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9 Προχωρώντας πιο πέρα ο Ιησούς, είδε να 
κάθεται στο τελωνείο ένας άνθρωπος που τον 
έλεγαν Ματθαίο, και του λέει: «Ακολούθησέ 
με». Κι εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε.
10 Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί 
τελώνες κι αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον 
Ιησού και τους μαθητές του στο τραπέζι. 
11 Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν 
στους μαθητές του: «Γιατί ο δάσκαλός σας 
τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς;» 
12 Ο Ιησούς, που το άκουσε, τους είπε: «Δεν 
έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς αλλά οι 
άρρωστοι. 13 Και πηγαίνετε να μάθετε τι 
σημαίνει, αγάπη θέλω και όχι θυσία. Γιατί δεν 
ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους 
αλλά τους αμαρτωλούς».

14 Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του 
Ιωάννη και του λένε: «Γιατί εμείς κι οι Φαρισαίοι 
νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δε 
νηστεύουν;» 15 Ο Ιησούς τούς είπε: «Μπορούν 
οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσον καιρό 
είναι μαζί τους ο γαμπρός; Θα έρθουν όμως 
μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το 
γαμπρό, και τότε θα νηστέψουν. 16 Κανένας δε 
βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα 
καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το μπάλωμα 
θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα 
γίνει μεγαλύτερο. 17 Ούτε βάζουν καινούριο 
κρασί σε παλιά ασκιά· γιατί τα ασκιά θα 
σκάσουν, θα χυθεί το κρασί και θα 
καταστραφούν και τα ασκιά. Αλλά το καινούριο 
κρασί το βάζουν σε καινούρια ασκιά, κι έτσι 
διατηρούνται και τα δύο».
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