου
θύματος, τοῦ Ἰησοῦ, θά σφραγίσει μεταξύ Θεοῦ
καί ἀνθρώπων τήν «νέα» διαθήκη (βλ. 22,20),
πού ἐξήγγειλαν οἱ προφῆτες (βλ. Ἱερ. 38 [Ἑβρ.
31], 31-34). Ὁ Ἰησοῦς ἀπέδωσε στόν ἑαυτό Του

τήν ἀποστολή τῆς παγκόσμιας λύτρωσης, τήν
ὁποία ἐσήμανε ὁ Ἠσαΐας στόν «Δοῦλο τοῦ
Γιαχβέ» (Ἡσ. 42,6. 49,6. 53,12. 42,1 σχόλ. Βλ.
Ἑβρ. 8,8. 9,15. 12,24). Ὁ λόγος γιά τήν Καινή
Διαθήκη ἀπαντᾶ συχνά στόν Παῦλο σέ πολλά
ἐδάφια, πράγμα τό ὁποῖο δηλώνει τήν μεγάλη ση-
μασία της (βλ. Α´ Κορ. 11,25. Β´ Κορ. 3,4-6.
Γαλ. 3,15-20. 4,24). – Περί πολλῶν. Περί πάν-
των, χωρίς περιορισμό (ὁμοίως καί εἰς 20,28).
26,29. Στόν στίχ. ἔχουμε ὑπαινιγμό στόν ἐσχατο-
λογικό δεῖπνο, βλ. 8,11. 22,1 ἑξ. Τελείωσαν τά
ἐπίγεια δεῖπνα τοῦ Ἰησοῦ μέ τούς μαθητές Του. 

Πρόρρηση τῆς ἀρνήσεως τοῦ Πέτρου (26,30-35)

1. Ἀφοῦ ἐδείπνησαν ὁ Κύριος καί οἱ μαθητές Του, ὕμνησαν καί ἔπειτα βγῆκαν
πρός τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν (στίχ. 30). Ὅπως ὁ Κύριος μετά τό θεῖο Δεῖπνο ὕμνησε
μετά τῶν μαθητῶν Του, ἔτσι καί ἐμεῖς ἐντελλόμεθα κατά τήν Θεία Λειτουργία μετά
τήν Θεία Κοινωνία νά εὐχαριστοῦμε τόν Κύριο («μεταλαβόντες τῶν θείων ἁγίων
ἀχράντων ἀθανάτων... Μυστηρίων ἀξίως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ»). Ὁ ἅγιος Χρυ-
σόστομος λέγει: «Ἀκούσατε ὅσοι καί τήν τελευταίαν πάλιν εὐχήν οὐκ ἀναμένετε τῶν
μυστηρίων· αὕτη γάρ ἐκείνης (τοῦ δείπνου τοῦ Κυρίου μέ τούς μαθητές Του) σύμβο-
λον. Εὐχαρίστησε καί ὕμνησε καί πρό τοῦ δοῦναι τοῖς μαθηταῖς, ἵνα καί ἡμεῖς εὐχα-
ριστῶμεν. Εὐχαρίστησε καί ὕμνησε μετά τοῦ δοῦναι, ἵνα καί ἡμεῖς αὐτό τοῦτο
ποιῶμεν». Ἔρχεται πρός τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ὁ Κύριος, τό ὁποῖο ἦταν τόπος γνω-
στός καί γνώριμος σέ ὅλους τούς Ἰουδαίους, γιά νά μή φανεῖ ὅτι θέλει νά κρυβεῖ
καί νά ἀποφύγει τό πάθος. Ὡς Θεός ὁ Ἰησοῦς Χριστός προλέγει τώρα στούς μαθητές
Του ὅτι θά «σκανδαλισθοῦν», δηλαδή, θά κλονισθοῦν στήν πίστη τους γι᾽ Αὐτόν
κατά τήν νύχτα ἐκείνη (στίχ. 31). Θά σκανδαλισθοῦν γιατί δέν θά τόν δοῦν ὡς θριαμ-
βευτή Μεσσία, ὅπως ἔτσι τόν περίμεναν, ἀλλά ὡς ἕνα ἀδύναμο ἄνθρωπο συρόμενο
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καί δικαζόμενο καί καταδικαζόμενο ἀπό τούς ἐχθρούς Του. Γιά νά μή νομίσουν δέ
οἱ μαθητές ὅτι τούς κατηγορεῖ ὁ Κύριος γιά τόν σκανδαλισμό τους, τούς λέγει «γέ-
γραπται» (στίχ. 31), ἔχει γραφεῖ, ἔχει προφητευθεῖ ἀπό τόν προφήτη Ζαχαρία. Ὁ
προφήτης εἶχε πεῖ, «πατάξω τόν ποιμένα καί διασκορπισθήσονται τά πρόβατα τῆς
ποίμνης» (βλ. Ζαχ. 13,7). Ὁ Πατήρ δηλαδή θά ἐπιτρέψει νά κτυπηθεῖ, νά σταυρωθεῖ
ὁ Υἱός, ὁ Ποιμήν, καί θά διασκορπισθοῦν τά πρόβατα, δηλαδή, οἱ μαθητές. Μέ αὐτόν
τόν λόγο ὁ Χριστός ὑπαινίσσεται ὅτι Αὐτός κρατοῦσε τούς μαθητές Του ἑνωμένους
κοντά Του. Ἀλλά λύοντας ὁ Ἰησοῦς Χριστός τήν λύπη τῶν μαθητῶν Του γι᾽ αὐτό
πού τούς εἶπε, τούς λέγει τώρα τό χαρούμενο ὅτι θά ἀναστηθεῖ καί θά τούς περιμένει
στήν Γαλιλαία (στίχ. 32). Σάν νά τούς εἶπε δηλαδή μέ αὐτό ὁ Κύριος ὅτι θά ἐγκα-
ταλείψει τήν Ἰερουσαλήμ καί θά πορευθεῖ πρός τά ἔθνη, τά ὁποῖα κατοικοῦσαν στήν
Γαλιλαία. 

2. Στόν λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι ὅλοι γι᾽ Αὐτόν ἐκείνη τήν νύκτα θά σκανδαλισθοῦν,
ὁ Πέτρος εἶπε μέ βεβαιότητα ὅτι καί ἄν ὅλοι κλονισθοῦν στήν πίστη ἀπέναντί Του,
αὐτός ποτέ δέν θά τό πάθει αὐτό (στίχ. 33). Ὁ λόγος αὐτός τοῦ Πέτρου ἔχει πολλή
ὑπερηφάνεια. Γι᾽ αὐτό καί τόν ἀφήνει ὁ Χριστός νά πέσει, γιά νά μάθει νά μήν θαρ-
ρεύει στόν ἑαυτό του καί νά μήν θεωρεῖ τήν δική του γνώμη πιστότερη ἀπό τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ. Προλέγει λοιπόν ὁ Κύριος στόν Πέτρο ὅτι αὐτήν ἀκριβῶς τήν νύχτα θά
Τόν ἀρνηθεῖ καί μάλιστα τοῦ προλέγει καί τήν ὥρα καί τό πόσες φορές θά τόν ἀρνη-
θεῖ. Θά τόν ἀρνηθεῖ τρεῖς φορές προτοῦ νά λαλήσει ὁ πετεινός (στίχ. 34)! Τό πε-
ρίεργο ὅμως εἶναι ὅτι καί μετά ἀπό τήν νέα προφητεία αὐτή τοῦ Κυρίου, ὁ Πέτρος
πάλι Τόν διαβεβαίωσε ὅτι δέν πρόκειται νά τόν ἀπαρνηθεῖ καί ἄν ἀκόμη εἶναι ἀνάγκη
νά πεθάνει (στίχ. 35). Τό πράγμα ἑρμηνεύεται ψυχολογικά ὡς ἑξῆς: «Ἀπαλλαγείς
γάρ τοῦ διά τήν προδοσίαν φόβου, ἐκ πολλῆς ἀγάπης καί φιλοτιμίας ἤρξατο καί τῶν
ἄλλων κατεξανίστασθαι καί τῷ Χριστῷ ἀνθίστασθαι» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,448). 

26,30. Καί ὑμνήσαντες. Στό δεῖπνο τοῦ
Πάσχα ἐψάλλετο τό πασχάλιο Ἀλληλούϊα (Hal-
lel), ἤτοι οἱ Ψαλμ. 113-118, οἱ ὁποῖοι τό ἐσφρά-
γιζαν. Ἀλλά δυνατόν ὁ Κύριος νά ἔψαλλε

κάποιον ἄλλο Ψαλμό, ἀπό τούς συνήθως ψαλλο-
μένους στόν Ναό. 26,31. Σκανδαλισθήσεσθε.
Σκάνδαλο θρησκευτικό γι᾽ αὐτούς τό νά βλέπουν
νά ὑποκύπτει χωρίς ἀντίσταση ἐκεῖνος τόν

26,30Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς
τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. Τότε λέγει
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· 
31πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν
ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται
γάρ, πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ δια-
σκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς
ποίμνης·

32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω

26,30 Ἀφοῦ δέ ὕμνησαν, βγῆκαν
γιά νά πᾶνε στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 

31 Τότε τούς λέγει ὁ Ἰησοῦς: «Ὅλοι
ἐσεῖς θά σκανδαλιστεῖτε γιά μένα
αὐτή τήν νύχτα, γιατί εἶναι γραμ-
μένο: “Θά χτυπήσω τόν ποιμένα καί
θά διασκορπιστοῦν τά πρόβατα τοῦ
ποιμνίου”. 
32 Ἀλλά μετά τήν ἀνάστασή μου θά

Ζαχ. 13,7

28,7
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ὁποῖον θεωροῦσαν Μεσσία (16,16) καί ἀπό τόν
ὁποῖο περίμεναν ἐγγύς τόν θρίαμβο (20,21 ἑξ.).
Οἱ μαθητές τώρα θά χάσουν γιά μιά στιγμή τήν
δύναμή τους καί μάλιστα τήν πίστη τους (βλ.
Λουκ. 22,31-32. Ἰωάν. 16,1). – Γέγραπται (βλ.
Ζαχ. 13,7) γάρ πατάξω τόν ποιμένα... «Πατάξαι

λέγεται ὁ Πατήρ τόν Υἱόν, διότι γνώμῃ αὐτοῦ, ἤτοι
παραχωρήσει, ἐσταύρωσαν οἱ Ἰουδαῖοι τόν Κύ-
ριον· δυνάμενος γάρ κωλύσαι, εἶτα μή κωλύσας,
λέγεται πατάξαι διά τήν παραχώρησιν» (Θεοφύ-
λακτος, Μ. 123,445). 

πάω πρίν ἀπό σᾶς στή Γαλιλαία». 
33 Τότε ὁ Πέτρος πῆρε τό λόγο καί
τοῦ εἶπε: «Καί ἄν ὅλοι σκανδαλι-
στοῦν γιά σένα, ἐγώ ὅμως δέν θά
σκανδαλιστῶ ποτέ». 
34Τοῦ εἶπε ὁ Ἰησοῦς: «Ἀληθινά σοῦ
λέγω, ὅτι αὐτή τήν νύχτα, προτοῦ νά
λαλήσει ὁ πετεινός, θά μέ ἀπαρνη-
θεῖς τρεῖς φορές». 
35Τοῦ λέει ὁ Πέτρος: «Καί ἄν ἀκόμη
χρειαστεῖ νά πεθάνω μαζί Σου, δέν
θά σέ ἀπαρνηθῶ». Ἀλλά καί ὅλοι οἱ
μαθητές εἶπαν τό ἴδιο. 

ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
33 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν
αὐτῷ· εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται
ἐν σοί, ἐγὼ δὲ οὐδέποτε σκανδαλι-
σθήσομαι.
34 Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω
σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέ-
κτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 

35 Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· κἂν δέῃ με
σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνή-
σομαι. ὁμοίως δὲ καὶ πάντες οἱ μα-
θηταὶ εἶπον.

Στήν Γεθσημανῆ (26,36-46)

1. Μετά τήν πρόρρηση περί τοῦ Πέτρου καί τῶν μαθητῶν Του ἔρχεται ὁ Κύριος
σέ κάποιο ἀγρόκτημα λεγόμενο Γεθσημανῆ καί εἶπε στούς μαθητές Του νά καθή-
σουν ἐκεῖ μέχρις ὅτου Αὐτός πάει παραπέρα γιά νά προσευχηθεῖ (στίχ. 36). Δίδαγμα
αὐτό γιά μᾶς ὅτι ὅταν θέλουμε νά προσευχηθοῦμε θερμῶς γιά κάποιο αἴτημα  πρέπει
νά εἴμαστε μεμονωμένοι. Μαζί Του ὅμως ὁ Ἰησοῦς πῆρε τόν Πέτρο καί τούς δύο
υἱούς τοῦ Ζεβεδαίου, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, καί ἄρχισε νά λυπεῖται καί νά
στενοχωρεῖται πολύ («λυπεῖσθαι καί ἀδημονεῖν», στίχ. 37),τούς εἶπε δέ νά γρηγοροῦν
καί αὐτοί μαζί Του (στίχ. 38). Δέν παρέλαβε ὁ Κύριος μαζί Του ὅλους τούς μαθητές,
ἀλλά τούς τρεῖς μόνο, αὐτούς πού εἶδαν τήν δόξα Του στό Θαβώρ, γιά νά μήν σκαν-
δαλισθοῦν πού θά τόν ἔβλεπαν λυπούμενο καί ἀδημονοῦντα, γιατί εἶχαν δεῖ τήν
θεϊκή Του δόξα κατά τήν Μεταμόρφωσή Του. Ὅμως καί αὐτούς τούς ἀφήνει καί πη-
γαίνει λίγο παραπέρα (στίχ. 39α), γιά νά προσευχηθεῖ. Γιατί «λυπεῖται» καί «ἀδη-
μονεῖ» ὁ Κύριος; «Οἰκονομικῶς», ἀπαντᾶ ὁ Θεοφύλακτος, γιά νά πιστωθεῖ ἡ
ἀνθρώπινη φύση Του. Ὅτι εἶναι πραγματικά ἄνθρωπος. Γιατί εἶναι ἴδιον τῆς ἀνθρώ-
πινης φύσης τό νά δειλιᾶ γιά τόν θάνατο, ὅπως ἀκούομε ἐδῶ τόν Κύριό μας νά λέγει
προσευχόμενος, «Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τό ποτήριον τοῦτο»
(στίχ. 39). Ὁ θάνατος ἦλθε παρά φύσιν στόν ἄνθρωπο, καί γι᾽ αὐτό ἡ φύση μας τόν

26,69-75

||Μάρκ.
14,32-42

||Λουκ.
22,40-46

||Ἰωάν.
18,1

Ἰωάν.
12,27-30

Ἑβρ. 5,7-
10
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ἀποτρέπεται. Ἀλλά ἐκφράζεται καί ἔτσι ὁ Κύριος ὡς φοβούμενος τόν θάνατο γιά
νά ξεφύγει τήν προσοχή τοῦ Διαβόλου, ὥστε νά ἐπιπηδήσει ἐναντίον Του ὁ Διάβολος
σάν σέ ἁπλό ἄνθρωπο καί νά Τόν θανατώσει καί ἔτσι νά συντριβεῖ αὐτός, ὁ Διάβο-
λος. Ἀλλά καί ἄν ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπιζητοῦσε τόν θάνατο αὐτοβούλως θά ἔλεγαν
οἱ Ἰουδαῖοι ὅτι δέν ἁμάρτησαν αὐτοί πού θανάτωσαν ἐκεῖνον πού μόνος Του ἦλθε
πρός τόν θάνατο. Ἀπό αὐτό συμπεραίνει ὁ Θεοφύλακτος ὅτι δέν πρέπει μόνοι μας
νά ρίπτουμε τούς ἑαυτούς μας στού πειρασμούς, ἀλλά ἀντίθετα νά προσευχόμεθα
νά ρυσθοῦμε ἀπ᾽ αὐτούς, ὅπως τό κάνει ὁ Κύριος ἐδῶ. Τελικά, μιμούμενοι πάλιν τό
παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας, ἄν καί ἡ ἀνθρώπινη φύση μας ζητάει ἄλλο, ὅμως ἐμεῖς
νά θέλουμε νά γίνει τό θέλημα τοῦ Κυρίου καί σ᾽ αὐτό νά ὑπακούουμε (στίχ. 39β). 

2. Μετά τήν προσευχή Του ὁ Κύριος ἔρχεται καί βρίσκει τούς μαθητές Του νά κοι-
μοῦνται. Καί ἀπευθυνόμενος πρός ὅλους, ἀλλά στόν Πέτρο ἰδιαίτερα, τούς λέγει, πῶς
δέν μπόρεσαν νά ἀγρυπνήσουν μία ὥρα μαζί Του (στίχ. 40). Γιατί ἰδιαίτερα στόν
Πέτρο; Γιατί αὐτός ἐκαυχᾶτο περισσότερο τῶν ἄλλων καί ἔλεγε ὅτι εἶναι ἕτοιμος νά
πεθάνει καί ὑπέρ αὐτοῦ (βλ. στίχ. 35). Ἀλλά, ἐπειδή ἐλύπησε ὁ Χριστός τούς μαθητές
Του διά τοῦ ἐλέγχου Του, τούς γλυκαίνει τώρα κάπως λέγοντάς τους, «τό μέν πνεῦμα
πρόθυμον, ἡ δέ σάρξ ἀσθενής» (στίχ. 41). Σάν νά τούς λέγει: «Συγγνώμης ἀξιῶ ὑμᾶς,
ὅτι οὐ διά καταφρόνησιν ἀπονυστάξατε, ἀλλά δι᾽ ἀσθένειαν» (Θεοφύλακτος, MPG
123,445). Ἀσφαλῶς δέν εἶχε ἀνάγκη ὁ Κύριος ἀπό τήν βοήθεια τῶν μαθητῶν Του καί
φαίνεται αὐτό ἀπό τό ὅτι τούς ἐξυπνᾶ τήν τρίτη φορά, τότε πού ἦταν βεβαία ἡ παρά-
δοσή Του, λέγοντάς τους, «ἰδού ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με» (στίχ. 45-46). 

Ἐγείρει λοιπόν ὁ Χριστός τούς μαθητές Του ἀπό τόν τόπο ὅπου εὑρίσκοντο καί
ἔρχεται πρός τούς μέλλοντας νά τόν συλλάβουν. Καί τούς ἀπαντᾶ σάν νά τοῦ δώ-
σουν κάτι τό πολύ χαρούμενο καί εὐφρόσυνο. Ναί, θά τοῦ δώσουν τό Πάθος Του,
τό ὁποῖο θά εἶναι τό μόνο σωτήριο καί λυτρωτικό γιά τούς ἀνθρώπους!

