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Ποιά;
βασιλεία του Θεού δεν είναι γήϊνη επινόηση. Κατασκεύασμα 
ανθρώπων. Καρπός της αμαρτωλής θέλησής μας. Συνέπεια 
ανθρώπινων προσπαθειών και αγώνων.

Επίσης δεν είναι μέγεθος στατικό. Δεν συμπίπτει με κανένα από τα 
κράτη του κόσμου. Με κανέναν πολιτικοκοινωνικό σύστημα. Ή με κάποια 
ιδεολογία. Ή την επιστήμη. Ή τον πολιτισμό μας.

Επίσης δεν θεμελιώνεται στους ανθρώπινους νόμους. Δεν εμψυχώνεται 
από τις ανθρώπινες αξίες. Η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται εκεί, που 
γίνεται απόλυτα δεκτό το θέλημα του Θεού. 

Εκεί που βασιλεύει ο Θεός με το Λόγο και την Αλήθεια Του. 
Εκεί που γίνεται δεκτός ο Χριστός ως σαρκωμένη φανέρωση της 

αιώνιας αλήθειας.
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Καλώντας ο Χριστός στη Βασιλεία του Θεού καλεί στον ίδιο τον εαυτό 
Του. Στο σώμα Του. Στην Εκκλησία Του.

Η Βασιλεία του Θεού δόθηκε για χάρη του κόσμου. Για ν’ αγκαλιάσει 
λυτρωτικά όλο τον κόσμο. Να μεταμορφώσει εν Χριστώ κάθε διάστασή 
Του. 

Με τη σάρκωση του Χριστού, και τη βάπτισή Του «ήγγικεν η Βασιλεία 
των ουρανών». Μπήκε στον κόσμο. Έγινε ιστορική πραγματικότητα. 

Η Βασιλεία του Θεού έχει σκοπό να θεώσει κάθε δομή του κόσμου.
Να θεώσει την πνευματική και οικονομική ζωή μας. Την παιδεία. Τον 

πολιτισμό μας. Τη δικαιοσύνη. Την πολιτική.
Μετάνοια είναι η πρόσκληση. Και είναι η απελευθέρωσή μας. Η 

αποδέσμευσή μας απ’ ό,τι μας κρατά μακριά από το Θεό. Η επιστροφή 
μας, ακόμη, στο Θεό. 

Ο Χριστός καλεί τον κάθε άνθρωπο να δεχθεί το φως Του.
Δεν σώζει ατομικά τον καθένα. Μα κοινωνικά μέσα στη Βασιλεία Του.
Έξω από τη Βασιλεία του Θεού κυριαρχεί κάθε λογής σκοτάδι. 

Θάνατος. Απώλεια.
Εμείς τελικά τι επιλέγουμε; Ας προβληματιστούμε. 
Ο Χριστός τηρεί τον νόμο.
Ελεύθερα αποφασίζει.
Βαπτίζεται στον Ιορδάνη.
Σ’ εμάς δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
Πρόσκληση γίνεται σ’ όλους μας. Για την αιώνια Βασιλεία Του. 
Μας καλεί.
Δεν μας υποχρεώνει. Κάθε άλλο.
Λοιπόν; Ποια η απάντησή μας; + ο π.Γ

Τα Άγια Θεοφάνεια
λαμπρά και φωταυγής εορτή των Θεοφανείων, Επιφανείων ή 
Φώτων, που αποτελεί το επιστέγασμα του Αγίου Δωδεκαημέρου, 

αναφέρεται στη Βάπτιση του Χριστού στις όχθες του Ιορδάνη. 
Σε ηλικία τριάντα ετών, μετά τη σιωπή των ιερών ευαγγελίων, 

μεταξύ Υπαπαντής και Βαπτίσεως, έχοντας δώσει με τη διαγωγή του 
το απαράμιλλο πρότυπο της ταπείνωσης, της υπακοής στην Παναγία 
Μητέρα και το θετό πατέρα του και της υποταγής στο Νόμο, ο Κύριός 
μας εγκαινιάζει τη δημόσια παρουσία, το κήρυγμα, τη θαυματουργία και
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την πορεία προς το εκούσιο Πάθος με την τρανή αποκάλυψη της Θεότητάς 
Του. Γι’ αυτό ομιλούμε για Θεοφάνεια: δηλαδή φανέρωση της θεότητας 
του Χριστού και πανηγυρική και πανεπίσημη διακήρυξη του Μυστηρίου 
της Αγίος Τριάδος. 

«Τριάδος η φανέρωσις εν Ιορδάνη γέγονεν. Αύτη γαρ υπέρθεος φύσις. 
Ο Πατήρ  εφώνησεν· Ούτος ο βαπτιζόμενος Υιός ο αγαπητός μου. Το 
Πνεύμα συμπαρήν τω ομοίω. Ον ευλογούσι Λαοί και υπερυψούσιν εις 
πάντας τους αιώνας» (Η’ ωδή των κανόνων).

Η βυζαντινή εικόνα της εορτής είναι στην ουσία εικόνα της Αγίας 
Τριάδος. 

Ο Υιός, ως νέος Αδάμ κατέρχεται γυμνός στον «υδατόστρωτο τάφο» 
προμηνύοντας την κάθοδό Του στον Άδη. Συντρίβει τη δύναμη του Σατανά 
και αναδεικνύεται νικητής, αγγέλλοντας την Ανάστασή Του και την 
ανόρθωση του ανθρωπίνου γένους. 

