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� «����  θθθθεραπεία  τ  τ  τ  τοῦ  �  �  �  �κ  γ  γ  γ  γενετῆς  τ  τ  τ  τυφλοῦ». 
�   Κωνσταντίνου (337) καὶ Ἑλένης (327) τῶν θεοστέπτων  

       βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων.  
 

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΘΥΠΕΤΑΞΑΣ, ΤΗΝ ΑΛΟΥΡΓΙΔΑ ΑΕΙΜΝΗΣΤΕ... 
 

Πρῶτος καθυπέταξας, τὴν ἁλουργίδα ἀείμνηστε, βασιλεῦ 

ἑκουσίως Χριστῷ, αὐτὸν ἐπιγνοὺς Θεόν, καὶ παμβασιλέα, πάντων 

εὐεργέτην, νικοποιὸν πάσης ἀρχῆς, καὶ ἐξουσίας τὸν ὑπερκείμενον∙ 

ἐντεῦθέν σοι φιλόχριστε, τὴν βασιλείαν κατεύθυνεν, Ἰησοῦς ὁ φι-

λάνθρωπος, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

�  
 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ή ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ; 
 

 

 ΒΒΒΒασιλεύει, αλλά δεν Τον διαδέχεται κανείς. Βασιλεύει, αλλά 
δεν «βασιλεύει». Είναι ο Χριστός. Ανατέλλει, αλλά δεν βασιλεύει (δεν 
δύει). Συνυπάρχει, αλλά δεν ανέχεται. Παντοδύναμος, και όμως ο άλ-
λος φαίνεται δυνατός. Κραταιός, και όμως επικρατεί ο αντίπαλός Του.  
 ● Καταλαβαίνετε, ότι πρόκειται για τους δύο, για τον Χριστό 
και για τον πονηρό του κόσμου. 

● Ο Χριστός είναι ο Βασιλιάς. Αδιαμφισβήτητος. Ο άλλος εί-
ναι άρχων του κόσμου τούτου. «Ἔρχεται -λέει ο Χριστός- ὁ τοῦ κό-

σμου τούτου ἄρχων καί ἐν ἐμοί οὐκ ἔχει οὐδέν» (Ιωάν. ιδ΄ 30). 
● Το κακό είναι, ότι έχουμε μπλέξει τις βασιλείες. Θα θέλαμε 

ως έθνος να βασιλεύη παντού ο Χριστός. Κάποτε ο λαός αναγνώριζε 
τη βασιλεία του Χριστού. Δάκρυζε όταν άκουγε το «Εὐλογημένη ἡ βα-

σιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Έβλεπε 
τον εκπρόσωπο του Βασιλέως Χριστού, τον ιερέα, και έλεγε: «Να χαί-
ρεσαι τη βασιλεία σου»! Παρακολουθούσε τη λειτουργία και έκανε «με-
τάνοια» όταν έλεγε «ὡς τόν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι». Και 
βέβαια δεν Τον είχε πρωθυπουργό του τον Χριστό, μα Τον είχε πάνω 
από πρωθυπουργούς. Πάνω από προέδρους και άρχοντες είχε το δικό 
του Βασιλιά, τον Κύριο Ιησού Χριστό. 
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● Μα τώρα δεν είναι έτσι. Άλλος βασιλεύει και κυριαρχεί κατά 
μεγάλη πλειονοψηφία. Είναι εκείνος, που ο απόστολος Παύλος τον ο-
νομάζει κοσμοκράτορα. Και μάλιστα μιλάει για πολλούς κοσμοκράτο-
ρες, όργανα του μεγάλου κοσμοκράτορα. 

● Το καθήκον το δικό μας δεν είναι να έχουμε σύμφωνο συμ-
βίωσης μαζί με τους κοσμοκράτορες. Το καθήκον μας είναι να βρι-
σκόμαστε σε εμπόλεμη κατάστασι μαζί τους. Ήπιοι τόνοι με τους κο-
σμοκράτορες, που αποσκοπούν στην κατεδάφισι κάθε ηθικής αξίας και 
κάθε Χριστιανικού μεγαλείου, αποτελούν συσχηματισμούς και συμβι-
βασμούς, κάποτε προδοτικούς (Ρωμ. ιβ΄ 2). 

