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Ο Ιησούς διώχνει το σκοτάδι και Ο Ιησούς διώχνει το σκοτάδι και   
χαρίζει το αληθινό φως της ζωής χαρίζει το αληθινό φως της ζωής   

http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013_06_01_archive.html


Ιω 9,    
1 Καθώς πήγαινε στον δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε 
γεννηθεί τυφλός.  
2 Τον ρώτησαν οι μαθητές του: ". Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε 
αυτός τυφλός1, ο ίδιος ή οι γονείς του;"  
3 Ο Ιησούς απάντησε: "Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του..."  
6 Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, έφτυσε κάτω, έφτιαξε πηλό2 από το σάλιο, 
άλειψε με τον πηλό τα μάτια του ανθρώπου,  
7 και του είπε: "Πήγαινε να νιφτείς στη δεξαμενή του Σιλωάμ3 "... Ξεκίνησε 
λοιπόν ο άνθρωπος , πήγε και νίφτηκε και, όταν γύρισε πίσω, έβλεπε. 
8 Τότε οι γείτονες και όσοι τον είχαν δει προηγουμένως ότι ήταν τυφλός, 
έλεγαν: "Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε;"  
9 Μερικοί έλεγαν: "Αυτός είναι", ενώ άλλοι έλεγαν: "Όχι, είναι κάποιος που 
του μοιάζει". Ο ίδιος όμως έλεγε: "Εγώ είμαι".  
10 Τότε τον ρωτούσαν: "Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου;"  
11 Εκείνος απάντησε: "Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πηλό, μου 
άλειψε τα μάτια και μου είπε: Πήγαινε στη δεξαμενή του Σιλωάμ και νίψου' 
πήγα εκεί, νίφτηκα και βρήκα το φως μου".  
12 Τον ρώτησαν: "Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος;". "Δεν ξέρω", τους 
απάντησε.  



Ο τυφλός αυτός δεν είχε βολβούς των ματιών (ήταν αόμματος), απλώς 
επάνω στις κενές κόγχες είχε ένα λεπτό δέρμα. Από αυτό καταλαβαίνετε, 
ότι το θαύμα αυτό πρέπει να λέγεται όχι θεραπεία αλλά κάτι ανώτερο 

πρέπει να λέγεται δημιουργία οφθαλμών διότι ο Κύριος στην περίπτωση 
αυτή δεν θεράπευσε μία οργανική πάθηση, αλλά κατασκεύασε 
οφθαλμούς, έφτιαξε μάτια, δημιούργησε βολβούς. Τι σημαίνει αυτό; Ότι 
αυτός πού τώρα μπορεί και πλάθει από πηλό βολβούς ματιών, είναι ο ίδιος 
πού έπλασε τότε τον άνθρωπο με χώμα από τη γη, «χοῦν λαβών ἀπὸ τῆς 
γῆς» (Γέν. 2,7. Και αυτό πού λέει η αγία Γραφή, ότι ο άνθρωπος είναι 
πλασμένος από χώμα, το πιστοποιεί η επιστήμη στο χημείο αλλά και η 
καθημερινή πείρα στους τάφους. Αφού λοιπόν το σώμα είναι φτιαγμένο 
από τα διάφορα συνθετικά του χώματος, και ο Κύριος, αποδεικνύοντας ότι 
είναι ο ίδιος ο δημιουργός του σώματος, έπλασε από πηλό, λάσπη, ένα από 
τα πολυτιμότερα μέλη του σώματος, έφτιαξε μάτι.  

Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, έφτυσε κάτω, έφτιαξε πηλό από το φτύμα, άλειψε 
με τον πηλό τα μάτια του ανθρώπου, και του είπε: “Πήγαινε να νιφτείς στην 
Κολυμβήθρα του Σιλωάμ – που σημαίνει απεσταλμένος από τον Θεό -. Ξεκίνησε, 
λοιπόν, ο άνθρωπος, πήγε και νίφτηκε και, όταν γύρισε πίσω, έβλεπε.” (Ιω. 9:6-7) 



http://hristospanagia.blogspot.gr/2010/01/blog-post_30.html


• Σύμφωνα με το Ταλμούδ ευθύνονται και τα έμβρυα για 
τη διάπραξη αμαρτιών, αλλά και οι αμαρτίες των γονέων 
πίστευαν ότι κληρονομούνται στα τέκνα τους. Μ’ αυτή 
την αντίληψη προσπαθούσαν επιπλέον να 
δικαιολογήσουν το γιατί γεννιούνται παιδιά με ποικίλες 
ψυχοσωματικές παθήσεις.  

