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"Κυριακή της Σαμαρείτιδος." 

 

Όταν η Σαμαρείτις βιάστηκε για να γυρίσει στο χωριό της 

και άρχισε να καλεί τους γείτονές της για να έρθουν και να δουν το 

Χριστό, είπε: Ελάτε! Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος μου τα είπε 

όλα όσα έκανα! Και ο κόσμος μαζεύτηκε και άκουγε όσα ο Χριστός 

είχε να τους πει. 

Καμιά φορά σκεφτόμαστε: Τι απλά ήτανε τότε! Πόσο εύκο-

λα η γυναίκα μπόρεσε να πιστέψει, και τι εύκολο ήταν για αυτήν, 

αφού μόλις είχε εντυπωσιαστεί από την θαυμάσια συνάντηση, 

στράφηκε στους άλλους για να τους πει: “Ελάτε να δείτε έναν αν-

θρωπο που μιλάει, όπως δεν μίλησε ποτέ άνθρωπος. Να δείτε τον 

άνθρωπο ο οποίος χωρίς να πω καμία λέξη, με κοίταξε και είδε το 

βάθος της καρδιάς μου και το σκοτάδι της ζωής μου. Είδε και τα 

κατάλαβε όλα!”. Άραγε δεν συμβαίνει αυτό με καθέναν από μας; 

Ο Χριστός δεν της είχε πει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Της είπε μόνο, ποια 

είναι, πώς είναι η ζωή της, πώς τη βλέπει ο Θεός. Αυτό μπορεί να 

μας το πει κάθε μέρα και όχι μέσα από ένα μυστηριώδες βίωμα, 

όπως έχει συμβεί σε μερικούς αγίους, αλλά με πιο απλό τρόπο. 



Αν στραφούμε στο Ευαγγέλιο και το διαβάζουμε κάθε μέρα 

ή το διαβάζουμε από καιρό σε καιρό με μια ανοιχτή καρδιά – την 

οποία δεν έχουμε πάντα – μπορούμε να φανταστούμε, πως ο Χρι-

στός κρατάει μπροστά μας έναν καθρέπτη, στον οποίον βλέπουμε 

τον εαυτό μας, “ποιος είμαι”. Μπορούμε να χαιρόμαστε με αυτό 

που βλέπουμε ή, αντίθετα, να τρομάξουμε, πόσο διαφορετικοί 

είμαστε από ότι φαινόμαστε ή από τις δικές μας αυταπάτες για τον 

εαυτό μας. Ο Χριστός είπε στη γυναίκα: “Πήγαινε να φωνάξεις τον 

άντρα σου!”. Εκείνη αποκρίθηκε: “Δεν έχω άντρα”. Και ο Χριστός 

τότε απάντησε: «Σωστά είπες, γιατί πέντε άντρες πήρες, και αυτός 

που μαζί του τώρα ζεις, δεν είναι άντρας σου»… 

Μερικοί πατέρες σχολίαζαν αυτή την κουβέντα με τα εξής: 

Ο Χριστός της είπε μεταφορικά: Ναι, ήσουν παντρεμένη με όλα 

όσα μπορούσαν να σου προσφέρουν οι πέντε αισθήσεις και έχεις 

καταλάβει ότι δεν μπορείς να βρεις ολοκληρωμένη ικανοποίηση 

από καμία από αυτές. Τώρα απόμεινες μόνο εσύ η ίδια: το σώμα 

σου και ο νους σου. Και αυτά δεν μπορούν να σε χορτάσουν 

περισσότερο από τις πέντε αισθήσεις, ούτε να σου δώσουν εκείνη 

την πληρότητα, που χωρίς αυτή δεν μπορείς να ζεις. 

Άραγε, δεν μας λέει ο Χριστός αυτό, όταν διαβάζουμε το 

Ευαγγέλιο, όταν βάζει μπροστά μας την εικόνα, ποιος θα μπορού-

σαμε να είμαστε, όταν μας καλεί σ’ εκείνο το μεγαλείο, για το 

οποίο μας προόρισε; Για εκείνο το μεγαλείο, το οποίο ο απόστολος 

Παύλος περιγράφει σαν ώριμη ηλικία του Χριστού: Να είμαστε αν-

θρώπινοι, όπως Εκείνος. Επειδή είναι γνήσιος άνθρωπος που έφτα-

σε την πληρότητα της ολόκληρης, ατελείωτης κοινότητας με το 

Θεό. 

Ας διδαχτούμε από αυτή την γυναίκα! Γιατί κι εμείς στρεφό-

μαστε προς όλες τις κατευθύνσεις, για να πάρουμε τροφή τούτου 

του κόσμου, για να χορτάσουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι 

δεν μπορούμε να χορτάσουμε από τίποτα, γιατί ο άνθρωπος είναι 

πιο βαθύς από τον υλιστικό κόσμο, είναι αρκετά φαρδύς για την 

ψυχολογία. Μόνο ο Θεός μπορεί να γεμίσει αυτό το πλάτος και 

βάθος. Αν μόνο μπορούσαμε να το καταλάβουμε, θα βρισκόμα-

σταν ακριβώς στην ίδια κατάσταση με τη γυναίκα. Δεν χρειάζεται, 



όμως, να συναντήσουμε τον Χριστό σ΄ένα πηγάδι. Επειδή το πηγά-

δι είναι το Ευαγγέλιο, μια πηγή από όπου κυλάει το νερό της ζωής. 

