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Η Δθθιεζία δηάιεμε ηελ Κπξηαθή κεηά ηελ Πεληεθνζηή, λα 

αθηεξώλεηαη ζηε κλήκε ησλ Αγίσλ Πάλησλ, όισλ "ησλ απ΄αηώλνο 

επαξεζηεζάλησλ " γλσζηώλ θαη αγλώζησλ αγίσλ. 

H ζέζπηζε ηεο ενξηήο, θαηά ηελ επνρή ηνπ ανηδίκνπ θαη 

ζνθνηάηνπ βαζηιέσο Λένληα ηνπ Ση΄θαη ε ζέζε ηεο κέζα ζην 

ενξηνιόγην, δελ είλαη ηπραία. Από ηελ πξώηε Κπξηαθή ηεο Αγίαο θαη 

Μεγάιεο Τεζζαξαθνζηήο, πέξα από ην ηζηνξηθό γεγνλόο ηεο 

αλαζηήισζεο ησλ εηθόλσλ γηλόηαλ θαη κία πξόζθιεζε, πξόθιεζε γηα 

αλαζηήισζε ηνπ θαη΄εηθόλα καο ζε θαζ΄νκνίσζε, κεηακόξθσζε ηνπ 

αηόκνπ καο ζε πξόζσπν, ζε εηθόλα. Τν Πεληεθνζηάξην θιείλεη κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο πξόθιεζεο πνπ δελ είλαη άιιε από ηελ ενξηή 

ησλ Αγίσλ Πάλησλ.  Οη ενξηέο ζηελ Δθθιεζία, ε κία δηαδέρεηαη ηελ 

άιιε θαη  ππνδεηθλύνπλ ζε καο ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε. Μεηά ηε λεζηεία, 

ηελ πξνζεπρή, ηελ αγξππλία, ηνλ πλεπκαηηθό αγώλα αθνινύζεζε ην 

πάζνο θαη ε Σηαύξσζε ηνπ Φξηζηνύ. Τν γεγνλόο ηεο Αλαιήςεσο θαη ηεο 

Πεληεθνζηήο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ενξηή ησλ Αγίσλ Πάλησλ. Όινη 

όζνη αθνινύζεζαλ απηό ηνλ Πλεπκαηηθό δξόκν  θαλεξώλνπλ ζε καο ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα ηνπο. Η παξνπζία θαη ε επελέξγεηα ηνπ Αγίνπ 

Πλεύκαηνο επηθέξεη όινπο εθείλνπο ηνπο θαξπνύο πνπ δηαλνίγνπλ ηνπο 

νξίδνληεο γηα λα κπνξεί ν άλζξσπνο λα εγθνιπσζεί ηελ αγηόηεηα, ε 

νπνία ζεκαηνδνηεί θαη ηε ζεία θιήζε ηνπ. Οη Άγηνη ηεο Δθθιεζίαο καο 

θαζνξίδνπλ, κε ην παξάδεηγκά ηνπο, ην κέηξν ηεο δσήο γηα όινπο καο. 

Απηνί είλαη ε βάζε ηεο Δθθιεζίαο, νη έκπξαθηνη εθθξαζηέο ηνπ 

Δπαγγειίνπ θαη νη κηκεηέο ησλ παζώλ ηνπ Φξηζηνύ.        

Η ενξηή ησλ Αγίσλ Πάλησλ έρεη εζραηνινγηθό ραξαθηήξα. Με ηελ 

ενξηή απηή αλνίγεηαη κπξνζηά καο μεθάζαξα ε νινθιήξσζε - ηειείσζε 

ηεο θαζόδνπ ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο ζηνλ θόζκν. Μόλν ηόηε ην πξναηώλην 

ζρέδην ηνπ Θενύ ηειεηνπνηείηαη.  Ο Ιεζνύο Φξηζηόο ην είρε αλαθέξεη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ όηη : «...ζπκθέξεη «ὑκῖλ ἵλα ἐγὼ ἀπέιζσ...» (Ισλ. ηζη΄ 

7), ώζηε «ὅηαλ ἔιζῃ ἐθεῖλνο, ηὸ πλεῦκα ηῆο ἀιεζείαο, ὁδεγήζεη «ὑκᾶο 

ἐλ πάζῃ ηῇ ἀιεζείᾳ...» (Ισλ. ηζη΄ 13).
 
Μόλν ηόηε ν θόζκνο ζα ελλννύζε 

ηα ιόγηα ηνπ Κπξίνπ ηα νπνία κέρξη ηόηε «νὐθ ἐγίλσζθνλ ηὰ ιεγόκελα» 

(Λθ. ηε΄ 34).
 
