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Η ζεκεξηλή Δπαγγειηθή πεξηθνπή, αγαπεηνί κνπ αδειθνί,
αλαθέξεηαη ζηνλ δηάινγν πνπ είρε ν Ιεζνύο Χξηζηόο κε ηελ Σακαξείηηδα
ζην θξέαξ ηνπ Ιαθώβ έμσ από ηελ Σακάξεηα.
Ο Χξηζηόο θνπξαζκέλνο θαη δηςαζκέλνο από ηελ νδνηπνξία όπνπ
πήγαηλε από ηελ Ινπδαία ζηελ Γαιηιαία, θαζόηαλ ηαπεηλά ζην πεγάδη.
Τόηε ήξζε κηα γπλαίθα γηα λα πάξεη λεξό. «Γνο κνπ πηεηλ» , Γώζε κνπ λα
πηώ, είπε ν Ιεζνύο ζηελ γπλαίθα θη έηζη άξρηζε ν δηάινγνο κεηαμύ ηνπο.
Ο Θείνο Γηδάζθαινο κηιά κε απιόηεηα θαη ε Σακαξείηηζζα
γπλαίθα δείρλεη ζηα ιόγηα ηεο όηη δελ ηεο ιείπνπλ θάπνηα ζξεζθεπηηθά
θαη πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα. Παξαμελεύηεθε ζηελ αξρή πσο κπνξνύζε
έλαο Ινπδαίνο λα δεηάεη λεξό από κία Σακαξείηηζζα, γηαηί ηνπο Ινπδαίνπο
θαη ηνπ Σακαξείηεο ηνπο ρώξηδε κηα παιηά ζξεζθεπηηθή έρζξα, ηόζν, πνπ
δελ είραλ θακία κα θακία επαθή ε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο.
Ο δηάινγνο εμειίζζεηαη αξκνληθά θαη θπζηνινγηθά, ζαλ ππόδεηγκα
πνπ καο δίλεη ν Χξηζηόο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εκείο νη άλζξσπνη ζα
πξέπεη λα ζπδεηνύκε κεηαμύ καο, θαη όηαλ ζπκβαίλεη λα έρνκε
δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη γλώκεο. Η Σακαξείηηζζα απνξεί θαη ξσηά,
γηαηί ηα ιόγηα πνπ αθνύεη ηεο θαίλνληαη αλεμήγεηα, θαη ν Ιεζνύο ζηγά
ζηγά θαλεξώλεη ην πνηνο είλαη.
Η Σακαξείηηζζα αθνύεη γηα λεξό θαη ελλνεί ην θπζηθό λεξό ηνπ
πεγαδηνύ. Ο Χξηζηόο κηιά γηα ην πλεπκαηηθό λεξό, γηα ηελ δξνζηά ηνπ
Αγίνπ Πλεύκαηνο, πνπ αλ ην πηεί θαλείο κία θνξά, δελ μαλαδηςά. Η
γπλαίθα απνθξίλεηαη κε πνιύ ζεβαζκό ζηνλ Ιεζνύ, ρσξίο βέβαηα λα
γλσξίδεη ην πνηόο είλαη. Τνλ απνθαιεί πάληνηε Κύξην ζηνλ δηάινγν πνπ
έρνπλ θαη θάπνηα ζηηγκή ηνπ ιέγεη: «Κύξηε, δόο κνπ απηό ην λεξό γηα ην
νπνίν ιεο, γηα λα κελ δηςώ θαη λα κελ έξρνκαη θάζε κέξα εδώ ζην
πεγάδη θαη λα αληιώ λεξό». Ο Χξηζηόο ηόηε κε πνιιή δηάθξηζε ζίγεη κηα
κπζηηθή πηπρή ηεο γπλαηθόο, όηη δειαδή είρε πέληε άλδξεο θαη ηώξα ν
άλδξαο ηνλ νπνίν έρεη δελ είλαη λόκηκνο.
Δθείλε κε εηιηθξίλεηα μεζθεπάδεη ηελ ζπλείδεζή ηεο. Αηζζάλεηαη
λα πέθηεη επάλσ ηεο θαη λα ηελ εξεπλά ην κάηη ηνπ Θενύ, ηα ιόγηα ηεο
ηώξα είλαη κηα αλεπηθύιαθηε νκνινγία γηα ηνλ Ιεζνύ Χξηζηό θαη
ζπγρξόλσο κία ηαπεηλή εμνκνιόγεζε γηα ηνλ εαπηό ηεο, « Κύξηε, ηνπ
ιέγεη, βιέπσ θαη θαηαιαβαίλσ πσο είζαη πξνθήηεο ».
