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(απόσπασµα) 

ΜΜΜΜετά την προσωρινή παραµονή στην Ιουδαία και την από-
φαση να επιστρέψει και πάλι στη Γαλιλαία, ο Ιησούς είχε και µια 
άλλη «τυχαία» αλλά πολύ σηµαντική συνάντηση, κατά τη διάρ-
κεια της πορείας Του προς βορρά, εκείνην µε τη Σαµαρείτιδα γυναίκα.  

ΗΗΗΗ σχετική ευαγγελική διήγηση για τη συνάντηση Ιησού 
και Σαµαρείτιδας κοντά στην πόλη Συχάρ και στην πηγή του Ια-
κώβ, είναι ένα κείµενο γραµµένο µε πολλή χάρη και οµορφιά. Στο 
κείµενο επισηµαίνεται και ο χρόνος συνάντησης, µε τη γνωστή 
ιωάννεια φρασεολογία «ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη». Τούτο δεν αποτελεί 
µόνο ένα απλό χρονικό προσδιορισµό αλλά και πρόταξη της 
«ώρας του Ιησού» ως σωτηριολογικού γεγονότος και για τη συγκεκρι-
µένη περίπτωση της Σαµαρείτιδας, αλλά και για τον κόσµο ολόκληρο. 

ΟΟΟΟ Ιησούς, ακολουθούµενος από τους µαθητές Του, φτάνει 
στο πηγάδι του Ιακώβ γύρω στο µεσηµέρι. Εκεί κάθισε, ενώ οι µα-
θητές πήγαν ν’ αγοράσουν τρόφιµα. Ήταν τότε «ὥρα ὡσεὶ ἕκτη», 
όταν κάποια άγνωστη γυναίκα από τη Σαµάρεια ήρθε «ἀντλῆσαι 

ὕδωρ». Για τους τρίτους, ο Ιησούς εκπροσωπούσε τον παραδοσια-
κό ιουδαϊκό κόσµο των εκλεκτών του Θεού και η Σαµαρείτιδα τον 
κόσµο των αλλοεθνών και αλλοθρήσκων. Σ’ αυτόν τον τόπο της 
αρχαίας συµφιλίωσης, «τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ», 
επρόκειτο να γίνει µια νέαµια νέαµια νέαµια νέα «συµφιλίωση ζωήςσυµφιλίωση ζωήςσυµφιλίωση ζωήςσυµφιλίωση ζωής», που εγκαινιάζει ο Ιη-
σούς µε το διάλογο της πηγής Ιακώβ. Πρώτος ο Ιησούς κάνει το βήµα 

της µεγάλης συµφιλίωσης προς τον κόσµο των αλλοθρήσκων και αµαρτωλών.  
Κυριακή της Σαµαρείτιδος 
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   ᾽ΕΕΕΕν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διασπαρέντες οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψεως 

τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιο-

χείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. Ἦσαν δέ τινες 

ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς Ἀντιό-

χειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰη-

σοῦν. Καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾿ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέ-

στρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας 

τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕ-

ως Ἀντιοχείας· ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ 

παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἦν 

ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καὶ πίστεως· καὶ προσετέθη ὄ-

χλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. Ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι 

Σαῦλον, καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἀντιόχειαν. Ἐγένετο δὲ αὐ-

τοὺς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, 

χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς. Ἐν ταύ-

ταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιό-

χειαν· ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἄγαβος ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύμα-

τος λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾿ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ὅστις καὶ ἐγέ-

νετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος. Τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό τις, ὥρι-

σαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ 

ἀδελφοῖς· ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χει-

ρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου. 

