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 Εὔπλου διακόνου (304). Νήφωνος Κων/πόλεως (1502). 

 Ἀνάμνησις θαύματος τοῦ ἁγ. Σπυρίδωνος ἐν Κερκύρᾳ (1716).  
 

����    θαυµατουργικὸςθαυµατουργικὸςθαυµατουργικὸςθαυµατουργικὸς    χορτασµὸςχορτασµὸςχορτασµὸςχορτασµὸς    

Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914 - 2003)) 
 

����ἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
 

∆∆∆∆ιαβάζουμε συνεχῶς γιὰ τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ στὸ Ἅγιο 
Εὐαγγέλιο, καὶ ἀναρωτιόμαστε: «γιατὶ τέτοια θαύματα γινόντουσαν 
ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες, καὶ στὶς μέρες μας βλέπουμε τόσα λίγα;» Νομίζω 
ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς πιθανὲς ἀπαντήσεις. 
 

���� πρώτη εἶναι ὅτι δὲν βλέπουμε τὰ θαύματα ποὺ συμβαίνουν 
γύρω μας, θεωροῦμε τὰ πάντα δεδομένα, ἐντελῶς φυσικά. Παίρνου-
με τὰ καλὰ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ σὰν κάτι φυσιολογικὸ, καὶ δὲν 
βλέπουμε πλέον ὅτι ἡ ζωή εἶναι ἕνα θαυμάσιο, γεμάτο χαρὰ θαῦμα, 
ὅτι ὁ Θεὸς ἤθελε νὰ μᾶς δημιουργήσει, ὅτι μᾶς δημιούργησε ἀπὸ τὸ 
μηδὲν, ἅπλωσε μπροστά μας ὁλάκερο τὸ μυστήριο τῆς ὕπαρξης, δὲν 
κλείστηκε μέσα σ’ αὐτό. Μᾶς κάλεσε νὰ γίνουμε γιὰ πάντα φίλοι 
Του, νὰ ζήσουμε γιὰ πάντα τὴν αἰώνια, θεϊκὴ ζωή. Μᾶς ἀποκάλυψε 
τὸν Ἑαυτό Του· γνωρίζουμε ὅτι εἶναι Ἐκεῖνος, Τὸν γνωρίζουμε διὰ 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅπως τὸν Θεὸ τοῦ ὁποίου ἡ ἀγάπη δὲν κλονίστη-
κε οὔτε στὴν θέα τοῦ θανάτου Του γιὰ νὰ σώσει ἐκείνους ποὺ ἀγα-
πᾶ. Καὶ τὶ νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ ἐκεῖνα τὰ θαύματα ποὺ εἶναι ἀκόμα πιὸ 
λίγο φανερὰ σ’ ἐμᾶς, ὅπως ἡ ὑγεία, ἡ εἰρήνη, ἡ φιλία, ἡ ἀγάπη; Εἶ-
ναι ὅλα γνήσια θαύματα – δὲν μπορεῖς νὰ τ’ ἀγοράσεις, δὲν μπορεῖς 
νὰ βιάσεις κάποιον νὰ σοῦ δώσει τὴν καρδιά του· κι ὅμως γύρω μας 
ὑπάρχουν τόσες καρδιὲς ποὺ εἶναι ἀνοιχτὲς ἡ μία πρὸς τὴν ἄλλη, 
ὑπάρχει τόση φιλία, ἀγάπη. Καὶ ἡ ὕπαρξη μας ποὺ θεωροῦμε τόσο 
δεδομένη, δὲν εἶναι ἕνα θαῦμα; 

 

  ����ὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο σημεῖο ποὺ ἤθελα νὰ θίξω: ὅτι ὁλάκερη 
ἡ ζωή εἶναι ἕνα θαῦμα. Γνωρίζω, φυσικά, ὅτι ὑπάρχει τόσος πολὺς 
πόνος   καὶ   τρόμος   σ’   αὐτό,   ἀλλὰ   τὴν   ἴδια   στιγμὴ  ἕνα  ἥσυχο,  ἀδιατά- 
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    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ 

αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 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. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ 

χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐ-

τῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. Ὁ δὲ εἶπε· Φέ-

ρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. 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. Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦ-

ραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐ-

σθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν 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. 
 
