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ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ  

ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 

Ἐξαποστειλάριον 
Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ, ἡ χάρις ἡ ἀλήθεια, ἐν ῥείθροις τοῦ Ἰορδάνου, 

καὶ τοὺς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, καθεύδοντας ἐφώτισε· 

καὶ γὰρ ἦλθεν ἐφάνη, τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον. 
 

Η ομιλία, απόσπασμα της οποίας παραθέτουμε παρακάτω, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσο-
στόμου εκφωνήθηκε στις 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανείων, του έτους 387 στην Αντιόχεια.  

 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  

Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως του Χρυσοστόμου 
 (4ος – 5ος αιώνας, 347μ.Χ. Αντιόχεια Συρίας – 14 Σεπτεμβρίου 407μ.Χ. Κόμανα του Πόντου)  

 
  (απόσπασμα) 

 Όλοι σας χαίρεστε σήμερα και μόνος εγώ βρίσκομαι σε με-

γάλη θλίψη. Γιατί, όταν συλλογισθώ, ότι μόλις τελειώσει η εορτή, 

όλο αυτό το πλήθος θα μας εγκαταλείψει, υποφέρει η ψυχή μου, 

γιατί η Εκκλησία, δε μπορεί να απολαμβάνει τα παιδιά της σε κά-

θε πνευματική της σύναξη, αλλά μόνο κατά τις εορτές. Κι ενώ οι 

ναύτες κάνουν το παν για να φθάσουν στο λιμάνι, εμείς αντίθετα 

βυθιζόμαστε στις τρικυμίες των κοσμικών φροντίδων, ενώ εδώ συ-

ναντιόμαστε μία ή δύο φορές το χρόνο. Ή μήπως δεν ξέρετε, ότι ο 

Θεός τοποθέτησε τις εκκλησίες μέσα στις πόλεις, όπως τα λιμάνια 

στα πελάγη, για να καταφεύγουμε σ’ αυτές; Επτά ημέρες έχει η ε-

βδομάδα και ο Θεός άφησε για σένα έξι και για τον Εαυτό Του 

κράτησε μία. Και εσύ δε δέχεσαι ούτε αυτή τη μία ημέρα να μεί-

νεις μακριά απ’ τις βιοτικές μέριμνες. Αλλά γιατί μιλώ για ολό-

κληρη τη μέρα; Δάνεισε δύο ώρες στο Θεό και θα μπει στο σπίτι 

σου κέρδος μυριάδων ημερών. Για πες μου λοιπόν, αν έρχεσαι εδώ 

μία ή δύο φορές το χρόνο, τι θα μπορέσουμε να σε διδάξουμε;  
 



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. γ΄ 13 - 17) 

  Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ 

τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἰωάν-

νης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ 

σὺ ἔρχῃ πρός με; Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· Ἄφες ἄρτι· οὕτω 

γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν· 

καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθη-

σαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περι-

στερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγου-

σα· Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.  
 

Αλλά για να μη σπαταλήσω όλο το χρόνο μου στην επίκρι-

ση εκείνων, που δεν έρχονται συχνά στην εκκλησία, ας αναφερθού-

με (τώρα) στη σημασία της σημερινής εορτής, που ονομάζεται Επι-

φάνεια (Θεοφάνεια). Αλλά ποια είναι αυτή η εμφάνιση (φανέρω-

ση); Καταρχάς να αναφέρω, πως δεν πρόκειται για μία παρουσία 

του Κυρίου, αλλά για δύο. Μία είναι αυτή, που εορτάζουμε σήμερα 

και που έγινε και άλλη μία μελλοντική, που θα γίνει με δόξα, όταν 

έρθει η συντέλεια του κόσμου. Και για τις δύο αυτές, ακούσατε σή-

μερα να μιλάει ο Παύλος στον Τίτο· πρώτα για τη σημερινή: «Φά-

νηκε η χάρη του Θεού, που είναι σωτήριος για όλους τους ανθρώ-

πους, και μας διδάσκει να απαρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμι-

κές επιθυμίες και να ζήσουμε την επίγεια ζωή μας με φρόνηση, 

δικαιοσύνη και ευσέβεια». Και στη συνέχεια για τη μελλοντική: 

«Προσδοκούμε με χαρά τη μακάρια ελπίδα και τη φανέρωση της 

δόξας του μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού».  

