
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 (ΙΗ) 
 

1 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 

προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ 

Ἰησοῦ λέγοντες· Τίς ἄρα 

μείζων ἐστὶν ἐν τῇ 

βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 

1 Εκείνην την ώρα προσήλθαν οι 

μαθηταί στο Ιησούν και είπαν· “ποιός 

άρα γε είναι μεγαλύτερος εις την 

βασιλείαν των ουρανών;” 

2 καὶ προσκαλεσάμενος ὁ 

Ἰησοῦς παιδίον ἔστησεν 

αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ 

εἶπεν· 

2 Επροσκάλεσε τότε ο Ιησούς ένα 

παιδί, το έβαλεν όρθιον στο μέσον 

αυτών και είπε· 

3 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ 

στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς 

τὰ παιδία, οὐ μὴ 

εἰσέλθητε εἰς τὴν 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

3 “Σας διαβεβαιώνω ότι εάν δεν 

αλάξετε φρονήματα και πορείαν εις 

την ζωήν σας και δεν γίνετε απλοί και 

άδολοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε 

εις την βασιλείαν των ουρανών. 

4 ὅστις οὖν ταπεινώσει 

ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον 

τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ 

μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ 

τῶν οὐρανῶν. 

4 Οποιος λοιπόν ταπεινώσει τον 

ευατόν του σαν αυτό το παιδάκι, αυτός 

είναι μεγαλύτερος εις την βασιλείαν 

των ουρανών. 

5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται 

παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ 

τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ 

δέχεται· 

5 Και εκείνος που θα υποδεχθή προς 

χάριν μου ένα τέτοιο παιδί η ένα, σαν 

το παιδί, απλούν άνθρωπον, δέχετε 

εμέ. 

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. 

6 Οποιος όμως σκανδαλίσει και 

παρασύρει εις την αμαρτίαν ένα από 

τους μικρούς και απλοϊκούς αυτούς, 

που πιστεύουν εις εμέ, είναι 

προτιμότερον δι' αυτόν να κρεμασθή 

στον τράχηλόν του μυλόπετρα από 

εκείνες που γυρίζει ο όνος στον μύλον, 

και να καταποντισθή εις την ανοικτή 

θάλασσα. 



7 Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ 

τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη 

γὰρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ 

σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ 

ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ 

τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 

7 Αλλοίμονον στον κόσμον από τα 

σκάνδαλα· διότι ένεκα της διαφθοράς 

των ανθρώπων, κατ' ανάγκην θα 

έλθουν σκάνδαλα και πειρασμοί. 

Αλλοίμονον όμως στον άνθρωπον 

εκείνον, δια του οποίου έρχεται το 

σκάνδαλον. 

8 εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς 

σου σκανδαλίζει σε, 

ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε 

ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν 

χωλόν ἢ κυλλὸν, ἢ δύο 

χεῖρας ἢ δύο πόδας 

ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ 

πῦρ τὸ αἰώνιον. 

8 Εάν δε το χέρι σου η το πόδι σου 

(δηλαδή ένα πρόσωπον που σου είναι 

πολύτιμον και χρήσιμον) γίνεται 

αφορμή να παρασυρθής εις την 

αμαρτίαν, κόψε το και ρίξε το μακρυά· 

είναι καλόν για σένα να εισέλθης εις 

την ζωήν χωλός η κουλλός παρά με 

δύο χείρας η δύο πόδας να ριφθής στο 

πυρ το αιώνιον. 

9 καὶ 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. 

9 Και εάν το μάτι σου σε σκανδαλίζη 

και σε παραπλανά εις την αμαρτίαν, 

βγάλε το και πέταξέ το· είναι καλό για 

σένα να εισέλθης εις την ζωήν 

μονόφθαλμος παρά έχων δύο μάτια να 

ριφθής εις την γέννεαν του πυρός. 

(Κοψε δηλαδή τον δεσμόν και την 

επικοινωνίαν με πρόσωπα, που σου 

είναι μεν πολύτιμα και χρήσιμα σαν το 

μάτι, αλλά σε παρασύρουν εις την 

αμαρτίαν, δια να αποφύγης έτσι την 

γέενναν του πυρός και εισέλθης εις την 

βασιλείαν των ουρανών). 

10 Ὁρᾶτε 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. 

10 Προσέχετε να μη καταφρονήσετε 

ένα από τους μικρούς τούτους τους 

οπαδούς μου, διότι σας λέγω ότι αυτοί 

έχουν μεγάλην αξίαν ενώπιον του 

Θεού και οι άγγελοί των στους 

ουρανούς έχουν μεγάλην παρρησίαν 

δια λογαριασμόν των ενώπιον του 

Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς και 



βλέπουν ακατάπαυστα το πρόσωπον 

αυτού. 

11 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου σῶσαι τὸ 

ἀπολωλός. 

11 Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να 

σώση το απολωλός (τον άνθρωπον, 

δηλαδή, ο όποιος ένεκα αγνοίας και 

αδυναμίας βαδίζει τον δρόμον, που 

οδηγοί εις την αιωνίαν απώλειαν. 

