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Ύμνος
Δόξα στο Θεό

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον Ψαλμό 9

Ύμνοι
Θα Τον δοξολογώ
Πάντα νυν εις τον Σωτήρα
Ο Θεός είναι Άξιος και Άγιος Θεός
Πως είναι δυνατό ποτέ

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ιωάννης 7: 37-46

Ομιλία

Παρεξηγημένες αλήθειες
Χάρης Νταγκουνάκης

Ύμνος
Γλυκειά χαρά

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Απ’ το αίμα του σταυρού Σου

Ύμνος
Κοιτώ για τους αγγέλους
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37 Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, 
στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: 
«Όποιος διψάει, να ’ρθεί σ’ εμένα και να πιει. 38 Μέσα 
από κείνον που πιστεύει σ’ εμένα, καθώς λέει η Γραφή, 
ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». 39 Αυτό το είπε ο 
Ιησούς εννοώντας το Πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι 
πίστευαν σ’ αυτόν. Γιατί, τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο 
Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την 
ανάσταση.
40 Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος, που άκουσαν αυτά 
τα λόγια, έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης 
που περιμένουμε». 41 Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο 
Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν: «Ο Μεσσίας θα ’ρθεί από τη 
Γαλιλαία; 42 Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα 
προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα 
γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ;» 
43 Διχάστηκε, λοιπόν, το πλήθος εξαιτίας του. 44 Μερικοί 
απ’ αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανείς όμως δεν 
άπλωνε χέρι πάνω του.
45 Γύρισαν, λοιπόν, πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και 
στους Φαρισαίους, κι αυτοί τους ρώτησαν: «Γιατί δεν τον 
φέρατε;» 46 Οι φρουροί απάντησαν: «Ποτέ άνθρωπος δε 
μίλησε όπως αυτός».

Διχάστηκε, λοιπόν, το πλήθος εξαιτίας του

ΜΙΑ από τις σημαντικότερες ιδιότητες της αλήθειας, της κάθε 
αλήθειας, είναι ότι αυτή μπορεί να υποστεί διάφορες 
μεταβολές ανάλογα με τη χρήση που της γίνεται. Έτσι, μια 
αλήθεια μπορεί να αγνοηθεί, να αμφισβητηθεί, να 
διαστρεβλωθεί, να νοθευτεί, να αποκρυφτεί, να αποσιωπηθεί, 
να πολεμηθεί, και το χειρότερο απ’ όλα: να παρεξηγηθεί. Ο 
ίδιος ο Ιησούς, η προσωποποίηση της αλήθειας πέρασε από 
πολλές τέτοιες καταστάσεις. 
 Αξίζει να δει, λοιπόν, κανείς περιπτώσεις όπου τα ίδια τα 
λόγια του Κυρίου μας παρεξηγήθηκαν. Και να δούμε μήπως κι 
εμείς φτάνουμε κάπου στην πορεία μας με τον Ιησού να 
παρεξηγήσουμε τα λόγια του με αιώνια ζημιά στη ζωή μας.

1. Το έργο και η αποστολή του Χριστού
Δύο παραδείγματα από τα πολλά είναι:
   (α) Όταν μπέρδεψαν το σώμα του με τον Ναό (Ιω 2:19-21)
   (β) Όταν μπέρδεψαν το νερό της ζωής με το φυσικό νερό   
(Ιω 4:13-15)

2. Η φύση της αναγέννησης – Ιω 3:4
Ο Νικόδημος μπέρδευε τη φυσική γέννηση με την πνευματική, 
γιατί αγνοούσε τη δεύτερη. Πολλοί είναι σαν τον Νικόδημο 
σήμερα. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι επειδή γεννήθηκαν σε 
μια χριστιανική χώρα, είναι χριστιανοί, κλπ.   Όμως η 
αναγέννηση είναι μια νέα, πνευματική δημιουργία μέσα στον 
άνθρωπο, που τον αλλάζει εντελώς.

3. Η φύση της σχέσης του πιστού με τον Χριστό – Ιω 6:53
Οι ακροατές του Χριστού μπέρδεψαν το φυσικό σώμα του 
Χριστού με τη σχέση που εκείνος ήθελε να συνάψει μαζί τους. 
Ο Χριστός ήθελε να πει πως εκείνος που τον δέχεται μέσα 
στην καρδιά του και πιστεύει σ’ αυτόν, αφομοιώνει τόσο πολύ 
τη ζωή του Χριστού, ώστε είναι σαν να έφαγε ένα κομμάτι 
ψωμί και αφομοίωσε όλες τις θρεπτικές ουσίες του στον 
οργανισμό του.

Παρεξηγημένες
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