Τα άγια Θεοφάνεια.
Ερμηνεία του Ευαγγελίουαπό τον ιερό Χρυσόστομο!
Ιωάννου Χρυσοστόμου (350-407 μ.Χ) ΟΜΙΛΙΑ ΙΒ΄ εις το κατά Ματθαίον

«Τότε έρχεται ο Ιησούς από την Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για
να βαπτιστεί από αυτόν»
1. Ερχεται ο Δεσπότης μαζί με τους
δούλους, ο δικαστής μαζί με τους υπόδικους, για να βαπτιστεί. Μην ταραχτείς
όμως. Μεταξύ των ταπεινών αυτών διαλάμπει το υψηλό μεγαλείο του. Καταδέχτηκε να κυοφορηθεί σε παρθενικά
σπλάχνα επί τόσο χρόνο και να γεννηθεί
από αυτά μαζί με τη δική μας ανθρώπινη φύση, να ραπιστεί, να σταυρωθεί, να
πάθει όλα όσα έπαθε. Γιατί θαυμάζεις
λοιπόν, επειδή καταδέχτηκε και να βαπτιστεί και να έλθει μαζί με τους άλλους
προς τον δούλο του;
Το εκπληκτικό ήταν εκείνο, να θελήσει
να γίνει άνθρωπος, ενώ είναι Θεός. Τα

άλλα όλα ακολουθούν κατά λογική ακολουθία.
Για αυτό ακριβώς και ο Ιωάννης από
την αρχή έλεγε εκείνα που είπε, ότι
δεν είναι άξιος να λύσει τον ιμάντα του
υποδήματος και όλα τα άλλα, ότι είναι,
λόγου χάριν, κριτής και αποδίδει στον
καθένα κατά την αξία του, και ότι θα δώσει πλούσια το Πνεύμα σε όλους. Αυτά,
ώστε, όταν τον δεις να έρχεται στο βάπτισμα, να μην σου περάσει καμία ταπεινή υποψία. Για αυτό και όταν ήταν κοντά, του προβάλλει εμπόδια με τα λόγια:
«Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα
και εσύ έρχεσαι σε μένα;». Επειδή επρόκειτο για βάπτισμα μετανοίας και προέτρεπε στο να κατηγορήσουν τις αμαρτίες τους, για να μη νομίσει κανείς ότι και

αυτός έρχεται στον Ιορδάνη με αυτήν
την διάθεση, κάνει σε αυτό μια διόρθωση εκ των προτέρων με τον να τον αποκαλέσει Αμνό και λυτρωτή από όλη την
αμαρτία της γης.
Διότι βεβαίως αυτός που είναι σε θέση
να σηκώσει τα αμαρτήματα όλου του
ανθρώπινου γένους, είναι πολύ περισσότερο αναμάρτητος αυτός ο ίδιος. Για
αυτό δεν είπε: Να ο αναμάρτητος, αλλά
το πολύ περισσότερο «αυτός που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου»(Ιω. 1,29).
Έτσι μαζί με αυτό να δεχτείς και εκείνο
σε όλο το πλήρες νόημά του και αφού
το δεχτείς να διαπιστώσεις ότι έρχεται
στο βάπτισμα, για να φέρει σε πέρας
κάποια άλλη οικονομία. Για αυτό και
όταν ήλθε του έλεγε: «Εγώ έχω ανάγκη
να βαπτιστώ από σένα και συ έρχεσαι
σε μένα;». Τού είπε αυτό και δεν τού
είπε, και συ ζητάς να βαπτιστείς από
μένα; Και αυτό δηλαδή φοβήθηκε να το
πει. Και τι λέει; Και συ έρχεσαι σε μένα;
Και τι έκανε ο Χριστός; Ό,τι έκανε αργότερα στον Πέτρο, αυτό έκανε και
τότε. Και εκείνος, θέλω να πω, τον
εμπόδιζε να του πλύνει τα πόδια. Όταν
όμως άκουσε «αυτό που κάνω τώρα,
εσύ δεν το γνωρίζεις, θα το καταλάβεις
όμως μετά από αυτά» (Ιω. 13,7) και ακόμη «δεν έχεις μέρος μαζί μου»(Ιω 13,8),
άφησε αμέσως την αντίσταση και μεταστράφηκε στο αντίθετο.
Και ο Ιωάννης πάλι όταν άκουσε, «άφησε τώρα, διότι έτσι είναι πρέπον σε εμάς
να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη
(=νόμο)», υπάκουσε αμέσως. Διότι δεν
ήταν απεριόριστα φιλόνεικοι αλλά έδειχναν και αγάπη και υπακοή και φρόντιζαν να υπακούουν σε όλα στο Δεσπότη.
Πρόσεξε όμως πώς τον προτρέπει, από
το σημείο εκείνο της ενέργειας που
υποπτευόταν. Δεν είπε: έτσι είναι δίκαιο, αλλά «έτσι αρμόζει». Επειδή θε-

