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t    ῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· 
ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν 
ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. τοῦτο 

δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· 
οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ 
ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· ἄλλοι 
ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· ἄλλοι ἔλεγον· μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς 
ἔρχεται; οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς 
κώμης, ὅπου ἦν Δαυΐδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾿ 
αὐτόν. τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾿ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾿ αὐτὸν 
τὰς χεῖρας. ῏Ηλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ 
εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· 
οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος. ἀπεκρίθησαν 
οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων 
ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; ἀλλ᾿ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων 
τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς 
πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν· μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ 
ἀκούσῃ παρ᾿ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· 
μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλι-
λαίας οὐκ ἐγήγερται. Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ 
φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει 
τὸ φῶς τῆς ζωῆς.
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Ὁ Κύριος βρίσκεται στὴν Ἱερουσαλὴμ 

τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς μεγάλης ἑ -
ορ τῆς τῆς Σκηνοπηγίας. Οἱ Ἰουδαῖοι 
συμ      μετεῖχαν στὴν ἑορτὴ αὐτὴ γιὰ νὰ 
θυ             μοῦνται τὴν πορεία τῶν προγόνων 
τους ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο στὴ γῆ τῆς Ἐ -
παγγελίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέ ρες 
ἔμεναν σὲ σκηνές. Τὴν τελευταία καὶ 

πιὸ ἐπίσημη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ἔκαναν 
ἀναπαράσταση τῆς εἰσόδου στὴ γῆ τῆς 
Ἐπαγγελίας. Οἱ ἱερεῖς ἔπαιρναν νερὸ 
ἀ   πὸ τὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωὰμ καὶ 
προχωροῦσαν πρὸς τὸ Ναὸ ραντίζον-
τας τὸ θυσιαστήριο καὶ τὰ πλήθη.

Αὐτὴ λοιπὸν τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς, ὁ Κύριος, παίρνοντας ἀφορμὴ 
ἀπὸ τὶς τελετὲς τῆς ἑορτῆς, ἄρχισε νὰ 
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διδάσκει μὲ ζωηρὴ φωνὴ τὰ πλήθη λέ-
γοντας: Ἐὰν κανεὶς αἰσθάνεται πόθο καὶ 
δίψα πνευματική, ἂς ἔρχεται σὲ μένα καὶ 
ἂς πίνει. Κοντά μου θὰ βρεῖ ἀνάπαυση 
ἡ ψυχή του. Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του 
θὰ τρέξουν ποταμοὶ ἀστείρευτου νεροῦ. 

Ὁ Κύριος βέβαια μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ἐν-
νοοῦσε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ Ὁποῖο με   -
τὰ τὴν Πεντηκοστὴ θὰ ἔπαιρναν ὅσοι 
θὰ πίστευαν σ’ Αὐτόν. Διότι ἡ Χάρις τοῦ 
Ἁγί    ου Πνεύματος, ποὺ μεταδίδει νέα καὶ 
θε      ϊκὴ ζωή, δὲν εἶχε ἀκόμη δοθεῖ σὲ καν-
έ να. Διότι ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶχε ἀκόμη δο   ξα         -
σθεῖ μὲ τὸ Πάθος του καὶ τὴν Ἀνάλη     ψή 
του.

Γιατί ὅμως ὁ Κύριος παρομοιάζει τὸ 
Ἅγιον Πνεῦμα μὲ νερὸ ἀστείρευτο ποὺ 
ἀναβλύζει μέσα ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀν-
θρώπου; Διότι ὅταν ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος ἔρχεται στὴν ψυχὴ κάθε βα-
πτισμένου καὶ χρισμένου πιστοῦ, προσ-
φέρεται ἀσταμάτητα. Ἀναβλύζει διαρ-
κῶς, δὲν ἀδειάζει ποτέ, ρέει σταθερὰ καὶ 
ἀνεξάντλητα ὅπως τὸ ποτάμι.