• Βέβαια προφήτες όπως ο Ιερεμίας και ο Ιεζεκιήλ τόνισαν 
τον προσωπικό παράγοντα στην διάπραξη της αμαρτίας. 

Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός 
τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του; 

Το Ταλμούδ  (=μελέτη, διδασκαλία) είναι μια ογκώδης, εξωβιβλική συλλογή εβραϊκών κειμένων, 
προϊόν του μεσαιωνικού Ιουδαϊσμού, που αποτελεί τη συνέχεια της ιουδαϊκής Βίβλου και 
περιλαμβάνει όχι μόνο κείμενα που αφορούν την ερμηνεία του μωσαϊκού Νόμου αλλά και ποικίλο 
άλλο υλικό, νομικό, θεολογικό, ηθικό, επιστημονικό, ιστορικό, λαογραφικό κ.λπ. έχοντας έτσι και 
εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα.  
Αποτελείται από 

• Τη Μισνά, που σημαίνει μελέτη, μάθηση, από το ρήμα σανά που σημαίνει διδάσκω δι' επαναλήψεως και 
• Την Γκεμαρά, που σημαίνει τελείωση ή ολοκλήρωση. 



Το κακό, ο πόνος, η ασθένεια, ο θάνατος, δεν είναι 
πάντα συνέπειες προσωπικών αμαρτιών, αλλά  

• είτε συνέπειες της ατελούς φυσικής 
πραγματικότητας που μας περιβάλλει,  

• είτε συνέπειες της αδύναμης ατομικής μας φύσης,  
δεδομένου ότι, η πρωταρχική αποτυχία των 
πρωτοπλάστων να μείνουν σε κοινωνία με το Θεό, 
συμπαρέσυρε τα πάντα προς το κακό.  

Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι 
γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η 
δύναμη των έργων του Θεού πάνω σ’ αυτόν». 



13 Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους...  
14 Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πηλό και του άνοιξε τα μάτια 
ήταν Σάββατο.  
15 Άρχισαν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το 
φως του. Αυτός τους απάντησε: "Έβαλε πάνω στα μάτια μου 
πηλό, νίφτηκα και βλέπω". 
16 Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: "Αυτός ο άνθρωπος δεν 
μπορεί να είναι σταλμένος από τον Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία 
του Σαββάτου". Άλλοι όμως έλεγαν: "Πώς μπορεί ένας 
αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία;" Και υπήρχε 
διχογνωμία ανάμεσά τους.  
17 Ρωτούν πάλι τον τυφλό: "Εσύ τι λες γι' αυτόν; Πώς εξηγείς ότι 
σου άνοιξε τα μάτια;" Κι εκείνος τους απάντησε: "Είναι 
προφήτης".  



http://vatopaidi.wordpress.com/2010/05/09/


18 0ι Ιουδαίοι όμως δεν πίστεψαν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν 
τους γονείς του  
19 και τους ρώτησαν: "Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός; Πώς λοιπόν τώρα 
βλέπει;"  
20 0ι γονείς του τότε αποκρίθηκαν: "Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και πως γεννήθηκε τυφλός  
21 πώς όμως τώρα βλέπει, δεν ξέρουμε, ή ποιος του άνοιξε τα μάτια, εμείς δεν ξέρουμε ρωτήστε τον 
ίδιο, ενήλικος είναι, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του".  
22 Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας 
συμφωνήσει να διώχνεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας... 
24 Κάλεσαν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: "Πες την αλήθεια 
μπροστά στον Θεό εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός".  
25 Εκείνος τότε τους απάντησε: "Αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω ένα ξέρω, πως, ενώ ήμουν τυφλός , 
τώρα βλέπω".  
26 Τον ρώτησαν τότε: "Τι σου έκανε; Πώς σου άνοιξε τα μάτια;" 
27 "Σας το είπα κιόλας", τους αποκρίθηκε, "αλλά δεν πειστήκατε γιατί θέλετε να το ακούσετε πάλι; 
Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του;"  
28 Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν: "Εσύ είσαι μαθητής εκείνου εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή 
29 εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του".  
30 Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε: "Εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού 
είναι ο άνθρωπος, και όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια.  
31 Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το 
θέλημά του, αυτόν τον ακούει.  
32 Από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κάποιος τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού.  
33 Αν αυτός δεν ήταν από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να  
34 κάνει τίποτα". "Εσύ είσαι βουτηγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες", του αποκρίθηκαν, 
"και κάνεις εσύ τον δάσκαλο σ' εμάς;" Και τον έβγαλαν έξω4.  