26,36. Γεθσημανῆ. Τό ὄνομα σημαίνει
«ἐλαιοτριβεῖον». Τοποθετεῖται στήν κοιλάδα τῶν

Κέδρων, στούς πρόποδας τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν.
26,38. Περίλυπος ἐστιν ἡ ψυχή μου...

26,36 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται μαζί
τους σέ ἕναν τόπο λεγόμενο Γεθση-
μανῆ καί λέγει στούς μαθητές:
«Καθῆστε ἐδῶ, γιά νά πάω νά προ-
σευχηθῶ ἐκεῖ». 
37Καί ἀφοῦ παρέλαβε τόν Πέτρο καί
τούς δύο υἱούς τοῦ Ζεβεδαίου,
ἄρχισε νά λυπᾶται καί νά ἀγωνιᾶ. 
38 Τότε λέγει σ᾽ αὐτούς ὁ Ἰησοῦς:
«Εἶναι πολύ λυπημένη ἡ ψυχή μου,
πού σχεδόν θά πεθάνω. Μείνετε ἐδῶ
καί ἀγρυπνεῖτε μαζί μου». 
39 Καί ἀφοῦ προχώρησε λίγο, ἔπεσε

26,36Τότε ἔρχεται μετ᾿ αὐτῶν ὁ
Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθση-
μανῆ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς· καθί-
σατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν
προσεύξωμαι ἐκεῖ. 
37 Καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ
τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο
λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 
38Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· περί-
λυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανά-
του· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε
μετ᾿ ἐμοῦ. 
39 Καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ
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πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ
λέγων· πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι,
παρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον
τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿
ὡς σύ. 

40 Kαὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς
καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας,
καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· οὕτως οὐκ
ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι
μετ᾿ ἐμοῦ! 
41 Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα
μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν
πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθε-
νής. 
42 Πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προ-
σηύξατο λέγων· πάτερ μου, εἰ οὐ δύ-
ναται τοῦτο τὸ ποτήριον παρελθεῖν
ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω
τὸ θέλημά σου. 
43 Καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν
καθεύδοντας· ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ
ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. 
44 Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἀπελθὼν πάλιν
προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν
λόγον εἰπών· 
45 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς
αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· καθεύδετε
τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε! Ἰδοὺ
ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
που παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρ-

μέ τό πρόσωπο στήν γῆ καί προσευ-
χόταν καί ἔλεγε: «Πατέρα μου, ἄν
εἶναι δυνατόν, ἄς μήν πιῶ τό ποτήρι
αὐτό (τό ποτήρι τοῦ μαρτυρικοῦ του
θανάτου). ᾽Αλλά (ἄς γίνει) ὄχι ὅπως
θέλω ἐγώ, ἀλλά ὅπως θέλεις ἐσύ». 
40Ἔπειτα ἔρχεται στούς μαθητές Του
καί τούς βρίσκει νά κοιμοῦνται, καί
λέγει στόν Πέτρο: «Οὔτε μία ὥρα
δέν μπορέσατε νά ἀγρυπνήσετε μαζί
μου; 
41 Ἀγρυπνεῖτε καί προσεύχεσθε, γιά
νά μήν πέσετε στόν πειρασμό. Τό
πνεῦμα βέβαια εἶναι πρόθυμο, ἡ δέ
σάρκα εἶναι ἀδύναμη». 
42 Πάλι γιά δεύτερη φορά πῆγε καί
προσευχήθηκε καί εἶπε: «Πατέρα
μου, ἄν δέν εἶναι δυνατόν νά ἀπο-
φύγω αὐτό τό ποτήρι καί νά μήν τό
πιῶ, ἄς γίνει τό θέλημά σου». 
43 Ἔπειτα πῆγε καί τούς βρῆκε πάλι
νά κοιμοῦνται, γιατί τά μάτια τους
ἦταν βαριά ἀπό τήν νύστα. 
44 Καί ἀφοῦ τούς ἄφησε, πῆγε πάλι
καί προσευχήθηκε γιά τρίτη φορά
λέγοντας τόν ἴδιο λόγο. 
45 Τότε ἔρχεται στούς μαθητές Του
καί τούς λέγει: «Ἀκόμη λοιπόν
κοιμᾶστε καί ἀναπαύεσθε! Ἰδού
πλησίασε ἡ ὥρα καί ὁ Υἱός τοῦ
ἀνθρώπου παραδίδεται σέ χέρια

Ἔκφραση, πού ἡ μορφή της θυμίζει τόν Ψαλμ.
41,6 καί Ἰωνᾶ 4,9. 26,39. Ὁ Ἰησοῦς αἰσθάνεται
σέ ὅλη του τήν δύναμη τόν τρόμο πού ἐμπνέει ὁ
θάνατος στόν ἄνθρωπο καί ἐκφράζει τήν φυσική
ἐπιθυμία νά Τόν ἀποφύγει, ἀλλά καταστέλλει τόν
τρόμο μέ τήν ἀποδοχή τοῦ θελήματος τοῦ Πα-
τρός, βλ. σχόλ. εἰς 4,1. 26,45. Καθεύδετε λοιπόν

καί ἀναπαύεσθε. Κατηγορία καλυμμένη μέ κά-
ποια ἐλαφρά πικρία (ἔλεγχο;): Πέρασε ἡ ὥρα
κατά τήν ὁποία θά ἔπρεπε νά ἀγρυπνεῖτε μαζί
μου. Ἡ στιγμή τῆς δοκιμασίας ἔφθασε καί ὁ
Ἰησοῦς θά προσέλθει σ᾽ αὐτήν μόνος Του: Οἱ μα-
θητές μπορεῖ νά κοιμηθοῦν, ἄν τό θέλουν...

6,10
Ἰωάν.4,34.
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Ρωμ. 5,19
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τωλῶν. 
46Ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ
παραδιδούς με.

ἀσεβῶν. 
46 Σηκωθεῖτε νά φύγουμε. Νά, ἔ -
φτασε ὁ προδότης μου». 

Ἡ σύλληψη τοῦ Ἰησοῦ (26,47-56)

Ἔρχονται νά συλλάβουν τόν Ἰησοῦν μέ ἀρχηγό τόν μαθητή Ἰούδα. Τονίζεται ἰδι-
αίτερα τό ὅτι ὁ Ἰούδας εἶναι μαθητής τοῦ Ἰησοῦ («εἷς τῶν δώδεκα», στίχ. 47). Ἄν
καί ἦταν ἐκλεγμένος ἀπό τόν Χριστό, καί θά ἦταν καλός στήν ἀρχή, ὅμως τώρα γί-
νεται προδότης. «Ὥστε καί σύ φοβοῦ, ἄνθρωπε, κἄν τῶν οἰκειοτάτων εἴης, μήποτε
ἀπορραθυμήσας ἐκπέσῃς» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,452). Ἐπειδή σέ πολλούς τῆς συ-
νοδίας τοῦ Ἰούδα ὁ Ἰησοῦς θά ἦταν ἄγνωστος καί ἐπειδή ἦταν νύχτα, ὁ προδότης
ἔδωσε «σημεῖον» ποιός εἶναι γιά νά τόν συλλάβουν. Τό σημεῖον ἦταν «ὅν ἄν φιλήσω,
αὐτός ἐστίν» (στίχ. 48). Ἐπειδή ἐγνώριζε ὁ Ἰούδας τήν φιλανθρωπία τοῦ Ἰησοῦ, θρα-
σύνεται καί τόν φιλᾶ. Καί ὁ Χριστός τό ἀνέχεται αὐτό ἀποβλέποντας στήν σωτηρία
του, στήν μετάνοιά του. Τοῦ εἶπε ὅμως, «ἑταῖρε ἐφ᾽ ὧ πάρει;» (στίχ. 50). Δηλαδή, γιά
ποιό σκοπό ἦλθες ἐδῶ; Ὡς φίλος; Ἀλλά, γιατί ἦλθες μέ μαχαίρια; Ἦλθες ὡς ἐχθρός;
Ἀλλά γιατί μέ καταφιλεῖς; Τόν ἐλέγχει ἔτσι ὡς δόλιο. Ἀφοῦ ὁ Ἰούδας ἔδωσε τό σημεῖο
στούς συνοδούς του, αὐτοί συνέλαβαν τόν Ἰησοῦν (στίχ. 50). Τότε, ἕνας πού ἦταν
μαζί μέ τόν Ἰησοῦ, ἔβγαλε τό μαχαίρι του καί ἐκτύπησε τόν δοῦλο τοῦ ἀρχιερέως
στό αὐτί καί τό ἔκοψε (στίχ. 51). Ὁ Πέτρος ἦταν αὐτός, ὅπως τό μαρτυρεῖ ὁ Ἰωάννης
(18,10). Ἄς μήν κατηγορήσουμε τόν Πέτρο γιά τήν πράξη του, γιατί ὑπέρ τοῦ Διδα-
σκάλου του ἐνήργησε ἔτσι καί ὄχι ὑπέρ τοῦ ἑαυτοῦ του. Ὁ Κύριος ὅμως,  διορθώ-
νοντας τόν ζηλωτή μαθητή Του καί διδάσκοντάς του τήν εὐαγγελική πολιτεία, τοῦ
λέγει ὅτι δέν πρέπει νά χρησιμοποιεῖ μάχαιρα, ἀκόμη καί ὅταν θέλει νά ἐκδικεῖται
γιά τόν Θεό. Τοῦ λέγει δέ καί τόν λόγο τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου ὅτι ὁ φονεύς ἀντιφο-
νεύεται (στίχ. 52). Καί ἀπευθυνόμενος ὁ Ἰησοῦς στόν ὄχλο, πού ἦλθε νά τόν συλλά-
βει, τούς εἶπε τό περίεργον, ὅτι τότε, πού καθημερινῶς ἦταν ἀνάμεσά τους καί ἤθελαν
νά τόν συλλάβουν, αὐτοί δέν μποροῦσαν νά τόν συλλάβουν, γιατί δέν ἤθελε Αὐτός
νά συλληφθεῖ τότε. Τώρα πού θέλει Αὐτός νά πάθει, τώρα αὐτοί τόν συλλαμβάνουν.
Δηλαδή, γίνεται ὅ,τι ἔχουν προείπει οἱ Γραφές τῶν προφητῶν (στίχ. 56). 

26,47 Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθε,
καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μα-
χαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιε-
ρέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 

48 Ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν
αὐτοῖς σημεῖον λέγων· ὃν ἂν φι-
λήσω, αὐτός ἐστι· κρατήσατε αὐτόν. 

26,47 Καί ἐνῶ ἀκόμη μιλοῦσε,
ἰδού, ἦλθε ὁ Ἰούδας, ἕνας ἀπό τούς
δώδεκα μαθητές, καί μαζί του ὄχλος
πολύς μέ μαχαίρια καί ρόπαλα, ἐρχό-
μενοι ἀπό τούς ἀρχιερεῖς καί τούς
πρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ. 
48 Ὁ δέ προδότης του ἔδωσε σ᾿
αὐτούς (ἀναγνωριστικό) σημεῖο λέ-
γοντας: «Ὅποιον θά φιλήσω, αὐτός

||Μάρκ.
14,43-52

||Λουκ.
22,47-53

||Ἰωάν.
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26,47-56

26,50. Ἑταῖρε, ἐφ᾽ ὧ πάρει». Θά τό ἑρμη-
νεύσουμε ὡς «Σύντροφε, κάνε αὐτό γιά τό ὁποῖο
ἦλθες ἐδῶ». Προτιμώτερη αὐτή ἡ ἑρμηνεία καί
ὄχι ὡς ἐρώτηση, «γιατί ἦλθες ἐδῶ» ἤ ὡς μία
μομφή, «τί κάνεις ἐδῶ». Πρόκειται γιά στερεό-

τυπη ἔκφραση πού σημαίνει «κάνε αὐτό γιά τό
ὁποῖο εἶσαι ἐδῶ». Ὁ Ἰησοῦς σταματᾶ ἀπότομα
τίς φιλοφρονήσεις: Σύντροφε, ἄφησε τό φίλημα,
καί ἄς περάσουμε στίς πράξεις, βλ. Ἰωάν. 13,27. 

49 Καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ
εἶπε· χαῖρε, ραββί, καὶ κατεφίλησεν
αὐτόν. 
50 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἑταῖρε,
ἐφ᾿ ᾧ πάρει. Τότε προσελθόντες ἐπέ-
βαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ
ἐκράτησαν αὐτόν. 
51Καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτεί-
νας τὴν χεῖρα ἀπέσπασε τὴν μάχαι-
ραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον
τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ
ὠτίον. 
52 Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀπό-
στρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν
τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες
μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται. 
53Ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι πα-
ρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ πα-
ραστήσει μοι πλείους ἢ δώδεκα
λεγεῶνας ἀγγέλων; 
54 Πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ
ὅτι οὕτω δεῖ γενέσθαι; 
55 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
τοῖς ὄχλοις· ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν
με· καθ᾿ ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἐκαθεζό-
μην διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ οὐκ
ἐκρατήσατέ με. 
56 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πλη-
ρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν.
Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες
αὐτὸν ἔφυγον.

εἶναι. Συλλάβετέ τον». 
49 Καί ἀμέσως πλησίασε τόν Ἰησοῦ
καί εἶπε: «Χαῖρε, διδάσκαλε»! Καί
τόν καταφίλησε. 
50Ὁ δέ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Σύντροφε,
κάνε αὐτό γιά τό ὁποῖο ἦλθες ἐδῶ;».
Τότε πλησίασαν, συνέλαβαν τόν
Ἰησοῦν καί τόν ἔδεσαν. 
51 Καί ἰδού, ἕνας ἀπό αὐτούς, πού
ἦταν μαζί μέ τόν Ἰησοῦ, ἅπλωσε τό
χέρι καί τράβηξε τό μαχαίρι του καί
χτύπησε τό δοῦλο τοῦ ἀρχιερέως καί
τοῦ ἀπέκοψε τό αὐτί. 
52 Τότε λέγει σ᾿ αὐτόν ὁ Ἰησοῦς:
«Βάλε πάλι τό μαχαίρι σου στή θέση
του. Γιατί, ὅλοι ὅσοι παίρνουν μα-
χαίρι, μέ μαχαίρι θά πεθάνουν. 
53Ἤ νομίζεις, ὅτι δέν μπορῶ νά πα-
ρακαλέσω τώρα τόν Πατέρα Μου
καί νά μοῦ παρατάξει περισσότερες
ἀπό δώδεκα λεγεῶνες ἀγγέλων; 
54 Ἀλλά πῶς θά ἐκπληρωθοῦν οἱ
Γραφές, ὅτι ἔτσι πρέπει νά γίνει;». 
55 Ἐκείνη τήν ὥρα εἶπε ὁ Ἰησοῦς
στούς ὄχλους: «Σάν ἐναντίον ληστοῦ
βγήκατε μέ μαχαίρια καί μέ ρόπαλα
νά μέ συλλάβετε. Καθημερινά καθό-
μουν μαζί σας καί δίδασκα στό ναό
καί δέν μέ συλλάβατε. 
56 Ἀλλά ὅλα αὐτά ἔγιναν γιά νά
ἐκπληρωθοῦν οἱ Γραφές τῶν προ-
φητῶν». Τότε ὅλοι οἱ μαθητές τόν
ἐγκατέλειψαν καί ἔφυγαν.

26,23

Ἰωάν.
18,36

Λουκ.
24,26-27

Ἰωάν.
18,20
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26,57-68

Ὁ Ἰησοῦς πρό τοῦ Συνεδρίου (26,57-68)

Ὅταν συνέλαβαν τόν Κύριο, οἱ μαθητές ἔφυγαν (στίχ. 56), ἀλλά ὁ Πέτρος τόν
ἀκολοθοῦσε ἀπό μακρυά (στίχ. 58). Καί ὁ Ἰωάννης ἀκολουθοῦσε τόν Χριστό, ἀλλά
ὡς γνώριμος τοῦ ἀρχιερέως καί ὄχι ὡς μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Ἀρχιερεύς τοῦ ἐνιαυ-
τοῦ ἐκείνου ἦταν ὁ Καϊάφας καί σ᾽ αὐτόν λοιπόν προσήγαγαν τόν Χριστό. Κανονικά
ἔπρεπε νά φάγουν τό Πάσχα, ἀλλά ἤθελαν πρῶτα νά τελειώσουν τήν δίκη μέ τόν
Ἰησοῦ παραβαίνοντες ἔτσι τόν σχετικό νόμο περί τοῦ Πάσχα. Κατά τήν δίκη δύο
ψευδομάρτυρες εἶπαν γιά τόν Ἰησοῦ ὅτι εἶπε, «δύναμαι καταλῦσαι τόν ναόν τοῦ Θεοῦ
καί διά τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν» (στίχ. 61). Αὐτοί πραγματικά ἦταν ψευ-
δομάρτυρες, γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶπε «δύναμαι καταλῦσαι», ἀλλά «λύσατε».
Καί δέν εἶπε «τόν ναόν τοῦ Θεοῦ», ἀλλά «τόν ναόν τοῦτον», δηλαδή τό σῶμά του.
Καί πάλιν δέν εἶπε «οἰκοδομήσω», ἀλλά «ἐγερῶ» (βλ. Ἰωάν. 2,19-21). Ὁ Ἰησοῦς
βλέποντας παράνομο τό δικαστήριο σιωποῦσε (στίχ. 63). Αὐτούς πού δέν τούς ἔπει-
θαν τά θαυματουργικά σημεῖα τοῦ Χριστοῦ πολύ περισσότερο δέν θά τούς ἔπειθαν
οἱ ἀπολογίες Του. Ὁ ἀρχιερεύς Καϊάφας, θέλοντας νά ρίψει τόν Ἰησοῦ σέ βλασφη-
μία, τόν ἐρωτᾶ νά τοῦ πεῖ, ἄν εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμη καί ἄν τοῦ ἔλεγε ὅτι
δέν εἶναι, θά εἶχε καί πάλιν κατ᾽ Αὐτοῦ κατηγορία ὅτι Αὐτός ὁ ἴδιος ἐμαρτύρησε
ἐναντίον του. Στήν ἐρώτηση λοιπόν αὐτή τοῦ ἀρχιερέα ὁ Ἰησοῦς ἀπήντησε, «σύ
εἶπας» (στίχ. 64), δηλαδή, «τό σόν ὡμολόγησε στόμα, ὅτι Ἐγώ εἰμι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ»
(Θεοφύλακτος, Μ. 123,456). Καί ἐπειδή ὁ Ἰησοῦς παρουσιαζόταν σέ ταπεινό σχῆμα
καί τόν ἐνόμιζαν ὡς πλάνο, τούς λέγει, χρησιμοποιώντας τήν προφητεία τοῦ Δανιήλ
(βλ. 7,13), ὅτι θά τόν δοῦν ἐρχόμενον μετά δυνάμεως καί συγκαθήμενον μέ τόν Πα-
τέρα Του (στίχ. 64). Στό ἄκουσμα τῶν λόγων αὐτῶν τοῦ Κυρίου ὁ Καϊάφας διέρρηξε
τά ἱμάτιά του λέγοντας γι᾽ Αὐτόν ὅτι «ἐβλασφήμησε» (στίχ. 65). Καλῶς ὁ ἀρχιερεύς
ἔσχισε τά ἱμάτιά του, γιατί αὐτό «σύμβολον ἦν τοῦ τήν ἀρχιερωσύνην τῆς παλαιᾶς
διαρραγῆναι» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,456). Οἱ παριστάμενοι εἶπαν γιά τόν Ἰησοῦ
ὅτι εἶναι «ἔνοχος θανάτου» (στίχ. 66). Καί ἀφοῦ τόν κατέκριναν ἄρχισαν οἱ ὀνειδι-
σμοί Του: Ἐμπτυσμοί, κολαφισμοί, ραπίσματα, ἐμπαιγμοί (στίχ. 67.68). «Κολαφι-
σμοί» σημαίνει γρονθοκοπήματα. «Κολαφίζειν δέ ἐστι τό διά τῶν χειρῶν πλήττειν,
συγκαμπτομένων τῶν δακτύλων, καί ἵνα ἀφελέστερον εἴπω, διά τοῦ γρόνθου κολαφί-
ζειν» (Θεοφύλακτος, 123, 457).  