ΗΗΗΗ συζήτηση Ιησού και Σαµαρείτιδας επικεντρώνεται στο 
βασικό θέµα του «ζῶντος ὕδατος». Είναι µια συµβολική εικόνα που 
χρησιµοποιείται για το λόγο του Θεού. Η αφορµή έρχεται από το νερό 
της πηγής Ιακώβ. Οι άνθρωποι συνήθως σκέφτονται µόνο τα πα-
ρόντα, την επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων. Ο Ιησούς βλέ-
πει πέρα από αυτά. Γι’ αυτό ο συσχετισµός εδώ του «ζῶντος ὕδα-

τος» µε τα πνευµατικά κι αιώνια, µε σκοπό την ανάνηψη και λύτρωση 
του ανθρώπου και την εκζήτηση εκ µέρους του της Βασιλείας του Θεού.  

 ΤΤΤΤο θέµα της λύτρωσης και σωτηρίας που τίθεται εδώ είναι 
κυρίως πρόβληµα χριστοκεντρικό. Ο Ιησούς προωθεί τη συζήτηση προς την κατεύ-
θυνση αυτή και η Σαµαρείτιδα αντιλαµβάνεται πως ο συνοµιλητής 
της έχει κάποια ουσιαστική σχέση µε το θέµα αυτό. Θέτει αλλεπάλ-
ληλα ερωτήµατα προς τον Ιησού, τον Οποίο ήδη θεωρεί «προφήτη».  

Κυριακή της Σαµαρείτιδος 
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   Ε   Ε   Ε   Εκείνες τις µέρες, οι απόστολοι που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυ-
µα, µετά τον διωγµό που ακολούθησε τον λιθοβολισµό του Στεφάνου, έφτα-
σαν ως τη Φοινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανέναν δεν κήρυτταν 
για τον Χριστό παρά µόνο στους Ιουδαίους. Ανάµεσά τους ήταν και µερικοί 
Κύπριοι και Κυρηναίοι, που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυτταν στους 
ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρµόσυνο µήνυµα, ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. 
Η δύναµη του Κυρίου ήταν µαζί τους, και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν 
και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό τους. Οι ειδήσεις γι’ αυτά έφτασαν και 
στην εκκλησία των Ιεροσολύµων· έτσι έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην 
Αντιόχεια. Αυτός, όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάριτος του Θεού, 
χάρηκε, και τους συµβούλευε όλους να µένουν αφοσιωµένοι στον Κύριο µε 
όλη τους την καρδιά. Ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεµάτος Άγιο 
Πνεύµα και πίστη. Έτσι, πολύς κόσµος προστέθηκε στους πιστούς του Κυ-
ρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο. Ό-
ταν τον βρήκε, τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συµµετείχαν στις συνάξεις της 
εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσµο. Επίσης στην Α-
ντιόχεια για πρώτη φορά ονοµάστηκαν οι µαθητές του Ιησού «χριστιανοί». Ε-
κείνες τις µέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυµα προφήτες στην Αντιόχεια. Έ-
νας απ’ αυτούς, που τον έλεγαν Άγαβο, προανάγγειλε µε τον φωτισµό του Α-
γίου Πνεύµατος ότι θα πέσει σ’ όλη την οικουµένη µεγάλη πείνα, πράγµα που 
έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλαύδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια α-
ποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιου-
δαία, ό,τι µπορούσε ο καθένας. Αυτό κι έκαναν: έστειλαν τη βοήθειά τους µε 
τον Βαρνάβα και τον Σαύλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύµων.(ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
 

Ο Ιησούς δε διστάζει ν’ απαντήσει αποκαλύπτοντας τη µεσσιανική 
ιδιότητά Του, έστω και προς µια αµαρτωλή: «%γ& ε'µί, ) λαλ*ν σοι».  

