
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α΄ 

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη 

προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, 

ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, 

ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν 

κόσμον φωτίσας δόξα σοι. 
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Ἀναυορὰ στὴ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Θεουανείων 
Σνπ ΛΑΜΠΡΟΤ Κ. ΚΟΝΣΖΟΤ Θενιόγνπ – Καζεγεηνῦ 

 

Σὰ Ἅγηα Θενθάλεηα εἶλαη κηὰ ἀπὸ ηὶο κεγαιύηεξεο ἑνξηὲο ηῆο 
Υξηζηηαλνζύλεο. Καη’ αὐηὴλ ἐνξηάδεηαη ηὸ κεγάιν γεγνλὸο ηῆο Βαπηίζεσο 
ηνῦ Κπξίνπ ζηὰ ἰνξδάλεηα λάκαηα θαὶ ἡ ζαπκαζηὴ θαὶ ζπάληα θαλέξσζε 
ηῆο Σξηαδηθῆο Θεόηεηνο ζηὸλ θόζκν.  

Ἡ ζπνπδαηόηεηα ηῆο κεγάιεο ἑνξηῆο θαίλεηαη ἀπὸ ηὸ γεγνλὸο ὅηη αὐηή, 
κεηὰ ηὸ Πάζρα, εἶλαη ἡ ἀξραηόηεξε ρξηζηηαληθὴ ἑνξηή. Ἱζηνξηθὲο καξηπξίεο 
ἀλαθέξνπλ ὅηη θαζηεξώζεθε λσξίηεξα ἀπὸ ηὸ 140 κ.Υ. ἀπὸ ηὴλ ὁκάδα ηνῦ 
αἱξεηηθνῦ Γλσζηηθνῦ Βαζηιείδε ζηὴλ Ἀιεμάλδξεηα ηῆο Αἰγύπηνπ. Οἱ 
Γλσζηηθνὶ ἐόξηαδαλ ηὴ Βάπηηζε ηνῦ Υξηζηνῦ θαὶ ηαπηόρξνλα ηὴλ Γέλλεζή 
ηνπ ζηὶο 6 Ἰαλνπαξίνπ, δηόηη πίζηεπαλ πὼο θαηὰ ηὴ βάπηηζε ἐλώζεθε ὁ 
«αἰώληνο» Υξηζηὸο κὲ ηὸλ ἄλζξσπν Ἰεζνῦ, θαθνδνμία, ηὴλ ὁπνία 
πἱνζέηεζαλ ἀξγόηεξα θαὶ νἱ αἱξεηηθνὶ Νεζηνξηαλνί.  

Φαίλεηαη πὼο ἡ ἑνξηὴ αὐηὴ ἔηπρε κεγάιεο ἀπνδνρῆο ηόζν ἀπὸ ηνὺο 
αἱξεηηθνὺο Γλσζηηθνύο, ὅζν θαὶ ἀπὸ πνιινὺο ρξηζηηαλνύο, θαζ’ ὅηη ἡ 
θθιεζία δὲλ εἶρε ὡο ηόηε θαζηεξώζεη ηέηνηα ἑνξηή. Ἴζσο ηὸ γεγνλὸο 
αὐηὸ ὁδήγεζε ηὴλ θθιεζία λὰ πἱνζεηήζεη ηὴλ ἑνξηὴ αὐηὴ θαὶ λὰ 
ἀπνηξέςεη ηνὺο πηζηνὺο λὰ ζπλενξηάδνπλ κὲ ηνὺο αἱξεηηθνὺο Γλσζηηθνύο. 
Οἱ πεγέο καο βεβαηώλνπλ πὼο ἡ ἑνξηὴ ηῶλ Θενθαλίσλ, θαηὰ ηὴλ ὁπνία 
ἐνξηάδνληαλ καδὶ ἡ Γέλλεζε θαὶ ἡ Βάπηηζε ηνῦ Κπξίνπ ζηὰ ηέιε ηνῦ 2νπ 
αἰῶλα ἦηαλ γεγνλόο. Ὡο ηὰ ηέιε ηνῦ 4νπ αἰῶλα ζηὴ Γύζε ἐνξηάδνληαλ 
καδὶ ἡ Γέλλεζε θαὶ ἡ Βάπηηζε, ὁπόηε θαὶ κεηαθέξζεθε ἡ ἑνξηὴ ηῆο 
Γελλήζεσο ζηὶο 25 Γεθεκβξίνπ, ἀληηθαζηζηώληαο ηὴλ εἰδσινιαηξηθὴ ἑνξηή 
ηνπ «Ἀήηηεηνπ Ἡιίνπ». ηὴλ Ἀλαηνιὴ ρσξίζηεθε ἐπὶ ἱεξνῦ Υξπζνζηόκνπ 
ζηὶο ἀξρὲο ηνῦ 5νπ αἰῶλα. ηὶο ιεγόκελεο Πξνραιθεδόληεο ἐθθιεζίεο 
(Κνπηηθή, Ἀξκεληθή, Νεζηνξηαληθή, θιπ), θξάηεζαλ ηὴλ ἀξραία παξάδνζε 
ἐνξηάδνληαο ηὴλ 6ε Ἰαλνπαξίνπ ηὴ Γέλλεζε θαὶ ηὴ Βάπηηζε καδί.  

