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[ΜΕΡΟΣ Α]

Ανάγνωσμα: Ιωάννης 14,15-21

από τις μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στους Συνοπτικούς και στο Τέταρτο Ευαγγέλιο είναι η θέση που το
ΜΙΑτελευταίο
δίνει στο Άγιο Πνεύμα, ιδιαίτερα στη συνομιλία στο Ανώγειο με τη μοναδική διδασκαλία για τον
Παράκλητο.
Για να εκτιμήσουμε τη διαφορά, πρέπει να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην περί του Αγίου Πνεύματος
διδασκαλία όπως αυτή αναπτύσσεται στην ΠΔ και στους Συνοπτικούς.
Α. Το Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη
Το rûaḥ Yahweh της ΠΔ δεν είναι μια ξεχωριστή, διακριτή οντότητα· είναι η δύναμη του Θεού –η δράση ενός
Προσώπου, που κατά το θέλημα του Θεού επιτυγχάνει έναν ηθικό και θρησκευτικό σκοπό. Το Πνεύμα του Θεού
είναι το ενεργό στοιχείο που εκπορεύεται από τον Θεό και δίνει τη ζωή στον φυσικό κόσμο (Γεν 2,7). Είναι επίσης
αυτό που εγείρει χαρισματούχους ηγέτες, Κριτές, προφήτες ή βασιλιάδες. Το rûaḥ Yahweh είναι ένας όρος για
την ιστορική δημιουργική πράξη τού ενός Θεού.
Β. Το Πνεύμα στους Συνοπτικούς
Ανατρέχοντας στους Συνοπτικούς παρατηρούμε τα εξής: 1) Τόσο ο Ματθαίος (1,18) όσο και ο Λουκάς (1,35)
αποδίδουν και οι δύο τη γέννηση του Ιησού στη δημιουργική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. 2) Και τα τρία
Ευαγγέλια λένε για το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή ότι αφορούσε κάποιον που επρόκειτο να έρθει και που
αποστολή του θα ήταν να βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα (Μκ 1,8). 3) Όλα τα Συνοπτικά Ευαγγέλια συνδέουν τη
βάπτιση του Ιησού με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος σε μορφή περιστεριού. 4) Και τα τρία Ευαγγέλια
αναφέρουν ότι το Πνεύμα οδήγησε τον Ιησού στην έρημο για σαράντα μέρες κλπ., κλπ. Με λίγα λόγια, οι
Συνοπτικοί συμφωνούν ότι ο Ιησούς ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου για να εκπληρώσει τη μεσσιανική αποστολή
του, ότι η αποστολή του θα συμπεριλάμβανε μια γενική κάθοδο του Πνεύματος, κι ότι οι μαθητές του θα
ενδυναμώνονταν από το Πνεύμα για ν’ αντιμετωπίσουν τις κάθε είδους δυσκολίες που θα συναντούσαν.
Γ. Το Άγιο Πνεύμα στον Ιωάννη
Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στο Κατά Ιωάννην.
1. Η δύναμη του Πνεύματος. Ο Ευαγγελιστής, παρόμοια με τους Συνοπτικούς, αναφέρει την κάθοδο του
Πνεύματος στον Ιησού (1,32-34), αλλά ως σημείο προς τον Βαπτιστή. Έχει μεγάλη σημασία για τον Ευαγγελιστή
Ιωάννη το ότι ο Ιησούς πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο κατά τη βάπτισή του. Παρακάτω θα γράψει: «Ο Θεός τού δίνει
[του Υιού] το Πνεύμα απεριόριστα» (3,34). Ο Ιησούς έχει το Πνεύμα με σκοπό να το εκχωρήσει· και είναι η δωρεά
του Πνεύματος αυτή που πάνω απ’ όλα διακρίνει τη νέα οικονομία από την παλιά.
