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�� 
(απόσπασµα)  

 ΤΤΤΤο ότι ο Θεός παρέχει πλούσια τη χάρη Του σ’ εκείνους που ε-
κτελούν τα έργα Του και τηρούν τις εντολές Του, το µαρτυρεί το πα-
ράδειγµα των αγίων αποστόλων. Το ότι δώδεκα απλοϊκοί άνθρωποι, 
µε απλές δουλειές, χωρίς να διαθέτουν όπλα ή πλούτη, κοσµική δόξα 
ή δύναµη, εγκατέλειψαν τα σπίτια και τις οικογένειές τους και ξεκίνη-
σαν να γυρίσουν όλον τον κόσµο για να διαδώσουν το ευαγγέλιο του 
Χριστού, είναι κάτι αντίθετο απ’ ό,τι πίστευε ως τότε ο κόσµος ως σω-
στό, δυνατό και φρόνιµο. Με τίποτα δεν µπορεί να εξηγηθεί, παρά µό-
νο µε τη βοήθεια του Θεού, τη συνεργασία και τη χάρη Του. 
 ΠΠΠΠώς θα τολµούσαν οι απλοί ψαράδες ν’ αντισταθούν στις ψευ-
δοδιδασκαλίες των σοφών, στα εφήµερα πλούτη των πλουσίων και 
στην πονηρή δύναµη των δυνατών, αν ο Θεός δεν τους είχε πλουτίσει 
µε τη σοφία Του, δεν τους είχε στηρίξει µε τη δύναµή Του και δεν τους 
είχε οπλίσει µε τα όπλα Του; Πώς θα µπορούσαν να έχουν τόση αντο-
χή και αφοβία, ώστε να υποµένουν τόσα απίθανα βάσανα κι αφάντα-
στες ταπεινώσεις, να βασανίζονται από ανθρώπους, να ξεπερνούν φυ-
σικές καταστροφές, ν’ αλυσοδένονται, να τους καταδιώκουν µε χλευα-
σµούς και µε πέτρες, να λιµοκτονούν στις φυλακές, να σύρονται σε τρι-
κυµιώδεις θάλασσες από τη µια άκρη του κόσµου στην άλλη, να ρίχνο-
νται βορά στα θηρία, να ξυλοκοπούνται και να σταυρώνονται; Όταν έ-
βλεπαν να ’χει όλος ο κόσµος οπλιστεί εναντίον τους, θα ’πρεπε να εί-
χαν κάποια όπλα που δεν κρατούνται στα χέρια, αόρατα στις εχθρικές 
δυνάµεις· «τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυ-

νατὰ τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων» (Β΄ Κορ. ι΄ 4). 
Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων)  

 



 
 

