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"Το νόημα της εορτής των Θεοφανείων." 
 

Με κάθε λαμπρότητα εορτάζει σήμερα η αγία μας Εκκλησία 

την μεγάλη εορτή των Θεοφανείων, δηλαδή την εορτή της 

Βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Πρόδρομο 

και Βαπτιστή Ιωάννη. Και ονομάζεται Θεοφάνεια τούτο το 

γεγονός, διότι φανερώνεται στον κόσμο ο Τριαδικός Θεός και η 

παρουσία του Χριστού επί της γης, με σκοπό την σωτηρία των 

ανθρώπων. 

Με τη Γέννηση του Χριστού έχουμε την απαρχή της πα-

ρουσίας του Θεού επί της γης, με τα Θεοφάνεια όμως γίνεται η 

φανέρωση της παρουσίας Του και μετά τη Βάπτιση αρχίζει ου-

σιαστικά το σωτήριο έργο και η διδασκαλία του Χριστού. 

Έρχεται ο Ιησούς στον Ιορδάνη, εκεί που ο άγιος Ιωάννης ο 

Πρόδρομος κήρυττε μετάνοια και βάπτιζε το λαό, και του ζητά να 

βαπτίσει και τον ίδιο. Εκείνος όμως τον εμπόδιζε, λέγοντάς Του ότι 



ο ίδιος είχε ανάγκη από το βάπτισμα του Θεανθρώπου. Τότε ο Κύ-

ριος του απάντησε ότι έτσι πρέπει να γίνει, και να μη φέρει αντιρ-

ρήσεις. Και τούτο, για να φανερωθεί στη συνέχεια η θεότητα του 

Ιησού. Υποχώρησε ο άγιος Ιωάννης, και μόλις ο Χριστός βαπτίστη-

κε, “ευθύς ανέβη από του ύδατος”, και ο Ιορδάνης “εστράφη εις τα 

οπίσω”, δείχνοντας με το θαύμα αυτό ότι όντως ο Χριστός ως 

μόνος αναμάρτητος δεν είχε ανάγκη το βάπτισμα της μετανοίας, 

ούτε τον συμβολικό εξαγνισμό του ύδατος. Παράλληλα, άνοιξαν οι 

ουρανοί και το Πνεύμα του Θεού, “εν είδει περιστεράς”, ήλθε 

επάνω από τον Χριστό, και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που 

έλεγε “ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ώ ηυδόκησα”. 

Αυτή η φωνή του Θεού, έχει διπλό περιεχόμενο. Δηλώνει 

καταρχήν ότι όντως ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. 

Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, που σαρκώθηκε, δίδαξε, έπαθε, 

σταυρώθηκε και αναστήθηκε, “υπέρ της του κόσμου ζωής και σω-

τηρίας”. Είναι ο Υιός του Θεού, στον οποίο το Πνεύμα του Θεού 

αναπαύεται, το Πνεύμα της αληθείας και της ειρήνης. Και δεύτε-

ρον ότι είναι ο Υιός του Θεού, στον οποίο ο Πατέρας “ευδόκησε”, 

δηλαδή συγκατατέθηκε με χαρά στο να πραγματώσει το έργο της 

σωτηρίας. Πρώτη φορά ακούμε τη λέξη αυτή στη Γέννηση του 

Χριστού, όταν οι άγγελοι ψάλλουν το “Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και 

επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία”, δηλαδή χαρά και ευφροσύ-

νη για τους ανθρώπους, και απαλλαγή από τη θλίψη και την 

απελπισία. 

Σήμερα ο ίδιος ο Θεός Πατήρ δηλώνει ότι ευφραίνεται, διότι 

φανερώνεται επίσημα πλέον η παρουσία του μονογενούς του Υιού 

στη γη, και γίνεται πράξη η ελπίδα όλου του κόσμου. Ο Χριστός 

βαπτίζεται στον Ιορδάνη, και ταυτόχρονα τελειώνει το βάπτισμα 

του άγιου Ιωάννη, που ήταν βάπτισμα μετανοίας και αφέσεως 

αμαρτιών, και αρχίζει η περίοδος της χάριτος του Θεού, της 

αποκαταστάσεως της αγάπης στις καρδιές των ανθρώπων, του 

βαπτίσματος "εν Αγίω Πνεύματι". 

Αυτά είναι και τα στάδια που οφείλει να ακολουθήσει η 

προσωπική μας πνευματική ζωή. Η μετάνοια, η εξομολόγηση και η 

πνευματική μας αναγέννηση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. 



Όσο ο άνθρωπος παραμένει εγκλωβισμένος στο σκοτάδι της αμαρ-

τίας και των προσωπικών του παθών, είναι αδύνατο να προσεγ-

γίσει και να κατανοήσει τον Θεό. Χρειάζεται επομένως η μετάνοια, 

η αλλαγή δηλαδή του τρόπου με τον οποίο σκεπτόμαστε και στη 

συνέχεια η εξομολόγηση και η συγγνώμη. Δεν είναι τυχαίο που ο 

Χριστός, όταν αμέσως μετά την Βάπτισή Του στον Ιορδάνη άρχισε 

το δημόσιο κήρυγμά Του, χρησιμοποίησε τα ίδια ακριβώς λόγια του 

Ιωάννη του Βαπτιστή: “Μετανοείτε, ήγγικεν γαρ η Βασιλεία των 

Ουρανών”. Μέσα πάλι από το Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι ενώ δεν 

κατέκρινε τον αμαρτωλό, έδινε προτεραιότητα στη μετάνοια, στην 

επιστροφή του ανθρώπου κοντά στον Θεό, στην απαλλαγή του 

από την αμαρτία, στην πνευματική του μεταστροφή και μεταμόρ-

φωση. Αλλά και κατά την Ανάληψή Του, λέει στους αγίους 

Αποστόλους να κηρύξουν την μετάνοια σε όλα τα έθνη. 

