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  «Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ». 
     Ἱλαρίωνος ὁσίου τοῦ νέου, ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν  
         Δαλμάτων (845). 
 

 

ην έκτη Κυριακή από το Πάσχα εορτάζουμε το θαύμα του Κυρίου 
και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού στον εκ γενετής τυφλό 
(Ιω. 9:1-38).  
 

αι αυτό το θαύμα έγινε με υγρό, όπως και της Σαμαρείτιδος 
και του Παραλύτου, και έγινε ως εξής. 
 

αθώς ο Χριστός συζητούσε με τους Ιουδαίους και απεδεί-
κνυε τον εαυτό του ίσο με τον Πατέρα και είπε: «Πριν να γεννηθεί ο 
Αβραάμ εγώ υπάρχω» (Ιω. 8:58), εκείνοι πήραν πέτρες για να ρί-
ξουν εναντίον του. 
 

 Ιησούς όμως, φεύγοντας από εκεί, βρίσκει τον Τυφλό που 
παραπατούσε. Έτσι είχε γεννηθεί, έχοντας μόνο τη θέση και τις κοι-
λότητες των ματιών. 
 

αθώς λοιπόν ο Σωτήρας τον βρήκε να είναι έτσι, οι μαθητές 
–που Τον είχαν ακούσει να λέει στον παράλυτο: «Πρόσεξε, έγινες υ-
γιής, μην αμαρτάνεις πια» (Ιω. 5:14) και: «Η αμαρτία των γονέων 
πέφτει στα παιδιά» (Εξ. 20:5)– Τον ρώτησαν: 
 

– Δάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννη-
θεί τυφλός; 
 

άλιστα επικρατούσε κάποια επικούρεια δοξασία ότι οι ψυ-
χές προϋπάρχουν ως άυλες οντότητες και επειδή αμάρτησαν μπαί-
νουν στα υλικά σώματα. Όλα αυτά ο Χριστός τα αναίρεσε λέγοντας: 
 

– Όχι γι’ αυτούς τους λόγους, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του 
Θεού, δηλαδή εμού. 
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ιατί εδώ δεν γίνεται λόγος για τον Πατέρα, και το «για να» εδώ 
σημαίνει απόφαση και όχι αιτία (δηλαδή δεν γεννήθηκε τυφλός για 
να δείξει ο Χριστός τη θεϊκή του δύναμη, αλλά επειδή γεννήθηκε τυ-
φλός ενήργησε ο Χριστός σ’ αυτόν το έργο της παντοδυναμίας Του). 
 

αι αφού το είπε αυτό ο Χριστός, έφτυσε κάτω και έκανε πηλό και 
τον έβαλε πάνω στη θέση των ματιών του και τον πρόσταξε να πάει στην 
πηγή του Σιλωάμ και να νιφθεί, για να δείξει ότι Αυτός είναι που πήρε 
στην αρχή της δημιουργίας χώμα από τη γη και έπλασε τον άνθρωπο. 
 

αι επειδή απ’ όλα τα μέλη του σώματος το μάτι είναι το πιο 
σημαντικό, έπλασε τα μάτια που δεν υπήρχαν, δείχνοντας έτσι ό-
τι Αυτός είναι που δίνει την ενέργεια και στην ψυχή. 
 

εν χρησιμοποίησε δε νερό, αλλά φτύσμα, για να γνωρίσου-
με ότι όλη η χάρη πήγαζε από το στόμα Του, και επειδή σκόπευε 
να τον στείλει στο Σιλωάμ. Και τον προέτρεψε να νιφθεί, για να μη 
νομίζει κανείς ότι από τη γη εκείνη και από τον πηλό θεραπεύτηκε. 
 

ον έστειλε μάλιστα στο Σιλωάμ, για να έχει πολλούς μάρ-
τυρες της θεραπείας του· γιατί καθώς πήγαινε με τα μάτια χρισμέ-
να με πηλό, θα συνάντησε πολλούς. 
 

ερικοί λένε ότι καθώς νίφθηκε, δεν απέβαλε τον πηλό που εί-
χε δημιουργηθεί με το φτύσμα, αλλά ο ίδιος αυτός πηλός, με το που δέ-
χθηκε πάνω του το νερό, μετασχηματίστηκε και δημιουργήθηκαν μάτια. 
 

 λέξη Σιλωάμ ερμηνεύεται «απεσταλμένος» διότι αυτή η 
κολυμβήθρα βρισκόταν έξω από την πόλη της Ιερουσαλήμ. 
 

ην εποχή του βασιλιά Εζεκία, όταν εχθροί πολιόρκησαν 
στην πόλη και κατέλαβαν το Σιλωάμ, το νερό χάθηκε από εκεί. Και 
πριν αυτοί που βρίσκονταν μέσα στην πόλη σκάψουν πηγάδια και 
λάκκους για να έχουν νερό, αν κάποιος αποστελλόταν με την προ-
σταγή τού προφήτη Ησαΐα, το νερό έτρεχε πάλι άφθονο και αυτός 
έπαιρνε νερό. Αν όμως κάποιος πήγαινε από μόνος του ή πήγαινε 
κάποιος εχθρός, το νερό χανόταν. Και από τον προφήτη έτσι γινόταν. 
 

