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Βυθομετρήσεις
(ένα μήνυμα)

Ανοίγει το δρόμο

ναζητούνται σήμερα ισορροπίες κρατών. Δυνάμεων. Οπλικών 
συστημάτων. Συνθηκών.

Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί αλυσίδα προβλημάτων, όπως: 
Πού αναζητείται η ισορροπία; Με ποιον τρόπο; Ποια διάθεση; 
Είναι δεδομένο, ότι τα θολά νερά δεν ξεδιψούν.
Οι εγωισμοί μεγιστοποιούν το πρόβλημα. 
Χρειάζεται ρεαλισμός. Προσγείωση. Έστω και ανώμαλη. 
Τα πράγματα λοιπόν ισορροπούν μόνο στην αλήθεια, αφού τη δούμε 

κατάματα. Χωρίς γυαλιά μυωπίας. Χρωματιστά. 
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Ισορροπία λοιπόν θα επέλθει, όταν ο καθένας δει τα πράγματα, ως 
έχουν. Χωρίς ψευδαισθήσεις. Όχι εξαμβλωματική. Όταν αναγνωρίσει 
ότι κανένα χάρισμά του δεν έχει αφετηρία τον ίδιο του τον εαυτό. Όλα 
είναι δώρα της αγάπης του Θεού. Όταν καλλιεργήσει την αυτογνωσία 
την αληθινή. 

Ταπεινώνεται και αποκτά μια σχέση εξάρτησης από το Θεό, αφού 
η αποκοπή συμαίνει απομάκρυνση από την πηγή της ζωής και της 
ομορφιάς. Μια σχέση τώρα όχι καταναγκαστική. Αλλά ελευθερίας. Σχέση 
εμπιστοσύνης. Όπως νιώθει το παιδί προς τον Πατέρα.

Μπροστά σ’ αυτή την πραγματικότητα ο άνθρωπος μένει εκστατικός. 
Συνειδητοποιεί, ότι όχι μόνο η δύναμη, αλλά και η αγάπη του Θεού 
Πατέρα προς αυτόν κινείται στα ίδια επίπεδα. 

Δεν περιορίζεται στο αίσθημα της ταπείνωσης μπροστά στο Θεό. 
Ανοίγεται αβίαστα στο αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Γεγονός, που γεμίζει 
την ψυχή του με ανέκφραστη χαρά και αγαλλίαση. Κινείται δηλ., στης 
θείας φωτοχυσίας το άπλετο φως.

Υπακούει. 
Προσεύχεται. 
Υπομένει τις θλίψεις.
Ανέχεται τους άλλους. 
Απεγκλωβίζεται από τα αγχώδη δεσμά του χώρου και του χρόνου.
Ανοίγεται σε μια νέα διάσταση. Αυτή της αιωνιότητας. 
Πάντα προσφεύγει στην ταπεινή της Βηθλεέμ Φάτνη, αλλά και την 

άκρα ταπείνωση του Σταυρού. Όπως επίσης της ερήμου του Ιωάννη, που 
πλήρως συμβαδίζει με τον απόλυτο ρεαλισμό της ζωής. Και ανοίγει σ’ 
εμάς το δρόμο.

Μπαίνουμε εμείς σε τούτη την πορεία; 
+ ο π.Γ

*   *  *

Τί δεν ήταν
ταν σπουδαίος γι’ αυτό που ήταν ο Ιωάννης. Αλλ’ ήταν σπουδαίος και 
γι’ αυτό, που δεν ήταν. Δεν ήταν ουρανός, αλλ’ ούτε και γη. Ήταν κάτι 

μεταξύ ουρανού και γης. 
Ήταν σπουδαίος, γιατί δεν ήταν γη. Όταν όλοι είναι λάσπη, το να 

μην είναι κάποιος λάσπη αυτό είναι σπουδαίο· σπουδαίος για κάτι, που
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δεν είναι. Και ο Ιωάννης δεν ήταν λάσπη· δεν ήταν σάρκα· δεν ήταν σαρκικός 
άνθρωπος. Ήταν επίγειος άγγελος. Αλλά δεν ήταν και ουρανός. Σπουδαίος όχι 
γιατί δεν ήταν ουρανός, αλλά γιατί γνώριζε τα μέτρα του·είχε αυτογνωσία της 
αποστολής του. Ήξερε την τεράστια απόστασι, που τον χώριζε από τον Ιησού 
Χριστό. 

