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((((ο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων εί-
ναι από την προς Εβραίους επιστολή και περιγράφει τα κατορθώ-
ματα της πίστης των αγίων ανδρών και γυναικών της Παλαιάς 
Διαθήκης που σαν νέφος μάς περιβάλλουν και αποτελούν φωτει-
νούς δείκτες της πορείας μας προς το τέρμα, προς τη βασιλεία του 
Θεού. Είναι σε νεοελληνική μετάφραση το εξής: 
 

«%%%%δελφοί, όλοι οι άγιοι με την πίστη κατατρόπωσαν βασί-
λεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υπο-
σχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων· έσβησαν τη δύνα-
μη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, 
αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά 
στρατεύματα· γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους 
τους, κι άλλοι βασανίστηκαν ως τον θάνατο, χωρίς να δεχτούν 
την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν ν’ ανα-
στηθούν σε μία καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς 
και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθη-
καν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαί-
ρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, 
έζησαν   σε   στερήσεις,   υπέφεραν   καταπιέσεις,   θλίψεις   και   κακου- 
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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 βα-

σιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔ-

φραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον 

στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενή-

θησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔ-

λαβον 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· ἐλιθά-

σθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέ-

θανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστε-

ρούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κό-

σμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς 

ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πί-

στεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν 

κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. 

Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέ-

φος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστα-

τον ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν 

ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειω-

τὴν Ἰησοῦν. 
 

 

χίες – ο κόσμος δεν ήταν άξιος να ’χει τέτοιους ανθρώπους – πλα-
νήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. 
 

ΌΌΌΌλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης 
τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός, ο οποίος είχε προ-
βλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μη φτάσουν εκείνοι 
στην τελειότητα χωρίς εμάς. Έχοντας, λοιπόν, γύρω μας μία τόσο 
μεγάλη  στρατιά  μαρτύρων,  ας τινάξουμε από πάνω μας κάθε φορ- 
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τίο, και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει, κι ας τρέχουμε με 
υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου, που έχουμε μπρο-
στά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσηλωμένα στον Ιησού, που 
μας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί». (Εβρ.11,33-
12,2). 
 

ΆΆΆΆλλοι από τους ήρωες της πίστης, για τους οποίους κάνει 
λόγο η αποστολική περικοπή, νίκησαν τις δυνάμεις ξένων βασι-
λιάδων, όπως π.χ. ο Γεδεών, ο Βαράκ, ο Σαμψών, ο Ιεφθάε κ.α., 
τα κατορθώματα των οποίων αφηγείται το Παλαιοδιαθηκικό βι-
βλίο των Κριτών, κυβέρνησαν τον λαό με δικαιοσύνη όταν κατεί-
χαν κάποιο υπεύθυνο αξίωμα, πέτυχαν την εκπλήρωση των υπο-
σχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λιονταριών, όπως π.χ. ο Δα-
βίδ και ο Δανιήλ, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, όπως οι τρεις 
παίδες στην κάμινο του πυρός, δυναμώθηκαν ύστερα από ασθέ-
νεια, όπως ο ασθενής βασιλιάς Εζεκίας, αναδείχτηκαν ισχυροί 
στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή με τη δύναμη του Θεού εχθρικά 
στρατεύματα, όπως σε πολλά σημεία αφηγείται η Παλαιά Διαθή-
κη αλλά και η ιστορία της Εκκλησίας. 

 
ΆΆΆΆλλοι πάλι εξαιτίας της πίστης τους πέθαναν με τρόπο 

μαρτυρικό επάνω στο κυκλικό βασανιστικό όργανο που λέγεται 
τύμπανο, λιθοβολήθηκαν όπως οι προφήτες Ζαχαρίας και Ιερε-
μίας, πριονίστηκαν όπως, κατά την παράδοση, ο Ησαΐας, αποκε-
φαλίστηκαν όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, περιπλανήθηκαν σε έ-
ρημους τόπους διωγμένοι, σε βουνά και σε σπηλιές, ντυμένοι με 
δέρματα προβάτων ή κατσικιών, όπως ο Ηλίας, ο Ελισαίος, ο Δα-
βίδ και άλλοι. 

 
ΌΌΌΌλοι αυτοί που αναφέρει ή υπαινίσσεται ο ι. συγγραφέας 

και που είτε νίκησαν με την πίστη τους, είτε μαρτύρησαν γι’ αυ-
τήν, αποτελούν δείκτες πορείας για τους χριστιανούς, προδρόμους 
στην     σκυταλοδρομία    της    πίστης    που    με    τρόπο    νικηφόρο    έφεραν  
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σ’ εμάς τη σκυτάλη των ευγενών ιδανικών και μας την παρέδω-
σαν για να συνεχίσουμε εμείς τον αγώνα. Όλοι αυτοί οι άγιοι άν-
δρες και οι άγιες γυναίκες, καθώς και πολλοί άλλοι, γνωστοί και 
άγνωστοι, που τιμά σήμερα η Εκκλησία τη μνήμη τους, υπογραμ-
μίζουν την ευθύνη που πέφτει στους ώμους των χριστιανών. 
 

ΣΣΣΣε έναν κόσμο όπου επικρατεί το γκρέμισμα των αξιών, η 
αμφιβολία για τις υπεργήινες πραγματικότητες, ο ορθολογισμός, 
η εμπιστοσύνη στις μηχανές, η αποθέωση της τεχνολογίας, καλεί-
ται ο χριστιανός να αναλογιστεί σε ποια αλυσίδα ευγενών και η-
ρώων αποτελεί κρίκο, σε ποιο τέρμα απολήγει η αγωνιστική πο-
ρεία του, ποιος είναι ο αθλοθέτης. Είναι πολύ εύκολο από αμέλεια 
ή αδιαφορία να σπάσει κανείς έναν κρίκο στην ηρωική ιστορία 
της πίστης προσαρμοζόμενος στις ελκυστικές δυνάμεις της επο-
χής. Κι ας μην αυταπατόμαστε, είναι δύσκολο – γι’ αυτό και πιο 
σπουδαίο – να μείνει κανείς πιστός στις αρχές και τα ιδανικά της 
χριστιανικής πίστης, χάνοντας ίσως την κατά κόσμον εξέλιξή του. 
Τον δύσκολο αυτόν δρόμο μάς δείχνουν σήμερα οι Άγιοι Πάντες, 
της παλαιάς και νέας εποχής, μικροί ή μεγάλοι, γνωστοί ή άγνω-
στοι και μας καλούν να γίνουμε άξιοι συνεχιστές στη μακραίωνη 
σκυταλοδρομία της χριστιανικής πίστης. 
 

 (Πηγή: https://www.pemptousia.gr) 
 

  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, Άγιος Ελευθέριος Κοιμητηρίου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Σάββατο 20 Ιουνίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                         ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΜΑΘΗΤΕΣ 
Κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 6:30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση 
για μαθητές. Παρακαλούμε να φέρετε τα ονόματα των μαθητών για 
μνημόνευση.   
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