Στήμ ἀποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίοσ Προδρόμοσ

Ἁγίοσ Ἀμδρέα Κρήτης
Τόκ εἶπακ θαί «Ἠιία». «Καί ἄκ ζέιεηε κά ηό παναδεπηεῖηε, αὐηόξ
εἶκαη ὁ Ἠιίαξ πμύ πνόθεηηαη κάἔνζεη» (Μαηζ. 11, 14). «Καί αὐηόξ ζά
πμνεοηεῖ πνίκ ἀπό

ηόκ

Κύνημ

μέ

ηή

δύκαμε

θαί

ηό

πκεῦμα

ημῦπνμθήηε Ἠιία» (Λμοθ. 1, 17).
Πμιιμί ηόκ ἀπμθάιεζακ θαί «δηδάζθαιμ». «Ἦνζακ δέ θαί ηειῶκεξ κά
βαθηηζημῦκ θαί ημῦεἶπακ, δάζθαιε ηί κά θάκμομε»; (Λμοθ. 3, 12).
Ἀθόμε ὀκμμάζηεθε «ἑημημαζηήξ». «Γηαηί ζά πμνεοηεῖξ πηό μπνμζηά ἀπό
ηόκ

Κύνημ,

κά ἑημημάζεηξ

ζηίξ

ροπέξ

ηῶκἀκζνώπςκ

ηό

δνόμμ

ημῦ Θεμῦ»(Λμοθ. 1, 76).
Καί «θήνοθαξ» ὀκμμάζηεθε. «Ὁ Ἰςάκκεξ βάπηηδε ζηήκἔνεμμ θαί θήνοηηε
βάπηηζμα

μεηακμίαξ

γηά

ηή

ζογπώνεζε

ηῶκ ἁμανηηῶκ

θαί

θήνοηηε

ιέγμκηαξ. Ἔνπεηαη

πίζς ἀπό

μέκα

αὐηόξ

πμύ

εἶκαη ἰζπονόηενμξ ἀπό

μέκα». (Μάνθ. 1, 4-7).
Ὁ ἴδημξ παναθηήνηζε ηόκ ἑαοηό ημο ζάκ θςκή. «Πμηόξ εἶζαη, πέξ μαξ.
Πμηόξ εἶζαη γηά κά δώζμομε θαί ἐμεῖξἀπάκηεζε ζ’ αὐημύξ πμύ μᾶξ ἔζηεηιακ.
Πῶξ ζεςνεῖξ ἐζύ ηόκ ἑαοηό ζμο; Καί ἐθεῖκμξ εἶπε. Ἐγώ εἶμαη ἡ θςκήἐθείκμο
πμύ θςκάδεη ζηήκ ἔνεμμ» (Ἰςάκ. 1, 22).
Γἶκαη θαί ιέγεηαη θαί «Βαπηηζηήξ». «Φηάκεη ὁ Ἰεζμῦξ ζηόκ Ἰμνδάκε ἀπό ηή
Γαιηιαία γηά κά βαπηηζηεῖ ἀπό ηόκἸςάκκε» (Μαηζ. 3, 13). «Ὁ δέ Ἰςάκκεξ
βνηζθόηακ ἐθεῖ θαί βάπηηδε θαί ἔνπμκηακ ὅιμη κά βαπηηζημῦκ» (Μάνθ. 1, 4).
Πῆνε θαί ηό ὄκμμα «ὁμμιμγεηήξ». «Καί ὁμμιόγεζε θαί δέκἀνκήζεθε.
Καί ὁμμιόγεζε ἐπίμμκα θαί εἶπε: Ἐγώ δέκ εἶμαηὁ Φνηζηόξ» (Ἰςάκ. 1, 20).
Ἀκαμθηζβήηεηα εἶκαη θαί «Μάνηοξ». «Ἐθεῖκμξ δέκ ἦηακ ηό θῶξ, ἀιιά εἶπε
ζθμπό κά μανηονήζεη, γηά ηό θῶξ» (Ἰςάκ. 1, 8).
Αὐηόξ ἀθόμα ἀληώζεθε κά ὑπμγνάρεη ηήκ πανμοζία ηῆξἉγίαξ Τνηάδμξ θαί
κά ὀκμμαζηεῖ γη’

