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Ἀπόστολε Χριστοῦ, Εὐαγγελιστὰ Θεολόγε, τῶν ἀπορρήτων μύστης 

γενόμενος, τῆς σοφίας τὰ ἀπόρρητα, ἡμῖν ἐβρόντησας δόγματα, τό, Ἐν 

ἀρχῇ ἦν τρανώσας τοῖς πιστοῖς· καὶ τό, Οὐκ ἦν ἀποβαλών, τῶν 

αἱρετιζόντων ἀπεκρούσω τοὺς λόγους, ἐπιστήθιος φανεὶς καὶ φίλος 

ἠγαπημένος, ὡς Ἡσαΐας ὁ μεγαλοφωνότατος, καὶ Μωσῆς ὁ θεόπτης. 

Παρρησίαν ἔχων πρὸς Θεόν, ἐκτενῶς ἱκέτευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Ο ΘΕΟΛΟΓΟ 
Ο άγηνο Θσάλλεο ν Θενιφγνο ν απφζηνινο θαη επαγγειηζηήο έγξαςε ην «πλεπκαηηθφ» 

ιεγφκελν ηέηαξην επαγγέιην, ηηο ηξεηο νκψλπκεο επηζηνιέο θαη ηελ Απνθάιπςε, είρε παηέξα 

ηνλ Ζεβεδαίν θαη κεηέξα ηε αιψκε, πνπ ήηαλ ζπγαηέξα Θσζήθ ηνπ «κλήζηνξνο».  

Ο άγηνο δελ ήμεξε πνιιά γξάκκαηα, φπσο φινη ζρεδφλ νη απφζηνινη, νη «αγξάκκαηνη 

αιηείο». Ζνχζε δνπιεχνληαο κε ηνλ αδειθφ ηνπ θαη ηνλ παηέξα ηνπ ζηε ζάιαζζα. Ήηαλ 

ςαξάο. ε ιίγν θαηξφ ν Υξηζηφο θάιεζε θνληά ηνπ – χζηεξα απφ ηνλ Αλδξέα θαη ηνλ Πέηξν – 

ηνλ Θάθσβν θαη ηνλ Θσάλλε, θνληά ζηε ιίκλε Γελλεζαξέη.  

Ο άγηνο Θσάλλεο ν Θενιφγνο, ζηάζεθε ν πην αγαπεκέλνο καζεηήο ηνπ Υξηζηνχ. Ιαη 

ήηαλ ν κφλνο καζεηήο, φηαλ νη άιινη απφ ηνλ θφβν ηνπο ζθνξπίζηεθαλ, πνπ καδί κε ηελ 

Παλαγία βξέζεθε παξψλ ζηε ηαχξσζε, φπνπ ν Υξηζηφο ηνπ παξέδσζε ηελ Παλαγία Λεηέξα 

ηνπ, λα ηελ πάξεη «εηο ηα ίδηα» ιέγνληαο ηνπ: «Θδνχ ε Λήηεξ ζνπ». Ιη έηζη ν Θσάλλεο έγηλε ην 

ηέθλν κε ηηο ηξεηο κεηέξεο: πξψηα γηνο ηεο αιψκεο, χζηεξα «πηφο ηεο βξνληήο», θαηά ηνλ 

ιφγν ηνπ Ιπξίνπ, θαη ηψξα γηνο, θαηά ράξε θαη ζέζε, ηεο Παλαγίαο Θενηφθνπ.  

ηελ φιε πνξεία ηνπ ζείνπ καξηπξίνπ ηνπ Υξηζηνχ, ν άγηνο Θσάλλεο είλαη θνληά. ηελ 

Απνθαζήισζε βνεζάεη καδί κε ηνλ Θσζήθ θαη ηνλ Μηθφδεκν, θη αθνπκπάεη, γηα ηειεπηαία θνξά 

ην κέησπν ηνπ ζην ινγρηζκέλν ζηήζνο ηνπ Υξηζηνχ. Ύζηεξα απ’ ηελ Αλάζηαζε, φηαλ νη 

Λπξνθφξεο «εθήξπμαλ ηνηο Απνζηφινηο», απηφο έθηαζε πξψηνο, ηξέρνληαο, ζηνλ άγην Σάθν. 

