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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Η Δκκληρία μαπ ρήμεοα ςελεί ρύμανη λαςοεσςική για μα ςιμήρει ςξ ποόρχπξ πξσ
είυε ςξμ κύοιξ οόλξ ρςημ βάπςιρη ςξσ Χοιρςξύ. Τξμ ςίμιξ Ποόδοξμξ. Ο ςίμιξπ
Ποόδοξμξπ είμαι ξ βαπςιρςήπ ςξσ Κσοίξσ, πξσ ανιώθηκε αμάμερα ρε διρεκαςξμμύοια αμθοώπξσπ όλχμ ςχμ επξυώμ μα ςξμ βαπςίρει!
Τι ήςαμ ςξ βάπςιρμα ςξσ Ιχάμμξσ; Ήςαμ βάπςιρμα μεςαμξίαπ. Ήςαμ δηλαδή έμα
μέρξ πξσ καλλιεογξύρε ςξσπ αμθοώπξσπ και ςξσπ ποξεςξίμαζε για μα μεςαμξήρξσμ.
Σςημ Παλαιά Διαθήκη είυαμε ςξσπ διατόοξσπ καθαομξύπ, όςαμ ξι Ιξσδαίξι
παοέβαιμαμ μξμικέπ διαςάνειπ ςηπ. Αμ π. υ. άγγιζε καμείπ μεκοό, ή πληρίαζε μεκοξύπ
ή έςοχγε απαγξοεσμέμη ςοξτή, λξσζόςαμ και θεχοείςξ ακάθαοςξπ μέυοι ςξ βοάδσ
εκείμηπ ςηπ ημέοαπ (Λεσψς. 15,5). Μεςά όμχπ θεχοείςξ καθαοόπ. Σςημ
ποαγμαςικόςηςα ασςά βέβαια δεμ ήςαμ ακαθαορία, αλλά επειδή ήςαμ πμεσμαςικά
αςελείπ, με ασςά ςα μέςοα ξ Θεόπ ςξσπ έκαμε πιξ εσλαβείπ και ςξσπ ποξεςξίμαζε από
ςημ ποώςη εκείμη ρςιγμή μα είμαι πιξ καςάλληλξι για ςημ καςαμόηρη ςχμ
σφηλξςέοχμ ποαγμάςχμ. Δπίρηπ ξι καθαομξί ασςξί βξηθξύραμ ρε ποξτύλανη ςηπ
ρχμαςικήπ σγείαπ, ρε μια επξυή πξσ η σγιειμή δεμ ήςαμ καθόλξσ εύκξλη σπόθερη,
ατξύ δεμ σπήουε η απαιςξύμεμη γμώρη.
Τξ βάπςιρμα ςξσ Ιχάμμξσ αμεβάζει ςξσπ Ιροαηλίςεπ ηθικά και θεξλξγικά. Δεμ ςξσπ
λέγει πλύμεςε ςα οξύυα ραπ και λξύρεςε ςξ ρώμα ραπ και θα γίμεςε καθαοξί αλλά
«πξιήραςε καοπξύπ μεςαμξίαπ» (Λκ. 3,8). Τξσπ βάζει μα βαπςιρθξύμ, αλλά ρσγυοόμχπ ςξσπ ζηςά μα ενξμξλξγηθξύμ ςιπ αμαοςίεπ ςξσπ (Μαςθ. 3,6). Τξσπ ελέγυει ασρςηοά και ςξσπ απξθαοούμει ρςξ μα επαμαπαύξμςαι όςι είμαι παιδιά ςξσ Αβοαάμ
και ρσμεπώπ ξ Θεόπ είμαι μαζί ςξσπ, αρυέςχπ αμ δεμ ζξσμ και δεμ πξλιςεύξμςαι
ρύμτχμα με ςξ μόμξ ςηπ Παλαιάπ Διαθήκηπ. Τξ βάπςιρμά ςξσ ήςαμ «βάπςιρμα
μεςαμξίαπ ειπ άτεριμ αμαοςιώμ» (Λκ. 3,3).