αὐηό

«ὑπμγναθεύξ

ηῆξ

Τνηάδμξ». «Ἐθεῖκμξ ὅμςξ

πμύ

μέ ἔζηεηιε κά βαπηίδς ζηό κενό, Ἐθεῖκμξ μμο εἶπε: Σ’ ὅπμημκ ζά δεῖξ κά
θαηεβαίκεη ηό Ἅγημ Πκεῦμα θαί κά μέκεη ἐπάκς ημο, Αὐηόξ εἶκαη Ἐθεῖκμξ πμύ
ζά βαπηίδεη μέ Ἅγημ Πκεῦμα. Καίἐγώ ηόκ εἶδα Αὐηόκ θαί ἔδςζα ηή μανηονία
μμο γη’ αὐηόκὅηη εἶκαη Υἱόξ ημῦ Θεμῦ». (Ἰςάκ. 1, 33-34).
Ὀκμμάζηεθε ἀθόμα «Δίθαημξ θαί Ἅγημξ». «Ὁ Ἡνώδεξ θμβόηακ ηόκ Ἰςάκκε,
γηαηί γκώνηδε πμιύ θαιά ὅηη ἦηακ δίθαημξ θαί ἅγημξ ἄκζνςπμξ» (Μάνθ. 6,
20).
Τόκ ἀπμθάιεζακ θαί «Ἀπόζημιμ». «Ἐζεῖξ μἱ ἴδημη ηό παναδέπεζηε θαί ηό
ιέηε πώξ ζᾶξ εἶπα ὅηη ἐγώ δέκ εἶμαη ὁΦνηζηόξ θαί ὅηη ἐγώ ἔπς ζηαιεῖ, κά
πμνεοηῶ πνίκ ἀπόἘθεῖκμκ» (Ἰςάκ. 3, 28).

Ἕκα ἄιιμ ὀκμμά ημο εἶκαη «Γὐαγγειηζηήξ». «Πανεγμνμῦζε ηό ιαό μέ
πμιιά θαί δηάθμνα ἄιια, ἀιιά ζογπνόκςξ ημῦ πάνηδε θαί ηό πανμύμεκμ
μήκομα, ηό Γὐαγγέιημ» (Λμοθ. 3, 18).
Ἀθόμα ἔπεη θαί ηό ὄκμμα «Νομθαγςγόξ». «Αὐηόξ πμύ ἔπεη ηή κύθε εἶκαη
Νομθίμξ. Ἐθεῖκμξ πμύ εἶκαη θίιμξ ημῦΝομθίμο εἶκαη αὐηόξ πμύ ζηέθεηαη ζηό
πιάη ημο, ηόκἀθμύεη θαί παίνεηαη μέ βαζηά πανά ηή θςκή Τμο. Ἀπ’ αὐηή ηή
πανά γέμηζε θαί ἡ δηθή μμο ροπή, γηαηί ἀληώζεθα κά ζηαζῶ πιάη ζηόκ Νομθίμ
Φνηζηό» (Ἰςάκ. 3, 29-30).
Λέγεηαη θαί «Λύπκμξ». «Ἐθεῖκμξ ἦηακ ηό ιοπκάνη πμύἔθαηγε θαί
θώηηδε, ἐζεῖξ δέ γηά μηά ζηηγμή ζειήζαηε κά θάκεηε ἱιανά ηά πνόζςπά ζαξ μέ
ηό δηθό Τμο θῶξ». (Ἰςάκ. 5, 35).
Πῆνε

