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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στὴν παροῦσα ἔκδοση προτάσσουμε σειρὰ τριῶν ἐπι-
κλήσεων πρὸς τὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτὴ ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στό. Ἡ σύνθεση τῶν ἐπικλήσεων αὐτῶν βασίζεται σὲ τρεῖς 
διαδοχικὲς ἀποκαλύψεις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸν Εὐαγ-
γελιστὴ Ἰωάννη, ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι τὸ Ὕδωρ τὸ ζῶν (Ἰω. 4:1-42),  
ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς (Ἰω. 6:22-59) καὶ τὸ Φῶς τοῦ κόσμου  
(Ἰω. 9:1-41). Οἱ τρεῖς αὐτὲς ἀποκαλύψεις συνεπάγονται καὶ τρία 
ἀντίστοιχα αἰτήματα, γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ ζῶντος ὕδατος, τοῦ 
ἄρτου τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θείου φωτός. Τὸ Α΄ καὶ Β΄ τῶν ποιητικῶν 
ἐπικλήσεων ἔχουν γραφεῖ γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Σαμαρείτιδος, τὸ δὲ Γ΄ 
γιὰ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ περιεχομένου τοῦ 
κηρύγματος τῶν δύο ἑορτῶν, 17ην καὶ 24ην Μαΐου 2020.

Τὰ δύο πρῶτα κείμενα ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι τὰ Εὐαγγε-
λικὰ ἀναγνώσματα τῶν ἀντίστοιχων Κυριακῶν τῆς Σαμαρείτιδος 
καὶ τοῦ Τυφλοῦ τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἐπειδὴ ὅμως 
προηγήθηκε ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Ἅγιον Πάσχα, 
ὅπου ὁ Χριστὸς παρέδωσε τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, 
ἡ περὶ τοῦ οὐράνιου Ἄρτου ἀποκάλυψη τοῦ Κυρίου ἦταν ἔντονη 
καὶ σημαντικὴ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου, ἔχουμε δεῖ τὴ συνέχεια 
καὶ τὴν ἐσωτερικὴ συνάφεια τῶν τριῶν αἰτημάτων πρὸς τὸν Ἰη-
σοῦ Χριστό. Τὸ μὲν ὕδωρ ἀναφέρεται στὸ Βάπτισμα, ὁ ἄρτος στὴν 
Εὐχαριστία καὶ τὸ φῶς στὸ Χρίσμα. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὴν περίοδο 
τοῦ Πεντηκοσταρίου οἱ Εὐαγγελικὲς περικοπὲς εἶναι ἀπὸ τὸ κατὰ 
Ἰωάννην Εὐαγγέλιο. Τὸ ἑπόμενο κεφάλαιο ἀποτελεῖ ἑρμηνευτικὴ 
τῶν ἀνωτέρω ἁγιογραφικῶν κειμένων. 

Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου Βασίλειος
Ἱερὰ Μητρόπολη Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου

24 Μαΐου 2020 
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Α. Τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν

Ἡ κενὴ καὶ ἡ πεπληρωμένη στάμνα

  Ὁ θεόπτης Μωυσῆς ἔπιεν ὕδωρ ἐκ τοῦ φρέατος τοῦ Ἰοθόρ,
κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου.

Οἱ Ἰουδαῖοι ἔπιον ἐκ τοῦ ἐκ πέτρας ὕδατος,
κεκοπιακότες ἐκ τῆς ὁδοιπορίας αὐτῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ,

ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός.

Ἐπῳδός: Δὸς ἡμῖν, Κύριε, ἵνα πίωμεν ἐκ τούτου τοῦ ζῶντος ὕδατος

 Ὁ Νέος Μωυσῆς, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός,
ἦλθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τοῦ Ἰακώβ, ζητῶν πιεῖν ὕδωρ,
κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας αὐτοῦ ἐν Σαμαρείᾳ.

Σύ, Κύριε, ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ᾔτησας πιεῖν, λέγων, «διψῶ»,
   εἷς δὲ τῶν στρατιωτῶν προσέφερέν σοι ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον.

Ἐπῳδός: Δὸς ἡμῖν, Κύριε, ἵνα πίωμεν ἐκ τούτου τοῦ ζῶντος ὕδατος

 Ἡ ἐκ Σαμαρείας γυνὴ ἤντλει ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ Ἰακὼβ
καὶ ἐκορέννυτο τὴν σωματικὴν αὐτῆς δίψαν.

Αὕτη ἐστερεῖτο τοῦ νοητοῦ ὕδατος.
Ἐκόμισε τὴν στάμναν αὐτῆς ἐν τῇ πηγῇ τοῦ Ἰακώβ,

ἀλλ’  ἀντὶ ταύτης ἀνέβλυσεν ἡ ἐν Χριστῷ ἀέναος πηγὴ ὕδατος ζῶντος.

 Ἐπῳδός: Δὸς ἡμῖν, Κύριε, ἵνα πίωμεν ἐκ τούτου τοῦ ζῶντος ὕδατος

 Κατέλιπε  τὴν στάμναν τῆς ἁμαρτίας κενὴν ἐν τῇ πηγῇ,
ἐπλήρωσε τὴν πνευματικὴν αὐτῆς στάμναν

δι’ ὕδατος ζῶντος, τοῦ ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Ἐκάθαρεν αὐτὴν διὰ τοῦ ὕδατος τοῦ Βαπτίσματος,

ἐπλήρωσεν αὐτὴν διὰ Πνεύματος Ἁγίου.

Ἐπῳδός: Δὸς ἡμῖν, Κύριε, ἵνα πίωμεν ἐκ τούτου τοῦ ζῶντος ὕδατος
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Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, τῶν ὑδάτων καὶ πάντων τῶν ὄντων,
ὡς ἡ Σαμαρεῖτις, δαμάσασα ἑαυτὴν διὰ τῆς εἰς Σὲ πίστεως,

ἀπηλλάγη τῶν παθῶν ἐκ τῶν πέντε ἀνδρῶν,
κραταίωσον ἡμᾶς, ἵν’ οὕτως δαμάσωμεν τὰς πέντε ἡμῶν αἰσθήσεις,

καὶ  κάθαρον  ταύτας τῶν θανατηφόρων παθῶν.
Δὸς ἡμῖν τὴν ἰατρείαν καὶ σκέπασον ἡμᾶς ἐκ τοῦ συνέχοντος  

καὶ ἐπαπειλοῦντος ἡμᾶς λοιμοῦ
διὰ τῆς καθαρτικῆς καὶ θεραπευτικῆς δυνάμεως τοῦ Παναγίου Σου 

Πνεύματος

Ἐπῳδός: Δὸς ἡμῖν, Κύριε, ἵνα πίωμεν ἐκ τούτου τοῦ ζῶντος ὕδατος

Β. Ὁ Ἄρτος καὶ τὸ Ποτήριον τῆς ζωῆς

«Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς»
 

Ὁ Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ ἔφαγε τὸ ἐξ οὐρανοῦ Μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ
καὶ ἐπλήρωσε διὰ τούτου τὴν στάμναν.

Οὕτως γὰρ ἠθέλησεν Κύριος ὁ Θεός.
Ἡ στάμνα πλήρης ἐκ τοῦ μάννα ἐτέθη εἰς τὴν Κιβωτὸν τῆς Διαθήκης.

Αὕτη μαρτύριόν ἐστι τῆς τοῦ Θεοῦ παρουσίας ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.

 Ἐπῳδός: Δὸς ἡμῖν, Κύριε, ἵνα φάγωμεν ἐκ τοῦ Ἄρτου  
καὶ πίωμεν ἐκ τοῦ Ποτηρίου τῆς ζωῆς

Ὁ Νέος Λαὸς τοῦ Θεοῦ, τὸ γένος τῶν Χριστιανῶν,
ἐλάβομεν τὸν ἐξ οὐρανοῦ Ἄρτον τῆς ζωῆς,

ὅς ἐστι Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ.
Μὴ στερήσῃς ἡμᾶς τοῦ ἄρτου τούτου, Κύριε,

ἵνα μὴ ἀποθάνωμεν, ἀλλ’ ἵνα ἔχωμεν ζωὴν αἰώνιον.

Ἐπῳδός: Δὸς ἡμῖν, Κύριε, ἵνα φάγωμεν ἐκ τοῦ Ἄρτου  
καὶ πίωμεν ἐκ τοῦ Ποτηρίου τῆς ζωῆς
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Σὺ γὰρ εἶπας, Κύριε:
ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ 

τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον,

καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

 Ἐπῳδός: Δὸς ἡμῖν, Κύριε, ἵνα φάγωμεν ἐκ τοῦ Ἄρτου  
καὶ πίωμεν ἐκ τοῦ Ποτηρίου τῆς ζωῆς

 Δὸς ἡμῖν, Κύριε, Θεὲ Παντοδύναμε καὶ Παντοκράτορ,
ἵνα φάγωμεν ἐκ τοῦ Ἄρτου καὶ πίωμεν ἐκ τοῦ Ποτηρίου τῆς Ζωῆς,

ἵνα προσφέρῃ ἡμῖν ἴασιν ψυχῶν καὶ σωμάτων
καὶ  λύτρωσιν ἐκ τῆς συνεχούσης τὸν κόσμον ἀπειλῆς

 τῆς λοιμώδους νόσου

Ἐπῳδός: Δὸς ἡμῖν, Κύριε, ἵνα φάγωμεν ἐκ τοῦ Ἄρτου  
καὶ πίωμεν ἐκ τοῦ Ποτηρίου τῆς ζωῆς

 Ἡ στάμνος ἡ βαστάσασά σε, ἡ Ἀειπάρθενος Κόρη,
ἡ χωρήσασα τὸ Μάννα, τὸν οὐράνιον Ἄρτον,

πρέσβευε πρὸς τὸν Υἱὸν καὶ Θεόν σου,
τὸν Κύριον καὶ Θεὸν καὶ Σωτῆρα ἡμῶν,

ἵνα πάντοτε δῴη  ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις τὸν Ἄρτον καὶ τὸν Οἶνον,
τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα αὐτοῦ.

Ἀξίωσον ἡμᾶς ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι
κοινωνοὺς γενέσθαι τοῦ τιμίου Σώματος καὶ Αἵματός Σου

καὶ ἐν τῇ μελλούσῃ Βασιλείᾳ ἐσθίειν καὶ πίνειν τοῦτο καινὸν μετὰ Σοῦ,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 Ἐπῳδός: Δὸς ἡμῖν, Κύριε, ἵνα φάγωμεν ἐκ τοῦ Ἄρτου  
καὶ πίωμεν ἐκ τοῦ Ποτηρίου τῆς ζωῆς



6

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ |  1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Γ. Τὸ φῶς τοῦ κόσμου

«Καὶ διεχώρισεν ὁ Θεός ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς  
καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους»

Σύ, Κύριε, ἐβεβαίωσας ἡμᾶς, λέγων:
ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου·

ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ,
ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

Σύ, ὁ διὰ τῆς εὐδοκίας τοῦ Πατρὸς καὶ τῇ συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
διαχωρίσας ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους,

Σὺ εἶπας: ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· 
ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι.
Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου.

Ἐπῳδός: Φώτισον ἡμῶν, Κύριε, τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν

Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ,
ὁ Δημιουργὸς τοῦ φωτὸς καὶ ἐξοστρακίζων τὸ σκότος,

ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ
φώτισον ἡμῶν τὰς διανοίας καὶ τὰ ὄμματα

δὸς ἡμῖν τὸ σωτήριόν σου φῶς.

Ἐπῳδός: Φώτισον ἡμῶν, Κύριε, τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν

Καθώς, φωτοδότα καὶ φιλάνθρωπε Κύριε,
συνήντησας ὃν ἐθεράπευσας Τυφλὸν ἐν τῷ Ναῷ,

ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ σοῦ Πατρός,
καὶ ἐχάρισας αὐτῷ τὸ σωτήριόν σου φῶς,

διὰ τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Ἁγίου καὶ φωτοδόχου Πνεύματος,
χάρισαι καὶ ἡμῖν τὸ σωτήριον τοῦτο φῶς,

ἵνα γνῶμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Πατρός.
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Ἐπῳδός: Φώτισον ἡμῶν, Κύριε, τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ σάρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,
ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.

καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,
καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

Φώτισον, Κύριε τῷ σῷ φωτὶ τὰς τρίβους τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Ἐπῳδός: Φώτισον ἡμῶν, Κύριε, τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν

Ἰατρὲ καὶ θεραπευτὰ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν,
ὁ θεραπεύσας τὸν τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη κατακείμενον παράλυτον,

ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου,
δὸς ἡμῖν τὴν ἰατρείαν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν,

ἀπάλλαξον ἐκ τῶν συνεχόντων ἡμᾶς ἁμαρτημάτων
ὀχύρωσον ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπαπειλούσης λοιμώδους νόσου

καὶ διατήρησον τὸν λαόν σου ὑγιᾶ καὶ ἄτρωτον
ἵνα, ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρᾳ, δοξολογῶμεν τὸ πανάγιον  

καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά Σου. Ἀμήν!

Ἐπῳδός: Φώτισον ἡμῶν, Κύριε, τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν

Ποίημα Μητροπολίτη Κωνσταντίας  
καὶ Ἀμμοχώστου Βασιλείου 

Συνετέθη τὸν Μάϊο τοῦ 2020, μεσούσης τῆς κρίσεως  
τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ  

περιλαμβάνονται καὶ σχετικὲς ἐπικλήσεις
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«Ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι»

Ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συ-
χάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὅ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ 
αὐτοῦ. ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς 
ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ. ὥρα ἦν ὡσεὶ 
ἕκτη. ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει 
αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς. δός μοι πιεῖν. οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύ-
θεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι. λέγει οὖν αὐτῷ  
ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις. πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὤν παρ’ ἐμοῦ πιεῖν 
αἰτεῖς, οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος; οὐ γὰρ συγχρῶνται 
Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ.  

1. ΚΥΡIΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕIΤIΔΑΣ
(Ἰω. 4:5-42)

Α. ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
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εἰ ἤδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, δός 
μοι πιεῖν, σὺ ἄν ἤτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν.  
λέγει αὐτῷ ἡ γυνή. Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ 
βαθύ. πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς 
ἡμῶν Ἰακώβ, ὅς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιε 
καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῇ. πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν. 
ὅς δ’ ἄν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς 
τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὅ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ 
ὕδατος ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή. 
Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε 
ἀντλεῖν. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς. ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδραν σου 
καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν. οὐκ ἔχω ἄνδρα. 
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς. καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω. πέντε γὰρ 
ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὅν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ. τοῦτο ἀληθὲς 
εἴρηκας. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή.Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.  
οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν. καὶ ὑμεῖς λέγε-
τε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου δεῖ προσκυνεῖν. λέγει 
αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς. γύναι, πίστευσόν μοι ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν 
τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ Πατρί. 
ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὅ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὅ οἴδαμεν.
ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν. ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν 
ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ Πατρὶ ἐν 
πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ. καὶ γὰρ ὁ Πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς 
προσκυνοῦντας αὐτόν. πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας 
αὐτόν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. λέγει αὐτῷ  
ἡ γυνή. οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός. ὅταν ἔλθῃ 
ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς. ἐγώ εἰμι 
ὁ λαλῶν σοι. καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύ-
μασαν ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει. οὐδεὶς μέντοι εἶπε, τί ζητεῖς 
ἤ τί λαλεῖς μετ’ αὐτῆς; Ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ 
καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις. δεῦτε 
ἴδετε ἄνθρωπον ὅς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. μήτι οὗτός ἐστιν  
ὁ Χριστός; ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.
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Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες. ραββί, 
φάγε. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς. ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν, ἥν ὑμεῖς οὐκ 
οἴδατε. ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους. μή τις ἤνεγκεν 
αὐτῷ φαγεῖν; λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ 
τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. οὐχ 
ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστι καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; 
ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε 
τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς θερισμὸν ἤδη. καὶ ὁ θερίζων 
μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα καὶ 
ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν 
ὁ ἀληθινός, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων. 
ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὅ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε. ἄλλοι 
κεκοποιάκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. 
Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν 
Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικός, μαρτυρούσης ὅτι εἶπέ 
μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, 
ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ’ αὐτοῖς. καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 
καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, τῇ τε γυ-
ναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλίαν πιστεύομεν. αὐτοὶ 
γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ 
τοῦ κόσμου ὁ Χριστός.
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«ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ,
καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε»

Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν 
αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα, ἀνεχώρησε πάλιν εἰς τὸ 
ὄρος αὐτὸς μόνος. ῾Ως δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἐμβάντες εἰς τὸ πλοῖον ἤρχοντο 
πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καπερναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει 
καὶ οὐκ ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ ᾿Ἰησοῦς, ἥ τε θάλασσα ἀνέμου 
μεγάλου πνέοντος διηγείρετο. ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι 
πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσι τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς 
θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν.  
ὁ δέ λέγει αὐτοῖς· ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν 
εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν 
ὑπῆγον.

Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης ἰδὼν 
ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν 

2. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
(Ἰω. 6:15-59)
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οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ  
ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 
ἄλλα δὲ ἦλθε πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου, ὅπου 
ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ Κυρίου· ὅτε οὖν εἶδεν  
ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβη-
σαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοῖα καὶ ἦλθον εἰς Καπερναοὺμ ζητοῦντες τὸν 
Ἰησοῦν. καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ· 
ραββί, πότε ὧδε γέγονας;

Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων 
καὶ ἐχορτάσθητε. ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, 
ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός. 
εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τά ἔργα τοῦ 
Θεοῦ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον 
τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. εἶπον οὖν 
αὐτῷ· τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; 
τί ἐργάζῃ; οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς 
ἐστι γεγραμμένον· ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φα-
γεῖν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μω-
ϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ὁ πατήρ 
μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν.  
ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε 
δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι 
ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ  
ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε. ἀλλ’ εἶπον ὑμῖν ὅτι 
καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατήρ, 
πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω· 
ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, 
ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα 
τοῦ πέμψαντός με πατρός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι μὴ ἀπολέσω 
ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. τοῦτο δέ 
ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν 
καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν 
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ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι 
εἶπεν, ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔλεγον· 
οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα 
καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κα-
ταβέβηκα; ἀπεκρίθη οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· μὴ γογγύζετε 
μετ’ ἀλλήλων. οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ  
ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ 
ἡμέρᾳ. ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· καὶ ἔσονται πάντες 
διδακτοὶ Θεοῦ. πᾶς ὁ ἀκούων παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχε-
ται πρός με· οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ 
τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἑώρακε τὸν πατέρα. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,  
ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἔχει ζωὴν αἰώνιον. ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 
οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον· 
οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ 
αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς 
τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ 
δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους 
οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα 
φαγεῖν; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ 
φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ 
αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ 
πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν 
ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ 
αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων 
μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. καθὼς ἀπέστειλέ με  
ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος 
ζήσεται δι’ ἐμέ. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, 
οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον·  
ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Ταῦτα εἶπεν 
ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ.
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«ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ φῶς εἰμι τοῦ κόσμου»

Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ 
ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες. ραββί, τίς ἥμαρτεν, 
οὗτος ἤ 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 ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ 
πέμψαντός με ἕως ἡμέρα έστίν. ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδείς δύναται 
ἐργάζεσθαι. ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. ταῦτα 
εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ 
ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ εἶπεν 
αὐτῷ. ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὅ ἑρμηνεύ-
εται 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 ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος 

3. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ
(Ἰω. 9:1-41)
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ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. ἔλεγον οὖν αὐτῷ. πῶς ἀνεώχθησάν σου  
οἱ ὀφθαλμοί; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν. ἄνθρωπος λεγόμενος 
Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ 
μοι. ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ καὶ νίψαι∙ ἀπελθὼν 
δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. εἶπον οὖν αὐτῷ. ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; 
λέγει. οὐκ οἶδα. Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, 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. λέ-
γουσι 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, ὅν ὑμεῖς λέγετε ὅτι 
τυφλὸς 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, ἤ τίς ἤνοιξεν 
αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν. αὐτὸς 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, ἀποσυνάγω-
γος  γένηται. διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον ὅτι ἡλικίαν ἔχει, 
αὐτὸν ἐρωτήσατε. ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον ὅς 
ἦν τυφλός, καὶ εἶπον αὐτῷ. δὸς δόξαν τῷ Θεῷ. ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιν. ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ 
εἶπεν. εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα. ἕν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὤν ἄρτι 
βλέπω. εἶπον δὲ αὐτῷ  πάλιν. τί ἐποίησέ σοι; πῶς ἤνοιξέ σου τοὺς 
ὀφθαλμούς; ἀπεκρίθη αυτοῖς. εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε. 
τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ 
γενέσθαι; ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον. σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου. 
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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 ἐστιν, ὅτι 
ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί. καὶ ἀνέῳξέ μου τοὺς ὀφθαλμούς. 
οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ’ ἐάν τις θεο-
σεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. ἐκ τοῦ αἰῶνος 
οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἠνοιξέ τοὺς 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 ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. Ἤκουσεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον 
αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ. σὺ πιστεύεις εἰς τὸν 
υἱὸν τοῦ Θεοῦ; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε. καὶ τίς ἐστι, Κύριε, ἵνα 
πιστεύσω εἰς αὐτόν; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. καὶ ἐώρακας αὐτὸν 
καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. ὁ δὲ ἔφη. πιστεύω, Κύριε. 
καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ1.

1   Τὰ ἁγιογραφικὰ κείμενα εἶναι ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ κειμένου τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, δεδομένου ὅτι εἶναι πλησιέστερο πρὸς τὸ λειτουργικὸ κείμενο 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Στὸν σχολιασμὸ πολλάκις χρησιμοποιεῖται τὸ 
κριτικὸ κείμενο.
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Θὰ προβοῦμε σὲ σύγκριση τριῶν εὐαγγελικῶν γεγονότων.  
Τὸ πρῶτο εἶναι αὐτὸ τῆς συναντήσεως καὶ τοῦ διαλόγου τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ Σαμαρείτιδα γυναίκα. Ἡ ὁμώνυμη Κυριακὴ 
μετὰ τὸ Πάσχα, ἡ Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, εἶναι ἀφιερωμένη 
στὴ Σαμαρείτιδα πού, μετὰ τὴ συνάντησή της μὲ τὸν Χριστό, 
ἔγινε κήρυκας καὶ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Ἐκκλησία τὴν 
τιμᾶ μὲ τὸ ὄνομά της. Ἁγία Φωτεινή. Ὁ διάλογος τοῦ Χριστοῦ 
μὲ τὴ Σαμαρείτιδα περιστράφηκε στὸ πρῶτο του μέρος γύρω 
ἀπὸ τὸ νερό.

Τὸ δεύτερο εὐαγγελικὸ γεγονὸς εἶναι αὐτὸ ποὺ συνέβη 
μετὰ τὸν θαυματουργικὸ πολλαπλασιασμὸ τῶν πέντε ἄρτων 
καὶ δύο ψαριῶν ἀπὸ τὰ ὁποῖα, μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὸν διαμοι-
ρασμό τους ἀπὸ τὸν Χριστό, ἔφαγαν πέντε χιλιάδες ἄνδρες, 
«χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων», ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐαγ-
γελιστὴς Ματθαῖος (14:21). Μετὰ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν 
ἄρτων, ὁ διάλογος τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς Μαθητές του καὶ μὲ 
ἐκείνους ποὺ τὸν ἀκολούθησαν περιστρεφόταν γύρω ἀπὸ 
τὸ Μάννα μὲ τὸ ὁποῖο τρέφονταν οἱ Ἰσραηλίτες κατὰ τὸν 
χρόνο τῆς πορείας τους στὴν ἔρημο καὶ τὸν οὐράνιο Ἄρτο.

Τὸ τρίτο εὐαγγελικὸ γεγονὸς σχετίζεται μὲ τὴ θεραπεία 
τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, καὶ αὐτὸ στὴ σειρὰ τῶν Κυριακῶν τοῦ 
Πεντηκοσταρίου. Ἐδῶ οἱ ἔννοιες καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὸ φῶς. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
βεβαιώνει ὅτι εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου.

