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Η ηλεκηρονική μας ζελίδα    www.agioiapostoloi.gr 

Ἦχος δ' 
Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον 

τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι' αὐτῶν βοᾷ σοι· 
Χριστὲ ὁ Θεός, τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, 

εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα 
ἔλεος. 

 

http://www.agioiapostoloi.gr/
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Η κρίση ομολογίας τοσ Θεού 
Μόλν ζηνλ άλζξσπν έρνπλ δνζεί «κείδνλα» θαη «θξείηηνλα» ραξίζκαηα, 

όπσο αλαθέξεη ν Απ. Παύινο ζε ζύγθξηζε κε ηα θνηλά γλσξίζκαηα πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ όια ηα έκβηα όληα. Η εζσηεξηθή ειεπζεξία θαη πνηόηεηα ηεο δσήο, 
ε αλέιημε ηνπ αλζξώπνπ ζην επίπεδν ηεο αγηόηεηαο είλαη ζαθώο κείδνλα 
ραξίζκαηα πνπ νινθιεξώλεηαη κέζα ζηελ εθθιεζία, επεηδή ζ’ απηή ππάξρεη ην 
θιίκα θαη ην έδαθνο όπνπ ξηδώλνπλ θαη αλαπηύζζνληαη «ηά κπξίπλνα ἄλζε ηνῦ 
παξαδείζνπ» . 

Τν ζεκεξηλό απάλζηζκα από ην επαγγέιην ηνπ Μαηζαίνπ κάο δίλεη έλα 
δηάγξακκα αγηόηεηαο κε βαζηθή παξάκεηξν ηελ νκνινγία ηνπ ζενύ «ἔκπξνζζελ 
ηῶλ ἀλζξώπσλ». 
Εθείλν πνπ πξνέρεη είλαη ν ηξόπνο πνπ νκνινγνύκε ην ζεό θαη βέβαηα ε 
πξνεηδνπνίεζε όηη : «νὐ πᾶο ὁ ιέγσλ κνη θύξηε θύξηε εἰζειεύζεηαη εἰο ηήλ 
βαζηιείαλ ηῶλ νὐξαλῶλ ἀιι’ ὁ πνηῶλ ηό ζέιεκα ηνῦ παηξόο κνπ ηνῦ ἐλ ηνῖο 
νὐξαλνηο» (Μαηζ. 7,21). 

Τν πξώην ζεκείν θσηνγξαθίδεη ηνλ ηππνιάηξε θαη ηνλ ππνθξηηή, ελώ ην 
δεύηεξν ραξαθηεξίδεη ηνλ άγην.  

Ζνύκε ζε κηα θαηαθαλή θξίζε νκνινγίαο ηεο αμίαο ηνπ Θενύ ζηελ πξάμε, 
θαηλόκελν κε παξακέηξνπο ηελ νιηγνπηζηία, ηελ πξνζθόιιεζε ζε βηνηηθέο 
κέξηκλεο θαη ην θόβν κήπσο θαηεγνξεζνύκε σο ζξεζθεπόκελνη από κηα θνηλσλία 
επηιεθηηθή θαη άδηθε. 

Φπζηθά δηιιήκαηα δελ έρνπλ όζνη έηαμαλ λα νκνινγήζνπλ Φξηζηό κε έξγα 
δσήο, αληάμηα ηεο δηθήο ηνπ επίγεηαο πνιηηείαο, πνπ επηκέλνπλ λα βιέπνπλ ηνλ 
άιιν άλζξσπν σο εηθόλα Θενύ θαη ηάζζνληαη θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζε εκέηεξνπο 
θαη μέλνπο, ζε ερζξνύο θαη θίινπο. 

Τε ζεκεξηλή θξίζε νκνινγίαο ηνπ Θενύ εμεγεί κηα άιιε δεηλή θξίζε πνπ 
ζσβεί ζηνπο θόιπνπο ηεο θνηλσλίαο ηξνκαθηηθώλ αληζνηήησλ, όηαλ θαίλεηαη λα 
θπξηαξρνύλ νη θαηώηεξεο αξρέο, θπγαδεύνληαο ηελ έλλνηα ηεο αγάπεο θαη ηεο 
αγηόηεηαο, ελώ ν άλζξσπνο εζειεκέλα πξνθαιεί ξήγκα ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ 
Θεό. 

