
Θαῦμα, μεγάλο θαῦμα, ἐπιτέλεσε, ἀγαπη-
τοί μου, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός·ἕ  νας ἐκ γενετῆς τυφλὸς εἶδε τὸ φῶς του!

Τὸ θαῦμα αὐτὸ ἔγινε δημοσίως. Ὁ δυστυ-
χισμένος ἐκεῖνος ἄνθρωπος ἦταν γνωστὸς
στὴ μικρὴ κοινωνία· τὸν ἔ βλεπαν οἱ γείτονές
του κι ὅλοι οἱ περαστικοὶ νὰ κάθεται πάντα σ᾽
ἕνα πολυσύχναστο μέρος καὶ νὰ ζητιανεύῃ.
Τώρα λοιπόν, ποὺ τὸν εἶ δαν θε ρα πευμένο, ἀ -
ποροῦ σαν καὶ συζητοῦσαν γι᾽ αὐ τὸν μεταξύ
τους· Νά ᾽νε ἆ ραγε αὐτός, ἢ μήπως κάποιος
ἄλλος ποὺ τοῦ μοιάζει;… Ρώτησαν καὶ τὸν ἴ -
διο· –Ἐσύ εἶσαι; Κι αὐτὸς τοὺς διαβε βαίωνε·
–Ἐγὼ εἶ μαι. –Καὶ πῶς ἄνοιξαν τὰ μάτια σου;
Αὐτὸς τοὺς ἀπήντησε· –Ἕνας ἄν θρωπος ποὺ
τὸν λέ νε Ἰησοῦ ἔκανε λάσπη, ἄ λειψε μ᾽ αὐ -
τὴν τὰ μάτια μου καὶ μοῦ εἶπε· «Πή γαινε στὴν
κολυμβήθρα τοῦ Σιλωὰμ καὶ πλύσου». Πῆγα
λοι πὸν ἐκεῖ κι ἀφοῦ πλύθηκα εἶδα τὸ φῶς μου.
–Ποῦ εἶνε τώρα αὐ τός; τὸν ρωτοῦν. –Δὲν ξέ-
ρω, τοὺς ἀπαντᾷ (βλ. Ἰω. 9,8-12).

Πολλοὶ λοιπὸν τὸν εἶδαν, καὶ θά ᾽πρεπε νὰ
πιστέψουν, ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὴ δύναμιμόνο μὲ τὸ λόγο του νὰ κάνῃ τέτοια θαύμα-
τα, νὰ δίνῃ μάτια σὲ τυφλούς, δὲν εἶνε ἕνας
ἁ πλὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Τὸ θαῦμα αὐτό, ὅπως καὶ ὅλα τὰ ἄλ λα θαύ-
ματα τοῦ Κυρίου, πιστοποιοῦσε καὶ ἀ ποδεί-
κνυε μὲ τὸν ἐπισημότερο τρόπο τὴ θεό τητά
του. Κάθε ἄνθρωπος ποὺ διανοεῖται σωστά,
ποὺ σκέπτεται λο   γικὰ καὶ ἐξετάζει ἀν τικειμε-
νικὰ τὰ πρά γματα, δὲν μποροῦσε πα ρὰ νὰ κα-
ταλήξῃ στὸ συμ  πέρασμα ἐκεῖνο ποὺ τόσο ἁ -
πλᾶ καὶ τετραγωνι κὰ διατύπωσε ὁ θεραπευ-
μένος τυφλὸς μπροστὰ στὸ Συνέδριο τῶν
φα  ρισαίων· «Ἐκ τοῦ αἰ ῶνος οὐκ ἠκούσθη»,
τοὺς εἶπε, «ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ
γεγεννημένου. Εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ,
οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν». Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ

τοῦ κό σμου δὲν ἀκούστηκε ποτὲ ὅτι ἄ νοιξε
κάποιος μάτια ἀνθρώπου ποὺ γεννήθη κε τυ-
φλός· ἂν αὐτὸς δὲν ἦταν ἀπὸ τὸ Θεό, δὲν θὰ
μποροῦ σε νὰ κάνῃ τίποτα (Ἰω. 9,32).

* * *Τὸ θαῦμα ἦταν ὁλοφάνερο, ἀγαπητοί μου.
Ἀλλὰ οἱ φαρισαῖοι δὲν πείθονται, ἀπιστοῦν.
Θέλουν νὰ ἐρευνήσουν ἀπ᾽ ὅλες τὶς πλευρὲς
τὸ γεγονός. Καὶ ἀρχίζουν τὴν ἔρευνα.

