
Τα μάτια της ψυχής μας
Όταν ο Ιησούς βρισκόταν στην Ιεριχώ με τους μαθητές Του, πολύς κόσμος τον ακολουθούσε και άκουγε το 

λόγο Του. Στο δρόμο απ' όπου πέρασε ο Ιησούς, καθόταν ένας άνθρωπος τυφλός, που τον έλεγαν Βαρτίμαιο και 
ζητούσε από τους περαστικούς ελεημοσύνη. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήταν εκεί, άρχισε να 
φωνάζει και να λέει: «Υιέ του Δαυίδ, Ιησού, ελέησέ με». Τότε πολλοί τον μάλωναν, για να σταματήσει να φωνάζει, 
αλλά αυτός φώναζε ακόμη πιο πολύ: «Υιέ του Δαυίδ, Ιησού, ελέησέ με». Κι ο Ιησούς στάθηκε και είπε: «Φωνάξτε 
τον να έρθει κοντά μου». Τον φωνάζουν λοιπόν και του λένε: «Έχε θάρρος, σήκω, σε φωνάζει ο Ιησούς». Αυτός 
πέταξε τότε το πανωφόρι του, σηκώθηκε και ήλθε στον Ιησού. Ο Ιησούς του είπε: «Τι θέλεις να σου κάνω;». Και ο 
τυφλός απάντησε: «Διδάσκαλε θέλω να δω ξανά, να ανακτήσω την όρασή μου». Και ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε, 
η πίστη σου σε έσωσε». Κι αμέσως  απέκτησε την όρασή του και ακολουθούσε τον Ιησού 
στον δρόμο προς τα Ιεροσόλυμα.
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Η  πίστη στο Χριστό ανοίγει τα μάτια της ψυχής και της καρδιάς και μας 
αποκαλύπτει ότι έχουμε και πνευματική όραση

«...άνθρωπος τυφλός, που τον έλεγαν Βαρτίμαιο»: Ο τυφλός του Ευαγγελίου φαίνεται πως ήταν 
δυστυχισμένος άνθρωπος. Η φοβερή τύφλωση δεν του επέτρεπε να εργάζεται και έτσι ήταν αναγκασμένος να 
ζητιανεύει, για να ζήσει. Ο τυφλός είχε μεγάλη πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και φώναζε: «Ιησού, Υιέ Δαβίδ, 
ελέησέ με». Παρόλο που δεν είχε μάτια, έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του τον Κύριο και τον δεχόταν ως αληθινό 
Θεό και Σωτήρα του κόσμου. Ο κόσμος τον μάλωνε που φώναζε, αλλά αυτός ομολογούσε την πίστη και την 
αγάπη του στο Χριστό πολύ δυνατότερα από πριν. Ο Κύριος είδε τη λαχτάρα του τυφλού και έδωσε εντολή να τον 
φέρουν κοντά Του. Η πράξη αυτή δείχνει την άπειρη αγάπη, στοργή και συμπάθεια του Κυρίου για τον τυφλό.

Ο Ιησούς του είπε: «Τι θέλεις να σου κάνω;»: Αφού ο Κύριος τον ακούμπησε, τον ρώτησε: «Τι θέλεις να σου 
κάνω;». Ο Κύριος τον ρωτά γιατί θέλει να ακούσει , από τον ίδιο τον τυφλό. Ο τυφλός απαντά: 
«Διδάσκαλε θέλω να δω ξανά, να ανακτήσω την όρασή μου». Απευθύνεται στον Κύριο και πιστεύει ακράδαντα, 
πως μόνο αυτός έχει τη δύναμη να θεραπεύσει, όχι μόνο το σκοτάδι των ματιών, αλλά και το σκοτάδι της ψυχής, 
δηλαδή την αμαρτία, που είναι πολύ χειρότερη από την τύφλωση των ματιών.

«Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε»: Ο Κύριος αναγνωρίζει και φανερώνει την πίστη του τυφλού σ' όλους τους 
παρευρισκόμενους ανθρώπους. «Η πίστη σου σε έσωσε» του λέει. Δηλαδή, «η πίστη σου είναι τέτοια, που σου 
προσφέρει τη συχώρεση των αμαρτιών σου και την άπειρη αγάπη μου, που σε οδηγεί στη σωτηρία». Για να 
καταλάβουν και οι άλλοι άνθρωποι το γεγονός της σωτηρίας, που συμβαίνει στην ψυχή του τυφλού, 
πραγματοποιεί τη θαυματουργική θεραπεία του. Ο τυφλός  δε φανερώνει την πίστη του μόνον, όταν φωνάζει 
στον Κύριο να τον ελεήσει, αλλά και μετά τη θεραπεία του. Και αυτό φαίνεται, όταν ακολουθεί τον Ιησού, όταν 
αυτός φεύγει για τα Ιεροσόλυμα. Εδώ φαίνεται η ευγνωμοσύνη του ανθρώπου, που δεν ξεχνάει τον ευεργέτη του, 
αλλά τον ακολουθεί. Παραμένει με καρτερία μέχρι την θεραπεία του, αλλά και μετά δείχνει την ευγνωμοσύνη του. 
Το ίδιο καλούμαστε και εμείς να κάνουμε. Γιατί εκείνοι που έχουν τα πνευματικά μάτια υγιή, βλέπουν την 
ωραιότητα του Χριστού και χαίρονται απ' αυτήν τόσο, ώστε να θέλουν να τον ακολουθούν. 

