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            Κυριακή των Αγίων Πάντων 

 Την Κυριακή των Αγίων Πάντων θέσπισαν οι 
Πατέρες να επιτελείται η μνήμη όλων των αγίων 
Μαρτύρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, 
Ασκητών και όλων των Δικαίων. 
 Ο Χριστός είπε: «Εάν εγώ υψωθώ, πάντας ελκύσω 
προς εμαυτόν» και πράγματι με την Ανάληψή Του, έπρεπε 
να στείλει και το άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους, για να 

κηρύξουν και να συνάγουν τους εκλεκτούς στην βασιλεία των 
ουρανών.Έτσι τιμώνται και οι ανώνυμοι των Αγίων που είναι 
πλήθος.Αίτιον της εορτής είναι και η παρακίνηση των υπολοίπων στη 
μίμηση των αγίων. 
 Πραγματικά είναι θαυμαστός ο Θεός μέσα στους αγίους του. Γιατί 
όταν κανείς αναλογισθεί τους υπερφυσικούς αγώνες των μαρτύρων, πως 
με ασθενή σάρκα καταντρόπιασαν τον ισχυρό στη κακία, πως έμειναν 
αναίσθητοι στις οδύνες και στα τραύματα, καθώς αγωνίζονταν με σώματα 
προς φωτιά, προς το ξίφος, προς ποικίλα και θανατηφόρα είδη βασάνων 
και αντιπαρατάσσονταν με καρτερία, ενώ τους έκοβαν τις σάρκες, τους 
διάλυαν τους αρμούς και τους συνέτριβαν τα οστά, όμως διαφύλαξαν την 
ομολογία της πίστεως στο Χριστό σώα και αδιάσπαστη, ακεραία και 
ακλόνητη, που γι” αυτό τους χαρίσθηκε και η αναντίρρητη σοφία του 
Πνεύματος και η δύναμη των θαυμάτων. 
 Όταν κανείς αναλογισθεί επίσης την υπομονή των οσίων, πως 
υπέφεραν με τη θέλησή τους σαν ασώματοι τις πολυήμερες ασιτίες, τις 
αγρυπνίες, τις άλλες ποικίλες κακώσεις του σώματος, και αντιτάχθηκαν 
έως το τέλος προς τα πονηρά πάθη, προς τα τόσα είδη αμαρτίας, προς τον 
εσωτερικό μας αόρατο πόλεμο, προς τις αρχές και εξουσίες, ενω έλειωναν 
και αχρηστεύονταν εξωτερικά, αλλά ανανεώνονταν και εθεώνονταν 
εσωτερικά από εκείνον που τους έδωσε τα χαρίσματα των θεραπειών και 
δυνάμεων. 
 Όταν λάβει αυτά κανείς υπ” όψη του και επι πλέον εννοήσει ότι 
υπερβαίνουν τη φύση μας, θαυμάζει και δοξάζει το Θεό που έδωσε σ” 
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αυτούς τη τόση άφθονη χάρη και δύναμη. Γιατί αν και είχαν αγαθή και 
καλή προαίρεση, χωρίς τη δύναμη του Θεού δεν θα κατώρθωναν να 
υπερβούν τη φύση και έχοντας σώμα, να κατανικήσουν τον ασώματο 
εχθρό. Γι” αυτό και ο ψαλμωδός προφήτης, αφού είπε: <<Θαυμαστός 
είναι ο Θεός μέσα στους αγίους αυτού>>, πρόσθεσε: <<αυτός θα δώσει 
δύναμη και κραταίωση στο λαό του>>. (Ψαλμ. 67,36). 
Απολαύουν δε τη χάρη του Θεού, όχι όλοι γενικά, αλλά όσοι έχουν αγαθή 
προαίρεση και επιδεικνύουν με έργα την προς το Θεό αγάπη και πίστη. 
Αυτό φανερώνεται στο ευαγγέλιο που λέγει: <<όποιος ομολογήσει σ” 
εμένα εμπρός στους ανθρώπους, θα ομολογήσω και εγώ σ” αυτόν εμπρός 
στο Πατέρα μου στους ουρανούς>> (Ματθ. 10,32). 
 Δεν είπε »όποιος με ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους», αλλά 
»όποιος ομολογήσει μέσα σ” εμένα» με την έννοια ότι μπορεί να προβάλει 
με παρρησία την ευσέβεια, δι” εκείνου και δια της βοηθείας εκείνου. Έτσι 
πάλι »θα ομολογήσω κι” εγώ» και δεν είπε »αυτόν» αλλά »μέσα σ” 
αυτόν», δηλαδή δια της αγαθής αντιστάσεως και υπομονής. Αυτό δηλώνει 
την αδιάσπαστη συνάφεια του Θεού πρός τους ομολογούντας, αν και είναι 
δούλοι Θεού. Αντίθετα «όποιος με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, θα 
τον αρνηθώ και εγώ εμπρός στο Πατέρα μου στους ουρανούς». Δεν είπε 
εδώ «όποιος αρνηθεί μέσα σε μένα», γιατί; 
 Διότι ο αρνούμενος αρνείται το Θεό αν στερηθεί τη Θεϊκή βοήθεια. 
Γιατί δε εγκαταλείφθηκε και έμεινε έρημος του Θεού; Επειδή αυτός 
πρώτα πρόλαβε και τον εγκατέλειψε, αφού αγάπησε τα πρόσκαιρα και 
γήϊνα πράγματα περισσότερο, παρά τα επαγγελμένα από το Θεό ουράνια 
και αιώνια αγαθά. 
 Έτσι οι θείες αντιδόσεις έχουν μαζί τους τη θεία δικαιοσύνη και 
επιφέρουν από τη ομοίωση τα ανάλογα αποτελέσματα. Και ενώ οι 
ομολογήσαντες το Θεό στο πρόσκαιρο αυτό βίο το έκαναν παρουσία 
λίγων ανθρώπων, ο Χριστός Θεός και Κύριος του ουρανού και γης θα τους 
υποστηρίξει ενώπιον του Πατρός, των αγγέλων, όλων των ουρανίων 
δυνάμεων και με παρουσία όλων των ανθρώπων από Αδάμ μέχρι της 
συντέλειας. Και θα στεφανώσει και θα δοξάσει όλους εκείνους που 
επέδειξαν πίστη μέχρι τέλους σ” αυτόν. 
Αλλά και τώρα δοξάζονται κάποιοι άγιοι με τα ιερά λείψανά τους που 
ευωδιάζουν, που χαρίζουν ιάσεις και διάφορα ενεργήματα δυνάμεων, 
προσκυνώντας τους και γονατίζοντας στις εικόνες τους βασιλείς, 
άρχοντες και ο λαός του Κυρίου. 
Άλλωστε το είπε ο ίδιος ο Κύριος προς τους πιστούς ότι: <<όποιος αφήσει 
οικία, συγγενείς ή αγρούς για το όνομά μου, θα τα λάβει εκατονταπλάσια 
και θα κληρονομήσει αιώνια ζωή>>. (Ματθ.10,37). 
 Και την ίδια του ζωή είναι δίκαιο και αναγκαίο να τη αφήσει ο 
πιστός, αν το καλέσει ο καιρός σε περιόδους διωγμών, για να πετύχει την 
αιώνια ζωή, αφού και ο ίδιος ο Υιός του Θεού έδωσε τη ζωή του για χάρη 
μας. Αλλά και σε ειρηνικούς καιρούς ο πιστός λαμβάνει το σταυρό του, 
σταυρώνοντας τα πάθη και τις επιθυμίες της σάρκας. 



