
Ο ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΗ ΑΓΑΠΗ 

ΚΑΘ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΑΠΟΚΑΛΤΦΗ 

π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης 

α) Η ζενινγία, σο ιόγνο γηα θάπνηνλ ζεό, απαληά ζε δηάθνξεο ζξεζθείεο, α-

θόκε θαη ζηηο πξσηόγνλεο. ηελ αξραία ειιεληθή ζθέςε αλαπηύρζεθε ε ζενινγία, 

πνπ ζηεξηδόηαλ ζηνλ αλζξώπηλν ιόγν. Όκσο, ε ρξηζηηαληθή Θενινγία σο εκπεηξία 

θαη θαηαγξαθή πξνζσπηθήο θνηλσλίαο κε ηνλ Θεό ηεο ρξηζηηαληθήο απνθαιύςεσο, ν 

νπνίνο «εθαλεξώζε ελ ζαξθί, εδηθαηώζε ελ Πλεύκαηη, ώθζε αγγέινηο, εθεξύρζε ελ 

έζλεζηλ, επηζηεύζε ελ θόζκσ, αλειήθζε ελ δόμε» (Α΄ Σηκ. 3,16) είλαη εληειώο δηαθν-

ξεηηθή. Πξόθεηηαη γηα πλεπκαηηθό γεγνλόο άιιεο ηάμεσο. 

β) Κη ελώ πνιινί άγηνη Παηέξεο θαη εθθιεζηαζηηθνί ζπγγξαθείο έγξαςαλ 

ζπνπδαία ζενινγηθά ζπγγξάκκαηα, ζε ηξεηο από απηνύο απνδόζεθε ην πξνζσλύκην 

«ζενιόγνο»: ζην ζήκεξα ενξηαδόκελν άγην Θσάλλε Θενιόγν, επηζηήζην θίιν ηνπ 

Κπξίνπ, ηνλ Γξεγόξην Θενιόγν (4
νο

 αη.) θαη ηνλ πκεώλ ην Νέν Θενιόγν (10
νο

 αη.). 

Καη νη ηξεηο, ελώ έδεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο, γεύηεθαλ ηελ παξνπζία ηνπ Θενύ 

δηα ηεο αθηίζηνπ ράξηηνο θαη είραλ αλάινγεο πλεπκαηηθέο εκπεηξίεο. Ελ ζπλερεία ζεν-

πλεύζησο θαη απιαλώο πεξηέγξαςαλ ηηο εκπεηξίεο απηέο ζηα ζπγγξάκκαηά ηνπο, ζπρ-

λά κε πνηεηηθό θαη ζπκβνιηθό ηξόπν. 

γ) Ο Θσάλλεο Θενιόγνο, σο αγαπεκέλνο καζεηήο ηνπ Υξηζηνύ, βίσζε πνιιά 

ζαπκαζηά γεγνλόηα θνληά ηνπ. Πνιιά από απηά δηέζσζε ζην επαγγέιην θαη ηηο επη-

ζηνιέο ηνπ, ελώ παξέιεηςε άιια. ηελ Απνθάιπςε πεξηγξάθεη επίζεο ηα έζραηα σο 

παξόληα, ηελ αλεθνξηθή πνξεία ηεο Εθθιεζίαο, ηε δηαξθή πάιε ησλ ρξηζηηαλώλ κε 

ηνλ αξρέθαθν όθη, ην δηάβνιν, θαη ην ζξίακβν κε ηελ έιεπζε ηεο Δεπηέξαο Παξνπ-

ζίαο ηνπ Κπξίνπ. Πάλησο όζα έγξαςε αξθνύλ, γηα λα πηζηέςνπκε πσο ν Θεζνύο είλαη 

ν Υξηζηόο ν Τηόο ηνπ Θενύ θαη «ίλα πηζηεύνληεο δσήλ έρσκελ ελ ησ νλόκαηη απηνύ» 

(βι. Θσάλ. 20,31).  

δ) Αλαθέξεηαη ζρεηηθά ζηε ζεκεξηλή πεξηθνπή: «Τπάξρνπλ θη άιια πνιιά 

πνπ έθαλε ν Θεζνύο, πνπ, αλ γξαθηνύλ έλα πξνο έλα, νύηε ν θόζκνο νιόθιεξνο δε ζα 

ρσξνύζε ηα βηβιία πνπ ζα ‘πξεπε λα γξαθηνύλ» (Θσάλ. 21,25). Εδώ ζαθώο ππάξρεη 

θάπνηα ππεξβνιή, πνπ θαλεξώλεη ην πιήζνο ησλ πεπξαγκέλσλ από ηνλ Κύξην, όπσο 

ζεκεηώλεη ν εξκελεπηήο Ζηγαβηλόο. Κη από ηελ άιιε επηζεκαίλεη όηη, «νπ ρσξεί απηά 

ν θόζκνο… νπ δηα πιήζνο ζπγγξακκάησλ, αιιά δηα κέγεζνο πξαγκάησλ»!  

