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ΘΤΑΝ ο Λωάννθσ Εςςαίοσ ; Στο ερϊτθμα αυτό δεν είναι εφκολθ θ απάντθςθ. Οι 
ςφγχρονοι του Λθςοφ και του Λωάννθ είχαν ζντονεσ πνευματικζσ ςχζςεισ με τθν 
"ζρθμο", όπου εφριςκε κανείσ ποικίλα ρεφματα, οπωςδιποτε τα πιο επαναςτατικά. 
Ο Λθςοφσ χρθςιμοποιοφςε τθν ζρθμο εκτάκτωσ, ενϊ ο Λωάννθσ μονίμωσ: «Το παιδί 
μεγάλωνε και δυνάμωνε ςτο πνεφμα. Ηοφςε ςτισ ερθμιζσ, ϊσ τθν θμζρα που 
εμφανίςτθκε ςτο λαό του Λςραιλ" (Λουκάσ 1,80). Και ςτο 3,1 του Ευαγγελίου του 
ςθμειϊνει: "Θταν ο δζκατοσ πζμπτοσ χρόνοσ τθσ βαςιλείασ του αυτοκράτορα 
Τιβζριου, επίτροποσ τθσ Λουδαίασ ο Πόντιοσ Πιλάτοσ... Τότε δόκθκε μινυμα από το 
Κεό ςτο γιο του Ηαχαρία, τον Λωάννθ, που ιταν ςτθν ζρθμο. Υςτερα από αυτό ιρκε 
ςε όλα τα περίχωρα του Λορδάνθ, όπου κιρυττε να μετανοιςουν οι άνκρωποι και 
να βαπτιςτοφν, για 'να ςυγχωρθκοφν οι αμαρτίεσ τουσ...». 
Θ βάςθ του κθρφγματοσ του Λωάννθ ιταν θ ίδια με εκείνθ των Εςςαίων, όπωσ και ο 
τόποσ τθσ δραςτθριότθτάσ. Και οι τζςςερισ ευαγγελιςτζσ βεβαιϊνουν ότι το κιρυ-
γμα του Βαπτιςτι ιταν θ εκπλιρωςθ τθσ προφθτείασ του Θςαϊα (40,3): "Μια φωνι 
βροντοφωνάηει ςτθν ζρθμο: ετοιμάςτε το δρόμο για τον Κφριο, κάντε ίςια τα 
μονοπάτια να περάςει. Κάκε φαράγγι κα γεμίςει και κάκε βουνό και λόφοσ κα 
ιςοπεδωκεί... Τότε όλοι οι άνκρωποι κα δουν τθ ςωτθρία που προςφζρει ο Κεόσ". 
Το ίδιο ακριβϊσ κείμενο χρθςιμοποιοφν δφο φορζσ ςτο "Εγχειρίδιο Πεικαρχίασ" 
(ζναν κανονιςμό τθσ κοινότθτασ των Εςςαίων ) οι Κουμρανίτεσ ωσ αιτιολογία ωσ 
προσ το γιατί κατζφυγαν ςτθν ζρθμο: "Οταν ςυμβοφν αυτά ςτθν κοινότθτα του 
Λςραιλ, οι άνδρεσ του Λςραιλ πρζπει να απομακρυνκοφν από τθν κοινωνία αυτϊν 
των πονθρϊν ανκρϊπων, για να πάνε ςτθν ζρθμο και εκεί να ετοιμάςουν το δρόμο 
για να ζρκει ο Κφριοσ, να ιςοπεδϊςουν ςτθν ζρθμο τα μονοπάτια να περάςει ο 
Κεόσ μασ" (VIII 12-14) και ςτο IX το ομοίωσ: "Λδοφ ο καιρόσ τθσ προετοιμαςίασ τθσ 
οδοφ, να πάμε ςτθν ζρθμο. Και κα τουσ διδάξει το κάκε τι που βρζκθκε για να γίνει 
ςτον καιρό του και να αποχωριςτοφν από όλουσ που δεν απομακρφνουν τθν οδό 
τουσ από κάκε ανομία" (IX 20). Στα κείμενα αυτά θ αποςτολι του ζργου του Λωάννθ 
κακϊσ και θ αποςτολι τθσ ιερισ κοινότθτασ του Qumran ορίηονται κατά τον ίδιο 
τρόπο. 



