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Δόξα... Ἦχος πλ. β' 

Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, εὑρὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν Σαμαρείτιδα, αἰτεῖ ὕδωρ παρ' αὐτῆς ὁ 

νέφεσι καλύπτων τὴν γῆν. Ὢ τοῦ θαύματος! ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος, πόρνῃ γυναικὶ 

διελέγετο, ὕδωρ αἰτῶν, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας, ὕδωρ ζητῶν, ὁ πηγὰς καὶ λίμνας 

ὑδάτων ἐκχέων, θέλων ἑλκῦσαι ὄντως αὐτήν, τὴν θηρευομένην ὑπὸ τοῦ πολεμήτορος 

ἐχθροῦ, καὶ ποτίσασθαι ὕδωρ ζωῆς, τὴν φλεγομένην ἐν τοῖς ἀτοπήσασι δεινῶς, ὡς μόνος 

εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος. 
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Ομιλία επί ηοσ Εσαγγελίοσ ηοσ Χριζηού 
περί ηης Σαμαρείηιδος 

Αγίοσ Γρηγορίοσ Αρτιεπιζκόποσ Θεζζαλονίκης ηοσ Παλαμά 

Όιε απηή ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε ηψξα, επεθηεηλφκελε ζε πελήληα κέξεο, ενξηάδνκε 

ηελ απφ ηνπο λεθξνχο αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ θαη Θενχ θαη Σσηήξα καο Ιεζνχ Φξηζηνχ, 

δεηθλχνληαο κε απηή ηελ παξάηαζε ηελ ππεξνρή ηεο απέλαληη ζηηο άιιεο ενξηέο. 

Πξαγκαηηθά φινη φζνη αλαζηήζεθαλ απφ ηνπο λεθξνχο, αλαζηήζεθαλ απφ άιινπο θαη, αθνχ 

πέζαλαλ πάιη, επέζηξεςαλ ζηε γε. Ο δε Φξηζηφο, αθνχ αλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο, δελ 

θπξηεχεηαη πιένλ θαζφινπ απφ ην ζάλαην, γηαηί δελ επέζηξεςε πάιη ζηε γε, αιιά αλέβεθε ζηνλ 

νπξαλφ, θαζηζηψληαο ην θχξακά καο, πνπ είρε ιάβεη νκφζξνλν κε ην Παηέξα, σο νκφζεν. 

Δίλαη ν κφλνο πνπ έγηλε αξρή ηεο κειινληηθήο αλαζηάζεσο φισλ θαη πξσηφηνθνο απφ ηνπο 

λεθξνχο θαη παηέξαο ηνπ κέιινληνο αηψλνο. 

Καη φπσο φινη, ακαξησινί θαη δίθαηνη, πεζαίλνπλ ζηνλ Αδάκ, έηζη ζηνn Φξηζηφ ζα δσνπνηεζνχλ 

φινη, ακαξησινί θαη δίθαηνη, αιιά ν θαζέλαο ζηελ ηάμε ηνπ. Όηαλ θαηαξγήζεη θάζε αξρή θαη 

εμνπζία θαη δχλακε, θαη ζέζεη φινπο ηνπο ερζξνχο ηνπ θάησ απφ ηα πφδηα ηνπ, ηειεπηαίνο 

ερζξφο πνπ ζα θαηαξγεζεί είλαη ν ζάλαηνο, θαηά ηελ θνηλή αλάζηαζε. 

Ο Κχξηνο, θεξχηηνληαο ην επαγγέιην ηεο βαζηιείαο πξηλ απφ ην πάζνο, δεηθλχεη ζηνπο καζεηέο 

φηη ε εθινγή ησλ αμίσλ ηεο πίζηεσο δελ ζα γίλεη κφλν αλάκεζα ζηνπο Ινπδαίνπο, αιιά θαη 

αλάκεζα ζηνπο Δζληθνχο, ζηελ ζεκεξηλή πεξηθνπή ηνπ επαγγειίνπ. 