Ας ακούσουμε τον μεγάλο οπλίτη του Χριστού, τον απόστολο 
Παύλο, πώς μας εκπαιδεύει: «Ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καί ἐν τῷ κρά-

τει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. Ἐνδύσασθε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρός τό 

δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρός τάς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔ-

στιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα, ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός 

τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τού-

του… Ἀναλάβετε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ…» (Εφεσ. στ΄ 10-13). 
* * * 

ΤΤΤΤι είναι η βασιλεία του Θεού; 
● Η βασιλεία του Θεού «οὐκ ἔρχεται μετά παρατηρήσεως» 

(Λουκ. ιζ΄ 20). Δεν είναι φαρισαϊκή φιγούρα. 
 ● Η βασιλεία του Θεού δεν είναι κοσμική εξουσία. Μόνος ο 
Χριστός είναι και Βασιλιάς και βασιλεία. Αντέδρασε άμεσα και 
δυναμικά, όταν επεχείρησαν να Τον ανακηρύξουν κοσμικό βασιλιά. 
«Ἰησοῦς γνούς, ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καί ἁρπάζειν αὐτόν, ἵνα ποιή-

σωσιν αὐτόν βασιλέα, ἀνεχώρησε πάλιν εἰς τό ὄρος αὐτός μόνος» 
(Ιωάν. στ΄ 15). 
 ● Η βασιλεία του Θεού είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Ο 
Χριστός έστειλε τους Αποστόλους: «Πορευόμενοι κηρύσσετε λέγο-

ντες, ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ι΄ 7). Δεν θα έλθη 
βέβαια καμμιά ιδανική κοινωνία, και μάλιστα ανέσεων και καλοπερά-
σεως. Τους επισημαίνει: «Ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύ-

κων» (Ματθ. ι΄ 16).  
● Η βασιλεία του Θεού είναι και στη γη: η Εκκλησία. 
● Η βασιλεία του Θεού είναι η αλήθεια: η Ορθοδοξία. 
● Είναι και ο αλάθητος λόγος: το Ευαγγέλιο. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν. θ΄ 1 θ΄ 1 θ΄ 1 θ΄ 1----38)38)38)38)    
    

                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ Ἰησοῦς, εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 

Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ 

γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ 

γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ  ̓ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. Ἐμὲ δεῖ ἐργάζε-

σθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται 

ἐργάζεσθαι. Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. Ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χα-

μαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλ-

μοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, 

ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. Ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. Οἱ οὖν 

γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· Οὐχ οὗτός 

ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; Ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅ-

μοιος αὐτῷ ἐστιν. Ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Πῶς ἀνεῴχθη-

σάν σου οἱ ὀφθαλμοί; Ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· Ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς 

πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· Ὕπαγε εἰς τὴν κο-

λυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. Εἶπον 

οὖν αὐτῷ· Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; Λέγει· Οὐκ οἶδα. Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρι-

σαίους, τόν ποτε τυφλόν. Ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ 

ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. Πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι 

πῶς ἀνέβλεψεν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ 

ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. Ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· Οὗτος ὁ ἄνθρωπος 

οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. Ἄλλοι ἔλεγον· Πῶς δύναται 

ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; Καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. Λέγουσι 

τῷ τυφλῷ πάλιν· Σὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; Ὁ δὲ 

εἶπεν ὅτι προφήτης ἐστίν. Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς 

ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος 

καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυ-

φλὸς ἐγεννήθη; Πῶς οὖν ἄρτι βλέπει; Ἀπεκρίθησαν δὲ αὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ 

εἶπον· Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη. Πῶς δὲ νῦν 

βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐ-

τὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. Ταῦτα εἶπον οἱ 

γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους· ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι 

ἵνα, ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. Διὰ τοῦτο οἱ γο-

νεῖς αὐτοῦ εἶπον ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε. Ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου 

τὸν ἄνθρωπον ὃς ἦν τυφλός, καὶ εἶπον αὐτῷ· Δὸς δόξαν τῷ Θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν 

ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιν. Ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· Εἰ ἁμαρ-

τωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. Εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν· Τί  
 

Κυριακή του Τυφλού 



ἐποίησέ σοι; πῶς ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; Ἀπεκρίθη αὐτοῖς· Εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ 

οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέ-

σθαι; Ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον, σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου· ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως 

ἐσμὲν μαθηταί. Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός· τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν 

