
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 (ΙΖ) 
 

1 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ἓξ 

παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς 

τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον 

καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει 

αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν 

κατ’ ἰδίαν· 

1 Επειτα δε από εξ ημέρας επήρε μαζή 

του ο Ιησούς τον Πετρον και τον 

Ιάκωβον και τον αδελφόν αυτού 

Ιωάννην και ανέβηκε με αυτούς μόνον 

εις υψηλόν όρος. 

2 καὶ μετεμορφώθη 

ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ 

ἔλαμψε τὸ πρόσωπον 

αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ 

ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 

λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 

2 Και μετεμορφώθη εμπρός εις αυτούς, 

και έλαμψε το πρόσωπον αυτού όπως 

ο ήλιος, τα δε ενδύματά του έγιναν 

λευκά όπως το φως. 

3 καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν 

αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ 

Ἠλίας μετ’ αὐτοῦ 

συλλαλοῦντες. 

3 Και ιδού, εφάνησαν εις αυτούς ο 

Μωϋσής και ο Ηλίας, οι οποίοι 

συνωμιλούσαν μαζή του. 

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. 

4 (Συνεπαρμένος ο Πετρος από το 

μεγαλειώδες εκείνο θέαμα έλαβε τον 

λόγον και είπεν στον Ιησούν)· “Κυριε 

καλά είναι να μείνωμεν ημείς εδώ· εάν 

θέλης, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς, 

μίαν για σένα, μίαν για τον Μωϋσέα 

και μίαν για τον Ηλίαν”. 

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· 

5 Ενώ δε ακόμη αυτός ωμιλούσε, ιδού 

ολόφωτος νεφέλη εσκίασεν αυτούς και 

ιδού ακούσθηκε φωνή από την νεφέλη, 

η οποία έλεγεν· “αυτός είναι ο 

μονογενής υιός μου ο αγαπητός, στον 

οποίον δια την απόλυτον αυτού 

αναμαρτησίαν και αγιότητα έχω 



ευαρεστηθή. Εις αυτόν να 

υπακούετε”. 

6 καὶ ἀκούσαντες οἱ 

μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ 

πρόσωπον αὐτῶν καὶ 

ἐφοβήθησαν σφόδρα. 

6 Οταν οι μαθηταί ήκουσαν αυτήν την 

φωνήν έπεσαν στο χώμα πρηνείς και 

εφοβήθησαν πάρα πολύ. 

7 καὶ προσελθὼν ὁ 

Ἰησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ 

εἶπεν· Ἐγέρθητε καὶ μὴ 

φοβεῖσθε. 

7 Προσήλθεν όμως ο Ιησούς, τους 

ήγγισε και είπε· “σηκωθήτε, μη 

φοβείσθε”. 

8 ἐπάραντες δὲ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς αὐτῶν 

οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν 

Ἰησοῦν μόνον. 

8 Υψωσαν εκείνοι τα μάτια των και δε 

είδαν κανένα παρά μόνον τον Ιησούν. 

(Και τότε ενόησαν καλύτερα ότι περί 

αυτού έγινε η φωνή εκείνη του Θεού 

από την νεφέλην). 

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. 

9 Και όταν κατέβαιναν από το όρος, 

έδωσεν εις αυτούς εντολήν ο Ιησούς 

και τους είπε· “να μη πήτε εις κανένα 

αυτό το όραμα, έως ότου ο υιός του 

ανθρώπου αναστηθή εκ νεκρών”. 

10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

λέγοντες· Τί οὖν οἱ 

γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι 

Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 

10 Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί· 

“διατί λοιπόν οι γραμματείς λέγουν ότι 

ο Ηλίας πρέπει να έλθη πρώτα και 

έπειτα ο Μεσσίας;” 

11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

αὐτοῖς· Ἠλίας μὲν 

ἔρχεται πρῶτον καὶ 

ἀποκαταστήσει πάντα· 

11 Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· 

“πράγματι ο Ηλίας θα έλθη πριν από 

τον Μεσσίαν και θα τακτοποιήση όλα 

σύμφωνα με τας Γραφάς. 