2. Η συγχώρηση των αμαρτιών. Ο Ιωάννης θεωρεί πως ο Ιησούς εκπληρώνει την αποστολή του με τη
δύναμη του Πνεύματος, κι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μετά την ανάστασή του χορηγεί στους μαθητές
το Άγιο Πνεύμα για να τους εξοπλίσει για τη διακονία τους, η οποία θα περιλαμβάνει και τη συγχώρηση των
αμαρτιών των άλλων. «Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, θα τους είναι συγχωρημένες·
σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες, θα κρατηθούν έτσι» (20,22-23).
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3. Το ζωντανό νερό. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος και η συνακόλουθη ευλογία για όλη την ανθρωπότητα
φαίνεται από ένα άλλο εδάφιο: «Μέσα από κείνον που πιστεύει σ’ εμένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό
νερό θα τρέξουν» (7,38). Κι ο Ιωάννης δίνει την αυθεντική του εξήγηση τι ακριβώς σημαίνει αυτό (7,39). Ο Ιησούς
ήταν η πηγή του τρεχούμενου νερού. Αυτοί που θα έπιναν απ’ αυτό το νερό δεν θα ξαναδιψούσαν (4,14).
4. Η ενοίκηση του Πνεύματος. Όταν ο Ιησούς θα πήγαινε πίσω στον Πατέρα, οι άνθρωποι δεν θα
μπορούσαν να ξανακούσουν τον λόγο του. Αντί για την προσωπική του παρουσία, θα συνέχιζαν τη διακονία του
οι μαθητές του, και τους χορηγείτο το Άγιο Πνεύμα έτσι που τα λόγια τους και τα έργα τους να μην είναι πια
απλώς ανθρώπινες ενέργειες αλλά δίαυλοι της θείας χάριτος (14,17). Αποτέλεσμα θα ήταν οι ίδιοι να γίνουν πηγή
ζωής για κείνους που θα άκουγαν τον λόγο τους και θα τον πίστευαν. Όμως, αυτή η νέα διακονία δεν μπορεί ν’
αρχίσει προτού δοθεί το Πνεύμα στους ανθρώπους –μετά την Ανάσταση.
5. Ο Παράκλητος. Η έννοια του Παρακλήτου (14,16) αντιλέγεται ζωηρά. Ορισμένοι αποδίδουν τη ρίζα του
στο παρακαλέω-ώ. Άλλες μεταφράσεις λένε ότι σημαίνει «παρηγορητής» (λατ. confortare =ενδυναμώνω,
προστατεύω), άλλοι ότι έχει τη δικανική έννοια «συνήγορος» (Α΄ Ιω 2,1). Ωστόσο, το δικανικό έργο του
Παρακλήτου στον κόσμο είναι όχι του συνηγόρου αλλά του κατηγόρου (βλ. 16,8). Το γλωσσικό πρόβλημα
βρίσκεται στο ότι ο «Παράκλητος» του Ιωάννη είναι πρώτιστα ο δάσκαλος που διδάσκει και καθοδηγεί τους
μαθητές και όχι ο συνήγορος που τους υπερασπίζεται. Η λύση στο πρόβλημα πρέπει ν’ αναζητηθεί στο εβρ.
mēlîṣ που χρησιμοποιείται στο Ιώβ 33,23 με την έννοια του «μεσίτη». Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και στα κείμενα
του Κουμράν με το νόημα του ερμηνευτή της γνώσης ή του Διδασκάλου, και αλλού με το νόημα του μεσίτη. Είναι
ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο όρος συνδυάζει την ιδέα του μεσίτη και του δασκάλου. Επομένως οι Ιουδαίοι κατανοούσαν
τον συνδυασμό του συνηγόρου και του συμβούλου, συνδυασμός που είναι παράλληλος με τη διπλή χρήση του
Παρακλήτου στον Ιωάννη.
6. Η αναγέννηση. «Αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού» (ΝΜΒ) ή «από
πάνω»(Ιω 3,3). Με δεδομένη την κάθετη δομή της σκέψης του Ιωάννη, το «από πάνω», δηλ. από τον Θεό,
ταιριάζει καλύτερα στη συνάφεια απ’ ό,τι το «ξανά». Αυτή η «άνωθεν» γέννηση είναι η ίδια με την «εξ ύδατος και
Πνεύματος» γέννηση. Ο Ιωάννης συνδυάζει το κάθετο και το χρονικό με την αναφορά του στη βασιλεία του Θεού.