ΑΑΑΑπό τον κόσµο αυτόν πέρασαν και τον κατέπληξαν µε το πρω-
τοφανές κήρυγµα του αναστηµένου Χριστού, του Θεού που αποκαλύ-
φθηκε στους ανθρώπους σαρκωµένος και µετά αναλήφθηκε στην ουρά-
νια βασιλεία Του. Έσπειραν παντού το σπόρο της νέας πίστης, της 
νέας ζωής και της νέας κτίσης. Και τότε άρχισε ο κόσµος να παίρνει 
φωτιά, να καίγεται από το σπόρο που εκείνοι είχαν σπείρει, από τα λό-
για που είχαν πει κι από τα ίχνη που είχαν αφήσει. Οι άνθρωποι που 
τους καταδίωκαν, σκορπίστηκαν· βασιλείες που είχαν στραφεί ενα-
ντίον τους, διαλύθηκαν· σπίτια που δεν τους δέχτηκαν, κατεδαφίστη-
καν· µεγάλοι και σοφοί άνθρωποι που τους είχαν βασανίσει, νικήθη-
καν, έπεσαν σε απόγνωση και χάθηκαν µε τρόπο ελεεινό. Κι ο σπόρος 
που έσπειραν εκείνοι φύτρωσε, γιγαντώθηκε. Η Εκκλησία θεµελιώθη-
κε στο αίµα τους, πάνω στα ερείπια των ψεύτικων και βίαιων έργων 
των ανθρώπων. Εκείνοι που τους δέχτηκαν, δοξάστηκαν· εκείνοι που 
τους πίστεψαν και τους ακολούθησαν, σώθηκαν. Πόσο, αλήθεια, θάλ-
πει ο Κύριος τούς δούλους Του! Πόσο πλούσια αµείβει τα πιστά τέκνα 
Του! Πόσο πλούσια οπλίζει σαν διοικητής τούς στρατιώτες Του! 
 ΧΧΧΧιλιάδες χιλιάδων άντρες και γυναίκες τα εγκατέλειψαν όλα για 
το Χριστό και τα έλαβαν όλα. Σ’ αυτούς και σ’ όλους τους οµοίους 
τους έχει αφιερωθεί η σηµερινή Κυριακή. Αυτοί είναι οι µεγαλοµάρ-
τυρες του Χριστού, άντρες και γυναίκες, οι όσιοι και θεοφόροι πατέ-
ρες, ιερείς και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, αφοσιωµένοι βασιλείς και 
βασίλισσες που υπερασπίστηκαν την Εκκλησία του Θεού από τους 
διώκτες της· οµολογητές και ερηµίτες, ασκητές και αναχωρητές, στυ-
λίτες και δια Χριστόν σαλοί, κοντολογίς όλοι εκείνοι που η αγάπη τους 
για το Χριστό επισκίασε κάθε άλλη αγάπη στη γη και που στο όνοµα του 
Χριστού τα εγκατέλειψαν όλα και υπόµειναν ως το τέλος. Όλοι αυτοί 
σώθηκαν αλλά έσωσαν και άλλους. Εκείνοι µας βοηθούν σήµερα να 
βρούµε και µεις τη σωτηρία µας. Όλοι αυτοί ήταν νικητές µε την πί-
στη. Κατέσβεσαν την πύρινη δύναµη που µε τη µορφή των παθών κα-
τέκαιγε την αδύναµη φύση του ανθρώπου. Πολλοί απ’ αυτούς υπό-
µειναν εγκόσµιους χλευασµούς κι επιθέσεις, αλυσίδες, φυλακές, λιθο-
βολισµό. Πολλοί απ’ αυτούς περιπλανήθηκαν στη γη, «ἐν ἐρημίαις 

πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς» (Εβρ.   
Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων)  
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ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη       

περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχο-      

ντα ποιμένα. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδω-   

κεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ 

θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Τῶν δὲ δώδεκα ἀπο-

στόλων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος         

καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης        

ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος        

ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδ-    

δαῖος, Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς   

αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐ-      

τοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ 

εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴ-      

κου Ἰσραήλ. Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασι-      

λεία τῶν οὐρανῶν. Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, 

νεκροὺς  ἐγείρετε,  δαιμόνια  ἐκβάλλετε·  δωρεὰν  ἐλάβετε,  δωρεὰν  δότε.  
 

� · � 
 

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    
 

 