ΟΟΟΟ Ιησούς µε τη συνάντηση αυτή ανοίγει την πόρτα για τη 
σωτηρία όλης της Σαµάρειας και κατ’ επέκταση όλων των λαών 
και εθνών της γης. Αποκαλύπτεται πλέον ότι «οὗτός ἐστιν ἀλη-

θῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου». Η Σαµάρεια είναι το νέο χωράφι που 
περιµένει εργάτες για το θερισµό. Οι Σαµαρείτες έρχονται και πα-
ρακαλούν τον Ιησού να µείνει κοντά τους. Η προσωπική εµπειρία 
της Σαµαρείτιδος, ότι «οὗτός ἐστιν ὁ Μεσσίας», γίνεται τώρα µια 
καθολικότερη αποκαλυπτική γνώση και εµπειρία για όλους. Η σπο-
ρά του λόγου του Θεού από την Ιουδαία µετατίθεται στη Σαµάρεια 
και σε δύο µέρες και πάλι στη Γαλιλαία και από εκεί στον κόσµο ό λ ο.  

Κυριακή της Σαµαρείτιδος 



ΑΑΑΑλλά πέρα από όλα αυτά, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµα-
σία στη συνάντηση Ιησού και Σαµαρείτιδος είναι η προβολή µιας 
νέας αντίληψης περί λατρείας. Η αντιπαράθεση του «πνεύµατος» 
προς το «ύδωρ» στο θέµα του βαπτίσµατος που είχε διακηρυχθεί 
πριν και της «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» λατρείας έναντι της λα-
τρείας του παρελθόντος «ἐν τῷ ὄρει» για τους Σαµαρείτες ή «ἐν 

Ἱεροσολύμοις» για τους Ιουδαίους, που διακηρύσσεται τώρα, επι-
σφραγίζει κατά ένα τρόπο αµετάκλητο τη µετάβαση από το πνεύ-
µα της Παλαιάς στο πνεύµα της Καινής ∆ιαθήκης. Εισηγητής και 
κύριος εκφραστής του νέου πνεύµατος είναι ο Ιησούς.  
 ΒΒΒΒασική έννοια στην αλλαγή πνεύµατος είναι η αναφορά εκ 
µέρους του Ιησού στη λατρεία του Θεού ως Πατρός. Ο όρος «Πα-
τήρ» είναι λέξη κλειδί εδώ. Η λατρεία του Θεού είναι µια µια µια µια πράξη πράξη πράξη πράξη 
κοινωκοινωκοινωκοινωνίας προσώπων, πράξη αγαπητικής σχέσηςνίας προσώπων, πράξη αγαπητικής σχέσηςνίας προσώπων, πράξη αγαπητικής σχέσηςνίας προσώπων, πράξη αγαπητικής σχέσης τέκνων προς τον Πατέρα τέκνων προς τον Πατέρα τέκνων προς τον Πατέρα τέκνων προς τον Πατέρα. 

 ΟΟΟΟ καιρός της «ἐν ἀληθείᾳ» λατρείας «ἔρχεται», και µάλι-
στα «νῦν ἐστιν» ήδη, «ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνή-

σουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ». Τούτο σηµαίνει φα-
νέρωση της αληθινής λατρείας στη σφαίρα του Πνεύµατος· αλλά 
και κριτήριο αληθινής βίωσής της είναι οι πνευµατικές προϋποθέ-
σεις του λατρεύοντος ανθρώπου. Υπέρβαση δηλ. του τύπου λα-
τρείας στον εσωτερικό κόσµο του ανθρώπου και προσέγγιση της 
ουσίας των πραγµάτων «ἐν τῷ πνεύματι» εκάστου (βλ. και  Ρωµ. 1, 9· Εφ. 6, 18). 
 ΗΗΗΗ αναγκαιότητα για «πνευµατική» λατρεία ξεπηδά από την 
ίδια τη φύση της λατρείας, διότι «πνεῦμα ὁ Θεός», και από την 
ίδια λατρευτική δεοντολογία της Καινής ∆ιαθήκης που είναι: «οἱ 

ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι 

καὶ ἀληθείᾳ». Ο Ιησούς επιβεβαιώνει τη Σαµαρείτιδα και δι’ αυ-
τής όλο τον κόσµο για την αναγκαιότητα αυτή· «ὁ πατὴρ τοιού-

τους  ζ η τ ε ῖ  τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν». 
Γεωργίου Π. Πατρώνου, απόσπ. από το βιβλίο «Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ», εκδ. ∆όµος  
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