Μόνον εκείνοι που γεννιούνται από πάνω (το κάθετο) θα μπορούν να βιώσουν ή να μπουν στη Βασιλεία
(χρονικό). Η κάθετη δομή είναι και πάλι προφανής στη διδασκαλία για τον άρτο της ζωής. Μετά τον χορτασμό των
πέντε χιλιάδων ο Ιησούς χρησιμοποίησε τα κομμάτια του ψωμιού που είχαν περισσέψει για να μιλήσει
παραβολικά για τον άρτο της ζωής, που είναι η σάρκα του, την οποία ο ίδιος προσφέρει για να ζήσει ο κόσμος
(6,51). Αυτός είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό (6,58)· ο λόγος όμως για τη σάρκα του
δείχνει την αναγκαιότητα του θυσιαστικού θανάτου του. Πρέπει κανείς να φάει τη σάρκα του και να πιει το αίμα
του για να έχει αιώνια ζωή (6,53-54) –μια πλάγια αναφορά στο Δείπνο του Κυρίου. Αυτό σημαίνει πως ο πιστός
πρέπει να εξαρτά την αιώνια ζωή μόνο από τον Χριστό, που προσφέρθηκε στον θάνατο με σκοπό τη σωτηρία των
ανθρώπων.
7. Η συζήτηση με τη Σαμαρείτισσα. Στα λόγια προς τη Σαμαρείτισσα (4,23), ο όρος «πνεύμα» αναφέρεται
στο Άγιο Πνεύμα και όχι στην εσώτερη «πνευματική» λατρεία σε αντίθεση με τους εξωτερικούς τύπους. Αυτό
φαίνεται από τη συνάφεια: «Ο Θεός είναι πνεύμα». Κι επειδή ο Θεός είναι πνεύμα, δεν μπορεί να περιοριστεί σε
μόνον ένα τόπο, είτε αυτός είναι στην Ιερουσαλήμ είτε στο όρος Γεριζίμ. Επειδή το Άγιο Πνεύμα πρόκειται να
έρθει στον κόσμο, οι άνθρωποι μπορούν να λατρεύουν τον Θεό οπουδήποτε, εφόσον παρακινούνται από το Άγιο
Πνεύμα. Μόνον εκείνοι που έχουν γεννηθεί από το Πνεύμα, μπορούν να λατρεύσουν τον Θεό με τον τρόπο που
εκείνος θέλει να λατρεύεται. Η «εν αληθεία» λατρεία μπορεί στο ελληνικό αυτί να σημαίνει την πραγματική λατρεία
σε αντίθεση με τη μη πραγματική των κενών τύπων. Δεν είναι όμως αυτό το νόημα στον Ιωάννη. Η «αλήθεια» έχει
βασικά το παλαιοδιαθηκικό νόημα της πιστότητας του Θεού προς τον εαυτό του, κι επομένως αναφέρεται στο τι ο
Θεός κάνει με την έλευση του Ιησού. Η αλήθεια ήρθε διά του Ιησού Χριστού (1,17), δηλ. με την πλήρη αποκάλυψη
του λυτρωτικού σχεδίου του Θεού για την ανθρωπότητα. Το σχέδιο αυτό είναι τόσο φανερά συνδεδεμένο με τον
Ιησού, ώστε αυτός ο ίδιος είναι η αλήθεια (14,5). Επομένως η «εν αληθεία» λατρεία είναι συνώνυμη με την «εν
Πνεύματι» λατρεία. Πάει να πει, είναι μια λατρεία στην οποία μεσιτεύει ο ίδιος ο Ιησούς και την οποία εμπνέει το
Άγιο Πνεύμα. Ο τύπος και ο τόπος της λατρείας δεν έχουν καμιά σημασία.
(Στο Μέρος Β΄: Το Έργο του Πνεύματος στους Μαθητές και στον Κόσμο)
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