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π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος 

 

Όλοι μας θέλουμε να φαινόμαστε ωραίοι. / Όσο πιο… άσχημοι εί-
μαστε, / τόσο πιο όμορφοι θέλουμε να φαινόμαστε! / Θεέ μου, ναι, 
θέλουμε να κρύβουμε / την ασχήμια μας, / μ᾿ ένα ωραίο σεμνό φό-
ρεμα. (Λ. Πιραντέλλο) «Να ντύσουμε τους γυμνούς» 
 

ήμερα γιορτάζουμε ακριβώς το «ωραίο και σεμνό φόρεμα» που 
φόρεσαν οι άγιοι, από το Πνεύμα του Θεού, και γίναν «όμορφοι» όχι 
όμως στα ρούχα και στην εικόνα τους και στα "έξω" τους, αλλά 
στην καρδιά και στις ενέργειες και στο περιεχόμενό τους.  
 

ήμερα λέμε είναι η εορτή των Αγ. Πάντων. Τι είναι δηλαδή 
η σημερινή γιορτή; Η Πεντηκοστή (η προηγούμενη δηλαδή Κυριακή) 
γέννησε Αγίους! Αλλά τι σημαίνει αυτό; […] Τι σημαίνει […] ότι η 
σημερινή γιορτή είναι καρπός της προηγούμενης; Με τι περιεχόμενο 
ηχεί μέσα στο μυαλό μας η λέξη Άγιος; […]  
 

α πρέπει επιτέλους κάποτε να ξεκαθαρίσουμε μέσα στο μυα-
λό μας ότι μπαίνοντας ένας άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία και γινό-
μενος Χριστιανός προσδοκά να αλλάξει η καρδιά του, όχι να απο-
κτήσει καλές συνήθειες. Μπαίνει, γιατί ξέρει ότι είναι "άσχημος" και 
θέλει να "ομορφύνει". Πάρα πολλές φορές, εμείς κάνουμε το λάθος 
και μας νοιάζει μόνο το απ’ έξω. Μας ενδιαφέρει η προσαρμογή. Α-
γωνιούμε για το πώς φαίνονται τα πράγματα. Εκείνο που χρειάζεται, 
είναι να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι αξία και σημασία έχει 
το από μέσα. Εκείνο που δεν φαίνεται! Εκεί είναι η πηγή από την ο-
ποία βγαίνουν όλα. Γι’ αυτό ο Χριστός δεν κοιτάει τα απ’ έξω. Κοι-
τάει τα μέσα. Δεν κοιτάει μόνον τις ενέργειες. Κοιτάει τα κίνητρα. 
Δεν κοιτάει τα λόγια. Κοιτάει την καρδιά. Και ακριβώς αυτό είναι, 
να προσπαθήσει κανείς να αντιληφθεί, τι είναι Άγιος. 

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30) 
 
 

    Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν 
τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν 
τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄ-
ξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς 
οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι 
μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκα-
μεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶ-
πεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ 
παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης 
αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδε-
κα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελ-
φὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνό-
ματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομή-
σει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 
 

γιος είναι μόνον ο Θεός. Γι’ αυτό σ’ Αυτόν δεν υπάρχουν 
υπερθετικά. Η λέξη λαμβάνεται απολύτως. Φυσικά το άγιος δεν εν-
νοεί συμπεριφορές και λόγια, αλλά ύπαρξη και υγιείς (όχι εγωιστι-
κές) ενέργειες. Όταν ο Θεός λέει «να γίνετε άγιοι διότι εγώ είμαι ά-
γιος» ακριβώς εννοεί να του μοιάσουμε υπαρξιακά. Να αποχτήσου-
με τα δικά του ιδιώματα κατά μετοχήν. Για να γίνει κάτι τέτοιο, α-
παιτείται πρώτα να αποδεχθούμε το θέλημα του Θεού, κριτήριο της 
ζωής και των ενεργειών μας, και κατόπιν να το υλοποιήσουμε, στην 
λογική της τηρήσεως των εντολών Του. Η εντολή του Θεού δεν είναι 
βία, είναι οδηγία. Η πορεία κατά τις οδηγίες του Χριστού, δεν είναι 
προσαρμογή, είναι αλλαγή. Δεν είναι συμπεριφορά, είναι εσωτερική 
ποιότητα. Δεν είναι αναγκαστική πορεία, είναι χαρά για την προσδοκία 
ελευθερίας από την «αρρώστια» της εγωιστικής αυτοαναφορικότητας. 

 

ταν κανείς αγωνίζεται να μοιάσει στον Χριστό, δεν «θέλει να 
κρύψει την ασχήμια του, με ένα ωραίο και σεμνό φόρεμα», αλλά να α-
ποχτήσει     την     ωραιότητα     των    αρετών    του    Χριστού.    Όταν    λοιπόν,    μέσα  

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 



στην κουφόνοια που μας τυραννάει, λέμε σε κάποιον ειρωνικά: «να α-
γιάσεις προσπαθείς;»… ουσιαστικά τον αποτρέπουμε από την απόφαση 
ν’ αγωνιστεί να ντύσει την γυμνότητά του και τον προτρέπουμε απλώς 
να θέλει να φαίνεται όμορφος, όπως λέει ο Λ. Πιραντέλλο. Δόξα τῷ Θεῷ, 
όμως, πάντα κάτι σχίζει το προσωπείο (ανάγκες-συνθήκες-έκτακτα) και, 
για όσους θέλουν να βλέπουν, γίνεται καταφανής η γυμνότητα. 