Τξ βάπςιρμα ςξσ Ιχάμμξσ ήςαμ αμώςεοξ ςχμ ιξσδαψκώμ καθαομώμ αλλά καςώςεοξ
όμχπ ςξσ δικξύ μαπ. Δεμ υάοιζε Πμεύμα Άγιξ ξύςε παοείυε ξσριαρςικά άτερη αμαοςιώμ. Απλώπ βξηθξύρε ρςημ ρσμειδηςξπξίηρη ςηπ αμαοςχλόςηςαπ και ςηπ αμάγκηπ
μεςαμξίαπ. Γι’ ασςό ακοιβώπ ξ Ιχάμμηπ έλεγε «Δγώ μεμ σμάπ βαπςίζχ εμ ύδαςι, εκείμξπ δε βαπςίρει σμάπ εμ Πμεύμαςι Αγίχ και πσοί (Μαςθ. 3,11). Από εδώ ταίμεςαι
όςι ασςόπ δεμ βάπςιζε με Πμεύμα Άγιξ. Τι ρημαίμει όςι ξ Χοιρςόπ θα μαπ βαπςίρει
«εμ Πμεύμαςι Αγίχ και πσοί» ςξ καςαλαβαίμξσμε, εάμ θσμηθξύμε ςημ ημέοα ςηπ
Πεμςηκξρςήπ. Τόςε καςέβηκε ςξ Πμεύμα ςξ Άγιξ με μξοτή πσοίμχμ γλχρρώμ και
βάπςιρε ςξσπ απξρςόλξσπ και ςξσπ υοιρςιαμξύπ ςξσ σπεοώξσ. Έγιμε κξλσμβήθοα ςξ
σπεοώξ λέγει ξ άγιξπ Χοσρόρςξμξπ.
Με ςξ μεοό έμα μεςαλλικό αμςικείμεμξ καθαοίζεςαι μόμξ ενχςεοικά, εμώ η τχςιά
ειρυχοεί μέρα ςξσ και ςξ λειώμει, ώρςε μα καθαοιρθεί από κάθε ποόρμινη, μα πάοει
μέα μξοτή και μέξ ρυήμα. Έςρι ςξ βάπςιρμα ςξσ Μερρία –πξσ εμταμίζεςαι ποώςη
τξοά ςημ ημέοα ςηπ Πεμςηκξρςήπ, όπξσ ςξ άγιξ Πμεύμα καςέουεςαι με μξοτή πσοίμχμ γλχρρώμ εκπληοώμξμςαπ ςημ ποξτηςεία ςξσ Ιχάμμξσ– εναγμίζει βαθειά ςξμ
άμθοχπξ και ςξμ μεςαμξοτώμει, καθώπ ςξ Άγιξ Πμεύμα ραμ τχςιά διαπεομά
ξλόκληοη ςημ ύπαονή ςξσ. Τξ όςι ςξ βάπςιρμα ςξσ Χοιρςξύ είμαι ασςό πξσ δίμει

ςημ ποαγμαςική άτερη και ρσγυώοηρη ταίμεςαι ρςξ όςι με ασςό ξι υοιρςιαμξί
ελάμβαμαμ ςα υαοίρμαςα ςξσ Αγίξσ Πμεύμαςξπ. «Δεμ παίομειπ Άγιξ Πμεύμα, αμ δεμ
είραι πλήοχπ καθαοόπ» λέγει ξ άγιξπ Χοσρόρςξμξπ.
Τξ όςι ςξ βάπςιρμα ςξσ Ιχάμμξσ δεμ παοείυε Πμεύμα Άγιξ ταίμεςαι και ρςξ ρημεοιμό απξρςξλικό αμάγμχρμα (Ποάν. 19,1-6). Ο Παύλξπ βοίρκει ρςημ Έτερξ δώδεκα
μαθηςέπ ςξσ Ιχάμμη και ςξσπ οχςά αμ έλαβαμ Πμεύμα Άγιξ, όςαμ πίρςεφαμ. Και
εκείμξι απαμςξύμ όςι δεμ γμχοίζξσμ καμ αμ σπάουει Άγιξ Πμεύμα. Τόςε ξ Παύλξπ
γεμάςξπ απξοία ςξσπ οχςά ςι βάπςιρμα πήοαμ, για μα λάβει ςημ απάμςηρη όςι
βαπςίρςηκαμ ρςξ βάπςιρμα ςξσ Ιχάμμη. Και ςόςε ξ Παύλξπ ςξσπ απεκάλσφε όςι ςξ
βάπςιρμα ςξσ Ιχάμμη, πξσ ήςαμ βάπςιρμα μεςαμξίαπ, γιμόςαμ για μα πιρςέφξσμ ρ’
ασςόμ πξσ θα εουόςαμ μεςά απ’ ασςόμ, ρςξμ Ιηρξύ Χοιρςό. Ασςό ήςαμ ςξ
απξςέλερμα ςξσ βαπςίρμαςξπ ςξσ Ποξδοόμξσ. Δμώ ταιμξμεμικά ξ Χοιρςόπ πήγε μα
βαπςιρθεί όπχπ ξι άλλξι άμθοχπξι, έγιμε Θεξτάμεια, ταμεοώθηκε ςξ μσρςήοιξ ςηπ
Αγίαπ Τοιάδξπ, και απξκαλύτθηκε όςι ξ Χοιρςόπ είμαι Υιόπ ςξσ Θεξύ. Οσριαρςικά
η ςαπείμχρη ςηπ βαπςίρεχπ ςξσ Χοιρςξύ ξδήγηρε ρςημ απξθέχρή ςξσ.
