
  

ΤΝΔΛΘΧΜΔΝ ΠΙΣΟΙ ΝΟΗΣΧ, 
ΠΡΟ ΣΑ ΣΟΤ ΙΟΡΓΑΝΟΤ ΡΟΑ 

  

«Ξελίαο δεζπνηηθήο θαη αζαλάηνπ 
ηξαπέδεο, ελ πεληρξώ πειαίσ πξηλ 

απνιαύζαληεο, λπλ πξνο Ινξδάλελ 
δξάκσκελ, κπζηήξηνλ νςόκελνη μέλνλ, ην 
ηεο άλσ ιακπξόηεηνο πξόμελνλ». 

 
                                                                                                  Α΄ 

Μόιηο πξηλ ιίγεο κέξεο απνιαύζακε ηε θηινμελία ηνπ Κπξίνπ καο ζην θησρηθό 

πήιαην ηεο Βεζιεέκ. Καη, λα, πνπ, ε γιπθηά καο κάλα θαη παξεγνξήηξα, ε 
Δθθιεζία, καο πξνζθαιεί, κε ηνπο σξαηόηαηνπο ύκλνπο, ηα θείκελα θαη ηηο 
αγηαζηηθέο πξάμεηο ηεο, λα ηξέμνπκε «θάησ ζηνλ Ινξδάλε ηνλ πνηακό», γηα λα 

ηδνύκε άιιν έλα παξάμελν κπζηήξην, πνπ πξνμελεί ηελ νπξάληα ιακπξόηεηα. 
Όπσο είδακε λα ζπκβαίλεη κε ηνλ ενξηαζκό ηεο Γελλήζεσο, έηζη θαη ε κεγάιε 
ενξηή ησλ Θενθαλείσλ πξνεηνηκάδεηαη  ζηε Θεία Λαηξεία αξθεηέο κέξεο 

λσξίηεξα. Ήδε, από ηε δηπιή γηνξηή ηεο Πεξηηνκήο θαη  ηνπ Μεγάινπ 
Βαζηιείνπ, νη εθθιεζηέο θαη  νη ςπρέο καο πιεκκύξηζαλ από ηνπο γιπθύηαηνπο 
«ρξσκαηηθνύο» ήρνπο ησλ Καηαβαζηώλ: 

-Βπζνύ αλεθάιπςε ππζκέλα, θαη δηα μεξάο νηθείνπο έιθεη, ελ απηώ 
θαηαθαιύςαο αληηπάινπο, ν θξαηαηόο ελ πνιέκνηο Κύξηνο, όηη δεδόμαζηαη. 
-ηίβεη ζαιάζζεο, θπκαηνύκελνλ ζάινλ…Έθξπςελ άξδελ, πδαηόζηξσηνο 

ηάθνο… 
Σέηνηνη ύκλνη καο κεηαθέξνπλ ζηα θαηαπιεθηηθά γεγνλόηα ηεο Δμόδνπ ηνπ 
ηζξαειηηηθνύ ιανύ από ηελ Αίγππην θαη ηε ζαπκαζηή δηάβαζε ηεο Δξπζξάο 

Θάιαζζαο. Σν ηέινο, βεβαίσο, ηόηε, εθκεηαιιεπηώλ ηνπ Ιζξαήι ζηνλ «πγξό 
ηάθν», ζα κπνξνύζε λα δηδάμεη ηνπο ζεκεξηλνύο, αδίζηαθηνπο, θαηαρξαζηέο 

ηνπ παγθόζκηνπ πινύηνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ιαώλ, αλ είραλ, έζησ θαη 
ειάρηζην, «θόβν Θενύ». Όκσο,  κε ηελ ελαλζξώπεζή Σνπ, ν Κύξηνο 
εγθαηλίαζε κηα θαηλνύξηα επνρή, κηα λέα θνηλσλία, όρη γηα θάπνηνπο 