Έξρεηαη ν Κχξηνο ζε κηα πφιε ηεο Σακάξεηαο πνπ ιέγεηαη Σηράξ. (Σακάξεηα νλνκάζζεθε ε 

πφιε πνπ έθηηζε ην 880 π.Φ. ν βαζηιηάο ηνπ Ιζξαήι, Ακβξί, έπεηηα ην φξνο Σνκφξ, πνπ ήηαλ ε 

αθξφπνιή ηεο, θαη ηέινο φιν ην βφξεην βαζίιεην ηνπ Ιζξαήι, πνπ θαηαιχζεθε απφ ηνπο 

Αζζπξίνπο ην 721 π.Φ. θαη ν εγεκφλαο ηνπο εγθαηέζηεζε εθεί εζληθνχο απφ πνιιά κέξε). 

Δθεί ήηαλ ε πεγή ηνπ Ιαθψβ, ην πεγάδη πνπ εθείλνο είρε αλνίμεη. Κνπξαζκέλνο ν Κχξηνο απφ ηελ 

νδνηπνξία θάζηζε κφλνο ηνπ δίπια απφ ην πεγάδη θαη θάησ, γηαηί νη καζεηέο ηνπ πήγαλ λα 

αγνξάζνπλ ηξνθέο. Έξρεηαη εθεί κηα γπλαίθα απφ ηε Σακάξεηα λα πάξεη λεξφ θαη ν Κχξηνο 

δηςψληαο, σο άλζξσπνο, ηεο δήηεζε λεξφ. 

Απηή αληειήθζε απφ ηελ εκθάληζή ηνπ φηη ήηαλ Ινπδαίνο, θαη ζαχκαζε πψο έλαο Ινπδαίνο δεηά 

λεξφ απφ ηελ εζληθή Σακαξείηηδα. Αλ γλψξηδεο, ηεο είπε, ηε δσξεά ηνπ Θενχ, πνηφο είλαη απηφο 

πνπ ζνπ δεηά λα πηεη λεξφ, εζχ ζα ηνπ δεηνχζεο, θαη ζα ζνπ έδηλε δσληαλφ λεξφ. Ο Κχξηνο 

επηβεβαίσζε φηη αλ γλψξηδε, ζα γηλφηαλ κέηνρνο πξαγκαηηθά δσληαλνχ λεξνχ, φπσο έπξαμε θαη 

απφιαπζε αξγφηεξα φηαλ ην έκαζε, ελψ ην ζπλέδξην ησλ Ινπδαίσλ, νη νπνίνη έκαζαλ ζαθψο, 

εζηαχξσζαλ έπεηηα σζηφζν ηνλ Κχξην ηεο δφμεο. Γσξεά ηνπ Θενχ είλαη, επεηδή ζεσξεί 

αγαπεηνχο φινπο, αθφκα θαη ηνπο κηζεηνχο απφ ηνπο Ινπδαίνπο εζληθνχο, θαη πξνζθέξεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη θαζηζηά ηνπο πηζηνχο ζθεχε δεθηηθά ηεο Θεφηεηφο ηνπ. 

Η Σακαξείηηδα δελ θαηάιαβε ην κεγαιείν ηνπ δσληαλνχ λεξνχ, απνξεί πνχ ζα βξεη λεξφ 

ρσξίο θνπβά ζε έλα βαζχ πεγάδη. Έπεηηα επηρεηξεί λα ηνλ ζπγθξίλεη κε ηνλ Ιαθψβ, πνπ ηνλ 

απνθαιεί παηέξα, εμπκλψληαο ην γέλνο απφ ηνλ ηφπν, θαη εμαίξεη ην λεξφ κε ηε ζθέςε φηη δελ 

κπνξεί λα βξεζεί θαιχηεξν. Όηαλ φκσο άθνπζε φηη ην λεξφ πνπ ζα ζνπ δψζσ ζα γίλεη πεγή πνπ 