12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας 

ἤδη ἦλθε, καὶ οὐκ 

ἐπέγνωσαν αὐτὸν, ἀλλ’ 

ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα 

12 Σας λέγω όμως ότι ο Ηλίας ήλθεν 

πριν από εμέ και δεν τον ανεγνώρισαν, 

αλλά του έκαμαν όσα κακά η 

διεστραμμένη των καρδία ηθέλησεν. 



ἠθέλησαν· οὕτω καὶ ὁ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

μέλλει πάσχειν ὑπ’ 

αὐτῶν. 

Ετσι και ο υιός του ανθρώπου μέλλει 

να πάθη από αυτούς”. 

13 τότε συνῆκαν οἱ 

μαθηταὶ ὅτι περὶ 

Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ 

εἶπεν αὐτοῖς. 

13 Τοτε κατάλαβαν οι μαθηταί ότι 

εννοούσε τον Ιωάννην τον βαπτιστήν, 

ο οποίος είχε έλθη ως άλλος Ηλίας. 

14 Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν 

πρὸς τὸν ὄχλον 

προσῆλθεν αὐτῷ 

ἄνθρωπος γονυπετῶν 

αὐτὸν καὶ λέγων· 

14 Και όταν κατέβηκαν και ήλθαν προς 

το πλήθος, επλησίασεν αυτόν ένας 

άνθρωπος, που εγονάτισε εμπρός του 

με ευλάβειαν και είπε· 

15 Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν 

υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ 

κακῶς πάσχει· πολλάκις 

γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ 

πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 

15 “Κυριε σπλαγχνίσου το παιδί μου, 

διότι σεληνιάζεται και ταλαιπωρείται 

πολύ φοβερά· διότι πολλές φορές 

πίπτει εις την φωτιά και πολλές φορές 

στο νερό. 

16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν 

τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ 

οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν 

θεραπεῦσαι. 

16 Και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς 

σου με την παράκλησιν να τον 

θεραπεύσουν και αυτοί δεν ημπόρεσαν 

να του χαρίσουν την θεραπείαν”. 

17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 

εἶπεν· Ὦ γενεὰ ἄπιστος 

καὶ διεστραμμένη! ἕως 

πότε ἔσομαι μεθ’ ὑμῶν; 

ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; 

φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. 

17 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν· “ω 

γενεά άπιστος και διεστραμμένη από 

την κακίαν! Εως πότε θα είμαι μαζή 

σας; Εως πότε θα σας ανέχωμαι; 

Φερετε μου αυτόν εδώ”. 

18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ 

Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ 

αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ 

ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ 

τῆς ὥρας ἐκείνης. 

18 Και επέπληξεν ο Ιησούς το 

δαιμόνιον και εβγήκεν αυτό από το 

παιδί, το οποίον και εθεραπεύθη από 

την ώρα εκείνην. 

19 Τότε προσελθόντες οἱ 

μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ 

19 Τοτε επλησίασαν οι μαθηταί τον 

Ιησούν ιδιαιτέρως και είπαν· “διατί 



ἰδίαν εἶπον· Διατί ἡμεῖς 

οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν 

αὐτό; 

ημείς δεν ημπορέσαμεν να διώξωμε 

αυτό το δαιμόνιον;” (Είπαν δε τούτο, 

διότι εις άλλας περιστάσεις είχαν 

εκδιώξει δαιμόνια). 

20 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 

αὐτοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν 

ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω 

ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς 

κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε 

τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι 

ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ 

μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν 

ἀδυνατήσει ὑμῖν. 

20 Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς· 

“ένεκα της απιστίας σας. Διότι σας 

διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστιν σαν το 

μικρό σπόρο του σιναπιού, θα πήτε στο 

βουνό τούτο· πήγαινε από εδώ εκεί και 

θα πάη και τίποτε δεν θα είναι για σας 

αδύνατον. 