Αλλά και ςτθ διατροφι ζμοιαηαν ο Λωάννθσ και οι Εςςαίοι: Ακρίδεσ και μζλι άγριο 
ζτρωγε ο πρϊτοσ (Ματ. 3,4), ενϊ ςτο "Δαμαςκθνό Κϊδικα" (ζνασ άλλοσ κανονιςμόσ 
τθσ ιερισ κοινότθτασ) αναφζρεται πωσ οι Εςςαίοι ζψθναν τισ ακρίδεσ. Και αυτιν τθν 
επικοινωνία βρίςκει ο κακζνασ φυςικι. Αλλιϊτικα, πϊσ να εξθγιςουμε τθν πλθρο-
φορία του Λουκά (1,80): "Το παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε το πνεφμα. Ηοφςε ςτθν 
ζρθμο μζχρι τθν θμζρα που αναδείχκθκε θγζτθσ ςτο λαό του Λςραιλ". Εξάλλου οι 
Εςςαίοι, μιλϊντασ για το μοναςτιρι τουσ, χρθςιμοποιοφςαν τθν λζξθ "ζρθμοσ". 
Αλικεια, ποιά απάντθςθ πρζπει να δϊςουμε ςτα ερωτιματα που ςχετικϊσ γεννιϊ-
νται; Ζνα μικρό παιδάκι που κα γφριηε μζςα ςτθν ζρθμο από εδϊ και από εκεί; Θ 
είναι το φυςικότερο να δεχτοφμε πωσ ο πατζρασ του, ο ιερζασ Ηαχαρίασ, που 
παρουςιάηεται ςαν άνκρωποσ από πνεφμα άγιο, είχε κάποιεσ ςχζςεισ με τουσ εξ 
ιερατικοφ γζνουσ θγζτεσ τθσ κοινότθτασ του Qumran και πωσ εκεί, πριν ίςωσ απο-
βιϊςει, εμπιςτεφτθκε το παιδί του; Επίςθσ, ο αςκθτιςμόσ του Λωάννθ ιταν το 
ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του. Κατά τον ίδιο τον Λθςοφ: "... Θρκε ο Λωάννθσ που δεν 
ζτρωγε και δεν ζπινε, και είπαν 'είναι δαιμονιςμζνοσ'. Ιρκε ο Υιόσ του Ανκρϊπου, 
που τρϊει και πίνει, και λζνε : 'αυτόσ είναι φαγάσ και πότθσ, κάνει παρζα με 
τελϊνεσ και κάκε λογισ αμαρτωλοφσ'" ( Ματκ. 11,18 ). Τα βαπτίςματα ςτον Λορδάνθ 
και το κιρυγμα του Λωάννθ εν όψει του ερχομοφ τθσ βαςιλείασ του Κεοφ αςφαλϊσ 
παρουςιάηουν κάποια παράλλθλα, παρά το γεγονόσ ότι ςτον Λωάννθ όλα αυτά τα 
παράλλθλα ζχουν κάποιο κοινό με τουσ Εςςαίουσ, κακϊσ και κάποια ιδιαίτερθ 
ςφραγίδα. Και όμωσ, ο Λωάννθσ κατά τα ευαγγζλια, μιλάει μόνον για Φαριςαίουσ 
και Σαδδουκαίουσ και δεν αναφζρει πουκενά τουσ Εςςαίουσ. 
Αυτι θ τθν παράλειψθ μνείασ των Εςςαίων από τον Λωάννθ οδθγεί τον πατζρα Jean 
Danielou ( The Dead Sea Scrolls and Primitive Christianity A mentor Omega Book, 
Grand Rabids Station, N. York 17, ςελ. 23) να γράψει τα εξισ: "Γεγονόσ παραμζνει, 
ωσ προσ το εςχατολογικό κλίμα τθσ εποχισ, πωσ θ ομοιότθτα μεταξφ τθσ κοινότθτασ 
του Qumran και τθσ ομάδασ περί του Βαπτιςτι Λωάννθ είναι εντυπωςιακι". Να 
ςυμπεράνουμε απ' αυτό πωσ ο Λωάννθσ ιταν ζνασ μεγάλοσ Εςςαίοσ προφιτθσ; 
Είναι δυνατό πωσ υπιρξε μζλοσ τθσ κοινότθτασ των Εςςαίων. Φαίνεται όμωσ πικανό 
ότι μόνο βακιά επθρεάςτθκε από τον εςςαϊςμό. Το βζβαιο είναι εν τοφτοισ πωσ είχε 
προςωπικι κλιςθ ςτο υποφργθμά του: "... Επί αρχιερζωσ Αννα και Καϊάφα, εγζνετο 
ριμα Κεοφ επί Λωάννθν του Ηαχαρίου υιόν εν τθ εριμω, και ιλκεν εισ πάςαν τθν 
περίχωρον του Λορδάνου κθρφςςων βάπτιςμα μετανοίασ εισ άφεςιν αμαρτιϊν..." 