26,57 Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν
Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν
ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
πρεσβύτεροι συνήχθησαν. 

26,57 Ἐκεῖνοι δέ πού συνέλαβαν
τόν Ἰησοῦ, τόν ἔφεραν στόν Καϊάφα
τόν ἀρχιερέα, ὅπου εἶχαν συγκεν-
τρωθεῖ οἱ γραμματεῖς καί οἱ πρεσβύ-
τεροι. 

26,57-68. Μέ τήν βοήθεια τοῦ Λουκᾶ καί τοῦ
Ἰωάννου θά μποροῦμε νά διακρίνουμε μία πρώτη
παρουσίαση στό δικαστήριο πρό τοῦ Ἄννα, κατά

τήν διάρκεια τῆς νύχτας, καί μία ἐπίσημη συνε-
δρία στό ἀνώτερο δικαστήριο (Σανχεντρίν), τό
πρωΐ, βλ. Ματθ. 27,1. Ὁ Ματθαῖος καί ὁ Μᾶρκος
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58Ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ
μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιε-
ρέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο
μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 

59 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύ-
τεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν
ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ
ὅπως θανατώσωσιν αὐτόν,
60καὶ οὐχ εὗρον· καὶ πολλῶν ψευδο-
μαρτύρων προσελθόντων, οὐχ
εὗρον. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο
ψευδομάρτυρες 
61 εἶπον· οὗτος ἔφη, δύναμαι κα-
ταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ
τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν. 
62 Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν
αὐτῷ· οὐδὲν ἀποκρίνῃ; Τί οὗτοί σου
καταμαρτυροῦσιν; 

63Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. Καὶ ἀποκρι-
θεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· ἐξορ-
κίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος
ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ
υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 
64 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· σὺ εἶπας·
πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δε-
ξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον

58Ὁ δέ Πέτρος τόν ἀκολουθοῦσε ἀπό
μακρυά μέχρι τήν αὐλή τοῦ μεγάρου
τοῦ ἀρχιερέως καί μπῆκε μέσα καί
καθόταν μαζί μέ τούς ὑπηρέτες, γιά
νά ἰδεῖ τό τέλος. 

59 Οἱ δέ ἀρχιερεῖς καί οἱ πρεσβύ-
τεροι καί ὅλο τό συνέδριο ζητοῦσαν
ψευδομαρτυρία κατά τοῦ Ἰησοῦ, γιά
νά τόν θανατώσουν, 
60 ἀλλά δέν βρῆκαν. Καί ἄν καί
ἦρθαν πολλοί ψευδομάρτυρες, δέν
βρῆκαν. Ὕστερα δέ παρουσιάστη-
καν δύο ψευδομάρτυρες 
61 καί εἶπαν: «Αὐτός εἶπε· “Μπορῶ
νά γκρεμίσω τό ναό τοῦ Θεοῦ καί σέ
τρεῖς μέρες νά τόν χτίσω”». 
62 Τότε σηκώθηκε ὁ ἀρχιερεύς καί
τοῦ εἶπε: «Δέν ἔχεις τίποτε νά πεῖς;
Τί εἶναι αὐτά πού αὐτοί λέγουν ἐναν-
τίον σου;». 
63 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς σιωποῦσε. Τότε ὁ
ἀρχιερεύς τοῦ εἶπε: «Σέ ἐξορκίζω
στό ὄνομα τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ, νά
μᾶς πεῖς, ἐάν ἐσύ εἶσαι ὁ Χριστός (ὁ
Μεσσίας), ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ». 
64Τοῦ λέγει ὁ Ἰησοῦς: «(Εἶμαι, ὅπως)
τό εἶπες ἐσύ. Σᾶς λέγω δέ, ὅτι ἀπό
τώρα θά βλέπετε τόν Υἱό τοῦ
Ἀνθρώπου νά κάθεται στά δεξιά τῆς

ἀναφέρει τήν σκηνή τῆς νύχτας μέ τά χαρακτη-
ριστικά τῆς πρωϊνῆς συνεδρίας, πού ἦταν ἡ μόνη
τυπική καί ἀποφασιστική. 26,61. Δύναμαι κα-
ταλῦσαι τόν ναόν... Πράγματι ὁ Ἰησοῦς ἀνήγ-
γειλλε τήν καταστροφή τοῦ ναοῦ καί τῆς
ἰουδαϊκῆς λατρείας, πού ὁ ναός συμβόλιζε (κεφ.
24), καί τήν ἀντικατάστασή του μέ ἕνα νέο Ναό:
Κατ᾽ ἀρχάς τό δικό Του τό σῶμα, ἀναστηθέν
μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρες (16,21. 17,23. 20,19.

Ἰωάν. 2,19-22), καί ὕστερα τήν Ἐκκλησία
(16,18). 26,64. Τῆς Δυνάμεως. Ἡ ἔκφραση ση-
μαίνει «τοῦ Θεοῦ», τοῦ Γιαχβέ. Ὁ Ἰησοῦς δέν
ἀπαντᾶ ἀκριβῶς στό ἐπίμονο ἐρώτημα τοῦ ἀρχιε-
ρέως (βλ. καί σχόλ. εἰς Μάρκ. 1,34), γιατί ὁ Ἰου-
δαῖος ἀρχιερεύς δέν ἐγνώριζε τί σημαίνει
«Χριστός» καί «Υἱός τοῦ Θεοῦ», ἀλλά ἀρνούμε-
νος νά ἀπαντήσει σ᾽ αὐτόν, ὁμολογεῖ ὅτι εἶναι ὁ
Μεσσίας ἐκεῖνος, τόν ὁποῖον εἶχαν ἤδη ὁμολο-

Ἰωάν. 2,19
Πράξ. 6,14

Ἠσ. 53,7

4,3σχ.

8,20σχ.
Πράξ.

2,33σχ.
Ψαλμ.
109,1
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26,69-75

ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

65Τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξε τὰ ἱμά-
τια αὐτοῦ λέγων ὅτι ἐβλασφήμησε·
τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; Ἴδε
νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν
αὐτοῦ· 
66τί ὑμῖν δοκεῖ; Οἱ δὲ ἀποκριθέντες
εἶπον· ἔνοχος θανάτου ἐστί. 

67Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσω-
πον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ
δὲ ἐρράπισαν 
68 λέγοντες· προφήτευσον ἡμῖν Χρι-
στέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;

Δυνάμεως (δηλαδή τοῦ Θεοῦ) καί νά
φέρεται πάνω στά σύννεφα τοῦ
οὐρανοῦ (ἀπό τώρα δηλαδή, πού μέ
θανατώνετε, θά βλέπετε τόν Υἱό τοῦ
ἀνθρώπου νά δοξάζεται)». 
65Τότε ὁ ἀρχιερεύς διέρρηξε τά ἱμά-
τιά του (δεῖγμα ἀγανακτήσεως) καί
εἶπε: «Βλασφήμησε! Τί μᾶς χρει-
άζονται πλέον μάρτυρες; Νά, τώρα
ἀκούσατε τή βλασφημία του. 
66 Τί νομίζετε;» Αὐτοί δέ ἀποκρίθη-
καν καί εἶπαν: «Εἶναι ἔνοχος θανά-
του». 

67 Τότε ἔφτυσαν στό πρόσωπό
Του καί Τόν γρονθοκόπησαν, ἄλλοι
δέ Τόν ράπισαν 
68λέγοντας: «Προφήτευσέ μας, Χρι-
στέ, ποιός σέ κτύπησε;»

γήσει οἱ ἰδικοί του (Ματθ. 16,16). Ἀποκαλύπτε-
ται ὅμως ὁ Χριστός στόν στίχ. μας παρουσιάζον-
τας τόν ἑαυτό Του, ὄχι σάν τόν παραδοσιακό
ἀνθρώπινο Μεσσία, ἀλλά σάν τόν «Κύριο» τοῦ
Ψαλμ. 109, βλ. καί Ματθ. 22,41 ἑξ., καί σάν τήν
μυστηριώδη προσωπικότητα, τήν ἐρχομένη ἐξ
οὐρανοῦ, ὅπως τήν εἶδε ὁ Δανιήλ, βλ. σχόλ. εἰς
Ματθ. 8,20. Οἱ Ἰουδαῖοι δέν θά δοῦν πιά στό
ἑξῆς τόν Ἰησοῦ παρά μόνο μέσα στήν δόξα Του,
πρῶτα μέ τόν θρίαμβο τῆς ἀνάστασης καί ἔπειτα
μέ τόν θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας, βλ. 23,39 καί
24,30. 26,65. Ἐβλασφήμησε. Ἡ βλασφημία τοῦ

Ἰησοῦ συνίστασται στό ὅτι δέν παρουσίασε τόν
ἑαυτό του ὡς Μεσσία, ἀλλά ὡς Θεό. 26,68. Προ-
φήτευσον ἡμῖν Χριστέ... Ἴσως ἐδῶ ἡ ἔννοια
εἶναι ἄλλη, γιατί δέν λέγεται ὅτι ἐκάλυπταν τό
πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ, ὡς λέγουν ὁ Μᾶρκος καί ὁ
Λουκᾶς. Πιθανόν τόν ἐμέμφοντο ὡς προφήτη, ἐξ
αἰτίας τοῦ λόγου Του γιά τόν ναό, ἤ ἀκριβέστερα
τόν ἐμέμφοντο ὡς «Μεσσία-Προφήτη» (αὐτή ἡ
ἐπερώτηση τοῦ Ἰησοῦ μέ τήν ἐπίκληση «Χριστέ»
εἶναι μοναδική στά Εὐαγγέλια), δηλαδή, ὡς Με-
γάλο ἐσχατολογικό Ἀρχιερέα πού θέλει νά ἐγκα-
ταστήσει ἕνα μεγάλο Ναό. 

Ἄρνηση τοῦ Πέτρου (26,69-75)

Ἐδῶ βλέπουμε τήν πραγμάτωση τῆς προρρήσεως τοῦ Χριστοῦ γιά τόν Πέτρο
ὅτι θά τόν ἀπαρνηθεῖ (βλ. 26,33). Ὁ Πέτρος ἀρνήθηκε τόν Χριστό μπροστά σέ
εὐτελῆ πρόσωπα καί μάλιστα τρεῖς φορές καί τήν τρίτη φορά μέ ὅρκους καί ἀναθε-
ματισμούς (στίχ. 70-74). Τήν μεγάλη αὐτή πτώση ὁ Πέτρος τήν ἔπαθε γιατί ὑπερη-
φανεύθηκε, καυχήθηκε καί γι᾽ αὐτό τόν ἐγκατέλειψε ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά
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26,69-75

μετενόησε καί ὅπως μᾶς λέγει ἡ περικοπή μας «ἔκλαυσε πικρῶς» (στίχ. 75). Ἔτσι
ἀφῆκε καί σέ μᾶς παράδειγμα μετανοίας γιά τίς ἁμαρτίες μας, οἱ ὁποῖες στήν πραγ-
ματικότητα εἶναι ἀρνήσεις τοῦ Χριστοῦ. 

26,69. Ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ. Ὁ Πέτρος εἶναι
στήν ἀνοιχτή αὐλή γύρω ἀπό τήν ὁποία ἦταν κτι-
σμένο τό παλάτι. Στό μεταξύ, ὁ Ἰησοῦς εἶναι σέ
δίκη σέ ἕνα δωμάτιο στόν ἐπάνω ὄροφο
(Μάρκ.14,66) τοῦ ἰδίου κτιρίου. Στήν λάμψη τῆς
φωτιᾶς (Μάρκ. 14,54. Λουκ. 22,56) ὁ Πέτρος
ἀναγνωρίζεται ἀπό μία ὑπηρέτρια. Ἡ δημόσια

ἄρνησή του εἶναι πραγματική καί ὄχι ἔμμεση.
26,73. Ἡ λαλιά σου. Ἡ διάλεκτος τῶν Γαλιλαίων
μέ τά ἰδιώματά της. Μποροῦσαν νά διακρίνουν
τήν διάλεκτο τῶν Γαλιλαίων ἀπό τῶν Ἰουδαίων
ἀπό μερικές χαρακτηριστικές λεπτομέρειες στήν
γραμματική καί τήν προφορά. 

26,69Ὁ δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν
τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία
παιδίσκη λέγουσα· καὶ σὺ ἦσθα μετὰ
Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου. 
70 Ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν αὐτῶν
πάντων λέγων· οὐκ οἶδα τί λέγεις. 

71 Ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν
πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει
αὐτοῖς· ἐκεῖ καὶ οὗτος ἦν μετὰ
Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. 

72 Καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ᾿ ὅρκου
ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. 
73 Μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ
ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ· ἀληθῶς
καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ ἡ λαλιά
σου δῆλόν σε ποιεῖ. 

74Τότε ἤρξατο καταναθεματίζειν καὶ
ὀμνύειν ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.
Καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε. 

75 Καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ρήμα-
τος Ἰησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ ὅτι πρὶν
ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ
με· καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε
πικρῶς.

26,69 Ὁ δέ Πέτρος καθόταν ἔξω
στήν αὐλή καί τόν πλησίασε μία
ὑπηρέτρια καί εἶπε: «Καί σύ ἤσουν
μαζί μέ τόν Ἰησοῦ τό Γαλιλαῖο». 
70Ἀλλά αὐτός ἀρνήθηκε μπροστά σέ
ὅλους αὐτούς λέγοντας: «Δέν ξέρω
τί λές». 
71 Ὅταν δέ πήγαινε πρός τήν αὐλό-
πορτα, τόν εἶδε ἄλλη ὑπηρέτρια καί
λέγει σ᾿ αὐτούς: «Ἐκεῖ ἦταν καί
αὐτός, μαζί μέ τόν Ἰησοῦ τό Ναζω-
ραῖο». 
72Καί πάλι ἀρνήθηκε μέ ὅρκο λέγον-
τας: «Δέν ξέρω τόν ἄνθρωπο». 
73Ὕστερα δέ ἀπό λίγο πλησίασαν οἱ
παρευρισκόμενοι καί εἶπαν στόν
Πέτρο: «Πραγματικά, καί σύ εἶσαι
ἀπ᾿ αὐτούς· καί μάλιστα ἡ προφορά
σου σέ φανερώνει». 
74Τότε ἄρχισε νά ὁρκίζεται μέ κατά-
ρες (πρός τόν ἑαυτό του) λέγοντας
ὅτι «δέν ξέρω τόν ἄνθρωπο». Καί
ἀμέσως λάλησε ὁ πετεινός. 
75 Καί θυμήθηκε ὁ Πέτρος τό λόγο
τοῦ Ἰησοῦ, πού τοῦ εἶπε, ὅτι «προ-
τοῦ νά λαλήσει ὁ πετεινός, θά μέ
ἀπαρνηθεῖς τρεῖς φορές». Καί βγῆκε
ἔξω καί ἔκλαψε πικρά. 

8,10σχ.

2,23σχ.

26,34
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27,1-2.3-10

Ὁ Ἰησοῦς ὁδηγεῖται ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου (27,1-2)

Τήν νυκτερινή θανατική ἀπόφαση κατά τοῦ Ἰησοῦ οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων τήν
ἐπεκύρωσαν καί τό πρωΐ (στίχ. 1). Ἀλλά δέν μποροῦσαν νά ἐκτελέσουν τήν ἀπόφαση,
γιατί ἔπρεπε νά ἐπικυρωθεῖ καί ἀπό τόν Ρωμαῖο ἡγεμόνα, τόν Πιλᾶτο. Γι᾽ αὐτό καί
δεμένον ὁδήγησαν τόν Χριστό σ᾽ αὐτόν (στίχ. 2), ὁ ὁποῖος ἐκεῖνες τίς ἡμέρες βρισκό-
ταν στή Ἰερουσαλήμ λόγω τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, γιά τήν τήρηση τῆς τάξεως. 

27,2. Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. Τόν ἐπί-
τροπο τῆς Ρώμης. Βλ. σχόλ. εἰς Λουκ. 3,1. Ἡ
Ρώμη εἶχε στήν Ἰουδαία, ὅπως καί σέ ὅλες τίς
ἐπαρχίες τῆς αὐτοκρατορίας, τό δικαίωμα νά ἀπο-

δίδει τόν θάνατο. Ἔτσι οἱ Ἰουδαῖοι θά ἔπρεπε νά
προσφύγουν στόν Ρωμαῖο κυβερνήτη, γιά νά ἐπι-
τύχουν τήν ἐπιβεβαίωση καί ἐκτέλεση τῆς δικῆς
τους ἀποφάσεως. 

27,1 Πρωΐας δὲ γενομένης συμ-
βούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ
τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν· 
2 καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ
παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ
τῷ ἡγεμόνι.

27,1Ὅταν δέ ξημέρωσε, ὅλοι οἱ
ἀρχιερεῖς καί οἱ πρεσβύτεροι τοῦ
λαοῦ συνεδρίασαν κατά τοῦ Ἰησοῦ,
μέ τήν ἀπόφαση νά τόν θανατώσουν. 
2 Καί ἀφοῦ τόν ἔδεσαν, τόν ἔφεραν
καί τόν παρέδωσαν στόν Πόντιο
Πιλᾶτο τόν ἡγεμόνα. 