Αληθινά σπουδαίος και μεγάλος είναι εκείνος, που θεωρεί τον εαυτό του 
μικρό και ανάξιο. Αν η ταπείνωση είναι η υψοποιός δύναμις, ο Ιωάννης 
διέθετε ταπείνωση σε ύψιστο βαθμό. Αν ο ταπεινός είναι ο όντως υψηλός, 
τότε ο Ιωάννης είναι ο υψηλότερος των ανθρώπων της παλαιάς εποχής, αφού 
ήταν ταπεινότερος πάντων. Αν ο ταπεινός αγγίζει το Θεό, τότε ο Ιωάννης, που 
αξιώθηκε ν’ αγγίξει «κορυφήν του Δεσπότου», είναι όντως ταπεινός. 

Ορειβάτης δεν ανεβαίνει σε υψηλή κορυφή, σαν την κορυφή της αρετής 
και της αγιότητος, που ανέβηκε ο Ιωάννης. Τόσο υψηλά είχε ανεβεί ο Ιωάννης, 
ώστε προσείλκυσε το θαυμασμό του ίδιου του Κυρίου. 

Δύο πρόσωπα προκάλεσαν το θαυμασμό του Θεού. Η Π α ν α γ ί α , που 
αξιώθηκε να λειτουργήση το μυστήριο της σαρκώσεως, της ενανθρωπήσεως 
του Υιού του Θεού, και ο Ι ω ά ν ν η ς , που αξιώθηκε να λειτουργήση το 
μυστήριο των Θεοφανείων, της φανερώσεως των τριών προσώπων της Αγίας 
Τριάδος. 

Σπουδαίος για την ταπείνωσί του ο Ιωάννης. Και ταπείνωσις είναι να 
ξέρη κανείς και να συναισθάνεται τι δεν είναι. Σε εποχή μάλιστα, που πολύ 
προβάλλεται το «Εγώ», το τι είναι το «Εγώ», το τι είμαι «εγώ», το τι είμαστε 
εμείς, είναι θαυμαστό να βλέπεις και να ακούς κάποιον, που λέει: «Δεν είμαι 
εγώ»! Και ο Ιωάννης το έλεγε αυτό, όχι από άρνηση, αλλ’ από θέση. 

Η καλύτερη θέση είναι η άρνηση της ψεύτικης θέσης, που οι άλλοι μας 
δίνουν. «Δεν είμαι εγώ, αυτό που νομίζετε.» Αναγκάστηκε δε πολλές φορές να 
πη παρόμοιο λόγο ο Ιωάννης. «Δεν είμαι αυτό, που νομίζετε…».

Οι άνθρωποι λαχταρούσαν να δουν το Μεσσία. Έκτακτο φαινόμενο 
ο Ιωάννης. Έσπαγε τη ρουτίνα του θρησκευτικού τυπικισμού και της 
κενόδοξης ιδιοτέλειας. Ήταν όχι απλώς σπάνιο, αλλά μοναδικό πρόσωπο. 
Δικαιολογημένα, λοιπόν, τον ταύτιζε ο λαός μ’ εκείνον που περίμεναν. 

Αλλ’ ο Ιωάννης αντιδρά με τη φυσική αντίδραση κάθε τιμίου, που ξέρει το 
ρόλο του και δεν εκμεταλλεύεται την υπερβολή του λαού. «Έλεγεν ο Ιωάννης· 
Τίνα με υπονοείτε είναι; Ουκ ειμι εγώ, αλλ’ ιδού έρχεται μετ’ εμέ, ου ουκ ειμι 
άξιος το υπόδημα των ποδών λύσαι». (Πραξ. 13,25).