ηξέρεη πξνο αηψληα δσή, άθεζε ιφγν ςπρήο πνπ πνζεί, θαη νδεγείηαη πξνο ηελ πίζηε, θαη δήηεζε 

λα ην ιάβεη γηα λα κελ μαλαδηςάζεη. Ο Κχξηνο, ζέινληαο λα απνθαιχπηεηαη ιίγν ιίγν, ηεο ιέγεη 

λα θσλάμεη ηνλ άλδξα ηεο, γλσξίδνληάο ηεο πφζνπο άλδξεο είρε, θαη φηη απηφο πνπ έρεη ηψξα 

δελ είλαη δηθφο ηεο. Δθείλε φκσο δελ ζηελνρσξείηαη απφ ηνλ έιεγρν, αιιά ακέζσο θαηαιαβαίλεη 

φηη ν Κχξηνο είλαη πξνθήηεο θαη ηνπ δεηά εμεγήζεηο ζε πςειά δεηήκαηα. 
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Βιέπεηε πφζε είλαη ε καθξνζπκία θαη ε θηινκάζεηα απηήο ηεο γπλαίθαο; Πφζε ζπιινγή θαη 

γλψζε είρε ζηε δηάλνηά ηεο, πφζε γλψζε ηεο ζεφπλεπζηεο Γξαθήο; Καη ακέζσο ηνλ ξσηά πνχ 

πξέπεη λα ιαηξεχεηαη ζσζηά ν Θεφο, εδψ ζ’ απηφλ ηνλ ηφπν ή ζηα Ιεξνζφιπκα; Καη ηφηε παίξλεη 

ηελ απάληεζε, φηη έξρεηαη ε ψξα νπφηε νχηε ζην φξνο απηφ νχηε ζηα Ιεξνζφιπκα ζα 

πξνζθπλήηε ηνλ Παηέξα. Τεο γλσξίδεη κάιηζηα φηη ε ζσηεξία είλαη απφ ηνπο Ινπδαίνπο, δελ είπε 

ζα είλαη, ζην κέιινλ, γηαηί ήηαλ απηφο ν ίδηνο. Έξρεηαη ψξα θαη είλαη ηψξα, πνπ νη αιεζηλνί 

πξνζθπλεηέο ζα πξνζθπλνχλ ηνλ Παηέξα θαηά Πλεχκα θαη αιήζεηα. 

Γηαηί ν χςηζηνο θαη πξνζθπλεηφο Παηέξαο, είλαη Παηέξαο απηναιεζείαο, δειαδή ηνπ κνλνγελνχο 

Υηνχ θαη έρεη Πλεχκα αιεζείαο, ην Πλεχκα ην άγην, θαη απηνί πνπ ηνλ πξνζθπλνχλ, ην πξάηηνπλ 

έηζη δηφηη ελεξγνχληαη δη’ απηψλ. Ο Κχξηνο απνκαθξχλεη θάζε ζσκαηηθή έλλνηα ηφπν θαη 

πξνζθχλεζε, ιέγνληαο: Πλεχκα ν Θεφο θαη απηνί πνπ ηνλ πξνζθπλνχλ πξέπεη λα ηνλ 

πξνζθπλνχλ θαηά Πλεχκα θαη αιήζεηα. Ωο πλεχκα πνπ είλαη ν Θεφο είλαη αζψκαηνο, ην δε 

αζψκαην δελ επξίζθεηαη ζε ηφπν νχηε πεξηγξάθεηαη κε ηνπηθά φξηα. Ωο αζψκαηνο ν Θεφο δελ 

είλαη πνπζελά, σο Θεφο δε είλαη παληνχ, σο ζπλέρσλ θαη πεξηέρσλ ην παλ. Παληνχ είλαη ν Θεφο, 

φρη κφλν εδψ ζηε γε αιιά θαη ππεξάλσ ηεο γεο, Παηήξ αζψκαηνο θαη θαηά ηνλ ρξφλν θαη ζε 

ηφπν αφξηζηνο. 

