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ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 
του οσίου Πατρός ηµών Θεοδώρου του Στουδίτου 

(8ος-9ος αι., 759µ.Χ. Κων/πολη – 826µ.Χ. χερσόνησος του Ακρίτα του Αγίου Τρύφωνα. Ο όσιος υπήρξε 
ηγούµενος της Μονής Στουδίου. Η µνήµη του στις 11 Νοεµβρίου) 

�� 
(απόσπασµα) 

ΕΕΕΕλάτε να εποπτεύσουµε τα προαύλια των Φώτων µε θεω-
ρίες φωτοφανείς· ας εισέλθουµε στα ύδατα για να γίνουµε κοινω-
νοί της θείας ακτινοβολίας τους· και αφού γίνουµε µε το Άγιο 
Πνεύµα φωτοειδείς, ας ευφηµήσωµεν τον αίτιο του φωτός Ιησούν, 
το απαύγασµα (*) της δόξης του Πατρός, µε ολόψυχες ευχαριστίες.  

ΕΕΕΕµπρός, ας προχωρήσουµε στα Προφώτια, και ας δούµε µε 
κεκαθαρµένους οφθαλµούς πώς η θεολογία του αληθινού Φωτός, 
το οποίο ανέτειλε δια της Γεννήσεως, αποκαλύπτεται σταδιακώς 
µέχρι την ηµέρα του φωτογενούς Βαπτίσµατος. Μόλις γεννήθηκε 
από την Παρθένο ο υπερούσιος, παρουσίασε αγγέλους υµνωδούς 
του µυστηρίου· γιατί έγινε αυτό; Για να γίνει σε όλους γνωστό ότι 
αυτόν τον οποίο ύµνησαν στην αρχή της δηµιουργίας των άστρων 
ως γενεσιουργό οι άγγελοι, τον ίδιο υµνούν και τώρα που τον 
βλέπουν να λαµβάνει µε τη γέννηση, τη δική µας µορφή· γι’ αυτό 
και τον αναγγέλλει σε όλους ένα άστρο, το οποίο φαίνεται να υ-
περβαίνει τη φύση των άλλων αστέρων, και από τον τρόπο που κι-
νείται και από το ότι φέγγει και κατά την ηµέρα. Και πού αποσκο-
πεί αυτό; Στο να φανερώσει, ότι αυτός που γεννήθηκε, είναι άν-
θρωπος µεν κατά το ορώµενον, Θεός δε κατά το νοούµενον.  

´ΕΕΕΕπειτα οδηγήθηκε στα Ιεροσόλυµα· και γνωρίζουµε ποια 
είναι τα λόγια του Συµεών, ο οποίος τον υποδέχθηκε στις αγκάλες 
του· «τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ τὸ ἡτοιμασμένον κατὰ πρόσωπον 

πάντων τῶν λαῶν» και το «φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν» (Λουκ. 
β΄ 32) και ό,τι άλλο χαρακτηρισµό τού έδωσε, θεολογούνται επίσης 
(*) Απαύγασµα = η λάµψις που εκπέµπεται από κάποια πηγή φωτός 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ ΤιµΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ ΤιµΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ ΤιµΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Τιµ. . . . δ΄δ΄δ΄δ΄    5 5 5 5 ---- 8 8 8 8))))    
    

ΤΤΤΤέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγ-

γελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ 

ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνι-

σμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ 

τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ 

δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφά-

νειαν αὐτοῦ.  
 

 

και για τον Πατέρα. Κατεβαίνει έπειτα στην Αίγυπτο και µάλιστα 
κρυφά· άκουσε όµως τι λέει ο Ησαΐας: «ἰδοὺ Κύριος κάθηται ἐπὶ 

νεφέλης κούφης (ανάλαφρης) καὶ ἥξει (θα έλθει) εἰς Αἴγυπτον, 

καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐ-

τοῦ» (Ησ. ιθ΄ 1)· είναι ολοφάνερο πως εδώ εννοεί ότι αυτός που 
κατέβη εκεί, είναι ο σαρκωµένος Θεός. Επιστρέφει µετά από την 
Αίγυπτο και επέλεξε να κατοικήσει στη Ναζαρέτ. Αργότερα, όταν 
έγινε δώδεκα ετών, κάθεται µεταξύ των διδασκάλων ως ειδήµων 
και καταπλήσσει. Ποιος θα µπορούσε να οµιλεί τόσο εξαίσια σ’ 
αυτήν την ηλικία, εκτός από το σαρκωµένο Θεό;  

