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� «Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς 

       συνόδου (325 μ.Χ.)». 
�   Εὐτυχοῦς ἐπισκόπου Μελιτινῆς (α΄ αἰ.)∙  

�   Ἑλικωνίδος μάρτυρος (244)∙  

�   μνήμη α΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου ἐν Νικαίᾳ (325).   

�   Ἀνδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ.  
 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ 
 

«Οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι»  
(Ιωάν. ιζ΄ 9) 

 

ΤΤΤΤη βασιλεία του Χριστού την βλέπουμε πρώτα με το μικρο-
σκόπιο, ύστερα με το τηλεσκόπιο. 

● Τι είναι ένας σπόρος; Μόλις που τον βλέπεις. Και όμως αυ-
τόν χρησιμοποιεί ο Χριστός για να δείξη τη δυναμική της βασιλείας 
Του (Ματθ. ιγ΄ 3-9). 

● Δεν σας κάνει εντύπωσι; Ενώ επικρατεί και στην εποχή Του η 
φαυλότητα, η υποκρισία, η κακότητα, η σκληρότητα, η φονική μανία, η 
τυραννία, ο Ιωάννης και ύστερα και ο Κύριος μιλάνε για έλευσι της 
βασιλείας; «Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»! Είχε έλθει, έχει έλθει 
η βασιλεία. Πώς; Ως παρουσία, ως δυνατότητα. Η ελπίδα γίνεται πραγ-
ματικότητα. 

● Η κοπριά σκεπάζει το χωράφι. Μα ο σπόρος έχει πέσει. Και 
ο σπόρος κρύβει τη δυναμική, που θα μεταβάλη την κοπριά σε λουλού-
δια, σε κήπο, σε δέντρα καρποφόρα. 

Το θέμα είναι: Πώς βλέπουμε τη βασιλεία; 
Τοπικά ή τροπικά; 
Εσωτερικά, «ἐντός ἡμῶν», ή εξωτερικά; 
Ως τύπο ή ως ουσία; 
Ως θρησκεία ή ως εκκλησία; 
Ως βιτρίνα ή ως αγιότητα; 
● Τι είναι ο κόκκος; λέει σε άλλη παραβολή ο Κύριος (Μαρκ. 

δ΄ 31-32). Ελάχιστος στα μάτια μας. Μα τι γίνεται; Δέντρο μεγάλο. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. ιζ΄ 1(Ιωάν. ιζ΄ 1(Ιωάν. ιζ΄ 1(Ιωάν. ιζ΄ 1----13131313)))) 
    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐ-

ρανὸν εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν Υἱόν, ἵνα καὶ ὁ Υἱός 

σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ 

δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵ-

να γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χρι-

στόν. Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα 

ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ 

τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις 

οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. Σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ 

τὸν λόγον σου τετηρήκασι. Νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι πα-

ρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλα-

βον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με 

ἀπέστειλας. Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ πε-

ρὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι. Καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά, 

καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κό-

σμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀ-

νόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. Ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν 

ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου∙ οὓς δέδωκάς μοι ἐ-

φύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ 

γραφὴ πληρωθῇ. Νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵ-

να ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς. 
 
 

Στο κατά Ματθαίον παρουσιάζει ο Κύριος δυο παραβολές: 
● Η μια είναι της ζύμης (Ματθ. ιγ΄ 33). Το ζυμάρι είναι λίγο, 

μα ζυμώνει το αλεύρι που είναι πολύ, και παράγεται το καλοζυμωμένο 
ψωμί. Λίγοι οι πιστοί της βασιλείας. Λίγοι οι απόστολοι. Λίγοι, μα ζύ-
μωσαν την κοινωνία. 

Θέλει, λένε, ο κόσμος, καινούργιες ιδέες. Καινούργιες ιδέες, 
που δεν εμπνέονται από τις αλήθειες της βασιλείας του Θεού, είναι 
κούφιες, ρομαντικές, ουτοπιστικές, κάποτε και καταστροφικές. Οι πολ-
λοί για να μεταβληθούν από κόσμο σε βασιλεία, χρειάζεται ζύμωμα με 
τη ζύμη του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. 

 