Βέβαηα θαη ε ςπρή θαη ν άγγεινο είλαη αζψκαηα, δελ είλαη φκσο ζε ηφπν, αιιά δελ είλαη θαη 

παληνχ, γηαηί δελ ζπλέρνπλ ην ζχκπαλ αιιά απηά έρνπλ αλάγθε ηνπ ζπλέρνληνο. 

Η Σακαξείηηδα, θαζψο άθνπζε απφ ηνλ Φξηζηφ απηά ηα εμαίζηα θαη ζενπξεπή ιφγηα, 

αλαπηεξσκέλε, κλεκνλεχεη ηνλ πξνζδνθψκελν θαη πνζνχκελν Μεζζία, ηνλ ιεγφκελν Φξηζηφ, 

πνπ φηαλ έξζεη ζα καο ηα δηδάμεη φια. Βιέπεηε πψο ήηαλ εηνηκφηαηε γηα ηελ πίζηε; Απφ πνχ ζα 

γλψξηδε ηνχην, αλ δελ είρε κειεηήζεη ηα πξνθεηηθά βηβιία κε πνιιή ζχλεζε; Έηζη πξνιαβαίλεη 

πεξί ηνπ Φξηζηνχ φηη ζα δηδάμεη φιε ηελ αιήζεηα. Μφιηο ηελ είδε ν Κχξηνο ηφζν ζεξκή, ηεο ιέγεη 

απξνθάιππηα: Δγψ είκαη ν Φξηζηφο, πνπ ζνπ κηιψ. Δθείλε γίλεηαη ακέζσο εθιεθηή επαγγειίζηξηα 

θαη αθήλνληαο ηελ πδξία θαη ην ζπίηη ηεο ηξέρεη θαη παξαζχξεη φινπο ηνπο Σακαξείηεο πξνο ηνλ 

Φξηζηφ, θαη αξγφηεξα, κε ηνλ ππφινηπν θσηνεηδή βίν ηεο (σο Αγία Φσηεηλή), ζθξαγίδεη κε ην 

καξηχξην ηελ αγάπε ηεο πξνο ηνλ Κχξην. 

Απφ ην βηβιίν Παηεξηθφλ Κπξηαθνδξφκηνλ, ζειίο 71  
 

Κσριακή ηης Σαμαρείηιδος 
Τν Δπαγγέιην ηεο Σακαξείηηδνο, πνπ αθνχζακε ζήκεξα θαηά ηε Θεία Λεηηνπξγία, 

είλαη κεζηφ λνεκάησλ ηα νπνία, πέξα απφ ην θαζαπηφ γεγνλφο ηεο ζπλαληήζεσο ηνπ 

Φξηζηνχ κε απηή ηε γπλαίθα, έρνπλ βαξχηεηα θαη ζεκαζία γηα ηνλ θαζέλα καο. 

Κνπξαζκέλνο ν Φξηζηφο απφ ηελ νδνηπνξία, ζηέθεηαη έμσ απφ κηα πφιε ηεο Σακάξεηαο, 
δίπια ζην πεγάδη ηνπ Ιαθψβ, θαη ζηέιελεη ηνπο καζεηέο Τνπ λα αγνξάζνπλ ηξφθηκα. 

Κάπνηα ζηηγκή έξρεηαη κία γπλαίθα λα πάξεη λεξφ, θαη κε αθνξκή ην αίηεκα ηνπ Ιεζνχ 
λα Τνπ πξνζθέξεη λα πηεη, μεδηπιψλεηαη έλαο θαηαπιεθηηθφο δηάινγνο. Τξία δε ζεκεία 

είλαη θαη ηα θπξηψηεξα. 