Σὸ γεγνλὸο ηῆο Βαπηίζεσο ηνῦ Κπξίνπ ἐλέρεη ηεξάζηηα ζενινγηθὴ 
ζεκαζία. ύκθσλα κὲ ηὴλ βηβιηθὴ δηήγεζε ὅηαλ ὁ Υξηζηὸο ἔγηλε ηξηάληα 
ἐηῶλ θαὶ πξνθεηκέλνπ λὰ βγεῖ ζηὸ δεκόζην βῖν Σνῦ πῆγε ζηὴλ ἔξεκν ηνῦ 
Ἰνξδάλε πξνθεηκέλνπ λὰ ιάβεη ηὸ ηππηθὸ βάπηηζκα ηῆο κεηαλνίαο ἀπὸ ηὸλ 
ηίκην Πξόδξνκν. ηὰ κέξε ἐθεῖλα ὁ κέγαο πξνθήηεο Ἰσάλλεο θήξπηηε κὲ 
ἀθάληαζηε ηόικε θαὶ παξξεζία ηὴ κεηάλνηα, ὥζηε λὰ ὑπνδερηνῦλ νἱ 
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ἄλζξσπνη θαζαξκέλνη ηὸλ ἐξρόκελν σηήξα. πλέξεαλ θνληὰ ηνῦ κεγάια 
πιήζε γηὰ λὰ ἀθνύζνπλ ηὸλ δηαπξύζην θαὶ ἐιπηδνθόξν θήξπθα. Αὐηὸο ηνὺο 
ἔβαδε ζηὰ λεξὰ ηνῦ Ἰνξδάλε, ὅπνπ ἐμνκνινγνῦληαλ ηὶο ἁκαξηίεο ηνπο. 
Ἦηαλ κηὰ θαζαξὰ ζπκβνιηθὴ πξάμε. Ὅπσο ἔηξερε ηὸ γάξγαξν λεξὸ θαὶ 
θαζάξηδε ηνὺο ζσκαηηθνὺο ξύπνπο θαηὰ ηὸλ ἴδην ηξόπν ἡ ἐμνκνιόγεζε θαὶ 
κεηάλνηα θαζάξηδε ηὴλ ςπρὴ ηνῦ βαπηηδνκέλνπ.  