Β. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΟ ΖΩΝ 
Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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Τὰ τρία αὐτὰ εὐαγγελικὰ γεγονότα περιλαμβάνουν τρία 
διαφορετικὰ αἰτήματα, ποὺ ὅμως θεολογικά, ἐκκλησιολογικὰ 
καὶ εὐχαριστιακὰ συσχετίζονται μεταξύ τους, ἢ μᾶλλον ὁ ἴδι-
ος ὁ Χριστὸς τὰ συνδέει μὲ τὴν κλήση ποὺ μᾶς ἀπευθύνει: «ὁ 
ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ 
διψήσῃ πώποτε» καὶ «ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ φῶς εἰμι τοῦ κόσμου»  
(Ἰω. 6:35, 9:5). Ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε, ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ 
Χριστοῦ ἀναφέρεται στὴν ὑπαρξιακὴ καὶ αἰώνια κατάσταση 
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ὑπερβαίνεται ἡ πείνα καὶ ἡ δίψα 
τοῦ σώματος γιατὶ μᾶς καθιστᾶ μετόχους τῆς αἰώνιας ζωῆς.
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ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΟ ΖΩΝ

Ἡ στάμνα ποὺ ἔμεινε ἀδειανὴ

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ φέρει εἰς πέρας τὸ «ἔργον» τοῦ 
Θεοῦ Πατέρα πρὸς τοὺς Σαμαρεῖτες, τοὺς κληρονόμους τοῦ 
ἀρχαίου βασιλείου τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ὁποῖοι ἐν τῷ μεταξὺ εἶχαν 
ἀποσχισθεῖ ἀπὸ τὸ βασίλειο τοῦ Ἰούδα. Ἂν καὶ εἶχαν μεταβλη-
θεῖ σὲ «αἱρετικοὺς» κατὰ τὴν κρίση τῶν Ἰουδαίων, ἐν τούτοις,  
οἱ Σαμαρεῖτες συνέχιζαν νὰ τιμοῦν τὸν προπάτορά τους Ἰακὼβ 
καὶ νὰ λατρεύουν τὸν μοναδικὸ Θεὸ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης στὸ ὄρος Γαριζίν. Κατὰ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, 
ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ ἔπρεπε νὰ διέλθει διὰ τῆς Σαμαρείας.  
Θὰ συναντοῦσε πρῶτα τὴ Σαμαρείτιδα γυναίκα. Στὴ συνέχεια 
τοὺς κατοίκους τῆς κώμης Συχάρ, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀναγνωρίσουν 
στὸν Ἰησοῦ τὸν Χριστό, Σωτήρα τοῦ κόσμου. Μεταξὺ τῶν δύο 
αὐτῶν συναντήσεων θὰ ἀποκαλύψει στοὺς Μαθητές του, στὴν 
ἀρχὴ ἀπόντων καὶ ἔπειτα παρόντων, τὴν πηγὴ καὶ τὸν σκοπὸ 
τοῦ ἔργου του καὶ ἀκολούθως ποιά ἀποστολὴ τοὺς ἐμπιστεύεται.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐμφανίζεται στὴν ἀρχὴ μόνος στὸ 
πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, στὴ συνέχεια ὅμως τῆς διηγήσεως, μὲ τὴ 
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διαδοχικὴ παρουσία τῆς Σαμαρείτιδας, τῶν Ἀποστόλων καὶ 
τῶν κατοίκων τῆς Σαμάρειας καὶ τοῦ διαλόγου τοῦ Χριστοῦ 
μαζί τους, καθίσταται φανερὴ ἡ συνεχὴς καὶ ἀδιάκοπη σχέση 
του μὲ τὸν Πατέρα, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔχει τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου του. 
Διὰ τοῦ Ἰησοῦ, τὸ ἔργο τοῦ Πατέρα θὰ ὁλοκληρωθεῖ, ὅπως τὸ 
ἀποδεικνύει κατ’ ἀρχὴν τὸ ζωντανὸ νερὸ γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ 
καί, στὴ συνέχεια, ἡ ὥρα, παροῦσα πλέον, κατὰ τὴν ὁποία  
ὁ Πατέρας θὰ λατρεύεται «ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ» (Ἰω. 4:23), 
καὶ τέλος, ἡ ἀγγελία τοῦ θερισμοῦ, τὴν ὁποία ὁ Ἰησοῦς ἐγκαι-
νιάζει μεταξὺ τῶν Σαμαρειτῶν.

Ὁ Μωυσῆς, φεύγοντας τὸν διωγμὸ τοῦ Φαραώ, κατέφυγε 
στὴ Μαδιάμ, ὅπου στὸ πηγάδι εἶχε συναντήσει τὶς θυγατέρες 
τοῦ Ἰοθόρ νὰ ποτίζουν τὰ πρόβατά τους (Ἐξ. 2:11-22). Μετὰ ἀπὸ 
αὐτὸ τὸ γεγονός, ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται στὸν Μωυσῆ μέσα στὴν 
ἄφλεκτο βάτο (Ἐξ. 3:1-14), ὅταν τοῦ εἶπε τὸ περίφημο, «ἐγώ εἰμι 
ὁ ὤν». Ὁ Ἰησοῦς, ἕνεκα τῆς ἀντιδράσεως τῶν Φαρισαίων γιὰ 
τὴν εὐρύτητα, τὴν ὁποία λάμβανε τὸ ἔργο τοῦ ἰδίου καὶ τῶν 
Μαθητῶν του, ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἰουδαία καὶ πῆγε στὴ Γαλιλαία. 
Στὴν πηγὴ τοῦ Ἰακώβ, ὅμως, ὁ Χριστὸς ἀποκαλύπτει τὴ δική 
του Θεότητα, τὴ μεσσιανικότητά του καὶ τὴν υἱότητά του σὲ 
σχέση μὲ τὸν Πατέρα.

Ἡ περικοπὴ διακρίνεται σὲ τρεῖς διακεκριμένες 
σκηνές. Πρῶτον, ἡ συνάντηση καὶ ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ 
μὲ τὴ Σαμαρείτιδα στὸ πηγάδι τοῦ Ἰακὼβ (4:6-26), ὅπου  
ὁ διάλογος ἀποκορυφώνεται μὲ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Ἰη-
σοῦ πρὸς τὴ Σαμαρείτιδα ὅτι ἐκεῖνος εἶναι ὁ Μεσσίας  
ὁ λεγόμενος Χριστός, μὲ τὴ φράση: «ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι». 
Δεύτερον (4:27-38), ἡ σκηνὴ μὲ τοὺς ἐπανελθόντες Μαθητές, 
ὅπου ὁ Ἰησοῦς ἀποκαλύπτει, ὅτι τὸ ἔργο του εἶναι ἔργο τοῦ 
Πατέρα. Σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο ἀποστέλλονται καὶ οἱ ἴδιοι. Τρίτον 
(4:39-42), ἡ συνάντηση ὅλων μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, δηλαδὴ 
τῶν Μαθητῶν, τῆς Σαμαρείτιδας καὶ τῶν κατοίκων τῆς πό-
λεως Συχάρ. Ἡ τρίτη αὐτὴ σκηνή, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ πε-
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ρικοπὴ ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν ὁμολογία τῶν Σαμαρειτῶν, ὅτι  
ὁ Ἰησοῦς «ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός».

1. Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ Σαμαρείτιδα
Ὅπως τὸ σύνολο τῆς περικοπῆς χωρίζεται σὲ ἐπὶ μέρους ἑνότη-
τες, ἔτσι καὶ ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ Σαμαρείτιδα 
χωρίζεται σὲ ἐπὶ μέρους τμήματα σύμφωνα μὲ τὰ συζητούμενα 
θέματα. Τὸ πρῶτο μέρος θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ λάβει ὡς τίτλο «ἡ 
ἀποκάλυψη τοῦ ζῶντος ὕδατος». Πράγματι, μετὰ τὴν ἄφιξη 
τῆς Σαμαρείτιδας στὸ πηγάδι, πάνω στὸ ὁποῖο ἦταν καθισμένος 
ὁ Χριστὸς Ἰησοῦς, ζήτησε νὰ τοῦ δώσει νερὸ νὰ πιεῖ. Ζητώντας 
νερὸ νὰ πιεῖ, ὁ Χριστὸς ἀποκαλύπτει πὼς διψᾶ, ὅπως ὁ κάθε 
ἄνθρωπος τοῦ ὁποίου ἡ πρώτη φροντίδα εἶναι ἡ βεβαίωση τῆς 
ζωῆς, ὅταν μάλιστα εἶναι κουρασμένος ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία καὶ 
ἀπὸ τὴ ζέστη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Αὐτὸ εἶναι φανερὸ καὶ ἀπὸ 
ἄλλες διηγήσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀναφέρθηκε προηγου-
μένως ὁ Μωυσῆς στὸ πηγάδι τοῦ Ἰοθόρ. Ἐπίσης ὁ Ἰσραηλιτικὸς 
λαός, κατὰ τὴν πορεία του πρὸς τὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας αἰσθάν-
θηκε ἰσχυρὸ τὸ αἴσθημα τῆς δίψας. Στὴν προκειμένη περίπτωση  
ὁ Ἰησοῦς διψᾶ καὶ ζητᾶ ἀπὸ τὴ Σαμαρείτιδα: «δός μοι πιεῖν»  
(Ἰω. 4:10). Ὁ Ἰησοῦς, πάσχων ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θὰ πεῖ καὶ πάλιν 
τὸ «διψῶ» (Ἰω. 19:28). Εἶναι ἀνθρώπινο καὶ θεῖο. Ἀνθρώπινο, 
γιατὶ φανερώνει τὴ φυσικὴ ἀνάγκη τοῦ σώματος νὰ πιεῖ νερό. 
Θεῖο, γιατὶ εἶναι ἡ δίψα τοῦ Θεοῦ, τοῦ θεϊκοῦ θελήματός του, 
νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὴ ἡ δίψα τὸν ὁδήγησε στὸν Σταυρό.

Ἡ Σαμαρείτιδα δὲν ἐξεπλάγη ἀπὸ τὴν αἴτηση τοῦ «ἄγνω-
στου», ἀλλὰ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας Ἰουδαῖος τὴν καταγωγὴ 
ζητᾶ νερὸ ἀπὸ μία Σαμαρείτιδα. Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ ἡ Σαμαρεί-
τιδα τὸ αἴτημα τοῦ «ἄγνωστου Ἰουδαίου», θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπερβεῖ 
αὐτὴ τὴν ἐθνικὴ ἀντίθεση μεταξὺ Ἰουδαίων καὶ Σαμαρειτῶν.  
Τὸ πρῶτο βῆμα ἦταν ἡ αἴτηση τοῦ Χριστοῦ νὰ τοῦ δώσει νερὸ  
ἡ Σαμαρείτιδα. Τὸ δεύτερο βῆμα τοῦ διαλόγου εἶναι ἡ ἀναφορὰ 
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τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸ «δῶρο» τοῦ Θεοῦ, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ 
τὸ «ζωντανὸ νερό». Ἡ Σαμαρείτιδα διαισθάνεται τὸν συμβο-
λισμὸ τῶν λόγων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δὲν εἶναι, ὅμως, ἀκόμα σὲ 
θέση νὰ διακρίνει τὸ νόημα, γι’ αὐτὸ καὶ συγχέει τὸν συμβολισμὸ 
τοῦ «ζῶντος ὕδατος» μὲ τὸ νερὸ τοῦ πηγαδιοῦ. Κατόπιν τούτου  
ὁ Χριστὸς λέγει σὲ αὐτὴν: «πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου 
διψήσει πάλιν· ὃς δι’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ 
μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται 
ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 4:13-14). 
Κατὰ τὸν προφήτη Ἰεζεκιήλ, ὁ Θεὸς θὰ ράνει «ὕδωρ καθαρὸν» 
ἐπὶ τῆς συνάξεως τῶν διασκορπισμένων ἀπὸ τὰ διάφορα ἔθνη 
γιὰ νὰ καθαρίσει ὅλους ἀπὸ τὶς κηλίδες τῆς ἁμαρτίας καὶ 
νὰ ἀνακαινίσει πνευματικὰ τὶς καρδιὲς ὅλων (Ἰεζ. 36:25-27).  
Ὁ Χριστὸς Ἰησοῦς ἐπαγγέλλεται πολὺ περισσότερο ἀπὸ τοὺς 
καθαρμοὺς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ὅπως δίδασκαν καὶ ἐφάρμοζαν 
τοὺς καθαρμοὺς οἱ Ἰουδαῖοι, γιατὶ τὸ νερὸ τὸ ὁποῖο ὁ Χριστὸς 
θὰ προσφέρει σὲ ὅσους πιστέψουν στὴ διδασκαλία καὶ τὴ 
δική του ἀποκάλυψη θὰ μεταβληθεῖ σὲ ζωντανὴ πηγὴ αἰώ-
νιας ζωῆς. Ἡ ζωντανὴ πηγὴ λέγεται σὲ ἀντιπαράθεση πρὸς 
τὸ λιμνάζον νερὸ καὶ ὑπενθυμίζει τὴν πηγὴ ἡ ὁποία πήγασε 
ἀπὸ τὴν πέτρα στὴν ἔρημο γιὰ νὰ πιεῖ ὁ διψασμένος Ἰσρα-
ηλιτικὸς λαός. Τὸ νερὸ τοῦ πηγαδιοῦ δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι 
στάσιμο, γιατὶ εἶναι γνωστὴ ἡ ζωτικότητα τοῦ νεροῦ τῶν πηγα-
διῶν. Ἔτσι, ἡ Σαμαρείτιδα εἶπε στὸν Ἰησοῦ, ὅτι ἀπὸ τὸ πηγάδι 
ἐκεῖνο ἤπιαν νερὸ τόσο ὁ Ἰακὼβ καὶ ὁλόκληρη ἡ δική του γενιὰ 
ὅσο καὶ τὰ ζῶα τους. Τὸ ζωντανὸ νερὸ τὸ ὁποῖο προσφέρει  
ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι πηγὴ αἰώνιας ζωῆς. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, 
αὐτὸς ποὺ συνδέεται μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ λαμβάνει τὴ δωρεὰ 
τοῦ Θεοῦ συνδέεται μὲ τὴ ζωὴ τὴν αἰώνια. Ἑπομένως, ἡ ἐπαγγελία  
αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ ἔχει ἐσχατολογικό περιεχόμενο. Ὅμως,  
ἡ ἐσχατολογικὴ αἰώνια ζωὴ δὲν σημαίνει ἀναβολὴ τῆς παροχῆς 
τῆς δωρεᾶς αὐτῆς τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὴν ἀπὸ τώρα παροχὴ καὶ 
βίωση τῆς αἰώνιας ζωῆς.
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Τὸ ζωντανὸ νερό, τὸ ὁποῖο παρέχει ὁ Χριστός, ἔχει, ἐπι-
πρόσθετα, καὶ ἕναν ἄλλο συμβολισμό. Σὲ ἄλλο πλαίσιο διδα-
σκαλίας του, ὁ Χριστὸς εἶχε πεῖ: «Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με 
καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ 
ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» (Ἰω. 7:37-38).  
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ἑρμηνεύοντας τὸν συμβολισμὸ τῶν 
λόγων αὐτῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, σημειώνει στὴ συνέχεια: 
«Τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ 
πιστεύοντες εἰς αὐτόν» (Ἰω. 7:39). Ἑπομένως, τὸ ζωντανὸ νερὸ 
εἶναι τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅπως τὸ νερὸ καθαρίζει τὸ σῶμα 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ ζωοποιεῖ, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα καθαρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, καὶ τοῦ 
χαρίζει τὴν αἰώνια ζωή. Θὰ μποροῦσε νὰ λεχθεῖ, ὅτι αὐτὴ ἡ 
ζωντανὴ πηγὴ τοῦ νεροῦ εἶναι γιὰ τὴ θεολογία καὶ τὴν πνευ-
ματολογία τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη, αὐτὴ 
αὕτη ἡ Πεντηκοστή, κατὰ τὴν ὁποία τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως τὸ 
νερό, ἐκκέχυται «ἐπὶ πᾶσαν σάρκα» (Ἰωὴλ 3:1), δηλαδὴ σὲ κάθε 
ἄνθρωπο καὶ τὸν ζωοποιεῖ.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τὸν συμ-
βολισμὸ αὐτὸ τοῦ νεροῦ, λέγει πώς, ἡ Γραφή, ἀναφερόμενη στὴ 
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ὀνομάζει ἄλλοτε φωτιὰ καὶ 
ἄλλοτε νερό. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καθίσταται φανερό, ὅτι τὰ 
ὀνόματα αὐτὰ δὲν ὁρίζουν τὴν οὐσία, ἀλλὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Πράγματι, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν συνίσταται 
ἐκ διαφόρων οὐσιῶν, ἐφ’ ὅσον εἶναι μονοειδὲς καὶ ἀόρατον. 
Ἔτσι, συνδιαλεγόμενος μὲ τὴ Σαμαρείτιδα γυναίκα, ἔχει ἀπο-
καλέσει ὕδωρ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἐξυπονοώντας τὸν καθαρμὸ 
καὶ τὴν παράκληση τῶν ψυχῶν ποὺ παρέχει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα2.

Ὁ διάλογος τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ Σαμαρείτιδα εἶχε ἀρχί-
σει μὲ τὸ αἴτημα τοῦ Χριστοῦ «δός μοι πιεῖν». Ἔπειτα ἀπὸ 
τὸν διάλογο γύρω ἀπὸ τὴ συμβολικὴ τοῦ νεροῦ, οἱ ὅροι ἀντι-

2   Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ 
Εὐαγγελιστήν, Ὁμιλία 32, Patrologia Graeca 59, 183 [= PG].
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στρέφονται καὶ εἶναι πλέον ἡ Σαμαρείτιδα, ἡ ὁποία ζητᾶ 
ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, «Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ 
διψῶ μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν» (Ἰω. 4:15). Ἡ συνέχεια 
τοῦ διαλόγου ἐπικεντρώνεται σὲ ἄλλη θεματική, αὐτὴ τῆς 
πραγματικῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ. Ὅπως καὶ στὸ πρῶτο μέρος  
ἡ πορεία καὶ κίνηση τοῦ διαλόγου ἄρχισε ἀπὸ τὰ αἰσθητά, τὸ 
νερὸ τοῦ πηγαδιοῦ, γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖ πρὸς τὰ πνευματικά, τὸ 
ἴδιο καὶ ἐδῶ, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καθοδηγεῖ τὴ Σαμαρείτιδα ἀπὸ 
τὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς της πρὸς τὰ ὑψηλὰ νοήματα 
τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, στὸ αἴτημά της νὰ τῆς δοθεῖ τὸ 
ζωντανὸ νερό, ἐκεῖνος τῆς ζήτησε νὰ καλέσει προηγουμένως 
τὸν ἄνδρα της. Ἐκείνη, στὴν ἀρχὴ τοῦ διαλόγου μὲ τὸν Ἰουδαῖο 
Ἰησοῦ, εἶχε ἀντιπαραβάλει τὴν ἐθνικὴ σύγκρουση μεταξὺ Ἰου-
δαίων καὶ Σαμαρειτῶν. Τώρα, ὁ Ἰησοῦς τὴν τοποθετεῖ ἐνώπιον 
μίας ἄλλης σχέσεως, αὐτῆς τῆς συζύγου πρὸς τὸν σύζυγο. 
Γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς αὐτὴ ἡ εἰκόνα εἶναι καὶ 
πραγματικὴ καὶ συμβολική. Ἡ πραγματικότητα φαίνεται μέσα 
ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ καρδιογνώστης, ἀπο-
καλύπτει γιὰ τὴ ζωὴ τῆς Σαμαρείτιδας. Ὅταν τῆς ζήτησε νὰ 
καλέσει τὸν ἄνδρα της, ἐκείνη ἀπάντησε πὼς δὲν ἔχει ἄνδρα.  
Ὁ Ἰησοῦς τότε τῆς εἶπε: «καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω· πέντε 
γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ» (Ἰω. 
4:17-18). Ὅσοι βρίσκονται κοντὰ στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ διορθώ-
νονται καὶ ἀπὸ τὶς παρεκκλίσεις τοῦ προσωπικοῦ τους βίου 
καὶ καθαρίζονται ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματά τους. Ἡ παρέμβαση 
αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωὴ τῆς Σαμαρείτιδας ἔγινε ἀφορμὴ νὰ 
συνειδητοποιήσει τὴν κατάσταση τοῦ προσωπικοῦ της βίου 
καὶ νὰ διορθωθεῖ. Ἀπὸ ἐκείνη, πράγματι, τὴ στιγμὴ ἡ Σαμα-
ρείτιδα ἔπαψε νὰ εἶναι ἡ γυναίκα τῶν πέντε ἀνδρῶν καὶ ἔγινε 
ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐξ ἄλλου, ἡ εἰκόνα τῶν σχέσεων τῶν συζύγων χρησιμο-
ποιεῖται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη γιὰ νὰ περιγράψει τὶς σχέσεις 
τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ μὲ τὸν Θεό. Αὐτὴ ἡ συμβολικὴ φαίνεται 
νὰ κυριαρχεῖ καὶ στὴ συνέχεια τοῦ διαλόγου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ  
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μὲ τὴ Σαμαρείτιδα. Αὐτὴ εἶχε κατανοήσει πλήρως, τόσο τὴν 
πραγματικότητα τῶν ἀποκαλύψεων τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν 
προσωπική της ζωή, γιατὶ εἶχε πεῖ στοὺς συμπατριῶτες της 
ὅτι «εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα» (Ἰω. 4:29), ὅσο καὶ τὴ συμ-
βολικὴ ἔννοια τῶν λόγων του. Ἔτσι, ἡ ἑπόμενη ἐρώτησή της 
ἔχει ἀπόλυτη σχέση μὲ τὴν εἰκόνα αὐτὴ τῶν σχέσεων μὲ τὸν 
Θεό. Οἱ Ἰουδαῖοι λατρεύουν τὸν Θεὸ στὰ Ἱεροσόλυμα, ἐνῶ  
οἱ Σαμαρεῖτες στὸ ὄρος Γαριζίν. Ποῦ βρίσκεται ἡ ἀλήθεια; Ποιός 
ἐκ τῶν δύο ἔχει δίκαιο; Ποιός ἔχει τὴ σωστὴ καὶ πιστὴ σχέση 
μὲ τὸν Θεό, ὅπως ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα, καὶ ποιός ἔχει ὁδη-
γηθεῖ σὲ ἀπιστία σχέσεων μὲ τὸν Θεό, ὅπως ὅταν οἱ σχέσεις 
τῶν συζύγων ὁδηγοῦνται σὲ ἀπιστία; 

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ στὸ ἐρώτημα αὐτὸ τῆς Σαμαρεί-
τιδας εἶναι ἄμεση καὶ καθοριστική. Δίκαια καὶ σωστὰ οἱ Ἰουδαῖοι 
ἐπέμεναν μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμή, ὅτι ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ ἔπρεπε 
νὰ γινόταν στὰ Ἱεροσόλυμα. Γιατὶ «ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων 
ἐστίν» (Ἰω. 4:22). Μὲ τοὺς λόγους αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς βεβαιώνει τὴν 
προέλευση τοῦ Μεσσία καὶ Σωτήρα ἀπὸ τὸν Ἰουδαϊκὸ λαό. Αὐτὸν 
ἐπέλεξε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ἐφαρμόσει τὸ σχέδιο τῆς οἰκονομίας του 
γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου γένους καὶ ἡ Ἱερουσαλὴμ εἶναι 
ὁ τύπος τῆς πραγματικῆς οὐράνιας Ἱερουσαλήμ. Ἤδη, ὅμως,  
ὁ Χριστὸς εἰσάγει τὴν ἔννοια τῆς σωτηρίας καὶ τοῦ Σωτήρα, 
τὸν ὁποῖο θὰ ὁμολογήσουν στὸ τέλος καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Σαμαρεῖτες.  
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑπογραμμίζει, πράγματι, ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
«τὸ κατὰ σάρκα» κατάγεται ἐκ τῶν Ἰουδαίων (Ρωμ. 9:5). Κατὰ 
συνέπεια, ἡ σχέση τῶν Σαμαρειτῶν μὲ τὸν Θεό, τὸν ὁποῖο λα-
τρεύουν στὸ ὄρος Γαριζίν, φανερώνει ἀπιστία στὶς σχέσεις 
τους μὲ αὐτόν, ὅπως σὲ ἀπιστία καὶ ἀνωμαλία βρίσκονταν  
οἱ σχέσεις τῆς Σαμαρείτιδας μὲ τοὺς πέντε ἄνδρες.

Ἡ ὑπέρβαση ὅλων αὐτῶν συνίσταται στὸν νέο τρόπο 
λατρείας τοῦ Θεοῦ Πατέρα. «Ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε  
οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι  
καὶ ἀληθείᾳ» (Ἰω. 4:23). Τὸ κριτήριο τῆς ἀληθινῆς σχέσεως 
καὶ λατρείας τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι πλέον ὁ συγκεκριμένος 
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ἐθνικὸς τόπος, οὔτε τῶν Ἱεροσολύμων, οὔτε τοῦ ὄρους Γα-
ριζίν. Οἱ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ Σαμαρεῖτες λάτρευαν τὸν Θεὸ τῆς 
ἀποκαλύψεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
ἀποκαλύπτει ἐδῶ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ Πατέρα, ὁ ὁποῖος 
πρέπει νὰ λατρεύεται «ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ». Ἡ λα-
τρεία τοῦ Θεοῦ Πατέρα ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ δὲν εἶναι 
ἀναμενόμενη, γιατὶ ὁ Χριστὸς λέγει, «ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν 
ἐστιν», δηλαδὴ εἶναι παροῦσα αὐτὴ ἡ ὥρα. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι  
ὁ Χριστός, ὁ Μεσσίας καὶ Σωτήρας καὶ μὲ τὴν παρουσία του 
ἀρχίζει ἡ παραγματική λατρεία τοῦ Πατέρα. Ἄλλωστε, ὁ ἴδι-
ος ὁ Χριστὸς παρομοίωσε τὸ σῶμα του μὲ ναό. Γιὰ νὰ εἶναι 
ὅμως ναὸς τὸ Σῶμα του, σημαίνει ὅτι σὲ αὐτὸν λατρεύεται 
ὁ Θεός. Στὸ πρῶτο μέρος τοῦ διαλόγου μὲ τὴ Σαμαρείτι-
δα ἡ θεματικὴ εἶχε περιστραφεῖ γύρω ἀπὸ τὸν συμβολισμὸ 
τοῦ νεροῦ, τὸ ὁποῖο συμβολίζει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Στὸ σημεῖο 
αὐτὸ τοῦ διαλόγου ὁ συμβολικὸς τρόπος μπαίνει κατὰ μέ-
ρος καὶ ὁ Ἰησοῦς μιλᾶ περὶ τοῦ Πνεύματος καὶ τῆς Ἀληθείας.  
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, κυρίως ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξαν-
δρείας, ἑρμηνεύουν τὸ «ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ», ὑπογραμ-
μίζοντας ὅτι ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ Πατέρα «ἐν Πνεύματι καὶ 
Ἀληθείᾳ» σημαίνει τὴ λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Πα-
τέρα, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος3. Ὑπὸ τὶς λέξεις «ἐν 
Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ» ἐξυπονοεῖται ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ὁ Υἱὸς ἀντίστοιχα. Ἔτσι, ἡ λατρεία τοῦ 
Θεοῦ, τόσο τῶν Ἰουδαίων ὅσο καὶ τῶν Σαμαρειτῶν, ἀντικαθί-
σταται μὲ τὴ λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὴ πλέον συ-
νιστᾶ τὴν ἀληθινὴ καὶ πιστὴ σχέση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Θεό.  
Ἡ μορφὴ τῆς παλαιᾶς λατρείας στὰ Ἱεροσόλυμα καταργήθηκε 
μὲ τὸ σχίσιμο τοῦ καταπετάσματος τοῦ Ναοῦ κατὰ τὴν ὥρα 
τῆς σταυρώσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3    Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἑρμηνεία, ἤτοι Ὑπόμνημα εἰς τὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγ-
γέλιον, ἔκδ. Philip Edward Pusey, Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini 
in D. Joannis evangelium, vol. 2, Clarendon Press, Oxford 1872, σσ. 202-204. 
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Ὁ διάλογος τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ Σαμαρείτιδα ὁλοκληρώνε-
ται μὲ τὸ τρίτο μέρος, ποὺ συνιστᾶ τὴν περαιτέρω ἀποκάλυψη 
τῆς ταυτότητας τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τὴ Σαμαρείτιδα, ἀλλὰ καὶ πρὸς 
κάθε ἀναγνώστη τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Ἡ Σαμαρείτιδα ἀντέ-
δρασε στοὺς λόγους τοῦ Ἰησοῦ περὶ τῆς ἀληθινῆς λατρείας καὶ 
ἐξέφρασε τὴν πίστη της, ὅτι, ὅταν ἔλθει ὁ ἀναμενόμενος Μεσσί-
ας, ὁ λεγόμενος Χριστός, θὰ ἀποκαλύψει ὅλα αὐτὰ τὰ μυστήρια. 
Διαπιστώνουμε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς λόγους, ὅτι, ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι, 
τὸ ἴδιο καὶ οἱ Σαμαρεῖτες πίστευαν καὶ ἀνέμεναν τὴν ἔλευση 
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς, λοιπόν, τῆς ἀποκάλυψε, ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι  
ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας, ὁ Χριστός. «Ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι». 
Ὅπως δηλαδὴ ὁ Θεὸς εἶπε στὸν Μωυσῆ, «ἐγώ εἰμι ὁ ὤν». Μὲ 
τοὺς λόγους αὐτοὺς τῆς ἀποκαλύψεως ὁ Ἰησοῦς βεβαιώνει ὄχι 
μόνο πὼς εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ Χριστός, ἀλλὰ ἀποκαλύπτει καὶ 
τὴ Θεότητά του. Εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ ἀποκάλυψε τὸ ὄνομά του 
στὸ Σινᾶ.