Τν πξψην, είλαη ε αληηπαξαβνιή ηνπ λεξνχ ηνπ πεγαδηνχ κε ην “ὑδσξ ηφ δῶλ”. Ο 
Φξηζηφο δεηάεη απφ ηελ Σακαξείηηδα λα ηνπ πξνζθέξεη λεξφ γηα λα μεδηςάζεη, θαη ζηελ 

απνξία ηεο πψο έλαο Ινπδαίνο κηιά ζε κηα γπλαίθα, θαη κάιηζηα Σακαξείηηδα, ηεο 
αληηιέγεη φηη εάλ ήμεξε κε πνηφλ κηινχζε, ηφηε ε ίδηα ζα Τνπ δεηνχζε λα ηεο δψζεη ην 

δσληαλφ χδσξ, απηφ πνπ φηαλ θαλείο ην γεπηεί δελ πξφθεηηαη λα δηςάζεη μαλά, κηαο 
πνπ γίλεηαη κέζα ηνπ πεγή πνπ αλαβιχδεη. Καί απηή ε πεγή δελ είλαη άιιε απφ ηνλ 
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ίδην ην Φξηζηφ, πνπ θσηίδεη θαη αγηάδεη θαη αλαδσνγνλεί θάζε άλζξσπν. Γελ είλαη άιιε 
απφ ηε ραξά ηεο Αλαζηάζεσο, πνπ αλαηξέπεη ην θζνξνπνηφ έξγν ηεο ακαξηίαο θαη 

απνθαζηζηά ηνλ θάζε άλζξσπν πνπ δέρεηαη κέζα ηνπ ηνλ Φξηζηφ. 

Τν δεχηεξν ζεκείν είλαη φηη ν Θεφο δεηάεη απφ ηνλ άλζξσπν ηελ “ἐλ πλεχκαηη θαί 
ἀιεζείᾳ” πξνζθχλεζε. Σηελ εξψηεζε ηεο γπλαίθαο εάλ πξέπεη λα πξνζθπλείηαη ν Θεφο 

ζην Ναφ ηνπ Σνινκψληα, θαηά ηελ ηνπδατθή παξάδνζε, ή ζην παξαθείκελν βνπλφ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ησλ Σακαξεηηψλ, ν Φξηζηφο ηνλίδεη ηνλ ηξφπν ηεο 

πξνζθχλεζεο πνπ αξκφδεη ζηνλ Θεφ: εθφζνλ ν Θεφο είλαη πλεχκα, ε ιαηξεία πξνο 

Απηφλ νθείιεη λα είλαη “ἐλ πλεχκαηη θαί ἀιεζείᾳ”. Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία δελ 
είλαη επνκέλσο ν ηφπνο, νχηε νη εμσηεξηθνί ηχπνη, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξνζεγγίδνπκε ηνλ Θεφ. Η κία πξνυπφζεζε είλαη “'ελ πλεχκαηη”, δειαδή φηη ζηελ 
πξνζεπρή καο δελ αξθεί λα ζπκκεηέρεη ην ζψκα, αιιά θπξίσο ην πλεχκα καο, ε 

δηάλνηά καο, φινο καο ν ςπρηθφο θφζκνο. Καη επηπιένλ, ε πξνζεπρή καο λα βξίζθεηαη 
εληφο ηνπ πλεχκαηνο ηνπ Θενχ, δειαδή λα είκαζηε θαζαξνί θαηά ην δπλαηφλ φηαλ 

πξνζεπρφκαζηε απφ θάζε πεηξαζκφ θαη πνλεξφ ινγηζκφ θαη λα δεηάκε ηα πλεπκαηηθά 

πξάγκαηα, ηηο δσξεέο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ζηε δσή καο. Τν “ἐλ ἀιεζείᾳ” πάιη, 
ζεκαίλεη φηη γηα λα ιαηξέςνπκε ζσζηά ηνλ Θεφ νθείινπκε λα γλσξίδνπκε ηηο αιήζεηεο 

ηεο πίζηεψο καο θαη φηη ε πξνζθχλεζή καο δελ είλαη εππξφζδεθηε ζηνλ ζεφ, φηαλ είλαη 
πξνζρεκαηηθή, ππνθξηηηθή ή θαη επίπιαζηε, φηαλ δειαδή δελ ζπκβαδίδεη κε ηε δσή καο 