 

 

ρακτο φῶς λάμπει στὸ σκοτάδι: ἄν μοναχὰ μπορούσαμε νὰ πιστέ-
ψουμε στὸ φῶς, καὶ ἔτσι νὰ γίνουμε παιδιὰ τοῦ φωτὸς καὶ καθὼς 
λέει ὁ Χριστὸς, νὰ γίνουμε ἄγγελοι φωτός;  

 

����πάρχουν δύο ἀκόμα παρατηρήσεις ποὺ θὰ ἤθελα νὰ κάνω. 
Σήμερα διαβάζουμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι βρίσκονταν σὲ ἀνάγκη, ὅτι οἱ ἀπό-
στολοι πρόσεξαν τὴν ἀνάγκη τους καὶ εἶπαν στὸν Κύριο: «Ἀπὸ σένα ἐ-
ξαρτᾶται νὰ ἀνακουφίσεις τὴν ἀνάγκη τους, νὰ ταΐσεις αὐτοὺς τοὺς πει-
νασμένους ἀνθρώπους». «Πῶς;» εἶπαν: « Ἔχουμε μόνο δύο ψάρια καὶ 
πέντε ψωμιά, εἶναι δυνατὸν νὰ φτάσουν γιὰ ἕνα τέτοιο πλῆθος;» Καὶ ὁ 
Χριστὸς εὐλόγησε ἐκεῖνα τὰ ψάρια καὶ τὰ ψωμιὰ καὶ ἔφτασαν γιὰ ὅλους. 

 

����ρα, τὶ περιμένει ἀπὸ ἐμᾶς ὁ Θεὸς γιὰ νὰ μπορεῖ ἐλεύθερα, μὲ 
τὴν κυρίαρχη δύναμή Του, νὰ κάνει οὐράνια θαύματα στὴ γῆ; Πρῶ-
τα, θὰ πρέπει νὰ δώσουμε προσοχὴ στὴν ἀνάγκη τοῦ ἄλλου ἀνθρώ-
που. Τόσο συχνὰ τὴν προσπερνᾶμε καὶ δὲν ἀνοίγουμε τὴν πόρτα στὸν 
Θεὸ γιὰ νὰ Τοῦ ἐπιτρέψουμε νὰ μπεῖ καὶ νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ εἶναι ἀ-
δύνατο σ’ ἐμᾶς νὰ κάνουμε. Ἄς ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας γιὰ νὰ δοῦ-
με τὶς ἀνάγκες τῶν  ἀνθρώπων γύρω μας – ἀνάγκες ὑλικές, ψυχολογι- 
κές, πνευματικές, τὴν μοναξιὰ καὶ τὴν προσμονὴ κι ἀναρίθμητες ἄλλες. 
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    Ε    Ε    Ε    Εκείνον τον καιρόν, είδε ο Ιησούς πολύν κόσμον και τους σπλαγχνί-
σθηκε και εθεράπευσε τους αρρώστους. Όταν δε εβράδυασε, ήλθαν σ’ αυ-
τόν οι μαθηταί και του είπαν, “Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα περασμέ-
νη· άφησε λοιπόν τον κόσμον να πάνε εις τα χωριά και να αγοράσουν διά 
τους εαυτούς των τρόφιμα”. Ο δε Ιησούς τούς είπε, “Δεν έχουν ανάγκην 
να πάνε· δώστε τους σεις να φάγουν”. Αυτοί δε του λέγουν, “Δεν έχομεν 
εδώ παρά πέντε ψωμιά και δύο ψάρια”. Εκείνος δε είπε, “Φέρετέ μου τα ε-
δώ”. Και αφού διέταξε τον κόσμον να ξαπλώση στο χορτάρι, επήρε τα 
πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια και αφού ύψωσε τα μάτια του εις τον ου-
ρανόν, τα ευλόγησε, τα έκοψε και έδωκε εις τους μαθητάς τα ψωμιά, οι δε 
μαθηταί εις τον κόσμον. Και έφαγαν όλοι και εχόρτασαν και εσήκωσαν 
ό,τι επερίσσεψε από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που 
έφαγαν ήσαν πέντε χιλιάδες περίπου άνδρες εκτός των γυναικών και των 
παιδιών. Και αμέσως ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητάς να μπουν εις το 
πλοιάριον και να πάνε πριν απ’ αυτόν εις την απέναντι όχθην, έως ότου 
διαλύση τον κόσμον. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 

 
 

