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Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος, Θωμαΐδος μάρτυρος ἐν Λέσβῳ, Μελίτωνος ἐκ Βηρυττοῦ
Prophet Malachai, Gordius, Thomaïs of Lesbos, Meliton Confessor

AΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ AΝΑΓΝΩΣΜΑ

Τ

EPISTLE READING

Β ΄ Τιμ. δ ΄, 5-8

έκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσιν,
κακοπάθησον, ἔργον ποίησον
εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ
ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκεν.
Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ
τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής· οὐ μόνον δὲ
ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πάσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν
ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

T

2 Tim. 4: 5-8

imothy, my son, always be steady,
endure suffering, do the work of an
evangelist, fulfil your ministry. For I am
already on the point of being sacrificed;
the time of my departure has come. I
have fought the good fight, I have
finished the race, I have kept the faith.
Henceforth there is laid up for me the
crown of righteousness, which the Lord,
the righteous judge, will award to me on
that Day, and not only to me but also to
all who have loved his appearing.

APOLYTIKION OF THE FOREFEAST

Z

3rd Mode

avoulon prepare, and make ready Nephthalim;
river Jordan stand, leap for joy as you receive
the Master who comes to be baptised. Adam with
our Foremother be glad, do not hide yourselves
as in Paradise of old; for seeing you naked, he
has appeared that he may put on the first robe.
Christ has appeared, as he wishes to renew the
whole creation.
KONTAKION OF THE FOREFEAST

T

4th Mode. Today you have appeared

oday the Lord has come to the streams of
Jordan, and cries aloud to John: Do not be
afraid to baptize me; for I have come to save Adam,
the First-formed.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἀ

Μᾶρκ. α ΄, 1-8

ρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,
υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς γέγραπται ἐν
τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω
τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς
κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου·
φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν
ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους
αὐτοῦ, ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ
ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο
πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ
Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες
ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ
ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν
δὲ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου
καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν
αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
Καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός
μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας
λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ·
ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ
βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Α

GOSPEL READING

T

Mark 1: 1-8

he beginning of the Gospel of Jesus
Christ, the Son of God. As it is written
in the prophets, ‘Behold, I send my
messenger before your face, who shall
prepare your way; the voice of one crying
in the wilderness: prepare the way of the
Lord, make his paths straight.’ John was
baptizing in the wilderness, preaching a
baptism of repentance for the forgiveness
of sins. And there went out to him all
the country of Judea, and all the people
of Jerusalem; and they were baptized by
him in the river Jordan, confessing their
sins. Now John was clothed with camel’s
hair, and had a leather girdle around his
waist, and ate locusts and wild honey. And
he preached, saying, «After me comes
he who is mightier than I, the thong of
whose sandals I am not worthy to stoop
down and untie. I have baptized you with
water; but he will baptize you with the
Holy Spirit».

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΟΣ

φορμή για την επιλογή της Ἀποστολικής περικοπής της Κυριακής προ των
Φώτων στάθηκε η λέξη «ἐπιφάνεια» στο τέλος του κειμένου. Η λέξη αυτή
υπήρξε αρχαία ονομασία της εορτής των Φώτων. Για ποιον όμως λόγο αποδόθηκε
η ονομασία αυτή στη Βάπτιση και όχι στη Γέννηση του Κυρίου; Διότι, όπως παρατηρεί ο ιερός Χρυσόστομος, “ο Κύριος δεν έγινε σε όλους φανερός όταν γεννήθηκε,
αλλά όταν βαπτίστηκε”. Τότε έγινε μια καινούργια αρχή στο σωτηριώδες σχέδιο
του Τριαδικού Θεού, που, τόσο μας αγαπά, ώστε «ἐπεφάνη» στον Ιορδάνη ποταμό.
Η αγάπη του Τριαδικού Θεού, ως κινητήρια δύναμη της καινούργιας αρχής, μας
καλεί να συνεργαστούμε για τη σωτηρία μας και να προσφέρουμε ως αντίδωρο
τη δική μας αγάπη. Αγάπη όχι προς μια θεωρία, μια ιδεολογία, ένα σύστημα, αλλά
αγάπη προς ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Η αγάπη αυτή δεν είναι αγάπη θεωρητική, αφηρημένη ή συναισθηματική, αλλά
αγάπη έμπρακτη, βιωματική, ολόψυχη. Είναι αγάπη που γίνεται δείκτης πορείας
προς «το καθ’ ομοίωσιν», απόδειξη πνευματικής υγείας, κριτήριο τήρησης του λόγου
Εκείνου που μας αγάπησε τόσο, ώστε άφησε τον ουρανό και ήρθε στη γη για μάς.
Κι όποιος αγαπά τον Χριστό δεν μπορεί παρά να τηρεί τις εντολές Του. Άλλωστε
ο Χριστός μας το είπε καθαρά: «ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει» (Ιω. 14,21).