Αλαγλσξίδεη ηνλ Υξηζηφ, φηαλ παξνπζηάδεηαη ζηελ αθξνγηαιηά ηεο Σηβεξηάδνο. Ιαη, καδί κε ηνλ 

άγην Πέηξν, γίλεηαη ζηχινο θαη εδξαίσκα ηεο λέαο Εθθιεζίαο, πνπ γελλήζεθε κε ηηο «πχξηλεο 

γιψζζεο» ηεο αγίαο Πεληεθνζηήο.  

Λεηά ηελ θνίκεζε ηεο Παλαγίαο ν Θσάλλεο θεχγεη απ’ ηα Θεξνζφιπκα θαη χζηεξα απφ πνιιά 

βάζαλα θηάλεη ζηελ Έθεζν, φπνπ ζα κείλεη πνιχ θαηξφ, γηα λα ζηεξίμεη κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ 

ηελ λέα Εθθιεζία. Λε ηνπο δησγκνχο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Δνκηηηαλνχ, αιπζνδέλεηαη θαη 

κεηαθέξεηαη ζηε Ρψκε, φπνπ δηθάδεηαη θαη θαηαδηθάδεηαη ζε ζάλαην. Η ζαλαηηθή πνηλή άξρηζε 

κε ηελ καζηίγσζε.  

Ο Θσάλλεο ηελ ππέθεξε κε γελλαηφηεηα. Σνλ ξίρλνπλ χζηεξα, γηα λα ηνλ ζαλαηψζνπλ, 

κέζα ζε δεκαηηζηφ ιάδη. Λα εθείλνο δελ έπαζε ηίπνηε πάιη. Ιάηη άιιαμε φκσο ζηε δσή ηνπ 

απηνθξάηνξα θαη απνθαζίδεη λα ζηείιεη ηνλ Θσάλλε, καδί κε άιινπο θαηαδίθνπο, εμνξία, λα 

δνπιέςεη ζηα κεηαιιεία ηεο Πάηκνπ. Εθεί ν Θσάλλεο κέζα ζηνλ ηεξφ βξάρν νξακαηίζηεθε ην 

ηέινο, ηε ζπληέιεηα ηνπ θφζκνπ. Εθεί κέζα ζην αγηαζκέλν ζπήιαην ηεο Πάηκνπ, βξηζθφκελνο 

ζε ζεία έθζηαζε ν πλεπκαηηθψηεξνο θαη κπζηηθψηεξνο επαγγειηζηήο-Θενιφγνο, ππαγνξεχεη 

ζην καζεηή ηνπ ηνλ άγην Πξφρνξν θαη γξάθεη ηελ Απνθάιπςε. Ο Μέξβαο πνπ ήξζε κεηά ηνλ 

Δνκηηηαλφ, αθήλεη ηνλ Θσάλλε λα γπξίζεη, ειεχζεξνο πηα, ζηελ Έθεζν. Εθεί θάπνηνο αηξεηηθφο 

ιεγφκελνο Ιήξηλζνο έθαλε ζξαχζε κε ηηο αηξεηηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ, ζρεηηθά κε ην δεχηεξν 

πξφζσπν ηεο Αγίαο Σξηάδνο.  

Σφηε ν Θσάλλεο έγξαςε, κε ηε ράξε θαη ην θσηηζκφ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ην 

πεξίθεκν Επαγγέιην ηνπ, φπνπ κεηά ηελ βξνληή ηνπ βαζχηαηνπ ιφγνπ ηνπ, ιάκπεη ε ζεφηεηα 

ηνπ Υξηζηνχ. Απφ απηφ ην Επαγγέιην αληινχλ φινη νη ζενιφγνη, πνπ ζα αζρνιεζνχλ κεηά απφ 

εθείλνλ, κε ηνλ «Κφγνλ ηνπ Θενχ». 

