
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ μεγάλη,
ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων. Εἶνε ἡ ἑ ορτὴ

τῆς φανερώσεως τοῦ μεγάλου μυστηρίου τῆς
ἁγίας Τριάδος.

Σήμερα ἁγιάζονται τὰ νερά. Κατ᾿ ἐξοχὴν
δὲ ἁγιάσθηκαν τὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνου ποτα-
μοῦ. Γιὰ τὸν Ἰορδάνη μιλάει σήμερα τὸ Εὐαγ-
γέλιο, γιὰ τὸν Ἰορδάνη μιλάει καὶ ἡ ὑμνολο-
γία τῆς Ἐκκλησίας ὅταν λέει «Ἡ θάλασσα εἶ -
δε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀ -
πίσω» (Ψαλμ. 113,3).

Στὰ λίγα λεπτά, ποὺ ἔχω στὴ διάθεσί μου,
θὰ σᾶς πῶ λίγα λόγια γιὰ τὸν Ἰορδάνη.

* * *
Ὁ Ἰορδάνης, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἕνας πο-

ταμὸς ὄχι ὅπως ὁ Δούναβις καὶ ὁ Βόλγας καὶ
ὁ Μισσισιπῆς· εἶνε ἕνας ποταμὸς σχετικὰ μι-
κρός. Οἱ πηγές του βρίσκονται στὶς χιονισμέ-
νες κορυφὲς τοῦ Λιβάνου. Ἡ ῥοή του δὲν εἶ -
νε ἴσια, ἔχει πολλὲς στροφές· ἀπὸ τὸ ἀερο-
πλάνο ὁ Ἰ ορδάνης φαίνεται σὰν ἕνα πελώριο
φίδι ποὺ συστρέφεται. Τὰ ῥεύματά του πέ-
φτουν στὴ λίμνη Γεννησαρέτ. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεχει -
λίζουν, συνεχίζουν νέα πορεία, καὶ πέφτουν
μέσα στὴ Νεκρὰ Θάλασσα, ἐκεῖ ποὺ ἦταν ἄλ -
λοτε οἱ διαβόητες πόλεις Σόδομα καὶ Γόμορ-
ρα, τὶς ὁποῖες κατέστρεψε ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ
γιὰ τὴν ἀκολασία τους.

Ὁ Ἰορδάνης εἶνε ἱστορικὸς ποταμὸς καὶ
συνδέεται μὲ πολλὲς ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν ἀρ -
χαῖο κόσμο. Δύο - τρεῖς θὰ σᾶς ἀναφέρω καὶ
θὰ τελειώσω τὸ λόγο.

α΄. Ἡ διάβασις τοῦ Ἰορδάνου ἀπὸ τὴ στρα-
τιὰ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ «ἀβρόχοις ποσί». Ὅ -
πως ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἦταν σκλαβωμένος τε-
 τρακόσα χρόνια στοὺς Τούρκους, ἔτσι καὶ ὁ
Ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἦταν σκλαβωμέ νος στοὺς
φαραὼ τῆς Αἰγύπτου. Ὕστερα ἀ πὸ τετρακό-

σα χρόνια ἀνέτειλε τὸ ἄστρο τῆς ἐ λευθερίας.
Ὁ Μωυσῆς ὡδήγησε τὸ λαό. Βγῆ καν ἀπὸ τὴν
Αἴγυπτο καὶ πέρασαν τὸ ὄρος Σινά. Ἔπειτα
μὲ ἀρ χηγὸ τὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ πλησίασαν τὴ
Γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Ὅταν ἔ φτασαν στὸν Ἰορ-
δάνη ἦταν καλοκαίρι καὶ τὰ χιόνια τοῦ Λιβά-
νου εἶ χαν λειώσει. Ὁ ποταμὸς εἶχε πλημμυρί-
σει καὶ ἦταν ἀδιάβατος. Τὸν πέ ρασαν ὅμως οἱ
Ἑ βραῖοι. Πῶς; μὲ βάρκες, μὲ μέσα ποὺ διαθέ -
τει σήμερα τὸ μηχανικό; Ὄχι. Τὸν πέρασαν
διὰ θαύματος· καὶ εἶνε ἱστορικὸ γεγονός, ποὺ
τὸ μαρτυροῦν καὶ τὰ εὑρήματα τῆς ἀρχαιο-
λο γίας. Κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ στὸν Ἰη-
σοῦ τοῦ Ναυῆ, μόλις πάτησαν τὰ πόδια τῶν ἱ -
ερέων μὲ τὴν Κιβωτὸ τῆς διαθήκης στὸν Ἰορ-
δάνη, ὁ ποταμὸς κόπηκε στὰ δύο· τὸ ἕνα μέ-
ρος κύλησε πρὸς τὰ κάτω καὶ τὸ ἄλλο ἔγινε
πελώριο φράγμα, σὰν τὸ φράγμα τοῦ Ἁλιάκ-
μο νος. Ἔτσι πέρασαν οἱ Ἰσρα ηλῖτες «ἀβρό-
χοις ποσίν», χωρὶς νὰ βραχοῦν τὰ πόδια τους
(βλ. Ἰησ. κεφ. 3ο-4ο).

