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Eγερτήριο
οιός, αλήθεια, ήταν ο Πρόδρομος; 
Ποιο το έργο του; 

Είχε προφητεύσει ο Ησαΐας ότι θα ερχόταν κάποιος απεσταλμένος 
του Θεού. Άγιος άνθρωπος.

Θα προειδοποιήσει και θα προετοιμάσει τον κόσμο για τον 
ερχομό του Σωτήρα.

Θα έμενε στην έρημο.
Αυτό λοιπόν ήταν το κήρυγμα του Προδρόμου: «Ετοιμάστε τις 

ψυχές σας να τον δεχθούν. Ανοίξτε δρόμο να έλθει στην ψυχή σας ο 
Χριστός. 
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Ξερριζώστε από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτιών. 
Βγάλτε τους βράχους των παθών που κλείνουν το δρόμο της 

ψυχής. 
Κάμετε ευθύ. Ίσιο το δρόμο για το Χριστό. 
Ο Πρόδρομος ήταν ασκητική μορφή. 
Φορούσε απλό ένδυμα από μαλλί καμήλας.
Έτρωγε ακρίδες και μέλι που έβρισκε από άγρια μελίσσια.
Δήλωνε ότι δεν ήταν ο Μεσσίας. 
Ήταν πολύ μικρός σε σχέση μ’ Εκείνον, έλεγε.
Κήρυττε μετάνοια. 
Προετοίμαζε το δρόμο του Κυρίου.
Ονομάστηκε τελικά Πρόδρομος. 
Προέτρεπε να φροντίζουν οι άνθρωποι για έργα μετανοίας και 

καρπούς αξίους αυτής. 
Τον ονομάζουμε Προφήτη, γιατί προφητεύει κι εκείνος τον 

ερχομό του Χριστού.
Πρόδρομο, γιατί προηγήθηκε χρονολογικά του ερχομού του 

Κυρίου.
Βαπτιστή, διότι αξιώθηκε να βαπτίσει το Χριστό στον Ιορδάνη.
Κήρυκα μετανοίας.
Ελεγκτή της παρανομίας.
Μάρτυρα, γιατί ήλεγχε την ανήθικη ζωή του Ηρώδη.
«Μείζονα», μεγαλύτερο δηλ. Όλων των προφητών. Έτσι τον 

απεκάλεσε ο ίδιος ο Χριστός. 
Ταπεινό, γιατί μας διδάσκει με το κήρυγμά του. Τη διδασκαλία 

του. Τη ζωή του.
Αυτό το τελευταίο πρέπει ιδιαίτερα να μας προβληματίσει, γιατί 

εμείς με την τυχόν επιτυχία μας, το ελάχιστο αξίωμά μας, τη θέση 
μας, την υποτιθέμενη ανωτερότητά μας, τι κάμνουμε; 

Κομπάζουμε.
Βλέπουμε τους άλλους αφ’ υψηλού.
Συμπεριφερόμαστε εγωϊστικά.
Νομίζουμε ότι είμαστε ανώτεροι.
Προσπαθούμε να ξεχωρίζουμε.
Του Προδρόμου η εμφάνιση, τα ρούχα, η συμπεριφορά, η 

διαγωγή, η ζωή γενικά μιλούν από μακριά για την ταπείνωσή του. 



Όλοι τον σέβονταν. Τον άκουαν. Επιζητούσαν το κήρυγμά του. 
Η αρετή του ας μας γίνει μάθημα. 
Τη χρειαζόμαστε όλοι.
Ο κόσμος την εκτιμά.
Ο Θεός την επιβραβεύει.
Εγερτήριο σάλπισμα λοιπόν. 
Κατακλυσμός Αγάπης. + ο π.Γ

*  *  *
ι γιορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου δεν αποτελούν απλά γεγονότα του 
Εκκλησιαστικού Ημερολογίου, αλλά τρόπο ζωής και σκέψεως της 

Εκκλησίας. 
Ιδιαίτερα τα άγια Θεοφάνεια, που φανερώθηκε τόσο σαφώς η Αγία 

Τριάδα, οι άγιοι Πατέρες θέλουν να βρίσκουν κάποιες αναλογίες με τον 
κατακλυσμό του Νώε. Ενώ εκεί το νερό θανάτωνε την ανθρώπινη ζωή, εδώ 
το Άγιο Βάπτισμα το οποίο εγκαινίασε ο Κύριος με τη βάπτισή του, χαρίζει 
την πνευματική ανακαίνιση της ανθρώπινης φύσης. 

Σαν άλλη κιβωτός του Νώε, η Εκκλησία, την οποία ίδρυσε «ο εν Ιορδάνη 
βαπτισθείς», έσωσε και σώζει το ανθρώπινο γένος. Σαν άλλη περιστερά που 
διεμήνυσε τη λήξη του κατακλυσμού, το Άγιο Πνεύμα «εβεβαίου του λόγου 
το ασφαλές εν είδει περιστεράς». 

