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       Η σηµερινή ευαγγελική περικοπή, το θαύµα του πολλαπλασιασµού των 

πέντε άρτων είναι από τα πιο γνωστά θαύµατα που περιγράφουν µε 

παραστατικότητα οι ευαγγελιστές. Οι άνθρωποι, ακούγοντας για τη 

θαυµατουργική δράση του Ιησού Χριστού, τον ακολουθούσαν παντού, στις 

πόλεις και χωριά, στην έρηµο, στις λίµνες, στα όρη, προκειµένου να γίνουν και οι 

ίδιοι αποδέχτες της θείας χάρης του Κυρίου µας.  

Μια τέτοια µέρα, το πλήθος ακούγοντας για τον ερχοµό του Κυρίου στην 

περιοχή, προτίµησε να αφήσει τις εργασίες και τις υποχρεώσεις του και τον 

ακολούθησαν. Ο Κύριος µε αισθήµατα ευσπλαχνίας  και αγάπης άρχισε την 

επιτέλεση θαυµάτων, προκειµένου όσοι διέθεταν τη δύναµη της πίστης να 

γιατρευτούν από τις ασθένειες που ταλαιπωρούνταν.  Το πλήθος γεµάτο δέος 

µπροστά στο µυστήριο που του αποκαλυπτόταν και εντελώς αµέριµνο από τις 

καθηµερινές βιοτικές ανάγκες δεν αντιλήφθηκε ότι η ώρα ήταν περασµένη και ο 

τόπος έρηµος για να µπορέσει να εντοπίσει τροφή. 

 Φανερά ανήσυχοι οι µαθητές, γιατί όπως σηµειώνει ο Ευαγγελιστής 

Ματθαίος ο κόσµος ήταν περίπου  πέντε χιλιάδες άνδρες, χωρίς να υπολογίζεται 

ο αριθµός των γυναικών και των παιδιών,  πλησίασαν τον Κύριο και του 

πρότειναν να αποδεσµεύσει τον κόσµο γιατί πέρασε η ώρα, ούτως ώστε να πάνε 

στα γύρω χωριά και να προµηθευτούν τρόφιµα. Ο Κύριος µε απλότητα και 

ευθύτητα απάντησε στους µαθητές του ότι δεν χρειάζεται να αποχωρίσει ο 

κόσµος, αλλά να προσφέρουν οι ίδιοι οι µαθητές τροφή στο πλήθος για να φάει. 

Σαστισµένοι και απορηµένοι οι µαθητές µε την απόκριση του  Διδασκάλου, του 



	

	

εξήγησαν ότι η τροφή που διαθέτουν ήταν µόνο πέντε ψωµιά και δύο ψάρια, 

ποσότητα η οποία ήταν αδύνατο και αδιανόητο να αρκέσει για το πλήθος. Ο 

Κύριος, µε πατρική αγάπη, ζητά από τους µαθητές  να του φέρουν τα πέντε 

ψωµιά και τα δυο ψάρια µπροστά του. Πρόσταξε το πλήθος να καθίσει στο 

χορτάρι, και αφού ύψωσε τα µάτια του στον ουρανό, τα ευλόγησε, τα έκοψε και 

τα έδωσε στους µαθητές του να τα µοιράσουν στο κόσµο. Και το θαύµα 

επιτελέστηκε. Από τα πέντε ψωµιά και τα δυο ψάρια έφαγαν όλοι οι 

παρευρισκόµενοι, το πλήθος, οι πέντε χιλιάδες άντρες, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι 

µαθητές και ο Κύριος. Τόση ήταν η αφθονία της τροφής που χόρτασαν όλοι και 

µαζεύοντας τα κοµµάτια περίσσεψαν και δώδεκα κοφίνια γεµάτα φαγητό.  