Το Πνεύμα της Αληθείας, «είδει, ωσεί περιστερά επ’ εαυτόν» να 
καταδεικνύει ως θείος δάκτυλος ότι ο βαπτιζόμενος είναι ο σαρκωθείς 
Μονογενής Υιός του Πατρός. 

Η παρουσία του Πατρός αισθητοποιείται με φωτεινή δέσμη γραμμών 
που παριστάνουν τη θεία φωνή να επιμαρτυρεί «ούτος εστίν ο υιός μου ο 
αγαπητός, εν ω ευδόκησα» (Ματθ. 3,17).

Μυστήριο ασύλληπτο για την ανθρώπινη διάνοια συντελείται από την 
αισθητοποίηση της δόξης του Θεού, του φωτός της θεανθρώπινης φύσεως 
του Χριστού που μας μυσταγωγεί στο τρισήλιο φως της Αγίας Τριάδος!

Ο κορυφαίος θεολόγος του ογδόου αιώνος Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός 
μας εξηγεί συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους βαπτίσθηκε ο Χριστός, 
ο καθαρός και αθώος από κάθε αμαρτία. 

Α) Βαπτίζεται ο Χριστός, όχι διότι έχει Αυτός ανάγκη καθάρσεως, 
αλλά για να δείξει ότι εμείς χρειαζόμαστε κάθαρση. 

Β) Για να συντρίψει τους δαίμονες που εμφωλεύουν στα νερά. 
Γ) Για να πνίξει την αμαρτία και όλον τον παλαιό Αδάμ και να τους 

παραχώρησει στον πυθμένα του νερού. Δ) Για να αγιάσει τον Τίμιο 
Πρόδρομο και Βαπτιστή. 

Ε) Για να εκπληρώσει το Νόμο. 
Στ) Για να αποκαλύψει το μυστήριο της Αγ. Τριάδος. 
Ζ) Για να γίνει τύπος και υπογραμμός και στο βάπτισμα.
Βαπτίζεται ο Κύριος «ίνα πληρώση πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθ. 3,15), 

όπως αποκαλύπτει στον έντρομο από φρίκη ενώπιον τοιούτου τολμήματος



Ιωάννη τον Βαπτιστή. Το μυστήριο του Ιορδάνου αποκαλύπτει τη 
βαθύτατη συγκατάβαση, την ανέκφραστη ταπείνωση και σμίκρυνση του 
απείρου Θεού. 

Εκείνο που κρύπτεται πίσω από το Βάπτισμα του Χριστού είναι το 
χριστιανικό βάπτισμα και η υιοθεσία του εκπεσόντος ανθρώπου από την 
αγάπη και τη χάρη του Θεού. 

Εγκαινιάζεται η «διά λουτρού σωτηρία δι’ ύδατος το Πνεύμα, δια 
καταδύσεως η προς Θεόν ημών άνοδος γίνεται» (Αίνοι της εορτής) που 
αρχίζει με τη Σάρκωση, βεβαιώνεται με τη Βάπτιση, θα τελειωθεί με 
τη Σταύρωση και θα επισφραγισθεί πανηγυρικά με την Ανάσταση και 
Ανάληψη του Κυρίου. 

Μας παραδίδεται το άγιο βάπτισμα που είναι «καθάρσιον», λουτρόν 
παλιγγενεσίας», «ένδυμα αφθαρσίας», «υιοθεσίας χάρισμα», «αμαρτημά-
των λυτήριον», «νοσημάτων αλεξιτήριον», «δαίμοσιν ολέθριον», σε μας 
του εκπτώτους της χάριτος του Θεού.

Δικαιολογημένη λοιπόν η χαρά των πιστών και η προσμονή της 
ελεύσεως της μεγάλης Δεσποτικής εορτής, καθότι ¨Χριστός εφάνη εν 
Ιορδάνη αγιάσαι τα ύδατα και σώσαι τον άνθρωπον». 

Χαρά που εκφράζεται με λαμπρές τελετές, τον Μεγάλο Αγιασμό, τη 
ρίψη του Τιμίου Σταυρού στα ύδατα. 

Χαρά που πηγάζει από τον αέναο εξαγιασμό της δημιουργίας, την 
ανάπλαση της κτίσεως, χάρη στην καθαρτική δύναμη του Χριστού. 

Χαρά για όλους μας με την πεποίθηση ότι τα πάντα και οι πάντες 
μπορούν να καθαρισθούν, να εξαγνισθούν, να ανανεωθούν, να αναγεννηθούν 
ανεξάρτητα από την αμαρτωλότητά μας, από το πόσο βρώμική και 
βορβορώδης έχει καταντήσει η ζωή μας. Ο ίδιος ο Θεός εισερχόμενος 
στα ύδατα, ενώθηκε με όλη την ύλη και μεταμόρφωσε τα πάντα σ’ ένα 
ακτινοβόλο, φωτοφόρο ρεύμα που κυλά προς τη ζωή και την αιώνια χαρά. 
Όσοι διψάμε, όσοι νοσταλγούμε τον ουρανό, την ομορφιά, την αγιότητα, 
ας έλθουμε με εμπιστοσύνη στον « εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτισθέντα 
δια την ημών σωτηρίαν» για να λάβουμε το δώρο «του ζώντος ύδατος», 
«ίνα ζωήν έχωμεν και περισσόν έχωμεν» (Ιωάν. 10,10). (Αρχιμ. Ιωακείμ 
Μούκανος)                      
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