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Μετάσταση αγίοσ Ιωάννοσ τοσ θεολόγοσ  
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. 

Ο άγηνο Γξεγόξηνο ν Παιακάο είλαη θπξίσο γλσζηόο σο δνγκαηηθόο 
ζενιόγνο, σο ν ζενιόγνο ηνπ αθηίζηνπ θσηόο. Αιιά δηέπξεςε θαη σο 
θήξπθαο ηνπ ζείνπ ιόγνπ. Δμεθώλεζε σξαηόηαηεο νκηιίεο από ηνπο 
άκβσλεο ησλ εθθιεζηώλ ηδίσο ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηθεξείαο ηνπ, ηεο 
Θεζζαινλίθεο. Οη νκηιίεο ηνπ απηέο, εθόζνλ εθθσλνύληαλ σο πξνθνξηθόο 
ιόγνο ζείνπ θεξύγκαηνο ηελ ώξα ηεο ζείαο ιαηξείαο, δελ θαηαγξάθεθαλ 
όιεο. Θη από απηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ράζεθαλ πνιιέο. Αιιά ζώδνληαη 
εμήληα ηξεηο ραξηέζηαηεο νκηιίεο ηνπ. Ζ ηεζζαξαθνζηή ηέηαξηε είλαη 
αθηεξσκέλε «Εἰο ηνλ ἅγηνλ ἀπόζηνινλ θαί εὐαγγειηζηήλ θαί ηῷ 
Χξηζηῷ ἐμόρσο ἠγαπεκέλνλ Ἰσάλλελ ηόλ ζενιόγνλ» (ΔΠΔ 11, 
4650). Δθθσλήζεθε ζηηο 26 Σεπηεκβξίνπ, εκέξα πνπ γηνξηάδνπκε ηελ 
ενξηή ηεο κεηαζηάζεσο ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ. Από ηελ νκηιία ηνπ απηή ζα 
παξαζέζνπκε κεξηθά επώδε άλζε ζε ειεύζεξε απόδνζε ελλνηώλ, γηα λα 
ηα αθηεξώζνπκε θη εκείο ζηε κλήκε ηνπ αγαπεκέλνπ αγίνπ απνζηόινπ θαη 
επαγγειηζηνύ Ησάλλνπ. 

Γηνξηάδνπκε ζήκεξα ηε γηνξηή ελόο από ηνπο πξνθξίηνπο 
Απνζηόινπο ηνπ Φξηζηνύ. Τνπ πιέθνπκε εγθώκην, γηαηί ηνλ ζεσξνύκε 
παηέξα όισλ όζνη θέξνπλ ην όλνκα ηνπ Φξηζηνύ. Τνλ ζεσξνύκε 
παηξηάξρε όζσλ γελλήζεθαλ όρη από αίκαηα, νύηε από ζέιεκα ζαξθόο, 
νύηε από ζέιεκα αλδξόο, αιιά από ηνλ Θεό. Γώδεθα γηνύο είρε ν Ηαθώβ, 
από ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ νη δώδεθα θπιέο ηνπ Ηζξαήι. Γώδεθα 
καζεηέο επέιεμε θαη ν Φξηζηόο, γηα λα καζεηεύζνπλ ην Δπαγγέιην ζε όια 
ηα έζλε θαη λα θξίλνπλ ηηο δώδεθα θπιέο ηνπ Ηζξαήι. 

