
Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

πί σαράντα ἡμέρες, ὅ -
σες κρατᾶ ἡ λαμπρή ἑ ορ-
τή τοῦ Πάσχα, στίς
ἐκ κλησίες διαβάζονται

οἱ εὐαγγελικές περι-
κοπές ἀπό τό κατά
Ἰωάννην Εὐαγγέλιο.
Σ’ αὐτές ὁ Κύ ριος μι -

λᾶ γιά τόν ἑαυτό του.
Συζητᾶ κυρίως μέ τούς

Ἰουδαίους, γραμματεῖς καί
Φαρισαίους, καί προσπαθεῖ νά

τούς ὁδηγήσει στήν πίστη ὅτι αὐτός
εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀναμενόμενος
Μεσσίας. Αὐτοί, πωρωμένες καρδιές,
συνεχῶς ἀντιδροῦν.

Κάποτε ὁ Κύριος τούς ἀπευθύνει τά
τελευταῖα Του λόγια. Ἀπό κεῖ καί μετά
κλείνει τό ἅγιο στόμα Του πρός τούς
Φαρισαίους. Δέν ἔχει νά τούς πεῖ τίποτε
ἄλλο. Τά τελευταῖα ἐτοῦτα λόγια Του τά
ἀκοῦμε στήν παρακάτω περικοπή:

«Λίγο ἀκόμα χρόνο θά ἔχετε μαζί
σας  Ἐμένα, πού εἶμαι τό Φῶς.  Ἕως ὅ -
του ἔχετε κοντά σας τό Φῶς, πιστέψτε
στό Φῶς, ἀναγνωρίστε ὅτι Ἐγώ εἶμαι
τό Φῶς, πορευθεῖτε μέσα στό Φῶς, γιά

νά γίνετε παιδιά τοῦ Φωτός, ὁλόκληροι μέσα
στό φῶς τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἁγιότητας».

Αὐτά εἶπε ὁ Κύριος Ἰησοῦς, σημειώνει ὁ εὐαγ-
γελιστής, «καί ἀπελθών ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν»·
μετά ἔφυγε, καί ἄλλο δέν ἐμφανίστηκε μπροστά
τους. Δέν ἤθελε κιόλας νά τούς ἐρεθίζει περισσό-
τερο μέ τήν παρουσία Του. Πάντως αὐτοί τόν
ἔχασαν τόν Χριστό. Τούς κρύφτηκε. Δέν θά Τόν
ξαναέβλεπαν ποτέ πιά...

Ἡ εὐαγγελική περικοπή συνεχίζει μέ κάποιες

EE

«Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καί ἀπελθών ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν»

AA¶¶oo  TTOO  EEYYaaGGGGEELLIIKKOO  AANNAAGGNNVVSSMMAA

TTHHSS  AA¶¶√√DDOOSSEEVVSS TTOOYY  ¶¶AASSXXAA

12  Μαΐου 2010 Ἰωάν. ιβ΄ 36-47

Mάιος 2010158



σκέψεις τοῦ ἴδιου τοῦ ἁγίου Ἰωάννη, μα-
θητῆ τοῦ Χριστοῦ καί εὐαγγελιστῆ:

Τόσα θαύματα τούς εἶχε κάνει μπρός στά
μάτια τους, γράφει μέ λύπη ψυχῆς ὁ ἅγιος,
κι αὐτοί ἐπέμεναν νά μήν Τόν πιστεύουν. Κι
ἔτσι ἀποδείχθηκε ἀληθινό αὐτό πού προφη-
τικά ἔγραψε ὁ Ἡσαΐας: «Λόγῳ τῆς φαυλό-
τητάς τους τούς ἐγκατέλειψε ὁ Θεός, καί γι’
αὐτό τυφλώθηκαν τά μάτια τους καί πωρώ-
θηκε ἡ καρδιά τους, ὥστε πλέον νά μή βλέ-
πουν καί νά μήν κατανοοῦν. Δέν ὑπάρχει
πλέον καμιά ἐλπίδα νά ἐπιστρέψουν μέ τή
μετάνοια, ὥστε κι Ἐγώ νά τούς θεραπεύ-
σω» (λέγει ὁ Θεός).