ηελ Έθεζν ν άγηνο Θσάλλεο έθαλε άπεηξα ζαχκαηα θαη κε ηηο θαλεξέο, κπξνζηά ζηα κάηηα 

ησλ αλζξψπσλ, λίθεο ζηηο κάρεο ηνπ κε ηνπο δαίκφλεο, γχξηζε ζην ζσζηφ δξφκν ηνπ 

Επαγγειίνπ κπξηάδεο εηδσινιάηξεο. Εθεί έθαλε θαη ην ζαχκα ζ’ έλα παηδί, πνπ ήζειε λα 

θπιάμεη ηελ παξζελία ηνπ, θαη πνπ ζηάζεθε αθνξκή, φινη νη λένη πνπ ζέινπλ λα ζενινγήζνπλ 

θαη λα θπιάμνπλ ηελ ζσκαηηθή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπο θαζαξφηεηα, λα πξνζεχρνληαη ζηνλ 
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άγην Θσάλλε ηνλ Επαγγειηζηή-Θενιφγν, γηα λα ηνπο βνεζήζεη. 

Η παξάδνζε ηεο Εθθιεζίαο καο δηέζσζε κηα απεηξία ζαπκάησλ ηνπ αγίνπ Θσάλλνπ ηνπ 

Θενιφγνπ. Πιαηχηεξα, ηνπο αγψλεο ηνπ κε ηηο δαηκνληθέο θάιαγγεο θαη ηηο άιιεο ζθνηεηλέο 

δπλάκεηο, ζηηο 26 επηεκβξίνπ θαη ζηηο 8 Λαΐνπ ην παξάδνμν ζαχκα, πνπ ζπκβαίλεη θάζε 

ρξφλν ζηνλ ηάθν ηνπ. Εθεί θαηά ηξφπν ζετθφ θαη παξάδνμν, αλαβξχδεη θάζε ρξφλν μαθληθά 

απηή ηε κέξα, κία ζθφλε πνπ νη ληφπηνη ηελ νλνκάδνπλ «Λάλλα». Απφ απηφ ην «κάλλα» 

παίξλνπλ νη πάζρνληεο θαη κε πνιιή πίζηε «κεηαρεηξίδνληαη εηο απνιχηξσζηλ θάζε πάζνπο, εηο 

ηαηξείαλ ςπρψλ θαη εηο πγείαλ ζσκάησλ», φπσο ιέγεηαη θαη ζην ραξαθηεξηζηηθφ δίζηηρν ηνπ 

ζπλαμαξηνχ ηεο εκέξαο: 

                                   Οπ βξψζηλ αιιά ξψζηλ αλζξψπνηο λέκεη 

                                              ην ηνπ ηάθνπ ζνπ κάλλα, 

                                                       κχζηα Ιπξίνπ. 

Δηδαθηηθψηαην είλαη θαη ηνχην ην πεξηζηαηηθφ απφ ην βίν ηνπ. Έλαο θπλεγφο θάπνηε είδε ηνλ 

άγην, βξηζθφκελν ζε πξνρσξεκέλα πηα γεξαηεηά, λα παίδεη κε κηα εκεξσκέλε πέξδηθα. 

Απφξεζε πνπ είδε έλαλ ηφζν άγην άλζξσπν λα ράλεη ηνλ θαηξφ ηνπ έηζη, θαη ηνλ ξψηεζε 

παξαμελεκέλνο γηαηί ην έθαλε απηφ. Ιαη ν άγηνο ηνπ απνθξίζεθε: φπσο εζχ θπλεγέ κνπ, ην 

ηφμν ζνπ δελ ην έρεηο πάληα ηελησκέλν, γηα λα κε αδπλαηίζεη ε ρνξδή θαη, ηελησκέλε ράλεη 

ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο, έηζη θαη ην πλεχκα έρεη αλάγθε απφ κία ραιάξσζε, γηα λα αλαπαχεηαη 

θαη λα κελ απνθάκεη απφ ηελ κεγάιε θαη ζπλερή έληαζε. 

