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Πεπίλητη: ην απφθξπθν θείκελν Πξάμεηο Ισάλλνπ θαηά Πξφρνξνλ πξνβάιιεηαη ην ηαμίδη ηνπ
απνζηφινπ Ισάλλε απφ ηελ Ιεξνπζαιήκ ζηελ Έθεζν θαη ηελ Πάηκν. Ο ζηφρνο ηνπ ηαμηδηνχ είλαη
δηπιφο: Ο πξψηνο, θαη πξνθαλήο, είλαη ε «κεηακφξθσζε» ησλ εζληθψλ κέζσ ηεο πξνζειπηηζηηθήο
δξάζεο ηνπ απνζηφινπ. Ο δεχηεξνο, θαη ζπγθεθαιπκκέλνο, ζα νδεγήζεη ζηε «κεηακφξθσζε» ηνπ
ηδίνπ ηνπ Ισάλλε. Αθνχ πξνεγνπκέλσο ληθήζεη ηελ νιηγνπηζηία ηνπ θαη αζθεζεί ζηηο αξεηέο ηεο
ηαπεηλνθξνζχλεο θαη ηεο ππνκνλήο ζηηο ζιίςεηο, ζα θεξδίζεη ελ ηέιεη ηνλ αγψλα ηεο απηνγλσζίαο.
Summary: In the apocryphal text Acts of John by Prochoros is the journey of apostle John from
Jerusalem to Ephesus and Patmos projected. The purpose of the journey is double: The first, and
obvious, is the «metamorphosis» of the heathen by the apostle’s proselytizing action. The second,
and hidden, will lead to the «metamorphosis» of himself. Having previously defeated his unbelief
and exercised in the virtues of humility and patience in sorrow, he will eventually gain the struggle
of self-knowledge.
Λέξειρ κλειδιά: απφζηνινο Ισάλλεο, εζληθνί, δαίκνλεο, κεηακφξθσζε
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٭Σν άξζξν απνηειεί εηζήγεζή κνπ ζε εκεξίδα, πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα ΙΑΚΑ ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο ζηηο 2-32013, κε ζέκα: «Γλψζε θαη Μεηακφξθσζε: Σαμηδεχνληαο ζηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα».

Σν απφθξπθν ειιεληθφ θείκελν πνπ
αθεγείηαη ηηο πξάμεηο ηνπ απνζηφινπ Ισάλλε,1
φπσο απηέο θέξεηαη λα θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ
καζεηή ηνπ Πξφρνξν, έλαλ απφ ηνπο επηά
δηαθφλνπο2 θαη κέινο ησλ εβδνκήθνληα καζεηψλ
1

Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ είλαη: «Πξάμεηο ηνῦ
ἁγίνπ ἀπνζηφινπ θαί εὐαγγειηζηνῦ Ἰσάλλνπ ηνῦ
ζενιφγνπ, ζπγγξάθνληνο ηνῦ αὐηνῦ καζεηνῦ
Πξνρφξνπ».
2
Πξάμ. 6.1-6. χκθσλα κε ην «Ὑπφκλεκα εἰο ηφλ ἅγηνλ
Ἰσάλλελ ηφλ Θενιφγνλ», έξγν γξακκέλν απφ ηνλ
Θεφδσξν Αγηνπεηξίηε γχξσ ζην 1300, ν Πξφρνξνο
ήηαλ Ινπδαίνο πνπ νκηινχζε ειιεληθά θαη, θαηά κία