Ο Ησάλλεο σο έλαο από ηνπο δώδεθα Απνζηόινπο έρεη όια ηα θνηλά 
γλσξίζκαηα ησλ αγίσλ Απνζηνιώλ, όπσο θνηλή έρεη θαη ηελ πςειή θιήζε 
πνπ ηνπο έθαλε ν Θύξηνο λα ηνπο θαιέζεη ζην απνζηνιηθό αμίσκα. Αιιά 
ππάξρνπλ θαη γλσξίζκαηα πνπ απνδίδνληαη κόλν ζηνπο ηξεηο 
πξσηνθνξπθαίνπο Απνζηόινπο, ηνλ Πέηξν, ηνλ Ηάθσβν θαη ηνλ Ησάλλε. Ο 
Ησάλλεο δελ είλαη κόλν θιεηόο Απόζηνινο, αιιά ζπλαξηζκείηαη κε ηνπο 
εθιεθηνύο, θαη κάιηζηα είλαη ν εθιεθηόο ησλ εθιεθηώλ θαη ν θνξπθαίνο 
ηνπ θνξπθαίνπ ρνξνύ ησλ Απνζηόισλ, νκόζηνηρνο κε ηνλ Πέηξν θαη ηνλ 
Ηάθσβν, ηνπο ηξεηο πξνθξίηνπο θαη πξσηνθνξπθαίνπο Απνζηόινπο. Σην 
όξνο Θαβώξ ηνλ Ησάλλε επέιεμε ν Φξηζηόο καδί κε ηνλ Πέηξν θαη ηνλ 
Ηάθσβν, γηα λα δνπλ «ην ππεξθπέο ζέακα» ηεο ζείαο Μεηακνξθώζεώο 
ηνπ. Δίδε «ηελ ππεξαζηξάπηνπζαλ αίγιελ» ηνπ θσηόο ηεο ζεόηεηνο ηνπ 
Υηνύ θαη άθνπζε ηε θσλή ηνπ Θενύ Παηξόο «νὗηόο ἐζηηλ ὁ πἱόο κνπ ὁ 
ἀγαπεηόο, ἐλ ᾧ εὐδόθεζα· αὐηνῦ ἀθνύεηε» (Μαηζ. ηδ 5)! 
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Ο άγηνο Ησάλλεο θνηλό έρεη θαη ην γλώξηζκα ηνπ επαγγειηζηνύ καδί 
κε άιινπο ηξεηο πνπ ζπλέγξαςαλ ηεξό Δπαγγέιην, αλ θαη ζηε κεγαινθσλία 
θαη ζην ύςνο ηεο ζενινγίαο ππεξηεξεί θαηά πνιύ. 

Αιιά ππάξρνπλ θαη γλσξίζκαηα πνπ απνδίδνληαη κόλν ζηνλ Ησάλλε. 
Μόλνλ απηόο απ’ όινπο ηνπο Απνζηόινπο θαη απ’ όινπο ηνπο θεκηζκέλνπο 
άλδξεο ηεο Παιαηάο θαη Θαηλήο Γηαζήθεο θαιείηαη «Παξζέλνο». Γηόηη 
θύιαμε παξζελία ζώκαηνο, ςπρήο, λνπ θαη αηζζήζεσλ. Φύιαμε «ηελ 
αθξηβή παξζελίαλ», πνπ είλαη «ε πξνο πάζαλ θαθίαλ αζπλδύαζηνο 
γλώκε». 

Μόλνλ απηόο απ’ όινπο ηνπο Απνζηόινπο νλνκάδεηαη «εγαπεκέλνο». 
Γηόηη δνύζε δσή θαζαξόηεηνο θαη αγηαζκνύ θαη αγαπνύζε ηνλ άγην Θεό κε 
όιε ηελ ςπρή θαη ηελ θαξδηά ηνπ. Γη’ απηό θαη αγαπήζεθε από ηνλ Φξηζηό 
πεξηζζόηεξν απ’ όινπο. Δίλαη «ὁ καζεηήο ὅλ ἠγάπα ὁ Ἰεζνῦο», «ὃο 
θαὶ ἀλέπεζελ ἐλ ηῷ δείπλῳ ἐπὶ ηὸ ζηῆζνο αὐηνῦ» (Ησ. θα’ 20). 

Μόλνλ απηόο απ’ όινπο ηνπο Απνζηόινπο νλνκάδεηαη «πηόο 
Παξζέλνπ», θαη κάιηζηα ηεο κεηξνπαξζέλνπ θαη Θενκήηνξνο, αθνύ έγηλε 
γη’ απηήλ θαηά ράξηλ ό,ηη ν Φξηζηόο ηεο είλαη θαηά θύζηλ. Δάλ δε κόλνλ 
απηόο απέθηεζε ηελ ίδηα κε ηνλ Φξηζηό κεηέξα, είλαη θαη ν κόλνο αδειθόο 
ηνπ επάλσ από όινπο θαη ζπγγελήο θαη αθνκνησκέλνο κε ηνλ Υηό ηνπ 
Θενύ. 