Θαπκαζηφ ζηάζεθε θαη ην ηέινο ηνπ αγίνπ. Όηαλ θφληεπε λα θηάζεη ζηα εθαηφλ είθνζη ρξφληα 

ηνπ, πξνείδε ην ηέινο ηνπ θαη βγήθε πεξίπαην κε εθηά καζεηέο ηνπ. Ήηαλ ραξάκαηα θαη ηνπο 

είπε λα θαζίζνπλ θάπνπ. Εθείλνο ζεθψζεθε, πήγε ιίγν πην πέξα θαη πξνζεπρήζεθε.  

Γχξηζε χζηεξα θαη ηνπο είπε λα ζθάςνπλ έλα ιάθθν ζην κπφτ ηνπ, ζε ζρήκα ζηαπξνχ. 

Έζηξσζε ην καλδχα ηνπ, μάπισζε κέζα, θαη ηνπο είπε λα ηνλ ζθεπάζνπλ σο ηα γφλαηα. 

Εθείλνη άξρηζαλ λα ηνλ θαηαθηινχλ κε δάθξπα θαη λα ηνπ δίλνπλ ιππεκέλνη ηνλ ηειεπηαίνλ 

αζπαζκφ. Ύζηεξα ηνπο είπε λα ηνλ ζθεπάζνπλ σο ην ζηήζνο, σο ην ιαηκφ – πξψηα κε ην 

ιεπθφ ζάβαλν θαη κεηά κε ην ρψκα.  

Σελ ψξα πνπ έβγαηλε ν ήιηνο ν άγηνο παξέδσθε ζηα ρέξηα ηνπ αγαπεκέλνπ δηδαζθάινπ 

ηνπ ηελ αγηαζκέλε ςπρή ηνπ. Όινο ν θφζκνο ηνλ πέλζεζε, γηαηί είρε επεξγεηεζεί απ’ απηφλ 

θαη έηξερε λ’ αζπαζζεί ηνλ ηάθν ηνπ. Σφηε ν επίζθνπνο Εθέζνπ Πνιπθξάηεο έγξαςε ζε κηα 

επηζηνιή ηνπ: «Ιαη γαξ θαηά ηελ Αζίαλ κέγα ζηνηρείνλ θεθνίκεηαη, ν θαη αλαζηήζεηαη ηε 

εζράηε εκέξα ηεο Παξνπζίαο Ιπξίνπ, Θσάλλεο ν επηζηήζηνο Υξηζηνχ….  

Ιαη δηδάζθαινο ελ Εθέζσ γελφκελνο»           

                                                                Π. Β. ΠΑΧΟΥ«ΕΡΩ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Ο Θεός αγάπη εστί»  
                                                                        ηνπ εβ. Λεηξνπνιίηνπ Πεξγάκνπ θ. Θσάλλε 

         Αποσπασμα ομιλίας κατά τη Θεία Λειτοσργία στη Βασιλική τοσ Αγίοσ Ιωάννοσ τοσ Θεολόγοσ στην Πέργαμο, την Πέμπτη 8 Μαΐοσ 2003 

…………………..«Ελ αξρή ελ ν Κφγνο, θαη ν Κφγνο ελ πξνο ηνλ Θεφλ, θαη Θεφο ελ ν Κφγνο» 

(Θσάλ. 1, 1). Απηή ε κεγάιε απνθάιπςε δφζεθε ζηνλ Θσάλλε θαηά πξνλφκην ζπάλην θαη 

κνλαδηθφ. Ιαη έηζη ν Θσάλλεο είλαη ν θαη’ εμνρήλ Θενιφγνο. Αιιά γηαηί ν Θσάλλεο αμηψζεθε 