 Διότι λέγει: <<όποιος βρήκε τη ψυχή του θα την χάσει, και όποιος 
έχασε τη ψυχή του για χάρη μου, θα τη βρεί>>. (Ματθ. 10,39). 
Ο άνθρωπος είναι διπλός, ο εκτός, δηλαδή το σώμα και ο μέσα μας, 
δηλαδή η ψυχή. Όταν κάποιος παραδώσει τον εαυτό του σε θάνατο κατά 
τον εκτός άνθρωπο, χάνει τη ψυχή του που χωρίζεται από το σώμα, αλλά 
τη βρίσκει στο Χριστό κατά την ανάσταση και γίνεται ουράνιος και 
αιώνιος. 
Η εκκλησία του Χριστού, τιμά λοιπόν και μετά θάνατο αυτούς που έζησαν 
αληθινά κατά Θεό, κάθε μέρα του έτους τελεί τη μνήμη των αγίων που 
μετέστησαν και απεδήμησαν από τη πρόσκαιρη αυτή ζωή. Συγχρόνως δε 
προβάλλει το βίο καθενός χάρη της ωφελείας μας και υποδεικνύει το 
τέλος τους, είτε ειρηνικό είτε μαρτυρικό. 
Τώρα δε μετά τη Πεντηκοστή, η Εκκλησία αφού συγκέντρωσε όλους τους 
αγίους γνωστούς και αγνώστους μαζί, αναπέμπει κοινό σε όλους αυτούς 
ύμνο, όχι μόνο διότι όλοι είναι ενωμένοι μεταξύ τους και με τον Πατέρα, 
όπως το ζήτησε ο Κύριος: <<να είναι όλοι ένα, όπως εγώ, Πάτερ, με σένα 
και συ με μένα, να είναι και αυτοί με εμάς ένα στην αλήθεια>>, (Ιω. 
17,20), αλλά και γιατί φροντίζει να φανερώνει και να ανυμνεί όλα τα έργα 
του Θεού ως αποτέλεσμα της αποστολής, φωτισμού και ενεργείας του 
Αγίου Πνεύματος. 
 Ας τιμήσουμε λοιπόν όλους τους αγίους του Θεού. Πως; Αν κατά 
μίμησή τους καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός 
και πνεύματος και έτσι απομακρυνόμενοι από τα κακά δια της μετανοίας 
και εξομολογήσεως, θα φερόμεθα προς την αγιοσύνη παρουσιάζοντας τα 
σώματα και τις ψυχές μας ευάρεστες στο Θεό, με τις πρεσβείες των αγίων 
πάντων ώστε να γίνουμε και εμείς μέτοχοι της απέραντης εκείνης 
πανηγύρεως και ευφροσύνης με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού στον οποίο πρέπει κάθε δόξα μαζί με τον άναρχο Πατέρα 
του και το πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και 
στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 