35 Ο Ιησούς έμαθε ότι τον 
έδιωξαν και, όταν τον 
βρήκε, του είπε: "Εσύ 
πιστεύεις στον Υιό του 
Θεού;"  
36 Εκείνος αποκρίθηκε: "Και 
ποιος είναι αυτός, κύριε, για 
να πιστέψω σ' αυτόν;"  
37 "Μα τον έχεις κιόλας 
δει", του είπε ο Ιησούς 
"αυτός που μιλάει τώρα 
μαζί σου,  
38 αυτός είναι". Κι εκείνος 
είπε: "Πιστεύω, Κύριε", και 
τον προσκύνησε. 

http://vatopaidi.wordpress.com/2010/05/09/
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Επεξεργασία 
1. Διηγηθείτε τη σκηνή της πρώτης συνάντησης του Ιησού με τον τυφλό. Ποιες 
αντιλήψεις, που είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, εκφράζουν και εδώ οι 
μαθητές; (βλ. και Ερμ. 1)  

Οι Ιουδαίοι πίστευαν ότι κάθε αρρώστια ή αναπηρία των 
ανθρώπων αποτελούσε τη δίκαιη τιμωρία του Θεού για αμαρτίες 
που είχε κάνει ο ίδιος ο ανάπηρος ή ο άρρωστος ή ακόμα και οι 
γονείς του. Ήταν επόμενο λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να θεωρείται 
αμαρτωλός και μη αποδεκτός από την ευρύτερη κοινωνία. 
Απέναντι στα άτομα αυτά υπήρχε έντονη επιφύλαξη και 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή στα κοινά. 
 



2. Ξαναδιαβάστε τη σκηνή της α' συνάντησης του τυφλού με τους Φαρισαίους 
(στ. 13-17). Ποιες αντιρρήσεις εκφράζουν οι Φαρισαίοι; Τι τους απαντά ο πρώην 
τυφλός;  

Οι Φαρισαίοι δεν «βλέπουν»: το θαυμαστό τρόπο, με τον οποίο έγινε το θαύμα. 
Τυφλωμένοι από το πάθος της υπερηφάνειας και του εγωισμού προσπαθούν 
να αποσπάσουν από τον πρώην τυφλό κάποια λόγια για να τον ενοχοποιήσουν. 
Δεν βλέπουν τον άγιο βίο του Ιησού γι’ αυτό τον θεωρούν αμαρτωλό, ενώ 
νιώθουν ότι οι ίδιοι είναι γνήσιοι μαθητές του Μωυσή ερμηνεύοντας με το δικό 
τους τρόπο αυτό που θα ήθελε ο Μωυσής γι’ αυτούς. Δεν μπορούν να δουν τι 
στην πραγματικότητα είναι η αμαρτία και τι  σημαίνει να είναι κανείς ταπεινός. 
Ο πρώην τυφλός βλέπει τον Ιησού όπως αυτός είναι, ως προφήτη καθώς 
ομολογεί ο ίδιος και ως Θεάνθρωπο, εφόσον τον βλέπει να θαυματουργεί με 
δική του εξουσία, κάτι που δεν μπόρεσε κανείς άλλος, οποιασδήποτε εποχής να 
το κάνει… Βλέπει ότι είναι Αυτός για τον οποίο μίλησαν οι προφήτες και απορεί 
πώς οι Φαρισαίοι, ενώ το γνωρίζουν, δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Τελικά, ο 
πρώην τυφλός βλέπει με τα μάτια της ψυχής και του σώματος.  



3. Παρατηρήστε τη στάση των γονιών του τυφλού μετά τη 
θεραπεία του παιδιού τους. Θα τη δικαιολογούσατε, και γιατί;  

Οι γονείς δεν θέλουν να έχουν προστριβές με τους άρχοντες και 
τους θρησκευτικούς ηγέτες, γι’  αυτό και όταν τους καλούν για 
ανάκριση προσπαθούν να βγάλουν τον εαυτό τους έξω από κάθε 
ευθύνη και παραπέμπουν στον ίδιο το γιο τους, λέγοντας ότι έχει 
ηλικία και αυτόν να ρωτήσετε.  
Έτσι αποδεικνύονται ταπεινοί, φοβισμένοι και έκπληκτοι. Όπως 
ήταν μακριά από το τυφλό παιδί τους πριν τη θεραπεία του, έτσι 
παρέμειναν και μετά το θαύμα. 