Ἐξετάζουν πρῶτα - πρῶτα τὸν ἴδιο τὸν θε-ραπευμένο τυφλό, καὶ τὸν ἀκοῦνε νὰ διηγῆ ται
τὸν τρόπο τῆς θεραπείας του, ποὺ ἦταν ἁ -
πλούστατος· μία ἐπίχρισις - ἐπάλειψις μὲ πη -
λὸ - λάσπη, ἕνα νίψιμο - πλύσιμο τῶν ὀ φθαλ-
μῶν - ματιῶν στὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ,
καὶ ὁ τυφλὸς ἐπέστρεψε βλέποντας. Πολλοὶ
τυφλοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν τὸ ἴδιο ποὺ
ἔ κανε αὐτός, ἀλλ᾽ ἀσφαλῶς δὲν θὰ θεραπεύ -
ονταν. Γιατί; Διότι ἔλειπε ἡ διαταγὴ Ἐκείνου·
ἦταν φανερό, ὅτι ὄχι τὸ χῶμα τοῦ πηλοῦ οὔ -
τε τὸ νερὸ τῆς κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ, ἀλ -
λὰ κάτι ἄλλο, ὁ λόγος δηλαδὴ τοῦ Κυρίου,
αὐ τὸ τὸ παντοδύναμο πρόσταγμα, δημιούρ-
γησε ὀφθαλμούς, ἔδωσε μάτια καὶ θεράπευ-
σε τὸν ζητιάνο αὐτόν. Ὁ ἴδιος λοιπὸν «ὁ ποτὲ
τυφλὸς» (ἔ.ἀ. 9,13) πιστοποιεῖ τὸ θαῦμα.

Οἱ φαρισαῖοι ὅμως δὲν θέλουν νὰ πιστέ-
ψουν σ᾽ ἕναν ἄν θρωπο ποὺ μὲ τόση εἰλικρί-
νεια διηγεῖται τὰ πράγματα ὅπως συνέβησαν.
Στρεψοδικοῦν. Ὑποπτεύον ται δῆθεν, ὅτι δὲν
τοὺς λέει τὴν ἀλήθεια, ὅτι δὲν εἶν᾽ αὐτὸς ποὺ
θεραπεύθηκε ἀλλὰ κάποιος ἄλλος. Καλοῦν
λοιπὸν τώρα τοὺς γονεῖς τοῦ πρώην τυφλοῦ
καὶ ζητοῦν νὰ πληροφορηθοῦν ἀπ᾽ αὐτοὺς
τρία πράγματα· πρῶτον ἂν αὐτὸς εἶνε ὁ γυιός
τους, δεύτερον ἂν γεννήθηκε τυφλός, καὶ τρί-
 τον πῶς ἐξηγοῦν τὸ ὅτι εἶδε τὸ φῶς του. Οἱ
γονεῖς πιστοποιοῦν τὴν ταυτότητά του, ὅτι
αὐ  τὸς εἶνε ὁ γυιός τους· βεβαιώνουν καὶ τὸ
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ἐκ γενετῆς πάθημά του, ὅτι ἔτσι τυφλὸς γεν-
νήθηκε. Ἀλλὰ στὴν τρίτη ἐρώτησι, «πῶς ἄρτιβλέπει» (ἔ.ἀ. 9,19), ἀποφεύγουν ν᾽ ἀπαντήσουν εὐ -
 θέως· ἐνῷ γνωρίζουν, δηλώνουν ἄγνοια τάχα,
λένε πὼς δὲν ξέρουν ποιός τοῦ ἄνοιξε τὰ μά-
τια, καὶ παραπέμ πουν τοὺς φαρισαίους στὸν
ἴδιο τὸ γυιό τους, ποὺ εἶνε ἄλλωστε ἐνήλικας,
γιὰ νὰ μάθουν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὴν ἐξήγησι.