Ὁ Κύξηνο πξνθεηκέλνπ λὰ δείμεη ὡο ἄλζξσπνο ζεβαζκὸ ζηὴλ ἀλζξώπηλε 
παξάδνζε δέρηεθε λὰ ιάβεη ηὸ ηππηθὸ βάπηηζκα ηνῦ Ἰσάλλε, ρσξὶο 
νὐζηαζηηθὰ λὰ ηὸ ἔρεη ἀλάγθε, δηόηη ἦηαλ ἀπόιπηα ἀλακάξηεηνο. Αὐηὸ ζὰ 
ηὸλ δηεπθόιπλε ζηὸ κεγάιν δεκόζην ἀπνιπηξσηηθὸ ἔξγν πνὺ ζὰ ἄξρηδε 
θαηόπηλ. Ὁ Ἰσάλλεο ζεσξνῦληαλ κεγάινο πξνθήηεο ἀπὸ ηὸ ιαό. Ἡ 
ὑπόδεημε ηνῦ Ἰεζνῦ ἀπὸ αὐηὸλ ὡο «Ἀκλνῦ ηνῦ Θενῦ, ηνῦ αἴξνληνο ηὴλ 
ἁκαξηίαλ ηνῦ θόζκνπ» (Ἰσάλ.1:29) ἦηαλ ἀπαξαίηεηε. Ἡ καξηπξία ηνῦ 
Ἰσάλλε γηὰ ηὸλ Υξηζηὸ ζηάζεθε θαζνξηζηηθή, ηὰ πιήζε πείζζεθαλ θαὶ 
ἀλαγλώξηζαλ ζηὸ πξόζσπν ηνῦ Ἰεζνῦ ηὸλ ἀλακελόκελν Μεζζία. Υάξε ζὲ 
αὐηὴ ηὴ κεγάιε καξηπξία ζρεκαηίζζεθε ὁ πξῶηνο ππξήλαο ηῶλ 
ζπλεξγαηῶλ ηνῦ Κπξίνπ.  

θηὸο ἀπὸ ηὴλ καξηπξία ηνῦ Ἰσάλλε ὑπῆξμε θαὶ ἕλα ἄιιν 
ζπγθινληζηηθὸ θαὶ κνλαδηθὸ γεγνλόο. Σὴ ζηηγκὴ πνὺ ὁ Κύξηνο κπῆθε ζηὰ 
λεξὰ ηνῦ Ἰνξδάλε ἄλνημαλ νἱ νὐξαλνὶ θαὶ παξνπζηάζηεθε αὐηνπξνζώπσο 
ὁ Σξηαδηθὸο Θεὸο ζηὰ παξαβξηζθόκελα πιήζε. Ὁ λαλζξσπήζαο Λόγνο 
βξίζθνληαλ ζηὰ ἰνξδάλεηα λάκαηα, ηὸ Ἅγην Πλεῦκα θαηέβαηλε «ὡζεὶ 
πεξηζηεξὰ» (Μαηζ.3:16) θαὶ ἀπὸ ηὸλ ἀλνηγκέλν νὐξαλὸ ἀθνύζηεθε ἡ 
θσλὴ ηνῦ Παηέξα «νὗηόο ἐζηηλ ὁ πἱόο κνπ ὁ ἀγαπεηόο, ἐλ ὢ εὐδόθεζα» 
(Μαηζ.3:16,17). Αὐηὸ ηὸ ζπγθινληζηηθὸ γεγνλὸο ηῆο ζενθάλεηαο ζεκαίλεη 
ὅηη ηὸ ἔξγν ηῆο ζσηεξίαο ηνῦ ἀλζξσπίλνπ γέλνπο εἶλαη ζπιινγηθῆ 
ἀπόθαζε ηνῦ Σξηαδηθνῦ Θενῦ. Ἡ θαλέξσζή Σνπ θαηὰ ηὴλ ζηηγκὴ ηῆο 
Βαπηίζεσο ηνῦ Υξηζηνῦ θαλεξώλεη ηὴλ ἐπηβεβαίσζε γηὰ ηὴλ μερσξηζηὴ 
ἐπηκέιεηα ηνῦ Θενῦ γηὰ ηὴ ιύηξσζε ηνῦ θόζκνπ θαὶ ηὴλ ἐπίζεκε ρξίζε ηνῦ 
Υξηζηνῦ ὡο Μεζζία θαὶ Λπηξσηὴ ηῆο ἀλζξσπόηεηαο θαὶ ὁινθιήξνπ ηῆο 
θηίζεσο. Ἀπνηέιεζκα αὐηῆο ηῆο ἐπηβεβαίσζεο εἶλαη ἡ θαηνπηλὴ δπλακηθὴ 
πνξεία ηνῦ Κπξίνπ ζηὸλ θόζκν ηῆο πηώζεσο θαὶ ηῆο θζνξᾶο θαὶ ἡ 
παλεγπξηθὴ λίθε Σνπ θαηὰ ηῶλ δπλάκεσλ ηνῦ ζθόηνπο, ἡ ὁπνία ζὰ 
ὁινθιεξσζεῖ κὲ ηὴλ ιακπξνθόξν Ἀλάζηαζή Σνπ!  