Τό τέλος τοῦ Ἰούδα (27,3-10)

Λέγουν ὅτι πιθανόν ὁ Ἰούδας ἤλπιζε ὅτι αὐτός μέν θά λάβει τά ἀργύρια, ἀλλά ὁ
Χριστός θά διαφύγει τήν καταδίκη, ὅπως πολλές φορές ἔτσι ἔγινε. Ἀλλά ὅταν ἔμαθε
ὅτι ὁ Χριστός καταδικάστηκε, μεταμελήθηκε, αἰσθάνθηκε τρομερές τύψεις καί ἐπέ-
στρεψε τά τριάκοντα ἀργύρια λέγοντας ὅτι ἁμάρτησε καί ὁμολογώντας συγχρόνως
καί τήν ἀθωότητα τοῦ Χριστοῦ. «Ἥμαρτον – εἶπε – παραδούς αἷμα ἀθῶον» (στίχ.3.
4). Ἡ μεταμέλεια ὅμως αὐτή τοῦ Ἰούδα δέν ἦταν εἰλικρινής μετάνοια, ὅπως ἦταν
τοῦ ἀρνητοῦ Πέτρου, γιατί ὁ Ἰούδας δέν ὁδηγήθηκε σέ συντριβή καί μεταστροφή,
ἀλλά σέ αὐτοκτονία. «Ἀπελθών ἀπήγξατο» (στίχ. 5). Ὁ Πέτρος ἔδειξε ταπείνωση, ἡ
ὁποία τόν ὁδήγησε σέ εἰλικρινῆ μετάνοια. Ὁ Ἰούδας κινούμενος ἀπό ὑπερηφάνεια
ὅτι ἐξευτελίστηκε πιά, ἀφοῦ ἔγινε προδότης τοῦ Χριστοῦ, αὐτοκτόνησε. 

Στόν Ἰούδα, πού ὁμολόγησε τήν ἀθωότητα τοῦ Ἰησοῦ, οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ εἶπαν,
«Τί πρός ἡμᾶς; Σύ ὄψει» (στίχ. 4). Δηλαδή, σάν νά τοῦ εἶπαν ὅτι αὐτός εἶναι ἔνοχος
γιά τήν ἁμαρτία αὐτή καί αὐτός ἔχει τήν εὐθύνη γι᾽ αὐτήν. Ἄς φροντίσει λοιπόν
αὐτός νά ἀπαλλαγεῖ ἀπ᾽ αὐτήν. Στά λόγια τους αὐτά φαίνεται ὅτι καί αὐτοί, οἱ ἀρχιε-
ρεῖς καί οἱ πρεσβύτεροι, δέχονταν ὅτι ἡ πράξη τοῦ Ἰούδα ἦταν ἀξιοκατάκριτη. Αὐτό
φαίνεται καί ἀπό τά λόγια τους, τά σχετικά μέ τά ἐπιστραφέντα ἀργύρια, ὅτι αὐτά
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27,3-10

εἶναι «τιμή αἵματος» καί γι᾽ αὐτό δέν πρέπει νά τά βάλουν στόν κορβανᾶ (στίχ. 6),
γιατί εἶναι ἀκάθαρτα. Παρά ταῦτα ὅμως οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων δέν μετενόησαν
καί ἔρριψαν ὅλο τό βάρος τῆς ἐνοχῆς στόν Ἰούδα. 

27,8. Ἀγρός αἵματος. Στήν Ἀραμαϊκή
«Ἀκελδαμά» (βλ. Πράξ. 1,19). Μία πολύ παλαιά
παράδοση καί πιθανόν αὐθεντική τοποθετεῖ
αὐτόν τόν τόπο στήν κοιλάδα Ἑννώμ. 27,9. Τότε
ἐπληρώθη τό ρηθέν διά Ἱερεμίου... Πρόκειται
γιά μία ἐλεύθερη παράθεση ἀπό τό Ζαχ. 11,12-

13, πού συνδυάζεται μέ τήν ἰδέα τῆς ἀγορᾶς ἑνός
ἀγροῦ ἀπό τόν Ἱερεμία εἰς 39 [Ἑβρ. 32], 6-15.
Αὐτό, προστιθέμενο στό γεγονός ὅτι ὁ Ἱερεμίας
ὁμιλεῖ γιά κεραμεῖς (18,2 ἑξ.), πού βρίσκονται
στήν περιοχή Ἀκελδαμά (19,1 ἑξ.), ἐπιτρέπει ὅλο
τό κείμενο νά ἀποδοθεῖ μέ κάποια γενικότητα.

27,3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδι-
δοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμε-
ληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα
ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς
πρεσβυτέροις 
4 λέγων· ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα
ἀθῷον. Οἱ δὲ εἶπον· τί πρὸς ἡμᾶς; Σὺ
ὄψει. 

5 Καὶ ρίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ
ἀνεχώρησε, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. 
6Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύ-
ρια εἶπον· οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς
τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός
ἐστι.
7Συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν
ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως
εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις· 
8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς
αἵματος ἕως τῆς σήμερον. 
9Τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν διὰ Ἱερε-
μίου τοῦ προφήτου λέγοντος· καὶ
ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν
τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμή-
σαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, 

10καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ

27,3 Τότε ὁ Ἰούδας, ὁ ὁποῖος τόν
πρόδωσε, ὅταν εἶδε ὅτι καταδικά-
στηκε, μεταμελήθηκε καί ἐπέστρεψε
τά τριάντα ἀργύρια στούς ἀρχιερεῖς
καί τούς πρεσβυτέρους 
4 λέγοντας: «Ἁμάρτησα, γιατί παρέ-
δωσα αἷμα ἀθῶο». Ἀλλ᾿ αὐτοί τοῦ
εἶπαν: «Καί μᾶς τί μᾶς ἐνδιαφέρει;
Δικό σου εἶναι τό κρίμα». 
5 Καί, ἀφοῦ πέταξε τά ἀργύρια στό
ναό, ἔφυγε καί πῆγε καί κρεμάστηκε. 
6Οἱ ἀρχιερεῖς τότε πῆραν τά ἀργύρια
καί εἶπαν: «Δέν ἐπιτρέπεται νά τά
βάλουμε στό ταμεῖο τοῦ ναοῦ, γιατί
εἶναι ἀντίτιμο αἵματος». 
7 Καί ὕστερα ἀπό σύσκεψη ἀγόρα-
σαν μέ αὐτά τόν ἀγρό τοῦ κεραμέως,
γιά νά θάβονται οἱ ξένοι. 
8Γι᾿ αὐτό ὁ ἀγρός ἐκεῖνος ὀνομάζε-
ται μέχρι σήμερα «ἀγρός αἵματος». 
9 Τότε ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ
Ἰερεμία τοῦ προφήτη, ὁ ὁποῖος εἶπε:
«Καί πῆραν τά τριάντα ἀργύρια, τό
ἀντίτιμο ἐκείνου πού ἐκτέθηκε γιά
ἐκτίμηση, ὅπως τόν ὑπολόγισαν μερι-
κοί Ἰσραηλῖτες, 
10καί τά ἔδωσαν γιά τόν ἀγρό τοῦ κε-

26,15

Ζαχ.
11,12-13
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κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύ-
ριος.

ραμέως, καθώς μέ πρόσταξε ὁ Κύ-
ριος». 

27,10. Ὁ Γιαχβέ παραπονεῖται ὅτι δέν ἔχει λάβει
ἀπό τούς Ἰσραηλῖτες, στό πρόσωπο τοῦ προφή-
του του Ζαχαρίου, παρά ἕνα ἀνάξιο μισθό· στήν
πώληση τοῦ Ἰησοῦ μέ τήν ἴδια ἐξευτελιστική

τιμή φαίνεται στόν Ματθαῖο νά πραγματο-
ποιεῖται αὐτός ὁ προφητικός λόγος.

27,11. Σύ λέγεις. Μέ αὐτή τήν φράση ὁ
Ἰησοῦς ἀναγνωρίζει ὡς σωστό, τουλάχιστον μέ

Ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου (27,11-26)

Γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων κατεδίκασαν τόν Χριστό μέ θρησκευ-
τικές κατηγορίες (βλ. 26,61. 65), γιά νά θανατωθεῖ ὡς βλάσφημος. Ἐπειδή ὅμως οἱ
κατηγορίες αὐτές ἦταν ἀδιάφορες γιά τό Πιλᾶτο, οἱ ἄρχοντες τῶν ἡγεμόνων εἶπαν
σ᾽ αὐτόν κατά τοῦ Ἰησοῦ πολιτικές κατηγορίες. Κατηγόρησαν δηλαδή στόν Πιλᾶτο
τόνἸησοῦ ὡς ἐπικίνδυνο γιά τούς Ρωμαίους, γιατί προβάλλει τόν ἑαυτό του ὡς βα-
σιλέα τῶν Ἰουδαίων (στίχ. 11) καί ἑτοιμάζει ἐπανάσταση κατά τῶν Ρωμαίων. Ὁ
Πιλᾶτος δέν μποροῦσε νά μείνει ἀδιάφορος στήν κατηγορία αὐτή κατά τοῦ Ἰησοῦ,
γιατί τότε θά τόν κατήγγειλαν στόν Καίσαρα τῆς Ρώμης καί θά ἔχανε τήν θέση του.
Γι᾽ αὐτό, ἐνῶ ἔπλυνε τά χέρια του ἐνώπιον πάντων, θέλοντας νά δηλώσει τήν μή
συμμετοχή του στό κακό πού θέλουν νά διαπράξουν, καί διακηρύσσοντας συγχρό-
νως τήν ἀθωότητα τοῦ δικαζομένου Ἰησοῦ Χριστό (στίχ. 24β), τόν παρέδωσε γιά
νά σταυρωθεῖ (στίχ. 26). Δέν ἀπαλλάσσεται ὅμως ὁ Πιλᾶτος ἀπό τήν ἐνοχή, γιατί,
ἀφοῦ διέγνωσε τήν ἀθωότητα τοῦ Ἰησοῦ, ἔπρεπε νά μήν συναινέσει στήν καταδίκη
του καί ἄς ἔχανε τήν θέση του. Πρίν ἀπό τήν σταύρωση διέταξε ὁ Πιλᾶτος νά μα-
στιγωθεῖ ὁ Ἰησοῦς (στίχ. 26). Τό μαστίγιο ἦταν φοβερό μαρτύριο καί πιθανόν ὁ
Πιλᾶτος ἀπέβλεπε στό νά λυπηθοῦν οἱ Ἰουδαῖοι τόν Ἰησοῦ ἀπό τό μαστίγιό του καί
νά μήν ζητήσουν νά σταυρωθεῖ. 

27,11Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν
τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐ -
τὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων· σὺ εἶ ὁ βασι-
λεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ Ἰησοῦς
ἔφη αὐτῷ· σὺ λέγεις. 
12 Kαὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν
ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυ-
τέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 
13 Tότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκ
ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσι; 
14Kαὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ

27,11Ὁ δέ Ἰησοῦς στάθηκε μπρο-
στά στόν ἡγεμόνα· καί ὁ ἡγεμόνας
τόν ρώτησε: «Ἐσύ εἶσαι ὁ βασιλέας
τῶν Ἰουδαίων;». Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ
ἀπαντᾶ: «Ἐσύ τό λέγεις». 
12 Καί ἐνῶ τόν κατηγοροῦσαν οἱ
ἀρχιερεῖς καί οἱ πρεσβύτεροι δέν
ἔδινε καμμία ἀπάντηση. 
13 Τότε τοῦ λέγει ὁ Πιλᾶτος: «Δέν
ἀκοῦς πόσα λένε ἐναντίον σου;». 
14Ἀλλά δέν τοῦ ἀπάντησε οὔτε σ᾿ ἕνα
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ἓν ρῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγε-
μόνα λίαν. 

15 Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ
ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέ-
σμιον, ὃν ἤθελον. 

16Eἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λε-
γόμενον Βαραββᾶν. 

17 Συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν
αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τίνα θέλετε ἀπο-
λύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν
λεγόμενον Χριστόν; 

18ᾜδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδω-
καν αὐτόν.

19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ
βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ
γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· μηδὲν σοὶ καὶ
τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ ἔπα-
θον σήμερον κατ᾿ ὄναρ δι᾿ αὐτόν. 

20Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτε-
ροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσων-
ται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν
ἀπολέσωσιν. 
21 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν
αὐτοῖς· τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο
ἀπολύσω ὑμῖν; Οἱ δὲ εἶπον· Βα-
ραββᾶν. 
22Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τί οὖν ποι-
ήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν;
λέγουσιν αὐτῷ πάντες· σταυρω-
θήτω. 

λόγο πρός μεγάλη κατάπληξη τοῦ
ἡγεμόνα. 

15Κατά τήν ἑορτή δέ (τοῦ Πάσχα)
συνήθιζε ὁ ἡγεμόνας νά ἐλευθερώνει
ἕνα φυλακισμένο γιά χάρη τοῦ λαοῦ,
ὅποιον ἤθελαν. 
16 Εἶχαν δέ τότε ἕναν ξακουστό (γιά
τά ἐγκλήματά του) φυλακισμένο
ὀνομαζόμενο Βαραββᾶ. 
17Καθώς λοιπόν ἦταν συγκεντρωμέ-
νοι, τούς εἶπε ὁ Πιλᾶτος: «Ποιόν θέ-
λετε νά σᾶς ἐλευθερώσω; Τόν
Βαραββᾶ ἤ τόν Ἰησοῦ, τόν λεγόμενο
Χριστό;». 
18 Γιατί γνώριζε ὅτι τόν παρέδωσαν
ἀπό φθόνο. 

19Ἐνῶ δέ καθόταν στή δικαστική
ἕδρα, ἡ γυναίκα του τοῦ ἔστειλε μή-
νυμα, πού ἔλεγε: «Μήν ἀναμιγνύεσαι
καθόλου στήν ὑπόθεση αὐτοῦ τοῦ δι-
καίου, γιατί ἐξ αἰτίας του ὑπέφερα
πολύ σήμερα σέ ὄνειρο». 

20 Οἱ ἀρχιερεῖς ὅμως καί οἱ πρε-
σβύτεροι ἔπεισαν τόν ὄχλο νά ζητή-
σει τόν Βαραββᾶ, τόν δέ Ἰησοῦ νά
θανατώσουν. 
21Ὁ ἡγεμόνας μίλησε πάλι σ᾽ αὐτούς
καί τούς εἶπε: «Ποιόν θέλετε ἀπό
τούς δύο νά σᾶς ἐλευθερώσω;». Καί
αὐτοί εἶπαν: «Τόν Βαραββᾶ». 
22Τούς λέει ὁ Πιλᾶτος: «Τί λοιπόν νά
κάνω τόν Ἰησοῦ τόν λεγόμενο Χρι-
στό;». Ὅλοι τοῦ λένε: «Νά σταυρω-
θεῖ»! 

κάποια ἔννοια, αὐτό τό ὁποῖο δέν θά εἶχε εἰπωθεῖ
ἀπό τόν Ἴδιο. Βλ. γιά τήν φράση ἤδη εἰς 25,25.64
καί σχόλ. εἰς Ἰωάν. 18,33-37. 26,16. Βαραββᾶν.
Ὑπάρχει καί ἡ γραφή χειρογράφων «Ἰησοῦν Βα-

ραββᾶν», πράγμα πού δημιουργεῖ ἕνα ἐντυπω-
σιασμό στήν ἐρώτηση τοῦ Πιλάτου. Δηλαδή, ὁ
Πιλᾶτος ἐρώτησε, «τίνα θέλετε ἀπό τῶν δύο ἀπο-
λύσω ὑμῖν, Ἰησοῦν τόν Βαραββᾶν ἤ Ἰησοῦν, τόν

Ἰωάν.
18,39
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λεγόμενον Χριστόν;». Ἡ πληροφορία ὅμως προ-
έρχεται ἀπό ἀπόκρυφη παράδοση. 27,24. Ἀπενί-
ψατο τάς χεῖρας. Ἐκφραστική χειρονομία, τῆς
ὁποίας οἱ Ἰουδαῖοι πρέπει νά κατάλαβαν τόν
νόημα, βλ. Δευτ. 21,6 ἑξ. Ψαλμ. 25,6. 72,13.

27,25. Παραδοσιακή βιβλική ἔκφραση (βλ. Β´
Βασ. 1,16. 3,29. Πράξ. 5,28. 18,6), μέ τήν ὁποία
ὁ λαός δέχεται τήν εὐθύνη τῆς καταδίκης τήν
ὁποία ἀπαιτεῖ. 27,26. Φραγγελώσας. Στούς Ρω-
μαίους προκαταρκτική πράξη τῆς σταύρωσης. 

23 Ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη· τί γὰρ κακὸν
ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον
λέγοντες· σταυρωθήτω. 

24Ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφε-
λεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται,
λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας
ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων· ἀθῷός
εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου
τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε. 

25Καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε· τὸ
αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ
τέκνα ἡμῶν. 
26 Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βα-
ραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώ-
σας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.

23 Ὁ δέ ἡγεμόνας εἶπε: «Γιατί; Τί
κακό ἔκανε;». Καί αὐτοί κραύγαζαν
περισσότερο καί ἔλεγαν: «Νά σταυ-
ρωθεῖ»! 
24Βλέποντας δέ ὁ Πιλᾶτος ὅτι δέν πε-
τυχαίνει τίποτε, ἀλλά μᾶλλον γίνεται
ταραχή, πῆρε νερό καί ἔνιψε τά χέρια
του μπροστά στόν ὄχλο καί εἶπε:
«Εἶμαι ἀθῶος γιά τό θάνατο τοῦ δι-
καίου αὐτοῦ. Τήν εὐθύνη θά τήν
ἔχετε σεῖς». 
25 Καί ὅλος ὁ λαός ἀποκρίθηκε καί
εἶπε: «Τό αἷμα του πάνω μας καί
πάνω στά παιδιά μας». 
26Τότε ἐλευθέρωσε γιά χάρη τους τόν
Βαραββᾶ, τόν δέ Ἰησοῦ, ἀφοῦ τόν
μαστίγωσε, τόν παρέδωσε γιά νά
σταυρωθεῖ.