β΄. Ἄλλη ἱστορικὴ ἀνάμνησι, ποὺ συνδέε-
ται μὲ τὸν Ἰορδάνη ποταμό, εἶνε ἡ θεραπεία
τοῦ Νεεμάν. Κοντὰ στὸν Ἰορδάνη εἶνε ἡ Συ-
ρία. Ἐκεῖ ἦταν ἕνας ἀρχιστράτηγος ἔνδοξος,
ποὺ λεγόταν Νεεμάν. Αὐτὸς προσεβλήθη, ἀ -
πὸ τὴν κορυφὴ μέχρι τὰ νύχια, ἀπὸ μία κατα-
ραμένη ἀρρώστια, τὴ λέπρα, ποὺ τότε ἦταν
ἀ θεράπευτη. Πῆγε σὲ γιατρούς, πῆρε φάρμα -
κα, ἀλλὰ δὲν βρῆκε θεραπεία. Τότε κάποια
Ἰσ ραηλίτισσα ὑπηρέτρια τῆς γυναίκας του εἶ -
πε· Ἀφέντη, θὰ γίνῃς καλά, ἐὰν πᾷς νὰ βρῇς
τὸν προφήτη Ἐλισαῖο, τὸ μαθητὴ τοῦ Ἠλία· ἐ -
κεῖνος θὰ σοῦ πῇ τί θὰ κάνῃς. Ὁ Νεεμὰν ἀμ -
φέβαλλε, ἀλλὰ ἐπὶ τέλους πῆγε. Καὶ ὁ Ἐλισαῖ -
ος τοῦ εἶπε· Μὴ φοβᾶσαι, θὰ θεραπευ  θῇς, ἐ -
ὰν λουστῇς ἑπτὰ φορὲς στὸν Ἰορδάνη. Τὸ θε-
 ώρησε γελοῖο αὐτὸ ὁ Νεεμάν· νὰ πάῃ αὐτός,
ἀρχιστράτηγος ἔνδοξος, νὰ βγά λῃ τὴ στολή

Θεοφάνεια (Ματθ. 3,13-17)
Τετάρτη 6 Ἰανουαρίου 2016 (2000, 2013)

Περίοδος Γ΄- Ἔτος ΙΖ΄
Ἀριθμ. φύλλου 7063

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ Ἰορδάνης ποταμὸς
«Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω» (Ψαλμ. 113,3)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



του, νὰ ξεγυμνωθῇ καὶ νὰ πέσῃ στὰ ῥεῖθρα
τοῦ Ἰορδάνου ἑπτὰ φορές; Στὴν ἀρχὴ δίστα-
ζε· κατόπιν ὅμως πῆγε, λούστηκε ἑπτὰ φορὲς
στὸν ποταμό, καὶ θεραπεύθηκε τελείως ἀπὸ
τὴν ἀρρώστια του (βλ. Δ΄ Βασ. κεφ. 5ο).

γ΄. Καὶ τρίτη ἱστορικὴ ἀνάμνησις εἶνε, ὅτι
στὸν Ἰορδάνη ἔστησε τὸ βῆμα του - τὸν ἄμ -
βωνά του, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ ὁποῖος
καλοῦσε τὸν κόσμο σὲ μετάνοια. Ὅσοι μετα-
νοοῦσαν ἔμπαιναν μέσα στὸν ποταμὸ καὶ ἐξ -
ωμολογοῦνταν τὰ ἁμαρτήματά τους. Ἔμεναν
στὸ νερὸ λίγο ἢ πολύ, ἀνάλογα μὲ τὴ διάρ-
κεια τῆς ἐξαγορεύσεως τῶν ἁμαρτιῶν τους.

