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� « ΤΤΤΤ    Ω Ν         ΑΑΑΑ    Γ Ι Ω Ν            Π Π Π Π Α Ν Τ Ω Ν ». 
�    Ἀμὼς προφήτου (η΄ α�. π.η΄ α�. π.η΄ α�. π.η΄ α�. π.Χ.Χ.Χ.Χ.), Ἀχαϊκοῦ καὶ Στεφανᾶ ἀποστόλων,    

�    Ἱερωνύμου ὁσίου (420420420420), Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος (430430430430).   
 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ  
π. Μάρκου - Αντωνίου Κόστα Ντε Μποργκάρ & π. ∆ηµητρίου Στανιλοάε 

(π. Μάρκος - Αντώνιος Κόστα Ντε Μποργκάρ (γεν. το 1947), Γάλλος, εφηµέριος της ορθ. ενορίας του Saint – Germain – et – saint – Cloud 
(Louveciennes) της Ορθ. Ρουµανικής Μητρ. στη Γαλλία, υπεύθυνος της διεύθ. Πατρολογικών Σπουδών «Άγ. Μάξιµος Οµολογητής», του Ορθ. Κέ-
ντρου Σπουδών & Έρευνας «π. ∆. Στανιλοάε» & π. ∆. Στανιλοάε (1903 - 1993), Ρουµάνος, πρύτανης της Θεολογικής Ακαδηµίας του Σιµπίου.) 

�� 
(απόσπασµα) 

 ΗΗΗΗ ζωή των αγίων ανά τους αιώνες και σε όλες τις χώρες, η 
ζωή του λαού του Θεού που συνιστά την «Αγία Εκκλησία», µαρ-
τυρεί την αλήθεια του Ευαγγελίου, δίνοντας τη µαρτυρία του Χρι-
στού. Οι άγιοι ιδιαίτερα έχουν µια πολύ ανθρώπινη συµπεριφορά. 
Επειδή είναι µονίµως στραµµένοι προς το Θεό, ξέρουν να στρέ-
φονται και προς τον άνθρωπο, µε τον ίδιο τρόπο που και ο Θεός 
στρέφεται δια του Χριστού προς τον άνθρωπο. ∆ε γνωρίζουµε το 
Θεό παρά ως Θεό στραµµένο προς τους ανθρώπους. Και Τον γνω-
ρίζουµε µόνο στο βαθµό που συνδεόµαστε µαζί Του. 
 ΝΝΝΝα τι κατάφεραν οι άγιοι: να βλέπουν τους ανθρώπους ό-
πως τους βλέπει ο Χριστός. Άγιοι όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο ά-
γιος Νικόλαος, ο Ρουµάνος άγιος Καλλίνικος της Τσέρνικα, ο ο-
ποίος έκλαιγε κάθε φορά που δεν είχε χρήµατα να δώσει στους 
ανθρώπους, κοπίασαν για το έργο της διδασκαλίας, στερέωσαν 
την πίστη των άλλων, τους προετοίµασαν ώστε να γίνουν αληθινοί 
άνθρωποι. Αγάπησαν το διπλανό τους και παρότρυναν και τους άλ-
λους να αγαπούν, πήραν ενστικτωδώς αυτή την κατεύθυνση. Οι ά-
γιοι είναι σηµαντικοί, επειδή έκλειναν µέσα τους την πνευµατική 
αυτή δύναµη, τη δύναµη της αγάπης, τη δύναµη της προσευχής και όχι επειδή 
έκαναν κάποιο µεγάλο έργο. Αυτό που τους κάνει διαφανείς ενώ-
πιον του Θεού, αυτό που κάνει τις ανθρώπινες δυνατότητές τους 
να καταυγάζονται από το θείο φως δεν είναι οι πράξεις τους καθ’ 
εαυτές, αλλά η δύναµη του Θεού που ακτινοβολεί µέσα απ’ αυτές.  

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 



ΟΟΟΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ ΄ ΄ ΄ 33 33 33 33 ––––    ιβ΄ 2ιβ΄ 2ιβ΄ 2ιβ΄ 2))))    

     ᾽ΑΑΑΑδελφοί, οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰρ-

γάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 

ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀ-

πὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλο-

τρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐ-

τυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀνα-

στάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι 

δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φό-

νῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑ-

στερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐ-

ρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ 

οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγε-

λίαν, 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 εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, 

δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν 

τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν. 