Το Ευαγγέλιο δεν είναι υλιστικό πηγάδι. Είναι πηγάδι για το άλλο 

νερό, το οποίο πρέπει να πίνουμε. 

Ας ακολουθήσουμε αυτή τη γυναίκα! Ας συνειδητοποιήσου-

με και ας καταλάβουμε, ότι όλα αυτά με τα οποία είμαστε δεμένοι 

σαν να τα είχαμε παντρευτεί, δεν μπορούν να μας ικανοποιήσουν. 

Ας αναρωτηθούμε: Ποιος είμαι μέσα σε εκείνη τη εικόνα, όπου με 

βλέπει ο Θεός; Και τότε μπορούμε να πάμε στους άλλους για να 

τους πούμε: “Συνάντησα έναν άνθρωπο που έβαλε έναν καθρέπτη 

μπροστά μου, και είδα τον εαυτό μου, όπως είμαι. Μου έχει πει τα 

πάντα για μένα. Έλα να δεις! Πάμε να τον ακούσεις”! Και οι 

άνθρωποι θα έρθουν και θα ακούσουν και τότε θα στραφούν σε 

μας και θα πουν: “Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λό-

για, γιατί εμείς οι ίδιοι Τον έχουμε τώρα ακούσει, και ξέρουμε πως 

πραγματικά Αυτός είναι ο Χριστός και σ’ Αυτόν πιστεύουμε”. 
 

(+)Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

Η ψευτιά και ο πνευματικός εκφυλισμός απλώνεται μέρα με 

την ημέρα απάνω στους Έλληνες και τους παραμορφώνει. Οι διά-

φοροι φωστήρες βαστάνε από μια πατέντα στα χέρια, και μέρα-

νύχτα δουλεύουνε για να «συγχρονίσουν» την Ελλάδα, ενώ στ’ α-

ληθινά σκάβουνε τον λάκκο της. Άμυαλα νευρόσπαστα! Ποιόν θα 

συγχρονίσετε; Αυτό που λέτε εσείς «συγχρονισμό» και «εξέλιξη» 

είναι μια άθλια παραμόρφωση, σύμφωνα μ’ ένα βλακώδες μοντέ-

λο, οπού κάνανε οι κάλπικοι άνθρωποι, που τους λέγει η Γραφή 

«χλιαρούς». Μέσα σ’ αυτό το καλούπι θέλετε να βάλετε τον λαό, 

και έτσι να χαθεί από πάνω του κάθε πρωτοτυπία, κάθε σημάδι α-

ληθινής ζωής, κάθε χαρακτήρας. Αυτό το λέτε «συγχρονισμό» και 

«εξέλιξη»! Ανόητοι κι αναίσθητοι! «Συγχρονισμένο» και «εξελιγμέ-

νο» είναι ότι είναι ζωντανό, και μοναχά ότι είναι πνευματικά 

πεθαμένο, όπως είσαστε εσείς, αυτό δε μπορεί να είναι ούτε συγ-   



χρονισμένο ούτε εξελιγμένο, αφού δεν είναι ζωντανό. Λοιπόν, 

ποιά Ελλάδα και ποιόν λαό θα «συγχρονίσετε», αφού η Ελλάδα 

είναι ολοζώντανη κι ο λαός της είναι αείζωος; Θα ζωντανέψετε 

εσείς τη ζωή, εσείς οι πεθαμένοι και θαμμένοι;… 

Όπως ζούνε οι Έλληνες σήμερα, δεν είναι η αληθινή ζωή 

τους. Το νοιώθουνε και οι ίδιοι, κι ας μην το λένε. Λαχταράνε να 

βρούνε τον εαυτό τους που τον έχουν χαμένο. Και κείνος, ακόμα, 

που δεν έχει συναίσθηση τι είναι αληθινό, έρχεται στιγμή που 

καταλαβαίνει, πως η ζωή του είναι ψεύτικη, πως δεν έχει κανέναν 

αληθινό δεσμό ούτε με τον τόπο του, ούτε με τους προγόνους του, 

ούτε με τις ντόπιες συνήθειες που βγήκανε από την αγάπη κι από 

τον πόνο, και πως είναι ορφανός και ξένος μέσα στον ίδιο τον τόπο 

του! 

Φώτης Κόντογλου 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Άγιε Ιερομάρτυς Κοσμά, σκέπε την ποίμνη σου. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

Καθημερινά.             7π.μ. Όρθρος  &  7μ.μ. Εσπερινός. 

Παρασκευή 19/5.  8.30μ.μ.–12.30π.μ. Νυκτερινή Θεία Λειτουργία 

(Άγιος Χριστοφόρος). 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 7.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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