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Αδελφοί, δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε
πρῶτον καὶ Ἕλληνι· 11 οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. 12 ὅσοι γὰρ ἀνόμως
ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου
κριθήσονται. 13 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ’ οἱ ποιηταὶ
τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. 14 ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου
ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, 15οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ
νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ
μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων, 16 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε
κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Κυριακὴ Β' Ματθαίου (τῶν Ἁγιορειτὼν Πατέρων)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αδελφοί, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον
Ιουδαίο αλλά και τον εθνικό, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι, λοιπόν,
όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα καταδικαστούν όχι με
κριτήριο τον νόμο. Κι από την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο, θα
δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται
όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα
άλλα έθνη, που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους
αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως, αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος,
μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου
είναι γραμμένες στις καρδιές τους, και σ’ αυτό συμφωνεί και η συνείδηση τους,
που η φωνή της τους τύπτει ή τους επαινεί, ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα
αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις
κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το ευαγγέλιο μου.

Προφήτης Ελισσαίος

Ὡς ὑποφήτην ἀληθῆ τοῦ
Σωτῆρος, καὶ τῶν ἐν νόμῳ
παιδευτὴν καὶ φωστῆρα, τοὶς
πόρρω σὲ ἐδήλωσεν ὁ τόκος σου
σοφὲ σὺ γὰρ κληρωσάμενος, τοῦ
Θεσβίτου τὴν χάριν, θαύμασι
διέπρεψας,
καὶ
δυνάμεσι
πλείσταις. Καὶ νῦν ἀπαύστως
φύλαττε ἠμᾶς, ὢ Ἐλισαῖε,
Προφῆτα θεσπέσιε.

«Σε αγαπώ και θα σε αγαπώ ολονέν περισσότερον, Κύριε, Σε, ο
οποίος είσαι η ακαταγώνιστος δύναμις και ενίσχυσίς μου.
Ο Κύριος είναι η ασάλευτος πέτρα, επί της οποίας ακλονήτως
εστερεώθην, και το οχυρόν καταφύγιόν μου και ο ελευθερωτής
μου. Ο Θεός είναι βοηθός μου και θα ελπίζω πάντοτε εις αυτόν.
Αυτός είναι υπερασπιστής μου και η ισχυρά δύναμις, η οποία ως
άλλο κέρας εξασφαλίζει την σωτηρίαν μου. Αυτός με προστατεύει
και τρέχει εις αντίληψίν μου.»
Ψαλμ. ΙΖ΄(ΙΗ΄).17

«Εκείνος που εξομολογείται τακτικά ωφελείται διπλά: ηθικά και
πνευματικά. Και α) ωφελείται ηθικά, γιατί τα ηθικά
παραστρατήματα ολοένα και λιγοστεύουν και β) πνευματικά, γιατί
διδάσκεται από τον πνευματικό του πατέρα.»
Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ´ 18 – 23)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Τω καιρώ εκείνω, περιπατών ο Ιησούς δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 19 καὶ
λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 20 οἱ δὲ
εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν
ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα
αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα
αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς,
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς
βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Εκείνο τον καιρό, καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της
Γαλιλαίας, είδε δύο αδέρφια, τον Σίμωνα, που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον
αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη, γιατί ήταν ψαράδες.
«Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Κι αυτοί
αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από
κει, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό
του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους τον
Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε, κι αυτοί άφησαν
αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. 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.
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«Δέξου τον πειρασμόν και μη αιτιάσαι τον ένα και τον άλλον... κάμε
υπομονήν, δια να ιδή ο Θεός την προαίρεσιν, να ελαφρώση τον κόπον
σου.»
Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)

«Αδελφοί μου, ας έχουμε καθαρό νου, στραμμένο στον Θεό... Ας
κάνουμε όσα αρέσουν στον Θεό. Όποιος ζει, όπως θέλει ο Θεός, ζει
μαζί με τον Θεό.»
Γεροντικό

«Η παιδαγωγία του Κυρίου έχει σκοπό να μας χαρίσει την
πολυτιμότατη υγεία της ψυχής μας.»
Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

«Ο Κύριος μας έχει προαναγγείλει την θλίψη, που θα προηγηθεί της
Δευτέρας Παρουσίας. Και έδωκε εντολή στους μαθητές Του να έχουν
τα μάτια τους ανοιχτά. Και να προσεύχονται. Τους είπε: «Βλέπετε.
Αγρυπνείτε. Προσεύχεσθε. Ουκ οίδατε γαρ πότε ο καιρός εστιν»[112].
Η προσευχή χρειάζεται πάντοτε. Και είναι πάντοτε στον άνθρωπο
ωφέλιμη. Γιατί αυτή τον κρατεί σε κοινωνία με τον Θεό και υπό την
σκέπη Του. Αυτή τον φυλάει από τη φιλαυτία και την αυτοπεποίθηση
και από το παραστράτημα της ματαιοδοξίας και της υπερηφάνειας.
Και μην ξεχνάμε, πως όλους αυτούς τους λογισμούς, επακόλουθα,
κακές συνέπειες της πτώσεως, του ενσπείρουν στο νου μας τα
εκπεσόντα πνεύματα της πονηρίας. Σε περίοδο θλίψης και κινδύνων,
ορατών και αοράτων, η προσευχή χρειάζεται ακόμη πιο πολύ. Γιατί
είναι η έκφραση της απάρνησης της αυτοπεποίθησης και έκφραση της
ελπίδας στο Θεό. Γιατί εφέλκει σε μας την θεία βοήθεια. Και ο
παντοδύναμος Θεός έρχεται συνεργός μας. Και με ενέργειές Του
θαυμαστές μας βγάζει από τις δύσκολες περιστάσεις, που
βρισκόμαστε. Είναι λάθος να ζητά κανείς να ιδή σημεία εν τω
ουρανώ, για να αποκτήσει γνώση Θεού. Τέτοια σημεία ζητούν μόνο
εκείνοι που έχουν σαρκικό φρόνημα.»
Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ

