
Ιωάννηρ ο Βαπηιζηήρ: άνοιξε ηον 

δπόμο για ηον Χπιζηό 

 

Η γέννηζη ηος Ιωάννη 

Σελ επνρή εθείλε, ζηνλ λαό ηεο Ηεξνπζαιήκ 

ηεξέαο ήηαλ ν Εαραξίαο. Ζ γπλαίθα ηνπ ιεγόηαλ 

Διηζάβεη. Ο Εαραξίαο θαη ε Διηζάβεη ήηαλ 
ειηθησκέλνη θαη δελ είραλ παηδηά. 

       Μηα κέξα πήγε ν Εαραξίαο ζηνλ λαό. 

Πνιινί άλζξσπνη ζηέθνληαλ εθεί θαη 

πξνζεύρνληαλ. Μόλν ν ηεξέαο επηηξεπόηαλ λα 
κπεη ζην εζσηεξηθό ηνπ λανύ, γηα λα 

πξνζεπρεζεί θαη λα ζπκηάζεη. Ο Εαραξίαο κπήθε 

κέζα ζηνλ λαό. Όηαλ ζηάζεθε κπξνζηά ζην 
ζπζηαζηήξην, ηνπ εκθαλίζηεθε μαθληθά έλαο 

άγγεινο. Ο Εαραξίαο ηαξάρηεθε. Ο άγγεινο 

όκσο ηνπ είπε: «Με θνβάζαη Εαραξία! Ο Θεόο 

άθνπζε ηελ πξνζεπρή ζνπ· ε γπλαίθα ζνπ ε Διηζάβεη ζα ζνπ γελλήζεη γην, θαη ζα 
ηνπ δώζεηο ην όλνκα Ησάλλεο. Όηαλ ζα κεγαιώζεη, ζα πεη ζηνπο αλζξώπνπο: 

«Δηνηκαζηείηε! Ο Θεόο ζάο έζηεηιε ηνλ Μεζζία!» Ο Εαραξίαο είπε ζηνλ άγγειν: 

«Ζ γπλαίθα κνπ ε Διηζάβεη θη εγώ είκαζηε πεξαζκέλεο ειηθίαο. Γελ κπνξνύκε πηα 

λ’ απνθηήζνπκε παηδηά!» Ο άγγεινο ηνπ απνθξίζεθε: «Δγώ είκαη ν Γαβξηήι, θαη 
βξίζθνκαη θνληά ζηνλ Θεό. Ο Θεόο κ’ έζηεηιε λα ζνπ κηιήζσ θαη λα ζνπ 

αλαγγείισ απηή ηελ επράξηζηε είδεζε. Δπεηδή όκσο δελ πίζηεςεο ζηα ιόγηα κνπ, 

απ’ απηή ηε ζηηγκή ζα ράζεηο ηε ιαιηά ζνπ, σο ηε κέξα πνπ ζα γελλεζεί ην παηδί». 
       Ο ιαόο ζην κεηαμύ πεξίκελε λα βγεη ν Εαραξίαο από ην ζπζηαζηήξην θαη λα 

ηνπο επινγήζεη. Όινη απνξνύζαλ γηα ηελ αξγνπνξία ηνπ. Όηαλ όκσο βγήθε, δε 

κπνξνύζε λα ηνπο κηιήζεη θαη θαηάιαβαλ όηη είρε δεη θάπνην όξακα. 

       Ο Εαραξίαο γύξηζε ζην ζπίηη ηνπ. Ζ Διηζάβεη ζύληνκα θαηάιαβε όηη ζα 
απνθηήζεη παηδί.  Χάξεθε πάξα πνιύ θαη είπε: «Ο Θεόο δε κε μέραζε! Απηόο κνπ 

ράξηζε ηνύην ην παηδί». 

       ύληνκα ε Διηζάβεη γέλλεζε ην παηδί ηεο. Ήηαλ αγόξη, όπσο ην είρε πεη ν 
άγγεινο. Οη γείηνλεο θαη νη ζπγγελείο ήξζαλ λα δνπλ ην παηδί θαη λα ραξνύλ καδί κε 

ηελ Διηζάβεη. Σε ξώηεζαλ: «Πώο ζα νλνκαζηεί ην παηδί; ίγνπξα Εαραξίαο, όπσο 

ν παηέξαο ηνπ».  Ζ Διηζάβεη όκσο απάληεζε: «Όρη, ζα νλνκαζηεί Ησάλλεο». Σόηε 

ηεο είπαλ: «Μα δελ ππάξρεη θαλέλαο απ’ ηνπο ζπγγελείο ζνπ πνπ λα έρεη απηό ην 
όλνκα». Ρώηεζαλ ηόηε ηνλ Εαραξία ηη όλνκα ήζειε λα δώζεη ζην παηδί. Ο Εαραξίαο 

πήξε κηα κηθξή πιάθα θαη έγξαςε: «Ησάλλεο είλαη ην όλνκά ηνπ». Μόιηο ην έγξαςε, 

ν Εαραξίαο κπόξεζε θαη πάιη λα κηιήζεη. Ακέζσο άξρηζε λα δνμνινγεί θαη λα 
επραξηζηεί ηνλ Θεό. 