πόθεν ἐστίν. Ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαστόν ἐ-

στιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, καὶ ἀνέῳξέ μου τοὺς ὀφθαλμούς. Οἴδαμεν δὲ 

ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ  ̓ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ 

ποιῇ, τούτου ἀκούει. Ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ 

γεγεννημένου. Εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. Ἀπεκρίθησαν 

καὶ εἶπον αὐτῷ· Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; Καὶ ἐξέ-

βαλον αὐτὸν ἔξω. Ἤκουσεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶ-

πεν αὐτῷ· Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ; Ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε· Καὶ τίς ἐ-

στι, Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ 

λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. Ὁ δὲ ἔφη· Πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.  
� � � 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)                         � ΑΑΑΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ  Ι  Ι  Ι  ΙΕΡΑ  ΑΑΑΑΓΡΥΠΝΙΑ � 

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 (8:30 μ.μ.) προς Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 
(12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Αναστάσιμη Ιερά Αγρυπνία επ’ ευ-
καιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα. Θα ψάλλει Βυζαντινός χο-
ρός. Σας περιμένουμε με  Α ν α σ τ ά σ ι μ η  χ α ρ ά. 
2)      ֠        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ        ֠ 
Πέμπτη 25 Μαΐου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, Ι. Ν. Παναγίας Βαραμπά 7:00π.μ. 
Σάββατο 27 Μαΐου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
3)           �  AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ  ΤΗΣ  Ε.Φ.Α.  � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει τη 
Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 Απογευματινό Προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας 
Βαρβάρας Αιγάλεω, όπου βρίσκεται Τίμιο Ξύλο & το Σκήνωμα της Α-
γίας Ελένης. Ώρα αναχώρησης 4:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο & 3:15 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πόρτο Ράφτη. Τιμή εισιτηρίου 5 €. � 
4)   � ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει 
την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 Ημερήσια Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιε-
ρά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κύμη και στην Ιερά 
Μονή Αγίου Χαραλάμπους στο Αυλωνάρι, στην Εύβοια. Ώρα αναχώρη-
σης 7:00 π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. � 
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e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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● Είναι και η θλίψις, η πύλη της βασιλείας. «Διά πολλῶν θλί-

ψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Πράξ. ιδ΄ 22). 
 

● Η βασιλεία του Θεού έχει και το κλειδί της. Είναι η μετά-
νοια. Και μ’ αυτή τη μετάνοια παίρνει νόημα ο λόγος του Χριστού: 
«Οἱ τελῶναι καί αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τήν βασιλείαν τοῦ 

Θεοῦ» (Ματθ. κα΄ 31). Καθαρή από αμαρτίες η βασιλεία του Χριστού. 
Γεμάτη όμως από αμαρτωλούς, που μετανόησαν (Λουκ. ιε΄ 7). 

 

● Το λάβαρο της βασιλείας του Χριστού είναι ο Σταυρός. «Το 
λάβαρο της βασιλείας προχωρεί. Λάμπει το μυστήριο του Σταυρού». Η 
βασιλεία του Χριστού ξαπλώνεται και στη γη, ορατώς και αοράτως.  

 

● Η βασιλεία του Χριστού είναι το διπλό χριστιανικό όραμα.  
Το ένα είναι το δικό μας: «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου». 
Το άλλο είναι το όραμα του Παύλου, που ισχύει για όλους, μα 

εκείνος μπορούσε και το έλεγε: «Εἰ ὑπομένομεν, καί συμβασιλεύσο-

μεν» (Β΄ Τιμ. β΄ 12).  
 

● Η βασιλεία του Θεού είναι αμετάθετη, αδιάδοχη, αβασίλευτη. 
«Καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. α΄ 33).  

 

● Δόξα στο Βασιλιά των αιώνων. Και πάλι δόξα. «Τῷ βασιλεῖ 

τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ, τιμή καί δόξα εἰς 

τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν» (Α΄ Τιμ. α΄ 17). 
 

● «Ποῦ πορευθῶ ἀπό τοῦ πνεύματός σου καί ἀπό τοῦ προ-

σώπου σου ποῦ φύγω;» (Ψαλμ. 138,7). Πού να πορευθώ, Θεέ μου, και 
να κρυφτώ; Όπου κι αν πάω, το μάτι σου, παντεπόπτα, με βλέπει. Κι αν 
στον ουρανό ψηλά, στα άστρα αν ανεβώ, κι αν στης γης τα βάθη κατε-
βώ, κι αν φτερούγες πάρω και πετάξω στ’ άκρα της γης, κι αν βρεθώ ε-
κεί που ανατέλλει ο ήλιος, όπου κι αν πάω, από το μάτι σου δεν μπορώ, 
Θεέ μου, να κρυφτώ. 

