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Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος για το ΧρισΙό 

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ο Πρόδρομος είναι η 

φωνή του Χριστού. Εκεί στα έρημα 

του Ιορδάνη που έμενε, το Χριστό 

εσκέπτετο και το Χριστό προεκήρυτ

τε και τον παρουσίαζε με τρεις εικό

νες: Αξίνη, φτυάρι, αμνό. Ας δούμε 

τις εικόνες αυτές: 

Πρώτη εικόνα της aξίνας: 'Ήδη και η 

aξίνα προς την ρίζαν κείται" (Ματθ. 

3.10). Ο Χριστός ήρθε να ξεριζώσει 
και να φυτεύσει. Να ξεριζώσει από το 

χωράφι της ψυχής μας τα αγκάθια 

των παθών και να φυτεύσει τα άνθη 

των aρετών. Με την aξίνα του Ευαγ

γελικού Λόγου να ξεριζώσει και 

κατακόψει τα άχρηστα δέντρα της 

αμαρτίας. Τις ψεύτικες μέχρι τότε 

θρησκείες και παραδόσεις. Η aξίνα 

είναι η παντοδύναμη χάρη του Χρι

στού που με τη δύναμη της θα ξερι

ζωθούν και τα δικά μας πάθη, όσο 

βαθιά κι αν είναι ριζωμένα στην ψυχή 

μας. 

Δεύτερη εικόνα, το φτυάρι: Ο Χρι

στός θα πάρει κάποια μέρα το φτυάρι 

Του και θα διαχωρίσει το άχυρο από 

το σιτάρι, τους δικαίους από τους 

αδίκους, τους πιστούς από τους aπί

στους, τους ευσεβείς από τους aσε

βείς. Το άχυρο (όσοι από μας θα βρι

σκόμαστε στη θέση του aχύρου) θα 

πετακτεί στη φωτιά της κόλασης. Το 

Χριστόδουλος Παχουλίδης 

σιτάρι (όσοι από μας θα βρισκόματε 

στη θέση του σιταριού) θα συναχθεί 

στις αποθήκες της αγάπης του Χρι

στού. Δηλαδή οι πιστοί θα κληρονο

μι)σουν τη βασιλεία των Ουρανών. 

"Το πτύον εν τη χειρί αυτού και δια

καθαριεί την άλωνα αυτού, και συνά

ξει τον σίτον αυτού εις την αποθή

κην, το δε άχυρον κατακαύσει πυρί 

ασβέστω, (Ματθ. 3, 12) 
Όμως ο Χριστός, σύμφωνα με τον 

Ιωάννη τον Πρόδρομο, προτού να 

αρπάξει την aξίνα της δύναμης και το 

φτυάρι της δικαιοσύνης, θα σηκώσει 

το Σταυρό της αγάπης. Εδώ είναι η 

τρίτη εικόνα: «Ίδε ο αμνός του Θεού 

ο αίρων την αμαρτία του κόσμου, 

(Ιωαν. 1,13). Ο Χριστός δηλαδή είναι 
ο άκακος αναμάρτητος και λυτρωτι

κός αμνός. Σηκώνει τα αμαρτήματα 

όλων μας όλου του • κόσμου και 

πάσχει «υπέρ ημών». 

Αυτές είναι μερικές από τις μαρτυ

ρίες του Ιωάννη του Προδρόμου για 

το Χριστό. Ακόμη και ο ακόλαστος 

Ηρώδης έδιδε προσοχή σε όσα έλε

γε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και οι 

υποκριτές Φαρισσαίοι τον πρόσεχαν 

και για τούτο είπε κάποτε και ο Χρι

στός: «Υμείς απεστάλκατε προς 

Ιωάννην και μεμαρτύρηκε την αλήθει

α, (Ιωαν.5,33). Για τούτο και μεις που 