Οη αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ μεθηλνύλ θαηά θύξην ιόγν από ηελ νηθνγέλεηα θαη 
ην ζρνιείν. Οπζηαζηηθά νη δπν απηνί θνξείο ηεο αγσγήο ηνπ αλζξώπνπ 
αληηθαηαζηάζεθαλ από άιινπο θνξείο θαη άιια κέζα, εύθνια λα εληνπηζηνύλ. 

Η νκνινγία ηνπ Θενύ θαη ε πξνζεπρή ζίγεζαλ θαη ηώξα ηνλ ιόγν έρνπλ 
ηα έλζηηθηα. Οη ύβξεηο θαη ε βεβήισζε ζεζκώλ θαη ρώξσλ, έξρνληαη ζαλ 
ζπκπιήξσκα ηνπ έξγνπ ησλ θαηαιήςεσλ θαη ησλ εκπξεζκώλ ησλ ζρνιείσλ. 

Η θξίζε απηή όκσο σρξηά κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν πνπ πξνθαιεί ζηηο κέξεο 
καο ε «λέα ζεόηεηα» πνπ ιέγεηαη παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηελ ηάμε ηεο 
δεκηνπξγίαο. Πξόθεηηαη γηα κηα «δνθηκή» αλαηξνπήο λόκσλ πξναηώλησλ θαη 
αληηπαξάζεζε κε ηελ ζνθία θαη ηελ πξόλνηα ηνπ δεκηνπξγνύ. Γηα ην πειώξην 
απηό δήηεκα απαηηείηαη εγξήγνξζε όισλ θαη νξζή πιεξνθόξεζε όρη κόλν από 
ηελ επηζηήκε αιιά θαη από ηελ πιεπξά ηεο Εθθιεζίαο. 

Έηζη κόλν ζα ππάξμνπλ πγηείο αληηζηάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
αιήζεηαο. Αληηζηάζεηο ζηα έξγα ησλ επίδνμσλ «ζεώλ» πνπ βάιζεθαλ λα 
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ζρεδηάζνπλ θαη λα θέξνπλ ηελ όγδνε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο «αζειγώληαο πάλσ 
ζηε ηζνξξνπία ηεο θύζεο» όπσο παξαηεξεί ζύγρξνλνο θαζεγεηήο . 

Η κάρε γηα λα κείλεη αξξαγέο ην πξόζσπν ηνπ αλζξώπνπ ζα δνζεί μαλά 
από ηνπο ιίγνπο νκνινγεηέο ηεο πίζηεσο πνπ ηνικνύλ θαη ζα ηνικήζνπλ λα 
αληηηαρζνύλ ζηελ παξαράξαμε αξρώλ ηεο ζείαο δεκηνπξγίαο. 

Έηζη έπξαμαλ νη Άγηνη Πάληεο θαη αλαδείρζεθαλ πξόζσπα αλζεθηηθήο 
δσήο, αδηάςεπζηα θαη έλδνμα. Τν νθείινπλ ζηελ Εθθιεζία, ε νπνία κόλε θαηέρεη 
ηελ αιήζεηα θαη ηελ απνθαιύπηεη «ἑλί ἑθάζηῳ θαηά ηό κέηξνλ ηῆο δσξεᾶο ηνῦ 
Φξηζηνῦ» (Εθεζίνπο 4, 7). Εθείλνη αληηπξόζθεξαλ ηνλ ηίκην αγώλα ηνπο σο 
καξηπξία αγάπεο γη‘ απηό θαη ηηκά ηελ κλήκε ηνπο ε Εθθιεζία ζήκεξα. 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΣΩΝ- Ο ΔΡΟΜΟ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 
Η πεξηθνπή πνπ δηαβάδεηαη ηελ Ιπξηαθή ησλ αγίσλ πάλησλ, ή ησλ 

καξηύξσλ πάλησλ, όπσο ιεγόηαλ ζε αξραηόηεξνπο ρξόλνπο, απνηειείηαη 
από ηα παξαθάησ ιόγηα ηνπ Θεζνύ, ζηαρπνινγεκέλα από ην επαγγέιην ηνπ 
Μαηζαίνπ: 