ΑΑΑΑγιότητα είναι η φανέρωση της θέωσης του ανθρώπου. Η 
σηµασία των θαυµάτων έχει να κάνει µε το γεγονός ότι αποτε-
λούν σηµεία αυτής της διαφάνειας, αυτού του φωτός, αυτής της 
θείας καλοσύνης που εκδηλώνεται στους αγίους. Η καλοσύνη είναι 
µια διεισδυτική δύναµη που υπερβαίνει την ισχύ του νόµου. Ο άγιος 
ακτινοβολεί το φως του Αναστηµένου Χριστού. Η αγιότητα είναι 
πάντοτε η  α κ τ ι ν ο β ο λ ί α  τ ο υ  Θ ε ο ύ , ο Οποίος ήρθη υπε-
ράνω των νόµων µε την Ανάστασή Του και ο Οποίος είναι πάντο-
τε µαζί µας µέσα σε µια αυταπάρνηση και µέσα σε µια συµµετοχή 
στις οδύνες µας. Αλλά εξ αυτού η συµµετοχή αυτή βρίσκει το 
νοηµατικό της κορύφωµα στη χαρά της Αναστάσεως. Οι άγιοι 
στην επίγεια ζωή τους ζουν τη διαφάνεια της Αναστάσεως, στην 
οποία βρίσκουν την εκπλήρωσή τους οι νόµοι της φύσης. 
  ΟΟΟΟι άγιοι γίνονται αποδέκτες µεγάλης τιµής, κυρίως µετά το 
θάνατό τους. Ο π. Κλεόπας (*) λέει ότι έχουµε πολλούς αγίους, οι 
οποίοι µη θέλοντας να γίνουν γνωστοί, έκρυψαν την αγιότητά τους. 
(*) Ο π. Κλεόπας Ιλίε (1912 – 1998) είναι µία από τις πλέον χαρισµατικές φυσιογνωµίες της ρουµανικής 
εκκλησίας – γέροντας που αξιώθηκε πλούσιες δωρεές από το Άγιο Πνεύµα και καθοδήγησε πλήθος ψυχών. 

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 
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                    ΑΑΑΑδελφοί, όλοι οι άγιοι µε την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν 
το δίκαιο, πέτυχαν την πραγµατοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν 
στόµατα λεόντων· έσβησαν τη δύναµη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν 
από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεµο, έτρεψαν σε φυγή ε-
χθρικά στρατεύµατα· γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τούς ανθρώπους 
τους, κι άλλοι βασανίστηκαν ως τον θάνατο, χωρίς να δεχτούν την απελευθέ-
ρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι µπορούσαν ν’ αναστηθούν σε µια καλύτερη ζω-
ή. Άλλοι δοκίµασαν εξευτελισµούς και µαστιγώσεις, ακόµη και δεσµά και φυ-
λακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιµασίες, θανατώθηκαν 
µε µαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυµένοι µε προβιές και κατσικίσια δέρµατα, έ-
ζησαν µε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες – ο κόσµος 
δεν ήταν άξιος να ’χει τέτοιους ανθρώπους – πλανήθηκαν σε ερηµιές και βου-
νά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή µαρ-
τυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε 
προβλέψει κάτι καλύτερο για µας, έτσι ώστε να µη φτάσουν εκείνοι στην τε-
λειότητα χωρίς εµάς. Έχοντας, λοιπόν, γύρω µας µια τόσο µεγάλη στρατιά 
µαρτύρων, ας τινάξουµε από πάνω µας κάθε φορτίο, και την αµαρτία που εύ-
κολα µας εµπλέκει, κι ας τρέχουµε µε υποµονή το αγώνισµα του δύσκολου 
δρόµου που έχουµε µπροστά µας. Ας έχουµε τα µάτια µας προσηλωµένα στον 
Ιησού, που µας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)                                                                                             

Ο κόσµος όµως γνωρίζει τους αγίους, κάποτε ήδη από την επίγεια 
ζωή τους, συνήθως όµως µετά θάνατον. Ο άγιος Καλλίνικος της 
Τσέρνικα εθεωρείτο από τον κόσµο ως άγιος, πολύ πριν τον ανα-
κηρύξει άγιο η Εκκλησία. Τα λείψανά του τιµώνται µε µεγάλη ευ-
λάβεια και κοντά τους συµβαίνουν πολλές θεραπείες. 
 ΟΟΟΟι άγιοι φανερώνουν στη ζωή τους την αγιότητα του Θεού. 
Ευλογούν µέσα τους το όνοµα του Θεού δια της προσευχής και 
κατόπιν Το φανερώνουν, µε τρόπο διαυγή δια της συµπεριφοράς 
τους. Οι Χριστιανοί κοιτάζουν στο ηµερολόγιο ποιος άγιος εορτά-
ζει εκείνη την ηµέρα και τον επικαλούνται. Θέτουν τη ζωή τους υ-
πό την προστασία του αγίου της ηµέρας και αγωνίζονται να µιµηθούν, 

όσο µπορούν, τις αρετές του· νιώθουν τις προσευχές του να τους περι-
φρουρούν. Κατά τον ίδιο τρόπο ευλαβούνται εκείνους που �κοιµή-

θησαν �ν �σιότητι, που έκαναν τα πάντα για την Εκκλησία, που έδωσαν 
τη ζωή τους για τον Κύριο, που ακτινοβολούσαν το φως του Χρι-
στού και έτσι µας παρέδωσαν µια Εκκλησία ζωντανή. 

