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1 Ἀδελφοί, ὀφείλωμεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν
ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. 2 ἕκαστος
ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν·
3 καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς
γέγραπται, οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿
ἐμέ. 4 ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν
προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως
τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 5 ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς
καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν
ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, 6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ
στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 7 διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς
καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ.
Λόγοι Αγίων Πατέρων για την Διδαχή και Ακρόαση του Θείου Λόγου
Παρακολουθείτε ταχτικά την ανάγνωση των Αγίων Γραφών, και
να μη συζητάτε ανώφελα και κάνετε ζημιά σ’ εκείνους που σας
ακούν.
Εκείνος που φροντίζει να διδάξει τον πλησίον του, επιτυγχάνει
διπλό κέρδος. Αφ’ ενός μεν διότι λαμβάνει από το Θεό
μεγαλύτερη αμοιβή, και αφ’ ετέρου επαναφέρει στη μνήμη του
όσα διδάσκει σ’ εκείνον.
Μεγάλο αγαθό είναι να ελεεί κανείς τους φτωχούς. Αλλά τίποτα
δεν είναι τόσο μεγάλο, όσο το να απαλλάσσει κάποιον από την
πλάνη.
Αγωνίσου μέχρι θανάτου για την αλήθεια και ο Κύριος θα
πολεμήσει για σένα. Αρκεί ένας και μόνο άνθρωπος, κινούμενος
από τη φλόγα του ιερού ζήλου, για να διορθώσει ολόκληρο λαό.
(Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)

Μετάφραση
1 Αδελφοί, όσοι έχουμε δυνατή πίστη οφείλουμε να
ανεχόμαστε τις αδυναμίες όσων έχουν αδύναμη πίστη και να
μην κάνουμε ό,τι αρέσει σ’ εμάς. 2 Η συμπεριφορά του
καθενός μας να είναι αρεστή στον πλησίον ώστε να τον
βοηθάει να προκόβει στο αγαθό κι έτσι να συντελεί στην
οικοδομή της εκκλησίας. 3 Άλλωστε, κι ο Χριστός δεν έζησε
για να ευαρεστήσει τον εαυτό του, αλλά, όπως λέει η Γραφή,
οι ύβρεις όσων σ’ έβριζαν, Θεέ, έπεσαν πάνω μου. 4 Να
ξέρετε ότι όσα γράφτηκαν στις Γραφές, έχουν γραφτεί για να
μας διδάσκουν. Έτσι, με την υπομονή και την ενθάρρυνση
που δίνει η Γραφή θα στηριχτεί η ελπίδα μας.
5 Είθε ο Θεός, που χαρίζει την υπομονή και την ενθάρρυνση,
να σας δώσει την ομόνοια σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού
Χριστού. 6 Έτσι, όλοι μαζί με μια φωνή θα δοξάσετε το Θεό,
τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Η ακρόαση των κοσμικών διηγήσεων ας είναι για σένα, όπως η
πικρή γεύση, οι δε διηγήσεις των οσίων ανδρών, όπως η κηρήθρα
με το μέλι.
Να κρατάς το στόμα σου σιωπηλό και την καρδιά σου προσεχτική.
Να είσαι απρόθυμος για λόγους άχρηστους, συνετός δε και σοφός,
όσον αφορά στη σωτηριώδη ακρόαση των θείων Γραφών.
(Μέγας Βασίλειος)
Δεν πρέπει να μελετά κανείς τεμπέλικα το νόμο του Κυρίου. Δεν
επιτρέπεται άλλοτε να μελετά κανείς αυτό, άλλοτε δε όχι, αλλά
πάντοτε και συνεχώς να είναι αφοσιωμένος στα θεία λόγια.
(Μέγας Αθανάσιος)
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27 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ ᾿Ιησοῦ ἠκολούθησαν
αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ
Δαυῒδ. 28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ
τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι
τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε. 29 τότε ἥψατο τῶν
ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω
ὑμῖν. 30 καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ
ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδεὶς
γινωσκέτω. 31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ
ἐκείνῃ.
32 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ
ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον· 33 καὶ ἐκβληθέντος τοῦ
δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι
λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ. 34 οἱ δὲ
Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
δαιμόνια.
35 Καὶ περιῆγεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς
κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων
τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον
καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Μετάφραση
27 Εκείνο τον καιρό, καθώς προχωρούσε ο Ιησούς τον
ακολούθησαν δύο τυφλοί, που φώναζαν κι έλεγαν:
«Σπλαχνίσου μας, Υιέ του Δαβίδ!» 28 Και όταν έφτασε
στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί, και ο Ιησούς
τους λέει: «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό;»
Του λένε: «Ναι, Κύριε». 29 Τότε άγγιξε τα μάτια τους
και είπε: «Όπως το πιστεύετε να σας γίνει» 30 Κι
ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους
πρόσταξε λέγοντας: «Προσέξτε να μην το μάθει
κανένας». 31 Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν
τη φήμη του σ’ όλη την περιοχή εκείνη.
32 Ενώ έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν ένα
κωφάλαλο δαιμονισμένο. 33 Και μόλις έδιωξε το
δαιμόνιο, μίλησε ο κωφάλαλος. Κι ο κόσμος θαύμασε
και είπε: «Ποτέ ως τώρα δεν είδαν οι Ισραηλίτες τέτοια
πράγματα!» 34 Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν: «Με τη
δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα
δαιμόνια».
35 Ο Ιησούς περιόδευε σ’ όλες τις πόλεις και στα
χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυττε το
χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της βασιλείας του
Θεού και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία
στο λαό.

