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"Κυριακή των Αγίων Πάντων." 

 

Η Κυριακή των Αγίων Πάντων αποτελεί προέκταση της Με-

γάλης Εορτής της Πεντηκοστής, της καθόδου του Αγίου Πνεύμα-

τος στην Εκκλησία. Αυτή η κάθοδος συγκροτεί τον θεσμό της 

Εκκλησίας, ως Σώμα Χριστού και καθιστά κάθε πιστό μέλος της 

κοινωνό της πνευματικής οικογένειας με προσανατολισμό την 

Βασιλεία των Ουρανών. 

Το πλήθος των ανθρωπίνων προσώπων της εορτής των Αγί-

ων Πάντων, αποτελεί ενέργεια της  θείας Χάριτος, κινουμένη μέσα 

από  διάφορους τόπους, χρόνους, αξιώματα, θέσεις και επαγγέλ-

ματα, που όλα μαζί μας φανερώνουν την βίωση της εν Χριστώ ζω-

ής. Οι Άγιοι Πάντες, γνωστοί και άγνωστοι, δεν μας προσφέρουν 

μια σελίδα από την επί της γης παρουσία τους ή μια καλή συμπερι-

φορά και μόνον, αλλά όλη την εν γένει βιοτή τους. 

Τα εκατομμύρια των αγίων μας καλούν και σήμερα όλους 

εμάς να πάρουμε μέρος στην αγιότητα του Χριστού, που αυτοί 

πρώτοι με το  παράδειγμά τους, μέσα από τα μαρτύρια και τα βα-

σανιστήρια,   την άσκηση και τα ασκητικά παλαίσματα, υπενθυμί-



ζοντάς μας, ότι δεν έχει σημασία το κόστος. Το κόστος αυτό, είναι 

μικρό, και παροδικό. Και γίνεται κατανοητό με τη χαρά της προσέ-

λευσης στο μαρτύριο των εκατομμυρίων χριστιανών και κληρικών, 

που ήταν η κληρονομιά της αιωνίου ζωής. 

Κοινά γνωρίσματα των Αγίων Πάντων ήταν η ομολογία του 

Χριστού, η πτωχεία του πνεύματος, η ταπείνωση και ο πλούσιος 

βίος των αρετών. Όλοι αυτοί οι Άγιοι που γιορτάζουμε ομολόγη-

σαν τον Χριστό, όχι με τα χείλη, αλλά και με τις πράξεις τους, όχι 

με την ηθική άλλα με τον τρόπο που ζούσαν την εν Χριστώ Καινή 

Κτίση και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Επι-

προσθέτως ομολόγησαν τον Χριστό, όχι νομικίστικα, με κραυγα-

λέες ανούσιες φωνές, αλλά με νέο ήθος, αυτό το της Εκκλησίας 

μας. Πολλές φορές αποκτούμε ανοσία μεταξύ της ομολογίας και 

των έργων μας, διχοτομούμε την πίστη από την πράξη, πράγμα 

που σε κανέναν Άγιο της Εκκλησίας μας δεν το συναντάμε. Το ιερό 

ευαγγέλιο μας λέγει πως πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Οι άθλοι 

των Αγίων Πάντων, που μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος σε μια 

από τις επιστολές του, έγιναν γιατί αυτοί είχαν ακράδαντη πίστη 

και ελπίδα βέβαια στον Χριστό. 

Σήμερα μπορούμε να ομολογούμε Χριστό εσταυρωμένο; 

Ζούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία και είμαστε συνεχώς σε 

θέσεις και αντιθέσεις, σε προβλήματα και κοινωνικές καταστά-

σεις, στην καθημερινή μας βόλτα στην αγορά, σε διχογνωμίες συ-

ζητήσεων μεταξύ μας. Φοβόμαστε να κάνουμε τον Σταυρό μας, 

άλλοι ίσως ντρέπονται να το κάνουν, όταν οφείλουν να τον κά-

νουν ή όταν βρίσκονται σε ανάγκη. Στο χώρο εργασίας μας μπορεί 

να μας χλευάσουν και περιγελάσουν. Η ομολογία μας όμως δεν 

πρέπει να είναι χλιαρή και ανούσια, ούτε αρνητική αντίδραση για 

τους άλλους. Αυτές όλες οι περιπτώσεις μας οδηγούν στην προσευ-

χή  και παράκληση προς τους Αγίους Πάντες για ενίσχυση. Οι Ά-

γιοι πλημμυρισμένοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος ήταν 

ήρεμοι και γαλήνιοι και ως εκ τούτου δεν ήθελαν  να πείσουν κα-

νέναν και για τίποτα. Επεδίωκαν  μόνο να μεταδώσουν αυτό που 

ζούσαν. Αυτό λοιπόν το νέφος Πάντων των Αγίων, διεκήρυτταν 



πως  τίποτα δεν ήταν ευχάριστο, αφού οι δοκιμασίες ήταν δύσκο-

λες και σκληρές, υπερίσχυε όμως η αγάπη του Χριστού. 

