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Αδελφοί, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. πάντα ὑμῶν
ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. 15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν
ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς· 16 ἵνα καὶ ὑμεῖς
ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. 17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ
παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι
ἀνεπλήρωσαν· 18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. Ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς
τοιούτους. 19 Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ
πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. 20 ἀσπάζονται ὑμᾶς
οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 21 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ
Παύλου. 22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ. 23 Ἡ
χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν. 24 ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Κυριακὴ ΙΓ´ Ματθαίου (Ἡ παραβολὴ τῶν γεωργῶν)
Άγιοι Αλέξανδρος, Ιωάννης και Παύλος ο νέος, Πατριάρχες
Κωνσταντινούπολης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αδελφοί, αγρυπνείτε! Μένετε στέρεοι στην πίστη! Να είστε γενναίοι και
δυνατοί! Όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. Έχω να σας ζητήσω κάτι,
αδελφοί: Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά, που τα μέλη της υπήρξαν ο
πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα, κι αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην
υπηρεσία των πιστών. Γι’ αυτό κι εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους
καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος
από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού
γιατί αυτοί, αναπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας. Μου ξεκούρασαν την
ψυχή, όπως και τη δική σας. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση.
Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Πολλούς χριστιανικούς
χαιρετισμούς σας στέλνουν ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα και όλη η εκκλησία που
συναθροίζεται σπίτι τους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδελφοί.
Χαιρετήστε ο ένας τον άλλο με αδελφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός
γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι. Όποιος δεν αγαπάει τον
Κύριο Ιησού Χριστό ας είναι χωρισμένος από το σώμα της εκκλησίας. Μαράν
αθά –ο Κύριος έρχεται! Η χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας. Στο όνομα
του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας.
Αμήν.

«... Ο Κύριος µας έδωσε την εντολή ν’ αγαπούµε αλλήλους . Σ’ αυτό
έγκειται η ελευθερία : στην αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον .
Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα . Στην κοσµική τάξη
είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα - αυτό όµως δεν έχει σηµασία για
την ψυχή.
∆εν µπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας , πατριάρχης ή
ηγούµενος ή διοικητής . Μπορείς όµως σε κάθε τάξη ν ‘ αγαπάς τον
Θεό και να είσαι ευάρεστος σ’ Αυτόν – κι’ αυτό είναι το σπουδαίο .
Κι όσοι αγαπούν περισσότερο τον Θεό επί γης , θα έχουν µεγαλύτερη
δόξα στη Βασιλεία και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο . Ο καθένας θα
δοξασθεί κατά το µέτρο της αγάπης του . Έµαθα πως η αγάπη
ποικίλλει ως προς την έντασή της . Όποιος φοβάται τον Θεό , φοβάται
να Τον λυπήσει µε κάτι ΄ αυτός είναι ο πρώτος βαθµός . Όποιος έχει
το νου καθαρό από εµπαθείς λογισµούς , αυτός είναι ο δεύτερος
βαθµός , µεγαλύτερος από τον πρώτο . Όποιος αισθητά έχει τη χάρη
στην ψυχή του , αυτός είναι ο τρίτος βαθµός της αγάπης , ο ακόµα
µεγαλύτερος . Η τέταρτη βαθµίδα , η τέλεια αγάπη για τον Θεό είναι
όταν έχει κανείς τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος και στην ψυχή και στο
σώµα . Αυτών των ανθρώπων αγιάζουν τα σώµατα και µετά τον
θάνατο τους γίνονται άγια λείψανα .
Έτσι γίνεται µε τα σώµατα των αγίων µαρτύρων , των προφητών ,
των οσίων ανδρών . ...
.
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (ΚΑΤΑ Ματθ. ΚΑ΄ 33 - 42)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Είπεν ο Κύριος την παραβολὴν ταύτην. Άνθρωπος τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις
ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ
ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ
καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς
καρποὺς αὐτοῦ. 35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ
ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν
πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν
αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν
ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν
κληρονομίαν αὐτοῦ. 39 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ
ἀπέκτειναν. 40 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς
ἐκείνοις; 41 λέγουσιν αὐτῷ· Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα
ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς
αὐτῶν. 42 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν
ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου
ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή: «Ένας γαιοκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι, το
περιέφραξε, έκαψε σ’ αυτό πατητήρι, έχτισε πύργο, το νοίκιασε σε γεωργούς
και έφυγε για άλλον τόπο. Όταν πλησίασε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε
τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιο του από τους καρπούς.
Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του, κι άλλον τον έδειραν, άλλον τον
σκότωσαν κι άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανάστειλε άλλους δούλους,
περισσότερους από τους πρώτους και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίον τους
έστειλε τον γιό του με τη σκέψη: ‘‘θα σεβαστούν τον γιό μου’’. Οι γεωργοί
όμως, όταν είδαν τον γιό, είπαν μεταξύ τους: ‘‘αυτός είναι ο κληρονόμος.
Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του’’. Έτσι, τον
έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τ’ αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει
ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σ’ εκείνους τους γεωργούς;» «Είναι
κακοί», του λένε. «Γι’ αυτό θα τους εξολοθρεύσει με τον χειρότερο τρόπο και
θα νοικιάσει το αμπέλι σ’ άλλους γεωργούς, που θα του δίνουν τους καρπούς
στην εποχή τους». Τους λέει ο Ιησούς: «Ποτέ δεν διαβάσατε στις Γραφές; Ο
λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκωνάρι. ο
Κύριος το έκανε αυτό, και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας».
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«Ο Θεός σέβεται το θέλημά μας. Ό,τι κάνεις να το κάνεις επειδή το
θέλεις,
ελεύθερα,
υπεύθυνα
και
με
ευχαρίστηση.»
Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

«Όταν, από φιλότιμο, κάνουμε τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας,
τότε Εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά
του.»
Όσιος Παϊσιος ο Αγιορείτης

«Εκείνος που φανερώνει τα καλά του έργα και τα κάνει γνωστά στο
κόσμο, μοιάζει με τον σποριά που ρίχνει τον σπόρο στην επιφάνεια
της γης και έρχονται τα πτηνά του ουρανού και τον τρώνε. Ενώ
εκείνος που κρύβει την άσκησή του, όπως βάζει ο σποριάς τον
σπόρο μέσα στης γης τα αυλάκια, αυτός ακριβώς θα έχει άφθονη
συγκομιδή.»
Γεροντικόν

«Μόνο όποιος μιλάει με γλυκό και πράο τρόπο, προπάντων σήμερα,
μπορεί να οδηγήσει τον άλλο σε συναίσθηση και μετάνοια.»
Γέροντας Σίμων Αρβανίτης