2. Ὁ Ἰησοῦς ἐργάζεται τὸ ἔργο τοῦ Πατέρα
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ διαλόγου μὲ τὴ Σαμαρείτιδα, ἐκεί-
νη ἐγκαταλείπει τὴ σκηνὴ χωρὶς νὰ γεμίσει τὴ στάμνα της μὲ 
νερὸ ἀπὸ τὸ πηγάδι καὶ πηγαίνει στοὺς συμπατριῶτες της νὰ 
τοὺς πεῖ γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία Χριστοῦ. Τὴ θέση της ὡς 
συνομιλητῶν μὲ τὸν Χριστὸ λαμβάνουν οἱ Μαθητές, οἱ ὁποῖοι 
εἶχαν ἐπανέλθει ἐν τῷ μεταξὺ ἀπὸ τὴν πόλη, ὅπου εἶχαν πάει 
γιὰ νὰ ἀγοράσουν τρόφιμα.

Δὲν μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐαγγελιστὴς ἂν ὁ Ἰησοῦς εἶχε 
πιεῖ νερό, ἀφήνεται, ὅμως, νὰ ὑπονοηθεῖ πὼς ὄχι. Τώρα,  
οἱ Μαθητὲς τὸν παρακαλοῦν νὰ φάει. Ἐκεῖνος, ὅμως, ἀντ’ αὐτοῦ 
τοὺς ἀπαντᾶ ὅτι, «ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ 
πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον» (Ἰω. 4:34). Ἡ δίψα 
καὶ ἡ πείνα τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἡ ἐκπλήρωση τοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ 
Πατρὸς γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, 
μὲ τὴ δίψα καὶ τὴν πείνα φανερώνεται ἡ ἀνθρώπινη φύση 
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τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο, μὲ τοὺς λόγους αὐτοὺς ποὺ εἶπε 
στοὺς Ἀποστόλους, φανερώνεται ἡ θεία φύση καὶ ἀποστολή 
του στὸν κόσμο. Ἤδη γνωρίζει πὼς οἱ Σαμαρεῖτες θὰ ἔλθουν 
νὰ τὸν συναντήσουν. Ἡ δεκτικότητα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων 
διευρύνει τὸν ὁρίζοντα τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου. Γιὰ 
τὸν λόγο αὐτό, ὁ Ἰησοῦς καθιστᾶ συνεχιστὲς τοῦ δικοῦ του 
ἔργου τοὺς Μαθητές του, λέγοντάς τους: «ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς 
θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ὑμεῖς 
εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε» (Ἰω. 4:38). Οἱ Ἀπόστολοι, 
ἀσκώντας τὸ ἔργο τῆς ἀποστολῆς, ἡ ὁποία τοὺς ἔχει ἀνατεθεῖ, 
συνδέονται στενὰ μὲ τὸν ἴδιο τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν μοναδικὸ 
σπορέα τοῦ λόγου τῆς ἀποκαλύψεως.

3. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, Σωτὴρ τοῦ κόσμου
Ἡ διήγηση ὁλοκληρώνεται μὲ τὴ σύναξη ὅλων γύρω ἀπὸ τὸν 
Ἰησοῦ Χριστὸ στὸ πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, δηλαδὴ τῶν Μαθητῶν, 
τῆς Σαμαρείτιδας καὶ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως Συχὰρ τῆς 
Σαμαρείας. Ἡ Σαμαρείτιδα ἐγκατέλειψε τὴ στάμνα της καὶ 
πῆγε στὴν πόλη, ὅπου ἔλεγε: «δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ 
μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός;» (Ἰω. 4:29). 
Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος τῆς 
Σαμαρείτιδας πρὸς τοὺς συμπατριῶτες της. Ἐκεῖνοι τότε 
«ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν» (Ἰω. 4:30). 
Μὲ δική τους παράκληση, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς παρέμεινε στὴν 
πόλη τους δύο μέρες. Ἡ σπορὰ τοῦ λόγου ἔγινε μὲ πλούσια 
ἀποτελέσματα, γιατὶ πολλοὶ πίστεψαν σὲ αὐτὸν χάρη στὴ δι-
δασκαλία τοῦ λόγου του. Ἡ πρώτη ἀφορμὴ νὰ συναντήσουν 
καὶ νὰ γνωρίσουν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ἦταν ἡ Σαμαρείτιδα καὶ 
ἡ μαρτυρία της, ὅτι «εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα» (Ἰω. 4:29). 
Ἔπειτα, ὅμως, ἀπὸ τὴν προσωπική τους ἐμπειρία καὶ διαπί-
στωση βεβαίωναν ὅτι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι «ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι 
οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός» (Ἰω. 4:42).  
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Ὁ λόγος αὐτὸς δὲν ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλὰ 
πρὸς τὴ Σαμαρείτιδα, ἡ ὁποία παραμένει τοιουτρόπως παροῦσα 
σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς διηγήσεως. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ Σαμα-
ρεῖτες δίδουν ἀπάντηση στὴν ἐρώτηση τῆς Σαμαρείτιδας, «δεῦτε 
ἴδετε ἄνθρωπον … μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός;». Αὐτοὶ τοὺς ὁποίους 
εἶχε εὐαγγελίσει προηγουμένως, τώρα εὐαγγελίζονται οἱ ἴδιοι  
τὴ Σαμαρείτιδα, ἐκφράζοντες τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητά τους 
ὅτι «οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός».

Ὁ τίτλος τοῦ «σωτῆρος τοῦ κόσμου» ἀποτελεῖ τὴν κατα-
κλείδα καὶ τὸ ἐπίκεντρο αὐτοῦ τοῦ εὐαγγελικοῦ κειμένου. Στὴν 
ἀρχή, ἡ Σαμαρείτιδα ἀναγνώρισε στὸ πρόσωπο ἑνὸς ἀγνώστου 
ἕναν Ἰουδαῖο. Ἔπειτα ἔκανε σύγκριση τοῦ Ἰησοῦ μὲ τὸν Ἰακὼβ 
καὶ ἀκολούθως ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ ἄγνωστος αὐτὸς Ἰουδαῖος εἶναι 
ὄντως μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν προπάτορά της Ἰακώβ, γιατὶ εἶναι 
ἕνας Προφήτης. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς, ἀποκαλύπτει ὅτι εἶναι ὁ Μεσ-
σίας Χριστός. Στοὺς Ἀποστόλους, ἔπειτα, ἀποκαλύπτει τὴ σχέση 
του μὲ τὸν Πατέρα καὶ βεβαιώνει, ὅτι ἐργάζεται τὸ ἔργο τοῦ Πα-
τέρα, ὁ ὁποῖος τὸν ἀπέστειλε στὸν κόσμο. Τέλος, οἱ Σαμαρεῖτες 
ὁμολογοῦν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου. Αὐτὴ  
ἡ ὁμολογία συνεχίζει νὰ ἐπαναλαμβάνεται ἀπὸ τὰ στόματα 
ὅλων, ὅσοι πιστεύουν ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ.

Ἡ σύναξη αὐτὴ γύρω ἀπὸ τὸ πηγάδι τοῦ Ἰακὼβ μὲ ἐπί-
κεντρο τὸν Χριστό, ἔχει τὴν ἱστορική της διάσταση καὶ περι-
λαμβάνει, πρῶτον, στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν κοινωνία τῆς 
τότε ἐποχῆς ἢ καὶ τῶν προσώπων. (α) Πληροφορούμαστε γιὰ 
τὶς ἐχθρικὲς σχέσεις μεταξὺ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν Σαμαρειτῶν.  
(β) Ὑπάρχει ἡ κοινωνικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴ γυναίκα καὶ τὸν ἄνδρα 
ποὺ δὲν μποροῦσαν, ὅταν ἦσαν ἄγνωστοι, νὰ μιλοῦν μεταξύ τους.  
Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ Μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ «ἐθαύμασαν ὅτι μετὰ γυ-
ναικὸς ἐλάλει» (Ἰω. 4:27). (γ) Παρέχονται πληροφορίες γιὰ τὴ 
ζωὴ τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς καὶ τῆς περιοχῆς καὶ γιὰ τὴ 
χρήση τοῦ πηγαδιοῦ ἀπὸ τοὺς Σαμαρεῖτες.
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Δεύτερον, περιέχονται στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴ 
θρησκευτικότητα τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν Σαμαρειτῶν.  
(α) Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ μὲν τοὺς Ἰουδαίους στὰ Ἱεροσό-
λυμα, ἀπὸ δὲ τοὺς Σαμαρεῖτες στὸ ὄρος Γαριζίν. (β) Ἡ κοινὴ 
πεποίθηση καὶ ἀναμονή, τόσο ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους ὅσο καὶ 
ἀπὸ τοὺς Σαμαρεῖτες γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία ποὺ θὰ 
εἶχε συγκεκριμένη ἀποστολὴ καὶ ἔργο. Μεταξὺ ὅλων αὐτῶν 
τῶν καταστάσεων τοῦ πεπαλαιωμένου κόσμου βρίσκεται  
ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἀπόστολοί του γιὰ νὰ προσφέρουν διέξοδο 
ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα τοῦ κόσμου ἐκείνου. Ἔτσι, ἡ σύναξη γύρω 
ἀπὸ τὸ πηγάδι τοῦ Ἰακὼβ ἔχει καὶ ἐκκλησιολογικὴ σημασία. 
Ὅλοι οἱ συναγμένοι γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ Ἐκκλησία ποὺ μᾶς ἀναγεννᾶ μὲ 
τὸ νερὸ τοῦ βαπτίσματος.

Τρίτον, στοὺς διαλόγους γύρω ἀπὸ τὸ πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, 
εἴτε μὲ τὴ Σαμαρείτιδα, εἴτε μὲ τοὺς Ἀποστόλους, εἴτε μὲ τοὺς 
Σαμαρεῖτες, θίγονται τὰ πλέον καίρια θέματα ποὺ συνιστοῦν 
τὴν οὐσία τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας μέσα στὸν κόσμο.  
(α) Ἡ πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεό. Τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ποὺ ἀποκα-
λύπτεται μὲ τὴν παρουσία καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν 
κόσμο. (β) Ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Καταρ-
γοῦνται πλέον οἱ ἐθνικὲς λατρεῖες, ὅπως αὐτὲς τῶν Ἰουδαίων 
καὶ τῶν Σαμαρειτῶν, ὅπως βέβαια καὶ ἐκεῖνες τοῦ Ἐθνικοῦ 
κόσμου τῆς εἰδωλολατρίας. (γ) Ἄμεσα ἢ καὶ ἔμμεσα γίνεται 
ἀναφορὰ σὲ βασικὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Μέσω τοῦ νε-
ροῦ τοῦ πηγαδιοῦ ἐξυπονοεῖται τὸ Βάπτισμα ποὺ ἀνανεώνει 
τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καθιστᾶ δοχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  
Μὲ τὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Μαθητῶν του γιὰ φαγητὸ 
καὶ τὴν τελείως ἄλλη ἑρμηνεία περὶ τοῦ τί εἶναι τὸ βρῶμα, τὸ 
φαγητὸ γιὰ τὸν Χριστό, μᾶς ὁδηγεῖ στὴν πνευματικὴ βρώση 
τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὅπου γευόμαστε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα 
τοῦ Κυρίου. (δ) Γίνεται, τέλος, ἀναφορὰ καὶ στὴν ἀποστολὴ τῆς 
Ἐκκλησίας στὸν κόσμο γιὰ νὰ κηρύξει τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτη-



31

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ |  1

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: ΤΟ ΥΔΩΡ, Ο ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ρίας σὲ ὅλα τὰ Ἔθνη. Πρὸς τοῦτο ἐπισύρει καὶ τὴν προσοχὴ τῶν 
Ἀποστόλων του, ἀλλὰ καὶ ὅλων ἐκείνων ποὺ ἐπιφορτίζονται 
μὲ τὸ ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ, ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ δὲν τοὺς ἀνήκει, 
εἶναι ἔργο Θεοῦ καὶ αὐτοὶ εἶναι ἀπεσταλμένοι δικοί του.

Τὸ σκηνικὸ στὸ ὁποῖο βρισκόμαστε μὲ τὸν Χριστὸ τὸ 
μεσημέρι στὸ πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, τὴ Σαμαρείτιδα νὰ ἔρχε-
ται γιὰ νὰ ἀντλήσει νερὸ ἀπὸ τὸ πηγάδι, τὸν Χριστὸ νὰ 
ζητᾶ νερὸ ἀπὸ τὴ Σαμαρείτιδα καὶ ἀντ’ αὐτοῦ νὰ προτεί-
νει τὸ ζωντανὸ νερό, ἀναφέρουν στὴν πορεία τοῦ Ἰσραηλι-
τικοῦ λαοῦ διὰ μέσου τῆς ἐρήμου, ὅπου μὲ τὸ κτύπημα τῆς 
ράβδου τοῦ Μωυσῆ στὸν βράχο πήγασε νερὸ γιὰ νὰ τοὺς 
ξεδιψάσει. Ὁ Χριστός, στὴν προκειμένη περίπτωση εἶναι  
ἡ πέτρα ἀπὸ τὴν ὁποία πηγάζει τὸ ζωντανὸ νερό, τὸ ὁποῖο 
προτείνει στὴ διψασμένη Σαμαρείτιδα, ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄλλη 
γυναίκα καὶ κάθε ἄνδρα ποὺ προσφεύγει καὶ ζητᾶ νὰ λάβει 
τὸ ζωντανὸ νερό.

Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτελεῖ, ἐξ ἄλλου, ἕνα δοκίμιο ἠθικῆς 
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ ἠθικὴ στάση τῶν ἀνθρώπων καθορίζει 
καὶ τὶς σχέσεις τους μὲ τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Πρέπει νὰ θυμηθοῦμε 
καὶ νὰ θέσουμε σὲ παραλληλισμὸ τὴ συνάντηση καὶ συνομι-
λία τοῦ Χριστοῦ, ἀφ’ ἑνὸς μὲν μὲ τὴ Σαμαρείτιδα τῆς εὐαγγε-
λικῆς περικοπῆς, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴ γυναίκα ποὺ 
Ἑβραῖοι, ἐπικαλούμενοι τὶς διατάξεις τοῦ Νόμου, ἤθελαν νὰ 
λιθοβολήσουν γιατὶ εἶχε ἁμαρτήσει. Στὶς δύο αὐτὲς περιπτώσεις 
ὁ Χριστός, ποὺ πρέπει νὰ μᾶς καθοδηγεῖ ὅταν στὴν Ἐκκλησία 
ἀντιμετωπίζουμε παρόμοια ζητήματα, ἔφερε τὶς συνομιλή-
τριές του σὲ ἐπίγνωση τῆς ἠθικῆς καταστάσεως στὴν ὁποία 
βρίσκονταν καὶ τὶς ὁδήγησε στὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τοὺς 
πρόσφερε τὴ σωτηρία, ἀκόμα καὶ τὴν ἁγιότητα. Ἡ Ἐκκλησία 
τιμᾶ τὴν ἁγία Φωτεινὴ τὴ Σαμαρείτιδα ὡς ἰσαπόστολο.

Μὲ ἄλλα λόγια, δὲν καταδίκασε τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ τὰ 
ὁδήγησε ἔξω ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Στὴ Σαμαρείτιδα εἶπε νὰ φωνάξει 
τὸν ἄνδρα της καὶ τότε ἔγινε ἡ διεργασία τῆς μετάνοιας μέσα της.  
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Στὴν ἄλλη γυναίκα εἶπε: δὲν σὲ κατακρίνω, οὔτε σὲ κατα-
δικάζω, ἀλλὰ ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς νὰ μὴν ἁμαρτάνεις.  
Τὴν ἴδια προτροπὴ εἶπε καὶ στὸν παράλυτο ποὺ θεράπευσε, 
ὅταν τὸν συνάντησε ἀργότερα στὸν Ναό. Μὴν ἁμαρτάνεις 
πλέον γιὰ νὰ μὴ σοῦ συμβεῖ κάτι χειρότερο ἀπὸ τὴν παραλυσία 
ποὺ εἶχες γιὰ τριάντα ὀκτὼ χρόνια.

Οἱ ὑποδείξεις αὐτές, πέρα ἀπὸ τὸ νὰ ἀποτελοῦν τοὺς 
ὁδοδεῖκτες γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὅσον ἀφορᾶ τὸν χειρισμὸ παρό-
μοιων περιστάσεων, πρέπει νὰ ἀποτελοῦν καὶ τὰ πλαίσια τῆς 
ἠθικῆς στάσεως καὶ συμπεριφορᾶς ὅλων μας.
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O AΡΤΟΣ ΚΑI TO ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

«Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς»

1. Τὸ Πάσχα τῶν Ἰσραηλιτῶν, προτύπωση καὶ προεικόνιση 
τοῦ πραγματικοῦ Πάσχα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

(α) Ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς Αἰγύπτου καὶ ἡ εἴσοδος 
στὴ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας. Ἡ σύναψη τῆς Διαθήκης στὸ Σινᾶ 
μεταξὺ Θεοῦ καὶ Ἰσραὴλ

1. Ἡ θυσία τοῦ ἀμνοῦ στὴν Αἴγυπτο. Ἡ λέξη «Πάσχα», 
ὅπως τὸ ἑρμηνεύουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ χριστια-
νοὶ συγγραφεῖς, ἀλλὰ καὶ ἐννοιολογικὰ καὶ γλωσσικὰ σημαί-
νει «ἔξοδο» καὶ «διάβαση»4. Ἱστορικὰ τὸ πρῶτο Πάσχα, αὐτὸ  

4   Κατὰ τοὺς δύο πρωτοχριστιανικοὺς αἰῶνες, περίοδο κατά τὴν ὁποία ὑπῆρχε 
καὶ ἡ διαμάχη γιὰ τὸ πότε θὰ ἔπρεπε νὰ ἑορτάζεται τὸ Πάσχα, στὶς 14 τοῦ μηνὸς 
Νισσάν, κατὰ τὸ Ἑβραϊκὸ Πάσχα ἢ τὴν Κυριακὴ ποὺ ἔγινε καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ λέξη Πάσχα ἑρμηνευόταν ἀπὸ Πατέρες καὶ χριστιανοὺς συγγραφεῖς 
εἴτε ὡς «διάβαση» καὶ «ἔξοδος» εἴτε ὡς «πάθος». Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, κυρίως 
στὴ Μικρά Ἀσία, ὅπου ἑόρταζαν τὸ Πάσχα στὶς 14 τοῦ ἑβραϊκοῦ μηνὸς Νισσάν, 
ἔλαβαν τὸ ὄνομα «Τεσσαρασκαιδεκατίτες». Οἱ Ἀλεξανδρινοὶ θεολόγοι, Κλήμης  
ὁ Ἀλεξανδρέας, Ὠριγένης καὶ ἄλλοι στρέφονταν ἐναντίον τὴς ἑρμηνείας τοῦ 
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τῶν Ἰσραηλιτῶν, σημαίνει τὴν ἔξοδό τους ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο 
καὶ τὴ θαυματουργικὴ  διάβασή τους ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ θάλασ-
σα μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Προφήτη Μωυσέως. Ἀναφερόμα-
στε στὸν Ἰσραηλιτικὸ λαὸ γιατὶ αὐτὸν ἐπέλεξε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ 
ἐκπληρώσει τὸ σχέδιό του γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων τῶν λαῶν, 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἄσχετα ἂν ἀργότερα ἀρνήθηκαν νὰ 
ἀκολουθήσουν τὸν Χριστό. Εἶναι γνωστὴ ἡ ἐντολὴ τοῦ Μωυσῆ 
πρὸς τοὺς Ἰσραηλίτες, σὲ κάθε οἰκογένεια νὰ σφαγιάσουν ἕνα 
ἀρνὶ ἡλικίας ἑνὸς ἔτους. Μὲ τὸ αἷμα του θὰ ἔπρεπε νὰ βάψουν 
τὰ ἀνώφλια καὶ τοὺς παραστατοὺς τῶν εἰσόδων τῶν σπιτιῶν 
τους γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὸν θάνατο τὰ ἄρρενα πρωτότοκα, 
πράγμα ποὺ εἶχε συμβεῖ μὲ τὰ πρωτότοκα τῶν Αἰγυπτίων με-
ταξὺ τῶν γνωστῶν ὡς «δέκα πληγῶν τοῦ Φαραώ». Τὸ ἀρνὶ ποὺ 
θυσίασαν ἐπιβαλλόταν νὰ τὸ καταναλώσουν τὸ βράδυ ἐκεῖνο 
σὲ οἰκογενειακὸ δεῖπνο. Τὸ πρωὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναχωρήσουν 
ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Ὅταν ἐγκαταστάθηκαν πλέον στὴ Γῆ τῆς 
Ἐπαγγελίας, τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἑορταζόταν ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτες 
κάθε χρόνο σὲ ἀνάμνηση τῆς ἐξόδου τους ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. 
Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὀνομάζεται «Πάσχα Κυρίου».

2.  Ἡ θυσία τῶν δαμάλεων, ἡ σύναψη τῆς Διαθήκης 
καὶ ἡ τράπεζα στὸν τόπο τοῦ Θεοῦ στὸ Σινᾶ. Ἕνα ἄλλο γε-
γονὸς τῆς συνέχειας τῆς ἐξόδου τῶν Ἰσραηλιτῶν, τυπολογικὰ 
σχετιζόμενο μὲ τὴν ἐπὶ γῆς παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι 
αὐτὸ ποὺ συνέβη στὸ Σινᾶ, πρὶν ὁ Προφήτης Μωυσῆς ἀνέβει 
στὸ ὄρος γιὰ νὰ παραλάβει τὶς πλάκες τοῦ Νόμου ἀπὸ τὸν Θεό. 

Πάσχα ὡς «πάθους», ἀλλὰ ὡς «ἐξόδου» καὶ «διαβάσεως». Μερικὰ ἀπὸ τὰ 
σωζόμενα ἔργα περὶ τοῦ Πάσχα, ποὺ καλύπτουν τὶς δύο τάσεις τῆς περιόδου 
εἶναι: ἁγίου Μελίτωνος Σάρδεων, ἁγίου Ἀπολλιναρίου Ἱεραπόλεως, Κλήμεντος 
Ἀλεξανδρέως, Ὠριγένους, α) περὶ Πάσχα καὶ β) στὸ ὑπόμνημα τοῦ κατὰ Ἰω-
άννην Εὐαγγελίου εἰδικὸ κεφάλαιο περὶ Πάσχα, Ἱππολύτου Ρώμης κ.λπ. Ἡ Α΄ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (325) ὅρισε ὥστε ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα νὰ τελεῖται τὴν 
πρώτη Κυριακή, μετὰ τὴν πρώτη πανσέληνο τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας. Ἂν αὐτὴ 
τὴν Κυριακὴ συμπίπτει τὸ Ἑβραϊκὸ Πάσχα, τότε τὸ χριστιανικὸ Πάσχα μετα-
τίθεται γιὰ τὴν ἑπόμενη Κυριακή. Αὐτὲς οἱ λειτουργικὲς ρυθμίσεις σήμαιναν 
καὶ τὴ διαφοροποίηση τῆς θεολογίας τοῦ Χριστιανικοῦ Πάσχα ἀπὸ τὸ Ἰουδαϊκό.
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Γιὰ νὰ σφραγισθεῖ ἡ Διαθήκη τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν Ἰσραηλιτικὸ λαό,  
ὁ Μωυσῆς ἔστησε θυσιαστήριο μὲ δώδεκα λίθους, ἕναν λίθο 
γιὰ κάθε μία ἀπὸ τὶς δώδεκα φυλὲς τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἔγινε θυσία 
δαμάλεων. Τὸ μισὸ αἷμα τῶν ζώων χύθηκε στοὺς κρατῆρες τῶν 
θυσιῶν, τὸ δὲ ἄλλο μισὸ στὸ ἴδιο τὸ θυσιαστήριο γιὰ νὰ  σημάνει 
τὴν «ὑπογραφὴ» τῆς αἰώνιας Διαθήκης μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ 
τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ. Ὁ Μωυσῆς, ὅμως, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους 
προύχοντες, ὅταν ἀνέβηκαν στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅπου ὁ Μωυσῆς θὰ 
παρελάμβανε τὶς πλάκες τοῦ Νόμου, εἶχαν δεῖπνο στὸν «τόπο 
τοῦ Θεοῦ» γιὰ νὰ σημανθεῖ ἡ παρουσία Του· «καὶ ὤφθησαν ἐν 
τῷ τόπῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον» (Ἐξ. 24:4-11). Δὲν ἦταν 
δυνατὸ νὰ δοῦν τὸν ἴδιο τὸν Θεό, γι’ αὐτὸ τὸ φαγητὸ ἀποτελοῦσε 
σημεῖον τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. 

