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St. Paul's First Letter to the Corinthians 1:10-17

Prokeimenon. Grave Mode.
Psalm 28.11,1
The Lord will give strength to his people.
Verse: Bring to the Lord, O sons of God, bring to the Lord
honor and glory.

The reading is from St. Paul's First Letter to the
Corinthians 1:10-17
Brethren, I appeal to you by the name of our Lord Jesus
Christ, that all of you agree and that there be no
dissensions among you, but that you be united in the same
mind and the same judgment. For it has been reported to
me by Chloe's people that there is quarreling among you,
my brethren. What I mean is that each one of you says, "I
belong to Paul," or "I belong to Apollos," or "I belong to
Cephas," or "I belong to Christ." Is Christ divided? Was
Paul crucified for you? Or were you baptized in the name
of Paul? I thank God that I baptized none of you except
Crispos and Gaius; lest any one should say that you were
baptized in my name. (I did baptize also the household of
Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized
any one else.) For Christ did not send me to baptize but to
preach the gospel, and not with eloquent wisdom, lest the
cross of Christ be emptied of its power.

Πρὸς Κορινθίους α' 1:10-17
Προκείμενον. Ήχος βαρύς.
ΨΑΛΜΟΙ 28.11,1
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ
δόξαν καὶ τιμήν.

Πρὸς Κορινθίους α' 1:10-17 τὸ ἀνάγνωσμα είναι από
Ἀδελφοί, παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε
πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν
τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ
ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν.
Λέγω δὲ τοῦτο, 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 ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ ὅτι
οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα, εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον· ἵνα μή τις
εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν
Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. Οὐ
γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλʼ εὐαγγελίζεσθαι·
οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

The Gospel According to Matthew 14:14-22

At that time, Jesus saw a great throng; and he had
compassion on them, and healed their sick. When
it was evening, the disciples came to him and said,
"This is a lonely place, and the day is now over;
send the crowds away to go into the villages and
buy food for themselves." Jesus said, "They need
not go away; you give them something to eat."
They said to him, "We have only five loaves here
and two fish." And he said, "Bring them here to
me." Then he ordered the crowds to sit down on
the grass; and taking the five loaves and the two
fish he looked up to heaven, and blessed, and broke
and gave the loaves to the crowds. And they all ate
and were satisfied. And they took up twelve baskets
full of the broken pieces left over. And those who
ate were about five thousand men, besides women
and children. Then he made the disciples get into
the boat and go before him to the other side, while
he dismissed the crowds.

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 14:14-22 Εὐαγγελίου τὸ
Ἀνάγνωσμα

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδε 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 ᾿Ιησοῦς
εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε
αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ
ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ὁ δὲ
εἶπε· φέρετέ 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
ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα
κοφίνους πλήρεις. οἱ δὲ ἐσθίοντες 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.

Γιορτάζει η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η αγία με τα μήλα

Στην ορθόδοξη αγιογραφία η Οσία Ειρήνη η
Χρυσοβαλάντου απεικονίζεται να κρατά στο δεξί της
χέρι τρία μήλα. Η εκ Καππαδοκίας ηγουμένη της μονής
Χρυσοβαλάντου (στο δεύτερο μισό του 9ου αιώνα,
αρχές 10ου αιώνα), είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη και
τιμάται από την ορθόδοξη εκκλησία στις 28 Ιουλίου.
Στους ναούς την ημέρα της γιορτής ευλογούνται μήλα,
λιτανεύονται και στη συνέχεια τοποθετούνται μπροστά
από την εικόνα στο θρονί της Οσίας Ειρήνης, διαβάζεται
προσευχή και αγιάζονται. Θεωρείται ότι βοηθούν τις
γυναίκες να συλλάβουν, και συνδέονται με το θαύμα
των καρπών του παραδείσου.
Η συναξαριστική παράδοση μάς μεταφέρει ότι
ξημερώνοντας του Μεγάλου Βασιλείου, λίγο πριν από
την ώρα του όρθρου, η ηγουμένη ξαγρυπνούσε
προσευχόμενη. «Υποδέξου τον ναυτικό που σου φέρνει
τα εσπεριδοειδή και φάε να ευφρανθεί η ψυχή σου», της
είπε μια φωνή. Πράγματι, στο μοναστήρι έφτασε
πλοιοκτήτης καραβιού από την Πάτμο ο οποίος της
διηγήθηκε την εξής ιστορία: Λίγο μετά τον απόπλου με
προορισμό την Κωνσταντινούπολη ο ίδιος και οι ναύτες
βλέπουν στη στεριά κάποιον σεβάσμιο γέροντα να τους
φωνάζει να σταματήσουν. Αυτό όμως ήταν αδύνατο,
καθώς ο ισχυρός άνεμος έσπρωχνε το πλοίο στο ανοιχτό
πέλαγος. Τότε ο γέροντας φωνάζει με όλη τη δύναμή του
και προστάζει το πλοίο να σταματήσει. Το καράβι

