
Ἂς δώσουμε, ἀγαπητοί μου, μιὰ σκι αγραφία
τῆς μεγάλης φυσιογνωμίας τοῦ ἁγίου Ἰ -

ωάννου τοῦ θεολόγου, ποὺ ἑ ορτά  ζει σήμερα. 
Εἶ νε ἄλλωστε ἐντολὴ τῆς Και νῆς Διαθήκης,

οἱ Χριστιανοὶ νὰ μελετοῦμε τὴ ζωὴ τῶν ἁγίωνμας· ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει· «Μνημονεύε-
τε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν» (Ἑβρ. 13,7), νὰ θυμᾶστε
τοὺς ἁ γί ους· τὰ λόγια τους, τὴ ζωή, τὸ τέλος
τους. Οἱ ἅγιοι εἶνε οἱ ζωντανὲς εἰκόνες τοῦ ἐ -
σταυρωμένου Λυτρωτοῦ μας, γι᾽ αὐτὸ ὁ ἴδιος
ἀπόστο λος λέει· «Μιμηταί μου γίνεσθε, κα -
θὼς κἀ γὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 4,16· 11,1)· μιμηθῆτε ἐμέ-
να, ὅ πως κ᾽ ἐγὼ μιμοῦμαι τὸ Χριστό. Νὰ δια-
βά ζουμε λοι πὸν τὰ συναξάρια τῶν ἁγίων.

* * *Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ἀγαπητοί μου, γεννήθηκε
σ᾽ ἕνα μικρὸ χωριὸ τῆς Γαλιλαίας, τὴ Βηθσαϊ-δά, ὄνομα ἑβραϊκὸ ποὺ στὰ ἑλληνικὰ σημαί-
νει «τόπος ψαράδων», «ψαρότοπος».

Μὴ περιφρο νεῖτε τὰ χωριά· ἡ ἱστο ρία τοῦ τό-
 που μας μαρτυρεῖ, ὅτι στὴν ὕπαιθρο ὑπῆρ χε
πάντοτε μιὰ ἀνεξάντλητη δεξαμενὴ ἡρωισμοῦ
τῆς φυλῆς. Ἀπὸ μικρὰ χωριά, ποὺ μ᾿ ἀξίωσε ὁ
Θεὸς νὰ περιοδεύσω, γεννήθηκαν μεγάλοι ἄν -
δρες, στοὺς ὁποίους ὀφείλουμε πολλά. Ἂν
σβή σουν τὰ χωριά, θὰ χαθῇ ἡ πατρίδα.

Ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ ἦταν καὶ ἄλλοι ἀπόστο-
λοι, ὅπως ὁ Ἀνδρέας καὶ ὁ Πέτρος. Ὁ Χρι-
στὸς ἔδειξε ἐκτίμησι στὸν ἐργατικὸ καὶ ἀγρο-
τικὸ κόσμο· τὰ φτωχὰ κοινωνικὰ στρώματα ἔ -
δωσαν τοὺς πρώτους ἐπιτελεῖς του, τοὺς «ἀ -
ξι  ωματικοὺς» τῆς ἐνδόξου στρατιᾶς του. Ἕ -
νας μόνο ἀπὸ τοὺς δώδεκα μαθητάς του ἦ -
ταν ἂς ποῦμε πρωτευουσιᾶνος, ὁ Ἰούδας ὁ Ἰ -
σκαριώτης, κι αὐτὸς τὸν πρόδωσε.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἦταν ψαρᾶς. Ἂν τὸν ἔ βλε-
 πες τότε ἐκεῖ στὴν ἀκρογιαλιὰ νὰ ῥίχνῃ τὰ δί-
χτυα, δὲν μποροῦσες νὰ φανταστῇς ὅ τι ἐ κεῖ νο
τὸ φτωχόπαιδο μιὰ μέρα θὰ γινόταν ξα κου στό.