Τον λόγο του Κυρίου αντανακλούν και οι τέσσερις παραγγελίες που απευθύνει ο
Παύλος στην αρχή του αποστολικού αναγνώσματος (Β΄ Τιμ. 4,5), προς τον μαθητή
του Τιμόθεο. Και μπορεί ο Τιμόθεος να ήταν επίσκοπος και συνεχιστής του έργου
του στην Έφεσο, ωστόσο οι παραινέσεις του απευθύνονται προς όλους μας.
Πρώτη παραίνεση: «νῆφε ἐν πᾶσι». Η πρώτη λοιπόν παραίνεση μας καλεί να
γρηγορούμε, να προσέχουμε, ώστε να μη χάσουν τα μάτια της ψυχής μας οπτική
επαφή με τον Κύριο, να μην ενδώσουν τα αυτιά μας στις σειρήνες μιας ζωής χωρίς
Χριστό. Η προσωπική μας επαγρύπνηση στη φρυκτωρία του Χριστού θα βοηθήσει
και όσους μας περιβάλλουν, θα γίνει παράδειγμα, στάση ζωής. Δεύτερη παραίνεση:
«κακοπάθησον». Ως εργάτες του λόγου του Κυρίου, θα χρειαστεί να μοχθήσουμε
και να κάνουμε θυσίες. Μπορεί να βιώσουμε θλίψεις και ταλαιπωρίες, ωστόσο το
βάρος της δοκιμασίας ανακουφίζει η υπόσχεση του Κυρίου ότι δεν θα μας αφήσει να δοκιμαστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Τρίτη παραίνεση: «ἔργον ποίησον
εὐαγγελιστοῦ». Η σημερινή ευαγγελική αφήγηση ξεκινά με τη λέξη ευαγγέλιο, το
χαρμόσυνο δηλαδή μήνυμα της υιοθεσίας μας από τον Θεό, το χαρμόσυνο μήνυμα
ότι, με την έλευση του Κυρίου στον κόσμο γίναμε κατά χάριν παιδιά του Θεού και
κατά πνεύμα αδέλφια με κάθε συνάνθρωπό μας. Αυτό το μήνυμα δεν πρέπει να
αρχειοθετηθεί στο σκληρό δίσκο του μυαλού μας, αλλά ευαγγελικά να διαδοθεί.
Τέταρτη παραίνεση: «τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον». Σχετικά με την παραίνεση αυτή, ας στραφούμε προς τον Βαπτιστή Ιωάννη, ο οποίος, μετά τον Χριστό,
πρωταγωνιστεί στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Δεν τονίζεται τόσο η ασκητική ζωή, το αἰχμηρό κήρυγμα, το προφητικό χάρισμα, όσο η ταπεινή διακονία του:
«ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν
ὑποδημάτων αὐτοῦ» (Μαρκ. 1,7). Το να λύνει κανείς το λουρί του υποδήματος ανήκε
στα καθήκοντα των δούλων. Ηχεί παράξενα το να αυτοπροσδιορίζεται έτσι ένας
άνθρωπος, ο οποίος δεν θεωρείτο μόνο μεγάλος ασκητής, κήρυκας και προφήτης,
αλλά, για πολλούς, ο Μεσσίας. Ωστόσο ο Ιωάννης θυσίασε την όποια προσωπική
επιδίωξη, προκειμένου να συνεργαστεί με τον Θεό. Ενσάρκωσε ιδεώδες ανθρώπινο,
προτού το διατυπώσει ο Ιησούς: «ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει
αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν» (Ματθ. 16,25).
Αυτό είναι το μήνυμα που μας στέλνει σήμερα ο Βαπτιστής Ιωάννης: ακόμη
και ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ροή της ιστορίας, αρκεί να διακονήσει
νηφάλια, θυσιαστικά, ευαγγελικά και ταπεινά το θέλημα του Θεού, δεχόμενος να
γίνει συνεργάτης Του. Τότε ο άνθρωπος διακρίνεται όχι μόνο σε χρόνο ιστορικό,
αλλά και σε χρόνο αιώνιο, κατά τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου: “Δεν είμαστε
πλασμένοι για τη γη. Είμαστε πλασμένοι για τον ουρανό. Η γη είναι το φυτώριο. Κάποτε
θα μεταφυτευτούμε από το φυτώριο στον κήπο του παραδείσου. Όσοι είναι πιστοί,
όσοι έχουν το δένδρο της ζωής τους γεμάτο καρπούς, θα μεταφυτευτούν στον ουρανό.”
Έχουμε άραγε πίστη και έργα καλά στο φυτώριο της γης, ώστε, όταν μεταφυτευτούμε στον κήπο του παραδείσου, να ανθίσουμε και στην αυλή του Θεού, όπως
οι Άγιοί Του; Αμήν!
Ἀρχιμ. Ἀπόστολος Τριφύλλης

