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ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ʺΠροσκυνήσουσι τω Πατρί έν πνεύµατι και αληθεία”
Υπήρχε µια διαµάχη µεταξύ Ιουδαίων και Σαµαρειτών. Δεν ήταν συγγενείς λαοί. Ή
Σαµάρεια ήταν εξ ολοκλήρου ξένη περιοχή µε τον εθνικό βίο του Ισραήλ. Οι Σαµαρείτες
πήραν το όνοµά τους από το όρος Σοµόρ. Τον αληθινό Θεό τον θεωρούσαν τοπικό θεό,
ενώ παράλληλα πίστευαν και σε άλλους ειδωλολατρικούς θεούς. Οι Ισραηλίτες
απέφευγαν µε αποστροφή τους Σαµαρείτες και οι ραββινικές εντολές ήταν να µην έχουν
οι Ιουδαίοι ουδεµία σχέση µε τους κατοίκους της Σαµάρειας. Στην περιοχή αυτή
σταµάτησε ο Χριστός να ξεκουρασθεί και πιό ειδικά στην πόλη Συχάρ κοντά στην πηγή
του Ιακώβ. Στο χώρο αυτό έκανε διάλογο µε µια γυναίκα Σαµαρείτιδα.
Ό διάλογος του Χριστού µε τη Σαµαρείτιδα
Ή Σαµαρείτιδα από τίς ερωτήσεις και την έκπληξη πού δοκίµασε από τα λόγια του
Χριστού, φαίνεται πως ήταν µια απλοϊκή γυναίκα, αγράµµατη και αµαθής. Ακόµη
φαίνεται πώς δεν είχε και καλή βιοτή. Παρ’ όλα αυτά, όπως λέγει ο άγιος Κύριλλος
Αλεξανδρείας, ήταν άνθρωπος που επιθυµούσε να µάθει την τελειότερη γνώση για το
θεό. Μεταξύ άλλων ο Κύριος έθιξε το θέµα της λατρείας του θεού. Βέβαια τόνισε πως ο
Σαµαρειτικός τρόπος λατρείας του θεού είναι σφαλερός, ενώ ο Ιουδαϊκός ο ορθός. Οι
Ιουδαίοι και οι Σαµαρείτες νόµιζαν πως µε τα θυµιάµατα, τις θυσίες, τις περιτοµές, το
Ναό ή το όρος Γαρειζίν, τους σωµατικούς καθαρµούς κ.ά. ευαρεστούν το θεό. Έρχεται Ο
Κύριος και λέγει πως ο θεός είναι Πνεύµα, δηλαδή αυλός και οι προσκυνητές πρέπει να
Τον λατρεύουν πνευµατικά. Ό θεός δεν θεραπεύεται µε την ύλη, γι’ αυτό και ανάλογη
είναι και ή λατρεία στο πρόσωπό Του. “Όλοι οι καθαρµοί και οι περιτοµές είναι σκιές,
ενώ η αλήθεια είναι η πνευµατική λατρεία. Ό Ευθύµιος Ζιγαβηνός γράφει πως
πνευµατική λατρεία είναι η ταπεινοφροσύνη. “Άλλος ερµηνευτής θα πει πως αληθινή
λατρεία είναι η ορθότητα των δογµάτων και τα κατορθώµατα της αρετής.
Που βρίσκεται o Θεός;
Πού είναι ο Θεός και πού πρέπει να Τον προσκυνούµε; Ό Θεός είναι παντού και µέσα
µας. Ό θεός είναι πνεύµα και το πνεύµα “όπου θέλει πνεί” (Ίωάν. 3,8). Όλος ο κόσµος
πλέει µέσα στις ενέργειες του θεού. “Άλλωστε το Πνεύµα του θεού “έπεφέρετο επάνω
του ύδατος” (Γεν.1,2) και της αβύσσου. Ό θεός είναι “πανταχού παρών και τα πάντα
πληρών”. Ό Θεοφάνης ο Κεραµεύς σηµειώνει πως τα λόγια που είπε ο Χριστός στη
Σαµαρείτιδα για την αληθινή λατρεία του Θεού, σηµαίνουν πως θα έλθει καιρός, κατά
τον οποίον “Οι αληθινοί προσκυνηταί ουκ εν άφωρισµένω τόπω, αλλά πανταχόθεν
προσοίσουσιν την προσκύνησιν τω πανταχού παρόντι θεώ”, δηλαδή Οι αληθινοί
προσκυνητές όχι σε κάποιον ειδικό τόπο, αλλά παντού και σ’ όλα τα µέρη της γης θα
προσφέρουν την προσκύνηση στον πανταχού παρόντα θεό. Μέσα στα δύο τελειωτικά
στοιχεία του ανθρώπου που είναι η πράξη και ή θεωρία, θα λατρεύεται ο Θεός.