Αλλά για ποιο λόγο δεν ονομάζεται Επιφάνεια η ημέρα της 

γεννήσεως του Χριστού, αλλά η ημέρα της βαπτίσεώς Του; Γιατί 

αυτή είναι η ημέρα, που βαπτίστηκε και αγίασε τα νερά. Γι’ αυτό τα 

μεσάνυχτα αυτής της εορτής παίρνουν όλοι νερό και το φυλάσσουν, 

γιατί σήμερα αγιάστηκαν τα νερά. Και το νερό αυτό δε χαλάει ούτε 

ύστερα από πολύ καιρό. Αλλά εξαιτίας ποιου γεγονότος η ημέρα 

αυτή ονομάζεται Επιφάνεια; Επειδή δεν έγινε σ’ όλους γνωστός ο 

Κύριος όταν γεννήθηκε, αλλά όταν βαπτίστηκε. Και δεν είναι πα-

ράξενο, πως οι άλλοι Τον αγνοούσαν, αφού και ο Βαπτιστής δεν 

Τον γνώριζε μέχρι εκείνη τη μέρα(Ιω. α΄, 33).Είναι ανάγκη βέβαια,  



Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ 

Εκείνο τον καιρό, έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη, 

προς τον Ιωάννη για να βαφτιστεί απ’ αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε 

λέγοντάς του: «Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα κι έρχεσαι εσύ σ’ εμέ-

να;» Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε: «Ας τ’ αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέ-

πει να εκπληρώσουμε κι οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού». Τότε 

ο Ιωάννης τον άφησε να βαφτιστεί. Βαφτίστηκε, λοιπόν, ο Ιησούς κι αμέσως 

βγήκε από το νερό. Κι αμέσως άνοιξαν γι’ αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύ-

μα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Ακούστη-

κε τότε μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου 

Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου». (ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ)  

να εξηγήσω, γιατί ήρθε να βαπτισθεί και τι βάπτισμα ήταν εκείνο. 
 

Υπήρχε το Ιουδαϊκό βάπτισμα, που καθάριζε τις σωματι-

κές ακαθαρσίες και όχι τις αμαρτίες της συνειδήσεως. Εάν κάποιος 

άγγιζε οστά νεκρών, ή δοκίμαζε απαγορευμένο φαγητό, ή επέ-

στρεφε από φονικό, ή πλησίαζε νεκρούς, λουζόταν και ενώ μέχρι 

το απόγευμα ήταν ακάθαρτος, έπειτα γινόταν καθαρός (Λευιτ. ιε΄, 

5). Το δικό μας βάπτισμα δεν είναι τέτοιο, αλλά πολύ ανώτερο. 

Γιατί απαλλάσσει από αμαρτίες και χορηγεί τη χάρη του Αγίου 

Πνεύματος. Το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν πολύ ανώτερο απ’ το 

Ιουδαϊκό, όμως κατώτερο απ’ το δικό μας. Ήταν σαν γεφύρι, που 

ένωνε τα δύο αυτά βαπτίσματα. «Κάνετε έργα που να δείχνουν τη 

μετάνοιά σας» (Ματθ. γ΄, 8), έλεγε. Παρακινούσε σε μετάνοια, 

αλλά δεν είχε την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες· «Εγώ σας βαπτί-

ζω σε νερό, Εκείνος θα σας βαπτίσει στο Άγιο Πνεύμα και στη φω-

τιά» (Ματθ. γ΄, 11). Είναι φανερό, πως δε βάπτιζε με Άγιο Πνεύμα.  

Τη διαφορά των βαπτισμάτων την καταλάβαμε. Απομένει 

να πούμε, γιατί βαπτίστηκε ο Χριστός και με ποιο βάπτισμα βαπτί-

στηκε. Δε βαπτίστηκε ούτε με το Ιουδαϊκό, ούτε με το δικό μας, 

αλλά με του Ιωάννου. Δεν προσήλθε όμως για να λάβει βάπτισμα 

μετανοίας· το διευκρίνισε αυτό ο Ιωάννης. Αυτός που έλεγε στους 

άλλους: «Κάνετε έργα που να δείχνουν τη μετάνοιά σας» (Ματθ. 