Δοξάστηκε λοιπὸν ὁ Ἰορδάνης ὅταν ἡ στρα-
 τιὰ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ πέρασε «ἀβρόχοις
ποσὶ» τὸ ῥεῦμα του, δοξάστηκε ὅταν ὁ Νεε -
μὰν ὁ Σύρος θεραπεύθηκε ἀπὸ τὰ νερά του,
δοξάστηκε ὅταν στὶς ὄχθες του ἔστησε τὸ βῆ -
μα τῆς ἀληθείας ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος.
Πολὺ περισσότερο ὅμως δο ξάστηκε καὶ ἔ γινε
παγκόσμιος ὁ Ἰορδάνης ἀπὸ τὴ βάπτισι τοῦ
Χριστοῦ. Ἀγνοοῦν οἱ ἄνθρωποι τοὺς ποτα-
μοὺς τῆς γῆς· ἀλλ᾿ ἕνας ποταμὸς εἶνε γνω-
στὸς σὲ ὅλη τὴν χριστιανοσύνη, γιατὶ σ᾿ αὐτὸν
ἔγινε τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς ἱστορίας, ὅτι
στὰ νερά του βαπτίστηκε ὁ Χριστός.

Δὲν εἶχε ἀνάγκη ὁ Χριστὸς νὰ βαπτισθῇ,
ὡς ἀναμάρτητος. Ἂν προσέξατε, μιὰ λέξι τοῦ
σημερινοῦ εὐαγγελίου ἀποδεικνύει τὴν ἀνα-
μαρτησία τοῦ Χριστοῦ· ἡ λέξι αὐτὴ εἶνε τὸ
«εὐθύς». «Καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐ -
θὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος» (Ματθ. 3,16). Εἴπαμε ὅτι αὐτοὶ
ποὺ βαπτίζονταν ἔμεναν μέσα στὰ νερὰ τοῦ
Ἰορδάνου ὅσο ἐξωμολογοῦνταν τὶς ἁμαρ τί ες
τους· ἄλλος ἔμενε ἕνα τέταρτο, ἄλλος μισὴ
ὥρα, ἄλλος μία ὥρα καὶ ἄλλος περισσότερο.
Ἀλλὰ ὁ Χριστός, λέει τὸ Εὐαγγέλιο, «ἀνέβη
εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος»· μόλις μπῆκε βγῆκε.
Δὲν ἔμεινε καθόλου, οὔτε ἕνα δευτερόλεπτο,
γιατὶ δὲν εἶχε νὰ πῇ καμμιά ἁμαρτία.

* * *
Ἐγὼ ὅμως, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶχα σκοπὸ

νὰ σᾶς μιλήσω γι᾿ αὐτὸ τὸν Ἰορδάνη· θέλω νὰ
σᾶς πῶ γιὰ ἕναν ἄλλο Ἰορδάνη, ποὺ εἶνε πο -
λὺ κοντά μας καὶ ποὺ πρέπει ὅλοι νὰ τὸν πε-
ράσουμε· καὶ ἀλλοίμονό μας, ἂν δὲν τὸν πε-
ράσουμε.

Ἂν σᾶς πῶ νὰ πᾶτε κάτω στὸν Ἰορδάνη, θὰ
μοῦ πῆτε ὅτι δὲν ἔχετε καιρό, ὅτι εἶνε δύσ κο-
λο καὶ ὅτι δὲν ἔχετε λεφτά. Ἐγὼ ὅμως δὲν θὰ
σᾶς πῶ νὰ πᾶτε σ᾿ ἐκεῖνο τὸν Ἰορδάνη, ἀλλὰ
σ᾿ ἕναν ἄλλον Ἰορδάνη, ποὺ εἶνε ἀπείρως ἀ -
νώτερος ἀπὸ τὸν φυσικὸ Ἰορδάνη ποταμό.

Καὶ ποιός εἶνε αὐτὸς ὁ ποταμός; Τὸ λέει ὁ ἀ -
πόστολος σήμερα. Ὁ ποταμὸς αὐτός, ποὺ ῥέ-
ει ἀκαταπαύστως διὰ μέσου ὅλων τῶν αἰώ-
νων καὶ τῶν γενεῶν, εἶνε ἡ χάρις τοῦ πανα-
γίου Πνεύματος. Εἶνε ἡ «ἐπιφάνεια» (Τίτ. 2,13), δη-
λαδὴ ἡ φανέρωσις, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ· εἶνε τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας
καὶ πρὸ παντὸς τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξο-
μολογήσεως.

