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ΚΥΡΙΑΚΗ                                                             
26  ΙΟΥΛΙΟΥ 
Άγ. Παρασκευňς 
Όσιομάρτυρος  

 
Ζ’ ΚΗΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ματθ. 9: 27-35  
8.00πμ—Όρθρος και Θ. Λειτουργία  

ΔΕΥΤΕΡΑ 
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Άγ. Παντελεήμονος, Μεγαλ. 
Ίαματικοū 

8.00πμ—Όρθρος και Θ. Λειτουργία  

  

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
 

 

ΈυαγγελΙκά Άναγνώσματα—  
  ‘Επιστολή –   α’ Κορ. 1: 10-17 
   Έυαγγέλιο—  Ματθ. 14: 14-22 

ότι τον θεράπευσε ο Παντελέων στο όνομα του Χριστού, στον οποίο και ο ίδιος πλέον πίστευε. Ο 
βασιλιάς αφού τον άκουσε, αμέσως διέταξε και τον αποκεφάλισαν.  

Ο ίδιος ο Παντελέων προσήχθη στον βασιλιά, ο οποίος διέταξε τον βασανισμό του με σκοπό την άρνηση της πίστεώς 
του. 
Ο Άγιος βασανίσθηκε σκληρά με διάφορους τρόπους, όμως δεν υπέκυψε στις πιέσεις αφού ο Κύριος εμφανίσθηκε 
μπροστά του με τη μορφή του πνευματικού του Ερμόλαου και του έδωσε θάρρος. Τέλος διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός 
του και τότε ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε όχι ως Παντελέοντα αλλά ως Παντελεήμονα. Μόλις 
όμως ο δήμιος άπλωσε το χέρι του για να κόψει με το σπαθί του το κεφάλι του Αγίου, το σπαθί λύγισε και το σίδερο 
έλιωσε σαν κερί. Μπροστά σε τέτοιο θαύμα και οι παραβρισκόμενοι στρατιώτες έγιναν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος εκουσίως 
παραδόθηκε στο μαρτύριο. Λέγεται ότι από τη πληγή του δεν έτρεξε αίμα αλλά γάλα και το δέντρο της ελιάς, στο οποίο 
τον είχαν δέσει καρποφόρησε ξαφνικά.  

Ἀπολυτίκιον   
Ἀθλοφόρε Ἅγιε, καὶ ἰαματικὲ Παντελεῆμον, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς 
ἡμῶν.  

 
Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς 
 
Ἀπολυτίκιον   
 
Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασαμένη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, 
Παρασκευὴ ἀθλοφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν                      

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
9387 7693 

 

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9383 4151 

 

Π. ΕΦΡΑΙΜ 
0490 378 215 

 

  stvasiliosbrunswick.com. 

Κάθε ημέρα, στο 
διάστημα  

04.00—06.00 μ.μ.,  
Ό πατήρ Αθανάσιος        
και ο πατήρ Έφραίμ 
βρίσκονται στο ναό         

για εξομολόγηση             
και κάθε πνευματική 

ανάγκη. 

  Άγιος Παντελεήμων ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός 

Ο Άγιος Παντελεήμων (Παντελέων το πρότερον όνομα) καταγόταν από τη Νικομήδεια της 
Μικράς Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού (286 - 305 μ.Χ.). Πατέρας του ήταν ο 
Ευστόργιος, ο οποίος ήταν εθνικός και μετά τις νουθεσίες του γιου του έγινε χριστιανός. 
Μητέρα του ήταν η Ευβούλη, η οποία προερχόταν από χριστιανική οικογένεια (βλέπε 30 
Μαρτίου). Εκπαιδεύτηκε στην ιατρική από τον Ευφρόσυνο και κατηχήθηκε στη χριστιανική 
πίστη και βαπτίσθηκε από τον πρεσβύτερο Ερμόλαο (βλέπε 26 Ιουλίου) που ήταν ιερέας της 
Εκκλησίας της Νικομήδειας. 

Κάποια στιγμή όταν οχιά δάγκωσε έναν νεαρό και ουσιαστικά τον θανάτωσε ο Άγιος 
Παντελεήμονας επικαλούμενος τον Χριστό τον ανάστησε. 

Αφορμή του μαρτυρίου του στάθηκε ένα ακόμα θαύμα του Αγίου. Κάποτε είχε θεραπεύσει 
έναν τυφλό, ο οποίος και ανέφερε το γεγονός της θεραπείας του στον βασιλιά, λέγοντάς του 

http://www.saint.gr/03/30/index.aspx
http://www.saint.gr/03/30/index.aspx
http://www.saint.gr/07/26/index.aspx


 
Ζ’ ΚΗΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,  Ματθ. 9: 27-35  

 
Η ευχή του Ιησού  

«Ελέησον ημάς, υιέ Δαυίδ» 
 
Πολλά θαύματα έγιναν με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Ο ίδιος, όταν πήγαινε προς το πάθος Του, 
είπε: «Ο,τι αν αιτήσητε εν τω ονόματί μου, τούτο ποιήσω» (Ιωάν. 14,13). Επίσης, όταν αναλαμβανόταν στους 
ουρανούς κι έδιδε τις τελευταίες υποθήκες στους μαθητές Του, πάλι τους τόνισε: «Εν τω ονόματί μου δαιμόνια 
εκβαλούσι, γλώσσαις λαλήσουσι καιναίς...» (Μαρκ. 16,17). Με το όνομα του Ιησού θα έκαναν θαύματα οι 
Απόστολοι. Πράγματι έτσι έγινε. Τον χωλό που καθόταν έξω απ’ το Ναό, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης τον 
θεράπευσαν επικαλούμενοι το όνομα του Ιησού Χριστού (Πραξ. 3,6). Ας δούμε με απλά λόγια το όνομα του 
Κυρίου μας. 
 