Ας δούμε λοιπόν τι δεν ήταν ο Ιωάννης. Έτσι θα τον θαυμάσουμε 
περισσότερο. 



Πολύ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι κανένα άλλο πρόσωπο στην 
Καινή Διαθήκη δεν ζωγραφίζεται τόσο, όσο ο Ιωάννης. Ούτε οι Απόστολοι 
ούτε η Παναγία προβάλλονται τόσο, όσο ο Βαπτιστής και Πρόδρομος Ιωάννης. 
Μετά το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου, για το πρόσωπο του Ιωάννη μιλάει 
η Καινή Διαθήκη. Και είναι φυσικό ένα πρόσωπο, που τόσο προβάλλεται, να 
παίρνη στη φαντασία και την αγάπη του λαού διαστάσεις μεγαλύτερες από τις 
κανονικές. 

Γι’ αυτό ο Ιωάννης προλαβαίνει και θέτει φραγμό στην υπερβολή του 
θαυμασμού. Είναι δυνατό το μήνυμά του με την άρνηση του «Εγώ» του, σε μία 
εποχή, που στον πνευματικό χώρο η δική μας προβολή τείνει να καλύψη το 
πρόσωπο του Κυρίου Ιησού. Εμείς προβάλλουμε την πνευματική μας ιδιότητα 
και πατρότητα και ζητάμε υπακοή στα δικά μας λόγια. 

Ο Ιωάννης δεν παύει να συνιστά το Χριστό, τον Αμνό του Θεού· να ρίχνη τους 
προβολείς του στο πρόσωπο Εκείνου, το μόνο αξιέραστο σε απόλυτο βαθμό· να 
προβάλλη την υπακοή σε Εκείνον. «Ο πιστεύων εις τον υιόν έχει ζωή αιώνιον. 
Ο δε απειθών τω υιώ, ουκ όψεται ζωήν, αλλ’ η οργή του Θεού μένει επ’ αυτόν.» 
(Ιωαν. 3,36)

Τι δεν ήταν ο Ιωάννης; 
Δεν ήταν αυτό, που θαυμάζουν συνήθως οι άνθρωποι. Τους χαρισματούχους 

κυρίως θαυμάζουν. Ο Ιωάννης δεν ήταν χαρισματούχος, με την έννοια, που 
θέλουν το χαρισματούχο σήμερα: Να κάνη, δηλαδή θαύματα, να βγάζη δαιμόνια, 
να προλέγη τα μέλλοντα, να προορά. 

Ο Ιωάννης δεν έκανε θαύματα, σημεία. Ή μάλλον, δεν έκανε μικρά θαύματα, 
εκείνα, που συνήθως εντυπωσιάζουν, αλλά που πολλές φορές δεν οικοδομούν. 
Έκανε το μεγάλο θαύμα, εκείνο, που σώζει. Και το μεγάλο θαύμα είναι η 
μαρτυρία του Ιησού. 

Προέβαλλε Εκείνον, που μπορεί και σώμα και ψυχή να σώση. «Ιωάννης μεν 
σημείον εποίησεν ουδέν, πάντα δε όσα είπεν Ιωάννης περί Ιησού, αληθή ην». 
(Ιωαν. 10,41).

Θαύματα ζητούν οι άνθρωποι και δεν βλέπουν το μεγάλο θαύμα, που είναι 
ο άγιος. Ο Ιωάννης δεν ήταν χαρισματούχος, θαυματοποιός. Ήταν άγιος. Και ο 
άγιος φανερώνει στους ανθρώπους το ακόμα μεγαλύτερο θαύμα· την Αλήθεια, 
τη σαρκωμένη Αλήθεια...” (Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκης)
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