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 Ἡ μετάστασις τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου  
     τοῦ θεολόγου.  
  Γεδεὼν τοῦ δικαίου (1350 π.Χ.). 
 Ἀνάμνησις τῆς ἐπιστροφῆς τῆς τ. κάρας τοῦ ἀποστ. Ἀνδρέου  
     καὶ τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου ἱ. ναοῦ αὐτοῦ ἐν Πάτραις (26.9.74). 
 
 

 
 

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 
 

ήμερα επιτελούμε την εορτήν ενός από τους προκρίτους Αποστό-
λους του Χριστού και ανευφημούμεν αυτόν ως πατέρα όλων όσων 
φέρουν το όνομα του Χριστού, ή καλλίτερον ως πατριάρχην των ουκ 
εξ αιμάτων, μηδ’ εκ θελήματος σαρκός, μηδέ εκ θελήματος ανδρός 
αλλ’ εκ Θεού γεννηθέντων. […] 
 

[…] υτός όμως που εορτάζουμε δεν είναι μόνον κλητός Α-
πόστολος, αλλά συναριθμείται ανάμεσα στους εκλεκτούς. Διότι δεν 
είναι απλώς εκλελεγμένος απ’ όλο το γένος των ανθρώπων που ζουν 
κάτω από τον ουρανό, αλλά και εκλεκτός ανάμεσα σ’ αυτούς τους ε-
κλελεγμένους και κορυφαίος του κορυφαίου χορού των Αποστόλων 
και ομόστοιχος με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, τους επιλέκτους. Γι’ 
αυτό, αφού τον ξεχώρισε μαζί μ’ αυτούς ο Σωτήρ από τους υπολοί-
πους, τον ωδήγησε στο Θαβώριο όρος και άκουσε την συνομιλία του 
Χριστού με τον Μωυσή και τον Ηλιού και αντίκρυσε κατά θεϊκό 
τρόπο το μεγάλο και υπερφυσικό εκείνο θέαμα, την αίγλη δηλαδή 
του φωτός της θεότητος του Υιού, η οποία υπερήστραψε απορρή-
τως. Στο τέλος άκουσε και την πατρική φωνή, που απευθύνεται μόνο 
προς τον Χριστό, ούτος εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκη-
σα. αυτού ακούετε. Έτσι ο Ιωάννης κατεστάθη μακαρίως μαθητής ό-
χι μόνον του Υιού αλλά και αυτού του Πατρός. 

 

λλά και αυτό το έχει κοινό με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, οι 
οποίοι  είναι  πρώτοι  ανάμεσα  στους  μαθητές  του  Σωτήρος,  καθώς   ε- 



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. ιθ΄ 25-27, κα΄ 24-25) 
 

 

    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἱστήκεισαν παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία 
ἡ Μαγδαληνή. Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶ-
τα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. Εἶτα λέγει τῷ 
μαθητῇ· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. Καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς 
αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ 
γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. Ἔστι 
δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ 
ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν. 
 

 

πίσης και το να είναι ευαγγελιστής μαζί με αυτούς που συνέγραψαν 
το ιερό Ευαγγέλιο, τους λόγους της αιωνίου ζωής, αν και υπερέχει 
βέβαια πολύ ως προς την μεγαλοφωνία και το ύψος της θεολογίας. 
Ποιος λόγος όμως είναι ικανός να παραστήση αυτά στα οποία αυτός 
μόνος διαπρέπει; Μόνον αυτός επέτυχε να καλήται απ’ όλους παρθέ-
νος, όχι μόνον από τους Αποστόλους αλλά και από όλους τους προ-
γενεστέρους και μεταγενεστέρους ονομαστούς στην αρετή αυτή, ε-
πειδή, όπως φαίνεται, μόνος αυτός εφύλαξε σ’ όλη του την ζωή εν 
παρθενία την ψυχή και το σώμα, τον νου και την αίσθησι. Την παρ-
θενία βέβαια του σώματος λίγοι την εκράτησαν, αλλά την γνωρίζουν 
σχεδόν όλοι. Η ακριβής παρθενία όμως της ψυχής είναι το φρόνημα 
το οποίο δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε κακία. Ώστε με την προσω-
νυμία αυτή προσμαρτυρείται σχεδόν στον Ιωάννη η αναμαρτησία. 
Γι’ αυτό και έγινε αγαπημένος του μόνου εκ φύσεως αναμαρτήτου 
Χριστού και μόνος απ’ όλους απέκτησε αυτήν την επωνυμία. 
 

