
Μνήμη αγίων 

Δεύτε πιστοί, χορείαν επικροτήσαντες, ευσεβώς 

πανηγυρίσωμεν και των Αγίων Πάντων την ένδοξον και 

σεβάσμιαν μνήμην ενδόξως τιμήσωμεν λέγοντες. Χαίρετε 

Απόστολοι ένδοξοι, Προφήται και Μάρτυρες και 

Ιεράρχαι. Χαίρετε Οσίων ο δήμος και των Δικαίων. 

Χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του 

κόσμου πρεσβεύσατε 

                                           Δοξαστικό εσπερινού Αγίων Πάντων 



Κυριακή αγίων Πάντων 

 

 
• Εορτασμός  όλων  των αγίων γνωστών και αφανών. 

 

 

• Το Άγιο Πνεύμα καθοδηγητικός παράγοντας : 

 

• στην ασκητική ,  

• την ενάρετη , 

• την μαρτυρική ζωή 

 



Άγιοι Πάντες 

 

 

• Προφήτες 

• Δίκαιοι 

• Απόστολοι 

• Ομολογητές 

• Μάρτυρες 

• Ιεράρχες και διδάσκαλοι 

• Όσιοι και ασκητές 

• Άγιοι: ενάρετης, καρτερικής και αγωνιστικής ζωής 



Το μήνυμα της γιορτής 

• Σκοπός των αγίων: η ένωση με το Θεό. 

 

• Η αγιότητα είναι κατόρθωμα  προσωπικού αγώνα. 

 

• Προβάλλονται ως πρότυπα μίμησης.  

• Μίμηση αγίου σημαίνει μίμηση Χριστού. 

 

 

• Είναι οι σύνδεσμοι του ανθρώπου με το Θεό. 

• Παρέχουν χαρίσματα, συμπαράσταση, μεσιτεία. 



Ο αληθινός άνθρωπος 

• Η Πτώση ως απολυτοποίηση του εγώ  και επιδίωξη ισοθεΐας. 

επέφερε: 

 

 

      Αμαύρωση του κατ΄ εικόνα. 

 

 

• Η αναίρεση της αμαρτίας   και η  στροφή στο Χριστό,  

επιφέρει:  

 

 

 

     Καταλλαγή με το Θεό  =  Συμφιλίωση και ενότητα. 

 

 



Ο άγιος ως αληθινός άνθρωπος 

•  Πέτυχε « Καταλλαγή»  με το Θεό΄.  

 

 

 

•  Καταπολέμηση  του εγωισμού 

•  Καταπολέμηση των αλλοτριωτικών δυνάμεων και σχέσεων 

 

Αναίρεση των συνεπειών της Πτώσης:  

 

 

• Επανασύνδεση με το Θεό. 

• Αποδοχή του συνανθρώπου ως αδελφού. 

• « Αγκάλισμα»  της δημιουργίας. 



Ο Άγιος 

 

• Αναδεικνύει τον αληθινό άνθρωπο  

• Αποτελεί τη λύση στο σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληματισμό 

 

 

 

• Νοηματοδοτεί τις προσωπικές κοινωνικές διαπροσωπικές.  

• Κινητοποιεί σε διαρκή αγωνιστικότητα για τη μεταμόρφωση του 

προσώπου και της κτίσης. 

 



Μνήμη αγίου 

• Μνήμη αγίου:   μέρα χαράς  

 

• Ανακάλυψης της αλήθειας  

 

• Αγώνας αγιότητας 

 

 
Ως απαρχάς της φύσεως τω φυτουργώ της κτίσεως η 

οικουμένη προσφέρει Σοι Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας. 

Ταις αυτών ικεσίαις εν ειρήνη βαθεία την Εκκλησίαν σου 

δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε 

                                                 Κοντάκιο Αγίων Πάντων 