ΕΕΕΕκείνο τον καιρό, όταν είδε ο Ιησούς τον κόσµο, τους σπλαχνίστηκε,   
γιατί ήταν ταλαιπωρηµένοι και εγκαταλειµµένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν 
ποιµένα. Κάλεσε τότε τους δώδεκα µαθητές του και τους έδωσε την εξουσία   
πάνω στα δαιµονικά πνεύµατα, για να µπορούν να τα διώχνουν, και να µπο-     
ρούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναµία. Τα ονόµατα των δώ-          
δεκα αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής: Πρώτος ο Σίµων, που λέγεται Πέ-           
τρος, κι ο αδελφός του ο Ανδρέας· ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου, κι ο αδελ-          
φός του ο Ιωάννης· ο Φίλιππος κι ο Βαρθολοµαίος, ο Θωµάς κι ο Ματθαίος ο 
τελώνης, ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου, και ο Λεββαίος, που επονοµάστηκε 
Θαδδαίος· ο Σίµων ο Κανανίτης κι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον 
πρόδωσε. Αυτούς τους δώδεκα τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν, και τους 
έδωσε τις εξής παραγγελίες: «Μην πάρετε τον δρόµο για την περιοχή που κα-
τοικούν ειδωλολάτρες και µην µπείτε σε πόλη Σαµαρειτών. Προτιµήστε να              
πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε, να κηρύττετε λέγο-         
ντας πως έφτασε η βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να 
γιατρεύετε τους λεπρούς, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους 
δαιµονισµένους. ∆ωρεάν  τα  λάβατε,  δωρεάν  και  να  τα  δίνετε». (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)  
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ια΄ 38). Πέρασαν τη δοκιµασία µε επιτυχία και τώρα µας προσφέρουν 
τη βοήθειά τους για να µην ντροπιαστούµε, αλλά να περάσουµε τη δο-
κιµασία όπως και κείνοι, να γίνουµε σαν κι αυτούς στη βασιλεία του 
Θεού. Πραγµατικά, «θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ!» 
 ΗΗΗΗ Εκκλησία σκόπιµα γιορτάζει την Κυριακή των Αγίων Πά-
ντων µια Κυριακή µετά τη γιορτή της καθόδου του Αγίου Πνεύµατος. 
Κι αυτό για δική µας ωφέλεια, για να µας διδάξει πως οι απόστολοι κι 
όλοι οι άγιοι αποδείχτηκε πως ήταν οι µεγαλύτεροι ήρωες στην ιστορία 
της ανθρωπότητας, όχι τόσο µε τη δική τους δύναµη, όσο µε την ευλο-
γηµένη δύναµη του Αγίου Πνεύµατος. Ανατράφηκαν µε τον άρτο του 
Θεού, που χορηγεί η πρόνοιά Του, και οπλίστηκαν µε τα όπλα Του! 
Έτσι ήταν έτοιµοι ν’ αντέξουν στη µάχη, να τα υποµείνουν όλα και 
να ’ναι νικηφόροι σε όλα. Ύµνος και δόξα πρέπει στον Ύψιστο Κύριο, 
που δοξάζει τους αγίους Του µε νίκες και αντιδοξάζεται απ’ αυτούς.  
Αγ. Ν. Βελιµίροβιτς, απόσπασµα από την οµιλία στην Κυριακή των Αγίων Πάντων, Κυριακοδρόµιο, Οµιλίες ∆΄ 
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 Ο Άγιοσ 
του π. ∆ηµητρίου Στανιλοάε 

�� 

 ΓΓΓΓράφει κάπου ο Μάξιµος ο Οµολογητής, ο άγιος αναπαύεται 
στην αιωνιότητα της δύναµης και της αγαθοσύνης του Θεού, που µε το 
Χριστό έγιναν προσιτές στους ανθρώπους. Όλη η ύπαρξη του αγίου 
µαρτυρά την παρουσία του Θεού. Όµως αυτή η σταθερότητα στην α-
κατάλυτη αγάπη του Θεού και των ανθρώπων δεν τον εµποδίζει να 
µοιράζεται τις οδύνες των άλλων και τις αγαθές προσδοκίες τους, α-
κριβώς όπως ο Χριστός δεν παύει να αποτελεί µία αδιάκοπη θυσία για 
χάρη τους, ή όπως ακριβώς οι άγγελοι δεν παύουν ποτέ να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους. ∆ιότι το να παραµένει κανείς αµετακίνητος στην 
προσφορά της αγάπης και στη συµµετοχή στην οδύνη του άλλου, 
είναι από µόνο του µια αιωνιότητα, µια ζωντανή αιωνιότητα. Αυτή εί-
ναι η «κατάπαυση», ο τόπος της ανάπαυσης, το Σάββατο στο οποίο ει-
σήλθαν οι άγιοι (Εβρ. γ΄ 18 – δ΄ 11), εκείνοι που άφησαν πίσω τους 
την Αίγυπτο των παθών. 
 ΟΟΟΟ άγιος, αναπαυόµενος στην αιωνιότητα της ασάλευτης α-
γάπης του Θεού, της αγάπης του Θεού για τους ανθρώπους, αποκτά τη  

 Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 



 
 