(Λουκ. 3,3) όποια και αν ιταν θ προθγοφμενθ ςχζςθ του με τουσ Εςςαίουσ. 
Κάποιοι από τουσ ερευνθτζσ ςχετίηουν, επίςθσ, τα πάρε - δϊςε του Βαπτιςτι 
Λωάννθ με τον Θρϊδθ Αντίπα, επίτροπο τθσ Γαλιλαίασ ωσ ςυνζχεια τθσ γνωριμίασ 
του προσ τθν δυναςτεία τοφ Θρϊδθ από τα χρόνια τθσ υποτικζμενθσ διαμονισ του 
ςτο Qumran παρά τθν Νεκρι Κάλαςςα. Στο βόρειο μζροσ αυτοφ του χϊρου, ο 
Θρϊδθσ ο Μζγασ είχε χτίςει παλάτι, όπου διζμενε κατά τθν περίοδο του χειμϊνα. 
Το υψόμετρο εκεί είναι 495 μζτρα κάτω από τθν επιφάνεια τθσ Μεςογείου και το 
κλίμα κατά το χειμϊνα είναι καυμάςιο. Είναι πολφ μικρι θ απόςταςθ του παλατιοφ 
αυτοφ, παρά τθν Λεριχϊ, από τθν περιοχι του καταυλιςμοφ των κουμρανιτϊν. Αλλά 
και ςτθ νότια άκρθ τθσ Ν. Κάλαςςασ, ο Θρϊδθσ είχε χτίςει ζνα πελϊριο παλάτι ςτθν 
Μαχαιροφντα, ςτο νότιο ςθμείο τθσ Νεκρισ Κάλαςςασ, ζνα φροφριο, ςε μια περι-
οχι όπου βρζκθκαν κοντά εκεί πολλά ςπιλαια, ςτα οποία ζμεναν Εςςαίοι και όπου 
αςφάλιςαν τα βιβλία τουσ -τι άλλθ περιουςία είχαν;- όταν το 70 μ.Χ. τα ρωμαϊκά 
ςτρατεφματα του Τίτου κατζβθκαν ςτθν περιοχι αυτι, ϊςτε να κυκλϊςουν και 



εκείκεν τθν Λερουςαλιμ. Με άλλα λόγια, είτε το ικελαν είτε όχι οι θρϊδεσ άρχοντεσ 
και θρωδιανοί κεολόγοι τθσ αυλισ των, ςυναντοφςαν Εςςαίουσ πολφ ςυχνά και οι 
Εςςαίοι μοναςτζσ αναγκαςτικά επικοινωνοφςαν ςυχνά με τουσ θρϊδεσ και τουσ 
θρωδιανοφσ. Λδοφ τι γράφει ο Μάρκοσ ο ευαγγελιςτισ περί του Λωάννθ και του 
Θρϊδθ Αντίπα: "... Ο Λωάννθσ δθλαδι ζλεγε ςτον Θρϊδθ: 'Δεν επιτρζπεται να ζχεισ 
ςφηυγο τθν γυναίκα του αδελφοφ ςου' (του Φιλίππου). Και θ Θρωδιάδα μιςοφςε τον 
Λωάννθ και ικελε να τον ςκοτϊςει, αλλά δεν μποροφςε. Γιατί ο Θρϊδθσ φοβόταν 
τον Λωάννθ, επειδι ιξερε ότι ιταν δίκαιοσ και άγιοσ άνκρωποσ. Γι' αυτό τον 
προςτάτευε και παρ' όλο που τον ζφερναν ςε αμθχανία αυτά που ζλεγε, τον άκουγε 
ευχαρίςτωσ" ( 6, 14 εξ. ). Δεν είναι λοιπόν απίκανο αυτοί οι ίδιοι να είχαν γνωριςτεί 
από χρόνια εξ αιτίασ ςυναντιςεϊν των κάτω ςτο νότο, από τθν Λεριχϊ κατά μικοσ 
