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Άγια Θεοφάνεια 
Ο Ήλιος της δικαιοσύνης λούζεται στου Ιορδάνη τα νερά 

Η φωτιά βουτάει και σμίγει με τα νερά 
Και ο Θεός αγιάζεται από άνθρωπο 

 
Γράφει 

      Ο Ευάγγελος Μαυρογόνατος 

 

Με τα Άγια Θεοφάνεια 6 Ιανουαρίου κλείνει ο κύκλος του Αγίου Δωδεκαημέρου.1  

 

Η γιορτή αυτή αποκαλύπτει μεγαλύτερα θαύματα από εκείνη της Χριστουγεννιάτικης 
νυχτιάς. Γιατί εκείνη την νύχτα που μας πέρασε χαιρότανε μονάχα η γη, καθώς βάστα-
ζε πάνω της στην αγκαλιά της φάτνης τον Παντοκράτορα Θεό.  

Την ήμερα όμως, που γιορτάζουμε τα Άγια Θεοφάνεια, ευφραίνεται μαζί της και η θά-
λασσα. Και ευφραίνεται γιατί διά μέσου του Ιορδάνη λαμβάνει μέρος και αυτή στην 
ευλογία του αγιασμού. 

Αυτήν την ημέρα ο Ήλιος της δικαιοσύνης λούζεται στου Ιορδάνη τα νερά. Η φωτιά 
βουτάει και σμίγει με τα νερά.  

Και ο Θεός από άνθρωπο αγιάζεται. 

Αυτή την ημέρα ολόκληρη η κτίση βροντοφωνάζει και ανυμνεί: 

«Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου!!» δλδ «Ευλογημένος Συ που έρχεσαι 
στο όνομα του Κυρίου». 

Αυτή την ημέρα μας φανερώθηκε ο Μονογενής Υιός του Πατρός και χάρισε με το βά-
πτισμα την υιοθεσία στους πιστούς.  

Μας φανερώθηκε η ζωή ολόκληρου του κόσμου και με το θάνατό Του θανάτωσε τον 
θάνατο ως αθάνατος και αξίωσε να ζήσουν ζωή αθάνατη, εκείνοι που είχαν πέσει στη 
φθορά και στο θάνατο. 

Αλλά ενώ γίνονταν όλα αυτά, ο Θεός Πατέρας ανοίγει διάπλατα τις πύλες του ουρανού 
και με βροντερή φωνή ξεχειλισμένη από αισθήματα που πλημμυρίζουνε μια πατρική 
καρδιά, ανακράζει: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός». 

 
1 «Άγιο δωδεκαήμερο» χαρακτηρίζονται οι μέρες από τις 25 Δεκεμβρίου ως τις 6 Ιανουαρίου, 
δηλ. από τα Χριστούγεννα ως τα Θεοφάνεια (αν και κανονικά είναι 13 ημέρες). Χωρίς νηστεία 
παρά μόνο την παραμονή των φώτων 5 Ιανουαρίου. 
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Και για να μην μπερδευτεί ο νους όσων ακούγανε όλα τούτα (αν είναι δηλαδή Υιός ο 
Βαπτιστής ή ο Χριστός) έρχεται το Άγιον Πνεύμα, σαν άσπρο περιστέρι και δείχνει Ε-
κείνον που βαπτιζόταν και που ο Θεός Πατέρας τον μαρτυρούσε στους ανθρώπους σαν 
μονογενή Υιό Του. 

Βιογραφία 

Τα Αγία Θεοφάνεια είναι μία από τις αρχαιότερες εορτές της εκκλησίας μας η οποία 
θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά 
τη βάπτιση του Ιησού Χριστού.  

Η ιστορία της βάπτισης έχει ως εξής:  

Μετά από θεία εντολή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εγκατέλειψε την ερημική ζωή και ήλθε 
στον Ιορδάνη ποταμό όπου κήρυττε και βάπτιζε. Εκεί παρουσιάσθηκε κάποια ημέρα ο 
Ιησούς και ζήτησε να βαπτισθεί.  

Ο Ιωάννης, αν και το Άγιο Πνεύμα τον είχε πληροφορήσει ποιος ήταν εκείνος που του 
ζητούσε να βαπτισθεί, στην αρχή αρνείται να τον βαπτίσει ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος 
έχει ανάγκη να βαπτισθεί από Εκείνον.  

Ο Ιησούς όμως του εξήγησε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και τον έπεισε να τον 
βαπτίσει. 

 Και τότε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών διαδραματίσθηκε μία μοναδική και 
μεγαλειώδης σκηνή, όταν με την μορφή ενός περιστεριού κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και 
κάθισε επάνω στο βαπτιζόμενο Ιησού, ενώ συγχρόνως ακούσθηκε από τον ουρανό η 
φωνή του Θεού η οποία έλεγε: 

 «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα» («Αυτός είναι ο αγαπημένος μου 
Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου»). 

Από τότε και το Βάπτισμα των χριστιανών, δεν είναι «εν ύδατι», όπως το βάπτισμα 
«μετανοίας» του Ιωάννη, αλλά «εν Πνεύματι Αγίω».  

Ο Κύριος με το να βαπτιστεί αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και συμφιλίωσης 
με το Θεό.  

Έτσι η Βάπτιση του Κυρίου άνοιξε τη θύρα του Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Με την 
καθαρτική χάρη του αγίου Βαπτίσματος ο παλαιός αμαρτωλός άνθρωπος ανακαινίζε-
ται και με την τήρηση των θείων εντολών γίνεται κληρονόμος της βασιλείας των ουρα-
νών. 

Ἀπολυτίκιον  
Ἦχος α’. 

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ 
Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα 
ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν 

κόσμον φωτίσας δόξα σοι. 
 

Κοντάκιον 
Ἦχος δ’. Αὐτόμελον. 

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καί τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπι-
γνώσει ὑμνούντάς σε· Ἦλθες, ἐφάνης, τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτον. 

 
ΚΑΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ!!!      