θαί

ηόκ

ηίηιμ

«Ἔιεγπμξ

ημῦ Ἡνώδε». «Γηαηί ἔιεγεὁ Ἰςάκκεξ

ζηόκ Ἡνώδε. Δέκ ζμῦ ἐπηηνέπεηαη κά ζοδεῖξ μέ ηή γοκαίθα ημῦ ἀδενθμῦ ζμο
ημῦ Φηιίππμο» (Μάνθ. 6, 18). «Ὁ Ἡνώδεξ ἐπεηδή ἐιεγπόηακ ἀπό ημκ Ἰςάκκε
γηά ηήκ Ἡνςδηάδα ηόκ ἔθιεηζε ζηή θοιαθή». (Λμοθ. 3, 19).
Αὐηά ηά ηόζμ μεγάια θαί ηόζμ ζπμοδαῖα ὀκόμαηα πῆνεὁ Ἰςάκκεξ. Μ’
αὐηά ἔπεη ηημεζεῖ, γη’ αὐηό θαί μἱ πνάλεηξ ημο ἦηακ ζύμθςκεξ μέ ημύξ ηίηιμοξ
ημο. Ἔηζη ὁ Ἰςάκκεξὑπῆνλε ἐθεῖκμξ«πμύ

δέ

γεκκήζεθε ἄκζνςπμξ

μεγαιύηενόξ ημο ζηόκ θόζμμ» (Μαηζ. 6, 11). Αὐηόξ εἶκαη ἐθεῖκμξ γηά
ηόκ ὁπμῖμ πναγμαηηθά ὁ πνμθήηεξ Δαοίδ ράιιεη, ζάκ κά δακείδεηαη ηό ζηόμα
ημῦ Θεμῦ θαί Παηένα θαί ιέεη: «Ἑημίμαζα ιοπκάνη γηά ηόκ Φνηζηό μμο. Πάκς
ζ’ αὐηό δέ, ζά θακενςζεῖ θαί ζά ιάμρεη ἡ Φάνε ημῦ Ἁγίμο Πκεύμαημξ, πμύ ζά
ηόκ πνίζεη Μεζζία θαί βαζηιηά» (Χαιμ. 131, 17-18).
Αὐηόξ

εἶκαη ἐθεῖκμξ ὁ μεγάιμξ Ἠιίαξ, ὄπη ὁ Θεζβίηεξ,ἀιιά

αὐηόξ

πμύ

ζηάζεθε ἀκάμεζα ζηό κόμμ θαί ζηή Φάνε θαί ἔγηκε πνόδνμμμξ ηῆξ πνώηεξ
πανμοζίαξ

ημῦ Φνηζημῦ,ἄκ

θαί ἱζημνηθά, ἔδεζε

μεηά

ηόκ Ἠιία

ηό

Θεζβίηε, ἐθεῖκμξ πμύ εἶπε ὅμμηα μ’ αὐηόκ ἔμπκεοζε θαί δύκαμε, ὅπςξ
πνμεῖπε ὁ ἀνπάγγειμξ ζηόκ παηένα ημο Δαπανία (Λμοθ. 1, 17).
Καί ζέ πμηόκ Δαπανία ηά εἶπε αὐηά ὁ ἄγγειμξ; Σηό Δαπανία πμύ ηό αἷμα
ημο θςκάδεη πηό δοκαηά ἀπό ηό αἷμα ημῦ δίθαημο Ἄβει (Μαηζ. 23, 35).
Αὐηόξ εἶκαη ἐθεῖκμξ πμύ ζθίνηεζε ζηήκ θμηιηά ηῆξ μάκαξ ημο, πνίκ ἀθόμα
δεῖ ηό

θῶξ

ηῆξ ἡμέναξ,

γηαηί

πιενμθμνήζεθε

ηήκ

πανμοζία

ημῦ θομθμνμύμεκμο Δεζπόηε ημο. Αὐηόξ πνεζημμπμίεζε ηή γιώζζα ηῆξ μάκαξ
ημο θαί, ἐκῶ βνηζθόηακ ἀθόμα ζηήκ θμηιηά ηεξ, πνμακάγγεηιε ηή γέκκεζε
ημῦ Υἱμῦ θαί

Λόγμο

ημῦΘεμῦ ἀπό

ηή

Θεμηόθμ

Μανία,

ιέγμκηαξ:«Καί

πῶξ ἔγηκε ζέ μέκα αὐηό ηό πνάγμα κά ἔνζεη ζηό ζπίηη μμο ἡ μεηένα ημῦΚονίμο
θαί Θεμῦ μμο;» (Λμοθ. 1, 43).
Αὐηόξ εἶκαη ἐθεῖκμξ πμύ μέ ηό θήνογμα ηῆξ μεηακμίαξ ζά μαιαθώζεη ηίξ
θανδηέξ ηῶκ γμκηῶκ θαί ζά ηίξ λακαθενεη θμκηά ζηά παηδηά ημοξ θαί «ζά θάκεη
ημύξ