Μόιηο δηαπηζηώλεη όηη ν άλζξσπνο κε ηνλ νπνίν ζπλνκηιεί καδί
ηνπ είλαη πξνθήηεο, ακέζσο ζπκάηαη λα ηνλ ξσηήζεη γηα ην ζξεζθεπηηθό
δήηεκα πνπ ρσξίδεη ηνπο Σακαξείηεο από ηνπο Ινπδαίνπο, ζε πνηόλ ηόπν
πξέπεη λα ιαηξεύεηαη ν Θεόο; Οη Ινπδαίνη πηζηεύνπλ πσο ηόπνο ιαηξείαο
γηα ηνλ Θεό είλαη ν Ναόο ζηα Ιεξνζόιπκα, νη δε Σακαξείηεο πηζηεύνπλ

όηη ηόπνο ιαηξείαο είλαη ην Όξνο Γαξηδίλ ζηε Σακάξεηα. Καη ν Χξηζηόο
ηεο ιέγεη ηνλ κνλαδηθό εθείλνλ ιόγν, πνπ απνηειεί ηελ βάζε ηεο
αιεζηλήο ιαηξείαο. « Ο Θεόο είλαη πλεύκα θη εθείλνη πνπ ηνλ
πξνζθπλνύλ, πλεπκαηηθά θαη αιεζηλά πξέπεη λα ην πξάηηνπλ ». Τν
δήηεκα είλαη θαίξην θαη βαζηθό. Πνύ είλαη ν Θεόο θαη πσο θαη πνπ ζα
πξέπεη λα πξνζθπλνύκε ηνλ Θεό; Ο Θεόο είλαη παληνύ θαη κέζα καο. Ο
Θεόο είλαη Πλεύκα θαη ην Πλεύκα πλέεη όπνπ ζέιεη, πλέεη παληνύ θαη δελ
δεζκεύεηαη από ηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν. Ο Θεόο είλαη ν Παληαρνύ
παξώλ θαη ηα Πάληα πιεξώλ.
Η Σακαξείηηζζα κπνξεί λα κελ θαηάιαβε ην « Πλεύκα ν Θεόο… »
γη’απηό ηα πεξηζζόηεξα πάλσ ζε απηό ην ζέκα, αθήλεη λα ην αθνύζνπλ νη
άλζξσπνη από ην ζηόκα ηνπ ίδηνπ ηνπ Μεζζία, πνπ πηζηεύεη πσο ζα έξζεη
ζηαικέλνο από ηνλ Θεό. Βιέπεη πσο έρεη κπξνζηά ηεο έλαλ πξνθήηε, κα
κε ην κπαιό ηεο δελ βάδεη πσο κπνξεί λα είλαη ν Μεζζίαο. Καη ην ζέκα
είλαη ηόζν ζπνπδαίν, όπνπ κόλνλ ν Μεζζίαο ζα κπνξνύζε λα κηιήζεη
γη’απηό κε απόιπην θύξνο. Τόηε ν Ιεζνύο ηεο απνθαιύπηεη πσο απηόο
πνπ έρεη κπξνζηά ηεο θαη ζπλνκηιεί καδί ηνπ είλαη ν Μεζζίαο θαη
ιπηξσηήο ηνπ θόζκνπ, πσο απηόο είλαη ν Χξηζηόο, θαζώο ηεο ιέγεη: «
Δγώ εηκί ν ιαιώλ ζνη », εγώ είκαη πνπ ζνπ κηιώ.
Η Σακαξείηηζζα άθεζε ηελ ζηάκλα ηεο κε ην λεξό θαη έηξεμε
ακέζσο ζηελ πόιε θαη ηελ μεζεθώλεη. Διάηε λα δείηε έλαλ Πξνθήηε
όπνπ κε εμηζηόξεζε ηα ηεο δσήο κνπ ηνπο ιέγεη, κήπσο απηόο είλαη ν
Μεζζίαο πνπ πεξηκέλνπκε;
« Μήηη νύηνο έζηηλ ν Χξηζηόο »; Καη από εθείλε ηελ ζηηγκή ε ακαξησιή
Σακαξείηηζζα γίλεηε Ιεξαπόζηνινο.
Μαθάξη αγαπεηνί κνπ ελ Χξηζηώ αδειθνί, λα ήκαζηαλ πάληνηε
θαη εκείο έηνηκνη γηα λα δερηνύκε ην θήξπγκα ηνπ Θείνπ Δπαγγειίνπ θαη
πξόζπκνη γηα λα δώζνπκε θαξπό εηιηθξηλήο κεηαλνίαο πνπ ζα είλαη ε
δηθή καο ζσηεξία θαη ε Γόμα ηνπ Θενύ, Ακήλ.
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