τθσ Ν. Κάλαςςασ μζχρι τθν Μαχαιροφντα, όπου τα χειμερινά παλάτια του Θρϊδθ 
και ο κφριοσ καταυλιςμόσ των Εςςαίων. Γεγονόσ πάντωσ είναι ότι ενϊ ο ςχετίηονταν, 
και ο Θρϊδθσ ικελε να αποφφγει τθν κανάτωςθ του Λωάννθ, εξαιτίασ τθσ Θρωδιά-
δασ, προπαντόσ όμωσ γιατί ο Θρϊδθσ φοβικθκε πωσ ο Λωάννθσ κα ξεςθκϊςει τον 
κόςμο εναντίον του, με πολλι πίκρα τον ςυνζλαβε και τον εξετζλεςε. Αυτά μασ λζνε 
εν μζρει τα χριςτιανικά ευαγγζλια περί του μαρτυρικοφ τζλουσ του Λωάννθ. Τον 
πολιτικό χαρακτιρα τθσ πράξθσ αυτισ όμωσ τονίηει ιδιαίτερα ο Λουδαίοσ ιςτορικόσ 
Λϊςθποσ, ο οποίοσ γράφει τα εξισ επί του κζματοσ ςτθν "Αρχαιολογία"... XVIII 116-
19: Ο Θρϊδθσ Αντίπασ ιταν παντρεμζνοσ με τθν κόρθ ενόσ Ναβαταίου Αραβα 
ονόματι Αρζτα. Όταν ο Αντίπασ τα 'φτιαξε με τθν γυναίκα του αδελφοφ του τθν 
Θρωδιάδα, τότε θ κόρθ του Αρζτα τό 'ςκαςε και κατζφυγε ςτον πατζρα τθσ, ο 
οποίοσ ςυγκζντρωςε κάποιο ςτράτευμα, επιτζκθκε εναντίον των δυνάμεων του 
Αντίπα και τον κατατρόπωςε. Στο ςθμείο αυτό γράφει τα εξισ ο Λϊςθποσ: "Κάποιοι 
από του Λουδαίουσ νόμιςαν πωσ ο ςτρατόσ του Θρϊδθ καταςτράφθκε υπό του Κεοφ 
ωσ τιμωρία για τθν ςυμπεριφορά του ωσ προσ τον Λωάννθ τον Βαπτιςτι. Ο Θρϊδθσ 
τον εξετζλεςε αν και ιταν αγακόσ άνκρωποσ και ςυνιςτοφςε ςτουσ Λουδαίουσ να 
αςκοφν τθν αρετι, αςκϊντασ δικαιοςφνθ ο ζνασ προσ τον άλλο και ευλάβεια προσ 
το Κεό και ςτθν ενότθτα του βαπτίςματοσ... Τϊρα όταν ζνα πλικοσ προςκολλικθκε 
ς' αυτόν ( γιατί είχαν πολφ ςυγκινθκεί από το άκουςμα των λόγων του ), ο Θρϊδθσ 
φοβικθκε μιπωσ του Λωάννθ θ ιςχυρι επίδραςθ επί του λαοφ τον οδθγιςει ςε 
επανάςταςθ γιατί ιταν ζτοιμοι να κάνουν ό,τι κα τουσ ςυμβοφλευε. Γι' αυτό ζκρινε 
ωσ φρονιμότερο το ςχζδιο να προλάβει μια τζτοια εξζγερςθ που μπορεί να ανάψει 
απ' αυτόν ςκοτϊνοντάσ τον, παρά να μπλζξει ςτισ δυςκολίεσ μιασ πραγματικισ 
εξζγερςθσ που κα του προκαλοφςε πολλά λυπθρά. Ζτςι ο Λωάννθσ, κφμα τθσ καχ-
υποψίασ του Θρϊδθ, ςτάλκθκε ςτο φροφριο τθσ Μαχαιροφντασ ( που μνθμονεφτθκε 
προθγουμζνωσ ) και εκεί εκτελζςτθκε". 