απηήο ηεο κεγάιεο ηηκήο; Δηφηη, αδειθνί κνπ, ην λα γλσξίδεη θαλείο ην «Είλαη» ηνπ Θενχ 

πξνυπνζέηεη ηνπ Θενχ θαη απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηε γλψζε ηνπ κπαινχ καο. Ιαλείο δελ 

κπνξεί λα γλσξίζεη ηνλ Θεφ κε ηε γλψζε ηεο λνήζεσο. 
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Πνηνο είλαη ν ηξφπνο γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηνλ Θεφ; Λα αθξηβψο απηφ καο απνθαιχπηεη ν 

Θσάλλεο, είλαη ε αγάπε! «Ο κε αγαπψλ νπθ έγλσ ηνλ Θεφλ», ιέγεη ν Θσάλλεο, «φηη ν Θεφο 

αγάπε εζηί». Λφλν απηφο πνπ αγαπά ηνλ ίδην ηνλ Θεφ, αιιά φπσο ιέγεη ν ίδηνο ν Θσάλλεο, 

απηφο πνπ αγαπά πξσηίζησο ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ. Δηφηη, φπσο ιέγεη, «αλ πεη θαλείο αγαπψ ηνλ 

Θεφ αιιά δελ αγαπψ ηνλ αδειθφ κνπ, ηνλ νπνίν βιέπσ, ιέγεη ςέκκαηα, δηφηη αθνχ δελ αγαπά 

ηνλ άλζξσπν πνπ ηνλ βιέπεη, πσο κπνξεί λα αγαπά ηνλ Θεφ πνπ δελ ηνλ βιέπεη;» (Α΄ Θσάλ. 4, 

20). 

Έηζη ινηπφλ, καο αλνίγεη ν Θσάλλεο ηνλ δξφκν ηεο γλψζεσο ηνπ Θενχ. Ιαη ν δξφκνο απηφο 

είλαη ε αγάπε. 

Ιαη ηελ εγλψξηζε απηήλ ηελ αγάπε ν Θσάλλεο. Σελ εγλψξηζε θαηά πξνλφκην, ην νπνίν 

κφλνλ ν Θεφο γλσξίδεη γηαηί παξαρσξήζεθε ζε απηφλ. Όηαλ έζθπςε επάλσ ζην ζηήζνο ηνπ 

Ιπξίνπ θαη άθνπζε ηνπο ρηχπνπο ηεο θαξδηάο Σνπ, θαηά πξνλφκην απηφο ν αγαπεκέλνο καζεηήο, 

ν επηπεζψλ επί ην ζηήζνο ηνπ Ιπξίνπ, έκαζε απ’ επζείαο απ’ απηή ηελ ζσκαηηθή ηνπ θνηλσλία 

κε ηνλ Θεφ, φηη ν Θεφο είλαη αγάπε. Ιαη φηη ε αγάπε είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα κπνξέζεη θαλείο 

λα έιζεη ζε θνηλσλία κε ηνλ Θεφ. 

Ιαη απηή ε ζσκαηηθή επηθνηλσλία ηνπ Θσάλλνπ κε ηνλ Ιχξην καο απνθαιχπηεη φηη ην λα ιέκε 

φηη αγαπνχκε ηνλ Θεφ θαη ηνλ ζπλάλζξσπφ καο, δελ είλαη αξθεηφ εάλ δελ έρνπκε καδί ηνπ θαη 

θνηλσλία ζσκαηηθή. 