ωρούσε ότι αυτό ήταν εντελώς ανάξιό
του, να βαπτιστεί δηλαδή από τον δούλο του, ακριβώς αυτό αντιδιαστέλλει
προς εκείνο, σαν να έλεγε: Δεν το αποφεύγεις τούτο και δεν το εμποδίζεις ως
ανάρμοστο; Για αυτό ακριβώς, άφησέ
το, διότι αρμόζει με το παραπάνω. Και
δεν είπε μόνο άφησέ το. Πρόσθεσε και
τη λέξη «άρτι»(τώρα).
Διότι αυτό δεν θα διαρκέσει αιωνίως,
λέει, αλλά θα με δεις στην κατάσταση
που επιθυμείς. Τώρα όμως να δεχτείς
αυτό.
Έπειτα αποδεικνύει και πώς είναι αυτό
πρέπον. Γιατί πρέπει λοιπόν; Διότι εκπληρώνουμε το νόμο στο σύνολό του.
Αυτό το φανέρωνε με τα λόγια «πάσαν
δικαιοσύνην».
Δικαιοσύνη είναι η εκπλήρωση των
εντολών. Επειδή λοιπόν εκπληρώσαμε
όλα τις άλλες εντολές, λέει, και απομένει αυτό μόνο, πρέπει να προστεθεί
και αυτή. Διότι ήλθα για να διαλύσω την
κατάρα που σας βαρύνει για την παράβαση του νόμου. Είναι ανάγκη λοιπόν
εγώ πρώτος να εκπληρώσω αυτόν σε
όλα και αφού σας απαλλάξω από την
καταδίκη, να τον ικανοποιήσω με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει λοιπόν να εκπληρώσω το νόμο στο σύνολό του, επειδή
πρέπει να διαλύσω και την κατάρα που
έχει γραφτεί εναντίον σας στο νόμο.
Διότι έλαβα την σάρκα σας και ήλθα.
«Τότε τον αφήνει. Και αφού βαπτίστηκε
ο Ιησούς αμέσως ανέβηκε από το νερό
και να, άνοιξαν σε αυτόν οι ουρανοί και
είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται σε αυτόν».
2. Πολλοί θεωρούσαν τον Ιωάννη ανώτερό του, επειδή είχε ζήσει όλη τη ζωή
του στην έρημο, ήταν γιος αρχιερέα,
ήταν ντυμένος με τέτοια αμφίεση, καλούσε όλους στο βάπτισμα, και είχε

γεννηθεί και από στείρα. Ενώ τον Ιησού, επειδή καταγόταν από άσημη κόρη
-δεν ήταν ακόμη γνωστός σε όλους ο
παρθενικός τοκετός της- είχε ανατραφεί στο σπίτι, συναναστρεφόταν με
όλους, φορούσε και την κοινή αυτή
ενδυμασία, τον υποπτεύονταν ότι ήταν
κατώτερός του.
Δεν γνώριζαν ακόμη τίποτα από εκείνα
τα απόρρητα. Συνέβη επιπλέον και να
βαπτιστεί από τον Ιωάννη, πράγμα το
οποίο επιβεβαίωνε την υποψία, μολονότι κανένα από τα προηγούμενα δεν
ήταν αλήθεια. Σκέπτονταν ότι αυτός
ήταν ένας από τους πολλούς, διότι αν
δεν ήταν ένας από τους πολλούς, δεν
θα ερχόταν μαζί με τους πολλούς στο
βάπτισμα. Ενώ εκείνος (ο Ιωάννης)
ήταν μεγαλύτερος από αυτόν και πολύ
περισσότερο θαυμαστός.
Για να μην επικρατήσει λοιπόν η γνώμη
αυτή στο πλήθος, για αυτό και οι ουρανοί άνοιξαν, όταν βαπτίστηκε, και το
Πνεύμα κατεβαίνει και μαζί με το Πνεύμα ακούγεται φωνή, που διακηρύττει
την αξία του Μονογενούς. Επειδή δηλαδή η φωνή που έλεγε:
«Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός»,
φαινόταν στο πλήθος ότι περισσότερο
άρμοζε στον Ιωάννη -διότι δεν πρόσθεσε (η φωνή), αυτός που βαπτίζεται, αλλά
είπε μόνο «αυτός»- και επειδή καθένας
από τους ακροατές σχημάτισε την ιδέα
ότι για τον βαπτιστή μάλλον παρά για
τον βαπτιζόμενο είχε λεχθεί και για το
αξίωμα του βαπτιστή και για όλα αυτά
που είπαμε παραπάνω, για αυτό ήλθε το
Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού. Άφησε φωνή πάνω από τον Ιησού και έκανε
φανερό σε όλους ότι το «αυτός» δεν
είχε λεχθεί για τον Ιωάννη που βάπτιζε
αλλά για τον Ιησού που βαπτιζόταν.
Και πώς, θα πει κάποιος, δεν πίστεψαν
έπειτα από αυτά;