ραγε μπορεί κανείς να εύρη μεγαλύτερα απ’ αυτά τα ονό-
ματα διά να τον επαινέση; Ενώ σ’ όλους τους άλλους ανθρώπους 
δεν θα μπορούσε να εύρη ούτε όλα αυτά μαζί, σ’ αυτόν όμως ανή-
κουν και άλλα μεγαλύτερα απ’ αυτά. Διότι δεν είναι μόνον αγαπημέ-
νος και παρθένος, αλλά και υιός της Παρθένου και μάλιστα αυτής 
της μητροπαρθένου και Θεομήτορος, αφού έγινε κατά χάριν αυτό 
που ήτο σ’ αυτήν ο Χριστός κατά φύσιν. Αφού λοιπόν μόνος απέ-
κτησε την ίδια μητέρα με τον Χριστό, είναι και μόνος αυτός απ’ ό-
λους   αδελφός  του  και σ’ όλα συγγενής και εξομοιωμένος με  τον Υιό 



του Θεού. Υιός αγαπητός εκείνος και αυτός επίσης μαθητής αγαπη-
τός. Εκείνος υπάρχει μέσα στον κόλπο του Πατρός και αυτός με την 
χάρι Εκείνου είναι επιστήθιος στον Ιησού. Παρθένος Εκείνος και 
αυτός παρθένος με την χάρι Εκείνου. Παρθένου υιός Εκείνος, της ι-
δίας και αυτός. Εβρόντησεν εξ ουρανού ο Κύριος, είναι και αυτός η 
βροντή. Γι’ αυτό και αποκαλείται μ’ αυτό το όνομα περισσότερο α-
πό τους άλλους, δηλαδή βροντή και υιός της βροντής. Και μάλιστα 
βροντή θεολογικωτάτη, η οποία αντηχεί σ’ όλα τα πέρατα και θεο-
λογεί τον Λόγο του Πατρός πως υπήρχε από την αρχή, αχώριστος α-
πό τον Θεό, πως είναι Θεός και έχει μέσα του τη ζωή και ακόμη πως 
είναι το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχε-
ται στον κόσμο και τέλος πως δι’ αυτού έγιναν στην αρχή τα πάντα. 

 

υτή η βροντή μας εφανέρωσε αυτόν τον οποίο απέστειλε ο 
Θεός ως μάρτυρα της ελεύσεως του αληθινού φωτός και μας εγνώρι-
σε τον ίδιο τον Λόγο, ο οποίος κατήλθε από τον ουρανό και έγινε για 
χάρι μας σάρκα. Εξιστόρησε δε καθαρώτατα ολόκληρη την επίγεια 
ζωή Του, τους λόγους, τα έργα, τα πάθη, την ανάστασι μετά από την 
σταύρωσι και τέλος την επιστροφή στον ουρανό, από όπου και κατέ-
βη. Και όλα αυτά, λέγει, τα κατέγραψε για μας όπως τα είδε, για να 
σωθούμε. Αλλά και σε ολόκληρη την Εκκλησία απευθύνει προτρεπτι-
κή επιστολή, με την οποία καλεί όλους να γίνουν μέτοχοι της αιωνίου 
ζωής, η οποία υπήρχε προαιωνίως αχώριστη από τον Πατέρα και εφα-
νερώθη σε μας. Επειδή δε συγκατελέγετο μεταξύ των προκρίτων Α-
ποστόλων και ιδιαιτέρως ήτο και ωνομάζετο αγαπημένος, μας ομιλεί 
περί της κορυφαίας αρετής, δηλαδή περί της αγάπης, και λέγει πως ο 
ίδιος ο Θεός είναι αγάπη και όποιος έχει αγάπη έχει μέσα του τον Θε-
ό. Όποιος μένει στην κατάστασι της αγάπης, μένει μέσα στον Θεό και 
ο Θεός μένει μέσα σ’ αυτόν στον οποίο υπάρχει η αγάπη. Δείχνει πως 
η ενέργειά της μέσα μας είναι διπλή, καθώς την μερίζει αμερίστως σ’ 
αυτήν που στρέφεται προς τον Θεό και σ’ αυτήν που στρέφεται προς 
τον πλησίον και διδάσκει ότι η μία είναι συνυφασμένη με την άλλη 
και τέλος αποκαλεί ψεύστη αυτόν που ισχυρίζεται πως έχει μόνον τη 
μία από τις δύο. Διότι, λέγει, σημάδι της αγάπης προς τον Θεό είναι 
το να τηρούμε τον λόγο του και τις εντολές του, όπως εδίδαξε και ο ί-
διος ο Κύριος όταν είπε. ο αγαπών με τας εντολάς μου τηρήσει. αύτη 
δε,   λέγει,   εστίν   η   εμή  εντολή,  ίνα  αγαπάτε  αλλήλους.  καν   τούτω  γνώ- 



σονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις.  
[…] Ακόμη λέγει πως ο διά της αγάπης λέγων εν τω Θεώ μένειν ο-
φείλει, καθώς εκείνος περιεπάτησεν, και αυτός περιπατείν. […] 
 

λέπουμε δε τον αγαπημένο μαθητή να παρουσιάζεται μαθητής 
και στα έργα, διότι σε όλα μιμήθηκε με ακρίβεια τον διδάσκαλό του, 
και στην διδασκαλία και στα θαύματα και στα παθήματα. Όλους τους 
ευηργέτησε με έργα και λόγους, τους έβγαλε από το σκοτάδι στο φως 
και τους μετέβαλε από αναξίους σε αξίους, ενώ ο ίδιος υπέφερε γι’ αυ-
τούς. Δεν υπέμεινε μόνον ένα θάνατο για την μαρτυρία του Ιησού και 
την ωφέλειά μας –με άλλα λόγια για την αγάπη προς τον Θεό και τους 
ανθρώπους–  αλλά σ’ όλη την διάρκεια της ζωής του παρέδιδε τον εαυ-
τό του στον θάνατο. Πόσες φορές ενεπαίχθη, πόσες φορές ερραπίσθη, 
πόσες φορές ελιθοβολήθη, σε πόσους τυράννους και άρχοντες δεν πα-
ρεστάθη ως υπόλογος και υπόδικος, αυτός που είναι διανομεύς της ευ-
σεβείας! Ακόμη και εξωρίσθη από τον ωμότατο μεταξύ των τυράννων 
Δομετιανό στην Πάτμο, ενώ αυτός με χαρά εκήρυττε παντού την διδα-
σκαλία του αγαθού δεσπότου και διδασκάλου. […] 
 

άν λοιπόν εμείς από αγάπη τιμούμε αυτόν που και ο Θεός 
τον αγάπησε περισσότερο απ’ όλους, ας δείξουμε με τα έργα την α-
γάπη μας προς αυτόν, με το να εφαρμόζουμε τα λόγια του και όχι α-
πλώς να τα ακούμε. Διότι έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε την αι-
ώνια ζωή και βασιλεία, που μας εγνώρισε αυτός, μαζί με τον βασι-
λέα των αιώνων Χριστό […] 

 

("ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ", τριμηνιαία έκδοσις Ι. Μ. Ξηροποτάμου, τεύχη 12-13) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                                  ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 (8:00 μ.μ.) προς Παρασκευή 1η 
Οκτωβρίου 2021 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυ-
πνία επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γορ-
γοεπηκόου προεξάρχοντος του πανοσιολ. Αρχιμ. Μιχαήλ Λιούμη Πρω-
τοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεώς μας. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
2)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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