Καὶ ποιὸ ἔργο ἐπιτελεῖ; Τὸ Ἅγιον 
Πνεῦ    μα ὡς ὕδωρ ζῶν εἶναι ἡ αἰτία τῆς 
πνευματικῆς μας ζωῆς. Ἡ Χάρις τοῦ Ἁ  -
γίου Πνεύματος ἀρχικὰ σὰν ἕνα ρεῦ   μα 
ἰσχυρὸ καταρρίπτει μέσα στὶς ψυχές μας 
κάθε ἀντίσταση, κάθε πάθος. Καθαρί  ζει 
κάθε τι ρυπαρὸ καὶ ἁμαρτωλό. Καὶ ταυ-
τόχρονα δροσίζει ὡς ὕδωρ διαυγὲς καὶ 
ἄφθονο τὶς ψυχές μας, τὶς μαλακώνει, τὶς 
ποτίζει καὶ τὶς καθιστᾶ καρποφόρες σὲ 
ἔργα ἀρετῆς. Ἐμπνέει ἀγαθὲς διαθέ  σεις 
καὶ ἱερὰ συναισθήματα, καὶ ἀντίστοιχες 
ἐνέργειες καὶ πράξεις. Ἐνδυναμώνει τὴν 
ψυχή μας ὥστε νὰ ζοῦμε μία ἁγία ζωή. 
Μᾶς μεταμορφώνει καὶ μᾶς ἀναγεν    νᾶ, 
γεμίζει τὸ ἐσωτερικό μας μὲ ὅλους τοὺς 
δικούς της καρπούς, τοὺς καρποὺς τῶν 
ἀρετῶν καὶ τῆς ἁγιότητος. Καὶ καθιστᾶ 
κι ἐμᾶς πηγὲς ἀνεξάντλητες ὕδατος ζῶν -
τος πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας.

2. , &-7Σ3,Σ,
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Μόλις τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ ἄκουσαν 
τοὺς λόγους αὐτοὺς τοῦ Κυρίου, ἄρχι-
σαν νὰ διχάζονται. Ἄλλοι ἔλεγαν: «Αὐ-
τὸς εἶναι ὁ προφήτης ποὺ περιμένου   με». 
Ἄλλοι: «Αὐτὸς εἶναι ὁ Χριστός». Κι ἄλλοι 
ἀποροῦσαν: «Εἶναι δυνατὸν νὰ προέλ-
θει ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴ Γαλιλαία;» Οἱ πιὸ 
ζηλωτὲς ἤθελαν νὰ Τὸν συλλάβουν, ὅ  -
μως κανεὶς δὲν τόλμησε νὰ τὸ κάνει, δι-
ότι μία ἀόρατη δύναμη τοὺς ἐμπόδιζε.

Γύρισαν λοιπὸν πίσω ἄπρακτοι οἱ ὑ -
πηρέτες στοὺς ἀρχιερεῖς καὶ στοὺς Φα-
ρισαίους, καὶ αὐτοὶ τοὺς ρώτησαν: «Γι α-
      τί δὲν Τὸν συλλάβατε;» «Ποτὲ ἄλλοτε 
δὲν δίδαξε κανεὶς μὲ τόση σοφία ὅπως 
αὐ τὸς ὁ ἄνθρωπος», ἀποκρίθηκαν ἐ       κεῖ-
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νοι. Τοὺς ξαναρώτησαν οἱ Φαρισαῖοι: 
«Μήπως κι ἐσεῖς ἔχετε πλανηθεῖ ἀπὸ 
αὐ   τόν; Κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες δὲν 
πίστεψε σ’ αὐτόν, ἀλλὰ μόνο ὁ κατα-
ραμένος ὄ   χλος, ποὺ δὲν ξέρει τὸν νό   -
μο!» Τότε δια μαρτυρήθηκε ὁ Νικόδη-
μος: «Πῶς μποροῦμε νὰ καταδικάσου     με 
ἕ     ναν ἄνθρωπο, ἐὰν δὲν τὸν ἀκούσου    με 
πρῶτα καὶ μάθουμε τί ἔκανε;» Κι ἐκεῖ      νοι 
τοῦ ἀποκρίθηκαν: «Προφήτης ἀπὸ τὴ 
Γαλιλαία δὲν ἔχει φανεῖ ποτέ». 

Ὁ Κύριος ὅμως συνέχισε νὰ κηρύττει 
λέγοντας: «Ἐγὼ εἶμαι τὸ φῶς τοῦ κό-
σμου. Ἐκεῖνος ποὺ μὲ ἀκολουθεῖ δὲν 
θὰ περιπλανιέται ποτὲ στὸ σκοτάδι τῆς 
ἁ   μαρτίας, ἀλλὰ θὰ ἔχει μέσα του τὸ ζω-
ηφόρο καὶ πνευματικὸ φῶς».

