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Ἀγαπεηνί κνπ ἀδειθνί,  

 νξηάδνπκε ζήκεξα ηήλ κεγάιε νξηή ηῶλ Θενθαλείσλ θαηά ηήλ 

ὁπνία ὁ ἴδηνο ὁ Θεόο ἀπνθαιύπηεηαη ζέ κᾶο Πνῖνο πξαγκαηηθά εἶλαη. Ὁ 

Θεόο δέλ ἀλαθαιύπηεηαη ἀπό ηόλ ἄλζξσπν, ἀιιά ἀπνθαιύπηεηαη ὁ 

ἴδηνο ζηόλ ἄλζξσπν. Σπληζηᾶ ηόλ ἑαπηό Τνπ ζέ ἐκᾶο. Μᾶο 

ἀπνθαιύπηεηαη θαηά ηήλ Βάπηηζε ηνῦ Φξηζηνῦ ζηόλ Ἰνξδάλε πνηακό. 

Ἀπνθαιύπηεηαη ὁ Παηήξ ηνῦ ὁπνίνπ ἀθνύεηαη ἡ θσλή, ὁ Υἱόο, ὁ Ὁπνῖνο 

ζαξθσζείο θαί ἐλαλζξσπήζαο ζήκεξνλ Βαπηίδεηαη θαί ηό Ἅγηνλ Πλεῦκα 

ηό Ὁπνῖν ἐλ εἴδεη πεξηζηεξᾶο ηό ὁπνῖνλ θάζεηαη ἐπί ηνῦ Υἱνῦ. 

 Ὁ Ἰσάλλεο ὁ Πξόδξνκνο κᾶο δίλεη ηήλ δηθή Τνπ καξηπξία θαί 

βεβαηώλεη ὅηη θεῖλνο ὁ Ὁπνῖνο ηόλ ἀπέζηεηιε ηνῦ εἶπε, ὅηη «ζέ θεῖλνλ 

πνύ ζά δεῖο ηό Πλεῦκα ηό Ἅγηνλ λά θάζεηαη, αὐηόο εἶλαη ὁ Υἱόο κνπ ὁ 

ἀγαπεηόο». Δηθαηνινγεκέλα ινηπόλ ἡ θθιεζία καο ςάιιεη: «Ἐν 

Ἰορδάνη Βαπηιζομένοσ ζοσ Κύριε, ἡ ηῆς Σριάδος ἐθανερώθη 

προζκύνηζις». Ἔηζη ἐπηβεβαηώλεηαη ὁ Λόγνο ηῆο Γξαθῆο  πνύ κέ ηό 

ζηόκα ηνῦ Γὐαγγειηζηνῦ Ἰσάλλνπ βεβαηώλεη: «Σρεῖς εἰζίν οἱ 

μαρησροῦνηες ἐν ηῷ οὐρανῶ, ὁ Παηήρ, ὁ Λόγος καί ηό Ἅγιον 

Πνεῦμα καί οὗηοι οἱ ηρεῖς ἕν εἰζί».  Λόγνο θαζαξόο θαί ζαθήο. 

 Ὁ Θεόο ινηπόλ εἰο ηόλ Ὁπνῖνλ πηζηεύεη ἡ θθιεζία εἶλαη ἡ Ἁγία 

Τξηάδα. Ἕλαο Θεόο θαηά ηήλ θύζε θαί ηήλ Οὐζία θαί Τξηαδηθόο θαηά ηίο 

Ὑπνζηάζεηο –Πξόζσπα. Σηό ἐξώηεκα: γηαηί ἡ θθιεζία πηζηεύεη ζηόλ 



Τξηαδηθό Θεό, ἡ ἀπάληεζε εἶλαη ἁπιή. Γηαηί ἔηζη θαλεξώζεθε θαί 

ἀπνθαιύθζεθε ζέ κᾶο ὁ ἴδηνο ὁ Θεόο.  