Ο ευαγγελιςτισ Μάρκοσ ( κεφ. 6,14-29 ) ςτόλιςε με ανυπζρβλθτο μεγαλείο τα 
περιςτατικά τθσ εκτζλεςθσ αυτισ: Ο Αντίπασ παρζκετε δείπνο ςτουσ πολιτικοφσ και 
ςτρατιωτικοφσ άρχοντεσ και τουσ επίςθμουσ τθσ Γαλιλαίασ. Στο δείπνο χόρεψε θ 
Σαλϊμθ, θ κυγατζρα τθσ Θρωδιάδασ και ο βαςιλιάσ, με το πιοτό προφανϊσ, ιρκε ςε 
τζτοιο κζφι, που ζταξε να τθσ χαρίςει ό,τι του ηθτιςει, ακόμθ και το μιςό του 
βαςίλειο! Από τθν δφςκολθ κζςθ τον ζβγαλε θ Θρωδιάδα. Πόςθ δα ιταν όλθ - όλθ θ 
ζκταςθ που του άφθςε πεκαίνοντασ ο πατζρασ του Θρϊδθσ ο Μζγασ ! Ζνα μικρό 
μζροσ τθσ Γαλιλαίασ, κάτι από τθν Σαμάρεια και τθν Περαία ! Τι να μοιραςτεί από 
κάτι τόςο μικρό; Αντί του "θμίςεωσ τθσ βαςιλείασ του" θ Θρωδιάδα προτίμθςε το 
κεφάλι τοφ Λωάννθ τοφ Βαπτιςτι, που ενϊ επάνω ςτο παλάτι γινόταν γλζντι και 



χορόσ, αυτόσ ηοφςε δζςμιοσ ςτα μπουντροφμια τοφ ίδιου φρουρίου, περιμζνοντασ 
από ϊρα ςε ϊρα το κάνατο. Πζκανε ςαν αμοιβι για τον ωραίο χορό τθσ δεςποινί-
δοσ Σαλϊμθσ ! Το γοφςτο είναι πωσ γι' αυτόν ο Λθςοφσ πίςτευε πωσ ιταν ο 
μεγαλφτεροσ άνκρωποσ τθσ εποχισ του. Είπε κάποτε : ( Ματκ. 11,11 ) :  
"Αμιν λζγω θμίν, ουκ εγιγερται εν γεννθτοίσ γυναικϊν μείηων Λωάννου του 
Βαπτιςτοφ" ( ςασ βεβαιϊνω πωσ μάνα δε γζννθςε ϊσ τϊρα άνκρωπο πιο μεγάλο 
από τον Λωάννθ τον Βαπτιςτι )". 
Είμαι ςίγουροσ ότι πολλοί αναγνϊςτεσ δεν ζτυχε ποτζ να ακοφςουν πόςο μεγάλοσ 
άνκρωποσ υπιρξε ο Βαπτιςτισ Λωάννθσ και ακόμα λιγότεροι είναι εκείνοι που κάτι 
άκουςαν για τισ όποιεσ ςχζςεισ του με το κίνθμα των Εςςαίων ςτθν Παλαιςτίνθ κατά 
τα χρόνια του Λθςοφ. Όποιοσ όμωσ ζχει ιςτορικι κρίςθ, δεν μπορεί να παραβλζψει 
αυτι τθ διαπίςτωςθ που κλείνει το παρόν άρκρο : Ο Λωάννθσ και ο Λθςοφσ διζφεραν 
ςε κάποια βαςικά κζματα. Αυτό το λζει με το γάντι ο ίδιοσ ο Λθςοφσ ςτα Ευαγγζλια, 
τα οποία ευγενικά απορρίπτουν και τον Λωάννθ και τουσ Μακθτζσ του Λωάννθ, οι 
οποίοι μετά το κάνατο του δαςκάλου τουσ δθμιοφργθςαν τθν μορφι ενόσ Μεςςία 
από τον Λωάννθ και, τελικά, λίγο μετά κάποιοι άλλοι(;), μια μορφι μεταξφ ουρανοφ 
και γθσ. Ε, λοιπόν παρόλα αυτά ιταν τόςο επιβλθτικι θ μορφι του γιου του 
Ηαχαρία και τθσ Ελιςάβετ, που θ Εκκλθςία, μάλιςτα θ Ορκόδοξθ Λειτουργικι Παρά-
δοςθ, αναγνϊριςε ςτο πρόςωπο του Λωάννθ τθ ςφνοψθ όλων των προφθτϊν τθσ Π. 
Διακικθσ και αδίςτακτα τον πρόβαλε ςαν κάτι δικό τθσ. Και αυτό γιατί ιταν 
πράγματι μεγάλοσ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


