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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 2020
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
«Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν
αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. (Ματθ. 10,32)»
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ σημερινή Κυριακή, γνωστή ὡς Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, εἶναι
ἀφιερωμένη στήν τιμή καί τόν ἑορτασμό ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ὅπως διαβάζουμε στό Συναξάριο τῆς ἡμέρας: «Τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, Κυριακῇ μετά τήν
Πεντηκοστήν, τήν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης Ἁγίων πάντων Ἑορτήν ἑορτάζομεν».
Τιμοῦμε λοιπόν σήμερα ὅλους ἐκείνους τούς ἥρωες τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας, τούς
γνωστούς καί ἀγνώστους, τούς φανερούς καί τούς ἀφανεῖς, πού ἁγίασαν, καί εἴτε διά
τοῦ ὁσιακοῦ τους βίου εἴτε διά τοῦ μαρτυρίου τους ἑνώθηκαν μέ τόν Θεό καί ἔφθασαν
στό «καθ’ὁμοίωσιν». Τιμοῦμε τούς ἀναρίθμητους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας,
ξεκινῶντας ἀπό τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τούς Ἁγίους Ἀποστόλους, τούς Δικαίους καί
τούς Προφήτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τούς Μάρτυρες, τούς Ὁσίους, τούς Ἱερᾶρχες,
τούς Ὁμολογητές, τούς Διδασκάλους τῆς πίστεως, καί κάθε ἄνδρα καί γυναῖκα πού
ἀφιέρωσε τήν ζωή του στόν Χριστό καί ἐνδύθηκε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Στόν καθένα ὅμως ἀπό ἐμᾶς γεννᾶται ἕνα ἐρώτημα. Πῶς κάποιος γίνεται
Ἄγιος; Μήπως αὐτό εἶναι προνόμιο κάποιων ξεχωριστῶν ἀτόμων, μέ ἰδιαίτερα
προσόντα καί δυνάμεις; Μήπως γιά νά γίνει κάποιος Ἅγιος χρειάζεται νά ἔχει
ὑπερφυσικές δυνάμεις; Μήπως ὁ Θεός κάνει διακρίσεις καί δίνει τήν Χάρη Του στούς
λίγους; Τίποτα ἀπό ὅλα αὐτά δέν εἶναι σωστό ἀγαπητοί μου. Γιά νά γίνουμε Ἅγιοι
πρέπει νά ἀγαποῦμε τόν Χριστό μας μέχρι θανάτου καί νά κάνουμε πράξη στην ζωή
μας τά λόγια τοῦ Κυρίου πού ἀκούσαμε στό σημερινό Εὐαγγέλιο: «πᾶς οὖν ὅστις
ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. (Ματθ. 10,32)». Δηλαδή ὅποιος μέ ὁμολογήσει
ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων μέ πίστη καί θάρρος, καί δέν ντρέπεται γιά μένα, καί χωρίς
νά φοβᾶται τούς διωγμούς, θά τόν ὁμολογήσω καί ἐγώ ὡς δικό μου ἔμπροσθεν τοῦ
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Οὐρανίου Πατρός μου. Αὐτό ἀκριβῶς ἔκαναν ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας. Δέν ἦταν
ὑπεράνθρωποι, οὔτε Ἄγγελοι, ἀλλά ἄνθρωποι μέ πάθη καί ἀδυναμίες, οἱ ὁποῖοι ὅμως
ὁμολόγησαν τήν πίστη τους μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο καί ἔτσι ἔφθασαν στήν
ἁγιότητα.
Ἡ ἁγιότητα λοιπόν εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ πού δίδεται στούς ἀξίους Του.
Ἄλλωστε ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας: «Εἷς Ἅγιος, Εἷς
Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός», ὁ κατ’ἐξοχήν Ἅγιος εἶναι ὁ Θεός, πού δίδει ὅμως τήν Χάρη
Του στούς ἀνθρώπους. Γι’αὐτό διδάσκουμε καί πρεσβεύουμε ὅτι ὑπάρχει διαφορά
μεταξύ τοῦ «καλοῦ» ἀνθρώπου καί τοῦ «Ἅγίου». Καλοί μπορεῖ νά εἶναι ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι ἤ νά ἀγωνισθοῦν νά γίνουν καλοί, ἀλλά ἡ ἁγιότητα πηγάζει μόνον ἀπό
τόν Θεό καί τήν πίστη μας σέ Αὐτόν.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Μέ τήν σημερινή ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων, πού ἐπιστεγάζει καί συμπληρώνει
τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, διδασκόμεθα ὅτι ζῶντας μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας, συμμετέχοντας στά Ἱερά Μυστήρια, καί βιώνοντας τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, τοῦ Παρακλήτου, ἔχουμε καί ἐμεῖς τήν δυνατότητα νά γίνουμε Ἅγιοι.
Ἀρκεῖ νά ὁμολογοῦμε μέ παρρησία τήν πίστη μας στόν ἀληθινό Θεό καί νά
προσπαθοῦμε ἡ ζωή μας νά εἶναι ἕνας διαρκής πνευματικός ἀγῶνας, ἕνας ἀγῶνας
καί μιά προσπάθεια πού στό τέλος τοῦ δρόμου θά μᾶς ἑνώσει μαζί Του καί θά
γευθοῦμε τίς ἀπολαύσεις τοῦ Παραδείσου καί τήν θέα τοῦ Θεοῦ. Ἀς μήν χάσουμε
αὐτήν τήν εὐκαιρία.
Ἀπό αὔριο ἀρχίζει ἡ περίοδος προετοιμασίας γιά τήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων στίς 29 καί 30 Ἰουνίου. Ἡ προετοιμασία αὐτή περιλαμβάνει νηστεία καί
πνευματικό καθαρισμό, ψυχῆς καί διανοίας, ὥστε νά τιμήσουμε τούς στύλους τῆς
πίστεώς μας, τούς Μαθητάς καί Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου, πάνω στήν διδασκαλία τῶν
ὁποίων ὡς «αὐτόπται» καί «θεόπται» στηρίζεται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας. Καί
τώρα πού μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπαναλειτουργοῦν, ὑπό περιορισμούς, οἱ Ἐκκλησίες
μας, ἀς συμμετέχουμε μέ περισσότερη πίστη καί ζῆλο στά Ἱερά Μυστήρια, καί νά
χαριτωνόμεθα καθημερινῶς ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τίς ἐνέργειες τοῦ Παναγίου
Πνεύματος, πού δίδονται ἁπλόχερα στούς ταπεινούς καί ἀξίους. Ἀμήν
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
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