 Μηά ἀθόκε καξηπξία ηνῦ Τξηαδηθνῦ Θενῦ ἔρνπκε θαηά ηήλ 

Μεηακόξθσζε ηνῦ Φξηζηνῦ εἰο ηό ὄξνο Θαβώξ. Τό πξόζσπν ηνῦ 

Φξηζηνῦ ιάκπεη πηό δπλαηά θαί ἀπό ηόλ ἥιην, ἀπνθαιύπηνληαο ηό 

ἀιεζηλό πξόζσπν ηῆο Θεόηεηνο. Ὁ Παηήξ ἀθνύεηαη λά ἐπηβεβαηώλεη ὅηη 

«αὐηός ἐζηίν ὁ Τἱός μοσ ὁ ἀγαπηηός ἐν ὧ ηὐδόκηζα» θαί ηό Ἅγην 

Πλεῦκα ὡο λεθέιε θσηεηλή θαιύπηεη ηό ὄξνο. Ὁ Θεόο καο δέλ εἶλαη 

ἀηνκηθόο, ἀιιά θνηλσλία πξνζώπσλ ηῆο ὁπνίαο ηό πεξηερόκελνλ εἶλαη ἡ 

ἀγάπε. Γη’αὐηό θαί ἡ Γξαθή πάιη κᾶο ιέγεη: «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐζηί». 

 Ἡ θθιεζία δηεπθξηλίδνληαο θαί ἑξκελεύνληαο ζενινγηθά αὐηή ηήλ 

ἀπνθάιπςε ηνῦ Θενῦ κᾶο ιέγεη ὅηη ηά Τξία Πξόζσπα ηῆο Θεόηεηνο 

ἀιιεινπεξηρσξνῦληαη θαί ἡ ζρέζε ηνπο εἶλαη ἡ ἀγάπε. 

Ἀιιεινπεξηρσξνῦληαη ζεκαίλεη ὅηη ρσξάεη ηό ἕλα καδί κέ ηό ἄιιν, 

ρσξίο ἡ παξνπζία ηνῦ ἑλόο λά ἀκθηζβεηεῖ ἤ λά ζέηεη ζέ θίλδπλν ηό 

ἄιιν. Ἀιιεινπεξηρσξνῦληαη θαί ἀιιειναγαπῶληαη γη’ αὐηό θαί ὁ 

Τξηαδηθόο Θεόο εἶλαη ἀπνιύησο ἐιεύζεξνο. 

 Ὅια αὐηά ἔρνπλ ἰδηαίηεξε ζεκαζία γηά κᾶο γηαηί κᾶο 

ἀπνθαιύπηνπλ ηόλ ηξόπν θαί ηῆο δηθὴο καο αὐζεληηθῆο ὕπαξμεο. κεῖο 

νἱ ἄλζξσπνη, θαη’ εἰθόλα Θενῦ δεκηνπξγεκέλνη εἴκαζηε ἕλα θαηά ηήλ 

ἀλζξώπηλε θύζε καο θαί πνιινί θαηά ηά πξόζσπα. Ἔρνπκε ινηπόλ 

θιεζεῖ λά ἀιιεινπεξηρσξνύκεζα, ηόζν ζηήλ κηθξή θνηλόηεηα ηῆο 

νἰθνγέλεηάο καο, ὅζν θαί ζηήλ κεγάιε θνηλόηεηα ηῆο θθιεζίαο, λά 

εἴκαζηε ἀγάπε. Τό πεξηερόκελν ηῶλ ζρέζεώλ καο λά εἶλαη ἡ ἀγάπε. 

Δηαθνξεηηθά ἔρνπκε ἀπνηύρεη ζηήλ δσή καο. Ὁ ἄλζξσπνο πνύ δέλ 

ἀγαπᾶ εἶλαη ἕλαο ἀπνηπρεκέλνο ἄλζξσπνο. 

