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Αδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ
αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ
καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 11 ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι
ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. 12 λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ
δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. 13 μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦλος
ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 14 εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι
οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, 15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα
ἐβάπτισα. 16 ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον
ἐβάπτισα. 17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ’ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ
λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Κυριακὴ Η' Ματθαίου (Ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν πέντε ἄρτων εἰς
τὴν ἔρημον)
Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αδελφοί, σας ζητώ, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να είστε όλοι
σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσα σας διαιρέσεις, αλλά να
είστε ενωμένοι, με μία σκέψη και με ένα φρόνημα. Αυτό το γράφω, αδελφοί
μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλόης ότι έρχεστε σε
προστριβές μεταξύ σας. Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό.
Ο ένας λέει: «Εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος: «Εγώ είμαι του Απολλώ», ένας
άλλος: «Εγώ είμαι του Κηφά» και κάποιος άλλος: «Εγώ είμαι του Χριστού».
Διαμοιράστηκε, λοιπόν, ο Χριστός; Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω
στον σταυρό για να σας σώσει; ΄Η μήπως στο όνομα του Παύλου έχετε
βαφτιστεί; Ευχαριστώ τον Θεό που δεν βάφτισα κανένα σας εκτός από τον
Κρίσπο και τον Γάϊο. Έτσι δεν μπορεί να πει κανείς πως τον βάφτισα στο δικό
μου όνομα. Ναι, βέβαια, βάφτισα και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός απ’
αυτούς, όμως, δεν θυμάμαι να βάφτισα κανέναν άλλο. Η αποστολή που μου
όρισε ο Χριστός δεν ήταν να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το ευαγγέλιο, χωρίς
σοφά και περίτεχνα λόγια, ώστε ο θάνατος του Ιησού Χριστού στον σταυρό να
μη χάσει το περιεχόμενο του.

«Εκείνα που έδωσε ο Θεός να χρησιμοποιούμε, άλλα
βρίσκονται στην ψυχή, άλλα στο σώμα, και άλλα γύρω από το
σώμα. Στην ψυχή βρίσκονται οι ψυχικές δυνάμεις. Στο σώμα
βρίσκονται τα αισθητήρια και τα λοιπά όργανα. Γύρω από το
σώμα είναι οι τροφές, τα κτήματα, τα χρήματα και τα λοιπά. Το
να μεταχειριστούμε λοιπόν αυτά, ή τα σχετικά με αυτά, καλώς ή
κακώς αυτό αποδεικνύει αν είμαστε ενάρετοι ή κακοί.»
Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ´ 14 - 22)
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Τω καιρώ εκείνω, είδεν ο Ιησούς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς καὶ
ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 15 ὀψίας 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 ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 16 ὁ δὲ Ἰησοῦς
εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 17 οἱ δὲ λέγουσιν
αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 18 ὁ δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι
αὐτούς ὧδε. 19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι 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. 20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ
ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 21 οἱ
δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 22 Καὶ
εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν
αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς είδε πολύν κόσμο και τους σπλαχνίστηκε, και
γιάτρεψε τους αρρώστους των. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι
μαθητές του και του είπαν: «Ο τόπος είναι ερημικός, και η ώρα πια περασμένη.
Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για ν’ αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο
Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν, δώστε τους εσείς να
φάνε». «Δεν έχουμε εδώ παρά πέντε ψωμιά και δύο ψάρια», του απαντούν.
«Φέρτε μου τα εδώ», τους λέει. Κι αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για
φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, έστρεψε το
βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα
έδωσε στους μαθητές, και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν.
Και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα.
Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου πέντε χιλιάδες άντρες, χωρίς τις γυναίκες και
τα παιδιά. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο
καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός
διαλύσει τα πλήθη.

«Σας θερμοπαρακαλώ και σας ικετεύω, αγαπητοί μου να φροντίζωμεν παρά
πολύ δια τα τέκνα μας και εις κάθε περίπτωσιν να επιδιώκωμεν την σωτηρίαν
της ψυχής των. Μιμήσου τον μακάριον Ιώβ, ο οποίος, επειδή εφοβείτο ακόμη
και δια τα αμαρτήματα, τα οποία ήτο δυνατόν να διαπράξουν τα τέκνα του με
την σκέψιν των, προσέφερε θυσίαν εις τον Θεόν υπέρ αυτών, και πολύ
επρονοούσε δι’ αυτά. Μιμήσου τον Αβραάμ. διότι κι εκείνος δεν εφρόντιζε να
αποκτήσει χρήματα και κτήματα, αλλά δια την τήρησιν των εντολών του
Θεού, και πως θα επετύγχανε να αφήσει ως κληρονομίαν εις τους απογόνους
του την φύλαξιν των θείων νόμων, με πάσαν ακρίβειαν.
Κι ο Δαυίδ όταν απέθνησκεν, αφού εκάλεσε πλησίον του τον υιόν του, αντί να
του αφήσει καμμίαν μεγάλην κληρονομίαν, συνεχώς του έλεγε και του
παρήγγελλε τα εξής: Παιδί μου, εαν θελήσης να ζεις σύμφωνα με τους νόμους
του Θεού, καμμία εξαφνική συμφορά δεν θα σε εύρη, αλλά όλα θα σου
έρχωνται ευνοϊκά, και θα περάσης όλην σου την ζωήν ασφαλής. άν όμως
στερηθής από την βοήθειαν του Θεού, εις τίποτε δεν θα σε ωφελέσει η
βασιλεία και η μεγάλη δύναμις την οποία έχεις. Διότι, όταν δεν έχεις τον
απαιτούμενον σεβασμόν προς τον Θεό, και τα αγαθά τα οποία έχεις
εξαφανίζονται και πολλούς κινδύνους θα διατρέξεις και πολύ εντροπή θα
σε εύρη. Όταν όμως έχεις την ευσέβειαν, θα αποκτήσεις και εκείνα τα
οποία δεν έχεις.
Πρέπει λοιπόν οι γονείς να φροντίζουν όχι πως θα καταστήσουν τα παιδιά
των πλούσια εις χρυσόν και άργυρον, αλλά πως θα ήτο δυνατόν να γίνουν
πλουσιώτερα από όλους εις την ευσέβειαν και την φιλοσοφίαν και την
απόκτησιν της αρετής. πρέπει να φροντίζουν οι γονείς πως τα παιδιά των δεν
θα έχουν ανάγκην από πολλά , πως δεν θα στρέψουν όλην των την προσοχήν
εις τα πράγματα της παρούσης ζωής και εις τας επιθυμίας της συγχρόνου
εποχής…»
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Λόγος ΚΖ΄ Περί Παίδων Ανατροφής