Ἡ ζωή του κυλοῦσε ἥ συχα, σὰν ἤ ρε μο πο τα-
 μάκι. Ἀλλὰ κάποια στιγμὴ ἔγινε κάτι ποὺ ἄλ -

λαξε τὴ ῥοὴ τοῦ βίου του. Τί συνέβη· γνωρί-στηκε μὲ τὸν Ἰησοῦ· ἡ γνωριμία αὐτὴ ἦταν τὸ
σημαντικώτερο γεγονὸς τῆς ζωῆς του. Πῶς ἔ -
γινε ἡ γνωριμία τὸ περιγράφει ὡραῖα ὁ ἴδιος.

Μιὰ μέρα, λέει, ἐνῷ βρισκόταν στὸν Ἰορδά -
νη μαζὶ μὲ τὸν Ἀν δρέ α καὶ ἄ κουγαν τὸ δάσκα-λό τους τὸν Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή, περνοῦσε ἀ -
πὸ ᾽κεῖ ὁ Χριστός. Σταματᾷ τότε ὁ Βαπτιστὴς
τὴ διδασκαλία καὶ λέει στοὺς δύο μαθητάς
του· Τὸν βλέπετε ἐκεῖνον; αὐτὸς εἶνε ὁ Σω-
τή ρας τοῦ κόσμου· εἶνε «ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ»,
«ὁ αἴ ρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰω. 1,36,29).

Ἐ κεῖνοι πείσθηκαν στὰ λόγια τοῦ Βαπτιστοῦ
καί, καθὼς ὁ Χριστὸς προχωροῦσε, τὸν ἀκο-λούθη σαν σὰν τ᾽ ἀρνάκια· βάδιζαν πίσω του,
σὲ μιὰ ἀπόστασι, σιωπηλοί. Σὲ μιὰ στιγμὴ ὁ Ἰη-
 σοῦς γυρίζει, τοὺς βλέπει καὶ ρω τά ει· –Τί ζητᾶ -
τε; –Θέλουμε νὰ δοῦμε ποῦ μένεις, ἀπαν τοῦν.
Καὶ ὁ Χριστὸς λέει· –«Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε» (ἔ.ἀ.
1,40). Πῆγαν λοιπὸν ἐκεῖ ποὺ φιλοξενεῖτο ὁ Χρι-
στός, καὶ ἔμειναν μαζί του ἐκείνη τὴν ἡμέρα.

Τί εἶπε ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Ἰωάννη καὶ τὸν Ἀν -
δρέα δὲν μᾶς λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Ἐκεῖνο ποὺ
ξέρουμε εἶνε, ὅτι τέτοια ἐντύπωσι τοὺς ἔκα-
ναν τὰ λόγια του, ὥστε ὁ Ἰωάννης στὸ «ἡμερο -
λόγιό» του - στὸ Εὐαγγέλιο σημείωσε καὶ τὴνὥρα· «Ἡ ὥρα ποὺ εἶδα καὶ ἄκουσα τὸ Χριστὸ ἦ -
ταν ὡς δεκάτη» (ἔ.ἀ.), δηλαδὴ περίπου 4 τὸ ἀπό-
γευμα· μὲ τὸ ἑβραϊκὸ ὡρολόγιο ἡ δεκάτη (ἀ -
πὸ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου) ὥ ρα εἶνε ἡ 4 μετὰ
μεσημβρίαν. Αὐτὸ τὸ χωρίο πο λὺ μοῦ ἀρέσει.