γ΄, 8), σ’ Εκείνον είπε: «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, 

και Συ έρχεσαι σε μένα;» (Ματθ. γ΄, 14), για να δείξει, ότι (ο Χρι-

στός) δεν πήγε σ’ αυτόν για το λόγο που πήγαν οι άλλοι, αφού ήταν 

πολύ ανώτερος και ασύγκριτα πιο αναμάρτητος από το Βαπτιστή.  



Γιατί βαπτίστηκε; Για δύο λόγους· ο ένας είναι αυτός, για 

τον οποίο μιλά ο μαθητής και ο άλλος αυτός, που ο Ίδιος αναφέρει 

στον Ιωάννη. Ποιος είναι ο λόγος, που αναφέρει ο Ιωάννης; Για 

να γίνει γνωστός ο Κύριος, όπως έλεγε ο Παύλος, «ο Ιωάννης βά-

πτιζε βάπτισμα μετανοίας, για να πιστεύσουν σ’ Εκείνον, που ερχό-

ταν ύστερα από αυτόν» (Πράξ. ιθ΄, 4). Το να προσέλθει (ο Χριστός) 

να βαπτιστεί, τη στιγμή, που όλος ο λαός ξεχύθηκε στον Ιορδάνη, 

και να δεχθεί την άνωθεν αναγνώριση με τη φωνή του Πατρός και 

με την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος με μορφή περιστεριού, συ-

νέβαλε, ώστε να μη θεωρηθεί ύποπτη η μαρτυρία του Ιωάννη για 

Εκείνον. Αλλά και για έναν άλλο λόγο, που αναφέρει ο Ίδιος (στον 

Ιωάννη)· «Άφησέ με τώρα, γιατί πρέπει να εκτελέσουμε κάθε δι-

καιοσύνη». Δικαιοσύνη ονομάζεται η τήρηση των εντολών (του 

Θεού). Επειδή έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να τηρήσουν τις εντολές, 

κανένας όμως δεν τις τήρησε, ήρθε ο Κύριος και τις τήρησε. Και 

ποια εντολή τηρείται με το βάπτισμα; Ήταν εντολή του Θεού να βα-

πτίζονται όλοι τότε (Ιω. α΄, 33). Γι’ αυτό το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε 

σαν περιστέρι· όπου γίνεται συμφιλίωση με το Θεό, εμφανίζεται το 

περιστέρι. Και μόλις πέρασε η οργή του Θεού, αναλήφθηκε στους 

ουρανούς· τώρα βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός εκείνο το σώμα.   

 Επειδή θυμήθηκα το σώμα του Κυρίου, να αναφέρω λίγα 

σχετικά για αυτό. Πολλοί θα πλησιάσουν το πνευματικό τραπέζι, 

επειδή αποτελεί συνήθεια της εορτής. Όμως θα έπρεπε (πρώτα) να 

καθαρίζουμε τη συνείδησή μας. Και το ό,τι υπάρχουν φωνές και 

θόρυβος οφείλεται, στο ό,τι σας επιτρέπουμε να φεύγετε πριν απ’ 

το τέλος της θ. Ευχαριστίας. Αυτοί, που το κάνουν, μιμούνται τον 

Ιούδα, που πρώτος έφυγε στο τελευταίο δείπνο. Με την απαιτούμε-

νη λοιπόν ευλάβεια, ας λάβουμε μέρος στην ιερή θυσία, για να κε-

ρδίσουμε περισσότερο την αγάπη του Θεού και τα αιώνια αγαθά.  
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, απόσπασμα από ομιλία στο Άγιο Βάπτισμα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, 
από το βιβλίο ‘Ομιλίες στα γεγονότα της Θείας Οικονομίας’ εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδας, Πρωτότυπο  κείμενο: Ελληνική Πατρολογία του Migne 
 

Οι Ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, σας εύχονται για το νέο έτος,  
2013, κάθε ευλογία προσωπική και οικογενειακή. Το φως του Χριστού να φω-
τίζει τις ψυχές σας και η αλήθειά Του να φανερωθεί στη ζωή σας. 
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