12 Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν 

γένηταί τινι ἀνθρώπῳ 

ἑκατὸν πρόβατα καὶ 

πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, 

οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἐνενήκοντα 

ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη 

πορευθεὶς ζητεῖ τὸ 

πλανώμενον; 

12 Τι νομίζετε σεις; Εάν ένας 

άνθρωπος έχη εκατό πρόβατα και 

παραπλανηθή ένα προβάτον μακρυά 

από το κοπάδι, δεν θα αφήση αυτός τα 

ενενήκοντα εννέα επάνω εις τα βουνά, 

και δεν θα τρέξη να αναζητήση το 

χαμένο; 

13 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν 

αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον ἢ 

ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα 

τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 

13 Και αν συμβή να το βρη, σας 

διαβεβαιώνω ότι χαίρει δι' αυτό πολύ 

περισσότερο παρά δια τα ενενήκοντα 

εννέα, που δεν είχαν παραπλανηθή. 

14 οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα 

ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς 

ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα 

ἀπόληται εἷς τῶν μικρῶν 

τούτων. 

14 Οπως ο καλός ποιμήν δεν θέλει να 

χάση ούτε ένα πρόβατο, έτσι δεν είναι 

θέλημα του Πατρός σας του εν 

ουρανοίς να χαθή ένας από τους 

μικρούς τούτους. Λοιπόν προσέχετε 

μήπως τυχόν καταφρονήσετε κανένα 

από τους ασήμους και απλοϊκούς 

πιστούς. 

15 Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς 

σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε 

ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ 

καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου 

ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν 

ἀδελφόν σου· 

15 Εάν φταίξη σε σένα ο αδελφός σου, 

πήγαινε και υπέδειξέ του το σφάλμα 

του ιδιαιτέρως· εάν ακούση την 

υπόδειξίν σου και μετανοήση δια το 

σφάλμα του, εκέρδησες τον αδελφόν 

σου δια τον Θεόν και δια σε τον ίδιον. 



16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, 

παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι 

ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ 

στόματος δύο μαρτύρων 

ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 

16 Εάν όμως δεν σε ακούση, τότε πάρε 

μαζή σου ένα ακόμη η δύο και κάμε 

του παρατήρησιν, ώστε να στηριχθή 

και κατοχυρωθή έτσι η αλήθεια επάνω 

εις την βεβαίωσιν δύο η τριών 

μαρτύρων. 

17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ 

αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· 

ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας 

παρακούσῃ, ἔστω σοι 

ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ 

τελώνης. 

17 Εάν δε παρακούση και εις τας 

συμβουλάς αυτών, ειπέ το γεγονός εις 

την Εκκλησίαν. Εάν δε δεν σεβασθή 

και παρακούση την Εκκλησίαν, ας 

είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης 

και ο αμετανόητος τελώνης, οι οποίοι 

δεν ανήκουν εις την Εκκλησίαν. 

18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα 

ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, 

ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ 

οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν 

λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται 

λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ. 

18 Σας διαβεβαιώνω ότι όσα 

αμαρτήματα αφήσετε δεμένα και 

ασυγχώρητα εις την γην, θα μείνουν 

δεμένα και ασυγχώρητα στον 

ουρανόν. Και όσα συγχωρήσετε εις 

την γην, θα είναι συγχωρημένα και 

λυμένα στον ουρανόν. 

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 οὐρανοῖς. 

19 Παλιν σας διαβεβαιώνω ότι, εάν 

δύο από σας συμφωνήσουν εις την γην 

για κάθε καλόν πράγμα, που ήθελαν 

ζητήσει δια της προσευχής των, θα το 

λάβουν από τον Πατέρα μου τον εν 

τοις ουρανοίς. 

20 οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς 

συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν 

ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ 

αὐτῶν. 

20 Διότι όπου δύο η τρεις είναι 

συγκεντρωμένοι στο όνομά μου και 

δια σκοπόν σύμφωνον με το θέλημά 

μου, εκεί είμαι και εγώ εν μέσω αυτών, 

δια να τους φωτίζω, να τους ευλογώ 

και να τους ενισχύω”. 

21 Τότε προσελθὼν αὐτῷ 

ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, 

21 Τοτε επλησίασε προς αυτόν ο 

Πετρος και είπε· “Κυριε, πόσες φορές 



ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς 

ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ 

ἀφήσω αὐτῷ; ἕως 

ἑπτάκις; 

θα φταίξη εις εμέ ο αδελφός μου και 

θα τον συγχωρήσω; Εως επτά φορές;” 

22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· 

Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις 

ἀλλ’ ἕως ἑβδομηκοντάκις 

ἑπτά. 

22 Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς· “Δεν σου 

λέγω έως επτά φορές, αλλά έως 

εβδομήκοντα επτά φορές, πάντοτε 

δηλαδή θα συγχωρής”. 

23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς 

ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον 

μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 

23 Το καθήκον να συγχωρούμεν 

αυτούς που μας έφταιξαν είναι 

απεριόριστον. Δι' αυτό και η βασιλεία 

των ουρανών έχει παρομοιωθή με ένα 

βασιλέα, που ηθέλησε να λογαριασθή 

με τους δούλους του, στους οποίους 

είχεν εμπιστευθή την διαχείρισιν των 

οικονομικών του. 