ια   να   δείξει   λοιπόν   και   ο   Χριστός   ότι  και  Αυτός  είναι  από  τον  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. θ΄ 1-38) 
 

    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ Ἰησοῦς, εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γε-
νετῆς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ῥαββί, τίς ἥ-
μαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· 
Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα 
τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡ-
μέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. Ὅταν ἐν τῷ κό-
σμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. Ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πη-
λὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ 
τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, 
ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. Ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέ-
πων. Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς 
ἦν, ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; Ἄλλοι ἔλεγον 
ὅτι οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. Ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ 
εἰμι. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ· Πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; Ἀπεκρίθη ἐ-
κεῖνος καὶ εἶπεν· Ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρι-
σέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· Ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σι-
λωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. Εἶπον οὖν αὐτῷ· 
Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; Λέγει· Οὐκ οἶδα. Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, 
τόν ποτε τυφλόν. Ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ 
ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. Πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρι-
σαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς ὀ-
φθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. Ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τι-
νές· Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τη-
ρεῖ. Ἄλλοι ἔλεγον· Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα 
ποιεῖν; Καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. Λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν· Σὺ τί λέγεις 
περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; Ὁ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτης ἐ-
στίν. Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέ-
βλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος καὶ 
ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε 
ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; Πῶς οὖν ἄρτι βλέπει; Ἀπεκρίθησαν δὲ αὐτοῖς οἱ 
γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον· Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυ-
φλὸς ἐγεννήθη. Πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς  ἡμεῖς  οὐκ  οἴδαμεν·  αὐτὸς  ἡλικίαν  ἔχει,  αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐ- 
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τὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο 
τοὺς Ἰουδαίους· ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα, ἐάν τις αὐτὸν ὁ-
μολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. Διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ 
εἶπον ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε. Ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν 
ἄνθρωπον ὃς ἦν τυφλός, καὶ εἶπον αὐτῷ· Δὸς δόξαν τῷ Θεῷ· ἡμεῖς οἴ-
δαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιν. Ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ 
εἶπεν· Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. 
Εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν· Τί ἐποίησέ σοι; πῶς ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; Ἀ-
πεκρίθη αὐτοῖς· Εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀ-
κούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; Ἐλοιδόρησαν αὐτὸν 
καὶ εἶπον, σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου· ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί. 
Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός· τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πό-
θεν ἐστίν. Ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐν γὰρ τούτῳ θαυ-
μαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, καὶ ἀνέῳξέ μου τοὺς ὀ-
φθαλμούς. Οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾿ ἐάν τις 
θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. Ἐκ τοῦ αἰῶνος 
οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου. Εἰ μὴ ἦν 
οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον 
αὐτῷ· Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; Καὶ ἐ-
ξέβαλον αὐτὸν ἔξω. Ἤκουσεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑ-
ρὼν αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ; Ἀπεκρίθη 
ἐκεῖνος καὶ εἶπε· Καὶ τίς ἐστι, Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; Εἶπε δὲ αὐ-
τῷ ὁ Ἰησοῦς· Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. 
Ὁ δὲ ἔφη· Πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ  ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ  

Την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 (8:00 μ.μ.) προς Τετάρτη 9 Ιουνίου 
2021 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Αναστάσιμη Ιερά Αγρυ-
πνία επ’ ευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα. Σας περι-
μένουμε με  Α ν α σ τ ά σ ι μ η  χ α ρ ά. 
2)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, Παρεκκλήσι Αγ. Αναργύρων 7:00 π.μ. 
Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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Θεό, γι’ αυτό απέστειλε εκεί τον τυφλό και αμέσως ακολούθησε η όραση. 
 

ερικοί πάλι νόμισαν ότι Σιλωάμ σημαίνει «απεσταλμένος» 
και γι’ αυτόν τον τυφλό, τον οποίο απέστειλε ο Χριστός. 
 

 τυφλός λοιπόν, αφού νίφθηκε, απέκτησε μάτια με κάποια ανεί-
πωτη δύναμη, χωρίς ούτε ο ίδιος να εννοήσει το μυστήριο που του συνέβη. 
 

ι γείτονες και οι γνωστοί του, όταν τον είδαν ξαφνικά να 
βλέπει, αμφέβαλλαν, εκείνος όμως βεβαίωνε ότι είναι ο πρώην τυ-
φλός. Και όταν τον ρωτούσαν πώς βρήκε το φως του, διεκήρυττε ότι 
ο Χριστός τον θεράπευσε! 
 