Η σηµερινή ευαγγελική περικοπή αποτελείται από µια πλειάδα µηνυµάτων 

και συµβολισµών. Αρχικά ας προσέξουµε τη διάθεση του κόσµου, ο οποίος, 

αψηφώντας τις όποιες ιδιωτικές υποχρεώσεις του, προτιµά να θέσει ως 

προτεραιότητα του τη συντροφιά µε τον Κύριο. Εµείς, οι σηµερινοί χριστιανοί τι 

προτεραιότητες θέτουµε στη ζωή µας; Αφήνουµε τις καθηµερινές µέριµνες να 

είναι το επίκεντρο της ζωής µας ή προτιµάµε προτεραιότητα µας να είναι η 

κοινωνία και επικοινωνία µε το Θεό; Τι χαρακτήρα θέλουµε να έχουν οι σχέσεις 

µας µε τους άλλους συνανθρώπους µας, υλιστικό ή  αγαπητικό, όπως  από αγάπη 

το πλήθος έµεινε τόσες ώρες µαζί µε το Κύριο;  

Το κίνητρο του πλήθους να παραµείνει τόσες ώρες κοντά στον Κύριο ήταν η 

πνευµατική ανάγκη του να είναι δίπλα στο Δηµιουργό του και να αποδέχεται την 

ευσπλαχνία της αγάπης Του. Ας θέσουµε και εµείς ως στόχο µας την 

ικανοποίηση της ψυχικής επικοινωνίας µας µε το Δηµιουργό µας, τοποθετώντας 

ταυτόχρονα σε δεύτερη µοίρα την ικανοποίηση των υλιστικών αναγκών. Το κενό 

που αισθάνεται η ανθρώπινη ψυχή, η οποία δεν βρίσκει τις βασικές θεολογικές 

απαντήσεις, είναι µεγαλύτερο και τραγικότερο από τη µερική έλλειψη των 



	

	

υλικών αγαθών. Η πείνα της ψυχής δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µε οτιδήποτε, 

όπως συµβαίνει µε την πείνα του σώµατος.  

Στη σηµερινή παραβολή, µε τον πολλαπλασιασµό των πέντε άρτων και των 

δυο ψαριών, φανερώνεται ότι ο Κύριος δεν µεριµνά µόνο για την πνευµατική 

τροφή των ανθρώπων, αλλά και για τη σωµατική. Δεν παραγνωρίζει την ανάγκη 

του ανθρώπου να φάει για να µπορέσει να επιβιώσε, αλλά παρατηρούµε ότι 

ιεραρχεί τις ανάγκες. Πρώτα µερινά για την πνευµατική τροφή, αυτή που θα 

ζωοποιήσει την ψυχή και ακολούθως την υλική τροφή, αυτή που θα ενδυναµώσει 

το σώµα. Τι σπουδαίο πράγµα που η εκκλησία µας ενδιαφέρεται τόσο για τις 

υλικές, όπως και για τις πνευµατικές µας ανάγκες, θέτοντας φυσικά µια 

ιεράρχηση, καθώς και κάποια όρια. Έτσι και ο Κύριος, πρώτα δίδαξε το πλήθος  

και ακολούθως του πρόσφερε τα ψάρια και τον άρτο. 

Τέλος, ας παρατηρήσουµε τους µαθητές που περισυνέλεξαν το περίσσευµα 

των ψαριών και των άρτων. Τίποτα δεν άφησαν να πάει χαµένο, να ξοδευτεί, να 

πεταχτεί. Δώδεκα ολόκληρα κοφίνια γέµισαν µε τα περισσεύµατα της τροφής. Η 

υλική σπατάλη των ηµερών µας έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την πιο πάνω 

εικόνα. Αλήθεια, πόσος όχλος θα χόρταινε ακόµα αυτά τα περισσεύµατα; Πόσο 

κόσµο θα χόρταιναν τα δικά µας περισσεύµατα; Υλικά αγαθά τα οποία για εµάς 

είναι περιττά, για τον πλησίον µας µπορεί να αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης.  

Το σηµερινό ευαγγέλιο ας µας προβληµατίσει για άλλη µια φορά. Ας γίνει το 

έναυσµα για να µετέχουµε στη Θεία Ευχαριστία, να θέσουµε όρια στη χρήση των 

υλικών αγαθών και να καταπιαστούµε µε τη φροντίδα του πλησίον µας. Η 

απλότητα του πλήθους ας χαρακτηρίζει την ζωή µας. 
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