Την ίδια προτροπή κάνει διαχρονικά σε όλους μας, σε 

όσους επιθυμούν ειλικρινά να Τον ακολουθήσουν, να Τον ενστερ-

νιστούν, να Τον συμπεριλάβουν στη ζωή τους, να γίνουν μέτοχοι 

του σώματός Του και κοινωνοί της ζωοποιού χάριτος του Αγίου 

Πνεύματος. Ο ρόλος μας δεν είναι να παραμείνουμε απλοί θεατές 

του θαύματος, αλλά μέτοχοι του Βαπτίσματος, του Σταυρού και 

της Αναστάσεώς Του. Να αφήσουμε σε δεύτερη μοίρα τα βιοτικά, 

χωρίς βέβαια να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τα απαραί-

τητα, αλλά και χωρίς να τα θεωρούμε ως το βασικό σκοπό της 

ύπαρξής μας. Να βάλουμε “αρχή μετανοίας” στη ζωή μας, και 

να αναζητήσουμε στην καθημερινότητά μας την παρουσία 

Του και την ευλογία Του, που έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει 

τη ζωή μας. Τότε μόνον θα έχουν αξία οι εορτές του Αγίου 

Δωδεκαημέρου, που ξεκινά από τα Χριστούγεννα και τελειώνει σή-

μερα, όταν έστω και λίγο αγγίξουν την ψυχή μας, όταν για την 

αγάπη του Θεού αποφασίσουμε να αναγεννηθούμε πνευματικά, 

όταν από αδιάφοροι θεατές γίνουμε γνήσιοι μαθητές του Χριστού. 

Ναι, αδελφοί μου, μας λείπει η προσωπική σχέση με το Θεό. 

Προσωπική σχέση μπορεί να έχουμε με τον άνδρα μας, με τη 

γυναίκα μας, με τα παιδιά μας, και δεν ξέρουμε και αυτό σε πιο 

βαθμό είναι, αλλά προσωπική σχέση με το Χριστό δεν έχουμε. 



Γι’ αυτό συχνά γεμίζουμε από θλίψη, από ανία, από λύπη, και από 

εκεί οδηγούμαστε στην αδιαφορία για οτιδήποτε έχει ενδιαφέρον 

για τη σωτηρία μας, ακόμα και σε μελαγχολία. Οδηγούμαστε σε 

ένα κενό που δημιουργείται από το σκοτάδι που επικρατεί μέσα 

στην αμαρτία. 

Μετανοώ σημαίνει, σιχαίνομαι την αμαρτία! Δεν θέλω να 

τη ξανακάνω. Καλύτερα να πεθάνω παρά να αμαρτήσω. Ποιος 

από μας το λέει; Ντρέπομαι για τον εαυτό μου και για την κατά-

ντια μου. Και αμέσως εγείρεται μέσα μου θυμός και οργή, γιατί 

να είμαι τόσο εύκολος στο να υποκύπτω στα πάθη μου και στις 

αδυναμίες μου; Γι’ αυτό και εντέλλεται ο Θεός δια του Δαυίδ στο 

Ψαλτήρι, και δια του Αποστόλου Παύλου στην προς Εφεσίους, 

"οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε". Να οργιζόμαστε εναντίον της 

αμαρτίας, να οργιζόμαστε εναντίον του εαυτού μας, που τόσο εύ-

κολα αμαρτάνει, για να μην αμαρτάνει. 

Και βάζω αρχή βεβαίως με μια συντετριμμένη και καθα-

ρή εξομολόγηση. Τότε ελευθερώνομαι από το βάρος των αμαρ-

τιών μου και το πλήθος των ενοχών. Και αρχίζω σκληρή πάλη με 

τους δαίμονες! 

Αόρατος ο πόλεμος αλλά πραγματικός και αδυσώπητος. Ο 

διάβολος δε μας λυπάται. Και όσοι από μας τους ανθρώπους εξέρ-

χονται συν Θεώ νικητές, θα ζητωκραυγάζουν μαζί με τους Αγγέ-

λους και τους Αγίους λέγοντας «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελά-

βομεν Πνεύμα επουράνιον».  Αμήν. 

 

+ ι.Π. 

 

ΙΕΡΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΑΡΝΑΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Τ.Κ. 63074 
 

Ιστοσελίδα Ιερού Ναού: inagioustefanouarnaias.wordpress.com 
 

Τηλ. Ιερού Ναού:  23720.23020 

Τηλ. Εφημερίων:  π.Παΐσιος    6944.214112 

                                   π.Γεώργιος  6978.617164 


