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" Κυριακή των Αγίων Πάντων." 
  

Η σημερινή Κυριακή των Αγίων Πάντων, είναι η συνέχεια 
της εορτής της Πεντηκοστής. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άγιοι του 
Θεού, από κτίσεως κόσμου μέχρι και σήμερα, είναι η συνέχεια αυ-
τής της μεγάλης γιορτής. Είναι η ίδια η Πεντηκοστή, για τον καθέ-
να χωριστά και για όλους μαζί. Δηλαδή ότι θαυμαστό και υπέρ-
λαμπρο συνέβη στους Αποστόλους εκείνη την ημέρα που γιορτά-
σαμε την περασμένη Κυριακή, γίνεται και στον κάθε χριστιανό 
από μας, όταν βαπτίζεται, όταν λαμβάνει το Άγιο Χρίσμα, όταν 
κοινωνεί των Αχράντων Μυστηρίων, όταν μετανοώντας λαμβάνει 
την συγχωρητική ευχή, όταν ομολογεί τον Χριστό ως Θεάνθρωπο 
Κύριο, ως Σωτήρα και Θεό αληθινό, και την ομολογία του αυτή την 
διακηρύσσει με το στόμα του, με τη ζωή του, με το αίμα του. 

Γι’ αυτό και ο ίδιος ο Κύριος, έτσι μας άρχισε το σημερινό 
Του Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, «πας ουν όστις ομολογήσει εν εμοί 
έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν 
του Πατρός μου του εν Ουρανοίς». Στο «πας όστις» ανήκουν όλοι οι 
Άγιοι, και οι Προφήτες και οι Απόστολοι και οι μάρτυρες και οι 



όσιοι, αλλά και όλοι οι αγωνιζόμενοι πιστοί χριστιανοί μέσα στον 
κόσμο. Άρα και εμείς όλοι που κατακλύζουμε τους ιερούς ναούς, 
που γεμίζουμε με συναίσθηση τα εξομολογητήρια και που κάνου-
με τον καλόν αγώνα της πίστεως προς τον Χριστό και την 
Ορθόδοξη Εκκλησία Του. 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των Αγίων είναι η ομολογία 
τους και η πίστη τους προς τον Χριστό, ανεξάρτητα από τους 
διαφόρους τρόπους ομολογίας του καθενός. Και πρώτον. Οι Προ-
φήτες έδωσαν μαρτυρία την ομολογία και αυτό το μαρτύριο ότι θα 
έλθει κάποια εποχή που θα ανατείλει η σωτηρία δια μέσου του 
ερχόμενου, του αναμενομένου Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Δεύτε-
ρον. Οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι πάλι έδωσαν στον απογοητευμέ-
νο κόσμο την βεβαίωση και μαρτυρία ότι ο καινούργιος αιώνας 
ήλθε με την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού στο πρόσωπο του 
Ιησού Χριστού, του παθόντος και αναστάντος εκ νεκρών την τρίτη 
ημέρα κατά τας γραφάς, και του αναληφθέντος εν δόξη στους 
ουρανούς. Και τρίτον. Οι υπόλοιποι των Αγίων, των Μαρτύρων, 
των Ομολογητών, των Οσίων και των Πατέρων, και των αναριθ-
μήτων ανωνύμων απλών αγωνιζομένων χριστιανών, έδωσαν και 
δίδουν την μαρτυρία και την διαβεβαίωση ότι είναι δυνατόν και 
σήμερα ο οποιοσδήποτε χριστιανός, με την έμπρακτή του μετάνοια 
μέσα στην Εκκλησία, να βιώσει και να ζήσει τη νέα εν Χριστώ 
Ιησού ζωή. Είναι δυνατόν να προγεύεται της Βασιλείας των 
Ουρανών και να ζει τον αρραβώνα του Αγίου Πνεύματος και την 
Θεία Υιοθεσία. 

Αυτό βέβαια προϋποθέτει κάτι. 
Προϋποθέτει καθημερινό ασκητικό πνευματικό αγώνα για 

να καθαρισθεί ο χριστιανός από τα πάθη του. Και μη νομίζετε ότι 
έχουμε λίγα. Έχομε πάρα πολλά ο καθένας. Να τηρεί τις Ευαγγε-
λικές εντολές, - που δεν τις τηρεί. Να καλλιεργεί ζωντανή την 
πίστη του με έμπρακτη την αγάπη προς τον πλησίον, με ζήλο για 
ελεημοσύνη και συμπαράσταση στον πονεμένο – και αυτά τα 
βλέπομε πολύ σπάνια. Επίσης απαιτείται αγώνας για αγρυπνία 
των αισθήσεων, για συγκράτημα της γλώσσας, ιδιαιτέρως, που όλη 
την ημέρα κουτσομπολεύει και κατακρίνει. Αγώνας για καθαρότη-



