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«Ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐ- 

τὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». 
 

´ΕΕΕΕτσι µίλησε για τον ερχόµενο Μεσσία ο Πρόδροµος στην 
έρηµο. Έτσι καθώρισε το έργο Του. Το δικό µου το βάπτισµα, έ-
λεγε στους Ιουδαίους, είναι µια πράξις προκαταρκτική, ένα απλό 
βάπτισµα µετανοίας, που συµβολίζει την απόφασι για κάθαρσι, 
για αλλαγή νοοτροπίας· και αποτελεί προετοιµασία για την ερχό-
µενη κρίσι. Έρχεται όµως ύστερα από µένα εκείνος, ο οποίος εί-
ναι «ισχυρότερός µου και του οποίου δεν είµαι ικανός να σκύψω 
να λύσω τα λουριά από τα υποδήµατά του». Αυτός θα εγκαινιάση 
ένα νέο βάπτισµα. Θα σας βαπτίση «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ», θα οδηγή-
ση ολόκληρη την ύπαρξί σας σε άγια βάθη πνευµατικά, θα σας 
χαρίση κάτι απόλυτα νέο.  

 

 ´ΟΟΟΟσοι διαβάζουµε αυτές τις γραµµές, έχουµε, δόξα τῷ Θε-

ῷ, βαπτισθή. Όλοι σχεδόν έχουµε παρακολουθήσει τη βάπτισι κά-
ποιου παιδιού. Η συνήθεια όµως, η άγνοια και η επιπολαιότης, 
σαν βαρύ παραπέτασµα, κρύβουν συχνά το υπέροχο νόηµα των 
µυστηρίων της Εκκλησίας µας και µετατρέπουν τα άγια και δυνα-
µικά γεγονότα σε κουραστικές και ακατανόητες τελετουργίες. 
Αυτές τις ηµέρες, που πλησιάζουν τα Φώτα, η µεγάλη γιορτή, που ωνο-
µάσθηκε έτσι, επειδή στους πρώτους αιώνες πολλοί !βαπτίζοντο και «!φωτίζο-

ντο», αξίζει να θυµηθούµε µερικά βασικά που η Εκκλησία µας δι-
δάσκει   για  το   «µυστήριο  της  υιοθεσίας»,   µε  το  οποίο   ο   άνθρωπος     
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    ᾿ΑΑΑΑρχὴ 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 μετα-

νοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία 

χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποτα-

μῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης 

ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐ-

τοῦ, 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 βα-

πτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.  
 
 

αποκτά µε την ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος νέα οντότητα και 
γίνεται «υἱὸς Θεοῦ» κατά χάριν. Το βάπτισµα        
 

ζωογονεί,  ελευθερώνει,  σώζει. 
 

ΣΣΣΣτις πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής διαβάζουµε ότι ο 
Θεός δηµιούργησε κάθε µορφή ζωής από τα ύδατα δια του Πνεύ-
µατός Του. «Καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος» 
(Γεν. α΄ 2). Οι Πατέρες της Εκκλησίας είδαν εδώ την προεικόνισι 
του βαπτίσµατος. Το Πνεύµα του Θεού έφερε στην ύπαρξι την 
πρώτη ζωή, κινούµενο πάνω στα ύδατα· ανάλογα, το Άγιο Πνεύ-
µα από το νερό του βαπτίσµατος δηµιουργεί µια νέα αφετηρία 
ζωής και παράγει µια νέα κτίσι. 

 

 ΒΒΒΒασικά έργα του νερού είναι ότι: καθαρίζει, καταστρέφει, 
κυρίως δε ζ ω ο γ ο ν ε ί. ∆ίνει στα σπέρµατα δύναµι, συντηρεί τα 
κύτταρα. Οι πηγές δηµιουργούν οάσεις στην έρηµο, οι βροχές κά-
νουν τις πεδιάδες να πρασινίζουν. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. 
Και το νερό του βαπτίσµατος έχει µια διπλή ενέργεια και δύναµι. 
Αφ’ ενός µεν καθαρίζει από το µόλυσµα του κακού, καταστρέφο-
ντας την ισχύ της προπατορικής αµαρτίας, αφ’ ετέρου φέρνει µια 
νέα ζωή.  
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    Α    Α    Α    Αυτή είναι η αρχή του χαρµόσυνου µηνύµατος για τον Ιησού Χριστό, τον 
Υιό του Θεού. Στα βιβλία των προφητών είναι γραµµένο: Στέλνω τον αγγελιο-
φόρο µου πριν από σένα, για να προετοιµάσει τον δρόµο σου! Μια φωνή βρο-
ντοφωνάζει στην έρηµο: ετοιµάστε τον δρόµο για τον Κύριο, ισιώστε τα µονο-
πάτια να περάσει. Σύµφωνα µ’ αυτά, παρουσιάστηκε ο Ιωάννης, ο οποίος βά-
φτιζε στην έρηµο και κήρυττε να µετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτι-
στούν, για να συγχωρηθούν οι αµαρτίες τους. Πήγαιναν σ’ αυτόν όλοι οι κά-
τοικοι της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυµίτες, κι όλους τούς βάφτιζε στον ποταµό 
Ιορδάνη, καθώς οµολογούσαν τις αµαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο 
από τρίχες καµήλας και δερµάτινη ζώνη στη µέση του, έτρωγε ακρίδες, και 
µέλι από αγριοµέλισσες. Στο κήρυγµά του τόνιζε: «Έρχεται ύστερα από µένα 
αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είµαι άξιος να σκύψω και να λύ-
σω το λουρί από τα υποδήµατά του. Εγώ σας βάφτισα µε νερό, εκείνος όµως 
θα σας βαφτίσει µε Άγιο Πνεύµα». (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)    
 