      Όινη νη γείηνλεο ζαύκαζαλ θαη έκεηλαλ έθπιεθηνη. Παληνύ ην ζπδεηνύζαλ θη ν 

θαζέλα 



 

 

Η ζωή ηος Ιωάννη 

Δλώ ήηαλ αθόκε λένο, εγθαηέιεηςε ηνλ θόζκν θη 

απνηξαβήρηεθε ζηελ έξεκν ηνπ Ηνξδάλε πνηακνύ 
όπνπ δίδαζθε ην ιαό θαη ηνπο θαινύζε λα 

κεηαλνήζνπλ. Οη ςπρέο ησλ αλζξώπσλ 

−θνπξαζκέλεο θαη ηαιαηπσξεκέλεο− βξήθαλ 

αλάπαπζε ζην θήξπγκά ηνπ, πνπ ζαλ ην γάξγαξν λεξό δξόζηζε ηε δηςαζκέλε ςπρή 
ηνπο. Ενύζε κε πξνζεπρή θαη λεζηεία. Ζ ηξνθή ηνπ ήηαλ αθξίδεο −αγξηόρνξηα− θαη 

κέιη.  

Αξθεηνί άλζξσπνη κεηαλόεζαλ θαη πίζηεςαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ. Σνπο βάπηηδε ζηα 
λεξά ηνπ Ηνξδάλε πνηακνύ, εθεί όπνπ αξγόηεξα αμηώζεθε λα βαπηίζεη ηνλ ίδην ην 

Χξηζηό. Μηα θνξά θάπνηνη ηνλ ξώηεζαλ αλ είλαη ν Μεζζίαο, ν σηήξαο ηνπ 

θόζκνπ πνπ όινη πεξίκελαλ. Ο Ησάλλεο ην αξλήζεθε: «Δίκαη κόλν απηό πνπ γξάθεη 

ν Ζζαΐαο. Μηα θσλή πνπ βξνληνθσλάδεη ζηελ έξεκν: Eηνηκάζηε ην δξόκν ηνπ 
Κπξίνπ. Ηζηώζηε ην κνλνπάηη λα πεξάζεη». 

Δπεηδή ν Ησάλλεο θαινύζε ηνλ άξρνληα ηεο πεξηνρήο, ηνλ Ζξώδε, λα πάςεη ηελ 

ακαξησιή δσή πνπ δνύζε θαη λα κεηαλνήζεη, ηνλ ζπλέιαβαλ, ηνλ έβαιαλ ζηε 
θπιαθή θαη ηνλ ζαλάησζαλ κε απνθεθαιηζκό.  

Ήηαλ, ινηπόλ, απηόο πνπ πξνεηνίκαζε ην δξόκν γηα λα δερηνύλ νη άλζξσπνη ην 

Χξηζηό, γη’ απηό θαη νλνκάζηεθε Πξόδξνκνο. Ζ Δθθιεζία καο ηηκά ηε κλήκε ηνπ 
ζηηο 7 Ηαλνπαξίνπ θαη ηελ «απνηνκή» ηεο θεθαιήο ηνπ ζηηο 29 Απγνύζηνπ. Δπεηδή 

πξνθήηεςε ηνλ εξρνκό ηνπ Χξηζηνύ ζηνλ θόζκν θαη είρε ηόζν άγηα δσή, 

νλνκάζηεθε ν «ζεβαζκηόηεξνο ησλ πξνθεηώλ» θαη είλαη ν ηειεπηαίνο πξνθήηεο 

 

Ο Ηεζνύο θη ν Ησάλλεο   

Ο Ησάλλεο ζπλήζηδε λα ιέεη ζηνπο αλζξώπνπο γηα ηνλ Ηεζνύ: «’ απηόλ πνπ ζα 
’ξζεη κεηά από κέλα, δελ είκαη άμηνο νύηε ηα θνξδόληα από ηα ζαλδάιηα ηνπ λα 

ιύζσ». 

Όηαλ ν Ησάλλεο είδε γηα πξώηε θνξά ηνλ Ηεζνύ, είπε ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ήηαλ 
ζπγθεληξσκέλνη θαη ηνλ άθνπγαλ: «Να ο Αμνόρ 

*
 ηνπ Θενύ πνπ ζεθώλεη πάλσ ηνπ 

ηελ ακαξηία ηνπ θόζκνπ». 

Κη ν Κύξηνο όκσο αγαπνύζε θαη εθηηκνύζε ηδηαίηεξα ηνλ Ησάλλε θαη είπε γη’ απηόλ 
ζηνπο καζεηέο ηνπ: «Αιήζεηα ζαο ιέσ, δε γελλήζεθε από γπλαίθα άλζξσπνο 

ζπνπδαηόηεξνο από ηνλ Ησάλλε ην Βαπηηζηή».  


