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 « Τ Τ Τ Τ Ω Ν         Α Α Α Α Γ Ι Ω Ν            Π Π Π Π Α Ν Τ Ω Ν ». 
 Λουκιλιανοῦ, Παύλης μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 4 νηπίων. 

 

� αγιότητα� αγιότητα� αγιότητα� αγιότητα    

 ΗΗΗΗ αγιότητα είναι η ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Η υπακοή στην 
εντολή του να γίνουμε άγιοι, όπως είναι Αυτός. Χριστιανός σημαίνει αυ-
τός που αγαπά τον Χριστό και βαδίζει ελεύθερα, αβίαστα, φιλότιμα, πρό-
θυμα και πρόσχαρα την οδό του αγιασμού. Αγιότητα σημαίνει ν’ ακολου-
θείς τον Χριστό και στη Γεθσημανή και στον Γολγοθά. Αγιότητα ακόμη 
σημαίνει πλήρη και παντοτινή αποδοχή του όποιου θείου θελήματος. Αγιό-
τητα είναι αληθινή αγάπη του σταυρού, απ’ όπου πηγάζει η αληθινή ζωή. 
 

 ΗΗΗΗ Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν αποδίδει ποτέ λατρεία στους α-
γίους μας παρά μόνο τιμή. Οι άγιοι είναι πάντοτε πιστά, αγαθά και αγω-
νιζόμενα μέλη της Εκκλησίας. Πρόκειται για απλούς, ταπεινούς, γνή-
σιους, καθαρούς, μετανοημένους, χριστιανούς. Δεν πρόκειται για εξωγή-
ινους και υπεράνθρωπους, για ιδιαίτερα ταλαντούχους, πανέξυπνους και 
πανέμορφους, παντογνώστες και αλάνθαστους. Όλοι οι άγιοι είναι γνή-
σιοι ταπεινόφρονες και αγωνιστές. Το παράδειγμά τους αξίζει να εμπνέει 
όλους τους χριστιανούς. Οι άγιοι ήταν σαν κι εμάς. Ορισμένοι μάλιστα, 
παλαιότεροι και σύγχρονοι, και σε αρκετά πιο δύσκολες θέσεις από ε-
μάς. Ασθενείς, πτωχοί, ταλαιπωρημένοι, κατηγορούμενοι, συκοφαντη-
μένοι, εξορισμένοι, κυνηγημένοι και αδικημένοι.  
 

 ΟΟΟΟ άγιος αποκτά νου Χριστού, άγεται από το Άγιον Πνεύμα. Ένας 
άγιος μπορεί να ’ναι και παχύς, να γράφει ή να μιλάει πολύ, να είναι βα-
ριά ασθενής. Ένας άγιος δεν έχει όλα τα χαρίσματα μαζί. Δεν τα γνωρίζει 
οπωσδήποτε όλα. Ο άγιος μπορεί να ’ναι και στο μοναστήρι και στη σκή-
τη και στο κελλί και στο χωριό και στην πόλη. Τον καλύπτει η χάρη του 
Θεού, τον πλουτίζει η ταπείνωση, τον χαροποιεί η αδοξία, τον χαρακτηρί-
ζει η αυτομεμψία, η αυτοκατάκριση και ο συνεχής αυστηρός αυτοέλεγχος.  
 

ΗΗΗΗ αγιότητα είναι ανοιχτός κήπος. […] Δεν αποκλείεται κανένας α-
πό την αγιότητα. Όποιος αγαπήσει πολύ τον Χριστό και την αγάπη του δεί-
ξει έμπρακτα, ταπεινωθεί και αγωνισθεί, αγιάζει, χαριτώνεται, φωτίζεται. 

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 33Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 33Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 33Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 33----ιβ΄ 2)ιβ΄ 2)ιβ΄ 2)ιβ΄ 2)    

             ᾽ΑΑΑΑδελφοί, οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰρ-

γάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόν-

των, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθη-

σαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν 

ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι 

δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος 

ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, 

ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν 

φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, 

ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐ-

ρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ 

οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγ-

γελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡ-

μῶν τελειωθῶσι. Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡ-

μῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁ-

μαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶν-

τες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν. 
 