 

ΘΘΘΘα προσεγγίσουµε καλύτερα το βαθύ νόηµα του µυστη-
ρίου, αν προσέξουµε επίσης δυο σπουδαία γεγονότα της Παλαιάς 
∆ιαθήκης, στα οποία οι πρώτοι Χριστιανοί είδαν προµηνύµατα 
και  εικόνες  του  βαπτίσµατος:  Πρώτα  απ’  όλα  τον     κ α τ α κ λ υ - 
σ µ ό. Τότε ο Θεός µε το νερό καθάρισε την κτίσι από τη διε-
φθαρµένη και σάπια από την αµαρτία ανθρωπότητα. Ανάλογο έρ-
γο, που συνδυάζεται µε κάποια καταστροφή –την καταστροφή 
του «παλαιού ανθρώπου», της αµαρτωλής φύσεως που κληρονο-
µήσαµε µε τη γέννησί µας– συντελείται και στο βάπτισµα. Όποιος 
βαπτίζεται σώζεται µε την πίστι σαν τον Νώε. 
 

´ΑΑΑΑλλη προεικόνισι του βαπτίσµατος είδε η Εκκλησία στη  
δ ι ά β α σ ι  τ η ς  Ε ρ υ θ ρ ά ς  θ α λ ά σ σ η ς. Όπως εκεί το νε-
ρό εκµηδένισε τον Φαραώ και τα στρατεύµατά του, έτσι και το 
νερό του βαπτίσµατος εκµηδενίζει τη δύναµι του σατανά. Και κα-
θώς ο λαός του Θεού βγήκε από την Ερυθρά θάλασσα σώος και 
ασφαλής, ελεύθερος πια, γεµάτος ελπίδες, για να βαδίση προς τη 
γη της επαγγελίας, έτσι κι ο χριστιανός βγαίνει από το νερό του 
βαπτίσµατος για να προχωρήση ακολουθώντας τον Χριστό προς 
την «ἐλευθερίαν τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ».  

Κυριακή προ των Φώτων 



ΑΑΑΑλλ’ αν στην Παλαιά ∆ιαθήκη έχουµε απλές «προεικονί-
σεις», «τύπους», που προκαταγγέλλουν το βάπτισµα, το µοναδικό 
νόηµά Του αποκαλύπτεται πλήρως στην Καινή ∆ιαθήκη. 

 

ΣΣΣΣαν αφετηρία για όσους θα ήθελαν να Τον ακολουθήσουν, 
ο     Χριστός     καθιέρωσε     αυτό     το     µυστήριο,     βαπτιζόµενος     ο     ίδιος 
στον Ιορδάνη ποταµό. Στη συνέχεια αποκάλυψε σταδιακά, µε τη 
διδασκαλία και τη ζωή Του, τις πολύπτυχες διαστάσεις του εισα-
γωγικού αυτού στο χώρο της αγιοπνευµατικής ζωής µυστηρίου.  
 

´ΟΟΟΟταν κάποιο βράδυ επισκέφθηκε τον Ιησού ο βουλευτής 
Νικόδηµος, για να ρωτήση και διευκρινήση τα σπουδαιότερα ση-
µεία της διδασκαλίας Του, ο Χριστός τόνισε καθαρά ότι «ἐὰν μή 

τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος (εάν δηλαδή ο άνθρωπος 
δεν ξαναγεννηθή δια του βαπτίσµατος), οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ιω. γ΄ 5). Σαφέστατα δε το επανέλαβε 
µετά την Ανάστασί Του, όταν απέστειλε τους µαθητάς Του να κη-
ρύξουν το Ευαγγέλιο σ’ όλον τον κόσµο και έθεσε το βάπτισµα 
σαν βασικό όρο σωτηρίας: «Πορευθέντες, τους προσέταξε, μα-

θητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα 

τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. 
κη΄ 19). Και πρόσθεσε: «Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσε-

ται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται» (Μάρκ. ις΄ 15-16).  
Αναστασίου Γιαννουλάτου, από τον τόµο ΚΣΤ΄ Φωνή Κυρίου έτος 1978, έκδ. Απ. ∆.  
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Επί τη εκδόσει του 1ου φυλλαδίου του 2015 ευχόµεθα η ευλογία του Θεού να είναι και 
σ’ αυτό το έτος, αλλά και σ’ όλες τις ηµέρες της ζωής µας κοντά µας. Επίσης ευχόµεθα 
όπως και σ’ αυτό το έτος να ωφεληθούµε πνευµατικά από αυτή την ταπεινή έκδοση. 
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Σήµερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 7:00 µ.µ. θα αρχίσει στο 
Ναό µας η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Θεοφανείων.   
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