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Η μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 

† Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη 

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: ο συνοδός του Χριστού και κηδεμών της Παναγίας 

Πρώτη Κυριακή του Λουκά σήμερα, αγαπητοί, και η μνήμη της Μεταστάσεως του 

αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η Εκκλησία, τιμώντας τον Ευαγγελιστή και 

Απόστολο, διαβάζει το Ευαγγέλιο της μνήμης του και όχι της Κυριακής. 

Η περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του αγίου Ιωάννου και μάς μεταφέρει στη 

Σταύρωση του Χριστού, εκεί που το μεγάλο θύμα, ο Ιησούς Χριστός, ήτο επί του 

Σταυρού, και πλησίον Του έστεκαν η Μητέρα Του και οι Μυροφόρες γυναίκες κι 

ο αγαπημένος Μαθητής Του. Εκείνος, ο Χριστός μας, μέσα απ’ τον άφατο πόνο 

Του, προσηύχετο για τους Σταυρωτάς Του, χάριζε στον μετανοημένο ληστή τον 

Παράδεισο, και λίγο πριν το τέλος φροντίζει για την πολυαγαπημένη Του 

Μητέρα. 

Και καθώς είδε τη Μητέρα Του και τον Ιωάννη να στέκουν κοντά στον Σταυρό 

Του, απευθυνόμενος στη Μητέρα Του, τής λέγει: «Γυναίκα, -τι τιμητικός τίτλος! –

αυτός θα ’ναι ο γιος σου από δω και πέρα». Και απευθυνόμενος στον Ιωάννη –

με τα μάτια Του προφανώς, τα θεία Του μάτια – του λέγει: «Αυτή θα είναι η 

μητέρα σου στο εξής». Αυτό είναι πολύ διδακτικό και πολύ συγκινητικό, διότι 

δείχνει το ενδιαφέρον του Ιησού Χριστού για την επίγεια Μητέρα Του. Και αυτό 

λέει να κάνομε και εμείς για τους γονείς μας· να τους φροντίζομε, όσο ζουν, και 

να ευχόμεθα, όταν πεθάνουν. Και παρέλαβε ο Ιωάννης την Παναγία στο 

κατάλυμά του, στην Ιερουσαλήμ, και ήταν εκεί μέχρι την Κοίμησή Της. 

Και στη συνέχεια η Εκκλησία, προσθέτοντας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, μας 

λέγει ότι «αυτός είναι ο Μαθητής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μαρτυρών περί 

τούτων και γράψας ταύτα. Και γνωρίζομε ότι είναι αληθινή η μαρτυρία του». Ο 

Ιωάννης έζησε κοντά στον Χριστό και μας είπε αυτά που είδε και εβίωσε. Και 

δεν μας τα είπε μόνο. Τα έγραψε. Έγραψε όμως, λίγα, όπως και όλοι οι 

Ευαγγελισταί, όσα χρειάζονται, για να σωθούμε. Γιατί ο Ιησούς είπε και έκαμε 

τόσα πολλά, που αν γραφόντουσαν σε βιβλία, δεν θα τα χωρούσε όλος ο κόσμος. 

Και μόνο να σκεφθούμε τις προσευχές του Ιησού Χριστού, τόσες νύκτες, επί τρία 

χρόνια, τις διδαχές Του στα πλήθη, σε κατ’ ιδίαν πρόσωπα, στη θάλασσα, στην 

οδοιπορία, στο βουνό, στα σπίτια κι οπουδήποτε, δεν θα χωρούσαν όλα αυτά 

πουθενά. Έγραψαν τόσο λίγα οι Ευαγγελισταί… 



Και σκεφθείτε, ενώ έχουμε τόσο λίγα, ούτε αυτά διαβάζομε οι καημένοι. Αν ήταν 

πολλά, αν ήταν γεμάτος ο κόσμος, τι θα γινότανε; Αλλά αυτό δεν έχει μόνο την 

έννοια την τοπική, έχει και την έννοια την τροπική που σημαίνει ότι αυτά που 

είπε ο Χριστός και έπραξε, δεν θα μπορούσαν να τα αντέξουν οι άνθρωποι. Γι’ 

αυτό φανέρωσε λίγα, όπως είπαμε και πριν, όσα χρειάζονται, για να σωθούμε, 

γιατί δεν αντέχει ο άνθρωπος εύκολα τις ουράνιες αλήθειες και τα υπέροχα 

πράγματα, είναι τόσο αδύνατος. Γι’ αυτό κι ο Χριστός συγκαταβαίνει και μας 

δίνει τα φάρμακα μόνο για τη σωτηρία μας. 

Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έζησε τα τελευταία χρόνια του στην Έφεσο. Κι όταν 

ο Κύριος τον ειδοποίησε, πως θα έλθει ο θάνατός του, εκείνος πήρε εφτά 

Μαθητές, βγήκε έξω από την πόλη, τους έβαλε και έσκαψαν σε μία ερημιά το 

μνήμα του σε σχήμα σταυρού, και τον έθαψαν εκεί, αφού τον ασπάστηκαν, κι 

έφυγαν, καθώς έβγαινε ο ήλιος. Πήγαν στην Έφεσο, το παν στους Χριστιανούς, 

και εκείνοι έτρεξαν να του δώσουν τον τελευταίο ασπασμό. Και σκάβοντας να 

βρουν το λείψανο του, δεν βρήκαν τίποτα. 

Κατά μία ευσεβή παράδοση ο άγιος Ιωάννης, αφού πέθανε! – έχει σημασία αυτό! 

– μετέστη στον ουρανό, όπως και η Θεοτόκος. Κι ο Κύριος του επεφύλαξε 

κάποιον ειδικό τρόπο, χωρίζοντάς τον από τους άλλους Αποστόλους, μέχρι τη 

Δευτέρα Παρουσία. 

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί, ας πρεσβεύσει και για μας 

και για όλο τον κόσμο. Το έχουμε τόση ανάγκη. Χρόνια πολλά στους 

εορτάζοντες. 
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