Μάτια πνευματικά: Ο τυφλός τελικά δείχνει ότι δε θεράπευσε μόνο τα σωματικά του μάτια αλλά και τα 
πνευματικά. Αυτά τα μάτια που βλέπουν την Αλήθεια. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τέτοια μάτια. Ο Θεός μάς τα έχει 
χαρίσει, για να βλέπουμε το καλό και το κακό, το αληθινό και το ψεύτικο, να βλέπουμε την αγάπη ή όχι. Πολλές 
φορές εμείς οι ίδιοι τυφλώνουμε αυτά τα μάτια μόνοι μας, γιατί δε βλέπουμε τις πράξεις μας, που δεν έχουν 
αγάπη, δε βλέπουμε τα πρόσωπα τον άλλων ανθρώπων, αλλά ότι μας συμφέρει απ΄ αυτούς. Δε βλέπουμε την 
αμαρτία και τα πάθη μας και συνεχίζουμε να ζούμε τυφλοί. Δεν αναγνωρίζουμε τον Αναστημένο Χριστό και την 
Εκκλησία και αλλού αναζητούμε τη Σωτηρία. Δε βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας ως εικόνα Θεού και προχωράμε 
τυφλοί και μόνοι στην ζωή μας. Αν αγαπάμε, όμως, και πιστεύουμε στον Χριστό, τα πνευματικά μας μάτια θα 
θεραπεύονται και η καρδιά μας θα ανοίγεται στους ανθρώπους.

την επιθυμία του

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:



Α Κ Ρ Ο Σ Τ Ι Χ Ι Δ Α

1.Το όνομα του τυφλού του Ευαγγελίου.

2. Ο Βαρτίμαιος είχε στη ζωή του μεγάλη…..

3. Ο Χριστός χάρισε στον Βαρτίμαιο το …... του.

4. « Υιέ του Δαυίδ, Ιησού ............ με».

5. Πνευματική ………........

6. Για να αποκτήσουμε πνευματική όραση 

πρέπει να έχουμε …................ στο Θεό.

      1.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

      2.__ __ __ __ __ __ __

      3. __ __ __ 

      4. __ __ __ __ __ __

      5.  __ __ __ __ __

      6. __ __ __ __ __

Ζωγραφίστε το Βαρτίμαιο να καλεί τον Χριστό να τον 

ελεήσει.

ΔΑΣΚΑΛΑ: Γιατί άργησες;

ΜΑΘΗΤΗΣ: Εξαιτίας του σήματος!

ΔΑΣΚΑΛΑ: Τίνος σήματος;

ΜΑΘΗΤΗΣ: «Σχολείο! ΑΡΓΑ» 

ΔΑΣΚΑΛΑ: Ανδρέα πες μας κάτι 

σημαντικό, που δεν υπήρχε πριν 10 

χρόνια.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Εγώ κυρία!!! 

ΔΑΣΚΑΛΑ: Πώς αποφεύγουμε 

ασθένειες από δάγκωμα εντόμων;

ΜΑΘΗΤΗΣ: Δεν τα δαγκώνουμε! 

Ο Τοτός γυρνάει από το σχολείο και λέει 

στην μαμά του:

-Μαμά, πάω να παίξω στον κήπο.

-Με το καινούριο σου παντελονάκι;

-Όχι, με τους φίλους μου! 

Α Π Ρ Ο Σ Δ Ο Κ Η Τ Α

1. Με τι αρχίζει ο πυρετός;

2. Γιατί το πουκάμισο έχει έξι κουμπότρυπες;

3. Τι είναι αυτό που γλώσσα δεν έχει κι όμως 

συνεχώς μιλά;

4. Σε τι διαφέρει σκάλα από την δασκάλα;

5. Τι είναι η αδελφή του θείου σου, όταν δεν είναι θεία 

σου;

6. Ποια πόλη παίζεται στο θέατρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Με το γράμμα «Πι»! 

2. Γιατί έχει έξι κουμπιά!

3. Το βιβλίο!

4. Στη σκάλα σηκώνουμε το πόδι, ενώ στη δασκάλα το χέρι! 

5. Μητέρα σου! 

6. Η Δράμα!
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