τα στο νου, για ταπεινό φρόνημα, για συνεχή προσευχή, για συμ-
μετοχή στα μυστήρια, για αγνότητα και σωφροσύνη και για τόσα 
πολλά άλλα. Βέβαια έχει θλίψεις ο ευσεβής χριστιανός, έχει και 
βάσανα και στεναχώριες και πειρασμούς πολλούς. Παρ’ όλα αυτά 
όμως ο Θεός τον αξιώνει επειδή κρατά την ομολογία της πίστεως 
να παρομοιάζεται κατά δύναμιν, με τους προφήτες της Παλαιάς 
Διαθήκης, διότι όπως εκείνοι έβλεπαν την πρώτη έλευση του 
Μεσσία Ιησού Χριστού εν οράσει, έτσι και ο σημερινός Ορθόδοξος 
Χριστιανός, βλέπει να έρχεται η Δευτέρα του Κυρίου της Δόξης  
Παρουσία, αφού ο Κύριος εγγύς. Και μάλιστα με την πρόγευση της 
Βασιλείας των Ουρανών, με την νοερά καρδιακή προσευχή και με 
το πέρασμά του από την στρατευομένη στην θριαμβεύουσα 
Εκκλησία, όπως συνέβη και σήμερα. Βιώνοντας λοιπόν αυτή την 
παρουσία από σήμερα, από τώρα, οι σημερινοί εκκλησιαζόμενοι 
χριστιανοί, απανταχού της γης στους Ορθοδόξους ναούς, έπρεπε 
να είχαν αυτή την αίσθηση, ότι ζούσαν μαζί με τους Αγίους 
Πάντες, μέσα σ’ αυτόν τον ίδιο ναό μαζί τους, καθ’ όν χρόνον 
προσηύχοντο και συμπροσεύχονται με τους ιερείς και την 
Εκκλησία του Χριστού. Δεύτερον, ο κάθε χριστιανός είναι και 
αυτός ένας γνήσιος μαθητής και Απόστολος του Χριστού, γιατί ζει 
σε πλήρη κοινωνία μαζί Του, αφού τηρεί τις εντολές Του και 
συνεχώς Τον φωνάζει με το όνομά Του, "Κύριε Ιησού Χριστέ, 
ελέησόν με". Και τρίτον, είναι και μάρτυρας, αφού θυσιάζει 
συνεχώς τον εαυτόν Του, για την αγάπη του Χριστού και με την 
μαρτυρική του ομολογία, σφραγίζει την νέα ζωή που έφερε στον 
κόσμο ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Έτσι με τον προσωπικό του 
αγώνα ο καθένας από μας καθίσταται και προφήτης και μαθητής 
και Απόστολος Ιησού Χριστού, και συγχρόνως ένας καθημερινός 
μάρτυρας και ομολογητής της πίστεώς του. Και επειδή είναι 
ζωντανό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, ανασταίνεται, ή συνα-
νασταίνεται και αναλαμβάνεται, συναλαμβάνεται στους Ουρα-
νούς μαζί με τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Ιησούς είναι η κεφαλή του 
σώματος της Εκκλησίας του οποίου μέλη είμεθα και μείς. 

Αδελφοί μου από όσα είπαμε μέχρι τώρα, βγαίνει το μικρό 
συμπέρασμα ότι κάθε αγωνιζόμενος πιστός χριστιανός οφείλει να 



ακολουθεί τα αχνάρια των Αγίων Πάντων. Γι’ αυτό και οι Νηπτικοί 
Πατέρες, μας καλούν όλους εμάς να ενεργοποιήσουμε την 
ομολογία στον κόσμο αυτόν που ζούμε. 

Χριστιανοί μου, ο φωτισμός που έχουμε από τον Θεό, πρώ-
τον, η φωνή μας που διακηρύσσει την αλήθεια της πίστεώς μας, 
δεύτερον, η φλόγα της Πεντηκοστής που φωτίζει πάντα άνθρωπο 
ερχόμενον εις τον κόσμο, τρίτον, η χρήση της μάχαιρας του Πνεύ-
ματος «ό εστί ρήμα Θεού», τέταρτον, η ομολογία και το μαρτύριο, 
πέμπτον, οι καθημερινές θυσίες, έκτον, ο πνευματικός μας αγώ-
νας έβδομον και η ζωντανή μας συμμετοχή στα μυστήρια, όγδοον, 
και όλα μαζί αυτά και άλλα πολλά, ήσαν και είναι, η μαρτυρική 
ομολογία της ζωής και της δράσεως των Αγίων Πάντων, αλλά και 
της δικής μας ομολογίας. 

π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος. 
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