«Ιαζέλα πνπ ζα κε νκνινγήζεη κπξνζηά ζηνπο αλζξώπνπο ζα ηνλ 
νκνινγήζσ θαη εγώ κπξνζηά ζηνλ νπξάλην παηέξα κνπ· όπνην όκσο κε 
αξλεζεί ζα ηνλ αξλεζώ θαη εγώ κπξνζηά ζηνλ νπξάλην παηέξα κνπ. 
Εθείλνο πνπ αγαπα παηέξα ή κεηέξα πεξηζζόηεξν από κέλα δελ είλαη αμηόο 
κνπ, θη εθείλνο πνπ αγαπά γπην ή ζπγαηέξα πεξηζζόηεξν από κέλα, δελ 
είλαη άμηόο κνπ, θη όπνηνο δέλ ζεθώλεη ηνλ ζηαπξό ηνπ θαη δελ κε 
αθνινπζεί δελ είλαη άμηόο κνπ. Τόηε πήξε ην ιόγν ν Πέηξνο θαη ηνπ είπε· 
λα εκείο ηα εγθαηαιείςακε όια θαη ζε αθνινπζήζακε. ηη ινηπόλ ζα 
θεξδήζνπκε; Ιη ν Θεζνύο ηνπο είπε· αιήζεηα ζαο ιέγσ όηη ζεηο πνπ κε 
αθνινπζήζαηε, όηαλ ν Υηόο ηνπ αλζξώπνπ, ζηε Νέα Δεκηνπξγία, θαζήζεη 
ζηνλ ζξόλν ηεο δόμεο ηνπ, ζα θαζήζεηε θαη ζεηο ζε δώδεθα ζξόλνπο λα 
θξίλεηε ηηο δώδεθα θπιέο ηνπ Θζξαήι. Ιαη όπνηνο άθεζε ζπίηηα ή 
αδειθνύο ή αδειθέο ή παηέξα θαη κεηέξα ή γπλαίθα ή παηδηά ή ρσξάθηα 
γηα ην όλνκά κνπ, ζα πάξεη εθαηό θνξέο πεξηζζόηεξα θαη ζα 
θιεξνλνκήζεη δσή αηώληα. Πνιινί απ’ απηνύο πνπ είλαη πξώηνη ζα γίλνπλ 
ηειεπηαίνη θαη νη ηειεπηαίνη ζα γίλνπλ πξώηνη». 

Τξία ζεκεία θπξίσο ππνγξακκίδνληαη ζ’ απηά ηα ιόγηα ηνπ Θεζνύ πνπ 
απεπζύλνληαη ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη δη’ απηώλ ζα θάζε κέινο ηεο 
Εθθιεζίαο ηνπ: ην ζάξξνο ηεο νκνινγίαο πίζηεσο ζηνλ Φξηζηό, ε άξζε ηνπ 
ζηαπξνύ επί ησλ ώκσλ θαη ε απαγθίζηξσζε εθ ησλ επηγείσλ δεζκώλ· ηξία 
ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπο κάξηπξεο θαη αγίνπο πνπ ηηκά 
ζήκεξα ε Εθθιεζία ηε κλήκε ηνπο. 

Ο ζηαπξόο, πνπ απνηειεί ην έκβιεκα ηνπ ρξηζηηαληζκνύ, δελ πξέπεη 
θαη’ αλάγθε λα νδεγεί ηε ζθέςε καο ζηελ ηδέα ηνπ καξηπξίνπ θαη ηνπ 
ζαλάηνπ, εθ’ όζνλ ε ζπζία απηή δελ απαηηείηαη από ηηο εθάζηνηε ηζηνξηθέο 
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ζπλζήθεο· ε καξηπξία όκσο ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεσο πξνβάιιεη ζαλ 
ππνρξέσζε ηνπ πηζηνύ γηα θάζε επνρή. Όηαλ γύξσ καο νη αμίεο 
θαηαπαηνύληαη κε θαλεξό ή ύπνπιν ηξόπν, όηαλ αξλεηηθέο ηδενινγίεο 
θινλίδνπλ ηελ ρξηζηηαληθή πίζηε,- δελ είλαη ηόζν απηνλόεηε ε ζαξξαιέα 
νκνινγία ηεο πίζηεσο ζηνλ Φξηζηό, γηαηί ν ζπκβηβαζκόο θαη ε πξνζαξκνγή 
εμαζθαιίδνπλ ζηνλ άλζξσπν κηα ήζπρε θαη ρσξίο θηλδύλνπο δσή. Ο 
πξαγκαηηθόο όκσο ρξηζηηαλόο απνδεηθλύεηαη από ην αλ αθνινπζεί ηα ίρλε 
ηνύ Αξρεγνύ ηεο πίζηεσο ηνπ ζην δξόκν ηνπ ζηαπξνύ. 