Τώρα οἱ φαρισαῖοι καλοῦν γιὰ δεύτερη φο -
ρὰ τὸν «ποτὲ τυφλόν». Τοῦ ὑποβάλλουν νέ-
ες ἐρωτήσεις, ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴ νέα αὐτὴ ἀνά-
κρισι βγαίνει λαμπρότερη ἡ ἀλήθεια ποὺ ἐ -ρευνοῦν. Ὁ τυφλός, μολονότι ἀγράμματος,
συντρίβει μὲ ὅλη τὴ συνέπεια τῆς λογικῆς τὰ
ἀνόητα ἐπιχειρήματα τῆς ἀπιστίας τῶν φαρι-
σαίων· ὁ ἀγράμματος νικᾷ τοὺς σοφούς. Ἀ -
φοῦ τὸν προκάλεσαν, ἔδωσε τὴ μάχη καὶ βγῆ -
κε νικητής· γιατὶ αὐτὸς εἶχε μὲ τὸ μέρος του
τὴν ἀλήθεια, ἐνῷ ἐκεῖνοι εἶχαν καὶ ὑποστήρι-
ζαν τὸ ψέμα. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἧττα τους οἱ φα-
ρισαῖοι θὰ ἔπρεπε, ἂν ἦταν τίμιοι ἄντρες, νὰ
ὁμολογήσουν τὴν πλάνη τους, νὰ πιστέψουν
στὸ Χριστό, νὰ παραδεχτοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ
νὰ διακηρύξουν τὸ μεγάλο αὐτὸ θαῦμα.

Ἀλλ᾽ ἀλλοίμονο, αὐτοὶ ἐμμένουν στὴν ἀπι-
στία τους. Γιατί; Διότι δὲν θέλουν νὰ πιστέ-ψουν. Τὸ φῶς τῆς ἀληθείας λάμπει καθαρὰ
καὶ προσφέρεται σὲ ὅλους ἄφθονο, ἀλλ᾽ αὐ -
τοὶ κλείνουν μόνοι τους τὰ μάτια τῆς ψυχῆς
τους, γιὰ νὰ μὴν τὸ δοῦν· μοιάζουν μὲ τὸν ἄν -
θρωπο ἐκεῖνον ποὺ κλείνει ὅλα τὰ παράθυρα
τοῦ δωματίου του, γιὰ νὰ μὴ μπῇ τὸ φῶς τοῦ
ἥλιου καὶ τοῦ διακόψῃ τὸν ὕπνο.

* * *Αὐτὸ ἔκαναν τότε οἱ φαρισαῖοι. Αὐτὸ κά-
νουν πάντα καὶ μέχρι σήμερα ὅλοι οἱ ἄπιστοι.
Ἀρ νοῦνται νὰ πιστέψουν στὸ Χριστὸ ὄχι γιατὶ
ἡ ἀλήθεια του δὲν ἔχει ἀποδείξεις, ἀλλὰ γιατὶδὲν θέλουν νὰ πιστέψουν. Καὶ γιατί δὲν θέ-
λουν; Γιὰ νὰ μὴν ὑποχρεωθοῦν νὰ δεσμεύ-
σουν τὸν ἑαυτό τους στὴν αὐθεντία του καὶ
νὰ ὑποταγοῦν στὸ νόμο του, διότι τότε θὰ
πρέπῃ ν᾽ ἀλλάξουν ὅλη τὴ ζωή τους. Ἡ θέλη-
σί τους ἀντιδρᾷ πεισματικά, ὁ ἐγωισμός τους
δὲν δέχεται νὰ δηλώσῃ ὑποταγὴ στὸ Χριστό·
τὰ πάθη τους φράζουν μὲ κάθε τρόπο τὰ μά-
τια τῆς ψυχῆς καὶ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ εἰσδύσῃ
σ᾽ αὐτὴν οὔτε μιὰ ἐλάχιστη ἀκτίνα πίστεως.

Αὐτὸς εἶνε ὁ κυριώτερος λόγος, γιὰ τὸν ὁ -
ποῖο τόσοι ἄνθρωποι μένουν μακριὰ ἀπὸ τὸ
Χριστό. Ὁ Χριστὸς ἦρθε στὸν κόσμο ὡς φῶς
ποὺ σκορπίζει παντοῦ ἀκτῖνες οὐράνιες, ἀλ -
λὰ «ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος
ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. Πᾶς

γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ
ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεχθῇ τὰ ἔργα
αὐτοῦ»· οἱ ἄνθρωποι –κατὰ περίεργο τρόπο–
ἀγάπησαν περισσότερο τὸ σκοτάδι παρὰ τὸ
φῶς, γιατὶ τὰ ἔργα τους ἦ  ταν πονηρά· καὶ κα-
θένας ποὺ κάνει κακὲς πράξεις μισεῖ τὸ φῶς
καὶ δὲν πλησιάζει σ᾽ αὐτό, γιὰ νὰ μὴ φανερω-
θοῦν τὰ ἔργα του (ἔ.ἀ. 3,19-20).