Στὸ μυστικὸ ἡμερολόγιο, ποὺ ἔχει καθένας
μας, ὑπάρχουν ὧρες ποὺ μένουν ἀνεξίτη λες.
Πές μου· ποιές εἶνε οἱ πιὸ ὡραῖες ὧρες τῆς ζω -
ῆς σου; ἡ ὥρα τοῦ ἀπολυτηρίου, τοῦ πτυχί ου,
τοῦ ἀρραβῶνος, τοῦ γάμου, τῆς γεννήσε ως τοῦ
πρώτου παιδιοῦ, τοῦ διορισμοῦ, τῆς προ α γω -
γῆς σου…; Δῶστε μου μιὰ ὥρα ἄλλη! Ἂν δὲν
ὑπάρχῃ αὐτή, ἡ μοναδική, ἡ χρυσῆ, τότε μά-
ταια ὅλα τὰ ἄλλα, «τὰ πάντα ματαιότης» (Ἐκκλ. 1,2).
Μπορεῖς νὰ μοῦ πῇς, ὅτι κάποια ὥρα, ἐνῷ ἤ -

Τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ ΘεολόγουΤετάρτη 8 Μαΐου 2019Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΣΤ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2187 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Σκιαγραφία τοῦ ἀποστόλου

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr



μουν στὸ σκοτάδι καὶ δὲν ἔβλεπα τίποτ᾽ ἄλ λο
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ χρῆμα καὶ τὶς διασκεδάσεις, ἄ νοι-
ξα τὰ μάτια καὶ εἶδα τὸ Φῶς (σὲ κάποιο βιβλίο,
κάποιο κήρυ γμα, κοντὰ σὲ κάποιο πνευμα τικὸ
πατέρα στὸ ἐξομολογητήριο), γνώρισα τὸ Χρι-στό; Ἔχεις τέτοια ὥρα; Ἂν ἔ χῃς, σὲ συγχαί-
 ρω, ἀδελφέ μου· ἂν δὲν ἔχῃς, τ᾽ ἄλλα εἶνε
«πάντα κόνις, πάντα τέφρα, πάν τα σκιά» (νεκρ. ἀκολ).
Ἂν δὲν γνώρισες τὸν Ἰησοῦ, ματαία ἡ ζωή σου.
Ὦ ἀθάνατε Βασιλεῦ, δός μας μιὰ τέτοια ὥρα! 

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ἰωάννης γνώρισε τὸ Χρι-
 στό, ἔμεινε πιστὸς σ᾽ αὐτόν. Μαζὶ μὲ τὸν ἀδελ-
 φό του Ἰάκωβο καὶ τὸν Πέτρο ἀνῆκε στὸν στε -νὸ κύκλο τῶν μαθητῶν. Τοὺς ἀγαποῦσε ἰδι αιτέ-
 ρως ὁ Ἰησοῦς, ὄχι μεροληπτικὰ ἀλλὰ κατὰ δι-
καιοσύνη· τὸν Πέτρο γιὰ τὴν πίστι του, τὸν Ἰά-
 κωβο γιὰ τὴ σταθερότητά του, καὶ τὸν Ἰωάννη
γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ αὐτοθυσία του. Γι᾿ αὐτὸ καὶ
ἀπὸ τοὺς τρεῖς πάλι αὐτοὺς διέκρινε τὸν Ἰω-
άννη· κατὰ τὸ Εὐαγγέλιο ἦταν ὁ μαθητὴς «ὃν
ἠ γάπα ὁ Ἰησοῦς» (Ἰω. 13,23). Ἦταν στραμμένος πάν -
τα στὸ Χριστό, ὅπως τὸ ἡλιοτρόπιο στὸν ἥλιο.

Βλέπουμε τὸν Ἰωάννη νὰ εἶνε παρὼν στὶςμε γάλες στιγμὲς τοῦ Χριστοῦ· στὴν ἀνάστα-
σι τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου ποὺ τὸν ἄκουσε νὰ
λέῃ «Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε» (Μᾶρκ. 5,41), στὴ
Μεταμόρφωσι στὸ Θαβώρ, στὸ Μυστικὸ Δεῖ -
πνο ποὺ ἔπεσε στὸ στῆθος τοῦ Χριστοῦ καὶ
ἀπέ σπασε τὸ μυστικὸ ποιός θὰ τὸν προδώσῃ,
στὴ Γεθσημανῆ, καὶ στὸ σταυρὸ μαζὶ μὲ τὴν ὑ -
 περαγία Θεοτόκο ὅταν ὁ Ἐσταυρωμένος τοῦ
ἐμπιστεύθηκε τὴ φροντίδα της μὲ τὰ λόγια «Ἰ -
δοὺ ἡ μήτηρ σου» καὶ «ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔ -
λαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια» (Ἰω. 19,26-27).
Ἦταν τέλος παρὼν καὶ στὴν Ἀνάστασι ὅταν
ἔ  τρεξε πρῶτος καὶ εἶδε τὸ κενὸ μνημεῖο.

Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἔχουμε ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο
γιὰ τὸν Ἰωάννη. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ μερικὰ ἄλ -
λα ποὺ διέσωσε ἡ ἱερὰ παράδοσις. Μετὰ τὴν Ἀ -
νάστασι οἱ ἀπόστολοι ἔβαλαν κλήρους καὶ μοί-
 ρασαν τὴν οἰκουμένη, γιὰ νὰ κηρύξουν τὸ εὐ -
αγγέλιο. Κλῆρος τοῦ Ἰωάννου ἦταν νὰ κηρύξῃ
στὴν Ἔφεσο ὅπου ἔκα νε θαύματα, καὶ στὴν Πά-
 τμο ὅπου ἔγραψε τὴν Ἀποκάλυψι. Ὑπάρχει καὶ
μιὰ πληροφορία τοῦ Τερτυλλιανοῦ, ὅτι ἔφτασε
μέχρι τὴ Ῥώμη· ἐκεῖ τὸν ἔβαλαν μέσα σὲ καζά -
νι μὲ ζεματιστὸ λάδι, ἀπ᾽ ὅπου βγῆκε ἄθικτος,
κι ὅτι τὸν ἀνάγ κασαν νὰ πιῇ φαρμάκι καὶ δὲν
ἔπαθε κακὸ κάνοντας τὸ σημεῖο τοῦ τιμίου
σταυροῦ. Αὐτὰ φαίνον ται ἀδύνατα στοὺς ἀπί-
στους, εἶνε ὅμως δυνατὰ γιὰ τοὺς πιστούς· ὁ
Χριστός εἶπε, ὅτι Ὅποιος πιστεύει σ᾿ ἐμένα,
αὐτὰ ποὺ κάνω ἐγὼ θὰ κάνῃ κι ἀκόμα μεγα-
λύ  τερα· «καὶ μείζονα τούτων ποιήσει» (ἔ.ἀ. 14,12).

* * *Θὰ κλείσω, ἀγαπητοί μου, μὲ δύο διδακτι -κὰ ἀν έκδοτα ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου.
⃝ Στὴν Ἔφεσο ἦταν κάποιος Κή ρινθος. Αὐτὸς
ἦταν σπουδασμένος ἀλλὰ αἱρε τικός, πρόδρο-
μος τοῦ Ἀρείου καὶ τῶν σημερι νῶν χιλιαστῶν.
Ἀ νακάτευε τὸ εὐαγγέλιο μὲ δι  άφορες πλάνες
χιλιαστικὲς καὶ δίδασκε ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε
Θεός. Ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάν νης τὸν ἤλεγξε
δη μοσίως, λένε μάλιστα ὅτι ἐξ αἰτίας τοῦ Κη-
ρίνθου ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιό του, ποὺ ἀρχίζει
μὲ τὸ «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν
πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος» (ἔ.ἀ. 1,1).

Μιὰ μέρα ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης πῆγε σ᾿
ἕνα δημόσιο κτήριο. Ὅταν εἶδε ὅτι εἶνε μέσα ὁ
Κήρινθος, εἶπε· «Πᾶμε νὰ φύγουμε, νὰ μὴν πέ -
σῃ ἡ στέγη καὶ μᾶς πλακώσῃ, ἀφοῦ εἶνε μέσα
ὁ Κήρινθος ὁ ἐχθρὸς τῆς ἀληθείας» (Ἡ πληροφορία
προέρχεται ἀπὸ τὸν ἅγιο Πολύκαρπο Σμύρνης· τὴν διέσωσε ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος Λουγδού-
νων στὸ ἔργο του Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως 3,3,4· Migne 7,853).