«πεξηνύζηνπο» ιανύο, αιιά, γηα όιε ηελ νηθνπκέλε. Μάιηζηα, άγηνη Παηέξεο 
ραξαθηεξίδνπλ ηα Θενθάλεηα, σο έλα «δεύηεξν θαηαθιπζκό», αιιά, ζετθήο 
ράξηηνο θαη αγάπεο. Πξνο απηήλ, αθξηβώο, ηελ θαηεύζπλζε, ηνπ ζείνπ 

θσηηζκνύ, καο παξνηξύλνπλ λα ζηξαθνύκε, πξνενξηίσο, θαη νη 
πλεπκαηνθόξνη πκλνγξάθνη: 
-πλέιζσκελ πηζηνί λνεηώο, πξνο ηαο ηνπ Ινξδάλνπ ξνάο, ζαύκα κέγα, όπσο 

ίδσκελ ζαθώο- ν Κηίζηεο γαξ ησλ όισλ, επηθαλείο σξάζε θαη βαπηηζζήλαη 
παξαγέγνλε. 
-Από ηεο Βεζιεέκ, επί ηνλ Ινξδάλελ, κεηαβώκελ- εθεί γαξ ην θσο ηνηο ελ 

ζθόηεη, απγάδεηλ ήδε άξρεηαη. 
ηηο ηεξέο αθνινπζίεο όισλ ησλ επόκελσλ εκεξώλ, νη ηεξνί πκλνγξάθνη, κε 
εμαηξεηηθέο εηθόλεο, καο νδεγνύλ κπξνζηά ζηα κειινύκελα λα ζπκβνύλ ηελ 

εκέξα ησλ Θενθαλείσλ. Δίλαη δε ραξαθηεξηζηηθή ε ζύλζεζε ησλ Καλόλσλ 
θαηά κίκεζε θαη κε δαλεηζκό θξάζεσλ θαη κεισδηώλ ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδνο. 
ε ηέηνην, κάιηζηα, βαζκό, ώζηε λα θηλδπλεύεη θαλείο, αθνύγνληαο ηνπο 

ύκλνπο απηνύο, κε ηνπο γλσζηνύο, θαηαλπθηηθόηαηνπο ήρνπο εθείλσλ ησλ 
εκεξώλ, λα λνκίζεη πσο…έθηαζε ην Πάζρα. Μπνξνύκε, ινηπόλ, γηα άιιε κηα 
θνξά, λα ζαπκάζνπκε ηε δνκή, ηνπο ζθνπνύο θαη ηελ παηδαγσγία ηεο Λαηξεία 



καο, θαζώο, κέζα ζ’ απηήλ, κε ηόζε ζνθία, όια ηα γεγνλόηα ηεο επίγεηαο 
παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ ζπλδένληαη άξξεθηα θαη νη πηζηνί παξαθηλνύληαη λα ηα 

βηώζνπλ σο έλα εληαίν ζύλνιν, ζε κηα ζηαπξναλαζηάζηκε πνξεία. 
Από ηα επαγγέιηα γλσξίδνπκε όηη, κεηά ηε Γέλλεζε, αθνινύζεζαλ: ε θπγή 
ζηελ Αίγππην, ε ζθαγή ησλ αγίσλ λεπίσλ από ηνλ αηκνζηαγή Ηξώδε θαη ε 

επηζηξνθή ηεο Αγίαο Οηθνγέλεηαο ζηε Ναδαξέη: «Καη ειζώλ θαηώθεζελ εηο 
πόιηλ ιεγνκέλελ Ναδαξέη, όπσο πιεξσζή ην ξεζέλ δηα ησλ πξνθεηώλ, όηη 
Ναδσξαίνο θιεζήζεηαη» (Μαηζ.2,23). 

Από παιηά, πνιινί ζπγγξαθείο έρνπλ εθζεηάζεη ηελ νκνξθηά απηήο ηεο 
θσκνπόιεσο, πνπ είρε ηε κνλαδηθή επινγία λα θηινμελήζεη ηνλ Κύξην θαηά 
ηελ παηδηθή θαη ηε λεαληθή Σνπ ειηθία. ’ έλα πεξηβάιινλ ραξηησκέλν θαη 

εηξεληθό, ν Ιεζνύο ζπλαλαζηξεθόηαλ απινύο αλζξώπνπο- γεσξγνύο, βνζθνύο, 
κηθξνεκπόξνπο, ηερλίηεο- αληιώληαο, έηζη, θαη σξαηόηαηεο εηθόλεο γηα ηηο 
αλεπαλάιεπηεο Παξαβνιέο Σνπ. 