Απηή ηε ζσκαηηθή θνηλσλία πξνζθέξεη ε Εθθιεζία θάζε θφξα πνπ ηεινχκε ην Λπζηήξην 

ηεο Θείαο Επραξηζηίαο. Λαο θέξλεη φινπο θνληά. Δελ κπνξνχκε λα ηειέζνπκε ηε Θεία 

Επραξηζηία εμ απνζηάζεσο. Οχηε δηα κέζνπ ησλ κέζσλ ελεκεξψζεσο. Πξέπεη λα 

ζπγθεληξσζνχκε κε ζσκαηηθή παξνπζία, θαη θάηη αθφκε πην ζεκαληηθφ: λα ελσζνχκε κε ηνλ 

Θεφ ζσκαηηθά, κε ην ζψκα ηνπ Τηνχ Σνπ. Ιαη έηζη καο απνθαιχπηεη ν Θσάλλεο, φηη απηφ πνπ 

ζπλέβε ζε εθείλνλ, φηαλ επέπεζε επί ην ζηήζνο ηνπ Ιπξίνπ θαη ελψζεθε κε ην ζψκα Σνπ, 

ζπκβαίλεη θαη ζε εκάο θάζε θνξά πνπ θνηλσλνχκε, πνπ ηεινχκε ηε Θεία Επραξηζηία. Απηφο είλαη 

ν δξφκνο αδειθνί κνπ γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηνλ Θεφ. 

Ιαη αθφκε έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ παξαηεξνχκε ζηε δσή ηνπ Αγίνπ Θσάλλνπ. Όηη 

είλαη ν κφλνο πνπ παξέκεηλε πηζηφο ζηνλ Ιχξην ηελ ψξα ηεο ηαπξψζεψο Σνπ. Δελ κπνξεί λα 

ιέκε φηη αγαπνχκε ηνλ Θεφ ή ηνλ ζπλάλζξσπφ καο, αιιά λα ηνλ εγθαηαιείπνπκε ηελ ψξα ηνπ 

πεηξαζκνχ θαη ηελ ψξα ηνπ θφβνπ θαη ηελ ψξα ηεο δπζηπρίαο. Πξέπεη λα ζηαζνχκε δίπια ηνπ. 

Δίπια ζηνλ ζηαπξφ πνπ ζεθψλεη. Μα κελ ηνλ εγθαηαιείςνπκε. 

Ιαη γηα καο ηνπο Οξζνδφμνπο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φηη απηή ε ζπκπαξάζηαζε εηο ηνλ 

ηαπξφ ηνπ Ιπξίνπ απφ ηνλ Θσάλλε έγηλε καδί κε ηελ παξνπζία ηεο κεηέξαο ηνπ Ιπξίνπ, ηεο 

Παλαγίαο καο. 

Απηφο παξέιαβε ηελ Παλαγία θαη’ εληνιή ηνπ Ιπξίνπ θαη απηφο ηελ πεξηέζαιςε κέρξη ηνπ 

ηέινπο ηεο δσήο ηεο. Ιαη απηφο καο δείρλεη ηνλ δξφκν, φηη γηα λα πιεζηάζνπκε θαη λα 

γλσξίζνπκε ηνλ Θεφ δελ κπνξνχκε λα αθήζνπκε ζηελ άθξε ηελ ηηκή θαη ηελ αγάπε πνπ 

ηξέθνπκε γηα ηελ Παλαγία καο. 

Είλαη ινηπφλ φια απηά, αδειθνί κνπ, ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ κεγάινπ Αγίνπ ηνπ νπνίνπ 

ηηκνχκε ηε κλήκε θαη γη’ απηφ αθξηβψο φ,ηη θαη λα πεη θαλείο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη 

πξννξηζκέλν λα απνδεηρζεί αλεπαξθέο. 

Σελ αγάπε απηή ηελ απεπζχλεη ν άγηνο Θσάλλεο πξνο ηνπο εγγχο θαη ηνπο καθξάλ, πξνο ηνλ 

θφζκν νιφθιεξν, κάιηζηα δε πξνο ηνπο ιανχο ηεο Οηθνπκέλεο. 

      Γη’ απηφ ε αγάπε είλαη ν ίδηνο ν Θεφο. Γη’ απηφ, κφλνλ δψληαο ηελ αγάπε, δνχκε θαη 

γλσξίδνπκε, ηνλ ίδην ηνλ Θεφ. 