Ἀκοῦτε τί εἶπε; Δὲν ἤθελε νὰ μείνῃ οὔτε
στιγμὴ σὲ οἴκημα ποὺ βρισκόταν μέσα καὶ ὁ ἐ -
χθρὸς τοῦ Χριστοῦ. Ἐρωτῶ· ἔχουμε ἐμεῖς τὸ
φρόνημα αὐτό, νὰ φεύγουμε μακριὰ ἀπὸ αἱ -
ρετικοὺς καὶ ἀθέους; Εἶνε αὐστηρὰ αὐτά; Μὰ
αὐτὸ ἔκανε ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Στὴν Και -
νὴ Διαθήκη ἔγραψε· Ἂν ἔρθῃ στὸ σπίτι σου
κάποιος καὶ ἀρνεῖται τὸ Χριστὸ ποὺ ἦρθε ἐν
σαρκί, νὰ τὸν διώξῃς κι οὔτε καλημέρα στὸ
δρόμο νὰ μὴν ἔχῃς μ᾿ αὐτόν (βλ. Β΄ Ἰω. 7 καὶ 10). Μὴ βά-ζετε στὰ σπίτια σας αἱρετικοὺς καὶ ἀθέους.
⃝ Ὑπάρχει κ᾽ ἕνα ἄλλο ἀνέκδοτο. Περιοδεύον -
 τας ὁ ἅγιος Ἰωάννης συνάντησε σὲ μιὰ πόλι
ἕνα χαριτωμένο νέο θερμὸ στὴν πίστι, ποὺ μπο-
 ροῦσε νὰ γίνῃ καὶ ἐργάτης τῆς Ἐκκλησίας. Πρὶν
φύγῃ γιὰ τὴν Ἔφεσο ὁ Ἰωάννης εἶπε στὸν ἐπί-
σκοπο· Σοῦ ἐμπιστεύ ομαι αὐτὸ τὸ θησαυρό·
φύλαξέ τον, θὰ σοῦ τὸν ζητήσω. Ὁ ἐπίσκοπος ὅ -
μως, ἀφοῦ τὸν βάπτισε, ἀμέλησε τὴ φροντίδα
του· ὁ νεαρὸς παρασύρθηκε ἀπὸ κακὲς συνα -
ναστροφές, καὶ κατέληξε νὰ γίνῃ λῄσταρχος.

Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἐπέστρεψε ὁ Ἰωάννης καὶ
ζήτησε τὸ νέο. Ὁ ἐπίσκοπος εἶπε μὲ λύ πη, ὅτι
πῆρε κακὸ δρόμο, βγῆκε στὰ βου νὰ ἀρ χιλῃστής.
Δῶστε μου ἕνα ἄλογο, εἶπε ὁ ἅγιος, θὰ πάω
νὰ τὸν βρῶ! Καὶ παρὰ τὰ ὀγδόντα του χρόνια
ἔ φτασε στὴ σπηλιὰ τοῦ λῃστοῦ, καὶ μετὰ ἀπὸ
συγκινητικὴ συνομιλία κατώρθωσε νὰ τὸν ἐ -παναφέρῃ στὴν Ἐκκλησία (Τὸ περιστατικὸ διασῴζει ὁ ἅγιος Κλή-
μης ὁ Ἀλεξανδρεὺς στὸν λόγο του Τίς ὁ σῳζόμενος πλούσιος 42· Migne 9,648-9).

Αὐτὸς ἦταν, ἀγαπητοί μου, ὁ ἅγιος Ἰωάννης·πρότυπο ποιμένος, πραγματικὸς πατέρας.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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