Δίλαη γεγνλόο, όηη, εθηόο από ηελ επίζθεςε ηνπ δσδεθαεηνύο Ιεζνύ ζην Ναό 
ηνπ νινκώληα, ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ ηα επαγγέιηα γη’ απηό ην 
δηάζηεκα ηεο δσήο Σνπ. Κη όκσο, γη’ απηόλ ην «γλσζηό Άγλσζην», νη 

ζπκπαηξηώηεο Σνπ-  πνπ ηνλ ήμεξαλ σο «γην ηνπ καξαγθνύ» θαη ηεο Μαξίαο- 
απνξνύζαλ γηα ην πώο κπνξνύζε λα κηιάεη κε ηόζε ζνθία, «γξάκκαηα κε 
κεκαζεθώο». Δκείο, γλσξίδνληαο όηη ηα επαγγέιηα δελ είλαη βηνγξαθίεο ηνπ 

Υξηζηνύ, αιιά, ζηελ νπζία, βηβιία γηα ηελ θαηήρεζε ησλ ρξηζηηαληθώλ 
θνηλνηήησλ, δελ πξέπεη λα απνξνύκε γηα ηα, όπνηα, θελά ζηηο πεξηγξαθέο 

ηνπο. Καη, βεβαίσο, απνξξίπηνπκε, σο αλόεηεο, απόςεηο γηα, δήζελ, ζπνπδέο 
ηνπ Κπξίνπ ζε δηάθνξεο ρώξεο. Αληηιήςεηο, πνπ, ζπλήζσο, δηαδίδνπλ 
άλζξσπνη αλππνςίαζηνη πεξί ηελ Πίζηε καο, ή, θηλνύκελνη ζηα «κήθε 

θύκαηνο» πνπ εθπέκπνπλ εθείλνη πνπ ππεξεηνύλ αληηρξηζηηαληθέο θαη 
ζθνηεηλέο, παγθόζκηεο θηλήζεηο θαη νξγαλώζεηο. 

 
                                                                                                Β΄ 

«Σόηε παξαγίλεηαη ν Ιεζνύο από ηεο Γαιηιαίαο επί ηνλ Ινξδάλελ πξνο ηνλ 
Ισάλλελ ηνπ βαπηηζζήλαη ππ’ απηνύ»- καο πιεξνθνξεί ν επαγγειηζηήο 

Μαηζαίνο (3,13). 
Αθήλνληαο ν Ιεζνύο ηελ ήξεκε δσή ηεο Ναδαξέη, ζηελ ειηθία ησλ ηξηάληα 
εηώλ, εηνηκαδόηαλ πηα, γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπζηαζηηθήο, αιιά, ζην ηέινο, 

έλδνμεο, θνζκνζσηήξηαο πνξείαο Σνπ επί ηεο γεο. Η αξρή ζα γηλόηαλ, 
αθξηβώο, κε ηε Βάπηηζή Σνπ. Δπίγεηα ηα θαηλόκελα, πνπ, κε εμαηξεηηθή 
απιόηεηα παξνπζηάδνπλ νη επαγγειηζηέο. Αιιά, «ππέξ ηνπο νπξαλνύο» ηα 

λννύκελα ηεο κεγάιεο Δνξηήο, πνπ, ηόζν πνιύ έρεη δηαπνηίζεη ηε δσή ηνπ 
ιανύ καο, όπσο δείρλνπλ θαη ηα πνιππνίθηια έζηκά ηνπ. 
Αθνινπζώληαο ηα βήκαηα ηνπ Ιεζνύ, κε  ζπγθίλεζε αηελίδνπκε ηνλ Ινξδάλε , 