Ή Σαµαρείτιδα είναι έλεγχος των ραθύµων
Εάν µιά γυναίκα Σαµαρείτιδα δείχνει τόση σπουδή και τόση επιµέλεια και προθυµία για
να µάθει κάτι χρήσιµο για την πνευµατική της ζωή και παραµένει πλησίον του Κυρίου,
αν και αγνοούσε ποιός είναι, καταλαβαίνουµε τί πρέπει να κάνουµε εµείς. Εµείς
γνωρίζουµε ποιός είναι ο Ιησούς, πού βρίσκεται, πού προσφέρει τον εαυτό Του κ.λπ.
Πάντοτε να Τον αναζητούµε χωρίς οκνηρία. Στοιχειώδη πράγµατα αγνοούµε γύρω από
την πνευµατική µας ζωή. Πολλοί από µας δε γνωρίζουµε ποιο θεό λατρεύουµε. Τί είναι ή

Εκκλησία; Πώς θα σωθούµε; Ή µετάνοια τί χαρακτηριστικά έχει και πολλά άλλα. Ή
γυναίκα αυτή, αν και αµαρτωλή, είχε επιθυµία να µάθει την αληθινή λατρεία του θεού.
Εµείς έχουµε το ίδιο ενδιαφέρον να µάθουµε τη διδασκαλία της Εκκλησίας µας και το
Ευαγγέλιο;
Αδελφοί µου,
Εάν ενδιαφερόµαστε να µάθουµε κάτι, θα γνωρίζαµε πως η αληθινή λατρεία είναι
πνευµατική. “Τιµήσατε τον Θεόν πλέον της συνήθειας”, γράφει ό άγιος Γρηγόριος ο
θεολόγος. Δε µας σώζουν τα ευλαβή έθιµα, αλλά η ολόψυχη και µε επίγνωση
πνευµατική λατρεία του θεού.
Άρχιµ.Ί.Δ. Φ.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ίωάν. δʹ 5-42)
Εν πνεύµατι και αληθεία λατρεία
Τω καιρώ έκείνω έρχεται ό Ιησούς εις πόλιν της Σαµάρειας, λεγοµένην Συχάρ, πλησίον
του χωρίου ό έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ τω υίώ αυτού· ην δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ό ούν
Ιησούς κεκοπιακώς εκ της όδοιπορίας, έκαθέζετο ούτως επί τη πηγή· ώρα ην ώσεί έκτη.
Έρχεται γυνή εκ της Σαµάρειας άντλήσαι ύδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς· Δός µοι πιείν. Οι
γαρ Μαθηταί αυτού άπεληλύθεισαν εις την πόλιν, ίνα τροφάς άγοράσωσι. Λέγει ούν
αυτώ η γυνή η Σαµαρείτις Πώς σύ Ιουδαίος ών, παρ’ έµού πιείν αιτείς, ούσης γυναικός
Σαµαρείτιδος; Ού γάρ συγχρώνται Ιουδαίοι Σαµαρείταις. Άπεκρίθη Ιησούς και είπεν
αυτή· Εί ήδεις την δωρεάν του Θεού, και τίς εστίν ο λέγων σοι, δός µοι πιείν, σύ άν ήτησας
αυτόν, και έδωκεν αν σοι ύδωρ ζών. Λέγει αυτώ η γυνή · Κύριε, ούτε άντληµα έχεις, και
το φρέαρ εστί βαθύ· πόθεν έχεις το ύδωρ το ζών; µή σύ µείζων ει του πατρός ηµών Ιακώβ,
ός έδωκεν ήµίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε, και οι υιοί αυτού, και τα θρέµµατα
αυτού; Άπεκρίθη ό Ιησούς και είπεν αύτή Πας ό πίνων εκ του ύδατος τούτου, διψήσει
πάλιν ός δ’ άν πίη εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω αύτώ, ού µη διψήσει εις τον αιώνα, αλλά
το ύδωρ ό δώσω αύτώ, γενήσεται εν αύτώ πηγή ύδατος άλλοµένου εις ζωήν αίώνιον.
Λέγει προς αυτόν ή γυνή· Κύριε, δός µοι τούτο το ύδωρ, ίνα µη διψώ, µηδέ έρχωµαι
ένθάδε άντλείν. Λέγει αυτή ό Ιησούς· “Ύπαγε φώνησον τον άνδρα σου, και έλθέ ένθάδε.