Τί κρίμα ὅμως. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ Ἰουδαῖοι 
εἶχαν δίπλα τους τὸ φῶς τῆς ζωῆς, καὶ 
παρέμεναν στὸ σκοτάδι. Τὸ φῶς ἄγγιξε 
τὴ ζωή τους, κι αὐτοὶ οἱ δύστυχοι βυθί-
ζονταν περισσότερο στὸ σκοτάδι, στὴν 
ἄρνηση καὶ τὴν ἀντίδραση.

Τέτοια κατάσταση ἐπαναλαμβάνε   ται 
πολλὲς φορὲς στὴν ἱστορία καὶ ἰδιαι-
τέρως στὶς μέρες μας. Πόσοι βαπτισμέ        -
νοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δεχθήκαμε τὸ 
φῶς τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀλήθειας. Ὁ 

Χρι   στὸς πλημμύρισε μὲ τὸ φῶς του τὴ 
ζωή μας, ὅταν βαπτιστήκαμε στὸ ὄνομά 
του. Αὐτὸν ντυθήκαμε τότε, γιὰ νὰ ζή-
σουμε πλέον μία φωτεινὴ ἐν Χριστῷ 
ζωή. Καὶ νὰ πορευόμαστε ὡς τέκνα φω-
   τός. Δυστυχῶς ὅμως πολλοὶ Χριστια νοὶ 
ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ πε  -
λαγοδρομοῦν μέσα στὰ σκοτάδια τοῦ 
κόσμου. Ψάχνουν ἀλλοῦ γιὰ φῶς καὶ χά-
νονται στὰ σκοτεινὰ μονοπάτια τῶν αἱ-
ρέσεων, τῶν παραθρησκειῶν, τῶν   ψευ-
   δώνυμων φιλοσοφιῶν καὶ τῶν αὐ      το      -
αποκαλούμενων πνευματικῶν ἀνθρώ-
πων. Εἶναι τραγικὸ νὰ πορεύονται σὰν 
τυφλοὶ καὶ νὰ χάνουν τὸ δρόμο τους, 
ἐνῶ εἶναι δίπλα τους ὁ Χριστὸς καὶ τοὺς 
περιμένει νὰ τοὺς δώσει τὸ φῶς του.

Μήπως ὅμως κι ἐμεῖς κάποτε ἐπηρε- 
αζόμαστε ἀπὸ τὰ σκοτάδια τοῦ κόσμου 
τῆς ἁμαρτίας; Ζοῦμε πράγματι μέσα στὸ 
φῶς τοῦ Χριστοῦ ἢ μᾶς ἑλκύει τὸ σκο-
τάδι καὶ μᾶς ταλανίζει ἡ ἀμφιβολία καὶ ἡ 
πλάνη;

Μὴν ξεγελιόμαστε. Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ 
φῶς τοῦ κόσμου. Καὶ μόνον Αὐτός. Ἂς 
Τὸν παρακαλοῦμε λοιπὸν νὰ φωτίζει τὶς 
σκέψεις μας, τὶς ἐπιθυμίες μας, τὶς ἐνέρ-
γειές μας, τὰ βιώματά μας.

Πότε θὰ γίνει ἡ Παγκόσμια Κρίση; Ποιὸς θὰ εἶναι ὁ Κριτής; Καὶ πῶς θὰ 
κριθοῦμε; Καὶ τί θὰ ἀκολουθήσει μετά; Ποιὰ θὰ εἶναι ἡ ἀφόρητη ὀδύνη 
τῆς κολάσεως καὶ ποιὰ ἡ ἀνέκφραστη χαρὰ τοῦ Παραδείσου; Καὶ πῶς 

συμβιβάζεται ἡ ἀδέκαστη δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἄπειρη ἀγάπη του κατὰ τὴν Παγ-
κόσμια Κρίση; Στὰ πολὺ ἐνδιαφέροντα αὐτὰ ἐρωτήματα δίνει τὸ βιβλίο μας αὐτὸ σα-
φεῖς καὶ ὑπεύθυνες ἀπαντήσεις, ποὺ τὶς θεμελιώνει στὴ θεόπνευστη διδασκαλία τῆς Ἁ-
γίας Γραφῆς καὶ στοὺς λόγους τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Σελίδες 275.
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