SERMON ON THE EPISTLE READING
ew Year resolutions are easy to make and even easier to break. Often they are
to do with things quite trivial, like giving up eating chocolate. If we make this
a serious exercise, however, the reward will be great, nothing less than ‘the crown
of righteousness’ (v. 8). First of all, we need to raise our minds above worldly things,
for they are as water, whereas spiritual things are as a rock, as St John Chrysostom
reminds us in his commentary on this passage. Forget about chocolate. Secondly,
we need to reflect on the year gone by. What we have actually done, rather than
what we said we would do, will tell us what our real priorities have been. We must
be honest with ourselves and decide on the corrections we need to make. We
should establish the right spiritual priorities for the year ahead, remembering
that every day is a gift from God, and that we should take nothing for granted.
As we consider our priorities, we can do no better than be guided by those of the
Holy Apostle, namely to fight the good fight, to finish the race, and to keep the
faith (v.7). He obviously pursued and accomplished these in his own unique way,
but they apply to all of us in the uniqueness of our lives.
Thirdly, assuming then that we have our good intentions lined up for 2021,
what will move them beyond words and thoughts to sustained action and reality?
Resolve. Resolve needs to be married to intention, and therein lies the problem for
many of us. The question is, how do we strengthen our resolve? In asking that,
there is a deeper question, that posed by Our Lord to St Peter. Three times the
Lord asks St Peter if he loves Him, and three times he replies in the affirmative,
adding that He knows that he loves Him (St John 21.15 – 25 Matins Gospel 11). We
would no doubt say the same. But note that each time the Lord responds with an
instruction to do something for Him. What does that tell us? We show that our
love is real by what we do.
So it is time then for some more heart searching, time to reflect on the depth of
God’s bountiful love for us, the ungrateful and thankless ones, time to stir up our
hearts afresh with awe-filled love for Him. What better time to do this than between
the wonderful Feasts of Christmas and Theophany? Therein, in the mysterious
purposes of God, intention became action and reality. We see the depth of God’s
love for us by what He did. Will He see the depth of our love for Him by what we
do, by good intentions turning into deeds?
A ‘crown of righteousness’ is promised to ‘all who have loved His appearing’
(v. 8). This is the same question to St Peter, but just put in a slightly different way.
How do we love ‘the appearing’ of Christ, asks St John Chrysostom? ‘By rejoicing
at His coming; and he who rejoices at His coming will perform works worthy of
His joy; he will throw away his substance if need be, and even his life, so that he
may obtain future blessings…’. The resolve required to translate good intention
into sustained action, to ‘perform works worthy of His joy’, will not be a problem
when our hearts are truly aflame with love for Christ our Saviour.
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