Υηόο αγαπεηόο ηνπ Θενύ Παηξόο ν Θύξηνο; Θαη ν Ησάλλεο καζεηήο 
αγαπεηόο ηνπ Θπξίνπ. Σηνλ θόιπν ηνπ Παηξόο ν Θύξηνο; Σηνλ θόιπν ηνπ 
Υηνύ ν Ησάλλεο. Παξζέλνο ν Θύξηνο; Θαη απηόο δηά ηεο ράξηηνο Δθείλνπ 
παξζέλνο. Παξζέλνπ πηόο ν Θύξηνο; Τεο ηδίαο πηόο θαηά ράξηλ θαη απηόο, 
εθόζνλ ν Θύξηνο επάλσ από ηνλ ζηαπξό ζηνλ Ησάλλε εκπηζηεύζεθε ηελ 
Παλαγία κεηέξα ηνπ ιέγνληαο «’Ιδνύ ἡ κήηεξ ζνπ» (Ησ. ηζ’ 27). 
«Δβξόληεζε από ηνλ νπξαλό ν Θύξηνο»; Θαη ν Ησάλλεο «βξνληή» θαη 
«πηόο βξνληήο» νλνκάδεηαη (Μάξθ. γ’ 17). Θαη κάιηζηα είλαη βξνληή 
ζενινγηθόηαηε, πνπ αληερεί ζε όια ηα πέξαηα ηεο γεο θαη ζενινγεί 
ιέγνληαο «Ἐλ ἀξρῇ ἦλ ὁ Λόγνο, θαὶ ὁ Λόγνο ἦλ πξὸο ηὸλ Θεόλ, θαὶ 
Θεὸο ἦλ ὁ Λόγνο.» (Ησ. α’ 1). Δίλαη ην θσο ην αιεζηλό ν Θύξηνο πνπ 
θσηίδεη θάζε άλζξσπν πνπ έξρεηαη ζηνλ θόζκν θαη δηά ηνπ Οπνίνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ ηα πάληα; Θαη ν Ησάλλεο γίλεηαη θάηνπηξν πνπ 
αληαλαθιά ην θσο ηνπ Φξηζηνύ. 

Δπίζεο ν άγηνο Ησάλλεο είλαη ν καζεηήο ηεο αγάπεο πνπ καο 
δηδάζθεη λα αγαπνύκε ηνλ άγην Θεό όρη κόλν «ἐλ ιόγῳ θαί γιώζζῃ», αιιά 
θαη «ἐλ ἔξγῳ θαί ἀιεζείᾳ» (Α’ Ησ. γ’ 18). 

Δίζε λα αγαπνύκε θη εκείο ηνλ άγην Θεό, όπσο Τνλ αγαπνύζε ν 
Ησάλλεο! Να ηηκνύκε θη εκείο ηνλ αγαπεκέλν καζεηή ηνπ άγην Ησάλλε ηνλ 
ζενιόγν, όπσο ηνλ ηηκνύζε ν άγηνο Γξεγόξηνο ν Παιακάο! Γηα λα 
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αμησζνύκε θη εκείο ηεο Βαζηιείαο ησλ Οπξαλώλ θαη λα γίλνπκε θιεξνλόκνη 
δώλεο αησλίνπ. Ακήλ. 

 

Εσαγγελιστής Ιωάννης, 
ο Ηγαπημένος Μαθητής τοσ Κσρίοσ 
Ο Ησάλλεο ήηαλ γηνο ηνπ Εεβεδαίνπ θαη ηεο Σαιώκεο θαη λεώηεξνο 

αδειθόο ηνπ απνζηόινπ Ηαθώβνπ. Σηελ αξρή ήηαλ καζεηήο ηνπ Αγ. Ισάλλνπ 
ηνπ Πξνδξόκνπ θαη θαηόπηλ έγηλε καζεηήο ηνπ Θπξίνπ. Ήηαλ έλαο από ηνπο 
δώδεθα καζεηέο ηνπ Φξηζηνύ θαη κάιηζηα καζεηήο «νλ εγαπα ν Ιεζνπο» 
(Ησαλ. ηα΄ 20), δειαδή, ηνλ νπνίν αγαπνύζε ηδηαίηεξα ν Θύξηόο καο Ηεζνύο 
Φξηζηόο. Ζ Δθθιεζία ηνπ απέλεηκε ηελ πξνζσλπκία ηνπ Θενιόγνπ θαη ζηελ 
αγηνγξαθία εηθνλίδεηαη κε έλαλ αεηό θνληά ζην θεθάιη ηνπ.  