 

∆∆∆∆εν θα πρέπει να λησμονάμε πως αρκετοί άγιοι ήταν σαν κι εμάς 
κι ορισμένοι χειρότεροι και από εμάς. Αυτό […] δίνει μεγάλο κουράγιο 
σε όλους μας. 
 ΛΛΛΛίαν εύστοχα ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μία ομιλία του 
[…] λέγει πως οι πιστοί ενισχύονται και παρηγορούνται όταν πληροφο-
ρούνται τα παθήματα του αποστόλου, που όμως δεν του ελάττωσαν την 
αγωνιστικότητά του, αλλά μάλλον την αύξησαν. Ο ίδιος ο άγιος Χρυσό-
στομος, ο αγέρωχος αυτός και δυνατός άνθρωπος, που δεν άντεχε την α-
δικία στους άλλους, είχε μία ακόμα ιδιοτροπία και νευρικότητα, αν κα-
λομελετήσουμε τον βίο του. Αυτό φρονούμε τον κάνει πιο σπουδαίο. Ή-
ταν γνήσιος, ατόφιος, ντόμπρος, αληθινός. Ήταν αυτός που ήταν, ανυπό-
κριτος, αυθεντικός, ακούραστος. Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο σο-
φός και βαθύς και γλυκύς άνθρωπος, ήταν σκεφτικός, μαζωμένος, κά-
πως δειλός, φοβισμένος, κλειστός τύπος, θα τον έλεγε κανείς σήμερα και 
«μελαγχολικό». Στις πρώτες φασαρίες με τους αιρετικούς στην Κωνστα-
ντινούπολη πήρε το πλοίο και πήγε στον Πόντο να γράφει ποιήματα. Α-
γίασε έτσι όπως ήταν, αυτός που ήταν, δεν άλλαξε τύπο και χαρακτήρα. 

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 



 ΣΣΣΣτις ρίζες της λέξης άγιος συναντάμε την αγιότητα, την καθαρό-
τητα, τη δύναμη, που προκαλούν έλξη και δέος, θαυμασμό και πίστη. Ά-
γιος τελικά όμως είναι αυτός που αγαπά πολύ τον Θεό και τα πλάσματά 
του, που ενώνεται μαζί του, θεώνεται. Κανένας άγιος δεν αποζητά την 
προσωπική του δόξα, αλλά όλοι ζητούν και θέλουν μόνο τη δόξα του 
Πανάγιου Τριαδικού […] Θεού. Η αγάπη του Θεού χαριτώνει, ευλογεί, 
αγιάζει και δοξάζει τους αγίους του. […] Αγιότητα σημαίνει κοινωνία 
στη μοναδική αγιότητα του Θεού. Τ’ ασκητικά κατορθώματα δεν υπάρ-
χουν για να βραβευθούν. Δεν στεφανώνονται οι προσοντούχοι, οι γίγα-
ντες της ασκήσεως, οι κολοσσοί της ηθικής αλλά οι ταπεινοί οι πολύ αγα-
πώντες. Ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης πολύ χαρακτηρι-
στικά και όπως πάντα χαριτωμένα έλεγε πως οι άγιοι θα τον αγαπούν τον 
Χριστό ακόμη και αν υπήρχε περίπτωση να μην υπήρχε ο παράδεισος. 
 

 ΗΗΗΗ αγιότητα θέλει υπομονή κι επιμονή, αυταπάρνηση, αυτοθυσία 
και ανιδιοτέλεια. […] 
 

 ΌΌΌΌταν πλησιάζει κάποιος ένα άγιο φιλοπερίεργα […] και αταπεί-
νωτα δεν πρόκειται να ωφεληθεί. […] 
 