Άπεκρίθη ή γυνή και είπεν· Ουκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς· Καλώς είπας ότι άνδρα
ουκ έχω, πέντε γαρ άνδρας έσχες, και νυν όν έχεις, ουκ εστί σου άνήρ, τούτο αληθές
είρηκας. Λέγει αύτώ ή γυνή. Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εί σύ. Οι πατέρες ηµών εν τω
όρει τούτω προσεκύνησαν και ύµείς λέγετε, ότι εν Ίεροσολύµοις εστίν ό τόπος όπου δει
προσκυνείν. Λέγει αυτή ό Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν µοι, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν τω
όρει τούτω ούτε εν Ίεροσολύµοις προσκυνήσετε τω Πατρί.
Ύµείς προσκυνείτε ό ουκ οίδατε, ηµείς προσκυνούµεν, ό οίδαµεν, ότι ή σωτηρία εκ των
Ιουδαίων εστίν. Άλλ’ έρχεται ώρα, και νυν εστίν, ότε οιι αληθινοί προσκυνηταί
προσκυνήσουσι τω Πατρί εν πνεύµατι, και άληθεία και γαρ ό Πατήρ τοιούτους ζητεί
τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύµα ό θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν, εν πνεύµατι
και αλήθεια δει προσκυνείν. Λέγει αύτώ ή γυνή. Οίδα ότι Μεσσίας έρχεται, ό λεγόµενος
Χριστός, όταν έλθη εκείνος, άναγγελεί ήµίν άπαντα. Λέγει αυτή ό Ίησούς, Εγώ ειµί, ό
λαλών σοι. Και επί τούτω ήλθον οι Μαθηταί αυτού, και έθαύµασαν ότι µετά γυναικός
έλάλει, ουδείς µέντοι είπε, Τι ζητείς; ή, τί λαλείς µετ’ αυτής; Άφήκεν ούν την ύδρίαν
αυτής η γυνή, και άπήλθεν είς την πάλιν, και λέγει τοις άνθρώποις Δεύτε, ίδετε
άνθρωπον, ός είπε µοι πάντα όσα έποίησα, µή τι ούτος εστίν ό Χριστός; Έξήλθον ούν εκ

της πόλεως, και ήρχοντο πρός αυτόν. Εν δε τώ µεταξύ, ήρώτων αυτόν οι Μαθηταί αυτού,
λέγοντες, Ραββί, φάγε. Ό δε είπεν αύτοίς, Εγώ βρώσιν έχω φαγείν, ήν ύµείς ούκ οίδατε.
Έλεγον ούν οι Μαθηταί προς αλλήλους· Μή τις ήνεγκεν αύτώ φαγείν; Λέγει αύτοίς ό
Ιησούς, Έµόν βρώµά εστίν, ίνα ποιώ το θέληµα του πέµψαντός µε, και τελειώσω αυτού
το έργον. Ούχ ύµείς λέγετε, ότι έτι τετράµηνος εστί, και ο θερισµός έρχεται; Ιδού, λέγω
ύµίν, επάρατε τους οφθαλµούς υµών, και θεάσασθε τάς χώρας, ότι λευκαί είσι προς
θερισµόν ήδη. Και ο θερίζων, µισθόν λαµβάνει, και συνάγει καρπόν είς ζωήν αίώνιον,
ίνα και ό σπείρων οµού χαίρη, και ό θερίζων. Εν γαρ τούτω ό λόγος εστίν ό αληθινός, ότι
άλλος εστίν ό σπείρων, και άλλος ό θερίζων. Εγώ απέστειλα υµάς θερίζειν, ό ούχ ύµείς
κεκοπιάκατε, άλλοι κεκοπιάκασι, και ύµείς εις τον κόπον αυτών είσεληλύθατε. Εκ δε της
πόλεως εκείνης πολλοί των Σαµαρειτών έπίστευσαν είς αυτόν, διά τον λόγον της
γυναικός, µαρτυρούσης, Ότι είπε µοι πάντα όσα έποίησα. Ως ούν ήλθον πρός αυτόν οι
Σαµαρείται, ήρώτων αυτόν µείναι παρ’ αύτοίς· καί έµεινεν εκεί δύο ηµέρας. Και πολλώ
πλείους έπίστευσαν διά τον λόγον αυτού. Τή τε γυναικί έλεγον, “Ότι ούκέτι διά την σήν
λαλιάν πιστεύοµεν, αυτοί γάρ άκηκόαµεν, καί οίδαµεν, ότι ούτος εστίν αληθώς ό Σωτήρ
του κόσµου, ό Χριστός.