θαη κε ηηο πξάμεηο καο. Γηα λα κπνξέζνπκε επνκέλσο λα δερηνχκε ηνλ Φξηζηφ ζηε δσή 

καο, ψζηε λα γίλεη κέζα καο πεγή πνπ ζα αλαβιχδεη θαη ζα μεδηςά ηε δσή καο, 
νθείινπκε λα αγσληζηνχκε λα θαζαξίζνπκε ηνπο εαπηνχο καο θαη λα γίλνπκε αιεζηλνί 

πξνζθπλεηέο Τνπ, “ἐλ πλεχκαηη θαί ἀιεζείᾳ”. 
Καη ην ηξίην ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο ζεκεξηλήο πεξηθνπήο είλαη φηη γηα πξψηε θνξά 

ν Φξηζηφο απνθιχπηεη απεξίθξαζηα ηελ Θεφηεηά Τνπ, θαη κάιηζηα φρη ζε θάπνηνλ 
Ινπδαίν, αιιά ζηε Σακαξείηηδα, ζε κηα αιινεζλή. Καη ηχην επεηδή ν Θεφο δελ είλαη 

πξνζσπνιήπηεο, δελ εμεηάδεη δειαδή ηελ θαηαγσγή ή ην θχιιν ή ηελ θνηλσληθή 

θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, αιιά απνθαιχπηεηαη ζε εθείλνπο πνπ είλαη έηνηκνη λα Τνλ 
δερηνχλ ζηε δσή ηνπο, ζε φζνπο είλαη δεθηηθνί ηεο Φάξηηφο ηνπ. Απνθαιχπηεηαη φρη 

απαξαίηεηα ζηνπο “θαζαξνχο”, αιιά ζε φζνπο, παξά ηελ ελδερφκελε θαη αλαπφθεπθηε 
ακαξησιφηεηά ηνπο, Τνλ επηδεηνχλ κε ηαπείλσζε, κε πλεχκα ζπληεηξηκκέλν, κε 

θαξδηά άδνιε πνπ αλαγλσξίδεη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αδπλακία θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

δελ ζηξέθεηαη θαηά ησλ ζπλαλζξψπσλ. Γη απηφ θαη είπε φηη νη άζεκνη θαη νη 
ακαξησινί άλζξσπνη είλαη εθείλνη πνπ εμαηηίαο ηεο ηαπείλσζήο ηνπο ζα εηζέιζνπλ 

πξψηνη ζηνλ Παξάδεηζν θαη ζα θιεζνχλ Μεγάινη. 
Η επνρή καο, φπσο θάζε επνρή, δεηά θαη ζα δεηά πάληα λα μεδηςάζεη θαη λα 

μεθνπξαζηεί πλεπκαηηθά. Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ επηλννχληαη θαη 
επηζηξαηεχνληαη θάζε είδνπο επθαηξίεο αλαςπρήο, νη νπνίεο φκσο είηε εζηηάδνληαη ζην 

ζσκαηηθφ θαη πιηθφ κέξνο ηνπ αλζξψπνπ, είηε δελ πξνζθέξνπλ πλεπκαηηθή αλαςπρή 

αιιά κάιινλ πλεπκαηηθή απνδφκεζε. Δπξηζθφκελνη κέζα ζηε ραξκφζπλε πεξίνδν ηεο 
Αλαζηάζεσο, αο κε ιεζκνλνχκε φηη ε αιεζηλή ραξά, ε κφλε πνπ κπνξεί λα μεδηςάζεη 

ηελ χπαξμή καο, είλαη ν ίδηνο ν Φξηζηφο. Καη φηη γηα λα Τνλ ειθχζνπκε θνληά καο, 
νθείινπκε λα Τνλ πξνζεγγίζνπκε ελ πλεχκαηη, ελ αιεζεία θαη ελ ηαπεηλψζεη. 

 

 