 ΠΠΠΠολλοί προσκυνητές του Αγίου Όρους συχνά αναζητούν μεγά-
λους αγίους. Μας γράφουν, μας τηλεφωνούν, αναζητώντας χαρισματού-
χους, που θα τους απαλλάξουν σύντομα από τα μεγάλα τους προβλή-
ματα. Υπάρχει μία αίσθηση ότι όλα μπορούν να λυθούν αμέσως, δίχως 
κανένα δικό τους μόχθο. Υπάρχει μία μαγική αντίληψη για την αγιότη-
τα. Οι άνθρωποι της […] υπερκαταναλώσεως θέλουν γρήγορες κι εύκο-
λες λύσεις. Να μη καθυστερήσουν στην προσευχή, να μην αγωνισθούν 
διόλου, να μη ταπεινωθούν καθόλου. Ένας Γέροντας θαυματουργός, χα-
ρισματούχος, προορατικός είναι ό,τι το καλύτερο για την περίπτωσή 
τους. Τους αγίους και τον Χριστό δηλαδή τους θέλουμε και τους έχουμε 
για ώρα ανάγκης, για να περνάμε μόνο καλά. […] Αν δεν το πετύχουμε, 
τρέχουμε και στους μάγους και στα μέντιουμ, οπουδήποτε, αρκεί ν’ απε-
λευθερωθούμε από το πρόβλημά μας τάχιστα. Αν λοιπόν δεν πετύχουμε 
το σκοπό μας, φθάνουμε να λέμε: Πάει και το Άγιον Όρος, δεν έχει πια 
αγίους, δεν είναι σήμερα άγιο. […] Μα η αγιότητα […] δεν είναι με τους 
δυνατούς προβολείς, με μεγάφωνα, […] και προβολή. Θάλλει πάντοτε 
στη μυστικότητα. Την αγιότητα μπορείς να συναντήσεις κι εκεί που δεν 
το περιμένεις. […] 

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 



ΟΟΟΟι άγιοι είναι απαραίτητοι στη ζωή μας. Οι άγιοι συντηρούν τον 
κόσμο. Ο κόσμος υπάρχει, γιατί οι προσευχές των αγίων επιμηκύνουν το 
έλεος του Πανάγαθου Θεού. Είναι καλό λοιπόν να συναντάμε άγιους κι 
έχουμε πολλά να ωφεληθούμε […]. 

 

 […] ΝΝΝΝα μελετάμε τους βίους των αγίων καλά και συχνά. Να αγα-
πάμε τους αγίους. Να τους τιμάμε. Να τους μιμούμαστε. Να ζητάμε τις 
πρεσβείες τους. Να πιάσουμε φιλία μαζί τους. Να μας συνδράμουν στην 
ανημπόρια μας. Να μη μας αφήσουν ν’ απογοητευθούμε από τις αδυνα-
μίες μας. Είχαν κι εκείνοι πολλές δυσκολίες. Δεν αποθαρρύνθηκαν. […] 
 

ΟΟΟΟι άγιοι υπάρχουν και στη σημερινή εποχή μας. […] Η αγιότη-
τα δεν ανήκει στο μουσείο της Εκκλησίας. Υπάρχει στο παρόν. Η α-
γιότητα είναι προσωπική πρόσκληση του Θεού στον καθένα. […] Με 
τη βάπτισή μας ανήκουμε όλοι στους «ηγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, 
κλητούς αγίους». […] Στον 20ο αιώνα έχουμε πλήθος άγιων. […] Δεν 
είναι μοναχοί μόνο του Άγιου Όρους, είναι και μοναχές, στην Ελλάδα, 
τα Βαλκάνια και τη Ρωσία, και παπάδες πόλεων και χωριών και επί-
σκοποι και λαϊκοί και μάρτυρες στη Σοβιετική Ένωση και αλλού. Άγιοι 
υπάρχουν και στον 21ο αιώνα. Η Εκκλησία μας όμως ποτέ δεν ανα-
γνώρισε άγιους εν ζωή. Μη βιαζόμαστε. 
Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, (2008). Χριστός χριστιανούς χαρά χαρίζει. Αθωνι-
κά Άνθη 13. Αθήνα: Τήνος, σ. 34-49. Πηγή: ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, Έντυπο υλικό 
στα Θρησκευτικά, Θρησκεία και σύγχρονος άνθρωπος, Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, σελ. 56-59 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ              
Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, Ι. Ν. Παναγίας Βαραμπά 7:00 π.μ. 
Σάββατο 9 Ιουνίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.    
2)                            Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο                   
Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 στις 7:00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο στο Ναό 
μας. Θα προηγηθεί ο Εσπερινός στις 6:30 μ.μ. 
3)   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.  
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή 
στην ιστορική Ιερά Μονή της Πελοποννήσου Αγίου Γεωργίου Φε-
νεού στη λίμνη Δόξα. Ώρα αναχώρησης 7:00 π.μ. από τον Άγιο Νικό-
λαο. Τιμή εισιτηρίου 25 €.  

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040,  
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 