4. Ξαναδιαβάστε τη σκηνή της β' συνάντησης του τυφλού με τους Φαρισαίους (στ. 24-
34):  
α. Ποιες αντιρρήσεις συνεχίζουν να έχουν;  
β. Δικαιολογούνται, και σε ποιον βαθμό, τα επιχειρήματά τους;  
γ. Πώς θα χαρακτηρίζατε τα επιχειρήματα του πρώην τυφλού στις απαντήσεις που δίνει; 

α. Οι Φαρισαίοι εκπροσωπούν την τρέχουσα τότε θεολογική αυθεντία και προσωπική 
ευσέβεια. Το θαύμα δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν, όμως αυτό δεν τους αγγίζει 
εσωτερικά. Παραμένουν θεατές απέναντί του και αποφαίνονται γι' αυτό με τα κριτήρια 
της δογματικής τους σκέψης ("εμείς ξέρουμε...", στίχ. 24 και 29). Σε αντίθεση με τον 
θεραπευθέντα, η συλλογιστική τους είναι: Ο Ιησούς παρέβη και δεν τήρησε το Σάββατο, 
άρα είναι αμαρτωλός. Άρα και αυτό που έκανε, δεν μπορεί να είναι έργο Θεού. Λοιπόν η 
θεραπεία του τυφλού δεν είναι "θαύμα", αν και δεν μπορεί να εξηγηθεί. Δεν μπορούν να 
δουν στη θεραπεία αυτή τον Θεό ενεργούντα. Είναι τραγικά δέσμιοι της αποστεωμένης 
(άκαμπτης) δογματικής τους, που δεν τους αφήνει να δουν στο θαύμα τι φανερώνει ο 
Θεός και ποιον δρόμο ανοίγει για νέα και ζωντανή γνώση των οδών του. Παρέμειναν 
"τυφλοί" απέναντι στην αλήθεια της εμπειρίας, που αντιτίθεται στη σκέψη τους. 
β. Εν μέρει κατανοούνται, διότι: 1) έτσι είχαν μάθει, σε αυτά επέμειναν, 2) πρώτη φορά 
αντιμετώπιζαν κάτι εντελώς νέο σε σχέση με όσα πίστευαν· κατανοούνται, αλλά δεν 
δικαιολογούνται (βλ. και Ερμ. - θεολ. 4).  
γ. Λογικότατα, διότι έχουν θεολογική σοφία και λογική δομή, είναι θαρραλέα και 
τολμηρά, τους θέτει προ των ευθυνών τους. 



5. Διηγηθείτε τη σκηνή της συνάντησης του Ιησού με τον πρώην τυφλό μετά τη 
θεραπεία και την περιπέτειά του με τους Φαρισαίους. Τι του φανερώνει ο Ιησούς 
για τον εαυτό του; Τι εκφράζει ο τυφλός με ό,τι λέει και κάνει προς τον Ιησού;  

Ο Ιησούς αποκαλύπτει στον εκ γενετής τυφλό ότι είναι ο 
Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. 
Ο πρώην τυφλός είναι ο μόνος που τον άγγιξε βαθιά το θαύμα . 
Τον δέχεται και τον πιστεύει ως Θεό και προσωπικό του Σωτήρα. 
Γνώρισε το φιλάνθρωπο πρόσωπο του Θεού, συγκλονίστηκε η 
πληγωμένη ύπαρξή του, άλλαξε η ζωή του, έγινε άλλος 
άνθρωπος.  



6. Ξανακοιτάξτε όλη τη διήγηση: 
α. Υπογραμμίστε στο κείμενο τα λόγια που σταδιακά λέει και ομολογεί για τον 
Χριστό ο πρώην τυφλός.  
β. Γράψτε με δικά σας λόγια τις σταδιακές αλλαγές που παρατηρείτε στη 
συμπεριφορά του κατά τον διάλογο που είχε με τους Φαρισαίους. 