Ὁ ἐμπαιγμός τοῦ Ἰησοῦ (27,27-31)

Ὁ Πιλᾶτος παρέδωσε τόν Ἰησοῦ γιά νά σταυρωθεῖ (στίχ. 26). Πρίν ἀπό τήν σταύ-
ρωσή Του οἱ σκληροί ρωμαῖοι στρατιῶτες τόν περιέπαιξαν. Καί κατά πρῶτον, γιά
νά τόν περιπαίξουν σάν βασιλιᾶ τάχα τῶν Ἰουδαίων, τοῦ φόρεσαν μία κόκκινη χλα-
μύδα, βασιλική δῆθεν πορφύρα (στίχ. 28). Ἔπειτα τοῦ ἔβαλαν στό κεφάλι μυτερό
ἀκάνθινο στεφάνι, σάν βασιλικό δῆθεν στέμμα. Καί σάν βασιλικό δῆθεν σκῆπτρο
ἔδωσαν στό δεξί του χέρι ἕνα καλάμι. Καί μέ τό καλάμι αὐτό τόν κτυποῦσαν στό
κεφάλι. Καί τόν ἔφτυναν καί γονάτιζαν μπροστά του, προσκυνοῦντες τον τάχα, καί
τοῦ ἔλεγαν, «Χαῖρε ὁ βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων» (στίχ. 29). «Ὅρα πῶς πᾶσαν ἰδέαν
ὕβρεως διεξῆλθον, τό μέν πρόσωπον διά τῶν ἐμπτυσμάτων, τήν δέ κεφαλήν διά τοῦ
στεφάνου, τήν δέ χεῖρα διά τοῦ καλάμου, τό δέ λοιπόν σῶμα διά τῆς χλαμύδος, τά ὦτα
διά τῶν χλευαστικῶν λόγων ὑβρίζοντες» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,465). Οἱ ἐμπαιγμοί
αὐτοί ἦταν ἀφάνταστα ὀδυνηροί. Ἄς φανταστοῦμε μόνον τό νά τό κτυποῦν τό κε-
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φάλι μέ τό καλάμι. Γιατί στό κεφάλι ἦταν τό ἀκάνθινο στεφάνι καί κτυπῶντας σ᾽
αὐτό, τά μυτερά ἀγκάθια ἐμπηγνύοντο στό κεφάλι καί προκαλοῦσαν φοβερούς πό-
νους. Ὅμως καί δι᾽ αὐτῶν τῶν ἐμπαιγμῶν καί ὕβρεων ὁ Κύριος εἰργάζετο τήν ἰδική
μας σωτηρία. Εἶναι πολύ ὡραία ἡ παρακάτω παρικοπή τοῦ Θεοφυλάκτου: «῾Η μέν
γάρ χλαμύς ἡ κοκκίνη τήν ἡμετέραν φύσιν ἐδήλου, Ἥν ἱματώδη οὖσαν καί φονικήν,
ἀνελάβετο καί ἐνδυσάμενος ἡγίασεν. Ὁ δέ στέφανος ὁ ἐξ ἀκανθῶν, αἱ ὑπό μεριμνῶν
τοῦ βίου συμβᾶσαι ἁμαρτίαι, ἅς ἀναλίσκει τῇ οἰκείᾳ θεότητι ὁ Χριστός· τοῦτο γάρ
αἰνίττεται ἡ κεφαλή αὐτοῦ. Ὁ δέ κάλαμος τῆς ἡμετέρας σαρκός τῆς σαθρᾶς καί ἀσθε-
νοῦς ἐστί σύμβολον, ἥν ἀνέλαβεν ὁ Κύριος, καθά καί ὁ Δαβίδ λέγει, «δεξιά Κυρίου
ὕψωσέ με». Διά δέ τῶν ὤτων δεξάμενος τάς δυσφημίας, ἰάσατο τόν διά τῶν ὤτων τῆς
Εὔας ἐπεισελθόντα τοῦ ὄφεως ψιθυρισμόν» (Μ. 123,465).

27,27. Πραιτώριον. Δηλαδή, ἡ κατοικία τοῦ
πραίτωρα. Θά πρέπει νά εἶναι τό παλαιό παλάτι
τοῦ βασιλέως Ἡρώδου τοῦ Μεγάλου, ὅπου ἐγκα-
θίστατο συχνά ὁ ἐπίτροπος τῆς Ρώμης, ὅταν ἀνέ-
βαινε ἀπό τήν Καισάρεια στήν Ἱερουσαλήμ.
Αὐτό τό παλάτι, εὑρίσκετο ἀνατολικά τῆς πό-
λεως, ἐγγύς τοῦ Ναοῦ, καί σ᾽ αὐτό ὁ Ἡρώδης
Ἀντίπας ἔλαβε τόν Ἰησοῦ, ἀποσταλέντα σ᾽ αὐτόν
ἀπό τόν Πιλᾶτο, Λουκ. 23,7-12. Ὁρισμένοι ἀνα-

ζητοῦν τό πραιτώριο στό ὀχυρό Ἀντωνία, στό βό-
ρειο μέρος τοῦ Ναοῦ. Ἀλλά αὐτή ἡ τοποθέτηση
δέν συμφωνεῖ μέ τίς ἀφηγήσεις τῶν Εὐαγγελίων
περί τοῦ Πάθους τοῦ Ἰησοῦ καί μάλιστα μέ τήν
διήγηση τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. 27.28. Χλα-
μύδα. Μανδύας Ρωμαίου στρατιώτου. Τό κόκ-
κινο χρῶμα του θυμίζει ἐμπαιχτικά τήν βασιλική
πορφύρα. 27,29. Χαῖρε ὁ βασιλεύς τῶν Ἰου-
δαίων. Οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν ἐμπαίξει τόν Χριστό ὡς

27,27Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγε-
μόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς
τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν
ὅλην τὴν σπεῖραν· 
28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν
αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην, 
29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀ -
κανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν
αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν
αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπρο-
σθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγον-
τες· χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· 
30καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον
τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κε-
φαλὴν αὐτοῦ. 
31Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν
αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν
αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγα-
γον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. 

27,27 Τότε, οἱ στρατιῶτες τοῦ ἡγε-
μόνα παρέλαβαν τόν Ἰησοῦ στό
πραιτώριο καί μάζεψαν γύρω Του
ὅλη τή φρουρά. 
28 Καί ἀφοῦ τόν ἔγδυσαν, τόν ἔντυ-
σαν μέ κόκκινη χλαμύδα. 
29 Καί ἀφοῦ ἔπλεξαν στεφάνι ἀπό
ἀγκάθια, τό ἔβαλαν πάνω στό κεφάλι
Του καί στό δεξί Του χέρι ἔδωσαν
καλάμι. Καί γονάτισαν μπροστά Του
καί Τόν περιέπαιζαν λέγοντας:
«Χαῖρε, Βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων»! 
30 Καί ἀφοῦ Τόν ἔφτυσαν, πῆραν τό
καλάμι καί χτυποῦσαν τό κεφάλι
Του. 
31 Καί ὅταν τόν περιέπαιξαν, τοῦ
ἔβγαλαν τήν χλαμύδα καί τοῦ φόρε-
σαν τά ροῦχα του καί τόν πῆγαν γιά
νά Τόν σταυρώσουν. 

27,11
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«προφήτη», βλ. σχολ. εἰς 26,68· οἱ Ρωμαῖοι τόν
ἐμπαίζουν τώρα ὡς «βασιλέα»: Αὐτά τά δύο,

ἀντικατοπτρίζουν καλά τίς δύο ὄψεις, τήν θρη-
σκευτική καί τήν πολιτική, τῆς δίκης τοῦ Ἰησοῦ. 

Ἡ σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ (27,32-38)

Ἡ καταδίκη τῆς σταυρώσεως ἔπρεπε νά γίνει ἔξω ἀπό τήν πόλη καί γι᾽αὐτό τόν
Χριστό τόν ὁδήγησαν ἔξω ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, πάνω σέ ἕνα λόφο, τόν Γολγοθᾶ,
ὄνομα πού σημαίνει «κρανίου τόπος» (στίχ. 33). Τό ὄνομα αὐτό τοῦ λόφου εἶναι γιατί
ἐκεῖ ὑπῆρχαν ἄταφα κρανία. Ἤ, κατά ἄλλη ἑρμηνεία, γιατί ἐκεῖ ἦταν θαμμένο τό
κρανίο τοῦ Ἀδάμ. «Ὥσπερ γάρ πάντες ἐν τῷ Ἀδάμ ἀπεθάνομεν, οὕτως ἐν τῷ Χριστῷ
ζωοποιηθῆναι ἡμᾶς ἔδει» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,468). Προτοῦ νά σταυρωθεῖ ὁ Χρι-
στός τοῦ ἔδωσαν νά πιεῖ «ὄξος μετά χολῆς μεμιγμένον», ξίδι μεμιγμένο μέ χολή. Αὐτό
ἦταν ἕνα εἶδος ναρκωτικοῦ, πού ἔδιναν στούς καταδίκους γιά νά τούς εἶναι ἁπαλό-
τεροι οἱ πόνοι τους. Ὁ Χριστός ὅμως δέν ἔπιε τό ναρκωτικό (στίχ. 34), γιά νά βαστά-
σει πλήρως, χωρίς βοήθεια, τούς πόνους τοῦ σταυρικοῦ θανάτου. Οἱ πόνοι αὐτοί ἦταν
ὀδυνηροί. «Ὁ βασανισμός τοῦ καρφωμένου πάνω στό σταυρό εἶνε ἀπερίγραπτος,
ἀφάνταστος, φρικτότερος ἀπ᾽ ὅλους τούς βασανισμούς. Καθώς τό σῶμα εἶνε βαρύ,
ἔπεφτε πρός τά κάτω, καί τά χέρια μαζί μέ τό ὑπόλοιπο σῶμα σχημάτιζαν ἕνα κεφα-
λαῖο ὕψιλον (Υ). Σ᾽ αὐτή τή θέσι τό στῆθος πιεζόταν ἀπ᾽ τίς ὠμοπλάτες, ὥστε ὁ κα-
τάδικος νά μή μπορῇ νά ἀναπνεύσῃ καί νά αἰσθάνεται ἀφόρητη ἀσφυξία. Καί γιά ν᾽
ἀναπνεύσῃ πίεζε τά καρφωμένα πόδια του, τέντωνε τά λυγισμένα γόνατά του, ἀνα-
σηκωνόταν, ἔφερε τά χέρια του στή θέσι ἐκτάσεως καί ἔτσι ἔπαιρνε ἀναπνοή. Μιά
φορά ἀνασηκωνόταν πατώντας στά καρφωμένα πόδια του γιά ν᾽ ἀναπνεύσῃ, μιά
φορά παρέλυε ἀπ᾽ τόν πόνο, ἔπεφτε καί κρεμόταν ἀπ᾽ τά καρφωμένα χέρια του. Καί
ἔτσι συνεχιζόταν τό μαρτύριο, μέχρις ὅτου ὁ κατάδικος ἀπ᾽ τήν αἱμορραγία, ἀπ᾽ τήν
δίψα, ἀπ᾽ τόν πυρετό, ἀπ᾽ τή φλόγωσι τῶν πληγῶν, ἀπ᾽ τή συρροή αἵματος στόν ἐγκέ-
φαλο, ἀπ᾽ τή δυσκολία τῆς ἀναπνοῆς καί ἀπ᾽ τούς ἀφόρητους πόνους πάθανε παντελῆ
ἐξάντλησι καί παράλυσι, δέν μποροῦσε πλέον ν᾽ ἀνορθωθῇ γιά ν᾽ ἀναπνεύσῃ, καί
πέθαινε ἀπό ἀσφυξία. Μποροῦσε δέ νά ἀποθάνῃ καί ἀπό τέτανο.

Ἄν ἤθελαν ὁ κατάδικος νά πεθάνῃ γρήγορα, τοῦ ἔσπαζαν τά σκέλη, ὁπότε δέν
μποροῦσε ν᾽ ἀνασηκωθῇ καί ν᾽ ἀναπνεύσῃ, καί ἔτσι πέθαινε ἀμέσως. Σύμφωνα μέ
τό Μωσαϊκό νόμο καί ἐπειδή ἡ ἄλλη μέρα ἦταν Σάββατο καί Πάσχα, ἡ νύκτα δέν
ἔπρεπε νά βρῇ τά σώματα τοῦ Ἰησοῦ καί τῶν ληστῶν στούς σταυρούς. Γι᾽ αὐτό οἱ
στρατιῶτες ἔσπασαν τά σκέλη τῶν ληστῶν. Τοῦ δέ Χριστοῦ δέν ἔσπασαν τά σκέλη,
ἐπειδή πέθανε συντόμως, σέ διάστημα τριῶν περίπου ὡρῶν» (Σωτηρόπουλος, Τό
Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου, σελ. 377.378). 

Γιά διαπόμπευση τοῦ Ἰησοῦ σταυρώνουν μαζί μέ Αὐτόν καί δύο ληστές, (στίχ.
38) θέλοντας νά ποῦν μέ αὐτό πού κάνουν ὅτι τοιοῦτος εἶναι καί ὁ Ἰησοῦς, παράνο-
μος ὅπως ἐκεῖνοι. Αὐτοί οἱ δύο ληστές ἦταν τύποι τῶν δύο λαῶν, τοῦ Ἰουδαϊκοῦ καί
τοῦ ἐθνικοῦ, γιατί καί οἱ δύο αὐτοί ὀνείδιζαν τόν Χριστό, ὅπως καί οἱ δύο ληστές
ἔκαναν στήν ἀρχή.

||Μάρκ.
15,21-27

Λουκ.
23,26-
43.38

||Ἰωάν.
19,17-24
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27,32 Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον
ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σί-
μωνα· τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον
Γολγοθᾶ, ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου
τόπος, 
34ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς
μεμιγμένον· καὶ γευσάμενος οὐκ
ἤθελε πιεῖν. 
35 Σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερί-
σαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βαλόντες
κλῆρον, 
36καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 

37 Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κε-
φαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γε-
γραμμένην· οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ
βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 
38 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο
λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ
εὐωνύμων. 

27,32 Καθώς ἔβγαιναν (ἀπό τήν
πόλη), βρῆκαν ἄνθρωπο ἀπό τήν Κυ-
ρήνη, ὀνομαζόμενο Σίμωνα. Αὐτόν
τόν ἀγγάρευσαν γιά νά φορτωθεῖ τόν
σταυρό Του. 
33 Καί ὅταν ἦρθαν σέ ἕναν τόπο λε-
γόμενο «Γολγοθᾶ», πού σημαίνει
«τόπος Κρανίου», 
34τοῦ ἔδωσαν νά πιεῖ ξύδι ἀνάμικτο
μέ χολή, ἀλλά ὅταν τό γεύτηκε δέν
ἤθελε νά πιεῖ. 
35 Ὅταν δέ Τόν σταύρωσαν, μοίρα-
σαν μεταξύ τους μέ κλῆρο τά ἐνδύ-
ματά Του. 
36 Καί κάθησαν ἐκεῖ καί τόν φύλα-
γαν. 

37 Πάνω δέ ἀπό τό κεφάλι Του
ἔβαλαν γραπτή τήν αἰτία τοῦ θανά-
του Του: «Αὐτός εἶναι ὁ Ἰησοῦς ὁ
βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων». 
38Τότε μαζί μ᾿ αὐτόν σταυρώνονται
δύο ληστές, ὁ ἕνας ἀπό τά δεξιά καί
ὁ ἄλλος ἀπό τά ἀριστερά.

27,33. Γολγοθᾶ. Μεταγραφή ἀπό τόν ἀρα-
μαϊκό τύπο «Γουλγολθᾶ», «τόπος κρανίου».
27,34. Ὄχλος μετά χολῆς μεμιγμένον. Μεθυ-
στικό ποτό, τό ὁποῖο συμπονετικές ἰουδαῖες γυ-
ναῖκες (βλ. Λουκ. 23,27 ἑξ.), συνήθιζαν νά
προσφέρουν στούς βασανιζόμενους γιά νά μαλα-
κώνουν τούς πόνους τους. Αὐτό τό ποτό ἔπρεπε

νά εἶναι ἀναμεμειγμένο μέ σμύρνα, γι᾽ αὐτό ὁ
Μᾶρκος λέγει ὅτι «ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν ἐσμυρνι-
σμένον οἶνον» (15,23). Ὁ Ματθαῖος ἀντί τοῦ
«σμύρνα» τοῦ Μάρκου ἔχει χολή, ἐπηρεασμένος
μᾶλλον ἀπό τόν Ψαλμ. 68,22. Ὁ Ἰησοῦς ἀρνεῖται
νά πιεῖ αὐτό τό ναρκωτικό. 27,35. Βλ. Ψαλμ.
21,19 καί Ἰωάν. 19,24.  

Ὁ Ἰησοῦς στό σταυρό χλευάζεται 
καί ὑβρίζεται (27,39-44)

Οἱ διαβαίνοντες πλησίον τοῦ Γολγοθᾶ καί βλέποντες τό θέαμα τοῦ ἐσταυρωμέ-
νου Ἰησοῦ Χριστοῦ τόν ἔβριζαν καί τόν ἐχλεύαζαν λέγοντάς Του νά κατεβεῖ   – ἄν
μπορεῖ – ἀπό τόν σταυρό καί θά πιστεύσουν σ᾽ αὐτόν (στίχ. 42). Ὁ διάβολος τούς
ἔβαζε νά λέγουν αὐτά τό λόγια, γιατί αὐτός δέν ἤθελε νά πεθάνει ὁ Χριστός ἐπί τοῦ

Ψαλμ.
68,22

Ψαλμ.
21,19

Ἠσ.
53,12.9

Λουκ.
22,37

||Μάρκ.
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σταυροῦ καί νά σωθοῦν ἔτσι οἱ ἄνθρωποι. Ὄχι δέ μόνο οἱ παραπορευόμενοι ὄχλοι,
ἀλλά καί οἱ δύο ληστές στήν ἀρχή ὀνείδιζαν τόν Χριστό (στίχ. 44). «Ἴσως νά ἐνό-
μιζαν, ὅτι ὑβρίζοντες τόν Ἰησοῦ θά εὐχαριστοῦσαν τούς Ἰουδαίους, ὥστε νά τούς
κατεβάσουν ἀπό τούς σταυρούς των» (Σωτηρόπουλος,  Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου,
σελ. 380).

27,39. Κινοῦντες τάς κεφαλάς. Βλ. Ψαλμ. 21,8
καί 108,25. 27,40. Ὁ καταλύων τόν ναόν. Βλ.

σχόλ. εἰς 26,61. 27,43. Θεοῦ εἰμι υἱός. Βλ. Σοφ.
Σολ. 2,13. 18-20.

27,39 Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐ -
βλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κε-
φαλὰς αὐτῶν 
40καὶ λέγοντες· ὁ καταλύων τὸν ναὸν
καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν!
σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ,
κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 

41Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαί-
ζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ
πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων ἔλε-
γον· 
42ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται
σῶσαι· εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι, κα-
ταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πι-
στεύσομεν ἐπ᾿ αὐτῷ· 

43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ρυσάσθω
νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν· εἶπε γὰρ
ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. 

44Τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυ-
ρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

27,39 Οἱ δέ περαστικοί τόν βλα-
σφημοῦσαν κουνώντας τά κεφάλια
τους 
40καί λέγοντας: «Σύ πού θά γκρέμι-
ζες τό ναό καί σέ τρεῖς ἡμέρες θά τόν
οἰκοδομοῦσες! Σῶσε τόν ἑαυτό Σου.
Ἄν εἶσαι Υἱός τοῦ Θεοῦ, κατέβα ἀπό
τό σταυρό». 
41Τό ἴδιο καί οἱ ἀρχιερεῖς, ἐμπαίζον-
τας μέ τούς Γραμματεῖς καί τούς
πρεσβυτέρους καί τούς Φαρισαίους,
ἔλεγαν: 
42«Ἄλλους ἔσωσε, τόν ἑαυτό του δέν
μπορεῖ νά τόν σώσει. Ἄν εἶναι βασι-
λεύς τοῦ Ἰσραήλ, ἄς κατεβεῖ τώρα
ἀπό τό σταυρό καί θά τόν πιστέ-
ψουμε. 
43 Ἐμπιστεύεται στόν Θεό, ἄς τόν
σώσει τώρα, ἐάν εὐαρεστεῖτε σ᾽
αὐτόν· γιατί εἶπε, “Εἶμαι Υἱός τοῦ
Θεοῦ”». 
44Τό ἴδιο δέ καί οἱ ληστές, πού σταυ-
ρώθηκαν μαζί Του, τόν εἰρωνεύον-
ταν (Ὕστερα μετενόησε ὁ ἕνας ἀπό
τούς ληστές). 

Ἰερ. 18,16
Σ. Σειρ.
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Ὁ θάνατος τοῦ Ἰησοῦ (27,45-56)

Μέ τήν σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν δωδεκάτη ὥρα τό μεσημέρι μέχρι
τίς τρεῖς τό ἀπόγευμα ἔγινε σκοτάδι σ᾽ ὅλη τήν γῆ (στίχ. 45). Εἶναι ἡ συμμετοχή τῆς
κτίσης στό πάθος τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ζητήσαντες ἀπό τόν Κύριο νά
δοῦν σημεῖο ἀπό τόν οὐρανό (12,38), ἄς δοῦν τώρα τόν ἥλιο σκοτιζόμενο! Ὁ Ἰησοῦς
λίγο πρίν ἀπό τόν θάνατό Του φώναξε μέ φωνή μεγάλη καί εἶπε: «Ἠλί, Ἠλί, λιμᾶ σα-
βαχθανί;» (στίχ. 46). Εἶναι ἡ κραυγή τῆς ἀρχῆς τοῦ μεσσιανικοῦ 21ου Ψαλμοῦ. Καί
τό εἶπε ὁ Κύριος στήν ἑβραϊκή γλώσσα «τό προφητικόν, ἵνα δειξῃ ὅτι οὐ μάχεται τῇ
Παλαιᾷ Γραφῇ» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,469). Τό ψαλμικό λόγιο ἑρμηνεύεται, «Θεέ
μου, Θεέ μου, γιατί μέ ἐγκατέλειψες;». Ὁ Σωτηρόπουλος ἑρμηνεύει: «Ὁ Χριστός
ἔφερε ἐπάνω του ὅλες τίς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου. “Τόν μή γνόντα ἁμαρτίαν ὑπέρ ἡμῶν
ἁμαρτίαν ἐποίησεν” (Β´ Κορ. ε´ 21). Τόν Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος δέν γνώρισε ἁμαρτία, ὁ
Θεός τόν ἔκανε γιά μᾶς ἁμαρτία! «Χριστός ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου
γενόμενος ὑπέρ ἡμῶν κατάρα· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπί
ξύλου” (Γαλ. γ´ 13). Ὁ Χριστός γιά μᾶς ἔγινε κατάρα! Ναί, γιά μᾶς ὁ ἅγιος ἔγινε ἁμαρ-
τία, ὅλη ἡ ἁμαρτία τῆς ἀνθρωπότητος συμπυκνωμένη, καί ὁ εὐλογημένος ἔγινε κα-
τάρα, ὅλη ἡ κατάρα τῆς ἁμαρτωλῆς ἀνθρωπότητος συμπυκνωμένη! Πάνω στό σταυρό
ὁ Ἰησοῦς, καίτοι προσωπικῶς ἀναμάρτητος, ἀφοῦ σήκωσε τίς ἁμαρτίες ὅλου τοῦ κό-
σμου, ἔπασχε ὡς ὁ μεγαλύτερος ἁμαρτωλός, κακοῦργος καί ἐπικατάρατος! Καί γιά
τοῦτο ὁ Θεός, πού ὄντως ἁμαρτωλούς καί κακούργους δέν ἐγκαταλείπει, τόν Υἱό του
ἐγκατέλειψε, τόν ἄφησε ἀβοήθητο στό φρικτό μαρτύριό του. Καί γι᾽ αὐτό ὁ Ἰησοῦς
ὡς ἄνθρωπος στό ἀποκορύφωμα τοῦ πόνου καί τῆς ἀγωνίας του ἔβγαλε σπαραξικάρ-
δια κραυγή, ὄχι γιά νά ἐκφράσῃ γογγυσμό καί μομφή ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά γιά νά
ἐκφράσῃ φυσικό παράπονο γιά τήν ἐγκατάλειψί του, ὅπως ἕνα ἀβοήθητο παιδί ἐκφρά-
ζει φυσικό παράπονο πρός τόν πατέρα του. Ἄν ὁ Θεός ἀπαντοῦσε στό παράπονο τοῦ
Ἰησοῦ, θά ἔλεγε: Υἱέ μου! Σέ ἐγκατέλειψα, γιά νά ὑποστῇς ὀλόκληρο τόν πόνο τοῦ
φρικτοῦ σου μαρτυρίου, ὥστε ἡ θυσία σου νά εἶνε τελεία καί νά δύναται νά σώζῃ σέ
τέλειο βαθμό» (Σωτηρόπουλος, Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου, σελ. 381.382). Ἀλλά καί
ὁ ἴδιος ἑρμηνευτής ὁμολογεῖ στήν συνέχεια: «Δέν μποροῦμε νά εἰσχωρήσωμε σ᾽ ὅλο
τό βάθος τοῦ μυστηρίου, πού κρυβόταν στό δρᾶμα τοῦ Ἐσταυρωμένου ἐξ αἰτίας τῶν
ἁμαρτιῶν μας» (ὅπ. παραπ. σελ. 382). 

Μόλις ὁ Χριστός ἀπέθανε τό καταπέτασμα τοῦ ναοῦ, πού χώριζε στόν ναό τά
ἅγια ἀπό τά ἅγια τῶν ἁγίων, σχίστηκε εἰς δύο, ἀλλά καί ἄλλες φοβερές φυσικές δια-
ταραχές  συνέβησαν: Ἡ γῆ σείστηκε, οἱ πέτρες σχίστηκαν, τά μνημεῖα ἄνοιξαν καί
νεκροί ἀναστήθηκαν (στίχ. 51.52). Τά σημεῖα αὐτά εἶναι σημεῖα τοῦ θριάμβου τοῦ
Κυρίου. Οἱ Ἰουδαῖοι πίστευαν ὅτι μέ τόν θάνατο τοῦ Ἰησοῦ θά ἔσβηνε πιά τό ὄνομά
Του. Ἀλλά βλέπουμε ἐδῶ στήν περικοπή μας τό ἀκριβῶς ἀντίθετο, ὅτι, δηλαδή, μέ
τόν θάνατο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀρχίζει ἡ μεγάλη δόξα Του. Τό ὅτι δέ τό καταπέτα-
σμα τοῦ ναοῦ σχίστηκε εἰς δύο, αὐτό ὑπεδήλωνε ὅτι ἄνοιξε ὁ δρόμος πρός τά ἀλη-
θινά ἅγια τῶν ἁγίων, πρός τόν οὐρανό. Ἡ ἁμαρτία εἶχε κλείσει τόν δρόμο πρός τόν
οὐρανό. Ἀλλά μέ τήν Θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐσβέσθη ἡ ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων
καί ἄνοιξε λοιπόν ὁ δρόμος πρός τά ἀληθινά ἅγια τῶν ἁγίων. 

||Μάρκ.
15,33-41

||Λουκ.
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27,45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος
ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας
ἐνάτης. 
46Περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόη-
σεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων·
ἠλὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί; Τοῦτ᾿ ἔστι,
Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλι-
πες; 
47 Τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκού-
σαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ
οὗτος. 
48 Καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν
καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους
καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. 

49 Οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον· ἄφες ἴδωμεν
εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν.

50 Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ
μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. 

51 Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ
ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν
ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ
πέτραι ἐσχίσθησαν, 
52 καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ
πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων
ἁγίων ἠγέρθη, 
53 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων,
μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς

27,45 Ἀπό ὥρα δώδεκα τό μεση-
μέρι μέχρι τίς τρεῖς τό ἀπόγευμα
ἔγινε σκοτάδι σ᾿ ὅλη τήν γῆ. 
46Περίπου δέ στίς τρεῖς τό ἀπόγευμα
φώναξε ὁ Ἰησοῦς μέ μεγάλη φωνή
καί εἶπε: «Ἠλί, Ἠλί, λιμᾶ σαβαχ-
θανί;». Δηλαδή: «Θεέ μου, Θεέ μου,
γιατί μέ ἐγκατέλειψες;». 
47Μερικοί δέ ἀπό τούς παρευρισκό-
μενους ἐκεῖ, ὅταν τό ἄκουσαν, εἶπαν
ὅτι τόν Ἠλία φωνάζει αὐτός. 
48 Καί ἀμέσως ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς
ἔτρεξε καί πῆρε ἕνα σφουγγάρι καί
τό γέμισε μέ ξύδι καί τό ἔβαλε σ᾿ ἕνα
καλάμι καί τόν πότιζε. 
49Ἀλλά οἱ ἄλλοι ἔλεγαν: «Ἄφησε νά
δοῦμε, ἄν θά ἔρθει ὁ Ἠλίας νά τόν
σώσει». 
50Ὁ δέ Ἰησοῦς, ἀφοῦ πάλι φώναξε μέ
μεγάλη φωνή, παρέδωσε τό πνεῦμα. 

51 Καί ἰδού τό παραπέτασμα τοῦ
ναοῦ σχίστηκε σέ δύο κομμάτια ἀπό
πάνω ἕως κάτω καί ἡ γῆ σείστηκε
καί οἱ βράχοι σχίστηκαν 
52καί τά μνημεῖα ἄνοιξαν καί πολλά
σώματα τῶν ἁγίων πού εἶχαν κοιμη-
θεῖ ἀναστήθηκαν. 
53Καί ὅταν βγῆκαν ἀπό τά μνήματα,
μετά τήν ἀνάστασή Του μπῆκαν

27,45. Ἀπό τίς 12 τό μεσημέρι μέχρι τίς 3 τό
ἀπόγευμα. 27,46. Θεέ μου, Θεέ μου... Πονετική
κραυγή, ἀλλά ὄχι ἀπελπισία. Αὐτός ὁ θρῆνος,
δάνειο ἀπό τήν Γραφή, εἶναι μία προσευχή στό
Θεό καί στόν Ψαλμό 21, ὅπου εὑρίσκεται, ἀκο-
λουθεῖται ἀπό μιά χαρωπή διαβεβαίωση τοῦ τε-
λικοῦ θριάμβου. 27,47. Ἠλίαν φωνεῖ...
Ἐμπαικτικό λογοπαίγνιο πού στηρίζεται στήν
προσμονή τοῦ Ἠλία ὡς προδρόμου τοῦ Μεσσίου
(βλ. σχόλ. εἰς 17,10-13), ἤ στηρίζεται στήν ἰου-

δαϊκή πίστη ὅτι ὁ Ἠλίας ἔρχεται εἰς βοήθειαν
τῶν δικαίων στήν ἀνάγκη τους. 27,48. Πλήσας
τε ὄξους. Ὄξινος οἶνος, τόν ὁποῖο χρησιμο-
ποιοῦσαν οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες. Ἡ χειρονομία
αὐτή ἦταν συμπονετική (βλ. Ἰωάν. 19,28 ἑξ.).
Πιθανόν ὅμως νά θεωρήθηκε καί ὡς κακόβουλη
(βλ. Λουκ. 23,36), γι᾽ αὐτό καί περιγράφεται μέ
ὅρους πού θυμίζουν τόν Ψαλμ. 68,22. 27,51. Τό
καταπέτασμα τοῦ ναοῦ. Εἴτε ἡ σκηνή πού πε-
ριέκλειε τά Ἅγια, εἴτε μᾶλλον τό παραπέτασμα

Ψαλμ.
21,2

||Λουκ.
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τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν
πολλοῖς. 
54 Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾿
αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν, ἰδόν-
τες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφο-
βήθησαν σφόδρα λέγοντες· ἀληθῶς
Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. 

55Ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες πολ-
λαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτι-
νες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς
Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· 

56ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ
Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ
μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβε-
δαίου.

στήν ἁγία πόλη καί ἐμφανίστηκαν σέ
πολλούς. 
54 Ὁ δέ ἑκατόνταρχος καί οἱ ἄλλοι
πού φύλαγαν μαζί του τόν Ἰησοῦ,
ὅταν εἶδαν τό σεισμό καί ὅσα συνέ-
βησαν, φοβήθηκαν πολύ καί ἔλεγαν:
«Πραγματικά, αὐτός ἦταν Υἱός τοῦ
Θεοῦ». 

55 Ἦταν δέ ἐκεῖ καί πολλές γυ-
ναῖκες, πού παρακολουθοῦσαν ἀπό
μακρυά, πού εἶχαν ἀκολουθήσει τόν
Ἰησοῦ ἀπό τή Γαλιλαία καί τόν ὑπη-
ρετοῦσαν. 
56 Μεταξύ αὐτῶν ἦταν καί ἡ Μαρία
ἡ Μαγδαληνή καί ἡ Μαρία ἡ μητέρα
τοῦ Ἰακώβου καί τοῦ Ἰωσῆ καί ἡ μη-
τέρα τῶν υἱῶν τοῦ Ζεβεδαίου. 

πού χώριζε τά Ἅγια ἀπό τά ῞Αγια τῶν ῾Αγίων,
βλ. Ἐξ. 26,31 ἑξ. Κατά τό Ἑβρ. 9,12. 10,20 ἡ
χριστιανική παράδοση εἶδε σ᾽ αὐτό τό σχίσιμο
τοῦ ὑφάσματος τήν κατάργηση τῆς παλαιᾶς μω-
σαϊκῆς λατρείας καί τήν ἀνοιχθεῖσα εἴσοδο ἀπό
τόν Χριστό πρός τό ἐσχατολογικό ἱερό. – Ἡ γῆ
ἐσείσθη καί αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν... Αὐτά τά
ἐξαιρετικά σημάδια, ὅπως ἤδη τό σκότος τοῦ
στίχ. 45, εἶχαν ἐξαγγελθεῖ ἀπό τούς προφῆτες ὡς
χαρακτηριστικά σημεῖα τῆς «Ἡμέρας τοῦ
Γιαχβέ», βλ. σχόλ. εἰς Ἀμ. 8,9. 27,53. Αὐτή ἡ
ἀνάσταση τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

εἶναι ἕνα σημεῖο τῆς ἐσχατολογικῆς ἐποχῆς (Ἡσ.
26,19. Ἰεζ. κεφ. 37. Δαν. 12,2). Ἐλευθερωθέντες
ἀπό τόν Ἅδη μέ τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ οἱ ἐγερ-
θέντες ἐκ τῶν μνημείων (βλ. στίχ. 52 καί σχόλ.
εἰς Ματθ. 16,18), περίμεναν τήν ἀνάστασή Του
γιά νά εἰσέλθουν μέ Αὐτόν στήν Ἁγία Πόλη, δη-
λαδή, τήν οὐράνιο Ἱερουσαλήμ (Ἀποκ. 21,2.10.
22,19), ὅπως ἔτσι τό ἐννόησαν ἤδη οἱ παλαιοί
Πατέρες. Ἔχουμε ἐδῶ μία ἀπό τίς πρῶτες
ἐκφράσεις γιά τό δόγμα τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν
νεκρῶν μέ τήν κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στόν Ἅδη,
βλ. σχόλ. εἰς Α´ Πέτρ. 3,19.

Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ Ἰησοῦ (27,57-61)

Ποιός θά προσφέρει ἐπικήδεια τιμή στόν Ἰησοῦ καί θά τόν ἐνταφιάσει; Ὅποιος
θά τό ἔκανε αὐτό, θά ἐφαίνετο ὅτι εἶναι ἐνάντιος πρός τούς Ἰουδαίους καί πρός τήν
ρωμαϊκή ἐξουσία, ἡ ὁποία τόν κατεδίκασε. Ἡ περικοπή μας ἐδῶ μᾶς λέγει γιά κάποιο
πλούσιο Ἰωσήφ ἀπό τήν Ἀριμαθαία, κρυφό μαθητή τοῦ Ἰησοῦ (στίχ. 57), ὁ ὁποῖος
«ἐτόλμησε» (Μάρκ. 15,43) νά παρουσιαστεῖ στόν Πιλᾶτο καί νά ζητήσει τό σῶμα
τοῦ Ἰησοῦ γιά ἐνταφιασμό. Καί ὁ Πιλᾶτος τοῦ τό ἔδωσε (στίχ. 58). Στήν πραγματι-

Μάρκ.
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κότητα ἔκανε μεγάλο δῶρο ὁ Πιλᾶτος στόν Ἰωσήφ, γιατί, ἐπειδή ὁ Ἰησοῦς θανατώ-
θηκε μέ τήν κατηγορία τοῦ στασιαστοῦ, τό σῶμα του θά ἔμενε ἄταφο. Μποροῦμε
νά ὑποθέσουμε ὅτι, σάν πλούσιος ὁ Ἰωσήφ, θά φιλοδώρησε τόν Πιλᾶτο καί ἔτσι
ἔλαβε τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Καί ὅταν τό ἔλαβε τό τίμησε, γιατί τό ἐτύλιξε σέ καθαρό
σεντόνι καί τό ἔθεσε σέ καινούργιο μνημεῖο (στίχ. 59-60). Αὐτό ἦταν κατ᾽ οἰκονομία
Θεοῦ, ὥστε, ὅταν θά ἀναστηθεῖ ὁ Ἰησοῦς, νά μήν πεῖ κανείς ὅτι ἄλλος προηγουμέ-
νως ταφείς ἐκεῖ ἀναστήθηκε. Ἡ περικοπή μας ὁμιλεῖ γιά τήν Μαγδαληνή Μαρία καί
τήν ἄλλη Μαρία, οἱ ὁποῖες ἐκάθοντο ἀπέναντι τοῦ τάφου καί παρατηροῦσαν (στίχ.
61). Ἡ «ἄλλη Μαρία» εἶναι ἡ ἴδια μέ τήν «Μαρία, τήν μητέρα τοῦ Ἰακώβου καί
Ἰωσῆ», πού ἀνέφερε προηγουμένως ὁ Εὐαγγελιστής (στίχ. 56). Αὐτή εἶναι ἡ Πανα-
γία! Ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωσῆς ἦταν παιδιά τοῦ Ἰωσήφ ἀπό προηγούμενή του γυναίκα
(βλ. Θεοφύλακτο εἰς Μ. 123,473). 