 

 

Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
 
Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων (Πέτρου και Παύλου) δεν έχει 
συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, καθώς η έναρξή της εξαρτάται από την 
κινητή εορτή του Πάσχα. 
Αρχίζει από τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και 
λήγει στις 28 Ιουνίου, δηλ. την παραμονή της εορτής των Αγ. 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κατά την περίοδο αυτή νηστεύουμε 
από το κρέας και τα γαλακτοκομικά, το ψάρι επιτρέπεται κάθε μέρα εκτός 
από Τετάρτη και Παρασκευή. 

http://anavaseis.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9152.html


 
Αναφέρουν για την αξία και τη σημασία της νηστείας: 
1) ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: 
« Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, οι ευσεβείς χριστιανοί, να νηστεύωμεν 
πάντοτε, μα περισσότερον την Τετράδη, διατί επουλήθηκε ο Κύριος και 
την Παρασκευή διατί εσταυρώθη. Ομοίως έχομε χρέος να νηστεύωμεν και 
τες άλλες Τεσσαρακοστές, καθώς εφώτισε το Άγιον Πνεύμα τους αγίους 
Πατέρας της Εκκλησίας μας και μας έγραψαν δια να νηστεύωμεν, να 
νεκρώνωμεν τα πάθη, να ταπεινώνωμεν τη σάρκα, το σώμα.» 
 
2) ο Άγιος Βασίλειος : 
Η νηστεία γεννά τους προφήτες, δυναμώνει τους δυνατούς. Η νηστεία κάνει 

σοφούς τους νομοθέτες· είναι το καλό φυλαχτό της ψυχής, ο πιστός σύντροφος 

του σώματος, το όπλο γι᾿ αυτούς που αριστεύουν, το γυμναστήριο για τους 

αθλητές. Αυτή αποκρούει πειρασμούς, αυτή προετοιμάζει για την απόκτηση 

ευσέβειας· είναι σύντροφος της νήψεως και δημιουργός της σωφροσύνης. Στους 

πολέμους φέρεται με γεναιότητα, εν καιρώ ειρήνης διδάσκει την ησυχία. Αγιάζει 

τον ναζιραίο και τελειοποιεί τον ιερέα». 

Η νηστεία έσβησε τη δύναμη της φωτιάς κι έφραξε τα στόματα των λιονταριών. 

Η νηστεία ανεβάζει την προσευχή στον ουρανό, με το να γίνεται τρόπον τινά η 

φτερούγα στην πορεία προς τα άνω. Η νηστεία κάνει τα σπίτια να προκόβουν, 

είναι η μητέρα της υγείας, η παιδαγωγός της νεότητας, το στολίδι των γερόντων, 

η καλή σύντροφος των οδοιπόρων, ο πιστός συγκάτοικος αυτών που συνοικούν. 
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17  
Ιουνίου 

Τρίτη 
7:00 π.μ. Ημερίσιο Ιερό Προσκύνημα στις Ιερές Μονές 
Άνω και Κάτω Ξενιάς στη Νέα Αγχίαλο. 

 
19  

Ιουνίου 

 
Πέμπτη 

7-9:30 π.μ   Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 
Ιούδα αποστόλου του Θαδδαίου, Ιούδα αποστόλου του 
Θεαδέλφου, Ζωσίμου μάρτυρος και Παϊσίου του 
μεγάλου. 
6 μ.μ. Εσπερινός – Παράκληση στον Άγιο Κωντ/ινο και 
στην Αγία Ελένη. Θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού 
Λειψάνου της Αγίας Ελένης καθώς και τεμάχιο Τιμίου 
Ξύλου. 
Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης εκ του πρωτοτύπου από τον 
Πανοσιολογιώτατο Αρχ. π. Σάββα Δαμασκηνό. 

21 
Ιουνίου 

Σάββατο 
7-9:30 π.μ   Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 
Ιουλιανού μάρτυρος, Τερεντίου μάρτυρος, Νικήτα του 
Νισυρίου. 