(β) Τὸ Μάννα καὶ τὰ ὀρτύκια, τροφὴ τοῦ λαοῦ στὴν ἔρημο.  
Οἱ δώδεκα ἄρτοι τῆς προθέσεως στὴν Κιβωτὸ τῆς Διαθήκης

Ὑπενθυμίζουμε, ἐπίσης, ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῶν σα-
ράντα χρόνων ποὺ παρέμειναν στὴν ἔρημο οἱ Ἰσραηλίτες,  
ὁ Θεὸς τοὺς ἔτρεφε μὲ τὸ οὐράνιο Μάννα, εἶδος ψωμιοῦ, ὅπως 
καὶ μὲ τὰ ὀρτύκια γιὰ κρέας. Στὰ γεγονότα ποὺ ἀναφέραμε, εἴτε 
γιὰ τὸν ἀμνὸ στὴν Αἴγυπτο, εἴτε γιὰ τὴ θυσία τῶν δαμάλεων 
παρόντος ὅλου τοῦ λαοῦ τῶν Ἰσραηλιτῶν, εἴτε γιὰ τὸ φαγητὸ 
στὸ Σινᾶ στὸν τόπο παρουσίας τοῦ Θεοῦ, εἴτε γιὰ τὸ Μάννα 
ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ τὰ ὀρτύκια, εἴτε γιὰ τὸν συνεχῆ ἑορτασμὸ 
τοῦ Πάσχα ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτες ὡς «Πάσχα Κυρίου», μετὰ 
τὴν ἐγκατάστασή τους στὴ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας, εἴτε ἀκόμα 
καὶ γιὰ τοὺς δώδεκα ἄρτους τῆς προθέσεως στὴν Κιβωτὸ τῆς 
Διαθήκης, κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀργότερα στὸν ναὸ 
τοῦ Σολομῶντος ποὺ ἀντικαθίσταντο κάθε Σάββατο, ἀφοῦ 
οἱ προηγούμενοι καταναλώνονταν μόνο ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τοῦ 
Ναοῦ, ὅλα αὐτά, ὅπως διαπιστώνουμε, περιστρέφονται γύρω 
ἀπὸ τὴν τροφή. Ἀποσκοποῦσαν στὴ βεβαίωση τῆς παρουσίας 
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς σχέσεώς του καὶ τῆς ἰσχύος τῆς Διαθήκης του 
μὲ τὸν Ἰσραηλιτικὸ λαό. Ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς δώδεκα 
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ἄρτους τῆς προθέσεως, ἕνας γιὰ κάθε φυλὴ τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ 
βρίσκονταν πάνω σὲ χρυσὴ τράπεζα, στὴν ἀρχὴ μέσα στὴν 
Κιβωτὸ τῆς Διαθήκης, ποὺ τοποθετήθηκε ἀργότερα μέσα στὸν 
Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων, γινόταν μὲ τὴν παρουσίαση τῶν ἄρτων 
στοὺς προσκυνητὲς τοῦ Ναοῦ. Τὰ ἀντικείμενα ποὺ βρίσκονταν 
μέσα στὴν Κιβωτὸ τῆς Διαθήκης ἦταν οἱ Πλάκες τοῦ Νόμου,  
ἡ Στάμνα μὲ τὸ Μάννα καὶ ἡ Ράβδος τοῦ Ἀαρὼν καὶ οἱ Ἄρτοι 
τῆς Προθέσεως. Στὸν Λαὸ ποὺ πήγαιναν προσκυνητὲς στὸν 
Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων ἐπιδεικνύονταν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο 
οἱ Ἄρτοι ὡς σημεῖα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.

2. Ο Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀποκαλύπτει ὅτι εἶναι ὁ ἄλλος Μωυσῆς 
ποὺ θὰ ὁδηγήσει τὸν Νέο Λαό του στὴ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας. Κά-
νοντας ἄμεση ἀναφορὰ σὲ ὅλα τὰ προαναφερθέντα γεγονότα, 
εἶπε τοὺς λόγους, οἱ ὁποῖοι σκανδάλισαν ἀκόμα καὶ μερικοὺς 
ἀπὸ τοὺς Μαθητές του καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὸν ἐγκατέλει-
ψαν. Μετὰ τὸ θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων, 
ὅταν ἤθελαν νὰ τὸν ἀνακηρύξουν βασιλέα, πιστεύοντας ὅτι 
εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας, ὁ Χριστὸς τοὺς ἔδωσε ἀπά-
ντηση ποὺ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν τροφὴ τοῦ Μάννα 
καὶ τὸν πραγματικὸ ἄρτο ποὺ κατέρχεται ἀπὸ τὸν οὐρανό.  
Ὁ ἄρτος αὐτὸς ποὺ κατέρχεται ἀπὸ τὸν οὐρανό, τὸ πραγματικὸ 
Μάννα ποὺ προσφέρει τὴν αἰώνιο ζωή, ταυτίζεται μὲ τὸ Σῶμα 
καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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3. Τὸ Ἑβραϊκὸ πασχαλινὸ δεῖπνο καὶ ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος 
τοῦ Χριστοῦ 

«Διπλοῦς ὁ Δεῖπνος∙ πάσχα γὰρ νόμου φέρει
Καὶ πάσχα καινόν, αἷμα, σῶμα Δεσπότου»5

Τὸ πασχαλινὸ Ἑβραϊκὸ τραπέζι περιλάμβανε τὸν ἀμνό, 
σὲ ἀνάμνηση τοῦ ἀμνοῦ στὴν Αἴγυπτο, ἄζυμο ἄρτο, ζωμὸ μὲ 
διάφορα συστατικά, πικρὰ χόρτα ποὺ θύμιζαν τοὺς σκληροὺς 
χρόνους τῆς δουλείας στὴν Αἴγυπτο καὶ τέσσερα ποτήρια μὲ 
κρασί. Ὁ μικρότερος ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων τῆς οἰκογένειας 
ποὺ ἔπρεπε νὰ λάβουν μέρος ἦταν δεκαοκτώ. Ὁ Πρῶτος τῆς 
οἰκογένειας σὲ διάφορα στάδια τοῦ δείπνου ἐξηγοῦσε τοὺς 
συμβολισμοὺς καὶ τὴν ἱστορία τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ 
τὰ θαυμαστὰ γεγονότα ποὺ ἐνήργησε ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ἀπελευ-
θέρωσή τους καὶ τὴν ἔξοδό τους ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο6.

5 Συναξάριον Μεγάλης Πέμπτης, Δίστιχον.
6  Γινόταν ἀνάγνωση κειμένων τῆς Δημιουργίας ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως 
καὶ τῆς Ἐξόδου καὶ ψάλλονταν συγκεκριμένοι Ψαλμοὶ τοῦ Δαυίδ.
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(α) Νέα «Ἔξοδος» ὑπὸ τὸν Χριστό. Ἡ Νέα Διαθήκη μεταξὺ 
τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Νέου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ

Οἱ ἱεροὶ Εὐαγγελιστὲς δὲν μᾶς δίδουν λεπτομέρειες γιὰ  
τὸ τί περιλάμβανε τὸ Πασχαλινὸ τραπέζι τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου 
τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἑρμηνευτὲς πιθανολογοῦν ὅτι περιλάμβανε 
ὅλα τὰ προβλεπόμενα γιὰ τὸ Ἑβραϊκὸ Πάσχα7. Ἀπὸ τὶς περι-
γραφὲς τῶν Εὐαγγελίων τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ 
εἶναι ὅτι ἐκεῖνος ποὺ πρόσφερε τὸ πασχαλινὸ δεῖπνο ἦταν  
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἀλλὰ δὲν ἦταν οἰκογενειακὸ δεῖπνο, ὅπως 
στοὺς Ἰσραηλίτες. Οἱ παρακαθήμενοι ἦσαν οἱ δώδεκα Ἀπό-
στολοι ποὺ δὲν εἶχαν ἐξ αἵματος συγγένεια. Ἦσαν ὅμως  
οἱ δώδεκα κλητοὶ νέοι «γενάρχες» τοῦ Νέου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 
Οὔτε περὶ τῶν παρατιθεμένων φαγητῶν γίνεται λόγος, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὸ «τρυβλίον», δηλαδὴ τὸ δοχεῖο μέσα στὸ ὁποῖο ὑπῆρχε 
ὁ ζωμὸς καὶ φαίνεται ἕνα ἀπὸ αὐτὰ βρισκόταν κοντὰ στὸν 
Χριστὸ καὶ στὸ ὁποῖο βούτηξε καὶ τὸ ψωμί του ὁ Ἰούδας. Ἀνα-
φέρονται καὶ ποτήρια μὲ κρασί, ὅπως καὶ ὁ ἄρτος ποὺ χρησι-
μοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Χριστό. Αὐτὰ καὶ ἄλλα στοιχεῖα δημιουρ-
γοῦν ἀμφιβολίες κατὰ πόσο στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο εἶχαν ὅλα  
τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὸ Ἑβραϊκὸ πασχαλινὸ δεῖπνο φαγητά.  

7  Στὴν εἰκονογραφία τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου πολλὲς φορὲς τοποθετεῖται στὸ 
κέντρο τῆς Τράπεζας τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ἀντὶ τοῦ πασχαλινοῦ ἀμνοῦ, 
κύπελλο μὲ ψάρι ποὺ ἐνίοτε φέρει τὴν ἐπιγραφή, ΙΧΘΥΣ. Πιθανὸν αὐτὸ νὰ 
μὴν ἔχει καθαρὰ θεολογικὸ περιεχόμενο, ἀλλὰ νὰ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς τῆς 
μὴ κρεοφαγίας στοὺς μοναστικοὺς κύκλους, ἀπ’ ὅπου καὶ ὁ ἁγιογράφος τὸ 
ἀντλεῖ. Ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κωνσταντίας εἶναι κατηγορηματικὸς ὅτι ὁ Μυστικὸς 
Δεῖπνος περιλάμβανε τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὸ Ἑβραϊκὸ Πάσχα φαγητὰ ἄσχε-
τα ἂν ἔγινε νωρίτερα ἀπὸ τὸ Ἑβραϊκὸ Πάσχα. «Πάσχα δὲ τῶν Ἰουδαίων πρόβατον 
ἦν καὶ ἄζυμα, κρέα προβάτου ὀπτὰ πυρὶ ἐσθιόμενα» (Ἐπιφανίου Κωνσταντίας, 
Πανάριον, 22.16-17, ἔκδ. Karl Holl, Epiphanius, Ancoratus und Panarion, Haer. 1-33, 
Bände 1, [Die griechischen christlichen Schriftsteller 25], Hinrichs, Leipzig 1915, 
σ. 362). Ἡ ἐπιμονὴ αὐτὴ τοῦ Ἐπιφανίου ὀφείλεται στὸ ὅτι καταπολεμᾶ τοὺς 
Ἐβιωνίτες, οἱ ὁποῖοι δὲν κατέλυαν τὸ κρέας καὶ ἀλλοίωναν καὶ τὸ εὐαγγελικὸ 
κείμενο γιὰ νὰ στηρίξουν τὴ θέση τους περὶ μὴ βρώσεως κρεάτων. Προσθέτει 
στὴν ἐπιχειρηματολογία του ὅτι ὁ Χριστὸς ἦλθε γιὰ νὰ ἐκπληρώσει τὸν Νόμο 
καὶ ὄχι νὰ τὸν καταργήσει.
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Τὸ πλέον βέβαιο καὶ τὸ πλέον σημαντικὸ στὴ συγκεκριμένη 
περίπτωση εἶναι ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἀκολούθησε τὴ σειρὰ ἱερο-
τελεστίας καὶ παραδόσεως τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πάσχα κατὰ τὸν Μυ-
στικὸ Δεῖπνο. Αὐτὸ ἔγινε μὲ ἐπιλογὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατὶ 
ἤθελε νὰ δώσει μία νέα προοπτικὴ στὸ Δεῖπνο τοῦ Ὑπερώου 
τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὄντως, τὴν ὥρα ἐκείνη τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου 
ὁ Χριστὸς προετοίμαζε μία ἄλλη πραγματικὴ καὶ μεγαλύτε-
ρη «ἔξοδο» τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας 
καὶ τοῦ θανάτου, αὐτὴν ποὺ ἀποτελοῦσε σκιὰ καὶ προτύπω-
νε τὸ δεῖπνο τῶν Ἰσραηλιτῶν στὴν Αἴγυπτο μὲ τὴ θυσία τοῦ 
Ἀμνοῦ, αὐτὸ ποὺ προτύπωνε ἡ θυσία τῶν βοδιῶν στὸ Σινᾶ, 
αὐτὸ ποὺ προτύπωνε τὸ φαγητὸ στὸν «τόπο τοῦ Θεοῦ» στὸ 
Σινᾶ ἢ καὶ τὸ Μάννα ἀπὸ τὸν οὐρανό. Κατὰ τὸν Εὐαγγελιστὴ 
Λουκᾶ, ἤδη μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ Δείπνου ὁ Χριστὸς ἀκολούθη-
σε ἄλλη σειρὰ ποὺ φανέρωνε τὴν περαιτέρω πορεία τῆς ἐν 
Χριστῷ «ἐξόδου», σὲ σχέση μὲ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δίδοντας 
αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦμε θεολογικὰ «ἐσχατολογικὴ προοπτι-
κή», γι’ αὐτὸ καὶ εἶπε χαρακτηριστικὰ στοὺς Ἀποστόλους του: 
«ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾿ ὑμῶν πρὸ 
τοῦ με παθεῖν· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ φάγω ἐξ αὐτοῦ 
ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. καὶ δεξάμενος τὸ 
ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπε· λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε 
ἑαυτοῖς· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ γεννήματος τῆς 
ἀμπέλου ἕως ὅτου ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ» (Λκ. 22:15-18)8.  
 

8  Ὁ Γρηγόριος Ναζιανζηνὸς ὁ Θεολόγος γράφει γιὰ τὸ Πάσχα καὶ τὴν Εὐχα-
ριστία: «Μεταληψόμεθα δὲ τοῦ Πάσχα, νῦν μὲν τυπικῶς ἔτι, καὶ εἰ τοῦ παλαιοῦ 
γυμνότερον (τὸ γὰρ νομικὸν Πάσχα, τολμῶ καὶ λέγω, τύπου τύπος ἦν ἀμυδρό-
τερος)∙ μικρὸν δὲ ὕστερον, τελεώτερον καὶ καθαρώτερον, ἡνίκα ἂν αὐτὸ πίνῃ 
καινὸν μεθ’ ἡμῶν ὁ Λόγος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρὸς, ἀποκαλύπτων καὶ διδάσκων,  
ἃ νῦν μετρίως παρέδειξε. Καινὸν γάρ ἐστιν ἀεὶ τὸ νῦν γνωριζόμενον. Τίς δὲ ἡ πόσις 
καὶ ἡ ἀπόλαυσις, ἡμῶν μὲν τὸ μαθεῖν, ἐκείνου δὲ τὸ διδάξαι, καὶ κοινώσασθαι 
τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς τὸν λόγον. Τροφὴ γάρ ἐστιν ἡ δίδαξις, καὶ τοῦ τρέφοντος» 
(Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Λόγος ΜΕ΄. Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα, PG 36, 656.1-11).
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Ἐδῶ πρέπει νὰ ὑπενθυμίσουμε τὸ φαγητὸ ποὺ εἶχε ὁ Μωυσῆς 
καὶ οἱ ἄλλοι ἄρχοντες τοῦ Ἰσραὴλ στὸ ὄρος Σινᾶ, στὸν «τόπο 
τοῦ Θεοῦ», ὅταν ὁ Μωυσῆς θὰ παραλάμβανε ἀπὸ τὸν Θεὸ 
τὶς πλάκες τοῦ Νόμου τῆς Διαθήκης μὲ τὸν Ἰσραηλιτικὸ λαό.  
Ὁ Χριστὸς στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο ἄρχισε μὲ τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ 
τέσσερα ποτήρια ὅπως προβλέπονταν ἀπὸ τὸ πασχαλινὸ 
Ἑβραϊκὸ δεῖπνο, ἀλλὰ δὲν ἐπρόκειτο ἀκόμα γιὰ τὸ ποτήριο 
μὲ τὸν οἶνο τῆς Εὐχαριστίας. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ποτήριο ἤπιαν ὅλοι  
οἱ Ἀπόστολοι. Στὴ συνέχεια, ἀφοῦ ἤπιαν ἀπὸ τὸ πρῶτο ποτή-
ριο, τότε ὁ Χριστὸς προχώρησε στὴν εὐλογία τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ 
οἴνου μὲ τὸ δεύτερο ποτήριο, γεγονὸς ποὺ σημαίνει πλέον τὴν 
Εὐχαριστιακὴ Ἀναφορὰ καὶ τὴν παράδοση τῆς Εὐχαριστίας καὶ 
τὴ σύναψη τῆς Νέας Διαθήκης: «καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστή-
σας ἔκλασε καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων∙ τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου 
τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον∙ τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων∙ τοῦτο τὸ 
ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυ-
νόμενον» (Λκ. 22:19-20). Ἡ πρόταση καὶ πληροφορία, «μετὰ τὸ 
δειπνῆσαι», δὲν σημαίνει ἀπαραίτητα ὅτι ἔφαγαν ἄλλο φαγητό, 
ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ἀποκλείει. Μεταξὺ τοῦ Ἄρτου, τοῦ Σώματος 
τοῦ Χριστοῦ, ποὺ οἱ Ἀπόστολοι ἔφαγαν ὅταν τοὺς τὸν πρόσφερε 
ὁ Χριστός, μεσολαβεῖ ἕνα διάστημα, τὸ ὁποῖο καλύπτεται μὲ 
τὴν πληροφορία «μετὰ τὸ δειπνῆσαι» καὶ στὴ συνέχεια ἤπιαν 
τὸν οἶνο ἀπὸ τὸ Ποτήριο ποὺ καὶ πάλιν τοὺς πρόσφερε. Ὁ μὲν 
ἄρτος ὄντας τὸ Σῶμα Χριστοῦ καὶ ὁ οἶνος τοῦ ποτηρίου τὸ Αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ. Ἂν ὑποθέσουμε ὅτι μετὰ τὸ πρῶτο ποτήριο ποὺ 
ἀναφέρεται ἀναμφίβολα ὡς ἔναρξη τοῦ Δείπνου, ἀκολούθησε 
καὶ τὸ δεύτερο, ποὺ οἱ Εὐαγγελιστὲς δὲν κρίνουν σημαντικὸ 
νὰ τὸ ἀναφέρουν, τότε τὸ Ποτήριο τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ 
μᾶλλον εἶναι τὸ τρίτο ἀπὸ τὰ τέσσερα προβλεπόμενα ποτήρια 
τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πάσχα. Τὸ Μυστήριο τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου 
μπορεῖ νὰ ἔχει τὶς ἑξῆς ὄψεις: ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ προσφέρων καὶ  
ὁ προσφερόμενος. Προσδίδει μυστηριακὸ χαρακτήρα, γιατὶ προ-
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σφέρει τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα του, προσφέρει τὸν ἄρτο ποὺ κατέβηκε 
ἀπὸ τὸν οὐρανό, προσφέρει, ὅπως εἶπε, τὴ σάρκα καὶ τὸ αἷμα του.  
Ἡ προσφορὰ αὐτὴ γίνεται πρὶν ἀκόμα ὑψωθεῖ στὸν Σταυρὸ καὶ 
γι’ αὐτὸ ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος συνδέεται μὲ τὴ Σταυρική του θυσία.  
Ὁ Χριστός, προσδίδοντας μυστηριακὸ χαρακτήρα στὸν Μυστικὸ 
Δεῖπνο καὶ ἐντάσσοντας σὲ αὐτὸν καὶ τὴ σταυρική του θυσία, 
καθιστᾶ τὴ σταύρωση τὴν ἴδια «θυσία» «ἅπαξ γενομένην». 

(β) Πότε συμπληρώνεται ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος

Εἶναι προφανὲς ὅτι τὸ Πασχαλινὸ Δεῖπνο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ μὲ τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους δὲν εἶχε χαρακτήρα ἀνάμνη-
σης καὶ ἀναφορᾶς ὅπως τὸ Ἑβραϊκὸ πασχαλινὸ δεῖπνο ποὺ ἀπο-
τελοῦσε ἀνάμνηση τῆς ἐξόδου τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπὸ τὴν Αἴγυ-
πτο. Οἱ τρεῖς Συνοπτικοὶ Εὐαγγελιστὲς –Ματθαῖος, Μᾶρκος, 
Λουκᾶς– δὲν περιγράφουν ἄλλη συνέχεια τῆς ἱεροτελεστίας τοῦ 
Δείπνου ὅπως προέβλεπε τὸ Ἑβραϊκὸ ἔθος καὶ δὲν ἀναφέρεται 
ἂν προχώρησαν σὲ φαγητὸ καὶ ἀναμφίβολα δὲν ἀναφέρεται  
ἡ χρήση τοῦ τελευταίου ποτηρίου μὲ τὸ κρασί. Ὁ Μυστικὸς 
Δεῖπνος φαίνεται νὰ παρέμεινε ἡμιτελής. Οἱ δύο πρῶτοι Εὐαγ-
γελιστές, μετὰ τὸ Ποτήριο, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Χριστὸς τοὺς κάλεσε νὰ 
πιοῦν, γιατὶ αὐτὸ εἶναι τὸ αἷμα του, λέγουν τὴν πρόταση, «Καὶ 
ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν» (Μτ. 26:30, Μκ. 14:26),  
ὁ δὲ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἀναφέρεται σὲ συζήτηση με-
ταξὺ τῶν Ἀποστόλων γιὰ τὸ ποιός θὰ εἶναι ὁ πρῶτος μετα-
ξύ τους, γιὰ νὰ καταλήξει μὲ τοὺς ἀξιοσημείωτους λόγους 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι βεβαιώνουν τὸ θεῖο σχέδιο γιὰ 
τὴν πορεία τῶν γεγονότων, ποὺ ὑπερβαίνουν τὴν ἱστορία 
καὶ τὴ συγκυρία καὶ ἔχουν τὴν ἐσχατολογικὴ προοπτική, 
κατὰ τὴν ὁποία, ὅπως τοὺς εἶπε ὁ Διδάσκαλός τους, θὰ πα-
ρακαθίσουν στὴν τράπεζα τῆς βασιλείας του: «ὑμεῖς δέ ἐστε  
οἱ διαμεμενηκότες μετ᾿  ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου· κἀγὼ  
διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν,  
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ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ 
μου, καὶ καθίσεσθε ἐπὶ θρόνων κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς 
τοῦ Ἰσραὴλ» (Λκ. 22:28-30)9. Εἶναι σημαντικό, μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ  
νὰ ποῦμε ὅτι τὸ πρῶτο ποτήριο ποὺ χρησιμοποιήθηκε κατὰ τὴ 
διάρκεια τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου εἶναι ἐκεῖνο πού, ὅπως βεβαίωσε  
ὁ Χριστός, θὰ τὸ πιεῖ μαζὶ μὲ τοὺς Μαθητές του καὶ ὅλους 
ἐκείνους ποὺ θὰ γίνουν κληρονόμοι τῆς αἰώνιας Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι πλέον ἡ ὑποσχόμενη ἀπὸ τὸν Θεὸ νέα 
Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας, ἀντὶ τῆς ἐπίγειας γῆς τῆς ἐπαγγελίας 