Τα άγια Θεοφάνεια λοιπόν αποτελούν έναν άλλο κατακλυσμό αγάπης και 
θείων ευλογιών. Μήπως και η ολοκληρωτική αποστασία των ανθρώπων 
από το Θεό, που προηγήθηκε του πρώτου εκείνου κατακλυσμού, δεν θα 
μας θυμίζει άραγε και τη σύγχρονη καθολική αποστασία και υλόφρονα 
διάθεση στην κατακλυσμική εποχή μας; Όσο και να θέλουν όμως οι 
σκοτεινές δυνάμεις του κακού να παγιδεύουν σε αποστασία τα λογικά 
κτίσματα του Θεού, τα άγια Θεοφάνεια μας δείχνουν πως «του σκότους 
ελυτρώθημεν, τω φωτί της Θεογνωσίας καταυγαζόμενοι». Η θεία κιβωτός 
του Υιού και του Λόγου του Θεού – η Εκκλησία – μας καλεί και πάλι 
στη σωτηρία και τη λύτρωση. Θέλουμε να ελπίζουμε, πως το μεγάλο 
μυστήριο της θείας Επιφάνειας ή Θειοφάνειας θα λάμψει ξανά, για να 
καλέσει το σύγχρονο αποστάτη κόσμο μας «εις το θαυμαστόν Αυτού φως». 

Η μορφή του Τιμίου Προδρόμου κάνει τους Ιουδαίους να συνωστίζονται 
εκεί στον Ιορδάνη ποταμό, για να δεχθούν το βάπτισμα της μετανοίας. 
Ο Τίμιος Πρόδρομος όμως τους προετοιμάζει για να υποδεχθούν με 
ταπείνωση «τον Αμνό του Θεού, που θα πάρει πάνω Του την αμαρτία
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του κόσμου». Έγινε αισθητός «ο χρίων Πατήρ, ο κεχρισμένος Υιός και 
το Χρίσμα, το Άγιον Πνεύμα» κατά μια πατερική έκφραση. Ο Πατέρας 
ακούεται να λέγει: «Ούτος εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα». 
Ο Υιός και Λόγος του Θεού βαπτίζεται και το Πνεύμα το Άγιο φαίνεται 
«ωσεί περιστερά». 

Πρόκειται ασφαλώς για μια μεγαλειώδη «θέα και όραση», της Αγίας 
Τριάδας προσιτής μόνο στους καθαρούς στην καρδιά, σύμφωνα με τους 
λόγους του Σωτήρος. 

Γεύση λοιπόν αθανασίας και βίωση αιωνιότητας αποτελούν για το 
ανθρώπινο γένος τα άγια Θεοφάνεια. Μας χειραγωγούν ακόμη στη γνώση 
του εαυτού μας, των συνανθρώπων μας και όλης της κτίσεως. 

Δεν αποτελεί σχήμα λόγου, αλλ’ αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός, 
ότι την ημέρα αυτή αγιάζεται η λογική φύση των ανθρώπων, αλλά και 
ολόκληρη η δημιουργία. 

Το βάπτισμα του Ιωάννη που δέχτηκε ο ίδιος ο Κύριος, σαν άλλη 
γέφυρα μας οδήγησε στο χριστιανικό Βάπτισμα, που μας απαλλάσσει 
από την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά κι από κάθε άλλη 
αμαρτία. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος βλέπει μια βαθιά αλληγορία 
στον Ιορδάνη ποταμό. 

Ο Ιορδάνης ποταμός πηγάζει από δύο πηγές, τη μια που ονομάζεται Ιόρ 
και την άλλη που λέγεται Δαν. Από τη συνένωση των δύο ποταμών που 
πηγάζουν αντίστοιχα από την Ιόρ και τη Δαν, προέκυψε ο Ιορδάνης που 
χύνεται στη Νεκρά θάλασσα. Έτσι και το ανθρώπινο γένος, αλληγορεί ο 
Ι. Χρυσόστομος, προήλθε από τους προπάτορες τον Αδάμ και την Εύα. 
Μετά την αποστασία, το ανθρώπινο γένος μόνο του πορευόταν στην 
αμαρτία και τον πνευματικό θάνατο που αλληγορούνται με τη Νεκρά 
θάλασσα. Ο Σωτήρας Χριστός όμως με την ενανθρώπησή Του, τη ζωή, 
το θάνατο και την Ανάστασή Του ελευθέρωσε την ανθρώπινη φύση από 
την υποδούλωση στη φθορά και το θάνατο, μάλιστα τον πνευματικό.

(Βασ. Σκιαδάς)                                     
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