Σὸ γεγνλὸο ηῆο Βαπηίζεσο ηνῦ Κπξίνπ ἀπνηειεῖ θσηεηλὸ ὀξόζεκν ζηὴλ 
ἐπὶ γῆο πνξεία θαὶ δξάζε ηνῦ σηήξα καο, δηόηη «ὁ ιαὸο ὁ θαζήκελνο ἐλ 
ζθόηεη εἶδε θῶο κέγα θαὶ ηνῖο θαζεκέλνηο ἐλ ρώξᾳ θαὶ ζθηὰ ζαλάηνπ θῶο 
ἀλέηεηιελ αὐηνῖο» (Μαηζ.4:16). Ἡ εἴζνδνο ηνῦ Υξηζηνῦ ζηὸλ θόζκν 
δηέιπζε ηὰ πλεπκαηηθὰ ζθνηάδηα ηνῦ πησηηθνῦ παξειζόληνο, δηόηη εἶλαη ὁ 
Ἴδηνο ην «θῶο ηὸ ἀιεζηλόλ, ὁ θσηίδεη πάληα ἄλζξσπνλ ἐξρόκελνλ εἰο ηὸλ 
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θόζκνλ» (Ισάλ.1:9). Καηὰ ηὰ Θενθάληα «ἐζεαζάκεζα ηὴλ δόμαλ αὐηνῦ, 
δόμαλ ὡο κνλνγελνῦο παξὰ παηξόο, πιήξεο ράξηηνο θαὶ ἀιεζείαο» 
(Ἰσάλ.1:14). Γη’ αὐηὸ νἱ πηζηνὶ ὀλόκαζαλ ηὴ κεγάιε αὐηὴ ἑνξηὴ ηὰ Φῶηα 
θαὶ κάιηζηα ἡ ἀξραία θθιεζία πξαγκαηνπνηνῦζε ηὴλ ἡκέξα αὐηὴ ηὶο 
βαπηίζεηο ηῶλ θαηερνπκέλσλ, ηὶο ὁπνῖεο ὀλόκαδε θσηηζκνύο!  

Μηὰ ἄιιε ζεκαληηθὴ παξάκεηξνο ηῆο ἑνξηῆο ηῶλ Θενθαλίσλ εἶλαη ὁ 
θαζαγηαζκὸο ηῆο θύζεσο. Ἡ θάζνδνο ηνῦ Υξηζηνῦ ζηὰ ἰνξδάλεηα ξείζξα 
ζεκαίλεη ηὸλ θαζαγηαζκὸ ηνῦ ὑγξνῦ ζηνηρείνπ, πνὺ εἶλαη ἡ βάζε ηῆο δσῆο 
ζὲ ὁιόθιεξε ηὴ δεκηνπξγία θαὶ θαη’ ἐπέθηαζε ὁ θαζαγηαζκὸο ὁιόθιεξεο 
ηῆο θηίζεσο, ἡ ὁπνία ἐμαηηίαο ηῆο ἀλζξώπηλεο ἁκαξηίαο «ζπζηελάδεη θαὶ 
ζπλσδύλεη ἄρξη ηνῦ λῦλ» (Ρσκ.8:22). Οἱ θαηαπιεθηηθὴ ἀζκαηηθὴ 
ἀθνινπζία ηῆο ἑνξηῆο εἶλαη γεκάηε ἀπὸ ὕκλνπο, ἀλαγλώζκαηα θαὶ εὐρέο, 
πνὺ ἀλαθέξνληαη ζηὸλ ἐμαγηαζκὸ ηῆο θύζεσο κὲ πξνεμάξρνπζεο ηὶο 
ὑπέξνρεο εὐρὲο ηνῦ Μεγάινπ Ἁγηαζκνῦ. Ὁ ἴδηνο ὁ Μεγάινο Ἁγηαζκόο, πνὺ 
κεηαιακβάλνπκε ηὴλ ἡκέξα αὐηή, εἶλαη ἡ ἀπειεπζέξσζε ηῆο ὑιηθῆο 
δεκηνπξγίαο ἀπὸ ηὴ θζνξὰ ηῆο πηώζεσο θαὶ ἡ κεηνπζίσζή ηεο ζηὴλ 
πξνπησηηθῆ θαηάζηαζή ηεο. Οἱ ιακπξὲο ηειεηὲο ηνῦ θαζαγηαζκνῦ ηῶλ 
ὑδάησλ, κὲ ηὴ ξίςε ηνῦ Σηκίνπ ηαπξνῦ ζὲ αὐηά, ηὴλ ἁγία αὐηὴ ἡκέξα, 
ζεκαίλνπλ ηὸλ ἀέλαν ἐμαγηαζκὸ ηῆο δεκηνπξγίαο, ράξε ζηὴλ θαζαξηηθῆ 
δύλακε ηνῦ Υξηζηνῦ, ἡ ὁπνία πεγάδεη ἀπὸ ηὰ ἰνξδάλεηα ξείζξα. Ἡ 
Ὀξζόδνμε λαπηηθὴ ρώξα καο, ἡ ὁπνία δεῖ θαὶ κεγαινπξγεῖ ράξε ζηὸ 
ἁπιόρεξν ὑγξὸ ζηνηρεῖν πνὺ ηὴλ πεξηβάιιεη, ἑνξηάδεη κὲ ἰδηαίηεξε 
ιακπξόηεηα αὐηὴ ηὴλ ἑνξηὴ θαὶ ζπκκεηέρνπλ νἱ πηζηνὶ πάλδεκα ζηὶο 
ιακπξὲο ηειεηὲο ηνῦ θαζαγηζκνῦ ηῶλ ὑδάησλ.  