θαζώο, ηα λεξά ηνπ αγηάζηεθαλ από ην παλάρξαλην ζώκα  Σνπ. ηε κλήκε 
καο έξρνληαη ηεξέο ηζηνξίεο θαη  κεγάιεο κνξθέο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, πνπ 
έδεζαλ ηόζα ζαύκαηα ζ’ απηό ηνλ πνηακό, όπσο: ην πέξαζκα ηνπ Ιεζνύ ηνπ 

Ναπή, ε ζεξαπεία ηνπ Νεεκάλ ηνπ ύξνπ από ηε ιέπξα, ην  πέξαζκα ηνπ  Ηιία 
κε ηνλ Διηζαίν, ε αλάιεςε ηνπ πξνθήηε ζηνπο νπξαλνύο θ. ά. Όια απηά ηα 
γεγνλόηα αλαθέξνληαη ζε ςαικνύο θαη ύκλνπο ηεο Δνξηήο, γηα λα θαλνύλ  νη 

πξνεηθνλίζεηο ηεο Βαπηίζεσο ηνπ Υξηζηνύ θαη νη ζπνπδαηόηαηνη ζπκβνιηζκνί 
ηνπο. 
Από ηα αξραία ρξόληα, ζε ην πνιινύο ιανύο, ην λεξό απνηεινύζε βαζηθό 

ζξεζθεπηηθό ζύκβνιν. Αθόκα θαη ζήκεξα, ζε δηάθνξεο ζξεζθείεο, όπσο ν 
Ιλδνπηζκόο, ην «βύζηζκα» ησλ πηζηώλ ζηα λεξά «ηεξώλ» πνηακώλ, 
ζπλεπάγεηαη ηνλ «εμαγληζκό»  ηνπο από ηηο ακαξηίεο. 



  

                Ο νξζόδνμνο ηεξέαο Thomas Hopko γξάθεη: 
«Γελ κπνξνύκε λα πιπζνύκε ζε νπνηνλδήπνηε πνηακό θαη λα θαζαξηζηνύκε; Η 
απάληεζε ηνπ Θενύ είλαη: όρη. Μόλν ζηνλ Ινξδάλε, κε ην βάπηηζκα ηνπ 

Υξηζηνύ, θαζαξηδόκαζηε από όιεο καο ηηο ακαξηίεο. Μόλν δηα κέζνπ ηνπ 
Ινξδάλε εηζεξρόκαζηε ζηε ρώξα ησλ δώλησλ, ζηε γε ηεο επαγγειίαο ηεο 
Βαζηιείαο ηνπ Θενύ. Μόλν δηα ησλ αγηαζκέλσλ πδάησλ ηνπ Ινξδάλε καο 

εμαγηάδεη ν Θεόο, γηα πάληα» («ΥΔΙΜΧΝΙΑΣΙΚΗ ΠΑΥΑΛΙΑ», ζει.233-234). 
Άξαγε, γηαηί; 
Πξώηα- πξώηα, αο ζπκεζνύκε ηε θπζηνγλσκία θαη ην έξγν πνπ επηηεινύζε ν 

ηειεπηαίνο θαη κεγαιύηεξνο ησλ Πξνθεηώλ, ν Ισάλλεο ν Βαπηηζηήο. ην 
κεηαίρκην Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, νξηζκέλνο «εθ θνηιίαο κεηξόο»  λα 
αλνίμεη ην δξόκν ηνπ Κπξίνπ: ε «θσλή ηνπ Λόγνπ», ν «ιύρλνο ηνπ θσηόο», ν 

απγεξηλόο ηνπ Ηιίνπ ηεο δηθαηνζύλεο. Καινύζε ηνπο αλζξώπνπο ζε κεηάλνηα, 
θήξπζζε ηελ έιεπζε ηεο Βαζηιείαο ησλ νπξαλώλ, βάπηηδε πιήζε αλζξώπσλ 
πνπ ηνλ αλαδεηνύζαλ ζηελ έξεκν ηνπ Ινξδάλε θαη ήιεγρε απζηεξά ηνπο 