ε) Καη πξάγκαηη, πώο λα θαηαλνήζεη θάπνηνο ηελ πλεπκαηηθή δύλακε ηεο ρξη-

ζηηαληθήο αγάπεο, ηελ νπνία πεξηγξάθεη ν Θσάλλεο ζην επαγγέιην θαη ηηο επηζηνιέο 



ηνπ, όηαλ θαζεκεξηλά δειεηεξηάδεη ηε δσή ηνπ κε θζόλν, αδηθία θαη κίζνο; Πώο λα 

αληηιεθζεί ην λόεκα ηεο θνβεξήο, ζαγελεπηηθήο θαη επίθαηξεο Απνθάιπςεο, όηαλ 

βιέπεη ηε δσή ηνπ κόλν εγθνζκηνθξαηηθά θαη νηθνλνκνθεληξηθά; Όκσο, ν θηιόθαινο 

αλαγλώζηεο ηεο, σο καζεηήο ησλ αγίσλ, αζθνύκελνο κε ππνκνλή θαηαλνεί όηη, ε Εθ-

θιεζία σο ρώξνο ράξηηνο θαη αγηαζκνύ πνξεύεηαη εληόο ηεο ηζηνξίαο  κέζα από πιεί-

ζηνπο πεηξαζκνύο, θηλδύλνπο, εκπόδηα θαη δεηλά. Καηαλνεί επίζεο όηη ζηελ Απνθάιπ-

ςε θαηαδηθάδεηαη κε δξηκύηεηα ε ζενπνίεζε θάζε εμνπζίαο: πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο 

θαη ηδενινγηθήο, όπσο ζεκεηώλεη ζύγρξνλνο ζηνραζηήο. 

ζη) Σειηθά  ην κήλπκα ηεο ρξηζηηαληθήο αγάπεο εθ κέξνπο ηνπ Θενύ είλαη δε-

δνκέλν, αιιά εθ κέξνπο ηνπ αλζξώπνπ είλαη δεηνύκελν κέζα από κηα δξακαηηθή πν-

ξεία αζηνρίαο, αιινηξίσζεο, κεηάλνηαο θαη αγηαζκνύ. Ο Κιήκεο Αιεμαλδξεύο δηε-

γείηαη, όηη ζε θάπνηα πόιε ν Θσάλλεο είρε βαπηίζεη έλα λέν θαη ηνλ εκπηζηεύζεθε 

ζηνλ επίζθνπό ηεο. ε επόκελε επίζθεςή ηνπ πιεξνθνξήζεθε, όηη ν λένο έγηλε αξρε-

γόο ιεζηώλ. Σόηε, γηα λα ηνλ ζπλαληήζεη, παξαδόζεθε ζηνπο ιεζηέο. Ο αξρεγόο 

ηνπο, δειαδή ν λένο, κόιηο ηνλ αληίθξπζε ηξάπεθε από ληξνπή ζε θπγή. Εθείλνο ηνλ 

αθνινπζνύζε ιέγνληαο: «Γηαηί θεύγεηο παηδί κνπ; ΄Ερεηο αθόκα ειπίδα δσήο. Αλ 

ρξεηαζηεί ζα πεζάλσ γηα ζέλα. Ο Κύξηνο κε έζηεηιε, πίζηεςέ κε». πληεηξηκκέλνο ν 

λένο πέηαμε ηα όπια θαη κε δάθξπα ζηα κάηηα έπεζε ζηα πόδηα ηνπ δεηώληαο ζπγρώ-

ξεζε. Σαπηόρξνλα έθξπβε ην δεμί ηνπ ρέξη, κε ην νπνίν είρε δηαπξάμεη πιήζνο ακαξ-

ηηώλ. Σόηε ν άγηνο Θσάλλεο πήξε ην ρέξη απηό, πνπ είρε θαζαξζεί από ηε κεηάλνηα θαη 

ην θαηαζπαδόηαλ! Σνλ νδήγεζε ζηελ Εθθιεζία, πξνβάιινληάο ηνλ σο παξάδεηγκα 

έκπξαθηεο κεηάλνηαο.     

δ) Ο επαγγειηζηήο Θσάλλεο είρε αιινησζεί από ηε ζεία αγάπε θαη κέρξη ηα βα-

ζεηά γεξάκαηα δίδαζθε: «Παηδηά κνπ, αγαπάηε αιιήινπο». ΄Ειεγε ν Γέξνληαο Παΐ-

ζηνο: «Μήπσο ν Υξηζηόο αγαπνύζε ηνλ Θσάλλε πεξηζζόηεξν από ηνπο άιινπο καζε-

ηέο; Όρη, αιιά ν Θσάλλεο αγαπνύζε ηνλ Υξηζηό πεξηζζόηεξν από ό, ηη νη άιινη καζε-

ηέο, θαη γη’ απηό θαηαιάβαηλε ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνύ θαιύηεξα. Είρε πνιιή ρσξεηη-

θόηεηα θαη ρσξνύζε ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνύ. Καη όζν πεξηζζόηεξε αγάπε ηνπ έδηλε ν 

Υξηζηόο, ηόζν πεξηζζόηεξν ηνπ έιεησλε ηελ θαξδηά». ΄Οπνηνο αλνίμεη ηα κάηηα ηεο 

ςπρήο θαη δηώμεη ην λέθνο ησλ παζώλ, θαηαλνεί ηελ αγάπε ηνπ Θενύ θαη ηεξεί θηιό-

ηηκα ηηο εληνιέο ηνπ. Δε θνβάηαη δνπιηθά ηα ζεκεία ησλ θαηξώλ, αιιά πξνζκέλεη κε 

πόζν ηελ αλαηνιή «ηνπ Αζηέξνο ηνπ ιακπξνύ, ηνπ πξστλνύ» (βι. Απνθ. 22,16).    

                          