ακινητοποιείται και ο ίδιος αρχίζει να βαδίζει πάνω στα
ύδατα.
Μπροστά στους κατάπληκτους ναύτες επιβιβάζεται,
δίνει στον καπετάνιο τρία μήλα και του λέει: «Όταν πας
στη Βασιλεύουσα, δώσε τα στον Πατριάρχη και πες του
πως του τα στέλνει ο Πανάγαθος Θεός με τον δούλο Του
Ιωάννη, από τον Παράδεισο». Έπειτα δίνει στον
ναύκληρο άλλα τρία μήλα προσθέτοντας: «Αυτά να τα
πας της Ειρήνης, της ηγουμένης του Χρυσοβαλάντου
και να της πεις: Φάγε από τους καρπούς του Παραδείσου
που η αγνή ψυχή σου επεθύμησε». Ολοκληρώνοντας τη
διήγησή του ο καπετάνιος προσκύνησε την Ειρήνη και της
πρόσφερε τα μήλα.
Όταν έφτασε η Τεσσαρακοστή η ηγουμένη έκοψε το ένα
μήλο σε λεπτά κομμάτια και έτρωγε ένα κάθε μέρα,
απέχοντας από οποιαδήποτε άλλη τροφή, ακόμα και από
το νερό. Την Μεγάλη Πέμπτη έκοψε το δεύτερο μήλο
και το μοίρασε στις μοναχές, και το τελευταίο το φύλαξε
για το τέλος της επίγειας ζωής της. Την Μεγάλη
Παρασκευή της εμφανίστηκε ο Χριστός, θριαμβευτής
με το σταυρό στον ώμο.
Μία εβδομάδα πριν από την κοίμησή της νήστεψε
τρώγοντας μόνο το μήλο. Ξημέρωσε Κυριακή,
παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία, κοινώνησε, και
αφού ζήτησε συγγνώμη από τις μοναχές γονάτισε
μπροστά στην Ωραία Πύλη, ύψωσε τα χέρια της και
προσευχήθηκε για τελευταία φορά.