ηζρπξνύο, πιεξώλνληαο απηό ηνλ έιεγρν, όπσο γλσξίδνπκε, κε ηνλ 
απνθεθαιηζκό ηνπ. 
Αληηθξίδνληαο, απηόο ν επίγεηνο άγγεινο, ηνλ Κύξην, ηνλ νπνίν,  ηα λεξά 

«είδνζαλ θαη εθνβήζεζαλ, «ζύληξνκνο γέγνλελ, θαη εβόεζε ιέγσλ- Πώο 
θσηίζεη ν ιύρλνο ην Φσο; Πώο ρεηξνζεηήζεη δνύινο ηνλ Γεζπόηελ;» 
ε θάπνηνλ πξνεόξηην ύκλν, ν Ισάλλεο, έθζακβνο, θσλάδεη δπλαηά: «πόζε 

ηαπείλσζε, σηήξα κνπ, ηη είδνπο θηώρεηα είλαη απηή πνπ πεξηβάιιεζαη; Δζύ, 
πνπ, από πινύην αγαζόηεηαο, ηνλ πεζκέλν άλζξσπν αλύςσζεο σο 

εύζπιαρλνο, αθνύ ληύζεθεο ν ίδηνο ηελ αλζξώπηλε θύζε ηνπ». 
Τπαθνύνληαο, ηειηθά,  ζηνλ Κύξην, κε απεξίγξαπην δένο ηνλ βαπηίδεη! 

 
                                                                                  
                Γ΄ 

Η νξζόδνμε εηθόλα ηεο Βαπηίζεσο, κε 
ην «δηθό ηεο ηξόπν», ηζηνξεί ηα 
γεγνλόηα. πγρξόλσο, πεξηθιείεη 

βαζύηαηα ζενινγηθά λνήκαηα θαη 
ζπκβνιηζκνύο: 
1. Ξεθηλώληαο από ςειά, 

παξαηεξνύκε έλα θσηεηλό εκηθύθιην, 
πνπ ζπκβνιίδεη ηνπο «αλνηγκέλνπο 
νπξαλνύο». Από θεη, ρξπζέο αθηίλεο 

μερύλνληαη, γηα λα θσηίζνπλ ηνλ 
θόζκν. Πην θάησ, ζ’ έλα θύθιν, ην 
Άγην Πλεύκα ζπκβνιίδεηαη σο ιεπθό 

πεξηζηέξη. 
2. Μαο εληππσζηάδνπλ νη ςεινί, 
απόθξεκλνη, θνθηεξνί βξάρνη, πνπ, 

ζπγθιίλνληαο, ζα λα ζρεκαηίδνπλ 
ζπήιαην. Κη αλάκεζά ηνπο, ην πνηάκη- 

σο «πγξόο ηάθνο»- λ’ αγθαιηάδεη 
νιόζσκν ηνλ Κύξην, ν νπνίνο, 
«θαηαβάο ελ ύδαζηλ έδεζε ηνλ 

ηζρπξόλ» θαη, σο αλακάξηεηνο, αλέβεθε ακέζσο. Η  θάζνδόο Σνπ ζηα λεξά 
θαζαγηάδεη νιόθιεξε ηελ θηίζε. Δλώ, ζύκθσλα κε ηνλ άγην Ισάλλε ην 
Υξπζόζηνκν, θαη κε ηελ άλνδό Σνπ, ζεκαίλνληαη, αληίζηνηρα, ν ζάλαηνο θαη ε 



Αλάζηαζή Σνπ. 
3. Ο Υξηζηόο-«λένο Αδάκ»-γπκλόο από ηε δόμα ηεο ζεόηεηαο, επινγεί ηα λεξά 

θαη ηα εηνηκάδεη σο λεξά ηεο βαπηίζεσο. Σν άγην πξόζσπό Σνπ, ζνβαξό. 
ηνραζηηθόο- Μέγα ην Μπζηήξην. 
ε κεξηθέο εηθόλεο, ν Κύξηνο παηάεη ζε κηα πιάθα, θη από θάησ ηεο, θίδηα-