9  Τὸ πότε πραγματοποιήθηκε ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, ἂν δηλαδὴ ἔγινε τὴν ἡμέρα 
τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πάσχα ἢ νωρίτερα, ὁ ἅγ. Ἐπιφάνιος μὲ βεβαιότητα θέλει τὸ 
Πασχαλινὸ Δεῖπνο τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Μαθητῶν του νὰ ἔγινε τρεῖς ἡμέρες 
νωρίτερα, δηλαδὴ τὴν Πέμπτη. «Πάσχει δὲ ἐν τῇ πρὸ δεκατριῶν καλανδῶν 
Ἀπριλλίων ὑπερβεβηκότων αὐτῶν μίαν ἑσπέραν τουτέστιν ἐν τῇ τεσσαρεσκαι-
δεκαταίας σελήνης νυκτερινῇ μέσῃ. προέλαβον γὰρ καὶ ἔφαγον τὸ Πάσχα, ὥς 
φησι τὸ εὐαγγέλιον καὶ ἡμεῖς πολλάκις εἴπαμεν∙ ἔφαγον οὖν τὸ Πάσχα πρὸ δύο 
ἡμερῶν τοῦ φαγεῖν τουτέστι τῇ τρίτῃ ἑσπέρας ὅπερ ἔδει τῇ πέμπτῃ ἑσπέρας∙ 
τεσσαρεσκαιδεκάτη γὰρ οὕτως ἦν ἡ πέμπτη. συλλαμβάνεται δὲ τῇ αὐτῇ τρίτῃ 
ὀψέ, ἥτις ἦν ἑνδεκάτη τῆς σελήνης νυκτερινὴ πρὸ δεκαὲξ καλανδῶν Ἀπριλλίων 
τετρὰς ἐπιφώσκουσα δωδεκάτη νυκτερινὴ πρὸ δεκαπέντε καλανδῶν Ἀπριλλίων 
πέμπτη τρισκαιδεκάτη ἡμερινή, νυκτερινὴ δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη πρὸ δεκατεσ-
σάρων καλανδῶν Ἀπριλλίων προσάββατον τεσσαρεσκαιδεκάτη ἡμερινὴ πρὸ 
δεκατριῶν καλανδῶν Ἀπριλλίων σάββατον πεντεκαιδεκάτη ἡμερινὴ πρὸ δεκαδύο 
καλανδῶν Ἀπριλλίων ἐπιφώσκουσα κυριακὴ πεντεκαιδεκάτη νυκτερινή∙ ὅπερ 
ἦν φωτισμὸς Ἅιδου καὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ καὶ <ἰσότης> νυκτὸς καὶ ἡμέρας, διὰ 
τὴν πεντεκαιδεκάτην τῆς σελήνης καὶ τὸν τοῦ ἡλίου δρόμον∙ ὅτι καὶ ἀνάστασις 
καὶ ἰσημερία πρὸ ἕνδεκα καλανδῶν Ἀπριλλίων <ἐγένετο>, περὶ ἣν πλανηθέντες 
<οἱ Ἰουδαῖοι> ὑπέρβατον μίαν ἡμέραν ἐποίησαν, ὡς προεῖπον. ἔχει δὲ ὥρας τινὰς  
ἡ ψῆφος τῆς λεπτολογίας, ἥτις ἐμπίπτει δι’ ἐτῶν τριῶν, παρ’ αὐτοῖς διαφωνου-
μένη ἡμέραν μίαν∙ προστιθέασι γὰρ τῷ σεληνιακῷ δρόμῳ μετὰ τὰς τριακοσίας 
πεντήκοντα τέσσαρας ἡμέρας καὶ ἄλλας κατ’ ἔτος τέσσαρας ὥρας, ὡς εἶναι 
εἰς τρία ἔτη ἡμέραν μίαν. διὸ παρ’ αὐτοῖς πέντε μῆνες τελοῦν ται ἐμβόλιμοι εἰς 
ἔτη δεκατέσσαρα, διὰ τὸ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τοῦ ἡλιακοῦ δρόμου τῶν τριακοσίων 
ἑξήκοντα πέντε ἡμερῶν καὶ ὡρῶν τριῶν τὴν ὥραν μίαν∙ προστιθεμένων γὰρ 
τῶν ὡρῶν λοιπὸν γίνονται τξε΄ ἡμέραι παρὰ ὥραν μίαν∙ ὅθεν οὗτοι ἑξάκις πο-
λυπλασιάσαντες τὰ ιδ ἔτη διὰ τοῦ πδ ἔτους ἐν τῷ ὀγδοηκοστῷ πέμπτῳ τιθέασιν 
ἐμβόλιμον ἕνα μῆνα, εἰς τὸ εἶναι τριάκοντα καὶ ἕνα μῆνας εἰς τὰ ὀγδοήκοντα 
καὶ πέντε ἔτη, οἵτινες ὤφειλον εἶναι κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τριάκοντα εἷς μὴν καὶ 
κα΄ ἡμέραι καὶ ὧραι γ΄» (Ἐπιφανίου Κωνσταντίας, Πανάριον, 26, ἔκδ. Karl Holl, 
Epiphanius, Ancoratus und Panarion, Panarion Haer. 34-64, Bände 2, [Die griechischen 
christlichen Schriftsteller 31], Hinrichs, Leipzig 1922, σσ. 295-298).
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τοῦ Ἰσραήλ. Εἶναι ἡ τράπεζα, τὸ Δεῖπνο τῆς αἰώνιας Βασι-
λείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός, ἑπομένως, ἀκόμα καὶ αὐτὴ τὴν 
ἐσχατολογικὴ κρίση τὴν ταυτίζει μὲ παράθεση «τράπεζας», 
στὴν ὁποία θὰ παρακαθίσουν οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι, γιὰ νὰ 
πραγματοποιήσουν τὴν κρίση τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Νέου 
Λαοῦ τοῦ Ἰσραὴλ (βλ. Πράξ. 5:1-11 καὶ 15:5-29). Σημαντικὸ 
ὅμως εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Χριστὸς ἀντικαθιστᾶ τὸν ἀμνὸ τοῦ 
Ἑβραϊκοῦ Πάσχα μὲ τὸ δικό του Σῶμα καὶ τὸ δικό του Αἷμα, 
προσφέροντάς τα στοὺς Ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τοῦδε καὶ 
στὸ ἑξῆς συνιστοῦν καὶ ἀντικαθιστοῦν τοὺς γενάρχες τῶν δώ-
δεκα φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπὸ ἐδῶ μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε 
ὅτι δὲν ἔγινε κατανάλωση τοῦ ἀμνοῦ, κατὰ τὸ Ἑβραϊκὸ πα-
σχαλινὸ δεῖπνο. Ἔτσι, γίνεται ἐπίσης ἀντιληπτὸ τὸ νόημα τῶν 
λόγων τοῦ Χριστοῦ ὅτι πρέπει νὰ φᾶμε τὴ σάρκα του καὶ νὰ 
πιοῦμε τὸ αἷμα του γιὰ νὰ ἔχουμε ζωὴν αἰώνιον10. Στὴν οὐσία,  
ἡ μετάληψη τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς Ἀπο-
στόλους κατὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο, εἶναι σχῆμα πρωθύστερο, 
γιατὶ θὰ ἀκολουθοῦσε ἡ Σταυρικὴ θυσία. 

Τὸ ἄλλο ποτήριο, ποὺ φαίνεται ὅτι δὲν χρησιμοποιήθηκε 
κατὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο, εἶναι τὸ ἐπίπονο ποτήριο τοῦ Πάθους 
τοῦ Κυρίου. Ἐδῶ κάνουμε μία παρένθεση γιὰ νὰ θυμίσουμε 
τὸ αἴτημα τῶν δύο ἀδελφῶν ἀποστόλων, Ἰακώβου καὶ Ἰωάν-
νη, νὰ λάβουν προνομιακὴ θέση στὴ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ.  

10  Ὁ Ὠριγένης σχολιάζει τοὺς ἀνωτέρω λόγους τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην 
Εὐαγγέλιο: «Καὶ ὅτι νοητόν ἐστι τὸ πάσχα καὶ οὐ τοῦτο τὸ αἰσθητόν, αὐτὸς λέγει∙  
“Ἐὰν μὴ φάγητέ μου τὴν σάρκα καὶ πίητέ μου τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυ-
τοῖς”. Ὀφείλομεν ἄρα κατὰ αἰσθητὸν τὰς σάρκα αὐτοῦ τρώγειν καὶ τὸ αἷμα 
αὐτοῦ πίνειν; Εἰ δὲ τοῦτο νοητῶς λέγει, ἄρα νοητὸν καὶ οὐκ αἰσθητόν ἐστι τὸ 
πάσχα. Καὶ ἴδωμεν εἰ ἀκολουθεῖ τοῖς ἐν τῷ πάσχα εἰρημένοις τὰ ὑπὸ τοῦ σωτῆρος 
λελεγμένα. Ὡς γὰρ ἐκεῖ εἴρηται τὸν μὴ φαγόντα τὸ πάσχα ἐξολεθρευθήσεσθαι 
ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ νῦν λέγει τὸ ἀληθὲς πρόβατον τὸν μὴ φαγόντα τῶν 
σαρκῶν αὐτοῦ μὴ ἔχειν ζωήν∙ ὡς ἐκεῖ ὁ ὀλεθρεύων οὐ δύναται τῶν φαγόντων 
τοῦ προβάτου θιγεῖν, καὶ νῦν ὁ τοῦ ἀληθοῦς προβάτου φαγὼν τὸν ὀλεθρευτὴν 
καταφεύγει» (Ὠριγένους, Περὶ τοῦ Πάσχα, I, 43-44.6-19, ἔκδ. Bernd Witte, Die 
Schrift des Origenes “Über das Passa”, [Arbeiten zum spätantiken und koptischen 
Ägypten 4], Oros Verlag, Altenberge 1993, σ. 104).
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Ὁ Χριστός, μεταξὺ ἄλλων, τοὺς ρώτησε: «δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήρι-
ον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι;»  
(Μκ. 10:38). Τὸ αἰνιγματικὸ γιὰ τοὺς ἀποστόλους ἐρώτημα ἦταν 
φανερὸ γιὰ τὸν Χριστὸ ὅτι τὸ ποτήριο αὐτὸ ἐπρόκειτο γιὰ ἐκεῖνο 
τοῦ σταυρικοῦ του Θανάτου11. Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, ποὺ στὴν 
πραγματικότητα δὲν ὁλοκληρώθηκε στὸ Ὑπερῶο, εἶχε συ-
νέχεια γιὰ νὰ περιλάβει τὰ Πάθη, τὸν Σταυρό, τὸν Θάνατο 
καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ὅταν ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν 
Ἐλαιῶν, ὁ Χριστὸς προσευχήθηκε στὸν Πατέρα του: «πάτερ 
μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· 
πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ» (Μτ. 26:39, βλ. Μκ. 14:36 
καὶ Λκ. 22:42). Στὸν Σταυρό, ὅμως, ὡς ἄλλο «ποτήριο» τοῦ Μυ-
στικοῦ καὶ Μυστηριακοῦ Δείπνου τοῦ πρόσφεραν τὸ ξύδι γιὰ 
νὰ πιεῖ τὴν ὥρα τοῦ σταυρικοῦ του θανάτου, τὸ πικρὸ ποτήριο 
γιὰ νὰ ἀφαιρέσει τὸ δηλητήριο τῆς ἁμαρτίας. Σημειώνεται ὅτι 
σὲ προηγούμενη περίπτωση ποὺ τοῦ προσφέρθηκε ἀπὸ τοὺς 
στρατιῶτες ποὺ διενεργοῦσαν τὴ σταύρωση κρασὶ ἀναμεμιγ-
μένο μὲ ἀναισθητικό, «ἐσμυρνισμένον οἶνον» (Μκ. 15:23) ἢ «ὄξος 
μετὰ χολῆς μεμιγμένον» (βλ. Μτ. 27:34), μὲ στόχο νὰ μειώσουν 
τοὺς φρικτοὺς πόνους τῆς σταυρώσεως, ὁ Χριστὸς ἀρνήθηκε 
νὰ τὸ πιεῖ. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης τὸ σημειώνει μὲ ἔντονο 
τρόπο: «Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται, 
ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· διψῶ. σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους 
μεστόν· οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ ὑσσώπῳ περιθέντες 
προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς 

11  «Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· 
διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί 
θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ 
εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ 
οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ 
ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι 
βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν 
δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς ἡτοίμασται» (Μκ. 10:35-40).
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εἶπε, τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα» 
(Ἰω. 19:28-30). Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ Χριστὸς ἔδωσε προέκτα-
ση τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου γιὰ νὰ περιλάβει τὸ ποτήριο τοῦ 
θανάτου του, δηλαδή, τὰ Πάθη, τὸν Σταυρό, τὸν Θάνατο, τὴν 
Ταφὴ καὶ τὴν Ἀνάστασή του, γιὰ νὰ δωρίσει τὸ μεγάλο αὐτὸ 
δῶρο τῆς ἀναστάσεως στὸν ἄνθρωπο καί, ἐπαναλαμβάνουμε, 
μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου μεταβάλλεται σὲ 
λυτρωτικὴ θυσία. Τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο στὴ 
σταυρικὴ θυσία καὶ στὴν εὐχαριστιακὴ θυσία ὁ ἅγιος Νικόλαος 
Καβάσιλας περιγράφει ὡς ἑξῆς: «Καὶ ἔξεστι τοῖς ταῦτα ὁρῶσι 
πάντα ἐκεῖνα πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἔχειν∙ ὁ μὲν γὰρ τῶν δώρων 
ἁγιασμός, αὐτὴ ἡ θυσία, “τὸν θάνατον αὐτοῦ καταγγέλλει” καὶ 
τὴν ἀνάστασιν καὶ τὴν ἀνάληψιν, ὅτι τὰ τίμια ταῦτα δῶρα εἰς 
αὐτὸ τὸ Κυριακὸν μεταβάλλει σῶμα, τὸ ταῦτα πάντα δεξάμε-
νον, τὸ σταυρωθέν, τὸ ἀναστάν, τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνεληλυθός∙ 
τὰ δὲ πρὸ τῆς θυσίας, τὰ πρὸ τοῦ θανάτου, τὴν παρουσίαν, τὴν 
ἀνάδειξιν, τὴν τελείαν φανέρωσιν∙ τὰ δὲ μετὰ τὴν θυσίαν, “τὴν 
ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός”, ὡς αὐτὸς εἶπε, τὴν τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος εἰς τοὺς ἀποστόλους κάθοδον, τὴν τῶν ἐθνῶν δι’ ἐκείνων 
ἐπιστροφήν τε καὶ κοινωνίαν»12.

Ὁ Παροιμιαστὴς μὲ προφητικὴ ἔμπνευση ἐκ μέρους τοῦ 
Μεσσία μᾶς καλεῖ: «Ἔλθετε φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρτων καὶ πίε-
τε οἶνον, ὃν ἐκέρασα ὑμῖν» (Παρ. 9:5). Διαπιστώσαμε ἀπὸ τὶς 
προηγούμενες ἀναφορές μας ὅτι τὰ σημαντικὰ γεγονότα τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ καθορίζουν τὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου 
μὲ τὸν Θεὸ συνδέονται μὲ τροφή. Ὁ Χριστὸς ἐπίσης ἐγκαινιά-
ζει τὴ νέα «ἔξοδο» καὶ τὸ «Πάσχα» μὲ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο.  
 

12  Νικολάου Καβάσιλα, Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν, 1, 6.9-19, ἔκδ. Sévérien 
Salaville – René Bornert – Jean Gouillard – Pierre Périchon, Nicolas Cabasilas, 
Explication de la divine liturgie, [Sources Chrétiennes 4 bis], Les Éditions du Cerf, 
Paris 1967, σ. 60.



46

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ |  1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οἱ περισσότερες ἐμφανίσεις του μετὰ τὴν Ἀνάσταση συνδυ-
άζονται ἐπίσης μὲ τροφή. Ὁ Ἄρτος καὶ ὁ Οἶνος τῆς Εὐχαρι-
στίας, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου δηλώ-
νουν τὴν παρουσία του μέσα στὴν Ἐκκλησία κατὰ τὴν τέλεση 
τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἐκεῖ γευόμεθα τὸν «νέον ἄρτον» καὶ 
πίνουμε τὸν «καινὸν οἶνον». Αὐτὸ μᾶς τὸ φανέρωσε ὁ ἴδιος  
ὁ Κύριος μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του στὴν πορεία του στοὺς Ἐμμα-
ούς, ὅπου, παρουσίᾳ τῶν δύο συνοδοιπόρων του Ἀποστόλων, τέ-
λεσε τὴ μεταπασχαλινὴ Εὐχαριστία. Μετὰ τὴν εὐλογία καὶ τὸν 
διαμοιρασμὸ τοῦ ἄρτου δὲν ἦταν πλέον ὁρατὸς στὰ μάτια τῶν 
δύο Μαθητῶν του μὲ τὴν ἀνθρώπινή του μορφή. Ἡ παρουσία 
του ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς παραμένει ὁ Ἄρτος καὶ ὁ Οἶνος τῆς 
θείας Εὐχαριστίας, ποὺ μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
μεταβάλλονται σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Θὰ μπορούσαμε 
νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Ἄρτος καὶ ὁ Οἶνος τῆς θείας Εὐχαριστίας, τὸ 
ἀθάνατο οὐράνιο Μάννα καὶ ὄχι ὅπως ἐκεῖνο ποὺ ἔφαγαν οἱ 
Ἰουδαῖοι στὴν Ἔρημο, εἶναι ὁ Ἄρτος «ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα-
βάς», τὸν ὁποῖο παρέχει ὁ Θεὸς Πατέρας, εἶναι ἡ Σάρκα καὶ τὸ 
Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ποὺ προσφέρει ζωὴν αἰώνιον, εἶναι  
ἡ ἀθάνατη τροφὴ τοῦ Παραδείσου τὴν ὁποία ἀπέρριψαν  
οἱ Πρωτόπλαστοι καὶ ἀντὶ ἐκείνης ἔφαγαν τὴν τροφὴ ποὺ ὁδήγη-
σε στὸν θάνατο13. Ὁ Χριστὸς Ἰησοῦς, μὲ τὴν ἐνανθρώπησή του,  

13  Ὁ Γεννάδιος Σχολάριος σχολιάζει: «Τὸ δὲ τοῦ Χριστοῦ σῶμα τῷ μὲν λόγῳ 
τοῦ σώματος τρέφον, τῷ δὲ τῆς καθαρότητος λόγῳ τῇ πρὸς τὴν θείαν φύσιν 
ἑνώσει καθαῖρον καὶ ἁγιάζον, ἀρκούντως ἡμῖν τὴν πνευματικὴν παρέχεται 
θρέψιν∙ τρεφόμενοι δὲ οὕτω καλῶς πρὸς τὴν πνευματικὴν καθαρότητα καὶ 
ὑγείαν ἐπαναγόμεθα, ἧς ἡμᾶς ἡ τῶν κεκωλυμένων βρῶσις ἐξέωσε τότε. Ἔδει 
γὰρ ἡμᾶς σωματικῇ τινι βρώσει τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν ὑγείαν ἐκείνην ἀποβα-
λόντας σωματικῇ τινι πάλιν τροφῇ πρὸς ἐκείνην ἐπανελθεῖν καὶ τὰ μὲν ὅμοια 
τοῖς ὁμοίοις θεραπευθῆναι καλῶς, τοῖς δ’ ἐναντίοις τὰ ἐναντία, οἷον βρώσεις 
μὲν ἄμφω σωματικαί, ἥ τε διαφθείρασα τὴν ἀρχήν, ἥ τε σῴζουσα νῦν, καὶ ὑγεία 
καὶ πνευματικὴ ζωὴ τό τε σῳζόμενον, τό τε φθειρόμενον∙ ἀλλ’ ἐκείνην μὲν ἀπέ-
τρεπεν ὁ Θεός, ταύτην δὲ νῦν ἐπιτρέπειν καὶ χορηγεῖ∙ κἀκείνην μὲν ὁ πονηρὸς 
εἰσηγεῖτο δαίμων, ταύτης δὲ ὁ τοῦ Θεοῦ υἱὸς οὐ σύμβουλος μόνον, ἀλλὰ καὶ 
διάκονος γίνεται∙ κἀκείνη μὲν ἡρπάζετο, πρὸς ταύτην δὲ  καὶ παρακαλούμεθα 
φανερῶς∙ κἀκείνη μὲν ὑφήδρευε τῆς παραβάσεως ὁ ἰός, ταύτῃ δὲ ὑποκέκρυπται 
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μὲ τὸν Σταυρικό του θάνατο καὶ τὴν Ἀνάστασή του, μᾶς ὁδη-
γεῖ στὴν τελικὴ νέα «Ἔξοδο» καὶ μᾶς ὁδηγεῖ καὶ πάλιν στὴν 
ἀθανασία καὶ στὴν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ14.

θησαυρὸς ἀγαθῶν ἀναρίθμητος» (Γενναδίου Σχολαρίου, Περὶ τοῦ μυστηριώδους 
σώματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 7, 4.22-36, ἔκδ. Martin Jugie – Louis 
Petit – Xenophon A. Siderides, Oeuvres complètes de Georges [Gennadios] Scholarios, 
tom. 1, Orationes et Panegyrici, Maison de la bonne presse, Paris 1928, σσ. 125-126).
14  «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς, ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ 
ξύλου σὺν Νικοδήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, ἄταφον, εὐσυμπάθητον 
θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν· οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ· ὃν πρὸ μικροῦ 
ὁ ἥλιος ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλλετω, καὶ ἡ γῆ τῷ 
φόβῳ ἐκυμαίνετω, καὶ διερρήγνυτο ναοῦ τὸ καταπέτασμα· ἀλλ’ ἰδοὺ νῦν βλέπω 
σε, δι’ ἐμὲ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον· πῶς σὲ κηδεύσω, Θεέ μου; ἢ πῶς 
σινδόσιν εἱλήσω; ποίαις χερσὶ δὲ προσψαύσω, τὸ σὸν ἀκήρατον σῶμα; ἢ ποῖα 
ᾄσματα μέλψω, τῇ σὴ ἐξόδῳ, οἰκτιρμόν; Μεγαλύνω τὰ Πάθη σου ὑμνολογῶ καὶ 
τὴν ταφήν σου, σὺν τῇ Ἀναστάσει, κραυγάζων· Κύριε, δόξα σοι» (Δοξαστικὸν 
τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως, Μεγάλη Παρασκευή).
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Τὸ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

«Καὶ διεχώρισεν ὁ Θεός ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς  
καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους»

Θεῖος φωτισμός ἢ πνευματικὴ συσκότιση;
Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ ἔχει ἑρμηνευτικὴ χρεία τῆς δι-

ηγήσεως τοῦ θαύματος γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ 
(Ἰω. 9:1-41). Ἔχει χαρακτήρα κηρυγματικὸ καὶ δὲν διεκδικεῖ θέση 
μεταξὺ τῶν Βιβλικῶν μελετῶν. Θέματα πρὸς συζήτηση: 1. Πνευ-
ματικὴ συσκότιση. 2. Ὁ Χριστὸς φῶς τοῦ κόσμου. 3. Τὸ ἔργο τοῦ 
Χριστοῦ στὸν κόσμο. 4. Δέχεται ἢ ἀπορρίπτει τὴν προσευχὴ τῶν 
ἁμαρτωλῶν ὁ Θεός; 5. Προβληματισμοὶ Χριστιανικῆς Ἠθικῆς.

1. Εἰσαγωγὴ
Ὅταν ἔγινε ἡ τρομερὴ ἔκρηξη ἀποθηκευμένων ἐκρηκτικῶν 

ὑλῶν στὸ Μαρὶ τῆς Κύπρου (11 Ἰουλίου 2011), ἡ χώρα βυθίστηκε 
στὸ σκοτάδι, δηλαδὴ σὲ μπλὰκ ἄουτ (black out), ὅπως λέγεται, 
καὶ οἱ ἐπιπτώσεις συνέχισαν ἐπὶ μακρὸν μὲ ἀνεπανόρθωτες 
ζημιὲς στὴν οἰκονομία τοῦ τόπου. Μὲ ἀφορμὴ τὴν εὐαγγελικὴ 
περικοπὴ τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ λεχθοῦν 
μερικὰ πράγματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν εὐαγγελικὴ αὐτὴ πε-
ρικοπὴ καὶ μὲ τὸ μπλὰκ ἄουτ ἀπὸ τὴν ἔκρηξη. Αὐτό, ἐξ αἰτίας 
δύο πολὺ σημαντικῶν ἐρωτημάτων ποὺ πηγάζουν μέσα ἀπὸ  
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τὴ διήγηση τοῦ θαύματος τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ: 
αὐτὸ τοῦ πόνου, τῶν θλίψεων καὶ τοῦ θανάτου καὶ ἐκεῖνο τῆς 
πνευματικῆς συσκότισης. Εἶναι δηλαδὴ παράδειγμα ποὺ μᾶς 
φανερώνει τόσο τὴν ὑλικὴ ὅσο καὶ τὴν πνευματικὴ διάσταση 
τῆς καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Μέσα ἀπὸ τὴν ἀνθρωποκτόνα ἐκείνη ἔκρηξη ὁ Κυπριακὸς 
λαὸς γνώρισε τί σημαίνει μπλὰκ ἄουτ, συσκότιση, ποὺ ὀφει-
λόταν στὴν καταστροφὴ τοῦ κέντρου παραγωγῆς ἐνέργειας,  
τὴν ἀπώλεια ἀνθρωπίνων ζωῶν, τὴν οἰκολογικὴ καὶ οἰκονομικὴ 
καταστροφή. Στὴ συγκεκριμένη περίπτωση τῆς εὐαγγελικῆς 
περικοπῆς, τὸ μπλὰκ ἄουτ συσκότησε ἐκείνους ποὺ ἤθελαν 
ἐπιμόνως νὰ ἀρνοῦνται τὸν Χριστό, ἐνῶ ὁ τυφλὸς ποὺ εἶχε τὸ 
φυσικὸ μπλὰκ ἄουτ, τὴν τύφλωση ἀπὸ τὴ γέννησή του, ζοῦσε 
μέσα στὸ ἀδιάκοπο καὶ ἄπλετο φῶς τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ.