ΕΕΕΕυλόγως λοιπόν ανέκραξε ο υιός της βροντής Ιωάννης: 
«καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐθεασά-

μεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός, 

πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Ιω. α΄ 14). Αλλά τι να πούµε και 
για τον προερχόµενο από την έρηµο Ιωάννη, τον άγγελο του Θε-
ού; Συστέλλεται κάπως στην αφάνεια ο Ιωάννης από τη βρεφική 
ακόµη ηλικία, ζώντας υπερφυώς σαν κάποιος «λύχνος ὑπὸ μό-

διον (κάδον)» (Ματθ. ε΄ 15) µέσα στην έρηµο. Και όταν συνεπλη-
ρώθη «τὸ μέτρον τῆς ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» 
(Εφ. δ΄ 13), και η περίοδος της τριακονταετούς παρατάσεως έ-
λαβε τέλος, τότε ιδού «καὶ ὁ λύχνος ἐπὶ τὴν λυχνίαν καιόμενος, 

καὶ φαίνων πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀγαλλιάσιμα» (Ματθ. ε΄ 15, 
Ιω. ε΄ 35) - εάν εννοήσουµε ως οικία την Ισραηλιτική Συναγωγή. 
Επεφάνη τότε και το αληθινό φως που φωτίζει τον κόσµο. Ο ήλιος 
προς τον αστέρα, ώστε µε αυτόν τον τρόπο της προσεγγίσεως να 
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ΠΠΠΠαιδί µου Τιµόθεε, να είσαι άγρυπνος για να τα αντιµετωπίζεις όλα. 
Να κακοπαθήσεις, να εργαστείς για τη διάδοση του ευαγγελίου, να εκπληρώ-
σεις το καθήκον σου στην υπηρεσία του Θεού. Εγώ πια ήρθε η ώρα να χύσω 
το αίµα µου σπονδή στον Θεό· έφτασε ο καιρός να φύγω απ’ αυτό τον κόσµο. 
Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα, έτρεξα τον δρόµο ως το τέλος, φύλαξα την πί-
στη. Τώρα πια µε περιµένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, που µ’ αυτό θα µε α-
νταµείψει ο Κύριος εκείνη την ηµέρα, ο δίκαιος κριτής. Κι όχι µόνο εµένα, 
αλλά κι όλους εκείνους που περιµένουν µε αγάπη τον ερχοµό του. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)  
εκπληρωθεί στο πρόσωπο του Ιησού «πᾶσα δικαιοσύνη» (Ματθ. 
γ΄ 15), και για να µιλήσουµε ευαγγελικώς, «ὁ μὲν ἕνας νὰ αὐξάνη, 

ὁ δὲ ἄλλος νὰ ἐλαττοῦται» (Ιω. γ΄ 30). Πώς θα ήταν δυνατόν να 
µην ελαττωθεί το φως του λύχνου, ή και να αποσυρθεί, αφού ήδη 
ο Ήλιος της δικαιοσύνης µε τα θαύµατά του αστραποβολούσε;  

ΑΑΑΑς ανυψώσουµε όµως το βλέµµα στις προφητικές θεοπτίες 
και ας δούµε πώς προτυπώνεται το ιερότατο βάπτισµα. Τι λέει ο 
Ησαΐας; «Εὐφράνθητι ἔρημος διψῶσα, ὅτι ἐρράγη (θα αναβλύ-
σει) ἐν ἐρήμῳ ὕδωρ, καὶ φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ» (Ησ. λε΄ 1, 6). 
Απευθύνεται στην ανθρώπινη φύση, που είναι έρηµος όσον αφο-
ρά την καρποφορία, η οποία προϋποθέτει πίστη και αγαθά έργα· 
και επειδή διψά το ύδωρ της υιοθεσίας, ανέβλυσε προς χάριν της 
σαν ρεύµα ποταµού το ύδωρ του Βαπτίσµατος στον Ιορδάνη· και 
τότε τι έγινε; «Καὶ ἔσται ἡ ἄνυδρος εἰς ἕλη», εννοεί πλουσία σε 
πίστη· «καὶ εἰς τὴν διψῶσαν γῆν, πηγὴ ὕδατος ἔσται», η κρήνη 
της υιοθεσίας· «καὶ ἐκεῖ ἔσται εὐφροσύνη ὀρνέων» (Ησ. λε΄ 7), 
εκείνων δηλαδή που αναγεννιόνται µε το βάπτισµα. 