ι Φαρισαίοι, όταν άκουσαν το παράδοξο αυτό θαύμα, πάλι 
βλασφημούσαν τον Σωτήρα επειδή τάχα δεν τηρεί το Σάββατο. Γιατί 
όπως φαίνεται και το θαύμα στον τυφλό έγινε το Σάββατο. Και α-
νάμεσά τους έγινε σχίσμα, καθώς άλλοι έλεγαν ότι ο Ιησούς είναι α-
πό τον Θεό και αυτό πιστοποιείται από τα θαύματα που έχει κάνει, 
και άλλοι ότι δεν είναι από τον Θεό γιατί δεν τηρεί το Σάββατο. 
 

υτοί που είχαν μια ευνοϊκή διάθεση απέναντί Του, ρώτησαν 
τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι’ αυτόν;» Κι εκείνος διακήρυξε τον Χριστό 
ως προφήτη, πράγμα που γι’ αυτούς ήταν το πιο σημαντικό. 
 

ι άλλοι πάλι δεν πίστευαν ότι ήταν πράγματι τυφλός και ο 
Χριστός του χάρισε τη θεραπεία, γι’ αυτό κάλεσαν και τους γονείς του, 
ίσως μη έχοντας εμπιστοσύνη στους γείτονες. Έτσι, ενώ ήθελαν μάλ-
λον να αποκρύψουν το γεγονός αυτό, το έκαναν περισσότερο φανερό, 
καθώς οι γονείς του τα επιβεβαίωσαν όλα, αν και, για να μη γίνουν α-
ποσυνάγωγοι, τους είπαν να ρωτήσουν εκείνον αφού είναι ενήλικος. 
 

λλά αυτοί και πάλι είπαν στον τυφλό: «Δόξασε τον Θεό», 
γιατί από εκεί τάχα ήταν η θεραπεία και όχι από τον Χριστό· «αυτός 
είναι αμαρτωλός, επειδή καταλύει το Σάββατο». 

 

τυφλός, θέλοντας να δηλώσει με έργα ότι ο Χριστός είναι 
Θεός, απάντησε: «Αυτό δεν το ξέρω· ένα ξέρω, ότι ενώ ήμουν τυ-
φλός, με τη βοήθειά Του βλέπω». 

 

άλι τον ρώτησαν: «Πώς σου άνοιξε τα μάτια;» 
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υτός όμως αγανάκτησε και δεν είπε λεπτομέρειες, αλλά τό-
νισε ότι, αν Αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα έκανε τέτοιο θαύμα. 
 

μέσως εκείνοι τον έβρισαν, επειδή ομολόγησε ότι είναι μα-
θητής Εκείνου και διότι είπε: «Κανείς δεν άνοιξε τα μάτια ανθρώπου 
γεννημένου τυφλού». Γιατί και άλλοι άνοιξαν τα μάτια τυφλών, κα-
νείς όμως δεν άνοιξε τα μάτια γεννημένου τυφλού. 
 

αι αφού τον περιγέλασαν, τον έδιωξαν από την συναγωγή. 
 

ετά από αυτά ο Ιησούς τον συνάντησε και του είπε: «Εσύ 
πιστεύεις στον Υιό του Θεού;» 
 

 πρώην τυφλός, αφού έμαθε ποιος είναι αυτός που μιλά μα-
ζί του και βλέποντάς Τον –γιατί δεν Τον γνώριζε προηγουμένως, ε-
πειδή ήταν τυφλός– Τον προσκύνησε και έγινε μαθητής Του, διακη-
ρύττοντας την ευεργεσία. 
 

ο θαύμα αυτό μπορεί να ειπωθεί και αλληγορικά: 
 

υφλός είναι ο λαός των εθνών, τον οποίον βρήκε ο Χριστός 
καθώς περνούσε –καθώς δηλαδή ήταν στη γη και όχι στον ουρανό· ή 
και διότι ήρθε για τον εβραϊκό λαό, παροδικά όμως πήγε και στα έθνη. 
 

αι αφού έφτυσε κάτω και έκανε πηλό, πρώτα τους έχρισε –
δηλαδή τους δίδαξε, διότι ως σταγόνα κατέβηκε στη γη (Ψαλ. 71:6) 
και σαρκώθηκε από την αγία Παρθένο– και στη συνέχεια παρέδωσε 
και το θείο Βάπτισμα, το οποίο συμβολίζει ο Σιλωάμ. 
 

ετά απ’ αυτά ο τυφλός που ανέβλεψε, δηλαδή ο εξ εθνών 
χριστιανικός λαός, μιλά με παρρησία προς όλους για τον Χριστό και 
καταδιώκεται και μαρτυρεί, και ύστερα ανακηρύττεται και δοξάζε-
ται από τον Χριστό. 
 

ε το άπειρο έλεός σου, φωτοδότα Χριστέ ο Θεός μας, ελέη-
σε και σώσε μας. Αμήν. 
 

(Διασκευή […] του κειμένου του Πεντηκοσταρίου). 
(Πηγή: Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ, https://alopsis.gr) 
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