πλεύκαηα αθάζαξηα- «ζπ ζπλέηξηςαο ηαο θεβαιάο ησλ δξαθόλησλ επί 
ύδαηνο», θαηά ηνλ ςαικσδό. 
4. Ο Πξόδξνκνο, αζθεηηθόο, ηξνκαγκέλνο, κε έθθξαζε απζηεξή θαη ζνβαξή, 

ζε ζηάζε πξνζεπρήο, ηειεηνπξγηθή- λα «ρεηξνζεηεί» ην Υξηζηό. Γίπια ηνπ, έλα 
δέληξν κε κηαλ αμίλα-ζύκβνιν ησλ ιόγσλ ηνπ Πξνθήηε (Μαηζ. 1,10). Η ζεία 
δίθε, ήδε βξίζθεηαη αλάκεζά καο, δηαιέγνληαο ηα θαξπνθόξα από ηα άθαξπα 

δέληξα. 
5. ηελ όρζε ηνπ πνηακνύ, ηξεηο άγγεινη, έληξνκνη, ζε ζηάζε πξνζθπλήζεσο, 
κε ηα ρέξηα ζθεπαζκέλα- έλδεημε ηηκήο  θαη ζεβαζκνύ. Καη, 

6. Σν ηνπίν ζπκπιεξώλεηαη κε ςάξηα λα θνιπκπνύλ ζηνλ πνηακό, θαζώο θαη: 
από έλαλ άληξα- ζύκβνιν ηνπ Ινξδάλε θαη κηα γπλαίθα κε ξνδόρξνν θόξεκα- 
ηε Θάιαζζα ηελ Δξπζξά λα ζπκβνιίδεη.            

Αλαθεθαιαηώλνληαο όια ηα παξαπάλσ, παξαηεξνύκε ηα εμήο: 
Πξώην: ε Βάπηηζε ηνπ Κπξίνπ  πξνεηθνλίζηεθε  θαη πξνεηνηκάζηεθε κε πνιιά 
γεγνλόηα, από ηε δηάβαζε ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, σο ην βάπηηζκα κεηαλνίαο 

ηνπ Πξνδξόκνπ. 
Γεύηεξν: έγηλε ζηνλ θαηάιιειν θαηξό. ε κηα θξίζηκε, «απνθαιππηηθή» 

ζηηγκή, ζε εθπιήξσζε ησλ πξνθεηεηώλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο. 
Σξίην: νη Φαικνί, νη ύκλνη θαη νη Δπρέο κηινύλ γηα ην Μέγα Μπζηήξην-κάιινλ, 
γηα κηα ζεηξά ζαπκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ Ινξδάλε. 

Σέηαξην: ν Υξηζηόο αζθεί  ζσζηηθή ειθηηθή δύλακε, όληαο ζην θέληξν ηεο 
δσήο θαη ηνπ θόζκνπ-όιεο ηεο πιηθήο θαη πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο. Όπσο θαη 
ζηε άξθσζε, έηζη θαη ζηε Βάπηηζή Σνπ, ζπλεηδεηώο θαη εθνπζίσο 

ηαπεηλώλεηαη. Με ηελ απεξίγξαπηε ζπγθαηάβαζή Σνπ ζπκπάζρεη κε ηνπο 
αλζξώπνπο- αδειθνύο Σνπ, γηα λα ηνπο ζώζεη. 
Άγηνη Παηέξεο, όπσο ν Ισάλλεο ν Γακαζθελόο, επηζεκαίλνπλ δηάθνξνπο 

άιινπο ιόγνπο ηεο Βαπηίζεσο: ηελ εθπιήξσζε ηνπ Νόκνπ-ηελ θαηαπνιέκεζε 
ησλ ακαξηηώλ ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο-ηνλ αγηαζκό ηνπ Πξνδξόκνπ θαη ησλ 
πδάησλ-ηελ πξνηύπσζε ηνπ ρξηζηηαληθνύ βαπηίζκαηνο, θ. ά. Σν πην 