Σταματῶ ἐδῶ, γιὰ νὰ σᾶς πῶ κάτι μεγάλο·
ὄχι δικό μου, ἀλλὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι ἔχε-
τε κλάψει. Ἄλλος ἔκλαψε τὸν πατέρα του, ἄλ -
λος τὴ μητέρα του, ἄλλος τὸ παιδί του, ἄλλος
κάποιον συγγενῆ του· γεμάτη ἀπὸ δάκρυα εἶ -
νε ἡ ἀνθρωπότης. «Κοιλὰς κλαυθμῶνος» ἔγι-
νε ὁ κόσμος (Ψαλμ. 83,7). Ἂν ἕνας ἄγγελος μαζέψῃ
τὰ δάκρυα ποὺ χύνουν οἱ ἄνθρωποι, θὰ κάνῃ
μιὰ λίμνη μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν Πρέσπα. Ἀλλ᾿
αὐτὰ τὰ δάκρυα εἶνε ἄχρηστα. Ὑπάρχουν κά-
ποια ἄλλα δάκρυα πολύτιμα. Εἶνε τὰ δάκρυα
τῆς μετανοίας. Ποιός ἀπὸ σᾶς ἔκλαψε γιὰ τ᾿
ἁμαρτήματά του;

Μάτια, ποὺ κλαῖτε γιὰ ἄλλα πράγματα, δῶ -
στε μου ἕνα δάκρυ μετανοίας! Τὸ δάκρυ ποὺ
ἔχυσε ἡ πόρνη, τὰ δάκρυα ποὺ χύνουν οἱ ἁ -
μαρτωλοὶ στὰ ἐξομολογητήρια, ἕνα τέτοιο
δάκρυ, λένε οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τὸ
παίρνουν οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, τὸ πᾶνε στὸ
θρόνο Του, καὶ γίνεται Ἰορδάνης ποταμός.

Ὅλοι μας πρέπει νὰ περάσουμε ἀπ᾿ αὐτὸ
τὸν Ἰορδάνη. Καὶ ὅπως λέω συχνά, δὲν θὰ
μᾶς δικάσῃ ὁ Θεὸς γιατὶ ἁμαρτάνουμε, ἀλλὰ
γιατὶ δὲν μετανοοῦμε. Τὸ ἁμαρτάνειν εἶνε ἀν -
θρώπινο, ἀλλὰ τὸ ἐμμένειν ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ εἶ -
νε σατανικό. Ἕνας μόνο δὲν μετανοεῖ, ὁ σα-
τανᾶς.

Εἴθε λοιπὸν τὴν ἁγία αὐτὴ ἡμέρα, ἀπὸ τὰ
μάτια τὰ δικά μου καὶ ἀπὸ τὰ μάτια τὰ δικά
σας καὶ ἀπὸ τὰ μάτια ὅλων, μικρῶν καὶ μεγά-
λων, παιδιῶν καὶ γερόντων, ἀρχόντων καὶ ἀρ -
χομένων, νὰ φύγῃ ἕνα δάκρυ μετανοίας γιὰ
ὅ,τι ἁμαρτωλὸ ἔχουμε πράξει. Γιὰ τὰ λόγια τὰ
ἄπρεπα ποὺ εἴπαμε, γιὰ τὶς σκέψεις τὶς ἁμαρ-
τωλὲς ποὺ κάναμε, καὶ γιὰ τ᾿ ἁμαρτωλά μας
ἔρ γα ποὺ ἐπράξαμε, νὰ χύσουμε ἕνα δάκρυ.

Νὰ κλάψουμε, ἀδελφοί μου, γιὰ ὅλα τ᾿ ἁ -
μαρτήματά μας καὶ νὰ θρηνήσουμε, γιὰ νὰ
περάσουμε ἔτσι τὸν πνευματικὸ Ἰορδάνη.
Καὶ ὁ Ἰορδάνης τῶν δακρύων εἶνε ἀπείρως
ἀνώτερος ἀπὸ τὸν Ἰορδάνη στὸν ὁποῖον σή-
μερα ἁγιάζονται τὰ ὕδατα.
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