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ΜΑΤΘΑΙΟΣ 4 
23 Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις 
συναγωγές τους, κήρυττε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον 
ερχομό της βασιλείας του Θεού, και γιάτρευε τους 
ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία.
24 Η φήμη του απλώθηκε σ’ όλη τη Συρία. Του έφερναν 
όλους όσοι έπασχαν από διάφορα νοσήματα και τους 
τυραννούσαν κάθε είδους ασθένειες, όπως ακόμα 
δαιμονισμένους και επιληπτικούς και παράλυτους, και τους 
γιάτρευε. 25 Και τον ακολούθησε πολύς κόσμος από τη 
Γαλιλαία, τη Δεκάπολη, τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαία και 
από την Περαία.
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1 Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη ανέβηκε στο όρος, κάθισε, 
και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. 2 Τότε εκείνος άρχισε 
να τους διδάσκει μ’ αυτά τα λόγια:
3 «Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά 
στο Θεό, γιατί δική τους είναι η βασιλεία του Θεού.
4 Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το 
κακό που κυριαρχεί στον κόσμο,
γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό.
5 Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί 
αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας.
6 Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του 
θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την 
επιθυμία τους.
7 Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους,
γιατί σ’ αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεός του.
8 Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν 
το πρόσωπο του Θεού.
9 Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, 
γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού.
10 Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του 
θελήματος του Θεού, γιατί σ’ αυτούς ανήκει η βασιλεία του 
Θεού.
11 Μακάριοι είστε όταν σας χλευάσουν και σας 
καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη 
κατηγορία εξαιτίας μου.
12 Να αισθάνεστε χαρά και αγαλλίαση, γιατί θ’ 
ανταμειφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Έτσι 
καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας».

13 «Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον 
κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την 
ξαναποκτήσει; Δε χρησιμεύει πια σε τίποτε· το πετούν έξω 
στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι.
14 »Εσείς είστε το φως για τον κόσμο· μια πόλη χτισμένη 
ψηλά στο βουνό, δεν μπορεί να κρυφτεί.
15 »Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λυχνάρι, δεν το βάζουν 
κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το 
τοποθετούν στο λυχνοστάτη, για να φωτίζει όλους τους 
ανθρώπους του σπιτιού. 16 Έτσι να λάμψει και το δικό σας 
φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας 
έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα σας».