21 τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ 

ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν 

προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. 

21 Μαθετε δε ότι αυτό το είδος των 

δαιμονίων δεν εκδιώκεται παρά με 

προσευχήν και νηστείαν”. 

22 Ἀναστρεφομένων δὲ 

αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· 

Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου παραδίδοσθαι 

εἰς χεῖρας ἀνθρώπων 

22 Ενώ δε περιήρχοντο εις την 

Γαλιλαίαν, είπε εις αυτούς ο Ιησούς· 

“ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να 

παραδοθή εις τα χέρια μοχθηρών 

ανθρώπων 

23 καὶ ἀποκτενοῦσιν 

αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 

ἐγερθήσεται. καὶ 

ἐλυπήθησαν σφόδρα. 

23 και θα τον θανατώσουν, και κατά 

την τρίτην ημέρα θα αναστηθή”. Και 

ελυπήθησαν παρά πολύ οι μαθηταί. 

24 Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς 

Καπερναοὺμ προσῆλθον 

οἱ τὰ δίδραχμα 

λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ 

καὶ εἶπον· Ὁ διδάσκαλος 

ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ 

δίδραχμα; 

24 Οταν δε ήλθαν εις την Καπερναούμ, 

επλησίασαν τον Πετρον αυτοί που 

εισπράττουν από τους Ιουδαίους τα 

δίδραχμα, ως φόρον δια τον ναόν, και 

του είπαν· “ο διδάσκαλός σας δεν 

πληρώνει τα δίδραχμα;” 

25 λέγει, Ναί. καὶ ὅτε 

εἰσῆλθον εἰς τὴν οἰκίαν, 

25 Λεγει ο Πετρος· “ναι, πληρώνει”. 

(χωρίς να σκεφθή ότι ο φόρος 



προέφθασεν αὐτὸν ὁ 

Ἰησοῦς λέγων· Τί σοι 

δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς 

τῆς γῆς ἀπὸ τίνων 

λαμβάνουσι τέλη ἢ 

κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν 

αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν 

ἀλλοτρίων; 

κατεβάλλετο και ως λύτρον δια τας 

αμαρτίας και ότι ο διδάσκαλος ως ο 

αναμάρτητος Υιός του Θεού δεν 

έπρεπε να πληρώση τέτοιον φόρον). 

Και όταν εισήλθε ο Πετρος στο σπίτι 

τον επρόλαβεν ο Ιησούς και είπε· “Τι 

γνώμην έχεις, Σιμων; Οι βασιλείς της 

γης από ποιούς παίρνουν φόρους 

εισοδήματος η κεφαλιάτικο; Από τα 

παιδιά των η από τους ξένους;” 

26 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· 

Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων, ἔφη 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἄρα γε 

ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί. 

26 Λεγει εις αυτόν ο Πετρος· “από τους 

ξένους”. Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς· 

“επομένως οι υιοί του βασιλέως είναι 

ελεύθεροι από κάθε είδους φόρον. 

(Εγώ μεν ως ο αναμάρτητος Υιός του 

Θεού και σεις οι απόστολοί μου είμεθα 

απηλλαγμένοι από κάθε φορολογίαν). 

27 ἵνα 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. 

27 Αλλά δια να μη σκανδαλίσωμεν 

αυτούς και θεωρήσουν περιφρόνησιν 

προς τον ναόν την άρνησίν μας να 

πληρώσωμεν τον φόρον, πήγαινε εις 

την θάλασσα και ρίξε το αγκίστρι και 

πάρε το πρώτο ψάρι που θα ανεβάσης, 

άνοιξε το στόμα του και θα εύρης ένα 

ασημένιο τετράδραχμο· πάρε το και 

δώσε το εις αυτούς δι' εμέ και δια σε. 

 