δύναµη να προσελκύει κι άλλους στην αιωνιότητα και να τους βοηθά 
να ξεπερνούν τις οδύνες τους µε τόλµη, χωρίς να παραχωρούν τόπο 
στην απόγνωση. Εποµένως, προπορεύεται και στηρίζει την ανθρωπό-
τητα στο δρόµο προς την τέλεια πλήρωση των Εσχάτων. 
 ΟΟΟΟ άγιος ζώντας µε ένταση µέσα στο χρόνο, θριαµβεύει κατα-
πάνω στο χρόνο. Έχει έτσι επιτύχει την πιστότερη οµοίωση µε το 
Χριστό, ο οποίος είναι ταυτόχρονα τόσο στον ουρανό όσο και ανάµε-
σά µας. Χάριν της σωτηρίας των ανθρώπων, ο άγιος φέρει µέσα του το 
Χριστό µαζί µε την ακατανίκητη δύναµη της αγάπης Του. 
 ΟΟΟΟ άγιος είναι η αποκατεστηµένη εικόνα του ζωντανού και προ-
σωπικού Απολύτου που ενηνθρώπισε. Εξαιτίας ακριβώς της ανθρώπι-
νής του φύσης, που ἐν Θεῷ βρίσκει την τελείωσή της, έχει καταστή-
σει τον εαυτό του κορυφή µε υψόµετρο ιλιγγιώδες, αλλά ταυτόχρονα 
οικείο και προσβάσιµο. Είναι ένα πρόσωπο προσηλωµένο σ’ έναν ο-
λοκληρωτικά ανοιχτό και αδιάκοπο διάλογο µε το Θεό και τους αν-
θρώπους. Μέσα από τη διάφανη ύπαρξή του αφήνει το θείο και αιώ-
νιο φως να καταυγάζει την ανθρωπότητα – την ανθρωπότητα που µπο-
ρεί να βρει την πληρότητά της µέσα σ’ αυτό ακριβώς το θείο φως. Ο ά-
γιος είναι η τέλεια αντανάκλαση της ανθρωπότητας του Χριστού.  

                  (απόσπασµα από το βιβλίο του π. ∆. Στανιλοάε ‘Προσευχή και Ελευθερία’, εκδ. Ἐν πλῷ) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 1) �  ∆ΙΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ  � 
∆ευτέρα 8 - Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφό-
τητα του Ναού µας διοργανώνει ∆ιήµερη Προσκυνηµατική Εκδροµή 
στην Τήνο. Ώρα αναχώρησης 6:30π.µ. της ∆ευτέρας της 8ης Ιουλίου 
2013 από τον Άγιο Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 115 € (στην τιµή συµπε-
ριλαµβάνονται µετακινήσεις��, ξενοδοχείο � και πρωινό�). Πρωί 
της Τρίτης: ֠ Όρθρος και Θ. Λειτουργία στην Παναγία. Επιστροφή το 
βράδυ της Τρίτης της 9ης Ιουλίου 2013. �� 

2) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΚΟΣΜΑ  ΚΑΙ  ∆ΑΜΙΑΝΟΥ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΚΟΣΜΑ  ΚΑΙ  ∆ΑΜΙΑΝΟΥ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΚΟΣΜΑ  ΚΑΙ  ∆ΑΜΙΑΝΟΥ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΚΟΣΜΑ  ΚΑΙ  ∆ΑΜΙΑΝΟΥ,     
        Τ Ω Ν    Ε Ν    Ρ Ω Μ Η    Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Η Σ Α Ν Τ Ω Ν    (εντός    του    Ιερού    Ναού    του    Αγίου    Νικολάου) 
֠ Κυριακή 30 Ιουνίου 2013, παραµονή της εορτής των Αγίων Αναρ-   
     γύρων, 7:00µ.µ. Αγιασµός και Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.  
֠ ∆ευτέρα 1η Ιουλίου 2013, ανήµερα της εορτής, 7:00π.µ. Όρθρος και   
     Πανηγυρική Θ. Λειτουργία και 7:00µ.µ. Μεθέορτος Εσπερινός-Ευχέλαιο. 
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