Ἡ κεγάιε ἑνξηὴ ηῶλ Θενθαλίσλ ἀπνηειεῖ ηὴλ ἀπαξρή ηνπ ἐπὶ γῆο 
ἀπνιπηξσηηθνῦ ἔξγνπ ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ. Αὐηό καο θάλεη λὰ 
ζθηξηνῦκε ἀπὸ ραξὰ θαὶ λὰ γεκίδνπκε ηὶο πιεγσκέλεο θαξδηέο καο ἀπὸ 
ἀλείπσηε ἐιπίδα γηὰ ηὴ ιύηξσζή καο ἀπὸ ηὰ πηθξὰ δεζκὰ ηῆο ἁκαξηίαο θαὶ 
ηνῦ ζαλάηνπ. Σὸ ηππηθὸ βάπηηζκα ηνῦ Κπξίνπ ζηὸλ Ἰνξδάλε ἀπνηειεῖ γηὰ 
κᾶο παξάδεηγκα γηὰ ηὸ νὐζηαζηηθό καο βάπηηζκα, ηὸ ὁπνῖν εἶλαη «ινπηξὸλ 
παιιηγγελεζίαο» θαὶ ζάλαηνο ηνῦ παιαηνῦ πησηηθνῦ ἑαπηνῦ καο θαὶ 
ἀλαγέλλεζε ηῆο λέαο ἐλ Υξηζηῷ ὑπάξμεώο καο. Ὁ Θεὸο ηῆο πίζηεώο καο 
δὲλ εἶλαη ἕλα ἀθεξεκέλν ινγηθὸ θαὶ ζεσξεηηθὸ ζρήκα, γέλλεκα 
ἀλζξώπηλεο θαληαζίαο, ἀιιὰ ὁ δσληαλὸο Σξηαδηθὸο Θεόο, ὁ Ὁπνῖνο 
θαηαδέρηεθε λὰ εἰζέιζεη ζηὸλ θόζκν θαὶ ηὴλ ἀλζξώπηλε ἱζηνξία, γηὰ ράξε 
ηῆο δηθή καο ἀπνιύηξσζεο. Σξαλὸ ζεκεῖν ηῆο πξαγκαηηθῆο ὑπάξμεώο ηνπ 
Σξηαδηθνῦ Θενῦ θαὶ ηῆο θαλέξσζήο Σνπ ζηὸλ θόζκν, εἶλαη ηὸ 
ἀλεπαλάιεπην γεγνλὸο ηῶλ Θενθαλίσλ, ηὸ ὁπνῖν ἑνξηάδνπκε κὲ θάζε 
ιακπξόηεηα αὐηὴ ηὴ κεγάιε κέξα.  

  


