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ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος 

(19ος-20ος αιώνας, 1880 Σερβία - 1956 Ι. Μ. Αγίου Τύχωνος Η.Π.Α. Ονομάστηκε Χρυσόστομος της Σερβικής Εκκλησίας) 

�� 
(απόσπασμα)  

´ΟΟΟΟλα όσα κάνει ο Ύψιστος, είναι απαραίτητα. Δεν κάνει 
τίποτα άσκοπο, τίποτα υπερβολικό, τίποτα που να μη χρειάζεται. 
Ποτέ δεν αρνήθηκε να κάνει θαύματα που ήταν απαραίτητα, επει-
δή υπηρετούσαν τη σωτηρία των ανθρώπων. Το σημερινό ευαγγέ-
λιο περιγράφει ένα τέτοιο απαραίτητο και χρήσιμο θαύμα: τον 
πολλαπλασιασμό των άρτων στην έρημο.  

«ΚΚΚΚαὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνί-

σθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν». Αυτό 
έγινε την εποχή που ο βασιλιάς Ηρώδης είχε αποκεφαλίσει τον 
Ιωάννη το Βαπτιστή. Όταν το άκουσε ο Ιησούς αναχώρησε «εἰς 

ἔρημον τόπον κατ᾿ ἰδίαν» (Ματθ. ιδ΄ 13). Οι άνθρωποι ένιωθαν 
πως ο Χριστός ήταν ο μόνος Καλός Ποιμένας. Γι’ αυτό Τον ακο-
λουθούσαν στην έρημο. Κι ο Κύριος ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους 

αὐτῶν. Κι ο Μάρκος μάς λέει πως εκεί άρχισε να τους διδάσκει. 
ΟΟΟΟ Κύριος συνέχισε να διδάσκει τους όχλους, ωσότου άρχι-

σε να νυχτώνει. Παρατηρούμε όμως και την αγάπη των μαθη-
τών: Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν. Το πλήθος 
πεινάει. Τα σπίτια τους είναι μακριά. Ας τους να πάνε στα γύρω 
χωριά για να βρουν κάτι να φάνε. Ο Χριστός σίγουρα είναι πιο εύ-
σπλαχνος από τους μαθητές Του. Τις ανάγκες των ανθρώπων τις 
ένιωθε πριν από εκείνους. Στην αρχή, «ἐπάρας οὖν ὁ Ἰησοῦς τοὺς 

ὀφθαλμοὺς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐ-

τὸν, λέγει πρὸς τὸν Φίλιππον· πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους  ἵ ν α  
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φάγωσιν οὗτοι;» (Ιωάν. στ΄ 5). Η συζήτηση με το Φίλιππο τέλειω-
σε. Ο Κύριος θεράπευσε τους αρρώστους κι άρχισε να διδάσκει. 
Η διδασκαλία κράτησε ως το βράδυ. Και τότε μόνο σκέφτηκαν οι 
απόστολοι πως οι άνθρωποι θα πεινούσαν κι έπρεπε να φάνε. 

ΤΤΤΤους είπε: «οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑ-

μεῖς φαγεῖν». Γνώριζε πως δεν μπορούσαν να το κάνουν. Το είπε 
όμως για να συνειδητοποιήσουν και να ομολογήσουν την αδυναμία 
τους. Γι’ αυτό Του είπαν: «οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους 

καὶ δύο ἰχθύας». Τα λιγοστά αυτά τρόφιμα δεν ήταν δικά τους, 
ανήκαν σε κάποιο μικρό παιδί που βρισκόταν εκεί. «Ἔστι παιδά-

ριον ἓν ὧδε, ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια» 
(Ιωάν. στ΄ 9). Το ψωμί ήταν κρίθινο. Σύμφωνα με τον άγιο Ιωάν-
νη το Χρυσόστομο, απ’ αυτό μαθαίνουμε πως πρέπει να ικανο-
ποιούμαστε με απλές τροφές. «Η λαιμαργία κι η πολυφαγία είναι 
μητέρες της αρρώστιας», συμπληρώνει ο άγιος πατέρας. 