Τξ μα πηγαίμει ξ Ιχάμμηπ ρςξ ρπίςι ςξσ καθεμόπ και μα πεοιτέοει ςξ Χοιρςό, ρσρςήμξμςάπ ςξμ όςι είμαι Υιόπ ςξσ Θεξύ, θα καθιρςξύρε ύπξπςη ςημ μαοςσοία ςξσ.
Δπίρηπ δεμ θα μπξοξύρε μα ςξμ ξδηγήρει ρε ρσμαγχγέπ και ρςξ μαό, διόςι θα νσπμξύρε ποόχοα ςξ μίρξπ ςξσ θοηρκεσςικξύ καςερςημέμξσ ςηπ Παλαιάπ Διαθήκηπ.
Τξ μα έοθει ξ Χοιρςόπ όμχπ, δήθεμ για μα βαπςιρςεί, και κει μα γίμει η παοξσρίαρη
και η ταμέοχρη ςξσ ρςξμ κόρμξ, ασςό ήςαμ ςξ σπεοτσέπ ςέυμαρμα ςηπ θείαπ
ποξμξίαπ και ρξτίαπ και καθιρςξύρε έςρι αμύπξπςη ςη μαοςσοία ςξσ Ποξδοόμξσ, ξ
ξπξίξπ αμαγκάρςηκε μα ξμξλξγήρει όςι κι ασςόπ δεμ ςξμ ήνεοε και ςξμ γμώοιρε από
ςημ κάθξδξ ςξσ αγίξσ Πμεύμαςξπ (Ιχ. 1,33). Ο Ποόδοξμξπ ήςαμ ρσγγεμήπ με ςξμ
Χοιρςό και μπξοξύρε μα πει καμείπ όςι μεοξληπςικά ςξμ επαιμξύρε. Γι’ ασςό η θεία
ποόμξια ςξμ ξδήγηρε ρςημ έοημξ, ώρςε μα μη ςξμ γμχοίζει καθόλξσ και μα
υοειαρςεί η θεία απξκάλσφη ςηπ βαπςίρεχπ για μα ςξμ μάθει. Κι εμώ ςξ βάπςιρμα
ςξσ Ιχάμμξσ δεμ παοέυει Άγιξ Πμεύμα, εμ ςξύςξιπ καςεβαίμει ςξ Άγιξ Πμεύμα, για
μα ςξμ δείνει και μα ςξμ απξκαλύφει ρςξμ κόρμξ!
Όςαμ άκξσραμ ξι δώδεκα μαθηςέπ ςξσ Ποξδοόμξσ ςξμ απόρςξλξ Παύλξ μα ςξσπ
ενηγεί πξιξ ήςαμ ςξ μόημα ςξσ βαπςίρμαςξπ ςξσ Ποξδοόμξσ, ζήςηραμ από ςξμ
Παύλξ μα ςξσπ βαπςίρει ρςξ όμξμα ςξσ Χοιρςξύ και, όςαμ ξ Παύλξπ έβαλε ςα υέοια
ςξσ επάμχ ςξσπ, ςόςε πήοαμ Πμεύμα Άγιξ και άουιραμ μα μιλξύμ γλώρρεπ και μα
ποξτηςεύξσμ.
Συεςικά με ςξ όςι ςξ υοιρςιαμικό βάπςιρμα παοέυει Άγιξ Πμεύμα θα αματέοξσμε
και μία άλλη γμώμη ςξσ αγίξσ Χοσρξρςόμξσ. «Τί είμαι ςξ βάπςιρμα; Δίμαι παοάδξνξπ ςοόπξπ δημιξσογίαπ εκ μέξσ ςξσ αμθοώπξσ. Σςη ποώςη δημιξσογία ςξσ αμθοώπξσ υοηριμξπξιήθηκαμ χπ σλικά μεοό και υώμα. Σςημ δεύςεοη
υοηριμξπξιξύμςαι μεοό και Άγιξ Πμεύμα (Δ.Π.Δ. 13,114·131). Με ςξ Άγιξ Πμεύμα
πλάθεςαι, μ’ ασςό δημιξσογείςαι, όπχπ ακοιβώπ ξ Χοιρςόπ ρςη μήςοα ςηπ Παοθέμξσ
(Δ.Π.Δ. 22,204).
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