Πυκνὴ σὲ νοήματα εἶναι ἡ εὐαγγελικὴ περικοπή, νο-
ήματα ποὺ κινοῦνται ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα 
μέχρι τὴ θεολογία καὶ τὸν συμβολισμό. Ἡ ὑπόθεση στρέ-
φεται γύρω ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ γεννήθηκε τυφλὸς καὶ 
τὴ θεραπεία του ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ εἶναι ἕνα ἀπὸ 
τὰ ἕξι θαύματα ποὺ περιγράφει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης15.  
(α) Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση μεταφέρεται στὸν ἀναγνώ-
στη τοῦ κειμένου ἡ διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅτι  
ἡ ὁποιαδήποτε ἀσθένεια ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο κακὸ συμβαίνει 
στὸν ἄνθρωπο εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς ἁμαρτίας ποὺ εἶχε 
διαπραχθεῖ ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ ἢ ἀπὸ ἄλλο συγγενικὸ πρόσωπο 
καὶ γι’ αὐτὸ ἐπιφέρει τὴν τιμωρία τοῦ Θεοῦ. (β) Ἐξ αἰτίας αὐτῆς 
τῆς Παλαιοδιαθηκικῆς διδασκαλίας διεξάγεται ἡ συζήτηση 
τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς Μαθητές του γιὰ τὸ ποιός ἔχει ἁμαρτήσει, 

15  Σύμφωνα μὲ τὸν Donald L. Gelpi, τὰ ἕξι αὐτὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ στὸν 
Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη προεικονίζουν τὸ πασχαλινὸ μυστήριο τοῦ Χριστοῦ 
(Donald L. Gelpi, The Firstborn of Many: A Christology for Converting Christians, vol. 
3, Doctrinal and Practical Christology, [Marquette Studies in Theology 22], Marquette 
University Press, Milwaukee 2001, σ. 202). 
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οὕτως ὥστε νὰ γεννηθεῖ ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος τυφλός. Τὸ ἴδιο 
ἐξυπονοοῦν καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὅταν λέγουν στὸν θεραπευμένο 
τυφλὸ ὅτι γεννήθηκε μέσα στὴν ἁμαρτία. (γ) Μεταφέρεται τὸ 
κοινωνικὸ καὶ θρησκευτικὸ πλαίσιο τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ ἡ βαθειὰ 
πεποίθηση τῶν Φαρισαίων ὅτι εἶναι οἱ ἀπόγονοι τοῦ Μωυσέως, 
γιατὶ ἔχουν τὸν Νόμο τοῦ Σινᾶ, καθὼς καὶ ἡ στενὴ προσήλωσή 
τους στὶς καθημερινὲς νομικὲς διατάξεις, ὅπως ἡ τήρηση τῆς 
ἀργίας τοῦ Σαββάτου. Αὐτὴ ἡ ἀπαίτηση ἀντανακλᾶ τὴν ἀρνη-
τικὴ σχέση τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς «Ἰουδαίους», ὅπως αὐτὴ ἐμφα-
νίζεται ἔντονα στὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη μὲ τὴν ἀπόρριψη τοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ παροῦσα διήγηση εἶναι ἐνδεικτικὴ γιατὶ ἀποτυπώνει 
μὲ γλαφυρότητα τὴν εὐάλωτη θέση τοῦ Χριστιανισμοῦ κατὰ τὴν 
περίοδο ποὺ ἔχει γραφεῖ τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο. Ἀφ’ ἑνὸς 
μὲν ἀπορρίπτεται ἀπὸ τοὺς «Ἰουδαίους», δηλαδὴ τὴ Συναγωγὴ 
καὶ τοὺς Φαρισαίους ποὺ ἀσκοῦν πνευματικὴ πίεση μὲ μέτρα τι-
μωρητικὰ ἐναντίον ὅσων  ἀκολουθοῦν τὸν Χριστό, ἀφ’ ἑτέρου δὲ  
ἡ ἀπόρριψη αὐτὴ καθιστᾶ εὐάλωτο τὸν Χριστιανισμὸ ποὺ δὲν 
τυγχάνει ἀναγνωρίσεως ὥστε νὰ ἀσκηθοῦν διωγμοὶ ἐναντίον 
τῶν Χριστιανῶν. (δ) Στὸ ὑπὸ διαπραγμάτευση κείμενο, ἀλλὰ 
καὶ στὸ σύνολο τοῦ τετάρτου Εὐαγγελίου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ συ-
γκρουσιακὴ σχέση τῶν «Ἰουδαίων» μὲ τὸν Χριστό, παρατηρεῖται 
ἐπίσης, ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ θετικὴ στάση τῶν Ἀποστόλων ἔναντι 
στὸν Διδάσκαλό τους, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἡ ἄλλοτε θετικὴ καὶ ἄλλοτε 
ἀμφιβαλλόμενη στάση τοῦ πλήθους ποὺ παρακολουθοῦσε τὴ 
διδασκαλία καὶ τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ. (ε) Βεβαίως, τονίζεται 
ἡ ἔκπληξη γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ καὶ ἡ προ-
σπάθεια τῆς ἑρμηνείας τοῦ γεγονότος μὲ διαφορετικὸ τρόπο: 
πρῶτον, οἱ γνωστοί, οἱ γείτονες καὶ ἄλλοι ἄγνωστοι ἀδυνατοῦν 
νὰ πιστέψουν σὲ ἕνα τέτοιο θαυμαστὸ γεγονὸς γιατὶ εἶναι πρω-
τάκουστο, δεύτερον, οἱ γονεῖς τοῦ θεραπευθέντος ἀποφεύγουν 
νὰ μποῦν στὴν οὐσία ἀπὸ φόβο, ἐπειδὴ οἱ Φαρισαῖοι ἀπείλη-
σαν ὅτι ὅποιος ὁμολογήσει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ θὰ ἐκδιωχθεῖ ἀπὸ τὴ Συναγωγή. Ἔτσι, ἁπλῶς βεβαιώνουν 
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ὅτι εἶναι ὁ γιός τους ποὺ γεννήθηκε τυφλός, τρίτον, στὴ δίκη 
τοῦ θεραπευθέντος τυφλοῦ οἱ Φαρισαῖοι καταδίκασαν, τόσο 
τὸν Χριστὸ ὡς ἁμαρτωλὸ γιατὶ δὲν σέβεται καὶ παραβαίνει τὴν 
ἀργία τοῦ Σαββάτου μὲ τὸ νὰ κάνει τέτοιες θαυματουργικὲς 
ἐνέργειες κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου, –εἶναι ἐνδιαφέρον  
τὸ πῶς ἐννοεῖται στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ ἁμαρτία–, ὅσο καὶ τὸν 
θεραπευθέντα γιατὶ γεννήθηκε μέσα στὴν ἁμαρτία σὲ ἀντίθε-
ση μὲ τὴ βεβαίωση τοῦ Χριστοῦ ὅτι ἡ τύφλωσή του δὲν εἶχε ὡς 
αἰτία τὴν ἁμαρτία, τέταρτον, ὁ ἴδιος ὁ θεραπευμένος τυφλὸς 
ἑρμηνεύει τὸ γεγονὸς λέγοντας ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν μπορεῖ παρὰ 
μόνο νὰ εἶναι ἐκ τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἐνεργεῖ 
τέτοια θαυμαστὰ γεγονότα16.

Ἡ ἐκ μέρους τοῦ Χριστοῦ διενέργεια τοῦ θαύματος καὶ 
ἡ διδασκαλία του θέτουν ἄλλες παραμέτρους καὶ ἀνατρέ-
πουν τὰ πλαίσια τῆς θρησκευτικότητας τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ 
τῆς περὶ ἁμαρτίας ἀντιλήψεως καὶ διδασκαλίας τῶν Νομο-
διδασκάλων. (α) Ἀποσυνδέει τὴν ἀσθένεια ἀπὸ τὴν ἁμαρτία 
καὶ δὲν καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο ἔνοχο γιὰ τὰ πάντα ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ. Ἡ τύφλωση τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου δὲν ὀφειλό-
ταν σὲ κάποιο ἁμάρτημα δικό του ἢ κληρονομικό. Ἀποσκο-
ποῦσε στὸ νὰ ὁδηγήσει στὴ φανέρωση τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ 
ποὺ κατανικᾶ τὴν ἁμαρτία, τὴν ἀσθένεια καὶ τὸν θάνατο.  
(β) Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ φανερώνεται στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος, συνεχίζοντας τὸ δημιουργικὸ ἔργο τοῦ Πα-
τέρα, δημιουργεῖ μὲ τὴν πράξη τῆς θεραπείας τῶν ὀφθαλμῶν  
τοῦ τυφλοῦ χρησιμοποιώντας πηλὸ καὶ νερὸ καὶ μὲ τὴν παροχὴ 

16  Ὁ Ἰησοῦς Χριστός θέτει ἐπὶ τελείως διαφορετικῆς βάσεως τὸ ζήτημα αὐτό: 
«καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ 
παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα πεπόνθασιν; οὐχί, λέγω 
ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε· ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα καὶ 
ὀκτώ, ἐφ’ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε 
ὅτι οὗτοι ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας 
ἐν Ἱερουσαλήμ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοήσητε, πάντες ὁμοίως ἀπο-
λεῖσθε» (Λκ. 13:2-5).
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τοῦ φωτὸς σὲ αὐτόν. Εἶναι δύο δημιουργικὲς πράξεις, ἀντίστοι-
χες μὲ ἐκεῖνες τῆς πρώτης δημιουργίας, ἀφ’ ἑνὸς μὲν τῆς κατα-
σκευῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ πηλό, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τῆς δημιουργίας 
τοῦ φωτός17. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, τὸν Χριστὸ δὲν τὸν δεσμεύουν  
οἱ ἀνθρώπινες διατάξεις τοῦ Νόμου γιατὶ εἶναι «κύριος καὶ τοῦ 
Σαββάτου». (γ) Ὄντως, στὸ τέλος, ὅταν ὁ Χριστὸς συναντᾶ τὸν 
θεραπευμένο τυφλό, τοῦ ἀποκαλύπτει ὅτι εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν τυφλὸ ὑπάρχουν ἐξ ἴσου σημαντικὰ 
ζητήματα: (α) Ὅπως βεβαιώνει ὁ Χριστός, ἔχει ἐπιλεγεῖ ἀπὸ 
τὸν Θεὸ γιὰ νὰ γίνει ὄργανο τῆς ἀποκαλύψεως τῆς δημιουρ-
γικῆς καὶ θαυματουργικῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τὸν λόγο 
αὐτὸ ὁ Χριστὸς πηγαίνει αὐτοβούλως καὶ συναντᾶ τὸν τυφλὸ 
καὶ τὸν θεραπεύει. (β) Ὁ τυφλός, ἐπιπρόσθετα, συμβολικὰ 
ἐκπροσωπεῖ τὴν ἀνθρωπότητα στὸ σύνολό της, μία ἀνθρω-
πότητα ποὺ ὁδηγήθηκε στὴν πνευματικὴ τύφλωση. Ἡ πα-
ρουσία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀποστολή του στὸν κόσμο εἶναι  
ἡ προσφορὰ τοῦ φωτὸς τῆς γνώσεως τῆς ἀλήθειας καὶ ἡ ἐφαρ-
μογὴ τῆς ἀγάπης ὡς κριτηρίου τῶν σχέσεων μεταξὺ Θεοῦ καὶ 
ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους. Ὁ Δημιουργικὸς 
Λόγος τοῦ Θεοῦ, στὴν πρώτη δημιουργία, δημιούργησε τὸ φῶς 
ὡς πρῶτο δημιούργημα. Στὴν ἀνακαίνιση καὶ ἀναδημιουργία 
γίνεται τὸ φῶς γιὰ τὸν ἐσκοτισμένο ἄνθρωπο. Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ 
Χριστοῦ ὡς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ προσφέρει τὸν θεῖο φωτισμό, ἐνῶ  
ἡ ἀπόρριψή του ὁδηγεῖ σὲ πνευματικὴ συσκότιση. (γ) Ἡ ὅλη 
διαδικασία τῆς παρουσιάσεως δύο φορὲς τοῦ τυφλοῦ θεραπευ-

17  Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ σύγκριση δημιουργικῶν καὶ θαυματουργικῶν πράξεων 
ὁδήγησε πολλοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀποδεχθοῦν, σύμφωνα καὶ μὲ 
τὴ θεολογία τοῦ τετάρτου Εὐαγγελίου ὅτι ὁ Λόγος-Δημιουργὸς ταυτίζεται μὲ 
τὸν ἔνσαρκο Λόγο. Βλ. Metropolitan of Constantia and Ammochostos Vasilios, 
“Miracles from Creation to Eschatology”, Κεντρικὴ Ὁμιλία ποὺ παρουσιάστηκε 
στὰ πλαίσια τοῦ Συνεδρίου “Miracles and Wonders in Antiquity and Byzantium”, 
ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Τμῆμα Βυζαντινῶν καὶ Νεοελληνικῶν Σπουδῶν 
τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, 16-18 Ὀκτωβρίου 2014, διαθέσιμο στὸν ἱστοχῶρο 
Academia.edu.
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μένου ἐνώπιον τῶν θρησκευτικῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι 
ἀπὸ τὰ πρῶτα εἴδη «μαρτυρίων» Χριστιανῶν ποὺ ὁμολογοῦν 
τὸν Χριστὸ ὅτι εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμα καὶ ἡ φιλολογικὴ 
δομὴ τοῦ κειμένου εἶναι παρόμοια μὲ τὰ πρῶτα μαρτύρια τῶν 
Χριστιανῶν ἐνώπιον τῶν Ρωμαϊκῶν ἀρχῶν. «Ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ 
καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ 
τοῖς ἔθνεσιν» (Μτ. 10:18), εἶπε ὁ Χριστὸς στοὺς Μαθητές του. 
Οἱ διάφοροι μάρτυρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ γονεῖς τοῦ 
θεραπευθέντος τυφλοῦ, δὲν πείθουν τοὺς κριτὲς Γραμματεῖς, 
οἱ ὁποῖοι ἐκδιώκουν τὸν θεραπευμένο τυφλὸ καὶ οἱ ἴδιοι παρα-
μένουν στὴν πνευματική τους τύφλωση. (δ) Ὁ ἴδιος προβαίνει 
σὲ ὁμολογία πίστεως καὶ δὲν λαμβάνει ὑπ’ ὄψη τὶς ἐπιπτώσεις 
τῆς πράξεώς του, ὅπως ἔκαναν οἱ γονεῖς του. (ε) Αὐτή του ἡ 
πράξη τῆς ὁμολογίας πίστεως τὸν ὁδηγεῖ σὲ συνάντηση μὲ τὸν 
Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, συνάντηση σωτηρίας τοῦ τυφλοῦ καὶ 
συνάντηση λατρείας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐκ 
μέρους τοῦ τυφλοῦ18.

2. «Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ φῶς εἰμι τοῦ κόσμου»

Ἂν κάνουμε μία συνολικὴ ἀνάγνωση τῶν ἱερῶν Εὐαγ-
γελίων θὰ διαπιστώσουμε ὅτι ὁ Χριστὸς δίδασκε μὲ λόγους καὶ 
μὲ παραβολὲς καὶ ἐπιτελοῦσε ποικίλα θαύματα. Ἡ θεραπεία 
τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα τὰ ὁποῖα μᾶς 
διασώζει στὸ Εὐαγγέλιό του ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Τόσο τὸ 
θαῦμα αὐτὸ ὅσο καὶ τὰ ὑπόλοιπα θαύματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἀποτελοῦν σημεῖα τῆς παρεμβάσεως τοῦ Θεοῦ 

18  Θὰ μπορούσαμε ἐπὶ τοῦ προκειμένου, δηλαδὴ στὴ συνάντηση τοῦ θεραπευ-
θέντος τυφλοῦ μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ στὸν Ναὸ, νὰ ἐφαρμόσουμε τὴν ἀλληγο-
ρικὴ ἑρμηνεία, λέγοντας ὅτι ἡ συνάντηση αὐτὴ εἶναι εἰκόνα τῆς πραγματικῆς 
συναντήσεως στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐφ’ ὅσον ὁ Ναὸς εἶναι ὁ οἶκος τοῦ Πατρὸς, 
ὅπως ὁ Χριστὸς βεβαίωσε (Ἰω. 2:16). Ὁ ἄλλοτε τυφλός, τώρα, ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, 
εὑρίσκεται σὲ κοινωνία μὲ τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ τὸν 
κατέστησε ἱκανὸ νὰ δεῖ τὸ φῶς τῆς Θεότητας.
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στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων γιὰ νὰ τοὺς θέσει σὲ σωτήρια τροχιά, 
ἀποτελοῦν ἐπίσης καὶ μία παραβολική, θὰ λέγαμε, διδασκαλία, 
μὲ τὴν ὁποία φανερώνονται πλεῖστες ὅσες ἀλήθειες.

Σύμφωνα μὲ τὴ διήγηση τοῦ θαύματος, ὁ Ἰησοῦς 
Χριστὸς ἐξερχόταν ἀπὸ τὸν Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων ὅπου συ-
νάντησε τὸν τυφλὸ καὶ τὸν θεράπευσε μὲ ἰδιάζοντα τρό-
πο. Ἡ διήγηση τοῦ θαύματος, ἂν καὶ πολυεπίπεδη σὲ νο-
ήματα, διακρίνεται σὲ τρία βασικὰ μέρη, ἂν καὶ τὰ ἴδια 
αὐτὰ μέρη ἔχουν ἄλλες νοηματικὲς ὑποδιαιρέσεις. Πρῶτον,  
ἡ θαυματουργικὴ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ (Ἰω. 6:1-7), δεύ-
τερον, ἡ ἀνάκριση τοῦ θεραπευθέντος ἐκ μέρους τῶν Φαρισαίων 
(Ἰω. 6:8-34) καί, τρίτον, ἡ ἐκ νέου συνάντηση τοῦ θεραπευθέντος 
ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ (Ἰω. 6:35-41)19.

Γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε τὸ βαθύτερο νόημα τῆς θαυμα-
τουργικῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ καὶ τὸ μήνυμα ἢ 
τὰ μηνύματα ποὺ μεταφέρονται μέσα ἀπὸ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ 
μελετήσουμε στὴν εὐρύτερή του ἑνότητα, μέσα στὴν ὁποία τὸ 
ἐντάσσει ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστής. Πρίν, λοιπόν, ἀπὸ τὸ θαῦμα ὁ 
Ἰησοῦς Χριστὸς διεξάγει ἕναν μακρὺ διάλογο μὲ τοὺς Γραμματεῖς 
καὶ Φαρισαίους, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὁποίου τοὺς τονίζει: «Ἐγώ 
εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν 
τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Ἰω. 8:12). Αὐτοὺς τοὺς λό-
γους τοὺς ἐπαναλαμβάνει ὁ Χριστὸς μὲ διαφορετικὴ διατύπωση 
ἐπίσης ἀμέσως πρὶν ἐπιτελέσει τὸ θαῦμα, λέγοντας πρὸς τοὺς 
Μαθητές του αὐτὴ τὴ φορὰ: «Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ 
κόσμου» (Ἰω. 9:5).

19  “Like the trial of Jesus before Pilate, the trial of the man born blind before the 
Pharisees unfolds chiastically. In the preface to the trial Jesus cures the blind man 
to the astonishment of the man’s neighbors. (Jn 9:1-7) In the conclusion, Jesus 
evokes an act of faith from the man born blind and rebukes the unbelief of the 
Pharisees. The trial itself proceeds in three scenes. In scenes one and three, the 
Pharisees cross examine the cured blind man (Jn 9:13-17, 24-34). In the central scene 
of the trial the Pharisees cross-examine the former blind man’s parents.” (Gelpi, 
The Firstborn of Many: A Christology for Converting Christians, vol. 3, Doctrinal and 
Practical Christology, ὅπ.π., σ. 163).
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Μὲ δική του πρωτοβουλία ὁ Χριστὸς πλησίασε τὸν ἐκ 
γενετῆς τυφλό. Ἐκεῖνος δὲν ἦταν σὲ θέση νὰ ζητήσει κάτι 
τὸ ὁποῖο δὲν εἶχε γνωρίσει μέχρι τώρα, τὸ φῶς. Ἡ θεραπεία 
του λαμβάνει ἐπίσης συμβολικὸ χαρακτήρα, γιατὶ ὁ Χριστός,  
ὁ ὁποῖος παρέχει τὸ σωματικὸ φῶς στὸν ἐκ γενετῆς τυφλό, εἶναι 
αὐτὸς ποὺ παρέχει καὶ τὸ πνευματικὸ φῶς. Ἤδη στὸν πρόλο-
γο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη, ὁ Ἰησοῦς, ὁ Υἱὸς 
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, χαρακτηρίζεται ὡς τὸ φῶς τοῦ κόσμου.  
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ἔχοντας κατὰ νοῦν τὴν εἰκόνα τῆς 
δημιουργίας, λέγει γιὰ τὸν Χριστό: «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ  
ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ 
πρὸς τὸν Θεόν. πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένε-
το οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 
ἀνθρώπων. καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ 
κατέλαβεν» (Ἰω. 1:1-5).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν εἶχε προβεῖ ἀμέσως στὴ θεραπεία 
τοῦ τυφλοῦ. Πρὶν ἀπὸ αὐτὴ εἶχε προηγηθεῖ διάλογος μεταξὺ 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Μαθητῶν του. Εἶχαν σημειώσει προφανῶς 
τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν τυφλὸ καὶ γιὰ 
τὸν λόγο αὐτὸ τοῦ ὑπέβαλαν τὴν ἐρώτηση, ποιός εὐθύνεται; 
Ποιός ἔχει ἁμαρτήσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ γεννήθηκε αὐτὸς  
ὁ ἄνθρωπος τυφλός; Ὁ ἴδιος ἢ οἱ γονεῖς του; Μὲ τὴν ἐρώτησή 
τους οἱ Μαθητὲς μεταφέρουν τὴν ἐπικρατοῦσα ἀντίληψη με-
ταξὺ τῶν Ἰουδαίων ἑρμηνευτῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅτι 
εἶναι δυνατὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ ἁμαρτήσει ἐνῶ ἀκόμα βρίσκεται 
στὴ μήτρα τῆς μητέρας του (βλ. Ψάλμ. 50), ἢ ὅτι τιμωρεῖται γιὰ 
τὶς ἁμαρτίες τῶν προγόνων του. Αὐτὸ καθίσταται ἐπίσης φα-
νερὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ κριτικὴ τῶν Φαρισαίων πρὸς τὸν 
θεραπευθέντα τυφλό: «Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ 
διδάσκεις ἡμᾶς;» (Ἰω. 9:34). Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ 
γίνει διεξοδικὴ συζήτηση γιὰ τὴν ἁμαρτία, γιατὶ διαπιστώνουμε 
πόσο, στὴν Ἰουδαϊκὴ θεολογία, ἡ ἁμαρτία βρισκόταν στὸ ἐπίκε-
ντρο τῆς κατανοήσεως τῶν σχέσεων τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό.  
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Ὁ ἄνθρωπος, ἕνεκα τῆς νομικῆς διδασκαλίας, φορτωνόταν μὲ τὴν 
ἐνοχὴ τῆς ἁμαρτίας σὲ κάθε βῆμα τοῦ βίου του. Ἡ ἀντιμετώπιση 
τῆς ἁμαρτίας μὲ τὰ νομικὰ κριτήρια ἦταν καθαρὰ δικανική, γιατὶ 
ἡ ἁμαρτία ἐπέφερε καὶ τὴν τιμωρία ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡ εἰκόνα τοῦ 
Θεοῦ ποὺ εἶχαν κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἦταν ἡ εἰκόνα τοῦ τιμωροῦ 
Θεοῦ κάθε φορᾶ ποὺ γνώριζαν ἢ καὶ ὅταν δὲν γνώριζαν γιὰ 
τὴν παράβαση τοῦ Νόμου. Ἀντιθέτως, ὁ Ἰησοῦς δὲν καθιστᾶ 
ὑπεύθυνους αὐτῆς τῆς σωματικῆς τυφλώσεως οὔτε τὸν ἴδιο, οὔτε 
τοὺς γονεῖς του καί, κατὰ συνέπεια, δὲν πρέπει νὰ ἀποτελεῖ τὸ 
μοναδικὸ κριτήριο γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ἐκτὸς ἂν εἶναι προφανέ-
στατο. «Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανε-
ρωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ» (Ἰω. 9:3). Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο,  
ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν θεώρησε ὑπεύθυνους κάποιας ἁμαρτίας, 
οὔτε τὰ θύματα τῆς ἀγριότητας τοῦ Πιλάτου, οὔτε τὰ θύματα ἀπὸ 
τὴν πτώση τοῦ πύργου τῆς Σιλωὰμ (Λκ. 13:1-5). Θὰ προσέθετα, 
οὔτε τὰ θύματα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο τὸ 1974, 
οὔτε τὰ πολλαπλάσια θύματα τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σχολιάζει τὴν ἄποψη 
μερικῶν, ὅτι τάχα ὁ ἐκ γενετῆς τυφλὸς εἶχε ἀδικηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ 
μὲ τὴν τύφλωση, καὶ λέγει: «Ἐγὼ λέγω ἀντιθέτως ὅτι αὐτὸς ἔχει 
εὐεργετηθεῖ μὲ τὴν τύφλωση, γιατί, πράγματι, μποροῦσε νὰ βλέ-
πει μὲ τὰ ἐσωτερικά του μάτια. Ποιό ἦταν τὸ ὄφελος τῶν ὑγιῶν 
σωματικῶν ματιῶν τῶν Ἰουδαίων; Αὐτοὶ ἔχουν τιμωρηθεῖ πολὺ 
περισσότερο, γιατί, ἐνῶ μποροῦσαν νὰ βλέπουν μὲ τὰ σωματικὰ 
μάτια, ἦσαν τυφλοὶ πνευματικά. Γιὰ τὸν τυφλό, ὅμως, ποιά εἶναι 
ἡ βλάβη ἀπὸ τὴν τύφλωση; Καμμία, γιατὶ χάρη σὲ αὐτὴ μποροῦσε 
νὰ βλέπει πνευματικά. Ὅπως, λοιπόν, τὰ θεωρούμενα κακὰ τοῦ 
παρόντος βίου δὲν εἶναι στὴν οὐσία κακά, κατὰ τὸν ἴδιο λόγο καὶ 
τὰ θεωρούμενα ὡς ἀγαθὰ δὲν εἶναι στὴν οὐσία ἀγαθά, παρὰ μόνο  
ἡ ἁμαρτία συνιστᾶ κακόν, ὄχι ὅμως ἡ σωματικὴ τύφλωση. Αὐτὸς δὲ  
ὁ ὁποῖος ἔχει δημιουργήσει τὰ πάντα ἐκ τοῦ μηδενός, ἔχει  
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τὴν ἐξουσία νὰ θεραπεύσει καὶ αὐτὸν τὸν τυφλό»20. Εἶναι προ-
τιμότερο νὰ ἀναμένουμε νὰ μᾶς δείξει ὁ Θεὸς τὰ «σημεῖα τῶν 
καιρῶν» γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν πραγματικὴ αἰτία διάφορων 
δυσάρεστων γεγονότων, ὅπως ἡ παροῦσα πανδημία.

Ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι κατηγόρησαν τὸν θεραπευθέντα τυφλό, 
τὸ ἴδιο καὶ οἱ φίλοι τοῦ Ἰὼβ εἶχαν προσπαθήσει νὰ τὸν πείσουν, ὅτι 
οἱ δοκιμασίες, οἱ θλίψεις καὶ ἡ σωματική του ἀσθένεια ὀφείλονταν 
σὲ ἁμαρτίες ποὺ εἶχε διαπράξει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅλα δὲ αὐτὰ 
συνιστοῦν τὴν τιμωρία του. Ἐκεῖνος, ὅμως, ἀντὶ νὰ ἀναζητήσει 
μία λογικὴ ἐξήγηση τῶν πόνων του, προτίμησε νὰ εἰσέλθει ἐν 
σιωπῇ στὸ ἀπύθμενο μυστήριο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος γνωρίζει νὰ 
παραμένει πιστὸς μέχρι τέλους στὶς ἐπαγγελίες του πρὸς τὸν 
ἄνθρωπο (Ἰὼβ 42).