εθπιεθηηθό, όκσο, είλαη ε θάζνδνο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο θαη ε πξνζθύλεζε 
ηεο Αγίαο Σξηάδνο. Η Δθθιεζία, κε ηε κεγαινπξεπή ηειεηνπξγία ηεο, δίλεη ηελ 
αίζζεζε ηεο αλαδεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ, όρη κόλν σο απνθαηάζηαζε ηεο 

αξρέγνλεο νκνξθηάο, αιιά, ζηελ πξννπηηθή ηεο εζραηνινγηθήο δόμαο, ραξάο 
θαη ζείαο Παξνπζίαο:«Δπεθάλε ν σηήξ, ε ράξηο ε αιήζεηα, ελ ξείζξνηο ηνπ 
Ινξδάλνπ, θαη ηνπο ελ ζθόηεη θαη ζθηά, θαζεύδνληαο εθώηηζε- θαη γαξ ήιζελ 

εθάλε, ην θσο ην απξόζηηνλ». 
Έθζακβνη κπξνζηά ζηα Άγηα Θενθάλεηα, αηελίδνπκε κε δένο ηα δσεθόξα 
λάκαηα ηνπ αγηαζκέλνπ πνηακνύ. Παληνύ όπνπ ηειείηαη ν Μέγαο Αγηαζκόο, κε 

βαζηά θαηάλπμε αθνύκε ην ζπγθινληζηηθό πξνζθιεηήξην: «Φσλή Κπξίνπ επί 
ησλ πδάησλ, βνά ιέγνπζα- δεύηε ιάβεηε πάληεο, Πλεύκα ζνθίαο, Πλεύκα 
ζπλέζεσο, Πλεύκα θόβνπ Θενύ, ηνπ επηθαλέληνο Υξηζηνύ».  

«Η ζάιαζζα είδε, θαη έθπγελ, ν Ινξδάλεο εζηξάθε εηο ηα νπίζσ», ςάιινκε 
ζηηο εθθιεζηέο, επαλαιακβάλνληαο ηα ιόγηα ηνπ πξνθήηε. Γύξηζε πξνο ηηο 
πεγέο ηνπ- Ιόξ θαη Γαλ- ν πνηακόο, ζπκβνιίδνληαο, θαηά ηνλ Άγην Ισάλλε ην 

Υξπζόζηνκν, ηελ αλαζηξνθή ηεο πνξείαο ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο πξνο ηε 
Νεθξά Θάιαζζα. Σε ζσηεξία, δειαδή, πνπ καο ράξηζε ν Κύξηνο από ηνλ 
πλεπκαηηθό ζάλαην- ηελ ακαξηία.  

ε κηα ηόζν θξίζηκε επνρή, όπσο ε δηθή καο, ε αλάγθε ηεο αιεζηλήο κεηάλνηαο 
θαη ηεο επηζηξνθήο ζηηο πεγέο ηεο δσήο ηεο Δθθιεζίαο καο, πξνβάιιεη 



επηηαθηηθή. Μνλάρα πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζηξεθόκελνη, θαη, βηώλνληαο 
ην Μπζηήξην ηνπ Υξηζηνύ εθθιεζηαζηηθά, κπνξνύκε λα κεηέρνπκε επαμίσο θαη 

λα ειπίδνπκε ζηελ αλαγελλεηηθή δύλακε ηεο κεγάιεο Δνξηήο. 
«Σξπθή δσηηθή, εθ ρεηκάξξνπ Ινξδάλνπ, αλέβιπζελ εκίλ, ηνπ Βαπηίζκαηνο ε 
ράξηο, ελ σ νη θσηηζζέληεο, ησ Βαπηίζκαηη, ιέγνκελ- Γόμα ησ θαλέληη ελ ησ 

θόζκσ θαη δσήλ εκίλ παξεζρεθόηη- σ θαη ςάιινκελ- Δπινγεκέλνο ν θαλείο, 
Θεόο εκώλ δόμα ζνη». 

 