Το όνομα του Κυρίου Ιησού 
 
Σήμερα ακούσαμε στο Ευαγγέλιο τους δύο τυφλούς να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου και να ζητούν απ’ 
Αυτόν να τους ελεήσει (Ματθ. 9,27). Ο ιερός Χρυσόστομος λέγει πως δεν πήγαν απλώς να συναντήσουν το 
Χριστό, «αλλά μεγάλα βοώντες και ουδέν έτερον η έλεον προβαλλόμενοι», δηλαδή φώναζαν πολύ δυνατά, το 
όνομα του Χριστού και τίποτε άλλο δε ζητούσαν παρά να επιδείξει έλεος σ’ αυτούς ο Ιησούς. Το γλυκύτατο 
όνομα του Χριστού δεν είναι ανθρώπινο, αλλά θείο και ουράνιο. Δε δόθηκε στο Χριστό από ανθρώπους, αλλ’ 
απ’ τον ουράνιο Πατέρα Του (Ματθ. 1,21). Είναι το γλυκύ μελέτημα του νου, της γλώσσας και της καρδιάς του 
ανθρώπου. 
 
Ο άγιος Νικόδημος ο αγιορείτης αναφέρει πως κάποιος Χριστιανός πέθανε πάνω στον τάφο του Κυρίου 
φωνάζοντας «Ιησού Χριστέ, γλυκεία αγάπη». Είναι αλήθεια πως οι ενέργειες του Χριστού φανερώνονται μέσα 
στα ονόματα, όπως π.χ. σοφία, ειρήνη, χαρά, Κύριος, Βασιλεύς, Θεός κ. α. Η πίστη του ανθρώπου δεν είναι 
αφηρημένη, αλλ’ απευθύνεται σ’ ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που έχει όνομα κι είναι ζωντανό πρόσωπο, που 
μπορεί ν’ αγαπήσει και να έλθει σ’ επικοινωνία με τους άλλους. Αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Ήλθε 
σ’ επικοινωνία μαζί μας, μας αγάπησε, έγινε άνθρωπος παρομοιοπρόσωπος με μας. 
 
Το όνομά Του συνδέεται με τη σωτηρία μας. Κάτω από το όνομα αυτό θα βρούμε τη σωτηρία μας, είπαν οι 
Απόστολοι στους άρχοντες του Ισραήλ (Πραξ. α,ι  2). Το όνομα Ιησούς έχει περιεχόμενο ανεξάντλητο. Είναι 
οντολογικά συνδεδεμένο μ’Αυτόν. Είναι ένα κανάλι μέσα από το οποίο έρχεται χάρη σε μας και γεμίζει όλο το 
είναι μας με την παρουσία του Θεού, μας μεταδίδει ζωή και δύναμη. 
 
Η ευχή του Ιησού 
 
Η επίκληση των δύο τυφλών, δηλαδή «ελέησον ημάς, υιέ Δαυίδ» (Ματθ. 9,27), είναι μια παραλλαγή της 
γνωστής προσευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς» που συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε 
ως ευχή του Ιησού. Η ευχή αυτή δεν είναι εφεύρεση των μοναχών, αλλ’ όπως είδαμε παραπάνω, την προσευχή 
αυτή τη συνέστησε ο Χριστός και τη χρησιμοποίησαν οι Απόστολοι. Είναι ένα μαστίγιο εναντίον των δαιμόνων: 
«Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους», γράφει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Η προσευχή αυτή κρύβει μέσα της 
το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Ο Ιησούς είναι Υιός του Πατέρα και το έλεος και η χάρη έρχεται σε μας με το 
Άγιο Πνεύμα. Η ευχή του ονόματος του Ιησού χαρίζει στον άνθρωπο που συνεχώς τη χρησιμοποιεί, δύναμη, 
εγρήγορση, καθαρότητα νου, το χάρισμα των ζωοποιών δακρύων, αγάπη για τους αδελφούς μας, πόθο για τη 
σωτηρία μας και γενικά συνδέει τον άνθρωπο με το Θεό. 
 
Η χρησιμοποίηση της ευχής 
 
Για να μπορέσει να καρποφορήσει η ευχή του Ιησού, θα πρέπει να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και ν’ 
αγαπήσουμε το Χριστό. Ένας αγιορείτης έλεγε πως, όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», να 
τονίζουμε το ρήμα, δηλαδή «ελέησον ημάς», όπως το τόνιζαν οι σημερινοί τυφλοί του Ευαγγελίου. Να 
ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, να κλαίμε για τις αμαρτίες μας, ν’ αναγνωρίζουμε στο Θεό την προτεραιότητα στη 
ζωή μας κι έτσι θα έχουμε καρποφορία μέσα μας. Όταν λέμε τα λόγια με μια πνευματική ξηρότητα και χωρίς ν’ 
αγαπάμε Αυτόν που επικαλούμεθα, τότε δεν μπορούμε να καρποφορήσουμε πνευματικά. Η χωρίς προσοχή 
προσευχή αφήνει μέσα μας ένα κενό. 
 
Αδελφοί μου, 
 
Τα λόγια που είπαν οι τυφλοί, θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν ένα θερμό «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον 
ημάς» κι όμως βρήκαν ένα αχανές πέλαγος σωτηρίας. Ας προσευχηθούμε κι εμείς λέγοντας την ευχή ζωντανά, 
για να μας ελεήσει ο Θεός. 
 
Ιωήλ Φραγκάκος (Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας) 

 
 