 Οἱ ἄλζξσπνη ἀπό ηά παλάξραηα ρξόληα, ἀιιά θαί ζηά ζεκεξηλά 

δεηνῦλ λά θηηάμνπλ θνηλσλίεο πνύ λά ἐπηθξαηεῖ ἡ δηθαηνζύλε, ἡ εἰξήλε, 

ἡ ἀγάπε. Ἀιιά εἴκαζηε ἐκεῖο νἱ ἴδηνη πνύ ηίο ὑπνλνκεύνπκε. κεῖο ζηήλ 



Παηξίδα καο ζρεδηάδνπκε λά θηηάμνπκε ἕλα θαηλνύξην Σύληαγκα γηά λά 

θάλνπκε πηό δίθαηεο ηή δσή καο θαί ηίο ζρέζεηο καο. Τό ζεκεξηλό 

Σύληαγκά καο ἔρεη ὡο πξννίκηνλ ηήλ δνμνινγία ηνῦ Τξηαδηθνῦ Θενῦ: 

«Γἰς ηό ὄνομα ηῆς Ἁγίας καί Ὁμοοσζίοσ καί ἀδιαιρέηοσ Σριάδος». 

Ὅκσο αὐηή ηήλ πξνκεησπίδα ζέινπλ νἱ ζεκεξηλνί ἄξρνληεο καο λά ηήλ 

δηαγξάςνπλ. Καί ὅκσο αὐηή δσγξαθίδεη κέ ηά πηό ἔληνλα ρξώκαηα ηήλ 

θνηλσλία πνύ ζηόρν ἔρεη ηήλ ἀξεηή θαί ηόλ ἁγηαζκό, ηήλ ἑλόηεηα πνύ 

πεγάδεη ἀπό ηήλ θύζε καο θαί ηήλ ἀγάπε πνύ κᾶο θξαηάεη ἀδηαίξεηνπο 

θαί κνληαζκέλνπο. Κάλνπκε πῶο δέλ θαηαιαβαίλνπκε ὅηη πεγή ηῆο 

δηθαηνζύλεο, ηῆο ἑλόηεηνο θαί ηῆο ἀγάπεο εἶλαη ὁ Τξηαδηθόο Θεόο καο 

δηόηη εἶλαη Ἅγηνο, Ὁκννύζηνο θαί ἀδηαίξεηνο.  

 Τί θνηλσλία ινηπόλ ζέινπκε; Πνηό εἶλαη ηό πξόηππό καο γη’ αὐηή 

ηήλ θνηλσλία;  Ὑπάξρεη θαιύηεξν ἀπό αὐηό πνύ ἤδε κᾶο ἔρεη δνζεῖ; 

Αὐηό ηό πξόηππν ζά πξέπεη λά ἰζρπξνπνηήζνπκε θαί λά ηό θάλνπκε 

ἐλεξγό κέζα ζηήλ δσή καο θαί κέζα ζηήλ θνηλσλία καο, γηά λά γίλνπκε 

κηά ἀγαπεηηθή θνηλσλία ἀιιεινπεξηρσξνύκελσλ ἀλζξώπσλ θαί ὄρη κηά 

ηπθιή κάδα ἀιιεινκηζνύκελσλ ἀηνκηθῶλ, ἐγστζηηθῶλ ὑπάξμεσλ.  

 Τό θῶο ἦιζε πξαγκαηηθά ζηόλ θόζκν, ἀιιά ἐκεῖο κηζνῦκε ηό θῶο 

θαί δέλ ἐξρόκεζα πξόο ηό θῶο γηά κήλ ἐιεγρνῦλ ἀπό ηό θῶο θαί νἱ 

πνλεξέο πξνζέζεηο καο θαί ηά ἀθόκε πνλεξόηεξα ἔξγα καο. 

 Ἄο δνμάζνπκε, ἀδειθνί ηόλ Θεό γηά ηήλ Θενθάλεηα Τνπ, ἄο 

εὐραξηζηήζνπκε γηά ηήλ ἀπνθάιπςε ζέ κᾶο ηνῦ αὐζεληηθνῦ ηξόπνπ 

ὕπαξμήο καο θαί ἄο ἀγσληδόκαζηε λά δήζνπκε κέζα ζηό Φῶο θαί ηήλ 

ἀιήζεηα ηνῦ Τξηαδηθνῦ Θενῦ καο. Σήκεξα ηά Φῶηα θαί ὁ Φσηηζκόο. 

Καιή θώηηζε ζέ ὅινπο καο. 

Γὐρέηεο πάλησλ πξόο ηόλ ἀπνθαιπθζέληα Θεόλ! 

Ὁ πίζθνπνο Σαο 

 