Διότι και στην εποχή του Μωϋσή έγιναν
πολλά θαύματα, αν και όχι τέτοιου είδους. Και έπειτα από όλα αυτά, τις φωνές, τις σάλπιγγες, τις αστραπές, και το
χάλκινο μοσχάρι έστησαν και στον Βεελφεγώρ θυσίασαν.
Και πάλι οι ίδιοι που ήταν παρόντες τότε
(στον Ιορδάνη) και είδαν τον Λάζαρο
αναστημένο, τόσο μακριά κρατήθηκαν
από το να πιστέψουν σε αυτόν που τα
έπραξε αυτά, ώστε και τον ίδιο επιχείρησαν συχνά να θανατώσουν.
Αν λοιπόν βλέποντας μπροστά στα μάτια
τους την ανάσταση νεκρών ήταν τόσο
πονηροί, γιατί απορείς διότι δεν δέχτηκαν την φωνή που ακουγόταν από τον
ουρανό; Όταν είναι η ψυχή αχάριστη
και διεστραμμένη και κατέχεται από
την ασθένεια του φθόνου σε τίποτα από
αυτά δεν υποχωρεί. Όπως πάλι όταν είναι ευγνώμων, τα δέχεται όλα με πίστη
και δεν έχει μεγάλη ανάγκη από αυτά.
Μη φέρεις λοιπόν την ένσταση αυτή, ότι
δεν πίστεψαν. Αλλά να ζητάς εκείνο, αν
δηλαδή δεν έγιναν όλα, όσα απαιτούνταν
για να πιστέψουν. Διότι για όλα όσα αφορούν σε αυτόν, ο Θεός αυτήν την απολογία συνθέτει μέσω του προφήτη. Επειδή
οι Ιουδαίοι επρόκειτο να χαθούν και να
παραδοθούν στην εσχάτη τιμωρία, για
να μην συκοφαντήσει κάποιος την πρόνοιά του από την πονηρία εκείνων, λέει:
«Τι έπρεπε να κάνω εγώ στον αμπελώνα
αυτόν και δεν το έκανα;» (Ησ. 5,4).
Το ίδιο ακριβώς να προσέξεις και εδώ.
Τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε; Και αν
ποτέ δημιουργηθεί ζήτημα για την πρόνοια του Θεού χρησιμοποίησε αυτόν τον
τρόπο υπεράσπισης εναντίον εκείνων,
που επιχειρούν να την συκοφαντήσουν
ορμώμενοι από την κακία των πολλών.
...

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
Εσπερινός
Όρθρος

4:30 μ.μ.
6:15 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Περιτομή Ιησού Χριστού
ΜΕΓΑΛΟΥ Βασιλείου
(Κοπή Βασιλόπιττας)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Προεόρτια των Φώτων
Αγίου Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης
Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Προ των Φώτων
Αγίου Προφήτου Μαλαχίου
Εύρεσις λειψάνων Αγίου Εφραίμ
του Νεοφανούς
ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Προεόρτια των Φώτων (Νηστεία)
6:15 π.μ. ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ
των Θεοφανείων
Εσπερινός των Θεοφανείων
Θεία λειτουργία του
Μεγάλου Βασιλείου
Αγιασμός ΤΩΝ ΚΑΛΑΝΤΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΣΗ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ κ.κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
(Κατάλυσις εις πάντα)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Η Σύναξις του αγίου Ιωάννου
του Προδρόμου
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μετά τα Φώτα
Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Παύλου του Θηβαίου
Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (10 Λεπρών)
Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου
Αγίου Γεωργίου του νεομάρτυρος του
εξ Ιωαννίνων
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου
Πατριαρχών Αλεξανδρείας
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου
Αγίου Μάρκου Επισκόπου Εφέσου
του Ευγενικού
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (Τυφλού)
Οσίου Νεοφύτου του εγκλείστου
Οσίας Ξένης
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Οσίου Ξενοφώντος και της
συνοδείας αυτού
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
(Εορτή της Παιδείας)
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)
Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν
Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
agioslazaros.org.cy
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