 

Ο Φξηζηόο πξηλ ην πάζνο ηνπ είπε ζηνπο καζεηέο ηνπ: «θἀγὼ ἐὰλ 

ὑςσζῶ ἐθ ηῆο γῆο, πάληαο ἑιθύζσ πξὸο ἐκαπηόλ» (Ισλ. ηβ΄ 32). Σθνπόο 

ηεο γελλήζεσο ηνπ Φξηζηνύ ζηε γε ήηαλ λα αλεβάζεη ηελ αλζξώπηλε 

θύζε ζηελ πξνπησηηθή ηεο θαηάζηαζε. Με ηελ Αλάιεςή Τνπ  αλέβαζε 

ην άθζαξην, αλαζηεκέλν ζώκα Τνπ ζηνπο νπξαλνύο αλνίγνληαο ζην 

αλζξώπηλν γέλνο ην δξόκν ηεο θαηά ράξηλ Θεώζεώο ηνπ.  



     Σθνπόο ηεο απνζηνιήο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο είλαη λα θσηίδεη 

θαη λα  απνθαιύπηεη ζε βάζνο ηα λνήκαηα θαη ηα  κπζηηθά ηεο 

επαλαζύλδεζεο ηνπ αλζξώπνπ κε ην Θεό. Με ηελ παξνπζία ηνπ Αγίνπ 

Πλεύκαηνο ζηε δσή θάζε ρξηζηηαλνύ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε κηα ιεηηνπξγηθή εζραηνινγία. Όπσο αλαθέξεη ν Καβάζηιαο «ε 

κέιινπζα δσή εθρέεηαη  γηα λα αλακεηρζεί ζηελ παξνύζα δσή. Ο ήιηνο 

ηεο δόμαο εκθαλίζηεθε κε κία ζπγθαηάβαζε. Ο άξηνο ησλ αγγέισλ 

δόζεθε ζηνπο αλζξώπνπο. Σαλ αιεζηλόο εξαζηήο, ν Θεόο δεκηνπξγεί ην 

ζύκπαλ θαη ηελ σξαηόηεηα, ελζαξθώλεηαη θαη πεζαίλεη από αγάπε». Οη 

άγηνη είλαη «ην πιήξσκα ηεο δόμαο, ην γλήζην απαύγαζκα ηεο θιόγαο ηνπ 

Αγίνπ Πλεύκαηνο κε ην νπνίν ληύζεθε νιόθιεξε ε Δθθιεζία ηνπ 

Φξηζηνύ».
 
   

         Η Οξζνδνμία είλαη δσή, εξγαζηήξην αγηόηεηνο, αζαλαζίαο , ρώξνο 

άκεζεο θαη νπζηαζηηθήο έθθξαζεο ηνπ απνιπηξσηηθνύ έξγνπ ηνπ 

Κπξίνπ, ηξόπνο βίσζεο ηεο ελ Αγίσ Πλεύκαηη κπζηηθήο έλσζεο κε ην 

Σσηήξα Φξηζηό σο θηβσηόο ηεο ζσηεξίαο. Οη  άγηνη απνηεινύλ ηνλ γιπθό 

θαξπό ηεο κπζηεξηαθήο θαη αζθεηηθήο δσήο κέζα ζηελ Δθθιεζία. Τν 

Άγην Πλεύκα αλαπιάζεη ηελ παξακνξθσκέλε από ηελ ακαξηία κάδα ησλ 

εζλώλ θαη δεκηνπξγεί ηνλ λέν ιαό ηνπ Θενύ, ηελ Δθθιεζία. Οη άγηνη 

θνζκνύλ ην ζηεξέσκα ηεο Δθθιεζίαο θαη ηε ιακπξύλνπλ κε ηε καξηπξία 

ηεο αιήζεηαο θαη ηεο ζσηεξίαο πνπ πξνζθέξεη ν Φξηζηόο.  

Απηό πνπ θαηόξζσζαλ νη άγηνη θαινύκαζηε λα ην πεηύρνπκε θη 

εκείο. Αθνύ θαινύκαζηε λα γίλνπκε "ζείαο θύζεσο θνηλσλνί" 

(Α΄Πεηξ.4). Σηελ θιήζε απηή αληαπνθξίζεθαλ νινθιεξσηηθά νη άγηνη 

ηεο Δθθιεζίαο καο θαη θαηόξζσζαλ λα βηώζνπλ ην Φσο ηεο Θεόηεηαο, 

γη΄απηό απνηεινύλ γηα καο ηνπο νδνδείθηεο ηεο "θαηά Φξηζηόλ 

ηειεηόηεηαο". Η ελεξγόο κεηνρή ησλ αλζξώπσλ ζε απηή ηε ρσξίο νξίσλ 

αγάπε  έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ αγηαζκό θαη ηελ ζέσζή ηνπο. Ο Φξηζηόο 