27,59.60. Σάβανο καθαρό καί καινούργιο
μνημεῖο ὑπογραμμίζουν τήν εὐσέβεια τοῦ ἐντα-
φιασμοῦ. Τό δεύτερο χαρακτηριστικό («τό και-
νόν μνημεῖον») ἐξηγεῖται μᾶλλον ἀπό τόν φόβο

τῶν Ἰουδαίων νά μήν θέσουν ἕνα δίκαιο σέ χρη-
σιμοποιηθέντα ἤδη γιά ἄλλο νεκρό τάφο, μήπως
ὁ νεκρός αὐτός εἶχε κάποια ἁμαρτία καί τά κόκ-
καλά του ἐμόλυναν τάχα τόν τάφο.

27,57 Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν
ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμα-
θαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς
ἐμαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ· 

58οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτή-
σατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ
Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ
σῶμα. 
59Καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνε-
τύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, 
60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ
αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ
πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν
τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. 

61 Ἦν δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι ἀπέ-
ναντι τοῦ τάφου.

27,57 Ὅταν βράδιασε, ἦρθε ἕνας
ἄνθρωπος πλούσιος ἀπό τήν Ἀριμα-
θαία, ὀνομαζόμενος Ἰωσήφ, ὁ
ὁποῖος καί αὐτός ἦταν μαθητής τοῦ
Ἰησοῦ. 
58 Αὐτός πῆγε στόν Πιλᾶτο καί ζή-
τησε τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Τότε ὁ
Πιλᾶτος διέταξε νά δοθεῖ τό σῶμα. 

59Καί ἀφοῦ πῆρε τό σῶμα ὁ Ἰωσήφ,
τό τύλιξε σέ καθαρό σεντόνι 
60καί τό ἔβαλε στό δικό του καινούρ-
γιο μνῆμα, τό ὁποῖο εἶχε λαξεύσει
στό βράχο. Μετά κύλισε ἕνα μεγάλο
λίθο στήν εἴσοδο τοῦ μνήματος καί
ἔφυγε. 
61 Ἦταν δέ ἐκεῖ ἡ Μαρία ἡ Μαγδα-
ληνή καί ἡ ἄλλη Μαρία, οἱ ὁποῖες
κάθονταν ἀπέναντι τοῦ τάφου. 

Ἠσ.
53,9σχ.
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Ἡ φρούρηση τοῦ τάφου (27,62-66)

Καί μετά τόν θάνατο τοῦ Ἰησοῦ οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ φαρισαῖοι ἦταν ἀνήσυχοι.
Θυμήθηκαν ὅτι ὁ Χριστός εἶπε ὅτι ὕστερα ἀπό τρεῖς ἡμέρες μετά τόν θάνατό Του,
θά ἀναστηθεῖ (στίχ. 63). Ἴσως θυμήθηκαν τόν λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι θά μείνει στήν
γῆ τρεῖς μέρες, ὅπως ὁ Ἰωνᾶς ἔμενε στήν κοιλιά τοῦ κήτους τρεῖς μέρες (12,40)· ἤ
θυμήθηκαν τόν ἄλλο λόγο τοῦ Κυρίου, «λύσατε τόν ναόν τοῦτον καί ἐν τρισίν ἡμέραις
ἐγερῶ αὐτόν» (Ἰωάν. 2,19). Γι᾽ αὐτό καί πῆγαν ὅλοι μαζί στόν Πιλᾶτο (στίχ. 62) καί
τοῦ εἶπαν νά δώσει ἐντολή νά ἀσφαλισθεῖ ὁ τάφος τοῦ Ἰησοῦ μέχρι τήν τρίτη ἡμέρα,
μήπως ἔλθουν οἱ μαθητές Του τήν νύχτα καί κλέψουν τό σῶμα καί ποῦν ὅτι ἀνα-
στήθηκε (στίχ. 64). Ὁ Πιλᾶτος,  ἔχοντας φαίνεται τύψεις γιά τήν καταδικαστική κα-
ταδίκη πού ἐξέδωσε κατά τοῦ Ἰησοῦ καί ἐντυπωσιασμένος ἀπό τά σημεῖα πού
ἀκολούθησαν τόν θάνατό Του, ἀπήντησε μέ δυσφορία πρός τούς ἀρχιερεῖς καί φα-
ρισαίους, σάν νά τούς εἶπε, νά τόν ἀφήσουν ἥσυχο, νά φύγουν ἀπό μπροστά του καί
νά κάνουν ὅπως νομίζουν (στίχ. 65). Καί αὐτοί πῆγαν καί ἔβαλαν σφραγίδες στό
λίθο πού σκέπαζε τό μνημεῖο καί τοποθέτησαν φρουρά σ᾽ αὐτό (στίχ. 66). Μέ αὐτό
ὅμως πού ἔκαναν βεβαίωσαν περισσότερο τήν ἀλήθεια τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χρι-
στοῦ! Γιατί, ἄν ὁ τάφος δέν ἦταν σφαλισμένος καί δέν εἶχε φρουρά, τότε θά μπο-
ροῦσαν νά παραπλανήσουν μέ τό ψέμα τους ὅτι ἔκλεψαν οἱ μαθητές τό σῶμα τοῦ
Ἰησοῦ. Τώρα ὅμως πού ἀσφάλησαν τό μνημεῖο καί ἔβαλαν φρουρά σ᾽ αὐτό, εἶναι
γελοῖος ὁ ἰσχυρισμός τους, ὅτι ἦλθαν οἱ μαθητές καί ἔκλεψαν τό σῶμα. 

27,62. Παρασκευή. Ἐλέγετο ἔτσι ἡ ἡμέρα
αὐτή ἀπό τούς Ἰουδαίους, γιατί κατ᾽ αὐτήν ἐγί-

νοντο προετοιμασίες γιά τήν ἄλλη ἡμέρα τοῦ
Σαββάτου. Βλ. σχόλ. εἰς Ἰωάν. 19,14. Γιά τό πρό-

27,62 Τήν ἄλλη δέ ἡμέρα, ἡ ὁποία
εἶναι μετά τήν Παρασκευή, οἱ ἀρχιε-
ρεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι ἦρθαν ὅλοι
μαζί στόν Πιλᾶτο 
63 καί τοῦ εἶπαν: «Κύριε, θυμηθή-
καμε ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπε, ὅταν
ἀκόμα ζοῦσε: “Μετά ἀπό τρεῖς ἡμέ-
ρες θά ἀναστηθῶ”. 
64 Δῶσε λοιπόν διαταγή νά ἀσφαλι-
στεῖ ὁ τάφος μέχρι τήν τρίτη ἡμέρα,
μήπως ἔρθουν οἱ μαθητές Του τή
νύχτα καί τόν κλέψουν καί ποῦν στό
λαό, ὅτι ἀναστήθηκε ἀπό τούς νε-
κρούς. Καί θά εἶναι ἡ τελευταία αὐτή
πλάνη χειρότερη ἀπό τήν πρώτη». 

27,62 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ
μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς
Πιλᾶτον 
63 λέγοντες· κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι
ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ
τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 

64 Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν
τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μή-
ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι
τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν·
καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς
πρώτης. 

16,21
Πράξ.

10,40σχ.
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65Ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· ἔχετε κου-
στωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς
οἴδατε. 
66 Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο
τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον
μετὰ τῆς κουστωδίας.

65Ὁ δέ ὁ Πιλᾶτος τούς εἶπε: «Πάρετε
φρουρά καί πηγαίνετε νά ἀσφαλί-
σετε (τόν τάφο), ὅπως ξέρετε». 
66 Αὐτοί δέ πῆγαν καί μέ τή φρουρά
ἀσφάλισαν τόν τάφο καί (ἀκόμα)
σφράγισαν καί τό λίθο. 

βλημα τῆς χρονολογίας βλ. σχόλ. εἰς Ματθ.
26,17. 27,65. Ἔχετε κουστωδίαν. Δηλαδή, ὡς
νά ἔλεγε, «χρησιμοποιῆστε τούς φρουρούς σας»,
βλ. σχόλ. εἰς Λουκ. 22,4. Ἤ, «θέτω μία φρουρά
στήν διάθεσή σας», βλ. Ἰωάν. 18,3. 

28,1. Ὀψέ Σαββάτων. Ἀργά κατά τήν νύχτα
τοῦ Σαββάτου. ῾Ως «Σάββατα» ἐλέγετο ὅλη ἡ
ἑβδομάδα. – Μίαν Σαββάτων, εἶναι ἡ πρώτη
ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, ἡ ἡμέρα μετά τό ἰουδαϊκό
Σάββατο, δηλαδή, ἡ δική μας Κυριακή. Ἀπ. 1,10.

Ὁ κενός τάφος. Μήνυμα τοῦ ἀγγέλου (28,1-8)

Ἡ περικοπή μας ὁμιλεῖ γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ἔγινε ἀργά κατά
τήν νύχτα τοῦ Σαββάτου, τότε πού ξημέρωνε ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος (στίχ.
1). Ἀνέστη δέ ὁ Κύριος χωρίς νά τόν δεῖ κανείς, ἐνῶ ὁ λίθος ἦταν ἀκόμη ἐπί τοῦ
τάφου. Ἐνῶ, δηλαδή, ὁ Κύριος ἦταν ἀναστημένος, οἱ στρατιῶτες φύλαγαν τόν τάφο,
μήπως ἔλθουν οἱ μαθητές καί κλέψουν τό σῶμα του!...Ὁ ἄγγελος ἐμφανίστηκε μετά
τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί ἀπεκύλισε τόν μέγα λίθο, πού ἦταν στό μνημεῖο, γιά
νά δείξει στίς Μυροφόρες τόν κενό τάφο (στίχ. 6). Σ᾽ αὐτές, τίς Μυροφόρες, ὁ ἄγγε-
λος διεμήνυσε τό πρῶτον τήν ἀνάσταση καί σ᾽ αὐτές ἔδωσε ἔπειτα τήν ἐντολή νά
ἀναγγείλουν καί στούς μαθητές τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί ὅτι πηγαίνει πρωτύ-
τερα ἀπό αὐτούς στήν Γαλιλαία (στίχ. 5-7). – Ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ὑπολο-
γίζει πολλαπλῶς τό τριήμερον τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ. Ἀναφέρουμε μόνο ἕνα
ὑπολογισμό του: Τήν Παρασκευή ἡμέρα ὁ Χριστός παρέδωκε τό πνεῦμα Του. Αὐτή
εἶναι ἡ μία ἡμέρα. Τό Σάββατο ἦταν στόν τάφο. Αὐτή εἶναι ἡ δεύτερη ἡμέρα. Τήν
νύχτα τῆς Κυριακῆς ἀνέστη. «Ἀπό μέρους οὖν ἀριθμεῖται καί ἡ Κυριακή εἰς ἄλλην
ἡμέραν» (Μ. 123,481). 

28,1Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφω-
σκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη
Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 

2 Καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας·
ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ
οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν
λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο

28,1Μετά δέ τήν νύχτα τοῦ Σαβ-
βάτου, ὅταν ξημέρωνε ἡ πρώτη
ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας, ἦρθε ἡ Μαρία
ἡ Μαγδαληνή καί ἡ ἄλλη Μαρία, γιά
νά δοῦν τόν τάφο. 
2 Καί ἰδού, ἔγινε μεγάλος σεισμός·
γιατί ἕνας ἄγγελος Κυρίου κατέβηκε
ἀπό τόν οὐρανό καί πῆγε καί κύλισε
τό λίθο ἀπό τήν εἴσοδο (τοῦ μνήμα-

||Mάρκ.
16,1-8

||Λουκ.
24,1-10

Ἰωάν. 20,1

27,51σχ.
1,20σχ.
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ἐπάνω αὐτοῦ. 
3 Ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ
καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ
χιών. 
4 Ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθη-
σαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ
νεκροί. 
5 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς
γυναιξί· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ
ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζη-
τεῖτε· 
6 οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς
εἶπε. Δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου
ἔκειτο ὁ Κύριος. 
7 Καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς
μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν
νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς
τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε·
ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 
8Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνη-
μείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης
ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ. 

τος) καί καθόταν πάνω σ᾿ αὐτόν. 
3Τό πρόσωπό του ἦταν σάν ἀστραπή
καί τό ἔνδυμά του ἦταν ἄσπρο σάν
τό χιόνι. 
4 Καί, ἀπό τό φόβο πού προκάλεσε,
ταράχτηκαν οἱ φύλακες καί ἔγιναν
σάν νεκροί. 
5 Εἶπε δέ ὁ ἄγγελος στίς γυναῖκες:
«Μή φοβᾶστε ἐσεῖς. Ξέρω ὅτι
ζητᾶτε τόν Ἰησοῦ τόν ἐσταυρωμένο. 

6 Δέν εἶναι ἐδῶ, ἀλλά ἀναστήθηκε,
ὅπως τό εἶπε. Ἐλᾶτε νά δεῖτε τόν
τάφο, ὅπου ἦταν ὁ Κύριος. 
7 Καί πηγαίνετε γρήγορα νά πεῖτε
στούς μαθητές Του: “Ἀναστήθηκε
ἀπό τούς νεκρούς καί ἰδού, πηγαίνει
πρίν ἀπό σᾶς στήν Γαλιλαία. Ἐκεῖ θά
τόν δεῖτε”. Νά, σᾶς τό εἶπα». 
8 Καί φεύγοντας γρήγορα ἀπό τό
μνῆμα μέ φόβο καί μεγάλη χαρά
ἔτρεξαν νά τά ἀναγγείλουν στούς
μαθητές Του.

Λέγεται ἔτσι, γιατί εἶναι ἡμέρα τοῦ Κυρίου, εἰς
μνήμη τῆς ἀναστάσεως. Βλ. Πράξ. 20,7 σχόλ. Α´
Κορ. 16,2. – Ἡ ἄλλη Μαρία. Ἡ Μαρία τοῦ
Ἰακώβου, Μάρκ. 16,1. Λουκ. 24,10. Βλ. Ματθ.
27,56 καί 61. – Θεωρῆσαι τόν τάφον. Ὁ τάφος
ἦταν σφραγισμένος καί ἀσφαλισμένος· ἑπομένως

οἱ μυροφόρες δέν ἔρχονται νά ἀρωματίσουν τό
σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως εἰς Μάρκ. καί Λουκ.,
ἀλλά θέλουν μόνο «θεωρῆσαι» τόν τάφο. 28,8.
Ἐξελθοῦσαι ταχύ ἀπό τοῦ μνημείου. Βλ.
Μάρκ. 16,8. 

Ἡ ἐμφάνιση στίς μυροφόρες (28,9-10)

Ἐνῶ οἱ δύο Μυροφόρες πήγαιναν νά εὐαγγελίσουν στούς Μαθητές τό
μήνυμα τῆς ἀναστάσεως, ὅπως τούς εἶπε ὁ ἐμφανισθείς ἄγγελος, στό δρόμο
ἀξιώθηκαν νά δοῦν τόν Ἴδιο τόν ἀναστάντα Κύριο καί νά προσκυνήσουν
τούς πόδας Του. Τίς προσεφώνησε δέ αὐτές ὁ Κύριος μέ τό «Χαίρετε» (στίχ.

17,2

26,32

Ἰωάν.
20,14ἑξ.
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9). «Ἐπειδή γάρ τό γυναικεῖον γένος λυπεῖσθαι κατεκρίθη, ὁ Κύριος διά τῆς
ἀναστάσεως Αὐτοῦ τήν χαράν προεξένησε τῷ γυναικείῳ γένει, καί εὐλόγησεν
αὐτάς» (Θεοφύλακτος, Μ. 123,480). Αὐτές δέ ἀπό εὐλάβεια, ἀλλά καί γιά
βεβαίωση ὅτι πραγματικά ἀναστήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί δέν εἶναι φάν-
τασμα ἡ θέα του, ἐκράτησαν τούς πόδας Του (στίχ. 9), τό τελευταῖο μέρος
τοῦ σώματος. Ὁ ἀναστάς Κύριος εἶπε στίς Μυροφόρες νά ἀναγγείλουν
στούς μαθητές Του, πού τούς λέγει «ἀδελφούς», νά πορευθοῦν στήν Γαλι-
λαία καί θά τόν συναντήσουν ἐκεῖ (στίχ. 10). Οἱ γυναῖκες γίνονται ἀπόστολοι
πρός τούς ἀποστόλους. 

28,9Ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ
Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων·
χαίρετε. Αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκρά-
τησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσε-
κύνησαν αὐτῷ. 
10Τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ φο-
βεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς
ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν
Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

28,9 Καθώς δέ πήγαιναν νά τά
ἀναγγείλουν στούς μαθητές Του,
ἰδού καί ὁ Ἰησοῦς τίς συνάντησε καί
εἶπε: «Χαίρετε»! Αὐτές δέ τόν πλη-
σίασαν καί ἔπιασαν τά πόδια Του καί
τόν προσκύνησαν. 
10Τότε λέει σ᾿ αὐτές ὁ Ἰησοῦς: «Μή
φοβᾶστε! Πηγαίνετε νά πεῖτε στούς
ἀδελφούς Μου νά φύγουν γιά τήν
Γαλιλαία, ἐκεῖ θά Μέ δοῦν». 