Πξνϋπόζεζε γηα λα αθνινπζήζεη θαλείο ηνλ Φξηζηό είλαη ε απεξηόξηζηε 
αγάπε ζ’ Απηόλ, ε αγάπε πνπ είλαη πάλσ από θάζε άιιν ελδναλζξώπηλν 
δεζκό. Τα ιόγηα ηνπ επαγγειίνπ πνπ δηαβάδνληαη ζήκεξα είλαη ζθιεξά. 
Δελ ζεκαίλνπλ βέβαηα κίζνο πξνο ηνπο αλζξώπνπο ή εγθαηάιεηςε ηνπ 
θαζήθνληνο πξνο ηνπο νηθείνπο, νύηε είλαη ζσζηό λα πξνβάιισληαη σο 
επηθάιπκκα ηεο ελ νλόκαηη ηνπ Φξηζηνύ απνθπγήο ηεο θνπηαζηηθήο 
θξνληίδαο γηα ηνπο δηθνύο καο· ηα ιόγηα απηά επηηάζζνπλ κηα ηεξάξρεζε 
ησλ αμηώλ θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ ρξηζηηαλνύ κέζα ζηε δσή. Όηαλ θάπνηνο 
αλζξώπηλνο δεζκόο γίλεηαη εκπόδην ζην δξόκν ηνπ ζηαπξνύ, ην 
πξνβάδηζκα πξέπεη λα ερεη ε αγάπε γηα ηνλ ζηαπξσκέλν θαη αλαζηεκέλν 
Φξηζηό. Ιη αθόκε πξέπεη λα ιερζεί όηη κόλνλ όπνηνο πάλσ από όια θαη 
εηιηθξηλά αγάπα Απηόλ πνπ ελζαξθώλεη ηελ αγάπε ηνπ Θενύ γηα ηνλ 
θόζκν, απηόο μέξεη λα αγαπά πξαγκαηηθά ηνλ ζπλάλζξσπό ηνπ. 

Τν επαγγειηθό αλάγλσζκα ηεο Ιπξηαθήο ησλ αγίσλ πάλησλ καο θαιεί 
ζην δξόκν ηνπ ζηαπξνύ, ηεο ζαξξαιέαο νκνινγίαο ηεο πίζηεσο, θαη ηεο 
εηιηθξηλνύο αγάπεο πξνο ηνλ Φξηζηό θαη πξνο ηνπο αδειθνύο. Απηά πνπ 
θαίλνληαη δύζθνια γηα ηνλ εκπεηξηθό άλζξσπν, γίλνληαη θαηνξζσηά κε ηε 
δύλακε ηνπ ζηαπξνύ θαη ηεο αλαζηάζεσο ηνπ Φξηζηνύ. Τν λέθνο ησλ 
καξηύξσλ ηεο Εθθιεζίαο πνπ θνζκεί ηελ ηζηνξία ηεο είλαη κηα απόδεημε γηα 
ηε δπλαηόηεηα ηνπ δξόκνπ ηνπ ζηαπξνύ αιιά θαη έλα πξνζθιεηήξην γηα 
ηνπο ρξηζηηαλνύο θάζε επνρήο. 

(Θ. Δ. Ιαξαβηδόπνπινπ, Ιαζεγεηνύ Παλεπηζηεκίνπ) 

 

Νηστεία των Αγίων Αποστόλων: Είναι από ηην Δεσηέρα μεηά ηην Kσριακή 
ηφν Αγίφν Πάνηφν μέτρι ηις 28 Ιοσνίοσ. Σσνήθφς η νηζηεία ασηή είναι πολύ 
μικρή. Νηζηεύοσμε Τεηάρηη και Παραζκεσή. 'Όλες ηις άλλες  ημέρες,   ηρώμε αν 
θέλοσμε υάρι, μέτρι ηις 24 Ιοσνίοσ (Γενέθλιον ηοσ Προδρόμοσ). Από 25 μέτρι 28 
Ιοσνίοσ νηζηεύοσμε ασζηηρόηερα  προς ηιμήν ηφν αγίφν Αποζηόλφν Πέηροσ και 
Παύλοσ. Αν η εορηή  ηφν αγίφν Αποζηόλφν Πέηροσ και Παύλοσ (29 Ιοσνίοσ) 
πέζοσν ημέρα Τεηάρηη ή Παραζκεσή, ηρώμε μόνο υάρι. Αν πέζοσν οποιαδήποηε 
άλλη ημέρα ηρώμε από όλα.  

            
 