Αγίου Παντελεήμονος: Ο Άγιος Παντελεήμων (Παντολέων
το πρότερον όνομα) καταγόταν από τη Νικομήδεια της
Μικράς Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού (286 –
305 μ.Χ.). O πατέρας του λεγόταν Ευστόργιος και ήταν
ειδωλολάτρης αξιωματούχος, μέλος της συγκλήτου. Η
μητέρα του λεγόταν Ευβούλη και ήταν θερμή Χριστιανή. Το
όνομα που έδωσαν στο παιδί τους ήταν Παντολέον.
Εκπαιδεύτηκε στην ιατρική από τον Ευφρόσυνο και
κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη και βαπτίσθηκε από τον
πρεσβύτερο Ερμόλαο που ήταν ιερέας της Εκκλησίας της
Νικομήδειας. Ένα εντυπωσιακό γεγονός κάνει τον
Παντολέοντα να πάρει τη σοβαρή και γενναία απόφαση να
δεχθεί το Άγιο Βάπτισμα, να γίνει Χριστιανός. Ενώ
περπατούσε στο δρόμο συνάντησε ένα παιδί που το δάγκωσε
μια οχιά και πέθανε. Λέει λοιπόν στον εαυτό του: Θα
προσευχηθώ στο Χριστό να αναστήσει αυτό το παιδί και αν
πράγματι το παιδί αναστηθεί, εγώ πια δεν υπάρχει λόγος να
καθυστερώ τη βάπτισή μου, θα γίνω Χριστιανός, θα
πιστέψω ότι ο Χριστός είναι ο Θεός ο αληθινός, ο Σωτήρας
του κόσμου. Αυτά σκέφτηκε και προσευχήθηκε θερμά στον
Κύριο. Αμέσως το παιδί ζωντάνεψε και το φίδι απέθανε.
Από τότε ο Παντολέον έγινε ανάργυρος ιατρός. Θεράπευε
με τη δύναμη του Ιησού Χριστού τους ασθενείς, χωρίς να
παίρνει καθόλου χρήματα. Ακόμη, όταν έβρισκε φτωχούς
τους βοηθούσε ποικιλότροπα, δίνοντας τους χρήματα και
άλλα αναγκαία είδη. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά θαύματα
του Αγίου ήταν η θεραπεία ενός τυφλού, με τη δύναμη και
πάλι του παντοδύναμου Θεού μας, του Χριστού.
Οι θαυμαστές θεραπείες του Αγίου προκάλεσαν το
θαυμασμό των κατοίκων της Νικομήδειας, αλλά και το
μίσος και το φθόνο των άλλων ιατρών της πόλης. Οι
τελευταίοι
κατάγγειλαν
τον
Παντολέοντα
στον

Αυτοκράτορα Μαξιμιανό, το φοβερό αυτό διώκτη του
Χριστιανισμού.
Ο τυφλός, ανέφερε το γεγονός της θεραπείας του στον
Αυτοκράτορα, λέγοντάς του ότι τον θεράπευσε ο
Παντολέων στο όνομα του Χριστού, στον οποίο και ο ίδιος
πλέον πίστευε. Ο Αυτοκράτορας αφού τον άκουσε, αμέσως
διέταξε και τον αποκεφάλισαν. Ο ίδιος ο Παντολέων
προσήχθη στον Μαξιμιανό, 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 Παντολέοντα 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. Το Τίμιο
Σώμα του Αγίου τάφηκε με τιμές από τους Χριστιανούς.
Καθώς ελεούσε τους πάντες, μετονομάστηκε σε
Παντελεήμων. Και καθώς δε θεράπευε μονάχα, αλλά
φρόντιζε και να ελεεί τους πεινασμένους, να προσφέρει άρτο
σε όσους δεν είχαν να φάνε, καθιερώθηκε στη συνείδηση
του λαού μας και ως «ο προστάτης των αρτοποιών»! Ο
Γεώργιος Μέγας στο έργο του «Ελληνικές γιορτές και έθιμα
της λαϊκής λατρείας» καταγράφει xαρακτηριστικά:
«Οι τρόποι με τους οποίους ο άγιος παρέχει πλούσια τις
θεραπείες του είναι πολλοί και διάφοροι. Συνήθως οι