28,9. Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς. Ἐπειδή οἱ
μυροφόρες ἔδειξαν πρῶτες σπουδή γιά νά ἐπι-
σκεφθοῦν τόν τάφο, γι᾽ αὐτό καί λαμβάνουν ὡς
ἀμοιβή τήν εὐλογία καί τήν τιμή πρῶτες νά δοῦν
τόν ἀναστάντα Κύριο. 28,10. Ἄν καί οἱ τέσσερες
Εὐγγελιστές συμφωνοῦν στό νά ἀναφέρουν τήν
ἀρχική ἐμφάνιση τοῦ ἀγγέλου (ἤ τῶν ἀγγέλων)
στίς γυναῖκες (Ματθ. 28,5-7. Μάρκ. 16,5-7.
Μάρκ. 16,5-7. Λουκ. 24,4-7. Ἰωάν. 20,13), ὅμως
διαφέρουν σ᾽ αὐτό πού ἀφορᾶ στίς ἐμφανίσεις
τοῦ Ἰδίου τοῦ Ἰησοῦ. Ἐκτός ἀπό τόν Μᾶρκο, τοῦ
ὁποίου ὁ ἀπότομος ἐπίλογος θέτει ἕνα εἰδικό
πρόβλημα, βλ. Μάρκ. 16,8 σχόλ., καί τοῦ ὁποίου
τό τελευταῖο τεμάχιο ἐπαναλαμβάνει τά δεδο-
μένα τῶν ἄλλων Εὐαγγελιστῶν, παρατηροῦμε
στούς Εὐαγγελιστές κάποιες διακρίσεις σημειού-
μενες μεταξύ τους: (α) Ἰδιωτικῶν ἐμφανίσεων
πού χρησιμεύουν ὡς ἀπόδειξη τῆς ἀναστάσεως,
στήν Μαρία τήν Μαγδαληνή μόνο, Ἰωάν. 20,14-
17· βλ. Μάρκ. 16,9, ἤ καί συνοδευομένη, Ματθ.
28,9-10· στούς Μαθητές πρός Ἐμμαούς, Λουκ.

24,13-22· βλ. Μάρκ. 16,12· στόν Σίμωνα, Λουκ.
24,34, στόν Θωμᾶ, Ἰωάν. 20,26-29. (β) Μία συλ-
λογική ἐμφάνιση μέ ἀποστολική ἀποστολή,
Ματθ. 28,16-20. Λουκ. 24,36-49. Ἰωάν. κ. 19-23·
βλ. Μάρκ. 16,14-18. Ἐξ ἄλλου παρατηροῦμε δύο
παραδόσεις στίς τοποθετήσεις: Στήν Γαλιλαία
μόνο, Μάρκ. 16,7. Ματθ. 28,10. 16-20· στήν
Ἰουδαία μόνο, Λουκ. καί Ἰωάν. κ. 20. Τό Ἰωάν.
κ. 21 προσθέτει μία ἐμφάνιση στήν Γαλιλαία, ἡ
ὁποία, ἐνῶ ἔχει ἕνα ἰδιωτικό χαρακτῆρα (ἰδίως
στόν Πέτρο καί τόν Ἰωάννη), συνοδεύεται ἀπό
μία ἀποστολή (στόν Πέτρο). Τό παλαιό κήρυγμα,
τό ὁποῖο ἀναφέρει ὁ Παῦλος εἰς Α´ Κορ. 15,3-7,
ἀριθμεῖ πέντε ἐμφανίσεις (στίς ὁποῖες προστίθε-
ται καί ἡ ἐμφάνιση στόν ἴδιο τόν Παῦλο), πού δέν
ἐναρμονίζονται εὔκολα μέ τίς εὐαγγελικές διηγή-
σεις. Στήν ἀναφορά αὐτή τοῦ Παύλου ἀναφέρε-
ται ἰδιαιτέρως καί μία ἐμφάνιση πρός τόν
Ἰάκωβο, ἡ ὁποία λέγεται ἐπίσης καί ἀπό τό Εὐαγ-
γέλιο πρός Ἑβραίους. Αἰσθανόμεθα λοιπόν διά-
φορες παραδόσεις ὀφειλόμενες σέ διάφορες
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ὁμάδες πού εἶναι δύσκολες νά προδιορισθοῦν. Οἱ
διάφορες ὅμως αὐτές παραδόσεις μαρτυροῦν μία
ἱστορική πραγματικότητα καί μία πίστη, τήν ἀνά-
σταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

28,11. Ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες
εἰς τήν πόλιν... Καθώς οἱ γυναῖκες ἦταν ἀκόμη

στόν δρόμο, ὁρισμένοι ἀπό τήν φρουρά εἶχαν
ἔλθει σέ ἐπαφή μέ τούς ἱερεῖς. Εἶναι πιθανόν ὅτι
οἱ φρουροί εἶχαν ἤδη φύγει γιά τήν πόλη πρίν
φτάσουν οἱ γυναῖκες στόν τάφο (βλ. 28,2-4).
28,12. Συμβούλιον λαβόντες. Στερεότυπη ματ-
θαιϊκή ἔκφραση (βλ. 12,14. 22,15. 27,1.7). 

Ἀπάτη τῶν ἀρχόντων Ἰουδαίων (28,11-15)

Ἐνῶ οἱ μυροφόρες πήγαιναν νά ἀπαγγείλουν στούς μαθητές τήν ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ, μερικοί φρουροί τοῦ τάφου ἦλθαν στήν πόλη καί εἶπαν στούς ἀρχιερεῖς
ὅλα ὅσα εἶχαν συμβεῖ (στίχ. 11). Καί αὐτοί, μαζί μέ τούς πρεσβυτέρους, χρηματο-
δότησαν τούς στρατιῶτες γιά νά ποῦν ὅτι τήν ὥρα πού αὐτοί οἱ φρουροί ἐκοιμῶντο,
ἦλθαν οἱ μαθητές τοῦ Ἰησοῦ καί ἔκλεψαν τό σῶμα Του καί εἶπαν ὅτι ἀναστήθηκε
(στίχ. 13). Καί οἱ φρουροί, ἀφοῦ πληρώθηκαν, αὐτό καί ἔκαναν (στίχ. 15). Βλέπουμε
λοιπόν ὅτι τά ἀργύρια πού συνετέλεσαν στήν σταυρική καταδίκη τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, αὐτά τά ἴδια χρησιμοποιοῦνται καί γιά νά δυσφημήσουν τήν ἀνάστασή Του.
Ἀλλά εἶναι πολύ ἀνόητο αὐτό πού λέγουν οἱ φρουροί τοῦ τάφου. Κατά πρῶτον, πῶς
τολμοῦν νά λέγουν ὅτι ἐκοιμήθησαν, ἀφοῦ ἐτάχθησαν νά φρουροῦν τόν τάφο; Καί
κοιμήθηκαν ὅλοι οἱ στρατιῶτες, χωρίς νά μείνει κανείς ξύπνιος γιά νά ἐξυπνήσει
τούς ἄλλους κοιμωμένους, ὅταν ἦλθαν οἱ μαθητές καί ἔκλεψαν τό σῶμα; Καί εἶχαν
τόσο βαρύ ὕπνο οἱ στρατιῶτες, ὥστε δέν ἐξύπνησε κανείς ἀπό τόν ἀποκυλισμό τοῦ
βαρέως λίθου, πού ἐκάλυπτε τόν τάφο; Καί ἄν εἶχαν σκοπό οἱ μαθητές νά κλέψουν
τό σῶμα τοῦ Διδασκάλου τους καί νά Τόν παρουσιάσουν ἔπειτα ὡς ἀναστάντα, γιατί
δέν τό ἔκαναν αὐτό ἀμέσως μετά τήν ταφή, τότε πού ἀκόμη δέν ὑπῆρχαν φρουροί
στόν τάφο; Ἀλλά, ἄν ἔκλεπταν οἱ μαθητές τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, θά τό ἔπαιρναν
γρήγορα-γρήγορα καί θά ἔφευγαν. Ἔχουμε ὅμως μία λεπτομέρεια, τήν ὁποία ἀνα-
φέρει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὅτι ὅταν ὁ Σίμων Πέτρος μπῆκε μέσα στό μνῆμα,
εἶδε τίς νεκρικές ταινίες κατά γῆς καί τό μαντήλι, πού ἦταν στό κεφάλι τοῦ Ἰησοῦ,
νά μήν εἶναι μαζί μέ τίς νεκρικές ταινίες, ἀλλά χωριστά διπλωμένο καί τοποθετημένο
σέ ἕνα μέρος (20,7). Ὁ κλέπτης ἁρπάζει γρήγορα αὐτό πού θέλει καί φεύγει. Οἱ μα-
θητές λοιπόν, πού ἦλθαν τάχα νά κλέψουν τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, ποῦ βρῆκαν τόν
χρόνο καί τό θάρρος νά ξεκολλήσουν τά ὀθόνια ἀπό τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, πού εἶχαν
γίνει ἕνα μέ αὐτό; 

28,11Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού
τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς
τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιε-
ρεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 
12Καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυ-
τέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύ-

28,11Ἐνῶ δέ αὐτές πήγαιναν, ἰδού
μερικοί ἀπό τήν φρουρά ἦλθαν στήν
πόλη καί ἀνήγγειλαν στούς ἀρχιερεῖς
ὅλα ὅσα εἶχαν γίνει. 
12 Καί ἀφοῦ (οἱ ἀρχιερεῖς) συναντή-
θηκαν μέ τούς πρεσβυτέρους καί
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ρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις
λέγοντες· 
13 εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν
ἡμῶν κοιμωμένων. 
14 Καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ
ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ
ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. 

15 Οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποί-
ησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημί-
σθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις
μέχρι τῆς σήμερον.

ἔκαναν συμβούλιο, ἔδωσαν ἀρκετά
ἀργύρια στούς στρατιῶτες 
13 καί εἶπαν: «Νά πεῖτε ὅτι, “ἐνῶ
ἐμεῖς κοιμόμαστε, ἦρθαν οἱ μαθητές
Του τή νύχτα καί τόν ἔκλεψαν”. 
14 Καί ἄν ἀκουστεῖ αὐτό στόν ἡγε-
μόνα, ἐμεῖς θά τόν μεταπείσουμε καί
θά σᾶς ἀπαλλάξουμε ἀπό κάθε
εὐθύνη». 
15 Αὐτοί δέ ἀφοῦ πῆραν τά ἀργύρια,
ἔκαναν ὅπως τούς εἶπαν. Καί διαδό-
θηκε αὐτή ἡ φήμη στούς Ἰουδαίους
μέχρι σήμερα. 

Ἐμφάνιση στή Γαλιλαία καί παγκόσμια 
ἀποστολή (28,16-20)

1. Στήν περικοπή μας ἐδῶ ἔχουμε τήν ἐμφάνιση τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ στούς
μαθητές Του. Δέν εἶναι μόνο ἐμφάνιση στούς ἕνδεκα, ἀλλά καί στούς ἕνδεκα μεταξύ
πολλῶν ἄλλων. Στούς κυρίως μαθητές Του ἐμφανίστηκε ὁ Κύριος ἀπό τήν πρώτη
ἡμέρα τῆς ἀναστάσεώς Του στήν Ἱερουσαλήμ. Ἐδῶ στό ὄρος τῆς Γαλιλαίας (στίχ.
16) εἶναι ἡ ἐμφάνιση πού ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὡς γενομένη «ἐπάνω πεν-
τακοσίοις ἀδελφοῖς» (Α´ Κορ. 15,6). Γι᾽ αὐτό καί λέγεται περί μερικῶν οἱ ὁποῖοι
«ἐδίστασαν» (στίχ. 17). Πρόκειται περί μερικῶν ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα μαθητῶν ἤ
καί ἐκ τοῦ εὐρυτέρου κύκλου τῶν μαθητῶν-ἀκροατῶν. «Ἐδίστασαν», ἄν αὐτός, τόν
ὁποῖον τώρα βλέπουν, εἶναι ὁ ἀναστάς Κύριος. Ἀπό τούς μαθητές ὡς διστάσαντα
γνωρίζουμε τόν Θωμᾶ. – Δέν γνωρίζουμε τό ὄρος στό ὁποῖο συναντήθηκε ὁ Κύριος
μέ τούς μαθητές Του (στίχ. 16), ἀλλά πιθανόν, ὅπως ὑποθέτουν, νά ἦταν καί κάποια
περιοχή γύρω ἀπό τήν λίμνη, ἡ ὁποία στούς κύκλους τῶν μαθητῶν θά ἦταν γνωστή
ὡς ὄρος.

2. Ὡς Θεός ὁ Χριστός εἶχε ἐξουσία σ᾽ ὅλη τήν κτίση, στόν οὐρανό καί τήν γῆ.
Ἀλλά τήν ἐξουσία αὐτή τήν ἔλαβε τώρα καί ὡς ἄνθρωπος (στίχ. 18). Καί μέ βάση
τήν ἐξουσία αὐτή ἀποστέλλει τούς μαθητές Του σ᾽ ὅλο τόν κόσμο νά τούς κάνουν
χριστιανούς («μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη», στίχ. 19). Τό νά γίνουν δέ χριστιανοί οἱ
Ἑβραῖοι καί οἱ εἰδωλολάτρες, δέν σημαίνει μόνο τό νά βαπτισθοῦν, ἀλλά νά διδαχ-
θοῦν πρῶτα («μαθητεύσατε», στίχ. 19), τό νά βαπτιστοῦν ἔπειτα («βαπτίζοντες
αὐτούς», στίχ. 19), ἀλλά καί πάλι δέν σταματᾶ ἡ διδασκαλία, γιατί πρέπει νά συνε-
χίζεται καί μετά τό βάπτισμα («διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην
ὑμῖν», στίχ. 20). 
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3. Ἡ βάπτιση θά γίνεται στό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου Τριάδος, «εἰς τό
Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», στίχ. 19. Ἄν καί εἶναι
τρία τά θεῖα Πρόσωπα, ὅμως λέγει στούς μαθητές Του νά βαπτίζουν ὄχι «εἰς τά ὀνό-
ματα», ἀλλά «εἰς τό ὄνομα» τῶν θείων Προσώπων, γιατί, τά θεῖα Πρόσωπα εἶναι
ὁμοούσια. – Ὁ ἀναστάς Κύριος μέ τήν ἀνάληψή Του σωματικά θά ἀποχωριστεῖ ἀπό
τούς μαθητές Του, ἀλλά ὑπόσχεται σ᾽ αὐτούς ὅτι θά εἶναι πάντοτε μαζί τους: «Ἰδού
ἐγώ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (στίχ. 20). 

28,16 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπο-
ρεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ
ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. 
17 Καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν
αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. 
18Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν
αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξου-
σία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 

19 Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα
τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ
ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 

20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα
ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ

28,16Οἱ δέ ἕνδεκα μαθητές πῆγαν
στήν Γαλιλαία, στό ὄρος δηλαδή πού
τούς εἶχε ὁρίσει ὁ Ἰησοῦς. 
17Καί ὅταν τόν εἶδαν τόν προσκύνη-
σαν, μερικοί ὅμως φοβήθηκαν. 
18 Ὁ δέ Ἰησοῦς τούς πλησίασε καί
τούς μίλησε λέγοντας: «Μοῦ δό-
θηκε κάθε ἐξουσία στόν οὐρανό καί
στήν γῆ. 
19 Πηγαίνετε καί κάνετε μαθητές
(μου, δηλαδή, χριστιανούς) ὅλα τά
ἔθνη μέ τό νά τούς βαπτίζετε στό
ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
20 (καί) μέ τό νά τούς διδάσκετε νά
τηροῦν ὅλα ὅσα σᾶς εἶπα. Καί νά

28,17. Οἱ δέ ἐδίστασαν. Περί τοιούτων δι-
σταγμῶν βλ. εἰς Μάρκ. 16,11.14. Λουκ. 24,11.41.
Ἰωάν. 20,24-29. 28,18. Σ᾽ αὐτές τίς τελευταῖες
διδασκαλίες τοῦ Ἰησοῦ, μέ τήν ὑπόσχεση πού τίς
ἀκολουθεῖ, βρίσκεται συμπυκνωμένη ἡ ἀπο-
στολή τῆς ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ δοξασμέ-
νος Χριστός ἀσκεῖ ἐπίσης στήν γῆ, ὅπως καί στόν
οὐρανό (6,10· βλ. Ἰωάν. 17,2. Φιλ. 2,10. Ἀπ.
12,10), τήν ἐξουσία χωρίς ὅρια (Ματθ. 7,29. 9,6.
21,23 κ. ἄ.), τήν ὁποία ἔλαβε ἀπό τόν Πατέρα
Του, βλ. Ἰωάν. 3,35 σχόλ. Αὐτή τήν ἐξουσία θά
τήν ἐξασκήσουν λοιπόν («οὖν», στίχ. 19) στό
Ὄνομά Του καί οἱ μαθητές Του μέ τό βάπτισμα
καί μέ τό νά ποιοῦν «μαθητάς», δηλαδή, χριστια-
νούς. Ἡ ἀποστολή τῶν μαθητῶν εἶναι παγκό-
σμια: Ἀφοῦ ἡ σωτηρία ἀναγγέλθηκε κατ᾽ ἀρχάς
στόν λαό τοῦ Ἰσραήλ, βλ. 10, 5 ἑξ. σχόλ., 15,24,
ὅπως τό περιελάμβανε τό θεϊκό σχέδιο, πρέπει

στό ἑξῆς νά προσφερθεῖ καί σ᾽ ὅλα τά ἔθνη (8,11.
21,41. 22,8-10. 24,14. 30 ἑξ. 25,32. 26,13· βλ.
Πράξ. 1,8 σχόλ. 13,5 σχόλ. Ρωμ. 1,16 σχόλ.). Σ᾽
αὐτό τό ἔργο τῆς παγκόσμιας μεταστροφῆς, ὅσο
μακρύ καί ἐπίπονο καί ἄν εἶναι, ὁ Ἀναστάς Κύ-
ριος θά ζεῖ καί θά δρᾶ διά τῶν ἰδικῶν του. 28,19.
Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός... Αὐτή τήν δογματική
ὁμολογία τήν ἔχουμε σέ λειτουργική χρήση στήν
πρώτη ἤδη χριστιανική κοινότητα. Γνωρίζουμε
ὅτι οἱ Πράξεις ὁμιλοῦν γιά βάπτισμα στό ὄνομα
τοῦ Ἰησοῦ, βλ. σχόλ. εἰς Πράξ.1,5 καί 2,38.
Ἀργότερα ὅμως ἡ ὁμολογία τοῦ βαπτίσματος
ἀναφέρεται καί στά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Τό βάπτισμα ἀναφέρεται στό Πρόσωπο
τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ὅλο τό ἔργο
τῆς σωτηρίας προέρχεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Πα-
τέρα καί τελειοῦται μέ τήν ἔκχυση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. 

8,10σχ.
Ἰωάν.

3,35σχ.
Δαν. 7,14

Μάρκ.
16,15-16

Λουκ.
24,47
Πράξ.

2,38σχ.

1,8σχ.
Ἰωάν.

14,18-21
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28,16-20

μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.
Ἀμήν.

ἐγώ θά εἶμαι μαζί σας ὅλες τίς ἡμέ-
ρες μέχρι τήν συντέλεια τοῦ κό-
σμου». Ἀμήν.
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