����αὶ κάτι ἄλλο ποὺ ὁ Κύριος προτρέπει τοὺς μαθητές Του εἶ-
ναι, «δῶστε τὰ πάντα, καὶ θὰ τοὺς θρέψουμε ὅλους». Οἱ μαθητὲς δὲν 
ἄφησαν στὴν ἄκρη λίγο ψάρι καὶ λίγο ψωμὶ γιὰ τοὺς ἴδιους, τὰ ἔδω-
σαν ὅλα στὸν Κύριο. Κι ἐπειδὴ τὰ ἔδωσαν ὅλα, ἡ Βασιλεία τοῦ Θε-
οῦ, ἡ Βασιλεία τῆς ἀγάπης ὅπου ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ ἐνεργεῖ ἐλεύθερα 
καὶ δίχως ἐμπόδια κυριάρχησε καὶ ὅλοι ἦταν εὐτυχισμένοι. Αὐτὸ τὸ 
κάλεσμα ἀπευθύνεται καὶ σ’ ἐμᾶς: ὅταν βλέπουμε νὰ ὑπάρχει ἀ-
νάγκη, ἄς τὰ δίνουμε ὅλα, καὶ θὰ εἴμαστε πλήρεις. 

 

����ώρα θὰ ἤθελα νὰ κάνω μιὰ τελευταία παρατήρηση: ὅταν ὁ 
παραλυτικὸς γιὰ τὸν ὁποῖο διαβάσαμε πρὶν μερικὲς ἑβδομάδες μετα-
φέρθηκε στὸν Κύριο, Ἐκεῖνος εἶδε τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων καὶ θε-
ράπευσε τὸν ἄρρωστο ἄνδρα. Μποροῦμε νὰ ἐνδυναμώνουμε τὴν πί-
στη ποὺ λείπει ἀπὸ τοὺς γύρω μας, μποροῦμε νὰ τοὺς βαστάζουμε 
καὶ ἡ πίστη μας νὰ γίνει γι’ αὐτοὺς τὸ κρεβάτι ποὺ μετέφερε τὸν πα-
ραλυτικό. Ἀλλὰ ἡ πίστη δὲν ἀρκεῖ· στὴν περίπτωση τοῦ παραλυτι-
κοῦ δὲν μπόρεσε νὰ τὸν θεραπεύσει ὁ Κύριος λόγω μόνο τῆς πίστης 
του, ἀλλὰ  ὑπῆρχε μιὰ στοργικὴ ἀγάπη γιὰ τὸν ἀσθενῆ. Ἄν ὑπῆρχε 
τέτοια    ἀγάπη    μεταξύ    μας    θὰ    εἶχε    ἤδη    ἐγκαθιδρυθεῖ   ἡ   Βασιλεία   τοῦ  
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Θεοῦ καὶ θὰ μποροῦσε νὰ ἐνεργεῖ ἐλεύθερα. 
 

����ς τὸ λάβουμε ὑπ’ ὄψιν μας γιὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα 
τοῦ Θεοῦ ποὺ γίνονται μὲ τὴ μεσολάβηση τοῦ ἀνθρώπου. Ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἔλθει στὴ γῆ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ὁποία προ-
σευχόμαστε καὶ ἀδημονοῦμε, αὐτὴ ἡ Βασιλεία ποὺ καλούμαστε νὰ 
οἰκοδομήσουμε μαζὶ μὲ τὸν Θεὸ καὶ στὸ δικὸΤου ὄνομα. Ἀμήν. 

(Πηγή: Αγία Ζώνη) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)   ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  
Σήμερα, Κυριακή 11 Αυγούστου 2019, 9:00 μ.μ. προς Δευτέρα 12 
Αυγούστου 2019, 01:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία στον Ι. Ν. Αγ. Σπυρίδωνος 
Πόρτο Ράφτη επ’ ευκαιρία της ανάμνησης θαύματος του Αγ. Σπυρίδωνος. 
2)                            Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο             

Τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, 6:00 μ.μ. στο Ναό μας Εσπερι-
νός, Ιερό Ευχέλαιο και Παράκληση. 
3)      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

Τρίτη 13 Αυγούστου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου  
                    & Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πόρτο Ράφτη 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019, Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου  
                                                                           Βραυρώνας 7:00 π.μ. 
Σάββατο 17 Αυγούστου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
4)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
 Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, 6:00 μ.μ. Ι. Ευχέλαιο & Παράκληση. 
 Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019, 7:00 π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία  
                                           στον Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Πόρτο Ράφτη  
& 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με εγκώμια της Παναγίας. 
 Πέμπτη    15    Αυγούστου    2019,    7:00   π.μ.    Όρθρος    &    Πανηγυρική  
                                                                                     Θεία Λειτουργία. 
5) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ 
 Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός.                                                            
 Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική  
                                                                          Θεία Λειτουργία. 
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