– Έβαλε πάνω στα μάτια μου πηλό, νίφτηκα και βλέπω. 
– Είναι προφήτης. 
– Αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω ένα ξέρω, πως, ενώ ήμουν τυφλός , τώρα βλέπω. 
– Σας το είπα κιόλας, αλλά δεν πειστήκατε γιατί θέλετε να το ακούσετε πάλι; Μήπως θέλετε 
κι εσείς να γίνετε μαθητές του; 
– Εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος, και όμως αυτός 
μου άνοιξε τα μάτια.  Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν 
κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο 
κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κάποιος τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν 
ήταν από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα". 

 
 Πληροφορεί για το γεγονός και ονομάζει τον φωτοδότη του 
 Ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι προφήτης 
 Επιχειρηματολογεί τολμηρά για τη θεραπεία του από τον Ιησού 
 Τους ελέγχει για την εμμονή τους στις αντιλήψεις τους 
 Τους αφοπλίζει με εύστοχα θεολογικά επιχειρήματα 
 Τολμά να έρθει σε ρήξη μαζί τους. 



Τι είναι πνευματική τύφλωση; Τι είναι πνευματική τύφλωση;   

Είναι η κατάσταση εκείνη που ο άνθρωπος ενώ βλέπει 
να γίνονται μπροστά του θαύματα, δεν θέλει να τα 
παραδεχθεί. Δεν θέλει να καταλάβει και να πιστέψει 
στην ύπαρξη του Θεού. Όπως και οι Φαρισαίοι 
ανέκριναν τον τυφλό, 3 φορές, αλλά δεν πίστευαν στον 
Χριστό. 
Ο φανατισμός και η εμμονή σε αποδεδειγμένα λάθος 
αντιλήψεις οδηγούν στην πνευματική τύφλωση τον 
άνθρωπο. Ο Θεάνθρωπος, με την διδασκαλία του, είναι 
το φως του κόσμου. 



http://vatopaidi.wordpress.com/2010/05/09/


Η δέηση του τυφλού 
Μού 'παν, Κύριε, βγαίνει ο ήλιος στο Θαβώρ  
και στου Καρμήλου πάει και πέφτει τις κορφές  
και λούζεται η Τιβεριάδα από το φέγγος 
και λάμπει η Νεκρή Θάλασσα βαθιά.  
Μού 'παν, Κύριε, μα ποτέ μου δεν το είδα, 
γιατ' οι πηγές έχουνε κλείσει των ματιών μου,  
κι αν προσμένω, λαχταρώντας, κάποια λάμψη, 
το σκοτάδι μού απαντά το ζοφερό...  

Θεόδωρος Ξύδης 

Ο τυφλός του Ευαγγελίου 
... "Ω μάτια που με βλέπετε κι ω μάτια που σας είδα 
ζωή κι αγάπη και χαρά κι απαντοχή κι ελπίδα 
όλα είν' ωραία και ποθητά κι είν' όλα αγαπημένα, 
όλα είν' ωραία μαζί με σας, χωρίς εσάς κανένα!..."  
Τέτοια ο τυφλός, ο πριν τυφλός, βαδίζοντας ελάλει, 
ως τη στιγμή που απάντησε τον Ναζωραίο και πάλι...  

Ιωάννης Πολέμης  



Βασικά στοιχεία του μαθήματος 
 Με αυτή τη θεραπεία γκρεμίστηκαν οι απάνθρωπες αντιλήψεις 

για τους τυφλούς.  
 Διπλό φως χαρίστηκε στον τυφλό με το θαύμα: είδε για πρώτη 

φορά τα πάντα γύρω του κι αντίκρισε αυτόν που είπε ότι είναι 
"το φως του κόσμου".  

 Στηριγμένος στον Φωτοδότη του Ιησού άρχισε να βλέπει 
βαθύτερα πράγματα και νέες αλήθειες ζωής. Όλοι οι άλλοι δεν 
θέλησαν να δουν κάτι πέρα από όσα πίστευαν. Έμειναν 
πνευματικά τυφλοί.  

 Στον πρώην τυφλό, όπως και στον Ζακχαίο, έχουμε φωτεινό 
παράδειγμα για το πόσο μπορεί να αλλάξει ριζικά ένας 
άνθρωπος που συναντάει πραγματικά τον Ιησού στη ζωή του. 



«ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με 
καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, 
καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ 
τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν 
ὕδατος ζῶντος» (Ιω. 7, 37-38).  
 
«ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ 
ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ 
περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει 
τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Ιωάν. 8, 12). 
 
«ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ 
ἡ ζωή» (Ιωάν. 14, 6) 

http://agiaepistoli.blogspot.gr/