ασθενείς προσφεύγουν στ’ αγιάσματά του. Στην Κίο
(Καύκασο) «όποιος πονούσε πήγαινε στον άγιο
Παντελεήμονα κι έπαιρνε ένα βάσταγμα (αφιέρωμα) από
την εικόνα του και το κρεμούσε στο εικονοστάσι του. Το
είχεν εκεί, ώσπου να γινότανε καλά ο άρρωστος, κατόπιν
έκανε κι αυτός ένα όμοιο βάσταγμα κι επήγαινε και τα
κρεμούσε και τα δύο στον άγιο Παντελεήμονα».
«Ο Άγιος Παντελεήμονας ήταν ιδιαίτερα γνωστός και
αγαπητός στον Πόντο, όπως αναφέρει και ο Ιωάννης
Μελετίδης. Ήταν και είναι γιατρός για όλες τις ασθένειες και
τα σωματικά ελαττώματα. Χαρακτηριστικά έλεγαν:
«Ούμπαν κοτζοί κι ούμπαν στραβοί στον Αι Παντελεήμονα»
(δηλαδή όπου κουτσοί και όπου στραβοί στον άγιο
Παντελεήμονα).
Όλοι προσδοκούσαν ότι θα έβρισκαν γιατρειά από τον Άγιο.
Μόνο η γερασμένη καρδιά, πίστευαν, δεν παίρνει θεραπεία.
«Οι άρρωστοι ολ’ χαίρουνταν, ελπίζ’ νε να λαρούνταν και
μονάχον το γερασμένον η καρδά λαρωμονήν κι παίρει (δηλ.
οι άρρωστοι όλοι χαίρονταν, ελπίζανε να θεραπευτούν και
μόνο η γηρασμένη η καρδιά θεραπεία δεν παίρνει)».
Στον Πόντο και το Καρς (Καύκασος) υπήρχαν πολλές
εκκλησίες και εξωκλήσια στη χάρη του Αγίου. Μάλιστα
λέγεται πως την ημέρα της γιορτής του επικρατούσε
αυστηρά αργία από κάθε χειρωνακτική εργασία. Εξαίρεση,
αποτελούσε μόνο η βοήθεια σε χήρες, ορφανά και
ανήμπορους. Η συρροή του κόσμου στα θρησκευτικά
πανηγύρια, που είχαν και εμπορικό χαρακτήρα, ήταν
ιδιαίτερα μεγάλη στα εξωκλήσια. Πήγαιναν και από μεγάλες
αποστάσεις με τα πόδια, ως τάμα για να εναποθέσουν τις
ελπίδες τους στον Άγιο για τη θεραπεία κάποιας ασθένειας.
Μάλιστα, έταζαν ή έφερναν τάματα.

Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς
Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του
αυτοκράτορα Αντωνίνου (138 - 160 μ.Χ.). Ήταν κόρη
των ευσεβών Χριστιανών, Αγάθωνα και Πολιτείας, οι
οποίοι φρόντισαν για την χριστιανική αγωγή της, όπως
είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην περίπτωση που θα τους
έδινε ένα παιδί. Επειδή το παιδί γεννήθηκε ημέρα
Παρασκευή έλαβε αυτό το όνομα. Μετά το θάνατο των
γονέων της, η Παρασκευή μοίρασε όλη την περιουσία
της στους φτωχούς και ανέπτυξε ιεραποστολική
δραστηριότητα στην Ρώμη και στα περίχωρα της πόλης,
κηρύσσοντας το λόγο του Χριστού. Η δράση της
προκάλεσε τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο
οποίος την συνέλαβε και της υποσχέθηκε υλικά αγαθά
στην περίπτωση που θα θυσίαζε στα είδωλα. Βλέποντας
όμως πως η Αγία παρέμενε σταθερή στην πίστη της, την
υπέβαλε
στο
βασανιστήριο
της
πυρακτωμένης
περικεφαλαίας, το οποίο υπέμεινε με καρτερικότητα. Τότε ο
Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε ένα λέβητα με καυτό
λάδι και πίσσα. Επειδή όμως είδε την Αγία άθικτη, πλησίασε
το πρόσωπο του στον λέβητα - καθώς δεν μπορούσε να
εξηγήσει πώς η αγία είχε μείνει ανέπαφη - για να δοκιμάσει
αν πράγματι είναι καυτό, και αμέσως τυφλώθηκε. Η Αγία με
προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, με αποτέλεσμα
να πιστέψει στο Χριστό ή κατ' άλλους να σταματήσει τους
διωγμούς εναντίον τους. Ελευθέρωσε πάντως την Αγία
Παρασκευή, η οποία συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε
άλλα μέρη, μέχρι που έφτασε στην Ελλάδα. Στα Τέμπη ένας
ειδωλολάτρης άρχοντας την υπέβαλε σε φρικτά
βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε καρτερικά, για να
τελειωθεί με δια αποκεφαλισμού θάνατο.
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