παναζηναηεμέκμοξ

κά ἀπμθηήζμοκ

θνόκεζε ἁγίςκ

θαί

δηθαίςκ ἀκζνώπςκ θαί ἔηζη ζά πνμεημημάζεη ημύξἀκζνώπμοξ, ὥζηε κά
δεπημῦκ ηόκ Κύνημ θαί κά γίκμοκ ιαόξ Τμο» (Λμοθ. 1, 17).
Αὐηόξ ὑπῆνλε

θανπόξ

ζεσθῆξ ὑπμζπέζεςξ,

ηό

πανμόζοκμἄγγειμα

ημῦ Γαβνηήι, ηό ηνοθενό θιςκάνη πμύ πανίζηεθε ἀπό ηόκ Θεό, ζηό
λεναμέκμ ἀπό

ηήκ ἡιηθία

δέκηνμ.

Τό

θανπενό

ιμοιμύδη

ηῆξ

ζηείναξ. Ὁ πνμθήηεξ πμύ εἶκαη γηόξ πνμθήηε. Ὁ ηνόθημμξ ηῆξ ἐνήμμο. Αὐηόξ
πμύ ἑημίμαζε θαί ἑημημάδεη ημύξ ἀκζνώπμοξ ὅιεξ ηῆξ μἰθμομέκεξ ζημύξ
πκεομαηηθμύξ ἀγῶκεξ θαί ζηό θαιμδέλημμ ημῦ Κονίμο. Ὁ ιαμπενόξ δμνοθόνμξ
ημῦ Ἡιίμο, πμύ ιάμπεη πακημηηκά. Τό ιοπκάνη ημῦ ζεσθμῦΦςηόξ. Ὁ ζηναηηώηεξ
ημῦ αἰώκημο
ημῦ Δεζπόηε. Ἡθςκή

βαζηιηᾶ. ὉΝομθαγςγόξ
ημῦ Λόγμο,

πμύ ἱενάηεοζε

ημῦ Νομθίμο. Ὁ δμῦιμξ
ζάκ

ηόκ

Μειπηζεδέθ

αἰώκηα, ὡξ ἀπάημναξ, ἀμήημναξ θαί ἀγεκκεαιόγεημξ.Ὁ ἱενέαξ πμύ ἀληώζεθε

κά ἱενμονγήζεη ἀθόμα θαί ηή Βάπηηζε ημῦ Ἴδημο ημῦ Θεμῦ. Αὐηόξ πμύ ἄθμοζε
μέ ηά ἴδηα ημο η’ ἀθηηά ηόκ Θεό Παηένα κά μηιάεη. Αὐηόξ πμύ βάπηηζε ηόκ Υἱό
θαί Αὐηόξ πμύ εἶδε ηόἍγημ Πκεῦμα.
Αὐηόξ πμύ ὑπῆνλε ηό ηέιμξ ημῦ κόμμο· Αὐηόξ πμύ μεζμιάβεζε ἀκάμεζα
ζηή

Φάνε

ημῦ Θεμῦ θαί

ζημύξἀκζνώπμοξ.

Αὐηόξ

πμύ ὑπῆνλε ὁ μεγαιύηενμξ ἀπ’ ὅιμοξ ημύξ πνμθῆηεξ θαί ζημῦ ὁπμίμο ηό
πνόζςπμ ἐλακηιεῖηαη θάζε πνμθεηηθή δηαθμκία. Ὁ θήνοθαξ ηῆξ βαζηιείαξ ηῶκ
μὐνακῶκ. Ὁ πνόδνμμμξ