Ο Θεός σήμερα μας προσφέρει μια υπενθύμιση, μια μνήμη, 

όχι ιστορική αλλά διαχρονική. Το νέφος των μαρτύρων, αναμένει 

και από εμάς, την δική μας είσοδο στην Βασιλεία του Θεού. Και το 

θέλουν αυτό και το περιμένουν. Το ενθαρρυντικό σημείο, για μας 

είναι πως και αυτοί ήταν άνθρωποι, όπως και εμείς. 

Τέλος τους αγίους Πάντες, γνωστούς και   αγνώστους να 

τους έχουμε συνοδοιπόρους, φίλους και οικείους, ως φίλους του 

Θεού. Έχουμε και φίλους που δεν τους γνωρίζουμε και αυτοί όμως 

είναι δίπλα μας. Τέτοια φιλία, ίσως με τα κοσμικά δεδομένα ανύ-

παρκτη, απίστευτης οικειότητας και αλληλοβοηθείας, έχουμε μόνο 

μέσα στην Εκκλησία. Ας μην τους λησμονούμε. Δεν θα χάσουμε. 

Η Εορτή των Αγίων Πάντων τους πρώτους αιώνες ήταν 

εορτή μόνο των Μαρτύρων. Η Εορτή των Αγίων Πάντων θεσπί-

σθηκε επί Λέοντος του Σοφού. Έστω κι αν η εορτή ξεκίνησε για 

τους Αγίους Μάρτυρες και επεκτάθηκε στη συνέχεια για Πάντες 

τους Αγίους, οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν τη συλλογική αυτή εορτή 

για να μας δείξουν ότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο και 

ανεβαίνει στον ουρανό ο χοϊκός άνθρωπος. Οι πριν αποξενωμένοι 

από το Θεό γίνονται “ένα” με αυτόν, έχοντας τη δυνατότητα να 

γίνουν Άγιοι. Και έτσι η ανθρωπότητα διά των Αγίων Πάντων 

αναπληρώνει το πεπτωκός εκείνο τάγμα των Αγγέλων. 

Ακόμη, επειδή υπάρχουν πολλοί άγνωστοι και αφανείς άγι-

οι, γνωστοί στο Θεό, «νέφος μαρτύρων», αυτούς τους αγνώστους 

τιμά η Εκκλησία. Η εορτή καθιερώθηκε ακόμη διότι κρίθηκε επιβε-

βλημένο να συναθροισθούν όλοι οι γνωστοί και άγνωστοι Άγιοι σε 

μια κοινή εορτή για να υπογραμμισθεί μ' αυτόν τον τρόπο ότι όλοι 

μαζί αγωνίσθηκαν για ένα Χριστό, σε ένα κοινό στάδιο της αρετής 

και υπό ενός Τριαδικού Θεού στεφανώθηκαν και συνέστησαν την 

«μίαν Εκκλησίαν», προτρέποντας και εμάς να αγωνιστούμε με 

όλες μας τις δυνάμεις «τον ίσον αγώνα» με αυτούς, ώστε και εμείς 

να μπορέσουμε να συναριθμηθούμε μετά των Αγίων Του. Τέλος η 

εορτή συνεστήθη ακόμη για τους “επιγενησομένους αγίους”, 

αυτούς δηλαδή που θα γίνουν στη συνέχεια άγιοι. 



Μάρτυρες του Χριστού και Άγιοι δεν είναι μόνο εκείνοι που 

έχυσαν το αίμα τους για την πίστη του Χριστού. Μάρτυρες είναι 

όλοι όσοι αγωνίσθηκαν και αγωνίζονται τον αγώνα της Χριστια-

νικής ζωής με ακρίβεια και συνέπεια. Είναι αυτοί που αναδει-

κνύουν το μαρτύριο του πνεύματος, αυτοί που καθημερινά βιώ-

νουν τη χαρμολύπη του λόγου του Σταυρού, αυτοί που σταυρώ-

νουν τα πάθη τους και την κακία τους. 
 

Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· 

οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· 

ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, 

καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· 

εἰ δὲ καλέσει καιρός, 

καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα. 
 

Ιωσήφ Βρυέννιος 
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