ΣΣΣΣυ όµως κοίταξε· οι κολυµβήθρες έχουν γεµίσει από ύδα-
τα· βλέπουµε τις πηγές και τις κρήνες, τους ποταµούς και τις λί-
µνες να έχουν γίνει δοχεία του Πνεύµατος· φώτα πολύµορφα ε-
τοιµάζονται να λαµπρύνουν όλη τη γη. Σε κάθε πόλη και χώρα υ-
πάρχουν κήρυκες της Εκκλησίας, οι οποίοι ιερατεύουν τα θεία και 
υψηλά αυτά µυστήρια και αγιάζουν τα ύδατα δια της επιφοιτή-
σεως σε αυτά του Θείου Πνεύµατος. Είθε µε τη µετάληψη αυτών 
να αγιασθούµε και εµείς και να φωτισθούµε αυτήν την ηµέρα. 
Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, Λόγος εις την παραµονήν των Φώτων (απόσπ.), Migne P. G. τόµ. 99ος  
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««««Α�τ�ς τ�ς �σθενείας $µ&ν 'λαβε»»»»  
π.  
 λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  Σ µ έ µ α ν 

�� 

ΓΓΓΓιατί ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, επιθύµησε και απαίτησε 
να βαπτισθεί από τον Ιωάννη; Η απάντηση της Εκκλησίας είναι η εξής: 

ΟΟΟΟ Χριστός δεχόµενος το βάπτισµα ταυτίζεται µε κάθε α-
µαρτωλό που χρειάζεται συγχώρηση, σωτηρία, αναγέννηση. Ταυ-
τίζεται µε τον καθένα µας. Με το Βάπτισµά Του δείχνει πως ήρθε 
για να ενωθεί µαζί µας έτσι, ώστε γινόµενος ένας από µας να µας 
καταστήσει µετόχους της τέλειας και αναµάρτητης ζωής Του.  

ΥΥΥΥπάρχει ωστόσο κι ένα δεύτερο νόηµα στο βάπτισµα του 
Κυρίου. Μετά την ακολουθία των Θεοφανείων οι πιστοί πηγαί-
νουν να αγιάσουν τα ύδατα. Τα λόγια του ψαλµού αντηχούν: 
“Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων” (Ψαλµ. κη΄ 3). Και αυτός που 
κατέρχεται στο νερό, που ενώνεται µαζί του ερχόµενος στον κό-
σµο για τη σωτηρία και την αναγέννησή του, είναι ο Θεός. Στο 
βάπτισµά Του, ο Θεός µάς επιστρέφει τον κόσµο, να λάµπει από 
την οµορφιά που είχε την πρώτη ηµέρα της δηµιουργίας.  

“ ΟΟΟΟ Χριστός ήρθε για να ανακαινίσει όλη την κτίση”. Γιορ-
τάζουµε την ανακαίνιση όταν βλέπουµε τον ιερέα να ραντίζει την 
εκκλησία, εµάς, τα σπίτια µας, τη φύση µε το θεϊκό νερό· και όταν 
βλέπουµε τους ανθρώπους να στριµώχνονται για να µετάσχουν σ’ 
αυτό το «ζῶν ὕδωρ» που ρέει στην αιώνια ζωή. 

 (απόσπασµα από το βιβλίο «ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ» του π. Αλ. Σµέµαν) 

� � � � �   
Επί τη εκδόσει του 1ου φυλλαδίου του 2014 ευχόµεθα η ευλογία του Θεού να είναι και 
σ’ αυτό το έτος, αλλά και σ’ όλες τις ηµέρες της ζωής µας κοντά µας. Επίσης ευχόµεθα 
όπως και σ’ αυτό το έτος να ωφεληθούµε πνευµατικά από αυτή την ταπεινή έκδοση. 

	  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΟΟΟΟΜΙΛΙΑ & ΚΚΚΚΟΠΗ ΠΠΠΠΙΤΑΣ ΤΤΤΤΗΣ ΕΕΕΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΦΦΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΑΑΑ∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ    

Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότης σάς προσκαλεί στον απολογισµό 
του παρελθόντος έτους, στην κοπή της πίτας και στην οµιλία του π. Ε-
φραίµ Παναούση µε θέµα: ««««Η σωστή στάση µας απΗ σωστή στάση µας απΗ σωστή στάση µας απΗ σωστή στάση µας απέναντι στο χρόέναντι στο χρόέναντι στο χρόέναντι στο χρό----

νονονονο»,»,»,», την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 6:00µ.µ. στον Ι. Ν. Α-
γίου Νικολάου. Θα ακολουθήσει δεξίωση. Θα έχει προηγηθεί ο Εσπερινός στις 5:30µ.µ. 
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