Ὁ ἐκ γενετῆς τυφλὸς γεννήθηκε ἔτσι γιὰ νὰ ἀποκαλυφθοῦν 
τὰ ἔργα καὶ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπάντηση,  
ὁ Χριστὸς συνεχίζει καὶ ἐξηγεῖ ποιά εἶναι αὐτὰ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, 
τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ γίνουν ὅσο εἶναι ὁ κατάλληλος καιρός. Μέσα 
στοὺς λόγους αὐτοὺς τοῦ Χριστοῦ φαίνεται καὶ ὁ συμβολικὸς χα-
ρακτήρας τῆς θεραπείας τοῦ τυφλοῦ. «Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα 
τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται 
ἐργάζεσθαι. ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου» (Ἰω. 9:4-5).  
Στοὺς λόγους αὐτοὺς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρήση 
τῶν ἀντίθετων ἐννοιῶν ἡμέρας καὶ νύκτας, ὅροι συνώνυμοι τοῦ 
φωτὸς καὶ τοῦ σκότους ἀντιστοίχως. Ἀπὸ τὴ φυσικὴ κατάστα-
ση τῶν πραγμάτων μεταβαίνει στὴ συμβολικὴ γιὰ νὰ πεῖ, ὅτι  
ἡ ἀποστολή του στὸν κόσμο εἶναι ἡ παροχὴ τοῦ φωτός. Ὅπως, 
ἑπομένως, θαυματουργικὰ παρέχει τὸ σωματικὸ φῶς στὸν ἐκ 
γενετῆς τυφλό, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο παρέχει καὶ τὸ πνευματικὸ 
φῶς. Ἡ ἀποστολὴ αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τὴν ἐκπλήρωση 
τῆς προφητείας τοῦ προφήτη Ἠσαΐα: «καὶ ἄξω τυφλοὺς ἐν ὁδῷ,  

20  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ 
Εὐαγγελιστήν, Ὁμιλία 57, PG 59, 307.
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ᾗ οὐκ ἔγνωσαν, καὶ τρίβους ἃς οὐκ ᾔδεισαν, πατῆσαι ποιήσω αὐτούς· 
ποιήσω αὐτοῖς τὸ σκότος εἰς φῶς καὶ τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν· ταῦτα 
τὰ ρήματα ποιήσω καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω αὐτούς» (Ἠσ. 42:16).

Ἡ ἀντίθεση μεταξὺ φωτὸς καὶ σκότους ἦταν πάντοτε ἑλκυ-
στικὴ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη σκέψη καὶ ἔτσι ὁδήγησε σὲ ἀντίθετες 
ἢ καὶ ἀλληλοσυγκρουόμενες ἑρμηνευτικές. Ἡ βιβλικὴ θεολογία 
ταυτίζει τὸ φῶς μὲ τὴν ἀληθινὴ γνώση τοῦ Θεοῦ (Μτ. 4:16) καὶ 
στὸ κείμενο τῆς διηγήσεως τοῦ παρόντος θαύματος καθὼς καὶ 
ἀλλαχοῦ ὁ Χριστὸς ταυτίζεται μὲ τὸ φῶς. Αὐτὴ τὴ θεολογία 
ἀκολούθησε καὶ ἡ μυστικὴ θεολογικὴ γνωσιολογία. Ἔτσι ἑρμη-
νεύεται καὶ τὸ φῶς τῆς Μεταμορφώσεως ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἀντίθετα, ὁ Μανιχαϊσμὸς ὁδηγήθηκε στὴ δυαρχική 
περὶ Θεοῦ ὀντολογία διακρίνοντας μεταξὺ θεοῦ τοῦ φωτὸς καὶ 
θεοῦ τοῦ σκότους ποὺ ἀντιμάχονται ἀλλήλους.

Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὴ τὴ συζήτηση μὲ τοὺς Μαθητές του,  
ὁ Χριστὸς εἶχε προβεῖ σὲ μία ἰδιαίτερη καὶ πρωτοφανὴ πράξη γιὰ 
τὴ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ. Ἀφοῦ ἔπτυσε στὸ χῶμα καὶ 
κατασκεύασε λίγο πηλό, ἔχρισε μὲ αὐτὸν τὰ μάτια τοῦ τυφλοῦ 
καὶ τοῦ εἶπε νὰ πάει νὰ τὰ νίψει στὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ. 
Πράγματι, ὁ τυφλὸς ἐνήργησε σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόδειξη τοῦ 
Χριστοῦ καὶ ἀπέκτησε τὸ φῶς. Ὁ τρόπος αὐτὸς τῆς θεραπείας 
τοῦ τυφλοῦ ἔχει προκαλέσει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἑρμηνευτῶν 
τῆς Γραφῆς. Τὰ στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώνονται σὲ αὐτὴ τὴ θαυ-
ματουργικὴ πράξη τοῦ Χριστοῦ εἶναι πολλά. Πρῶτον, τὸ ἐνδι-
αφέρον τὸ ὁποῖο ἐπέδειξε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς γιὰ τὸν ἐκ γενετῆς 
τυφλό. Ἀκολούθως ἡ συζήτηση μὲ τοὺς Μαθητὲς καὶ ἡ καθ’ αὐτὸ 
θαυματουργικὴ πράξη, ἡ ὁποία συνίσταται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ 
χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδὴ τὸ πτύελο τοῦ Χριστοῦ, τὸ χῶμα καί, 
τέλος, τὸ νερὸ τῆς κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος ἑρμηνεύει τὸ σύνολο αὐτὸ τῶν πράξεων τοῦ 
Χριστοῦ ὡς ἀκολούθως: «Ὁ Εὐαγγελιστὴς δὲν μᾶς ὑπενθύμισε 
μόνο τοὺς λόγους, ἀλλὰ συμπλήρωσε, λέγοντας, ὅτι “ἔπτυσεν”. 
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Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ὑποδηλώνει, ὅτι βεβαίωσε τὸν λόγο μὲ 
τὰ ἔργα. Ἐν τούτοις, γιατί δὲν χρησιμοποίησε νερὸ γιὰ τὴν κα-
τασκευὴ τοῦ πηλοῦ, ἀλλὰ τὸ πτύσμα; Ἐπρόκειτο νὰ στείλει τὸν 
τυφλὸ στὴ Σιλωάμ. Γιὰ νὰ μὴν πλανηθεῖς, λοιπόν, ὅτι εἶναι  
ἡ πηγὴ ἀφ’ ἑαυτῆς, ἀλλὰ νὰ πληροφορηθεῖς ὅτι ἡ δύναμη, ἡ ὁποία 
ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Ἰησοῦ, αὐτὴ ἀναδημιούργησε καὶ ἄνοιξε 
τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔπτυσε χαμαὶ ... 
Γιὰ νὰ μὴ νομίσεις ἐξ ἄλλου, ὅτι ἡ γῆ ἔκανε αὐτὸ τὸ κατόρθωμα, 
τοῦ ὑπέδειξε νὰ πάει νὰ νιφτεῖ στὴν κολυμβήθρα. Γιὰ ποιό λόγο, 
ὅμως, δὲν ἔκανε τὸ θαῦμα ἀμέσως, ἀλλὰ ἀπέστειλε τὸν τυφλὸ 
στὴ Σιλωάμ; Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὴν πίστη τοῦ τυφλοῦ»21.

Πράγματι, ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ στὴν κο-
λυμβήθρα τοῦ Σιλωὰμ ὑπενθυμίζει ἢ καὶ ἐπαναλαμβάνει τὴν 
ἀποστολὴ τοῦ Σύρου βασιλιᾶ Νεεμὰν ἀπὸ τὸν προφήτη Ἐλισαῖο 
στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ νὰ λουσθεῖ γιὰ νὰ καθαρισθεῖ ἀπὸ τὴ 
λέπρα του (Δ’ Βασ. 5). Σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις τὸ νερὸ διαδρα-
ματίζει σημαντικὸ ρόλο στὴ συμβολικὴ τῶν πράξεων. Ἔτσι, 
καὶ πάλιν ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέγει: «Ὥσπερ οὖν πέτρα (ἐκ 
τῆς ὁποίας ἐξῆλθε τὸ ὕδωρ) ἦν ὁ Χριστὸς πνευματική, οὕτω καὶ 
Σιλωὰμ ἦν πνευματικός. Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ καὶ τὸ ἀθρόον τῆς τοῦ ὕδα-
τος παρουσίας αἰνίττεσθαι μυστήριον ἡμῖν ἀπόρρητον. Ποῖον δὴ 
τοῦτο; Τὸ ἀπροσδόκητον τῆς ἐπιφανείας καὶ παρ’ ἐλπίδα πᾶσαν»22.  
Ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ στηρίζεται ἐπὶ τῆς ἐννοίας τῆς λέξεως Σιλωάμ,  
ἡ ὁποία κατὰ τὸν Εὐαγγελιστὴ σημαίνει ἀπεσταλμένος. Ὁ Χρι-
στός, ἑπομένως, ἀποστέλλει τὸν τυφλὸ στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, 
τὸν κατ’ ἐξοχὴν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ἔτσι, γιὰ τὴ 
θεολογία τῶν Πατέρων τὸ νερὸ τῆς κολυμβήθρας εἶναι αὐτὸ 
τοῦτο τὸ Βάπτισμα καὶ τὸ νερὸ ταυτίζεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ 
μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

21  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ 
Εὐαγγελιστήν, Ὁμιλία 57, PG 59, 311.
22  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ 
Εὐαγγελιστήν, Ὁμιλία 57, PG 59, 311.



60

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ |  1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος ἐπίσκοπος Λύων, ἑρμηνεύοντας τὴ 
χρήση τοῦ χώματος καὶ τοῦ πηλοῦ, γράφει: «Προκειμένου γιὰ τὴ 
θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, δὲν ἦταν πλέον μὲ ἕναν λόγο, 
ἀλλὰ μὲ μία πράξη μὲ τὴν ὁποία τοῦ ἔδωσε τὴν ὅραση. Ἐνήρ-
γησε κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ὄχι χωρὶς λόγο, οὔτε τυχαία, ἀλλὰ 
μὲ σκοπὸ νὰ καταστήσει γνωστὸ τὸ χέρι τὸ Θεοῦ, τὸ ὁποῖο στὴν 
ἀρχὴ εἶχε δημιουργήσει τὸν ἄνθρωπο ... Σύμφωνα μὲ ὅσα λέγει 
ἡ Γραφή ... “Καὶ ἔλαβεν ὁ Θεὸς χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐποίησε τὸν 
ἄνθρωπον”. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Κύριος ἔπτυσε στὸ χῶμα καὶ 
κατεσκεύασε τὸν πηλὸ καὶ ἔχρισε τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, 
ὑποδεικνύοντας ἔτσι τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πραγματοποιήθη-
κε ἡ πρώτη δημιουργία, γιὰ ὅσους εἶχαν τὴν ἱκανότητα νὰ τὸ 
κατανοήσουν, φανερώνοντας τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ ὁποίου 
δημιουργήθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν χοῦν τῆς γῆς. Πράγματι, 
αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὁ Δημιουργὸς Λόγος δὲν δημιούργησε μέσα στὸν 
μητρικὸ κόλπο γιὰ τὸν ἐκ γενετῆς τυφλό, τὸ συμπληρώνει στὸ 
φῶς τῆς ἡμέρας μὲ σκοπὸ ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ φανερωθοῦν τὰ ἔργα 
τοῦ Θεοῦ σὲ Αὐτόν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ γιὰ νὰ μὴν ἀναζητοῦμε ἄλλο 
χέρι μὲ τὸ ὁποῖο εἶχε δημιουργηθεῖ ὁ ἄνθρωπος, οὔτε ἄλλο Πα-
τέρα, γνωρίζοντας ὅτι τὸ χέρι τὸ ὁποῖο μᾶς ἔχει δημιουργήσει 
στὴν ἀρχὴ καὶ μᾶς πλάθει στὸν μητρικὸ κόλπο, αὐτὸ τὸ ἴδιο χέρι, 
κατὰ τοὺς ἔσχατους αὐτοὺς χρόνους, ὄντας ἐμεῖς χαμένοι, μᾶς 
ἔχει ἀναζητήσει, βρῆκε τὸ ἀπολωλὸς πρόβατο, τὸ σήκωσε στοὺς 
ὤμους του καὶ τὸ ἐπανένταξε στὸ ποίμνιο τῆς ζωῆς»23. Κατὰ τὸν 
ἅγιο Εἰρηναῖο, ἑπομένως, ἡ θαυματουργικὴ αὐτὴ πράξη τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι πράξη δημιουργίας παράλληλη πρὸς τὴν 
πράξη τῆς δημιουργίας τοῦ πρώτου ἀνθρώπου.

Τὸ θαῦμα εἶχε προκαλέσει ποικίλες ἀντιδράσεις. Πρῶτον,  
οἱ γείτονες καὶ οἱ γνωστοὶ τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, ποὺ ταυτίζονται 

23  Εἰρηναίου Λουγδούνων, Κατὰ τῶν Αἱρέσεων, Ε΄, κεφ. 15, 2, ἔκδ. Adelin 
Rousseau – Charles Mercier – Louis Doutreleau, Irénée de Lyon. Contre les hérésies, 
Livre V, Édition Critique, tom. II, Texte et Traduction, [Sources Chrétiennes 153], Les 
Édition du Cerf, Paris 1969, σσ. 203-207.
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μὲ τὸ πλῆθος στὸ τέταρτο Εὐαγγέλιο, ἀδυνατοῦσαν νὰ πιστέψουν 
ὅτι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἦταν τυφλὸς καὶ ἐπαιτοῦσε, τώρα βλέπει, 
βαδίζει καὶ συναναστρέφεται μαζί τους. Ὑπῆρχε μάλιστα καὶ 
διχογνωμία μεταξύ τους ἂν εἶναι ὁ τυφλὸς ποὺ γνώριζαν ἢ ὄχι. 
Ἐκεῖνος τοὺς ἀπαντοῦσε «ἐγώ εἰμι». Δεύτερον, ἀντιδροῦσαν οἱ 
Φαρισαῖοι, πρὸς τοὺς ὁποίους οἱ γείτονες καὶ οἱ γνωστοὶ εἶχαν 
ὁδηγήσει τὸν θεραπευθέντα. Αὐτοὶ ἀμφισβητοῦσαν τὴν ταυτότη-
τα τοῦ Χριστοῦ, γιατὶ ἔκανε τὸ θαῦμα τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου. 
Ἀμφέβαλλαν καὶ γιὰ τὸ θαῦμα καὶ κάλεσαν τοὺς γονεῖς τοῦ 
θεραπευθέντος τυφλοῦ γιὰ νὰ βεβαιωθοῦν. Ζήτησαν ἐπανειλημ-
μένως νὰ τοὺς περιγράψει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς τὸν 
θεράπευσε. Τελικά, ἐξεδίωξαν τὸν θεραπευθέντα, γιατί, ἀντίθετα 
ἀπὸ τὴ δική τους στάση, ἐκεῖνος ὁμολόγησε τὴν ἐκ Θεοῦ προέ-
λευση τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά, ὅμως, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐαγ-
γελιστής, καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν διχασθεῖ μεταξύ τους ὡς 
πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ θεραπευθεὶς τυφλὸς κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς δίκης του ἐνώπιον τῶν Φαρισαίων, (α) ὁμολόγησε 
ὅτι εἶναι προφήτης γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐπιτελεῖ παρόμοια θαύματα,  
(β) ὁμολόγησε ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι ἁμαρτωλός, ὅπως ἰσχυρίζονταν  
οἱ Φαρισαῖοι, (γ) δέχθηκε νὰ εἶναι μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ, (δ) ὁμο-
λόγησε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Θεό.

Ἡ τελευταία ἑνότητα τῆς περικοπῆς περιγράφει τὴ δεύτερη 
συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν θεραπευθέντα τυφλό. Ὅπως στὴν 
πρώτη περίπτωση, ἔτσι καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ εἶναι μὲ πρωτοβουλία 
τοῦ Χριστοῦ ποὺ πραγματοποιεῖται ἡ συνάντηση. Ὁ Χριστὸς 
πληροφορήθηκε τὰ τῆς ἀνακρίσεως τοῦ θεραπευθέντος ἀπὸ τοὺς 
Φαρισαίους, τὴν ἀντίδρασή τους, καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸν 
ἐξεδίωξαν. Ὁ διάλογός του μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι ἐντελῶς ἄλλος 
ἀπὸ ἐκεῖνον μὲ τοὺς Φαρισαίους προηγουμένως. Ἡ ἐρώτηση 
τὴν ὁποία τοῦ ὑποβάλλει αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ κατὰ 
πόσον πιστεύει «εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ». Ἐκεῖνος ἐρωτᾶ, ποιός 
εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ πιστέψει, καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ δίδει τὴ 
σημαντικὴ ἀπάντηση: «Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ 
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ἐκεῖνός ἐστιν» (Ἰω. 9:37). Ὁ πρώην τυφλὸς καὶ βλέπει καὶ ἀκούει. 
Ἔτσι, ἐνώπιον τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸν Ναό, ὁμολόγησε  
τὴν πίστη του ὅτι εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ τὴ συγκεκριμένη 
στιγμὴ αὐτὸν ποὺ βλέπει καὶ ἀκούει τὸν λόγο του εἶναι ὁ ἴδιος  
ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ καὶ ὁ χῶρος συναντήσεως μέσα 
στὸν Ναό, «τὸν οἶκο τοῦ Πατέρα», γίνεται ὁ χῶρος γνώσεως καὶ 
τοῦ Πατέρα διὰ τοῦ Χριστοῦ, τὸ δὲ Ἅγιον Πνεῦμα φωτίζει ὄχι μόνο 
σωματικά, ἀλλὰ κυρίως πνευματικά. Τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας 
τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν προοπτική, ἀποτελεῖ 
μία θεοφάνεια. Ὁ Ἰησοῦς ἀποκαλύπτεται στὸν θεραπευμένο ὅτι 
εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεραπεία του δὲν εἶναι μόνο 
θεραπεία τῶν σωματικῶν του ματιῶν, ἀλλὰ καὶ πνευματική.  
Ἡ πνευματικὴ ὅραση ἐκφράζεται μέσω τῆς πίστεως. Γιὰ τὸν λόγο 
αὐτὸ ὁ Χριστὸς ρώτησε τὸν θεραπευθέντα τυφλὸ ἂν πιστεύει στὸν 
Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο, γιατὶ ἡ πίστη 
στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν πνευματικὴ τύφλωση. 
Πράγματι, ὁ Χριστὸς εἶπε μετὰ ἀπὸ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν θε-
ραπευθέντα: «εἰς κρῖμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ 
βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται» (Ἰω. 9:39).

 Εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ συνεχὴς παράθεση τῶν λέξεων 
«βλέπω», «ἀναβλέπω», «ἀνοίγω ὀφθαλμούς», «οἶδα», πολλὲς φορὲς 
σὲ ἀντιθετικὴ παράθεση μὲ τὴν τύφλωση καὶ τὴν ἄγνοια τῶν 
Φαρισαίων. Μὲ τὶς ἔννοιες αὐτὲς καθίσταται φανερὴ ἡ πρόθεση 
τοῦ Εὐαγγελιστῆ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν κατανόηση τῆς διηγή-
σεως τοῦ θαύματος. Δὲν πρόκειται γιὰ ἕνα ἁπλῶς ἐκπληκτικὸ 
γεγονός, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ φωτὸς ποὺ ὁ Χριστὸς 
προσφέρει στὸν κόσμο γιὰ νὰ ἀπαλλάξει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ 
πνευματικὸ σκοτάδι.
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3. «Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα 
ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. ὅταν ἐν τῷ 
κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου»

Οἱ λόγοι αὐτοὶ τοῦ Χριστοῦ εὑρίσκονται στὸ κέντρο νοη-
ματοδοτήσεως τοῦ θαύματος σὲ σχέση μὲ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ 
θείου φωτὸς στὸν κόσμο, ἡ ὁποία γίνεται μὲ τὴ συμβολικὴ πράξη 
τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ. Ὅμως, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
ὁ Χριστὸς κάνει μία γενικὴ ἀναφορὰ στὸ συνολικό του ἔργο 
σωτηρίας ἐπὶ τῆς γῆς. Παρόμοια ἀναφορὰ ἔκανε ὁ Χριστὸς καὶ 
στὰ πλαίσια τῆς συναντήσεώς του μὲ τὴ Σαμαρείτιδα στὴν πηγὴ 
τοῦ Ἰακὼβ ὅπου, ὅταν οἱ Ἀπόστολοι τὸν κάλεσαν νὰ φάει ἀπὸ τὰ 
φαγητὰ τὰ ὁποῖα πῆγαν καὶ ἀγόρασαν ἀπὸ τὴν κοντινὴ κώμη, 
ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ 
πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον» (Ἰω. 4:34).

 Ὁ Χριστὸς φαίνεται νὰ ἐπείγεται στὴ συγκεκριμέ-
νη περίπτωση νὰ ὁλοκληρώσει τὸ σωτήριό του ἔργο. Γνωρί-
ζει ὅτι τὸ θαῦμα αὐτὸ ὅπως καὶ τὰ ὑπόλοιπα θαύματα καὶ  
ἡ διδασκαλία του θὰ προκαλοῦσε τὴ μήνη καὶ τὴν ἀντίδραση 
τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων. Αὐτὸ θὰ εἶχε ὡς ἀποτέλε-
σμα νὰ ὁδηγηθεῖ στὸν σταυρὸ γιατὶ κατηγορεῖται ὅτι παρα-
βαίνει τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου. Ὅμως, ὁ Χριστὸς ἀπάντησε  
στὴν κατηγορία αὐτὴ μὲ μία ἄλλη φράση, ἡ ὁποία φανερώνει 
ἐπιπρόσθετα τὴν ἰδιαίτερή του σχέση μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα. «Ὁ 
πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι» (Ἰω. 5:17).

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε καλύτερα τὸ νόημα τοῦ θαύμα-
τος πρέπει νὰ λάβουμε ὑπ’ ὄψη δύο βασικὰ στοιχεῖα: πρῶτον, 
τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ θε-
λήματος τοῦ Θεοῦ Πατέρα στὸν κόσμο, δηλαδὴ ἡ σωτηρία 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ θὰ ἐπιτευχθεῖ καὶ μέσα ἀπὸ τὰ 
διάφορα θαύματα, γιατί, ὄντως, μέσα ἀπὸ αὐτὰ ἀναδεικνύ-
εται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο καὶ ἀποκαλύπτεται τὸ 
θεῖο φῶς ποὺ ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία ὅσους δέχονται τὸν φω-
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τισμό του καὶ στὴ γνώση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Δεύτερον,  
ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Ἐνώπιον, ἑπομένως, τοῦ ἐκ 
γενετῆς τυφλοῦ ὁ Χριστὸς ἀποκαλύπτει γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὴν 
ταυτότητά του ὡς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σχέση ποὺ ἔχει μὲ τὸν Πα-
τέρα Θεὸ καὶ ἐκδηλώνει τὸν σκοπὸ τῆς ἀποστολῆς του στὸν κόσμο.  
Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ ἐντάσσεται στὰ πλαίσια αὐτὰ καὶ ἀπο-
τελεῖ ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς ἀποστολῆς.

Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, ὅπως σημείωσε  
ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος24, εἶναι πράξη δημιουργίας γιατὶ ἀναδημιούρ-
γησε τὰ μάτια τοῦ τυφλοῦ. Μὲ τοὺς λόγους του «ὁ πατήρ μου ἕως 
ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι» (Ἰω. 5:17), μᾶς εἰσάγει ὄντως 
στὴν κατάσταση τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡ δημιουργικὴ πράξη δὲν περιορίζεται σὲ μόνη 
τὴν κατασκευὴ μὲ πηλὸ τῶν ματιῶν τοῦ τυφλοῦ, ἀλλὰ καὶ στὴ 
δημιουργία τοῦ φωτὸς ποὺ τοῦ χαρίζει. Ἄλλωστε, τὸ φῶς εἶναι τὸ 
πρῶτο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ μετὰ τὴ δημιουργία τῆς ἄμορφης 
ὕλης: «καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς» (Γέν. 
1:3). Ὁ Χριστός, μὲ τὴν ἀποστολή του στὸν κόσμο, συνεχίζει τὸ 
δημιουργικὸ ἔργο, ἀλλὰ πλέον γιὰ νὰ ἀναδημιουργήσει τὸν 
ἄνθρωπο καὶ τὴν κτίση στὸ σύνολό της. Ὁ τυφλὸς ἀντιπροσω-
πεύει καὶ συμβολίζει, ἔτσι, τὸ ἀνθρώπινο γένος ποὺ ὁδηγήθηκε 
στὴν τύφλωση, ἀγνοώντας τὸν Θεό. Ὁ Χριστὸς προσφέρει καὶ 
πάλιν ὄχι μόνο τὸ ὑλικὸ φῶς, ἀλλὰ καὶ τὸ πνευματικό, δηλαδὴ 
τὴ γνώση τοῦ Θεοῦ, ἐφ’ ὅσον ὁ ἴδιος εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου. 
Ἐπιπρόσθετα, ἡ μαρτυρία τοῦ θεραπευθέντος τυφλοῦ ἀποτελεῖ 
καὶ τὸν προάγγελο τοῦ μαρτυρίου τῶν Χριστιανῶν κατὰ τοὺς 
διωγμοὺς ποὺ θὰ ὑφίσταντο στὴ συνέχεια τῆς ἱστορίας.