«῾ΟΟΟΟ δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε». Τώρα είχε έρθει η 
δική Του ώρα. «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». Γιατί έστρε-
ψε τα μάτια Του προς τον ουρανό, προς τον Πατέρα Του; Πρώτο, 
για να κάνει σαφή στους ανθρώπους την ταυτότητα της θέλησής 
Του μ’ εκείνην του Πατέρα Του. Δεύτερο, για να δώσει ως άνθρω-
πος στον κόσμο το παράδειγμα της ταπείνωσης ενώπιον του Θεού, 
καθώς και της ευχαριστίας για κάθε αγαθό που προέρχεται από το 
Θεό. Τρίτο, ως Θεός, με τον πολλαπλασιασμό των άρτων – μια 
πράξη που μοιάζει πολύ με νέα δημιουργία – να εκφράσει την ενό-
τητα δύναμης της Αγίας Τριάδας, του Δημιουργού των πάντων. Ο 
Κύριος «ἔκλασε», έκοψε τον άρτο με τα ίδια Του τα χέρια. Γιατί; 
Γιατί δεν έδωσε εντολή στους αποστόλους Του να το κάνουν; Για 
να δείξει πως επιθυμούσε να λογαριάσει τους ανθρώπους ως φιλο-
ξενούμενούς Του, να τονίσει τη μεγάλη αγάπη Του γι’ αυτούς και 
να διδάξει έτσι κι εμάς πως, όταν δίνουμε ελεημοσύνη και δώρα, 
πρέπει να το κάνουμε με αγάπη και ιλαρότητα, όπως Εκείνος. 
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                    ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη 

ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. Ὀψίας δὲ γενομέ-

νης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν ὁ τό-

πος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες 

εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐ-

τοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ λέ-

γουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. Ὁ δὲ 

εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι 

ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀνα-

βλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς 

τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορ-

τάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους 

πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυ-

ναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς 

αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ 

ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 
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                    ΕΕΕΕκείνο 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 πε-
ρασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για ν’ αγοράσουν φαγητά 
να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν, δώ-
στε τους εσείς να φάνε». «Δεν έχουμε εδώ παρά πέντε ψωμιά και δύο ψά-
ρια», 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, έκο-
ψε 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 Ιη-
σούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον 
περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη.                 
                                                                                 (ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ) 
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«ΚΚΚΚαὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ πε-

ρισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐ-

σθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ 

παιδίων». Αυτό είναι το θαύμα των θαυμάτων, η δόξα που ξεπερ-
νάει κάθε άλλη δόξα! Πρέπει να προσέξετε πως για το θαύμα αυ-
τό δεν ξεσηκώθηκαν φωνές εναντίον Του. Κι οι όχλοι ήθελαν «ἁρ-

πάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα» (Ιωάν. στ΄ 15).  
«ΚΚΚΚαὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ 

ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους». Γιατί το έκανε αυτό; Τους άφησε ν’ απο-
μακρυνθούν, για να συλλογιστούν και να συζητήσουν το θαύ-
μα. Τους άφησε να ταξιδέψουν με πλοίο, όπου θα τους επισκε-
πτόταν σύντομα μ’ ένα καινούργιο θαύμα: θα τους πλησίαζε περ-
πατώντας πάνω στο νερό. Άλλος λόγος ήταν επειδή ήθελε να τους 
προφυλάξει από την υπερηφάνεια, που θα ένιωθαν επειδή ήταν μα-
θητές τέτοιου Θαυματουργού. Και τελικά ήθελε να γνωρίσουν την 
ταπείνωσή Του: μετά το θαύμα, αποσύρθηκε για να προσευχηθεί. 

ΟΟΟΟλόκληρο το περιστατικό έχει κι ένα βαθύτερο νόημα. Οι 
πέντε άρτοι σημαίνουν τις πέντε αισθήσεις· κι οι πέντε αισθήσεις 
αντιπροσωπεύουν όλο το σώμα. Το ψάρι σημαίνει τη ζωή. Απ’ 
αυτήν την άποψη, ο Χριστός έδωσε το σώμα και τη ζωή Του στους 
ανθρώπους για να τραφούν. Γιατί ήταν δύο τα ψάρια; Επειδή ο 
Κύριος έδωσε και δίνει τον εαυτό Του θυσία τόσο όσο κράτησε η 
επίγεια διαδρομή Του, όσο και στην Εκκλησία μετά την Ανάστασή 
Του. Ποια σημασία έχει το γεγονός ότι έκοψε μόνος Του τους 
άρτους; Αυτό σημαίνει πως με την ελεύθερη βούλησή Του, παρα-
δόθηκε να θυσιαστεί για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί έδωσε 
τα ψωμιά και τα ψάρια στους αποστόλους, για να τα μοιράσουν 
στο λαό; Επειδή εκείνοι ήταν που έπρεπε να μεταφέρουν το Χριστό 
σ’ ολόκληρο τον κόσμο και να Τον δώσουν στους ανθρώπους ως 
τροφή ζωής. Τι σημαίνουν τα δώδεκα κοφίνια με τα περισσεύμα-
τα των άρτων; Την άφθονη καρποφορία του έργου των αποστόλων. 
ΌΌΌΌ    λ’λ’λ’λ’        αααα    υυυυ    ττττ    άάάά        ττττ    αααα        µµµµ    υυυυ    σσσσ    ττττ    ήήήή    ρρρρ    ιιιι    αααα        έέέέ    χχχχ    οοοο    υυυυ    νννν  µµµµ    εεεε    γγγγ    άάάά    λλλλ    οοοο        ββββ    άάάά    θθθθ    οοοο    ς,ς,ς,ς,        δδδδ    υυυυ    σσσσ    θθθθ    εεεε    ώώώώ    ρρρρ    ηηηη    ττττ    οοοο. 
Αγ. Ν. Βελιμίροβιτς, απόσπασμα από την ομιλία στην Κυριακή Η΄ του Ματθαίου, Κυριακοδρόμιο, Ομιλίες Δ΄ 
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(απόσπασμα)  

