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Ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,µέ τό σηµερινό Εὐαγγέλιο µᾶς εἰσάγει
στήν ὑπόθεση τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Στήν παλιά ἐποχή καί ἡ Γέννηση καί ἡ
Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ γιορτάζονταν µαζί σέ µία ἑορτή, τήν ἑορτή τῶν Ἐπιφανείων.
Τό σηµερινό Εὐαγγέλιο µᾶς προετοιµάζει γιά τήν δεύτερη µεγάλη ἑορτή τῶν
Θεοφανείων. Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἔγινε ὁ
Ἰωάννης. Ἔτσι εἶναι γραµµένο στούς Προφῆτες· Νά ἐγώ στέλνω τόν ἀγγελιαφόρο
µου πρίν ἀπό σένα, πού θά φτιάξει τό δρόµο σου ἐµπρός σου. Φωνή ἀνθρώπου
ἀκούεται πού φωνάζει στήν ἔρηµο· Ἑτοιµάστε τό δρόµο τοῦ Κυρίου, ἴσια κάνετε τά
περάσµατά του. Ὅπως εἶναι λοιπόν γραµµένο στούς Προφῆτες ἔτσι κι ἔγινε· φάνηκε
ὁ Ἰωάννης νά βαπτίζει στήν ἔρηµο καί νά κηρύττει στούς ἀνθρώπους νά µετανοήσουν
καί νά βαπτισθοῦν, προετοιµάζοντας ἔτσι τήν συγχώρεση τῶν ἁµαρτιῶν τους. Κι
ἔβγαιναν καί πήγαιναν στόν ’Ἰωάννη ὅλα τά χωριά τῆς Ἰουδαίας καί οἱ
Ἱεροσολυµῖτες και βαπτίζονταν ἀπ’ αὐτόν ὅλοι στόν Ἰορδάνη ποταµό, λέγοντες
φανερά τίς ἁµαρτίες τους. Κι ἦταν ὁ Ἰωάννης ντυµένος µέ ροῦχο ὑφασµένο ἀπό
τρίχες τῆς καµήλας κι ἦταν ζωσµένος µέ µιά δερµάτινη ζώνη στή µέση κι ἔτρωγε
ἀκρίδες καί µέλι ἄγριο. Καί ἐκήρυττε κι ἔλεγε· «Ἔρχεται µετά ἀπό µένα ἐκεῖνος πού
εἶναι δυνατώτερός µου, πού ἐγώ δέν εἶµαι ἱκανός νά σκύψω νά λύσω τό λουρί ἀπό τά
ὑποδήµατά του. Ἐγώ σᾶς ἐβάπτισα στό νερό, αὐτός θά σᾶς βαπτίσει στό
Ἅγιο Πνεῦµα. Ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια, µεγάλη δίψα ἔκαιγε τίς καρδιές τῶν
ἀνθρώπων. Ἦταν ἡ προσδοκία κι ἡ προσµονή γιά τόν ἐρχοµό τοῦ Λυτρωτῆ. Τότε
λοιπόν ἐκπληρώθηκε ἡ προσδοκία τοῦ κόσµου, τότε ἦρθε στόν κόσµο ὁ Χριστός.
Ἐκεῖνος πού τόν εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Θεός καί τόν περίµεναν οἱ ἄνθρωποι. Οἱ ἄλλοι
Εὐαγγελιστές ἀρχίζουν νά µᾶς ἱστοροῦνε ἀπ’ ἀρχῆς ὅλα τά περιστατικά γιά
τόν ἐρχοµό τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος, ὅπως ἀκούσαµε σήµερα, ἀρχίζει
ἀπό τήν Βάπτιση, ἀπό τότε δηλαδή πού ὁ Χριστός βγῆκε φανερά στόν κόσµο κι
ἄρχισε τό ἔργο του. Καί τό ἔργο Του Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό Εὐαγγέλιο, ἡ καλή
ἀγγελία, τό χαρµόσυνο µήνυµα γιά τήν χάρη καί τήν σωτηρία, πού δίνει ὁ Θεός
στόν ἁµαρτωλό καί κατάδικο κόσµο. Ἄς ἀφήσουµε, ὅλα τά ἄλλα θεῖα καί σωτήρια

λόγια τοῦ σηµερινοῦ Εὐαγγελίου κι ἄς µείνουµε σέ µία λέξη, στήν λέξη Εὐαγγέλιο.
Ἄραγε τό ξέρουµ’ ἐµεῖς πώς τό Εὐαγγέλιο εἶναι τό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ; Ἄραγε ξέρουµ’ ἐµεῖς τί λέγει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ; Ἄραγε σκιρτάει
καί κατανύγεται ἡ ψυχή µας, ὅταν ἀκοῦµε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ; Τό
µήνυµα τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι τό ἴδιο πάντα, εἶναι τό χαρµόσυνο µήνυµα
τῆς σωτηρίας. Μά ἐµεῖς διψοῦµε τήν σωτηρία µας καί λαχταροῦµε ν’ ἀκούσουµε πώς
ὁ Θεός µᾶς δίνει χάρη; Μά δέν θά καταλάβουµε, τί ’ναι τό Εὐαγγέλιο καί δέν θά
νοιώσουµε τήν δίψα τῆς σωτηρίας, ἄν πρῶτα δέν µᾶς πονέσει µέσα µας πώς εἴµαστε
ἁµαρτωλοί καί πώς ἄν δέν µετανοήσουµε, δέν θά δοῦµε πρόσωπο Θεοῦ. Τό
Εὐαγγέλιο εἶναι πάντα νέο καί πάντα τό ἴδιο, σάν τό νερό πού πίνει ὁ διψασµένος. Ἡ
ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, ἔγινε ὁ ’Ἰωάννης. Τώρα λοιπόν πού
βρισκόµαστε στήν ἀρχή τῆς χρονιᾶς ἄς βάλουµε κι ἐµεῖς ἀρχή καί κανόνα στόν βίο
µας τό Εὐαγγέλιο. Γιατί τό Εὐαγγέλιο εἶναι καί µήνυµα ζωῆς, εἶναι καί κανόνας
βίου. Μετάνοια ἐκήρυττε στήν ἔρηµο ὁ Ἰωάννης, κι οἱ ἄνθρωποι ἐπέρασαν ἀπό τόν
ἀρχαῖο στό νέο κόσµο µέ τήν µετάνοια καί τήν ἐξοµολόγηση. Ἄς µετανοήσουµε κι ἄς
ἐξοµολογηθοῦµε κι ἄς δεχθοῦµε τό µήνυµα τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος καί τῆς
σωτηρίας. Στήν πνευµατική ἔρηµο τοῦ καιροῦ µας εἶναι µήνυµα βίου ἀγαθοῦ καί
ζωῆς αἰωνίου. Ἀµήν.
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