24  Εἰρηναίου Λουγδούνων, Κατὰ τῶν Αἱρέσεων, Ε΄, κεφ. 15, 2, ὅπ.π., σσ. 203-207.
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4. «Οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ’ ἐάν τις 
θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει»

Ἡ συζήτηση τοῦ θεραπευθέντος τυφλοῦ μὲ τοὺς Γραμ-
ματεῖς καὶ Φαρισαίους ἀναδεικνύει ἕνα ἄλλο πολὺ σημαντικὸ 
ζήτημα, αὐτὸ τῆς ἁμαρτωλότητας καὶ κατὰ πόσον ὁ Θεὸς δέ-
χεται νὰ ἀκούσει τὶς προσευχὲς ἢ τὶς πράξεις τῶν ἁμαρτωλῶν. 
Βεβαίως, ἡ συζήτησή τους εἶχε ἐπίκεντρο τὸν Χριστό, τὸν ὁποῖο 
οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες τοῦ Ἰσραὴλ θεωροῦσαν ὡς ἁμαρτωλὸ 
γιατί, ὅπως ἔλεγαν, δὲν τηροῦσε τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου ὅπως 
ἐπέβαλλε ὁ Νόμος. Ὅμως, ἡ θεολογικὴ ἀντίληψη ὅτι ὁ Θεὸς 
δὲν ἀκούει τοὺς ἁμαρτωλούς, θέτει τὸ ἐρώτημα ποιός εἶναι 
ἁμαρτωλὸς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Στὴν ἀπάντηση τοῦ τυφλοῦ, σὲ 
ἀντίθεση μὲ τοὺς Ἰουδαίους ποὺ ὅριζαν ὅτι ἁμαρτωλὸς εἶναι 
ἐκεῖνος ποὺ δὲν τηρεῖ τὶς διατάξεις τοῦ Νόμου, καθορίζεται ὅτι 
δίκαιος ἢ μὴ ἁμαρτωλὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ σέβεται τὸν Θεὸ καὶ 
τηρεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Θὰ λέγαμε ὅμως ὅτι τὸ περιεχόμενο 
τῆς συζητήσεως αὐτῆς περιορίζεται στὰ πλαίσια τοῦ Νόμου τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης. Στὴν Καινὴ Διαθήκη δὲν ὑφίσταται αὐτὴ  
ἡ κατάσταση τῶν σχέσεων τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, γιατὶ πλέ-
ον ἐπικρατεῖ ὁ νόμος τῆς χάριτος. «Ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, 
ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο» (Ἰω. 1:17), λέγει  
ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης στὸν Πρόλογο τοῦ Εὐαγγελίου του.

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἐνώπιον τῆς ἁγιότητας τοῦ Θεοῦ 
κανένας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι εἶναι ἀναμάρτητος.  
Οἱ μεγάλοι ἅγιοι πάντοτε εἶχαν αὐτὴ τὴ συναίσθηση τῆς δι-
αφορᾶς μεταξὺ τῆς ἁγιότητας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀνθρώπινης 
ἁμαρτωλότητας καὶ γι’ αὐτὸ πάντοτε ἔλεγαν ὅτι εἶναι οἱ πλέον 
ἁμαρτωλοί.

 Ὅμως, ἡ ἔλευση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διόρθωσε καὶ ἄλλαξε 
αὐτὴ τὴ θέση ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀποδέχεται τοὺς ἁμαρτωλούς. Ἀντί-
θετα, ἂν πάρουμε ὡς παράδειγμα τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνη 
καὶ τοῦ Φαρισαίου, ὁ Θεὸς ἄκουσε τὸν ἁμαρτωλὸ Τελώνη καὶ 
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τοῦ πρόσφερε τὴ σωτηρία. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 
θέλοντας νὰ ἀποδείξει αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, σὲ δύο περὶ μετανοίας 
Λόγους του παραθέτει ἀρκετὰ παραδείγματα γιὰ νὰ ἀποδείξει 
ὅτι ὁ Θεὸς δέχεται τὸν ἁμαρτωλὸ ποὺ μετανοεῖ.

 Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δέχθηκε νὰ ὑψωθεῖ πάνω στὸν σταυρὸ 
καὶ νὰ ὑποστεῖ τὸν σταυρικὸ θάνατο γιὰ νὰ ἀπαλλάξει τὸν 
ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὰ ἀποτελέσματά της. Ἐγκα-
θίδρυσε τὰ ἱερὰ Μυστήρια, κατ’ ἐξοχὴν τὸ Βάπτισμα γιὰ τὴν 
ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Στὴ συνέχεια πρόσφερε τὴ δυνατότητα 
στὸν ἄνθρωπο νὰ ἐκδηλώνει τὴ μετάνοιά του μετὰ τὸ Βάπτισμα 
γιὰ νὰ λαμβάνει τὴν ἄφεση μὲ τὸ μυστήριο τῆς Μετάνοιας καὶ 
Ἐξομολόγησης. Ἔδωσε γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ τὴν ἐξουσία στὴν 
Ἐκκλησία νὰ συγχωρεῖ τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων μὲ τοὺς λό-
γους του πρὸς τοὺς Ἀποστόλους. «Ἂν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, 
ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰω. 20:23).  
Ἡ μόνη ἁμαρτία ποὺ δὲν συγχωρεῖται, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ Χρι-
στοῦ, εἶναι ἡ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (βλ. Μτ. 
12: 31, Μκ. 3:28-30 καὶ Λκ. 12:10).

 Ὅπως τονίζει, ὅμως, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
στοὺς περὶ μετανοίας Λόγους του, (α) δὲν θὰ πρέπει νὰ κα-
ταχρασθοῦμε τὴ συγχωρητικότητα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μὴ θέ-
τουμε φραγμὸ στὸν ἑαυτό μας, λέγοντας ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς 
συγχωρήσει. Αὐτὸ μᾶς θέτει σὲ κίνδυνο νὰ μὴν μποροῦμε νὰ 
μετανοοῦμε καὶ νὰ μὴ λάβουμε τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας,  
(β) ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζουμε καὶ 
νὰ λειτουργεῖ μέσα μας εἶναι νὰ μὴν ὁδηγούμαστε σὲ ἀπόγνωση.  
Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη, εἶναι Πατέρας καὶ μᾶς ἀγκαλιάζει καὶ μᾶς 
ὑποδέχεται ὅπως τὸν Ἄσωτο τῆς Παραβολῆς.

«Ὁ Παῦλος βλάσφημος ἦν, καὶ διώκτης, καὶ ὑβριστής∙ 
ἐπειδὴ δὲ ἐσπούδασε καὶ οὐκ ἀπέγνω, καὶ ἀνέστη καὶ τῶν ἀγγέ-
λων γέγονεν ἴσος∙ ὁ δὲ Ἰούδας ἀπόστολος ἦν, ἀλλὰ ῥᾳθυμήσας γέ-
γονε προδότης. Ὁ λῃστὴς πάλιν μετὰ τοσαύτην κακίαν, ἐπειδὴ μὴ 
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ἀπέγνω, πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων εἰς τὸν παράδεισον εἰσῆλθεν∙  
ὁ Φαρισαῖος θαρρήσας ἐξ αὐτοῦ τῆς ἀρετῆς κατηνέχθη τοῦ 
ὕψους∙ ὁ τελώνης μὴ ἀπογνούς, οὕτως ὠρθώθη ὡς κἀκεῖνον 
παραδραμεῖν. Βούλει σοι δείξω καὶ πόλιν ὁλόκληρον τοῦτο ποι-
ήσασαν; Ἡ τῶν Νινευϊτῶν πόλις οὕτως ἐσώθη πᾶσα∙ καίτοι γε  
ἡ ἀπόφασις εἰς ἀπόγνωσιν αὐτοὺς ἐνέβαλεν∙ οὐ γὰρ εἶπεν ὅτι, 
Ἐὰν μετανοήσωσι, σωθήσονται, ἀλλ’ ἁπλῶς, “Ἔτι τρεῖς ἡμέραι, 
καὶ Νινευῒ καταστραφήσεται”∙ ἀλλ’ ὅμως ἀπειλοῦντος τοῦ Θεοῦ, 
καὶ τοῦ προφήτου βοῶντος, καὶ τῆς ἀποφάσεως οὐκ ἐχούσης 
μέλλησιν οὐδὲ διορισμὸν, οὐκ ἀνέπεσον, οὐδὲ τὰς χρηστὰς προ-
έδωκαν ἐλπίδας. Διὰ γὰρ τοῦτο οὐ προσέθηκε διορισμόν, οὐδὲ 
εἶπεν, Ἐὰν δὲ μετανοήσωσι, σωθήσονται, ἵνα καὶ ἡμεῖς, ὅταν 
ἀκούσωμεν ἀποφάσεως τοῦ Θεοῦ φερομένης χωρὶς διορισμοῦ, 
μηδὲ οὕτως ἀπογνῶμεν, μηδὲ ἀπαγορεύσωμεν, εἰς ἐκεῖνο τὸ 
ὑπόδειγμα βλέποντες. Οὐ διὰ τούτου δὲ μόνον ἔστι τὴν τοῦ Θεοῦ 
φιλανθρωπίαν ἰδεῖν, ὅτι μὴ προσθεὶς διορισμὸν τῇ ἀποφάσει, ὅμως 
μετανοήσασι κατηλλάγη, ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ τὴν ἀπόφασιν 
ἀπηρτισμένην ἐξενεγκεῖν. 

Αὐξῆσαι γὰρ τὸν φόβον βουλόμενος καὶ τῆς πολλῆς αὐτῶν 
ῥᾳθυμίας καθάψασθαι, τοῦτο ἐποίησε, καὶ αὐτὸς δὲ ὁ χρόνος τῆς 
μετανοίας δείκνυσιν αὐτοῦ τὴν ἄφατον φιλανθρωπίαν. Τί γὰρ 
ἡμέραι τρεῖς τοσοῦτον εἰργάσαντο, ὡς ἀφανίσαι κακίαν τοσαύ-
την; Ὁρᾷς πῶς καὶ ἐντεῦθεν ἡ τοῦ Θεοῦ φαίνεται κηδεμονία; τὸ 
γὰρ πλέον αὕτη συνεισήνεγκεν εἰς τὴν τῆς πόλεως σωτηρίαν»25. 

 

25  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Λόγος περὶ Μετανοίας, Ὁμιλία 1, PG 49, 279-280.
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5. Προβληματισμοὶ Χριστιανικῆς Ἠθικῆς

Τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ μᾶς θέτει 
ἐνώπιον σημαντικῶν καταστάσεων τῆς ζωῆς μας, ἀλλὰ πρέπει 
νὰ προσέξουμε τὰ μηνύματα ποὺ θέλει ὁ Θεὸς νὰ μᾶς δώσει, 
γιατὶ πολλὲς φορές, ἢ ἀδυνατοῦμε νὰ διακρίνουμε τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, ἢ ἀλλοιώνουμε τὴν εὐαγγελικὴ ἠθικὴ καὶ ἀλήθεια γιὰ 
νὰ τὰ προσαρμόσουμε στὰ δικά μας κριτήρια, ὁπότε δὲν μιλοῦμε 
γιὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ γιὰ τὶς δικές μας ἐπιθυμίες, ὅσο 
εὐγενεῖς καὶ ἂν εἶναι αὐτές.

 Ὁ προβληματισμὸς τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ δὲν 
εἶναι μόνο τόσο ἀρχαῖος ὅσο καὶ ἡ ζωὴ τῆς ἀνθρωπότητας, 
ἀλλὰ εἶναι καὶ τόσο σύγχρονος ὅσο σύγχρονη εἶναι καὶ ἡ με-
ταμοντέρνα ἐποχή μας μὲ τὴν τεχνολογική της ἀνάπτυξη. 
Ρώτησαν τὸν Χριστὸ ποιός εἶχε ἁμαρτήσει γιὰ νὰ γεννηθεῖ 
τυφλὸς ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος. Αὐτὴ ἦταν ἡ προσέγγιση τῶν 
ἑρμηνευτῶν τῆς θεολογίας τοῦ παλαιοῦ Νόμου, οἱ ὁποῖοι 
συνέδεαν τὴν ὁποιαδήποτε ἀσθένεια καὶ δοκιμασία μὲ τὴν 
ἁμαρτία. Ἡ ἀσθένεια ἦταν γιὰ ἐκείνους τιμωρία ἀπὸ τὸν Θεό.  
Ὁ Γάλλος φιλόσοφος Camu εἰρωνευόταν μὲ δηκτικότητα τὸν 
καθολικὸ ἱερέα ποὺ ἀπὸ τὸν ἄμβωνα ἔλεγε πὼς ἡ θανατηφόρα 
χολέρα τοῦ μεσαίωνα ἦταν τιμωρία ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ τὶς ἁμαρτίες 
τῶν ἀνθρώπων.

Σήμερα θὰ μπορούσαμε νὰ ἐρωτήσουμε ποιός ἢ ποιοί 
ἔχουν ἁμαρτήσει, ἢ ἂν εἶναι ἁμαρτία συλλήβδην καὶ γι’ αὐτό 
ἡ δοκιμασία τοῦ κορωνοϊοῦ κατέστη πανδημία. Παλαιότερα 
θὰ μπορούσαμε νὰ ρωτήσουμε ποιός ἁμάρτησε καὶ εἴχαμε τὴν 
ἔκρηξη στὸ Μαρὶ τῆς Κύπρου, ἢ ποιός ἁμάρτησε καὶ ἕνα παιδὶ 
ὑποφέρει ἢ γεννήθηκε μὲ ἀνικανότητες; Ποιός ἁμάρτησε καὶ 
ἔγινε ἡ πτώση τοῦ Κυπριακοῦ ἢ τοῦ Γερμανικοῦ ἀεροπλάνου μὲ 
τόσα πολλὰ θύματα; Ποιός ἁμάρτησε καὶ τιμωροῦνται χιλιάδες 
ἄνθρωποι μὲ θάνατο ἀπὸ σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ.; Αὐτὸ 
εἶναι τὸ ἐρώτημα τῶν Ἀποστόλων μεταφερόμενο στὰ σύγχρονα 



69

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ |  1

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: ΤΟ ΥΔΩΡ, Ο ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

πλαίσια τῆς ζωῆς μας. Βεβαίως, πολλὲς φορές, γιὰ νὰ ἀπεκ-
δυθοῦμε τῶν δικῶν μας εὐθυνῶν γιὰ κάτι ποὺ συμβαίνει εἴτε 
ἐπιρρίπτουμε εὐθύνες στοὺς ἄλλους εἴτε λέμε ὅτι εἶναι τιμωρία 
ἀπὸ τὸν Θεό, ἀναζητώντας στὴν οὐσία τὸ δικό μας ἄλλοθι.

Κατ’ ἀρχὴν πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ 
ὁ Χριστὸς ἦλθε στὸν κόσμο, ἡ οὐσία τοῦ ἐρωτήματος καὶ τὸ 
περιεχόμενο τῆς ἀπάντησης ἔχει μεταβληθεῖ ριζικά. Βεβαί-
ως, ἡ ἀπάντηση σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα δὲν εἶναι εὔκολη.  
Ὁ Χριστὸς τοποθέτησε σὲ τελείως διαφορετικὸ ἐπίπεδο τὴ λύση 
τοῦ προβλήματος. Εἶπε στοὺς Μαθητές του. Προσέξετε, γιατὶ 
οὔτε ὁ ἄνθρωπος ποὺ στερήθηκε τὸ φῶς, οὔτε ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ γεννήθηκε μὲ προβλήματα σωματικῆς ἢ καὶ διανοητικῆς 
στέρησης, οὔτε ὅσοι πέθαναν ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τοῦ θανα-
τηφόρου ἰοῦ Covid 19, οὔτε ἐκεῖνοι ποὺ πέθαναν στὴν ἔκρη-
ξη στὸ Μαρί, οὔτε ἐκεῖνοι ποὺ σκοτώθηκαν στὸ ἀεροπορικὸ 
δυστύχημα, οὔτε οἱ χιλιάδες ἄνθρωποι θύματα τοῦ σεισμοῦ 
στὸ Νεπάλ, οὔτε ὅσοι δολοφονοῦνται ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες 
τιμωροῦνται ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ κάποιες δικές τους ἁμαρτίες.  
Αὐτὸ δὲν εἶναι συμβατὸ μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἁμαρτία 
βρίσκεται στὴ βάση ὅλων αὐτῶν τῶν καταστάσεων. Συμβαίνουν 
ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀπιστίας, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ βιασμοῦ τῆς 
δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ἀπληστία, συμβαί-
νουν ἕνεκα τῆς ἐγωιστικῆς συμπεριφορᾶς μας καὶ τῆς ἔλλειψης 
ἀγάπης, συμβαίνουν γιατὶ θελήσαμε νὰ κτίσουμε τὸν δικό μας 
ὑβριστικὸ πρὸς τὸν Θεὸ Πύργο τῆς Βαβέλ, συμβαίνουν, γιατὶ 
ἡ παγκοσμιοποίηση μᾶς ὁδήγησε σὲ μία ἀσθενοῦσα ἔννοια 
τῆς κοινωνίας, δηλαδὴ τὴν ἡδονή, στὴν ἄμετρη ἀπόλαυση τῶν 
ἐμπορευμάτων τῆς παγκοσμιοποίησης. Ὅλοι, σὲ ὅλα τὰ παρα-
δείγματα ποὺ ἀναφέραμε καὶ ἄλλα πολλά, δὲν τιμωρήθηκαν ἀπὸ 
τὸν Θεό, ἀλλὰ εἶναι τὰ θύματα καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τῶν δικῶν μας 
ἐπιλογῶν. Ἀντίθετα, αὐτὸς ποὺ ἐμεῖς θεωροῦμε ὅτι τιμωρεῖται 
ἀπὸ τὸν Θεό, εἴτε μὲ κάποια ἀσθένεια, εἴτε μὲ χρόνια πάθηση, 
εἴτε μὲ θλίψεις καὶ δοκιμασίες στὴ ζωή του, μέσα ἀπὸ αὐτοὺς 
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τοὺς ἀνθρώπους φανερώνεται τὸ θέλημα καὶ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. 
Θὰ προχωροῦσα ἕνα βῆμα ἀκόμα καὶ θὰ ἑρμήνευα τὴν κατά-
σταση στὴν ὁποία βρίσκονται οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ὡς κατάσταση 
ἀποστολῆς ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως ἦταν οἱ προφῆτες, οἱ ἀπόστολοι 
καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ νὰ διακονή-
σουν τὸ θέλημά του. Ὁ Χριστὸς βεβαίωσε τὸν ἀπόστολο Παῦλο 
ὅτι ἡ δύναμή του τελειώνεται μέσα ἀπὸ τὴν ἀδυναμία (βλ. Β’ Κόρ. 
12:9). Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι βλέπουμε καὶ 
ἑρμηνεύουμε τὶς καταστάσεις αὐτὲς μὲ ἐνδοκοσμικὰ κριτήρια 
καὶ θεωροῦμε ἀποτυχία τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα παιδὶ γεννήθηκε 
μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Τί γίνεται ὅμως ὅταν σκεφτοῦμε ὅτι αὐτὸς  
ὁ ἀδύναμος στὰ δικά μας μάτια ἄνθρωπος περικλείει μέσα του 
τὴ χάρη καὶ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ μᾶς μεταφέρει τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ;

Τί σημαίνουν, ὅμως, ὅλα αὐτά; Ὅταν ὁ Ἰώβ, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ 
εἶχε τὰ πάντα καὶ τὰ ἔχασε, τὴν περιουσία του, τὰ παιδιά του 
καὶ τὴ σωματική του ὑγεία, οἱ φίλοι του προσπαθοῦσαν νὰ τοῦ 
ὑποβάλουν ὅτι ἔκανε κάποια ἁμαρτία καὶ τὸν τιμωρεῖ ὁ Θεός, 
ἐκεῖνος ἐπέμενε ὅτι κάτι ἄλλο κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν κατά-
στασή του καὶ ὄχι τιμωρία ἀπὸ τὸν Θεό. Βεβαίως, ἐκεῖ ἔκανε 
παρέμβαση ὁ Θεὸς καὶ τὸν ρώτησε: Ἰώβ, τοῦ λέγει ὁ Θεός, ὅταν 
δημιούργησα τὸν κόσμο, ὅταν δημιούργησα τὸν ἔναστρο οὐρανό, 
ὅταν δημιούργησα τὴ θάλασσα καὶ ὅλη τὴ ζωὴ μέσα στὸ νερό, 
ὅταν δημιούργησα τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο, ἤσουν παρών; Ὄχι, 
Κύριε, τοῦ ἀπάντησε ὁ Ἰώβ. Τότε πῶς προσπαθεῖς νὰ ἐξιχνιάσεις  
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τοῦ εἶπε καὶ πάλιν26.

Ὁ Χριστός, λοιπόν, λέγει ὅτι αὐτὰ ποὺ μᾶς συμβαίνουν εἴτε 
προσωπικὰ εἴτε στοὺς ἄλλους καὶ ἐμεῖς προσπαθοῦμε εἴτε νὰ 
ρίξουμε τὸ φταίξιμο στὸν Θεό, εἴτε νὰ θεωρήσουμε ὅτι εἴμαστε 
ἔνοχοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, εἴτε ἐνοχοποιοῦμε ἄλλους, δὲν ἰσχύ-
ουν τίποτε ἀπὸ αὐτά. Τὸ ἐρώτημα, ἐν τούτοις ἐπανατίθεται: Δὲν 

26  Βλ. τὸν διάλογο Θεοῦ Ἰώβ, στὸ Ἰώβ, κεφ. 38-42.
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εἴμαστε ἔνοχοι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ; Ἀλλοίμονο ἂν 
νομίζαμε ὅτι δὲν εἴμαστε, τότε θὰ εἴχαμε μεγαλύτερη πτώση 
ἀπὸ ἐκείνη τῶν πρωτοπλάστων, γιατὶ ἐγωιστικὰ θὰ κάναμε 
τοὺς ἑαυτούς μας θεούς.

Ἡ βεβαίωση τοῦ Χριστοῦ, ὅτι δηλαδὴ πρέπει νὰ ἐργάζεται 
ὅσο ὑπάρχει τὸ φῶς τῆς ἡμέρας, δὲν ἀφορᾶ μόνο τὸ ἱστορικὸ ἔργο 
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἅπτεται καὶ τῆς δικῆς μας σχέσεως μὲ τὸν 
Θεὸ καὶ τὸν Χριστὸ Ἰησοῦ. Μοιάζει μὲ παροιμιῶδες ἀπόφθεγμα 
ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ὅτι «ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζε-
σθαι» (Ἰω. 9:4). Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ἔχει κατὰ νοῦν ὁ καθένας, γιατὶ  
ὁ Θεὸς μᾶς παρέχει ἱκανὸ χρόνο σωτηρίας. Πρέπει ἑπομένως νὰ 
χρησιμοποιήσουμε τὸν χρόνο αὐτὸ ὅσο εἶναι ἐνώπιόν μας πρὶν 
μᾶς προλάβει ἡ νύκτα, δηλαδὴ ἡ κατάσταση ἐκείνη μετὰ τὸν 
θάνατο, ὁπότε ἡ μετάνοια καὶ ἡ σωτηρία θὰ εἶναι πλέον ἀδύνατη.

Ὅμως, ὁ Θεὸς δὲν τιμωρεῖ τὸν ἄνθρωπο ὅπως ὁ νόμος 
ἑνὸς κράτους ποὺ τιμωρεῖ ἐκείνους ποὺ παραβαίνουν τοὺς κα-
νόνες κυκλοφορίας καὶ προκαλοῦν τὸν θάνατο σὲ κάποιον. Εἶναι 
τελείως διαφορετικὴ ἡ «συμπεριφορὰ» τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος 
κατέληξε κουρελιασμένος σωματικὰ καὶ πνευματικὰ μὲ τὴν 
παράβαση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καὶ Ἐκεῖνος πῆρε τὸν δρόμο 
ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ καὶ σταυρώθηκε καὶ θανατώθηκε καὶ 
ἀναστήθηκε γιὰ νὰ ἀγκαλιάσει καὶ πάλιν τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν 
ἀγάπη του. Αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ Χριστὸς ὅταν μιλᾶ γιὰ τὴ φανέρωση 
τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ τὸν τυφλό, μέσα ἀπὸ τὸν ἀνήμπο-
ρο, μέσα ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ. Ἔτσι, τὸ δικό σου παιδί, ὁ δικός σου 
ἄνθρωπος ποὺ ἔχει μία πάθηση ἀποτελεῖ φανέρωση τῆς δόξας 
τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι μυστήριο καὶ πρέπει νὰ ἀκούσουμε τί θέλει 
νὰ μᾶς πεῖ ὁ Θεὸς μέσα ἀπὸ τὶς καταστάσεις αὐτὲς τοῦ πόνου.

Ἀπὸ δικῆς μας πλευρᾶς: (α) καλούμαστε νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι 
γιὰ ὁμολογία τῆς πίστεώς μας, ἰδιαίτερα στὸν σύγχρονο κόσμο,  
ὁ ὁποῖος δὲν μᾶς θέτει γιὰ κρίση ἐνώπιον «ἡγεμόνων καὶ βα-
σιλέων», ἀλλὰ ἕνεκα τῆς ἐκκοσμικεύσεως συνεχῶς στρέφεται 
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ἐναντίον τῆς πίστεως, ἐναντίον ἐκείνων ποὺ πιστεύουν, ἐναντίον 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. (β) Ἐξ ἄλλου, δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε 
ἄτεγκτοι σὲ σχέση μὲ τοὺς τύπους, ὅπως οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες 
τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλὰ νὰ θέτουμε πέρα καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα τὴν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ συνανθρώπου μας. Ἀνάλογα μὲ τὴ 
στάση μας ἀπέναντι στὸν συνάνθρωπό μας καὶ ἀπέναντι στὸν 
Θεὸ εἴτε θὰ δεχθοῦμε τὸν θεῖο φωτισμὸ εἴτε θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ 
πνευματικὸ μπλὰκ ἄουτ.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι στὸν προβληματισμό, ποιό εἶναι τὸ μήνυμα 
τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμένα, ὁ καθένας μας μπορεῖ νὰ ἀνακαλύψει τί εἶναι 
αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ τοῦ πεῖ ὁ Θεός. Στὸν καθένα μας διενεργεῖται  
ἡ φανέρωση τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ.
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