● Η άλλη παραβολή είναι του δέντρου. Λέει ο Κύριος: «Η βα-
σιλεία των ουρανών είναι παρόμοια με ένα κόκκο σιναπιού, που τον 
πήρε άνθρωπος (ο γεωργός) και τον έσπειρε στο χωράφι του. Είναι μι-
κρότερος  από  όλους  τους  σπόρους.  Όταν  όμως  μεγαλώση,  ξεπερνά όλα 
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    Τ    Τ    Τ    Τον καιρόν εκείνον, αφού εσήκωσε ο Ιησούς τα μάτια του εις τον ουρα-
νόν είπε, «Πατέρα, ήλθε η ώρα· δόξασε τον Υιόν σου, διά να σε δοξάση και ο 
Υιός σου, σύμφωνα με την εξουσίαν που του έδωκες επί όλων των ανθρώπων, 
διά να δώση ζωήν αιώνιον εις τον καθένα από εκείνους που του έδωκες. Αυτή 
είναι η αιώνιος ζωή: το να γνωρίζουν σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον Ιη-
σούν Χριστόν, τον οποίον έστειλες. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, ετελείωσα 
το έργον που μου έδωκες να κάνω, και τώρα δόξασέ με συ, Πατέρα, πλησίον 
σου με την δόξαν που είχα μαζί σου πριν να υπάρξη ο κόσμος. Εφανέρωσα το 
όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους μου έδωκες από τον κόσμον. Δι-
κοί σου ήσαν και τους έδωκες σ’ εμένα, και τον λόγον σου έχουν τηρήσει. 
Τώρα κατάλαβαν ότι όλα όσα μου έδωκες, είναι από σένα, διότι τα λόγια που 
μου έδωκες, τους τα έδωκα και αυτοί τα εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθινά ό-
τι εβγήκα από σένα και επίστεψαν ότι συ με έστειλες. Εγώ γι’ αυτούς παρα-
καλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για εκείνους που μου έδωκες, επει-
δή είναι δικοί σου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου είναι 
δικά μου, και έχω δοξασθή δι’ αυτών. Δεν θα είμαι πλέον εις τον κόσμον, ενώ 
αυτοί θα είναι εις τον κόσμον, και εγώ έρχομαι σ’ εσένα. Πατέρα άγιε, φύλα-
ξέ τους με την δύναμιν του ονόματός σου που μου έδωκες, διά να είναι ένα ό-
πως είμεθα εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους εις τον κόσμον, εγώ τους εφύλαττα 
με την δύναμιν του ονόματός σου· εκείνους που μου έδωκες τους εφύλαξα 
και κανένας απ’ αυτούς δεν εχάθηκε παρά ο υιός της απωλείας, διά να εκπλη-
ρωθή η γραφή. Αλλά τώρα έρχομαι σ’ εσένα, και αυτά τα λέγω ενώ είμαι α-
κόμη εις τον κόσμον, διά να έχουν την χαράν μου μέσα τους τελείαν».  

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

τα λαχανικά και γίνεται δέντρο μεγάλο, που έρχονται τα πουλιά και 
φωλιάζουν στις φυλλωσιές του» (Ματθ. ιγ΄ 31-32). 

 

* * * 
 

ΠΠΠΠώς πορευόμεθα προς τη βασιλεία; Με τα πόδια της αγάπης. 
Όταν ο Κύριος έστειλε τους μαθητές Του να κηρύξουν το κήρυγμα της 
βασιλείας των ουρανών, τους επεσήμανε και τα έργα της αγάπης. 

Δεν θέλουν οι άνθρωποι μόνο λόγια για τη βασιλεία των ουρα-
νών, που δεν την βλέπουν. Θέλουν και έργα, και θυσίες αγάπης, για την 
απόκτησι της βασιλείας. 

Τι μας έχει στοιχίσει η υπόθεσις της βασιλείας; 
● Η αγάπη είναι η βασίλισσα των αρετών. Και αυτή προσφέρει 

το   εισιτήριο   για   την  είσοδό  μας  στη  βασιλεία.  Σε  εκείνους  (τους  μαθη- 
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τές) τι παράγγειλε; «Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, 

νεκρούς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε» (Ματθ. ι΄ 8).  
● Η δική μας αγάπη δεν συνοδεύεται με τέτοια δυνατή πίστι, ώ-

στε να κάνη θαύματα. Μπορεί όμως να πορεύεται καθημερινά προς 
συνάντησι της βασιλείας των ουρανών. 

● Αγάπη πού και πώς; Αγάπη στους αδελφούς, αγάπη στους 
φτωχούς, αγάπη στους πονεμένους, αγάπη στα μοναχικά άτομα, αγάπη 
στους πενθούντες, αγάπη στους αδικούντες και μισούντες «ἡμᾶς».  

● Σε ποιους είπε ο Χριστός το «Δεῦτε κληρονομήσατε τήν ἡ-

τοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν…»; Στους φανταχτερούς χριστιανούς ή 
στους εργάτες της αγάπης; Στους χαρισματούχους ή στους διακόνους 
της αγάπης; «Ἐπείνασα καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν…».  

● Χωρίς αγάπη, πώς θα συναντήσουμε την πρωτοκόρη και μο-
ναχοκόρη ως αρετή μέσα στη βασιλεία των ουρανών; «Νυνί δέ μένει 

πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τά τρία ταῦτα, μείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη» 
(Α΄ Κορ. ιγ΄ 13). 

● Η πορεία της αγάπης έφερε τον Βασιλέα των όλων κοντά σε 
μας. Η πορεία της αγάπης, της φιλανθρωπίας, της ελεημοσύνης, της 
συγγνώμης, της συγχωρητικότητας, της θυσίας, αυτή φέρνει εμάς κο-
ντά στο Βασιλέα Χριστό. Μας εισάγει στη βασιλεία Του.  
(από το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 του συλλόγου «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ», σελ. 16-18 & 52-53) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)      ֠        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ        ֠ 

Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, Ι. Ν. Παναγίας Βαραμπά 7:00π.μ. 
Σάββατο 3 Ιουνίου 2017 (Ψυχοσάββατο), Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου  
                                               & Άγιος Ελευθέριος Κοιμητηρίου 7:00π.μ. 
2)            ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  &  Π Π Π Π Α Ν Ν Υ Χ Ι Δ Α   ΚΚΚΚ Ο Λ Λ Υ Β Ω Ν 

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, 6:30μ.μ. Εσπερινός & Παννυχίδα Κολλύβων. 
3)   � 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. Τιμή εισιτηρίου 25 €. � 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040,  
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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