όηαλ εκθαληζηεί θαηά ηελ  έλδνμε παξνπζία ηνπ , ππεξάλσ ησλ λεθειώλ 

ζα ειθύζεη ζηνλ εαπηό ηνπ όια ηα δεκηνπξγήκαηα, κέζα ζε κηα δύλακε 

εθζηάζεσο. Η θνηλσλία ησλ Αγίσλ θαη ηνπ Θενύ ελ Φξηζηώ Ιεζνύ δελ ζα 

ζεκαίλεη ηελ αιιαγή ηεο αλζξώπηλεο θύζεο ζε ζεία ή ηε ζύγρπζε ηεο 

αλζξώπηλεο θύζεο καδί κε ηε Θεία. Οη άλζξσπνη ζα κεηέρνπλ ζηηο 

ελέξγεηεο ηνπ Θενύ θη όρη ζηελ νπζία . Σηελ έιεπζή Τνπ ζα 

ζπλαζξνηζηνύλ νη Άγηνη θαη ζα ζρεκαηίζνπλ έλα ζηέκκα γύξσ από ηελ 

ππέξηαηε Ωξαηόηεηα». Άγηνη είλαη όζνη ζηελ επίγεηα δσή ηνπο 

αμηνπνίεζαλ ην «θαη’ εἰθόλα» θαη έθζαζαλ ζην «θαζ’ ὁκνίσζηλ». Τν  

Δπαγγέιην δειώλεη μεθάζαξα όηη ηα πάληα αξρίδνπλ από ηνλ πξνζσπηθό 

αγώλα ηνπ θαζελόο.
 

Η κέιινπζα κεηακόξθσζε ηνπ αλζξώπνπ 

πεξηιακβάλεη νιόθιεξε ηελ ςπρνζσκαηηθή ύπαξμή  ηνπ. Ο Θεόο δε 

ζέιεη ηελ ζσηεξία κόλν ηεο ςπρήο. Πξνζδνθνύκε θη αλάζηαζε λεθξώλ 

ώζηε ην ζώκα απαιιαγκέλν από ηα πάζε θαη ηελ ακαξηία λα δήζεη 

αηώληα καδί κε ηελ ςπρή. Η ζενεηδήο απηή θαηάζηαζε  είλαη εθείλε πνπ 



έρεη θιεζεί θάζε άλζξσπνο λα δήζεη. «Τόηε νἱ δίθαηνη ἐθιάκςνπζηλ ὡο ὁ 

ἥιηνο ἐλ ηῇ βαζηιείᾳ ηνῦ παηξὸο αὐηῶλ» (Μη. ηγ΄ 43). 

 Η Παλαγία θαη ν Ισάλλεο ν Πξόδξνκνο απνηεινύλ ηα ξπζκηζηηθά 

, «θαλνληζηηθά αξρέηππα ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο» θαη καδί κε όινπο ηνπο 

Αγίνπο δένληαη, παξαθαινύλ, κεζηηεύνπλ θαη πξνζεύρνληαη γηα όινπο 

ηνπο αλζξώπνπο. 

   Ο Άγηνο Ισάλλεο ν Φξπζόζηνκνο αλαθέξεη γηα ηε δεύηεξε 

παξνπζία ηνπ Φξηζηνύ: «Έηζη ζα έιζεη από ηνλ νπξαλό ν Υηόο ηνπ Θενύ 

. Ο Κύξηνο καο ζε όινπο ζα έιζεη , επηθεθαιήο ησλ ζηξαηηώλ ηνπ , ηεο 

αγγειηθήο ιεγεώλαο, ηεο ζύλαμεο ησλ αξραγγέισλ, ησλ καξηύξσλ, ηνπ 

ρνξνύ ησλ δηθαίσλ, ησλ πξνθεηώλ θαη απνζηόισλ. Θα έιζεη Απηόο ν 

ίδηνο ελ κέζσ όισλ απηώλ, αϋισο, σο βαζηιεύο κέζα ζε αλέθθξαζηε θη 

απεξηόξηζηε δόμα». 

   Όινη καο θαινύκαζηε λα βηώζνπκε κε ηελ βνήζεηα ηνπ Αγίνπ 

Πλεύκαηνο ηελ παξνπζία ηνπ Φξηζηνύ ζηε δσή καο ώζηε λα μαλαβξνύκε 

ηνπο εαπηνύο καο σο δώζεο εηθόλεο , ζπγθεληξσκέλεο ζαλ εηθνλνζηάζη 

ζηνλ νπξάλην λαό ηνπ Θενύ. 
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