ΤΤΤΤον Αύγουστο η Εκκλησία εορτάζει το τέλος της επίγειας 
ζωής της Παναγίας, το θάνατό της, γνωστό ως Κοίμηση, όπου το 
όνειρο, η μακαριότητα, η ειρήνη, η ηρεμία και η χαρά ενώνονται. 

ΟΟΟΟ θάνατός της αναλύεται καλύτερα μέσα από την εικόνα 
της Κοιμήσεως. Η Θεοτόκος νεκρή βρίσκεται στο νεκροκρέβατό 
της. Οι απόστολοι είναι συναγμένοι γύρω της, και από πάνω της 
στέκεται ο ίδιος ο Χριστός, κρατώντας στα χέρια τη Μητέρα Του, 
η οποία είναι ζωντανή και αιώνια ενωμένη μαζί Του. Εδώ βλέπου-
με το θάνατο κι ό,τι έχει ήδη περάσει σ’ αυτό το θάνατο: όχι ρήξη 
αλλά ένωση. Όχι λύπη αλλά χαρά. Όχι θάνατος αλλά ζωή.  

ΤΤΤΤα λόγια, «Χα�ρεΧα�ρεΧα�ρεΧα�ρε, α�γ, α�γ, α�γ, α�γ���� µυστικ!ς "µέρας µυστικ!ς "µέρας µυστικ!ς "µέρας µυστικ!ς "µέρας!» (Ακάθιστος ΎµνοςΑκάθιστος ΎµνοςΑκάθιστος ΎµνοςΑκάθιστος Ύµνος), που 
απευθύνονται στην Παναγία έρχονται τώρα στο νου μας. Το φως 
που ξεχύνεται από την Κοίμηση προέρχεται απ’ αυτή την άδυτη, 
μυστική Ημέρα. Ο θάνατος γίνεται ζωή θριαµβεύουσαζωή θριαµβεύουσαζωή θριαµβεύουσαζωή θριαµβεύουσα, «α�γα�γα�γα�γ���� µυστικ!ς  µυστικ!ς  µυστικ!ς  µυστικ!ς 

"µέρας"µέρας"µέρας"µέρας». Προσεγγίζοντας την πόρτα του θανάτου μας, είναι σαν να 
τη βρίσκουμε ορθάνοικτη, με το φως να ξεχύνεται από τη νίκη που 
πλησιάζει από την ερχόμενη επικράτηση της Βασιλείας του Θεού.  

ΣΣΣΣτη λάμψη του φωτός της εορτής, στις αυγουστιάτικες αυ-
τές μέρες, όταν ο φυσικός κόσμος φθάνει στο αποκορύφωμα της ο-
μορφιάς του και γίνεται σύμβολο ενός άλλου κόσμου, ακούγονται 
τα λόγια της Κοιμήσεως, «τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· 

ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰ-

κήσας ἀειπάρθενον…».Ο θάνατος ακτινοβολεί αιωνιότητα και αθανασία. Ο θάνατος ακτινοβολεί αιωνιότητα και αθανασία. Ο θάνατος ακτινοβολεί αιωνιότητα και αθανασία. Ο θάνατος ακτινοβολεί αιωνιότητα και αθανασία.     

 (από το βιβλίο, «Ἡ Παναγία», εκδόσεις Ακρίτας) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013, ττττηηηηςςςς απόδοσηαπόδοσηαπόδοσηαπόδοσηςςςς της εορτής της  της εορτής της  της εορτής της  της εορτής της 
Κοιµήσεως της ΘεοτόκουΚοιµήσεως της ΘεοτόκουΚοιµήσεως της ΘεοτόκουΚοιµήσεως της Θεοτόκου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00π.μ. στον 
Άγιο Νικόλαο Μαρκοπούλου και στην Παναγίτσα στη Δρίβλια. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 

22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 

Κυριακή Η΄ του Ματθαίου 