 

● Μα εδώ το «Ποῦ πορευθῶ;» δεν το λέω για να Του κρυφτώ, 
αλλά για να Τον βρω. Ποια πορεία να βαδίσω, ώστε στη βασιλεία σου 
να κατοικήσω; 

 

● Ως παντεπόπτης Κύριος είναι πανταχοῦ παρών. Έτσι και η βα-
σιλεία Του βρίσκεται παντού. Μόνο που δεν την βλέπεις με σκήπτρα. Δεν 
την πιάνεις. Δεν είναι περιτριγυρισμένη από στρατεύματα και υπασπιστές.  

Εκείνος μάς βλέπει. Εμείς θα Τον δούμε; Πόθος διακαής κάθε 
πιστού: «Ὀφθήσομαι τήν δόξαν σου»!  
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ΤΤΤΤην βλέπουμε διαφορετικά τη βασιλεία του Χριστού. Ας θυμη-
θούμε τον τελευταίο διάλογο του Χριστού με τον Πιλάτο. Μετά το διά-
λογο ακολούθησε το μαστίγιο. Έτσι είναι. Δεν αντέχουν το διάλογο οι 
ασεβείς και οι αντίχριστοι. Επιστρατεύουν τη βία, είτε ως ειρωνεία, εί-
τε ως μαστίγωμα, είτε ως κακοποίησι. 

«Εἶσαι ὁ βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων;» (Ιωάν. ιη΄ 33-38), ρωτάει ο 
Πιλάτος. 

Ο Χριστός δεν αρνείται, ότι είναι ο Βασιλιάς. Δεν λέει: Όχι! 
Σηματοδοτεί όμως τη βασιλεία Του. Εντοπίζει το κράτος Του. 

 

● Δεν είναι επιφανειακά μεγάλο. Είναι εσωτερικά πανίσχυρο. 
 

● Δεν μετριέται η βασιλεία Του με νούμερα ή με στρέμματα. 
 

● Δεν έχει σύνορα, που συνεχώς τα επεκτείνει. 
 

● Δεν είναι επεκτατισμός ούτε ιμπεριαλισμός, πολύ περισσότε-
ρο δεν είναι ρατσισμός. 

 

● Είναι καρδιάς πύρωμα και καρδιάς αφιέρωσις. Είναι παντοδυ-
ναμία αόρατη, αλλά και αισθητή. 

Μια κροτίδα στο φλοιό της γης φανερώνει κάποια δύναμι. Μα έ-
νας αόρατος στα βάθη της γης σεισμός εκδηλώνει μυριοπλάσια δύναμι. 

Άλλης δυναμικής είναι η βασιλεία του Χριστού: «Ἡ βασιλεία ἡ 

ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βα-

σιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέτες μου θά ἀγωνίζονταν νά μή παραδοθῶ. Τώ-

ρα ὅμως μάθε καί σύ, Πιλᾶτε, ὅτι ἡ βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐντεῦ-

θεν» (Ιωάν. ιη΄ 36).  
Ο Πιλάτος επιμένει: 
«Οὐκοῦν βασιλεύς εἶ σύ;». 
Ο Κύριος δεν αρνείται, ότι είναι ο Βασιλιάς, αλλά ταυτίζει το 

λόγο της βασιλείας με το λόγο της αληθείας. 
* * * 

● Αλλιώς βλέπουν οι πιστοί τη βασιλεία του Χριστού. Δεν α-
νταγωνίζεται τον Καίσαρα, να του πάρη την εξουσία. Δεν μπαίνει μέσα 
σε κάλπες, αλλά μπαίνει μέσα στις καρδιές και φτιάχνει ένα αόρατο 
κράτος. 

 

● Δεν γίνεται κόμμα. Είναι σώμα. Και ιδίως δεν γίνεται «κώ-
μα», γι’ αυτό και η Εκκλησία δεν θα γίνη πτώμα. Θα βασιλεύη στους 
αιώνες. «Καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. α΄ 33). 

 

(από το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 του συλλόγου «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ», σελ. 3-11) 
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