Ο Άγηνο Ησάλλεο ν Θενιόγνο είλαη ν Επαγγειηζηήο ηεο αγάπεο. Όρη 
κόλν γηαηί αλαθέξεηαη ζπλερώο ζηελ αγάπε, αιιά θπξίσο γηαηί ηελ βίσλε θαη 
ηελ εμέθξαδε. Αγαπνύζε πνιύ ηνλ Γηδάζθαιό ηνπ. Τνλ αθνινύζεζε θαη ζηηο πην 
δύζθνιεο ώξεο ηεο επίγεηαο δσήο Τνπ. Όηαλ νη άιινη καζεηέο ήηαλ θξπκκέλνη 
«δηά ηνλ θόβνλ ησλ Ηνπδαίσλ», απηόο ήηαλ παξώλ ζηελ ζύιιεςή Τνπ, ζηελ 
δίθε θαη ζηνλ Γνιγνζά, όπνπ θάησ από ηνλ Σηαπξό ηνπ εκπηζηεύζεθε ν 
Χξηζηόο ηελ κεηέξα Τνπ. Μαδί κε ηνλ αδειθό ηνπ Ηάθσβν θαη ηνλ Πέηξν 
απνηεινύζαλ ηελ ηξηάδα ηνλ καζεηώλ πνπ έιαβε καδί ηνπ ν Φξηζηόο ζηελ 
αλάζηαζε ηεο θόξεο ηνπ Ηαείξνπ, ζην όξνο Θαβώξ, όπνπ «κεηεκνξθώζε 
έκπξνζζελ απηώλ», θαζώο θαη ζηελ Γεζζεκαλή, όπνπ πξνζεπρήζεθε πξηλ από 
ην πάζνο Τνπ.  

Ο Ησάλλεο είλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ 4νπ θαηά ζεηξά Επαγγειίνπ 
ζηελ Καηλή Δηαζήθε, ην ζενινγηθόηεξν όισλ θαη ζεσξνύκελν σο Δπαγγέιην ηεο 
αγάπεο, θαζώο επίζεο ηξηώλ Καζνιηθώλ Επηζηνιώλ θαη ηεο Απνθάιπςεο.  

Τε δσή ηνπ θνληά ζηνλ Θύξην ηε γλσξίδνπκε κέζα από ηα Δπαγγέιηα ηεο 
Θαηλήο Γηαζήθεο. Ο Ησάλλεο ζπλέρηζε έληνλα ηελ δξάζε ηνπ θαη κεηά ηελ 
Αλάιεςε ηνπ Θπξίνπ. Απηόο θαη ν Πέηξνο ήηαλ νη πξώηνη πνπ θήξπμαλ κεηά ηελ 
επηθνίηεζε ηνπ Αγ. Πλεύκαηνο ζε όιν ηνλ θόζκν ην ιόγν ηνπ Κπξίνπ.  

Ζ παξάδνζε, επίζεο, καο ιέεη όηη ν Ησάλλεο θήξπμε ην Δπαγγέιην ζηε 
Μηθξά Αζία, θαη ηδηαίηεξα ζηελ Έθεζν, όπνπ κε ηελ πξνζεπρή ηνπ θαηέζηξεςε 
ην λαό ηεο Αξηέκηδνο θαη νδήγεζε ζην Φξηζηηαληζκό ηεηξαθόζηεο ρηιηάδεο 
εηδσινιάηξεο. Σηα ρξόληα ηνπ απηνθξάηνξα Δνκεηηαλνύ βαζαλίζηεθε θαη 
εμνξίζηεθε ζηε Πάηκν, όπνπ έγξαςε ηελ Απνθάιπςε.  

Ο Ησάλλεο έδεζε γύξσ ζηα 100 ρξόληα (θνηκήζεθε εηξεληθά γύξσ ζην 
105 κε 106 κ.Χ.). Δθείλν, όκσο, πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε, είλαη ε θξάζε πνπ 
ζπλερώο έιεγε ζηνπο καζεηέο ηνπ: «Τεθληα, αγαπαηε αιιεινπο» (Ησαλ. ηγ΄ 
34), πνπ ζεκαίλεη, παηδηά κνπ, λα αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιιν. Θαη όηαλ νη καζεηέο 
ηνπ ξώηεζαλ γηαηί ζπλερώο ηνπο ιέεη ηελ ίδηα θξάζε, απηόο απάληεζε «δηόηη 
είλαη εληνιή ηνπ Κπξίνπ, θαη όηαλ απηό κόλν γίλεηαη, αξθεί». 

  
 