Τὴν ἀλήθεια αὐτή, ὅτι δηλαδὴ ὄχι ἔλλειψις
ἐπαρκῶν ἀποδείξεων ἀλλὰ μία διεφθαρμένηκαὶ διεστραμμένη θέλησις κρατάει τοὺς ἀπί-
στους μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστό, πιστοποιοῦν συ-
χνὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν μεγα λυτέ-
ρων ἀπίστων. � Νά οἱ φαρισαῖοι· δὲν πι στεύ-
ουν γιατὶ ἔχουν μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑ αυτό
τους –τί εἶν᾽ αὐτός, λένε, νὰ τὸν παραδε χτοῦ -
με; «ἡμεῖς τοῦ Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί» (ἔ.ἀ.
9,28)–· λόγῳ τοῦ ἐγωισμοῦ τους δὲν δέχονται ν᾽
ἀναγνωρίσουν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἀ νώτερος
ἀ πὸ τὴν ἀφεντιά τους… � Νά καὶ οἱ δῆ θενμορφω μένοι· δὲν πιστεύουν γιατὶ νομίζουν
πὼς τὰ ξέρουν αὐτοὶ ὅλα καὶ περιφρονοῦν ὡς
ἀφελεῖς ὅσους δέχονται τὸ Εὐ αγγέλιο. � Νά
καὶ οἱ σημερινοὶ ἄθεοι· δὲν πιστεύουν γιατὶ κι
αὐ τοὶ ἔχουν μεγάλη πεποί θησι στὸν ὀρθολο-
γισμὸ καὶ τὴν «ἐπιστήμη» τους, πολὺ μεγάλη
ἰ δέα γιὰ τὶς γνώσεις καὶ τὴ διανόησί τους.
Δὲν εἶνε αὐτοὶ σὰν κάτι γριοῦλες, ὥστε νὰ
παραδέχωνται ἀμέσως ὅ,τι διδάσκει ἡ Ἐκκλη-
σία· ὁ νοῦς τους, ὅπως λένε, εἶνε ἀ δέσμευ-
τος ἀπὸ «προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες τοῦ
ὄχλου» –ἔτσι χαρακτηρίζουν τὰ δό γματα καὶ
τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας–, κι ἀ πὸ τὶς
ὑψηλὲς ἕ δρες τους βλέπουν μὲ μάτι ἐ   σχά της
περιφρονήσεως τὸν πολὺ λαὸ νὰ συν   ωστίζεται
στοὺς ναούς, γιὰ νὰ προσ ευχηθῇ καὶ ν᾽ ἀ κού -
σῃ τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ. Μένουν μακριά!

Ἀγαπητὲ ἀδελφέ! Μὴ σὲ ξενίζει καὶ μὴ σὲ
τρομάζει τὸ πλῆ θος τῶν ἀ πίστων τῆς συγχρό -
νου γενεᾶς μας. Ἦταν ἑπόμενο καὶ ἀναμενό-μενο νὰ παρουσιαστῇ τὸ φαινόμενο αὐτό· μία
γενεὰ ποὺ ἔζησε καὶ ζῇ λατρεύοντας τὸ ἐγώ,
δὲν ἦταν δυνατὸν παρὰ νὰ ἐκθρέψῃ καὶ ἀ πί-
στους. Ἂν ἐξετάσῃς προσεκτικὰ τὴ ζωή τους,
θὰ δῇς, ὅτι κάποια μυστικὴ πληγὴ ὑ πάρχει
στὴν ταλαίπωρη ψυχή τους· ἐξ αἰτίας τῆς πλη -
γῆς αὐτῆς ἡ καρδιά τους δὲν εἰρηνεύει καὶ
δὲν μπορεῖ νὰ δῇ τὸ ἱλαρὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Ἂς παρακαλέσουμε τὸν Κύριο, νὰ στείλῃ
τὴ χάρι του καὶ νὰ ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τὶς καρδιὲς
τῶν ἀπίστων τὸ κάλυμμα τῆς κακίας, γιὰ νὰ
μπορέσουν ν᾽ ἀπολαύσουν καὶ αὐτοὶ τὴ λαμ -
πρότητα τῆς δόξης Του.
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