Καί συνεχίζει ὁ εὐαγ-
γελιστής:

Παρόλα αὐτά, πολλοί
ἀπό τούς ἄρχοντες τῶν
Ἰουδαίων οὐσιαστικά
Τόν πίστεψαν, ἀλλά...
Ἀλλά δέν ὁμολογοῦσαν
τήν πίστη τους. Φο-
βοῦνταν! Φοβοῦνταν μήν τούς ἀφορίσουν
οἱ ἄλλοι καί τούς διώξουν μακριά τους, μα-
κριά ἀπό τή Συναγωγή. Δυστυχῶς, ἐπιση-
μαίνει μέ ἀπογοήτευση ὁ  Ἰωάννης, ἀγάπη-
σαν περισσότερο τή δόξα καί τήν ἐπιδοκι-
μασία τῶν ἀνθρώπων παρά τή δόξα τοῦ
Θεοῦ...

* * *
Φοβερά τά λόγια αὐτά! Ἐπισημάνσεις πι-

κρές, μά τόσο ἀληθινές. Ἀγάπησαν περισσό-
τερο τή δόξα τῶν ἀνθρώπων, γι’ αὐτό καί τε-
λικά δέν προσχώρησαν στόν  Ἰησοῦ Χριστό!

Κι ὁ Κύριος ἔμεινε νά φωνάζει: «Ἕως ὅ -

του ἀκόμα ἔχετε μαζί σας τό Φῶς, πιστέψ-
τε στό Φῶς, πιστέψτε σ’  Ἐμένα». Πράγμα
πού σημαίνει ὅτι δέν θά ἐπέμενε ἀκόμα γιά
πολύ νά τούς καλεῖ. Μέχρις ἑνός σημείου... 

Εἶναι αὐτό μιά – σκληρή ἐνδεχομένως –
ἀλήθεια. Τί δηλαδή;  Ὅτι ὁ Κύριος κάνει μέ
τήν ἀγάπη Του συνεχεῖς κλήσεις πρός τό
πλάσμα Του. Κλήσεις νά ἔρθει κοντά Του,
γιά νά τοῦ δώσει τή χάρη Του, τήν εὐλογία
Του, τήν εὐτυχία Του.

Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος συνεχῶς ἀπορρί-
πτει αὐτά τά καλέσματα, ὅταν διαρκῶς συ-
ντηρεῖ μέσα του ἕναν ἀρνητισμό – ὄχι στόν

ἐκκλησιασμό, ὄχι στά ἱε-
ρά μυστήρια, δέν μπορῶ
νά νηστέψω, βαριέμαι
τήν προσευχή, νυστάζω
τήν Κυριακή τό πρωί –
κι ὅ ταν, ἀκόμα περισσό-
τερο, ὁ ἀρνητισμός αὐ -
τός ἐπιτείνεται ἀπό τό
ὅτι δέν ἀντέχει νά διαφο-

ροποιηθεῖ ἀπό τόν περίγυρό του, ἀπ’ αὐτό
πού κάνουν οἱ φίλοι του, γιά νά μήν τόν
ἀπορρίψουν ἀπό τήν παρέα τους, ἔ τότε τί
νόημα νά ἐπιμένει ὁ Χριστός; Φεύγει ἡ Χά-
ρις. Ἀποχωρεῖ ὁ Χριστός. Καί τότε – ἀλί-
μονο – ὁ ἄνθρωπος τυφλώνεται τελείως.
Σκοτίζεται. Πωρώνεται. Καί ἀκολουθεῖ τόν
ὀλέθριο δρόμο του.

Ὁ Θεός νά μᾶς γλυτώσει, φίλε μου, ἀπό
τέτοιο κατάντημα. «Ἕως τό φῶς ἔχουμε, ἄς
πιστέψουμε στό Φῶς». 

Κι ἄς Τό ἀκολουθήσουμε. 
�

«Μετά ἔφυγε, καί ἄλλο δέν
ἐμφανίστηκε μπροστά τους.

Τόν ἔχασαν τόν Χριστό.
Τούς κρύφτηκε. Δέν θά
Τόν ξαναέβλεπαν

ποτέ πιά...».
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