ημῦ Φνηζημῦ πμύ

εἶκαη ἡαὐημαιήζεηα. Ἡ ζύνα ἀπό

ηήκ ὁπμία μπαίκμομε ζηό πῶνμ ηῆξ μεηάκμηαξ. Αὐηόξ πμύ ὑπῆνλε ηό θόζμεμα
θαί ἡιαμπνόηεηα ηῶκ πανζέκςκ, Αὐηόξ πμύ ἑημίμαζε ηή ζςηενία μαξ. Αὐηόξ
πμύ κμμμζέηεζε ηή ζςθνμζύκε θαίἔγηκε παιηκάνη ζημύξ πανάκμμμοξ θαί
θαύιμοξ θαί ἀθόμε Αὐηόξ πμύ πεηναγώγεζε ὅζμοξ ζεβάζηεθακ ηό ζεσθό κόμμ.
Αὐηόξ εἶκαη ὁ μεγάιμξ Ἰςάκκεξ. Τό ὄκμμα πμύ βγῆθε ἀπό ηό ζηόμα
ημῦ Θεμῦ θαί

μεηαθένζεθε ἀπό

ημύξ

μὐνακμύξ

ζηό

Δαπανία

μέ

ηήκ ἀνπαγγειηθή θςκή. Αὐηόξ εἶκαη ἡθςκή πμύ γεκκήζεθε ἀπό ηόκ θςθάιαιμ
παηένα. Αὐηόξ πμύ μέ ηή ζηςπή ημῦ παηένα ημο θαηάνγεζε ηή ζηεηνόηεηα ηῆξ
μάκαξ ημο. Αὐηόξ θακένςζε ηόκ «Ἀμκό ημῦ Θεμῦ» μέ ηό δάπηοιό ημο,
δίκμκηαξ ζ’ αὐηό δύκαμε πηό μεγάιε θαί ἀπό ηόκ θαιύηενμ νήημνα. Αὐηόξ πμύ
ζηό πνόζςπό ημο ἔπεη δηθαίςμα κά θαοπηέηαη ἡ ἐγθνάηεηα. Αὐηόξ πμύ ἔδεζε
ζάκ ἄζανθμξ ηήκ ἐπίγεηα δςή ημο, πμύ βνέζεθε ζάκ πμιύηημμξ μανγανίηεξ
μέζα ζηή ιάζπε. Αὐηόξ πμύ ζάκ πμιύηημμξ ζεζαονόξ βνέζεθε ζέ εὔζναοζημ
θαί θηεκό ζεζαονμθοιάθημ. Αὐηόξ πμύἀπείιεζε ηίξ ἄθανπεξ ροπέξ μέ ηό
ληκάνη

ηῆξ

ηόἀζηαμάηεημ

Θείαξ

δηθαημζύκεξ, ἡ θηιένεμε

ζηόμα, ἡ θςκή ἐθείκμο

πμύ

ηνογόκα
θςκάδεη

ηῆξ Ἐθθιεζίαξ,
ζηήκἔνεμμ

θαί ἀκηεπεῖ βνμκηενά ζηά πέναηα ημῦ θόζμμο, ιέγμκηαξ «ἑημημάζηε ηό δνόμμ
ημῦ Κονίμο, θάκεηε ἴζηα ηά μμκμπάηηα ἀπ’ ὅπμο ζά πενάζεη ὁ Κύνημξ ζηίξ
ροπέξ ηῶκἀκζνώπςκ» (Μαηζ. 3, 3 -Ἰςάκ. 1, 23).

Αὐηόξ εἶκαη ἡ γιῶζζα πμύ μέ ηά ζεσθά ηεξ ιόγηα θαί μέ ηήκ ἁγκή θςκή
ηεξ, ἀθόμα θαί μεηά ηό ζάκαηό ημο,ἐιέγπεη ηόκ Ἡνώδε θαί θενύηηεη ηόκ
Φνηζηό,

ιέγμκηαξ: «Μεηακμεῖηε,

γηαηί ἔθηαζε ἡ βαζηιεία

ηῶκ

Οὐνακῶκ» (Μαηζ. 3, 2).
Σηόκ

Θεό ἀκήθεη ἡ δόλα

θαί ἡ μεγαιςζύκε

ζημύξ

αἰώκςκ. Ἀμήκ
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ηῶκ

