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Ιησού Χριστού, να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να
μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε

Απόστολος – ΠΡΟΣ Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 10-17

ενωμένοι, με μία σκέψη και με ένα φρόνημα. Αυτό το

Ἀδελφοί, παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου

γράφω, αδερφοί μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ

άνθρωποι της Χλόης ότι έρχεστε σε προστριβές μεταξύ σας.

ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ

Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο

ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί

ένας λέει: «Εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος: «Εγώ είμαι του

μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. Λέγω δὲ τοῦτο,

Απολλώ», ένας άλλος: «Εγώ είμαι του Κηφά» και κάποιος

ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ
Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. Μεμέρισται ὁ
Χριστός; Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; Ἢ εἰς τὸ

άλλος: «Εγώ είμαι του Χριστού». Διαμοιράστηκε, λοιπόν, ο
Χριστός; Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω στο
σταυρό για να σας σώσει; Ή μήπως στο όνομα του Παύλου
έχετε βαφτιστεί; Ευχαριστώ το Θεό που δε βάφτισα κανένα

ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι

σας εκτός από τον Κρίσπο και το Γάιο. Έτσι, δεν μπορεί να

οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, ἵνα μή τις

πει κανείς πως τον βάφτισα στο δικό μου όνομα. Ναι,

εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν

βέβαια, βάφτισα και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός

Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.

απ’ αυτούς, όμως, δε θυμάμαι να βάφτισα κανέναν άλλο. Η

Οὐ

γὰρ

ἀπέστειλέ

με

Χριστὸς

βαπτίζειν,

ἀλλ᾿

εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ

αποστολή που μου όρισε ο Χριστός δεν ήταν να βαφτίζω,
αλλά να κηρύττω το ευαγγέλιο, χωρίς σοφά και περίτεχνα
λόγια, ώστε ο θάνατος του Χριστού στο σταυρό να μη χάσει

σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

το περιεχόμενό του.
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Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ

Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς είδε πολύ κόσμο και τους

ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους

σπλαχνίστηκε, και γιάτρεψε τους αρρώστους τους. Όταν

αὐτῶν. Ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη

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

παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς

φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε : «Δεν υπάρχει

κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν

λόγος να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε». «Δεν έχουμε

αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς

εδώ παρά πέντε ψωμιά και δύο ψάρια», του απαντούν.

φαγεῖν. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε

«Φέρτε μου τα εδώ», τους λέει. Κι αφού πρόσταξε τον κόσμο

ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. Ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε.
Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους,

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

λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας

έδωσε στους μαθητές, και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν

εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς

όλοι και χόρτασαν. Και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα

μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. Καὶ

κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν

ἔφαγον

πάντες

καὶ

ἐχορτάσθησαν,

καὶ

ἦραν

τὸ

περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ
δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς

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.

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.

30 Ιουλίου 2017, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, 1621 Λευκωσία

Πηγή : Η Καινή Διαθήκη, Έκδοση Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Μαλιάππης