 

α πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε να σπάμε μέσα μας τα αυ-
τονόητα. Δεν λειτουργούν αυτονόητα, επειδή απλώς και μόνον βα-
φτιστήκαμε Χριστιανοί. Έχουμε πάρα πολλά κενά. Μας πελαγώνουν 
ένα σωρό ελλείψεις. Και αν ξεκινήσουμε από εκεί, από αυτή τη βά-
ση, σιγά-σιγά θα αρχίσουν μερικά πράγματα να διορθώνονται. Εμείς 
όμως κουβαλάμε, όπως είπαμε, αυταπάτες. Κάνουμε τον Σταυρό 
μας, ανάβουμε κερί, ακόμα πάμε και την Κυριακή στην Εκκλησία, 
και έχουμε τελείως διαφορετικά κριτήρια από τα κριτήρια του Θεού, 
και νομίζουμε ότι η ευπρέπεια είναι Χριστιανισμός. 
 

εν είναι Χριστιανισμός η ευπρέπεια. Ο καθωσπρεπισμός δεν 
έχει καμιά σχέση με την εκκλησία. Η εκκλησία δε νοιάστηκε ποτέ για 
το πώς φαίνονται τα πράγματα, νοιάστηκε πώς είναι. Τι κουβαλάει η 
καρδιά σου, όχι τι ρούχο φοράς! Βέβαια τα εξωτερικά πολλές φορές 
δείχνουν τις επιλογές μας. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο πελώριο θέμα. 
Και εκείνο που χρειάζεται, σήμερα των Αγ. Πάντων, να κατανοή-
σουμε, είναι ότι η πορεία προς τον Θεό είναι μια περιπέτεια. Θα 
πρέπει να την αρχίσουμε με γνησιότητα, ψάχνοντας όχι να προσαρ-
μοστούμε, αλλά να αλλάξει η χάρις του Θεού την καρδιά μας. Όσο 
«χώρο» της καρδιάς μας δίνουμε στον Χριστό, τόσο αυτή θα αλλάζει. 
 

υμηθείτε την παλιά ιστορία με το καλαμπόκι. […] Περπα-
τάει λέει ένας άνθρωπος, τραβώντας το γαϊδούρι του, στο οποίο είχε 
φορτωμένα δύο μεγάλα καλάθια με καλαμπόκι. Είναι ένας άνθρω-
πος τσιγκούνης και μαγκούφης, που δεν δίνει ποτέ «ούτε του αγγέ-
λου του νερό», γιατί νομίζει ότι έτσι το χάνει. Είναι κρύος και στε-
νόκαρδος. Στο διάβα του συναντάει τον Χριστό. Ο Χριστός γνωρί-
ζοντας αυτή την ψυχική του αναπηρία και θέλοντας να τον βοηθήσει 
να… ομορφήνει ψυχικά, να ξεδιπλωθεί και να μάθει να αγαπάει, 
του   γυρεύει    να   του   δώσει   (του  Χριστού)   ένα  καλαμπόκι   απ’  αυτά 
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που κουβαλάει! Αυτός… μπλοκάρει. Ξυπνάει η… δυσμορφία του η 
ψυχική και ταράζεται ανάμεσα στα στενόκαρδα πάθη του, αλλά και 
στον εγωισμό να μην φανεί δα και τόσο τσιγκούνης, που ούτε ένα "βό-
τσι" καλαμπόκι δεν θέλει να δώσει! Ψάχνει λοιπόν μέσα σε όλα και 
βρίσκει ένα ζουριάρικο, που είχε δέκα σπυριά επάνω του, ένα τόσο δα 
μικρούλι, και Του το δίνει. Πάρε το, του λέει! Το παίρνει ο Χριστός και 
το κοιτάει με συγκατάβαση, για την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. 
Για την τραγωδία της "δυσμορφίας" που πολλοί ζούμε, να φανταζόμα-
στε και μείς, πως ό,τι δίνουμε το χάνουμε. Να φανταζόμαστε ότι έρχε-
ται η ευτυχία όταν παίρνουμε, όχι όταν δίνουμε. Ενώ ο Χριστός λέει 
αντιστρόφως: Έχουμε ό,τι δώσαμε, και αποκτάμε μεγαλύτερη ευτυχία 
όταν δίνουμε, παρά όταν παίρνουμε. Το κοιτάει λοιπόν με συγκατάβα-
ση και του το ξαναρίχνει μέσα στο καλάθι. Και το καλαμπόκι πέφτο-
ντας μέσα στο καλάθι γίνεται χρυσάφι, στο μέγεθός του όμως! Στο τό-
σο δα, το μικρούλι και ζουριάρικο. Και ο χωριάτης τραβάει τα γένια 
του και τα μαλλιά του, που δεν έδωσε και τις δύο κόφες! Το ίδιο θα 
πάθουμε κι εμείς κάποια στιγμή. Ο Χριστός έρχεται να αλλάξει την 
ζωή μας, κι εμείς του δίνουμε ένα «ζουριάρικο καλαμπόκι». 

❀ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, Παρεκκλήσι Αγίων Αναργύρων 7:00 π.μ. 
Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021, Παρεκκλήσι Αγίων Αναργύρων 7:00 π.μ. 
Σάββατο 3 Ιουλίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)      ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

(εντός του Ιερού Ναού μας) 
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, 7:00 μ.μ. Αγιασμός και Μέγας  
                                                             Πανηγυρικός Εσπερινός  
Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021, 7:00 π.μ.  Όρθρος και Πανηγυρική       
                                                              Θεία Λειτουργία                                                          
                                       &  6:30 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και    
                                                             Ιερό Ευχέλαιο    
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