24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ 

συναίρειν προσηνέχθη 

αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης 

μυρίων ταλάντων. 

24 Εκεί δε που ήρχισε να εξετάζη τους 

λογαριασμούς, του έφεραν βιαίως 

έναν, που του χρεωστούσε το 

τεράστιον πόσον των δέκα χιλιάδων 

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. 

25 Επειδή δε δεν είχε να επιστρέψη όσα 

χρεωστούσε, διέταξε ο κύριός του να 

πωληθή ως δούλος αυτός και η 

γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα 

όσα είχε, δια να εξοφληθή έτσι έστω 

και μέρος από το χρέος. 

26 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος 

προσεκύνει αὐτῷ λέγων· 

κύριε μακροθύμησον ἐπ’ 

ἐμοί, καὶ πάντα σοι 

ἀποδώσω. 

26 Επεσε τότε κατά γης ο δούλος 

εκείνος, τον επροσκυνούσε και έλεγε· 

“Κυριε, δείξε επιείκειαν και 

μακροθυμίαν εις εμέ και όλα όσα σου 

χρεωστώ, θα σου τα πληρώσω”. 



27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ 

κύριος τοῦ δούλου 

ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, 

καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν 

αὐτῷ. 

27 Εφάνη δε σπλαγχνικός ο Κυριος του 

δούλου εκείνου, τον αφήκεν ελεύθερον 

και του εχάρισεν όλον το χρέος. 

28 ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος 

ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν 

συνδούλων αὐτοῦ, ὃς 

ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν 

δηνάρια, καὶ κρατήσας 

αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων· 

ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις. 

28 Αλλ' εκείνος ο δούλος όταν εβγήκεν 

έξω, ευρήκε ένα από τους συνδούλους 

του, ο όποιος του χρεωστούσε το 

μηδαμινόν ποσόν των εκατό 

δηναρίων. Αμέσως τον επιασε και τον 

επίεζε κατά τον πλέον σκληρόν τρόπον 

λέγων· Πλήρωσέ μου ο,τι μου 

χρεωστάς. 

29 πεσὼν οὖν ὁ 

σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς 

πόδας αὐτοῦ παρεκάλει 

αὐτὸν λέγων· 

μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί, 

καὶ ἀποδώσω σοι· 

29 Επεσε τότε ο σύνδουλος εκείνος εις 

τα πόδια αυτού και τον παρακαλούσε 

λέγων· Δείξε σε μένα επιείκειαν και 

μακριθυμίαν και θα σου επιστρέψω τα 

οφειλόμενα. 

30 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ 

ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν 

εἰς φυλακὴν ἕως οὗ 

ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 

30 Αυτός δε δεν ήθελε να ακούση 

τίποτε, αλλά επήγε και τον κατήγγειλε 

εις τας αρχάς και τον έβαλε εις την 

φυλακήν, έως ότου πληρώση το χρέος 

του. 

31 ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι 

αὐτοῦ τὰ γενόμενα 

ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ 

ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ 

κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ 

γενόμενα. 

31 Οι άλλοι σύνδουλοί του, όταν είδαν 

αυτά που έγιναν, ελυπήθηκαν πάρα 

πολύ και ελθόντες στον κύριόν των του 

διηγήθηκαν με ακρίβειαν όλα τα 

γεγονότα. 

32 τότε προσκαλεσάμενος 

αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ 

λέγει αὐτῷ· δοῦλε 

πονηρέ, πᾶσαν τὴν 

ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά 

32 Τοτε εκάλεσε αυτόν ο κύριός του και 

του είπε· Δούλε πονηρέ, όλο το 

τεράστιον εκείνο χρέος σου το 

εχάρισα, διότι με παρεκάλεσες. 



σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς 

με· 

33 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι 

τὸν σύνδουλόν σου, ὡς 

καὶ ἐγὼ σὲ ἠλέησα; 

33 Δεν έπρεπε και συ να λυπηθής και 

να ελεήσης τον σύνδουλό σου, όπως 

εγώ ο Κυριος σου σε ελυπήθηκα και σε 

ελέησα; 

34 καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος 

αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν 

τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ 

ἀποδῷ πᾶν τὸ 

ὀφειλόμενον αὐτῷ. 

34 Και οργισθείς ο κύριός του τον 

έβαλε εις την φυλακήν και τον 

παρέδωκε στους βασανιστάς, δια να 

τον βασανίζουν, μέχρις ότου εξοφλήση 

όλον το χρέος του. 

35 Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου 

ὁ ἐπουράνιος ποιήσει 

ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε 

ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ 

αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν 

ὑμῶν τὰ παραπτώματα 

αὐτῶν. 

35 Ετσι και ο Πατήρ μου ο επουράνιος 

θα κάμη εις σας εάν δεν συγχωρήτε ο 

καθένας στον αδελφόν του, με όλην 

σας την καρδιά, τα πταίσματα, που 

έχει κάμει απέναντί σας”. 

 

 