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 



ΗΗΗΗ σηµασία των αγίων είναι µεγάλη και λόγω αυτού που µας 
µετέδωσαν: τη ζωντανή Εκκλησία µε την πνευµατικότητά της, µε 
την πνευµατική της δύναµη, το παράδειγµά τους. Τους ευλαβούµε-
θα επίσης επειδή ήταν γεµάτοι από το Θεό. Είναι οι άνθρωποι που 
έφθασαν σε πολύ υψηλές κορυφές θέωσης. Ενδιαφέρονται για τα 
ανθρώπινα όπως ενδιαφέρεται γι’ αυτά και ο Χριστός· είναι µαζί 
Του, όπως και οι άγγελοι. Λέγεται ότι οι άγγελοι εκδηλώνουν µε-
γάλο ενδιαφέρον για τη σωτηρία µας. Οι άγιοι, που υπήρξαν άν-
θρωποι, ενδιαφέρονται ακόµη περισσότερο. Γι’ αυτούς είπε ο απ. 
Παύλος ότι δε θα φτάσουν στο πλήρωµα της µακαριότητας παρά 
µόνο µαζί µ’ εµάς, όταν θα είµαστε όλοι µαζί. ΠροσεύχονταιΠροσεύχονταιΠροσεύχονταιΠροσεύχονται για µας. 
 ΤΤΤΤρεις είναι οι πτυχές της τιµής που τους αποδίδουµε: είµα-
στε ευγνώµονες για ό,τι µας µετέδωσαν, για την κατάσταση της θέ-
ωσης στην οποία έφθασαν και για τις προσευχές τους υπέρ ηµών. 
Λέµε πάντοτε:  γιε Ν… πρέσβευε $πέρ %µ&ν. ∆εν τους ζητούµε τη σωτη-
ρία. Αυτή τη ζητούµε µόνο από τη Θεοτόκο, καθώς Της λέµε: 
«Σ&σον %µ(ς». Και δεν εννοούµε τη σωτηρία µε την έννοια αυτής 
που δίνει ο Χριστός, αλλά υπάρχουν τόσες δυσκολίες στη ζωή µας 
από τις οποίες Της ζητούµε να µας βγάλει, να µας βοηθήσει, να µας 
δώσει τη δυνατότητα να ενεργήσουµε µε στόχο τη σωτηρία µας. Και 
Εκείνη µάς σώζει, χάρη στην τέλεια ένωσή Της µε τον Υιό Της και Σωτήρα µας. 
 ΑΑΑΑυτή την έννοια έχει η προσκύνηση των αγίων. ∆εν πιστεύ-
ουµε ότι υπάρχουν δύο Εκκλησίες, µια επίγεια και µια ουράνια. Η 
Εκκλησία είναι  µ ί α  και επεκτείνεται από τη γη στον ουρανό. 
Πορευόµαστε προς το επέκεινα (**), αγωνιζόµενοι εδώ για να 
φθάσουµε εκεί στεφανωµένοι µε την παρουσία του Χριστού, του 
Αγίου Πνεύµατος µέσα µας. Αυτό ακριβώς κάνουν οι άγιοι: ζουν 
“ἐπί γῆς ὡς ἐν οὐρανῷ”, τηρώντας το θέληµα του Θεού. Κύριε 

/ησο0 Χριστέ,  δ ι 2  ε 3 χ & ν  π ά ν τ ω ν  τ & ν  4 γ ί ω ν,  � λ έ η σ ο ν  % µ ( ς !      
π. Μάρκου - Αντωνίου Κόστα Ντε Μποργκάρ, απόσπ. από το βιβλίο «Πρόσωπο και Σταυρός, Συζητήσεις µε τον π. ∆. Στανιλοάε», εκδ. Ἐν πλῷ 
 

(**) επέκεινα = πέρα, µακρύτερα, παρέκει / η µεταθανάτιος ζωή 
 

֠ Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Πέµπτη 19 Ιουνίου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Σάββατο 21 Ιουνίου 2014, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 

 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων) 