ηνπ Υξηζηνχ, κεηαθξάζηεθε ζηα ιαηηληθά,
θνπηηθά, αξκεληθά θαη παιαηνζιαβηθά θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, θαζψο θαη ζηα αξαβηθά
θαη ηα αηζηνπηθά θαηά ηα λεφηεξα ρξφληα.3 Σν 1567
παξάδνζε, ππήξμε επίζθνπνο Νηθνκήδεηαο, ελψ
καξηχξεζε ζηελ Αληηφρεηα. Βι. Y. Taniguchi – F.
Bovon – A. Antonopoulos, «The Memorial of Saint
John the Theologian», ζην The Apocryphal Acts of the
Apostles, (επηκ.) F. Bovon – A.G. Brock – C.R. Matthews, Κέηκπξηηδ, Μαζαρνπζέηε 1999, ζ. 334, 338 θαη
ζεκ. 17.
3
Βι. J.K. Elliot, The Apocryphal New Testament: A
Collection of Apocryphal Christian Literature in an
English Translation, Ομθφξδε 1993, ζ. 348.
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ν Michael Neander εμέδσζε ην πξψην ηππσκέλν
θείκελν ησλ Ππάξεων. O Γεξκαλφο ιφγηνο
ζπκπεξηέιαβε ηηο Ππάξειρ Ιωάννος κατά Ππόσοπον
ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, ην νπνίν πεξηείρε ηελ
ειιεληθή κεηάθξαζε ηεο μικπήρ Κατήσησηρ ηνπ
Λνπζήξνπ, κε ηνλ ηίηιν: «Καηήρεζηο Μαξηείλνπ
ηνῦ
Λνπζέξνπ,
ἡ
κηθξά
θαινπκέλε,
4
ἑιιελεθνιαηίλε».
Οη Ππάξειρ Ιωάννος είλαη κία αθήγεζε
κπζηζηνξεκαηηθή. Πνιιέο πεξηνρέο ζηε Μηθξά
Αζία θαη ηδίσο ηελ Πάηκν κε ηα πνιιά αζηηθά
θέληξα, ηελ νπνία δηνηθεί έλαο εγεκφλαο ή
αλζχπαηνο, απνηεινχλ πξντφλ κπζνπιαζίαο ηνπ
ζπγγξαθέα, φπσο αθξηβψο είλαη θαη φηη ην ηαμίδη
απφ ηελ Πάηκν ζηελ Έθεζν απαηηεί 10 ή 14
εκέξεο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα κηθξφ
θσπήιαην ζθάθνο ρξεηάδεηαη 14 κφιηο ψξεο γηα
ηελ παξαπάλσ απφζηαζε.5
χκθσλα κε ηνλ εθδφηε ηνπο Theodor
Zahn, νη Ππάξειρ Ιωάννος πξέπεη λα γξάθηεθαλ
θάπνηα ζηηγκή κεηαμχ ησλ αξρψλ ηνπ 5νπ θαη ηνπ
7νπ αη. Ο ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ πξνέξρεηαη,
πηζαλφηαηα, απφ ηα παξάιηα ηεο Ννηηνδπηηθήο
πξίαο, δηφηη νη γεσγξαθηθέο ηνπ αλαθνξέο
ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή είλαη αθξηβείο. Αληίζεηα, νη
γεσγξαθηθέο ηνπ γλψζεηο φζνλ αθνξά ηε Μηθξά
Αζία θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είλαη ειιηπείο ή
αλχπαξθηεο. Οη πηζαλφηεηεο δε λα ήηαλ κνλαρφο
θαίλεηαη λα είλαη ειάρηζηεο, δηφηη απνδίδεη κεγάιε
αμία ζην θαγεηφ, ην πνηφ θαη ηε ραξά ελ γέλεη ηεο
δσήο. Πξέπεη ινηπφλ λα ήηαλ θάπνηνο έγγακνο
πξεζβχηεξνο, ν νπνίνο δελ είρε ηδηαίηεξεο
δνγκαηηθέο ή αζθεηηθέο αλεζπρίεο, θαζψο θαη
ηζηνξηθέο γλψζεηο ή γεσγξαθηθά ελδηαθέξνληα.6

είλαη γεκάην πεξηπέηεηεο θαη αλαηξνπέο θαη, σο εθ
ηνχηνπ, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ. Η επίκνλε
δηεξεχλεζε ηνπ έζσ αλζξψπνπ πνπ νδεγεί ζηελ
θαηάθηεζε ηεο απηνγλσζίαο, κπνξεί λα απνηειέζεη
θαη κία άθξσο επίπνλε δηαδηθαζία. ηηο Ππάξειρ
Ιωάννος ην ηαμίδη ηεο γλψζεο θαη αλαθάιπςεο, θαη
ζπλεθδνρηθά ηεο «κεηακφξθσζεο», ιακβάλεη ρψξα
ζε δχν επίπεδα. ην πξψην, ε «κεηακφξθσζε»
είλαη πξνθαλήο. Ο Ισάλλεο, κέζσ ηεο
πξνζειπηηζηηθήο
ηνπ
δξάζεο,
αλαγελλά
πλεπκαηηθά φζνπο εζληθνχο ζπλαληά ζηελ Έθεζν
θαη ηελ Πάηκν. Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα επηηεπρζεί
ν παξαπάλσ ζηφρνο, έπξεπε λα πξνεγεζεί κία
άιιε, πνιχ ζεκαληηθφηεξε «κεηακφξθσζε», απηή
ηνπ ηδίνπ ηνπ απνζηφινπ. Πξφθεηηαη γηα έλα
ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελν κνηίβν, πνπ δηαηξέρεη
απ’ άθξνπ εηο άθξνλ ην θείκελν, φπσο ζα δηαθαλεί
παξαθάησ.
Γηα ηνλ Ισάλλε ην ηαμίδη ηεο γλψζεο, θαη
ηδίσο απηφ ηεο απηνγλσζίαο, μεθηλά απφ ηελ
Ιεξνπζαιήκ. Μεηά ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο
θαη ηελ θνίκεζε ηεο Μαξίαο, κεηέξαο ηνπ Ιεζνχ,
ζπγθεληξψζεθαλ νη απφζηνινη ζηε Γεζζεκαλή θαη
απνθάζηζαλ φηη έπξεπε λα εθπιεξψζνπλ ην
ζέιεκα ηνπ δηδαζθάινπ ηνπο, πνπ ηνπο είρε
πξνηξέςεη λα εξγαζηνχλ σο θήξπθεο ηνπ ζείνπ
ιφγνπ ζηνπο εζληθνχο. Ο Ισάλλεο εθθξάδεη
ελψπηνλ ησλ άιισλ απνζηφισλ ηελ έληνλε
δπζθνξία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ηνπ έιαρε ε
Μηθξά Αζία σο ηφπνο δξάζεο θαη ηεξαπνζηνιήο.
Σν πδάηηλν ζηνηρείν, δηθαηνινγείηαη, ηνπ πξνθαιεί
ηξφκν, γη’ απηφ θαη αξλείηαη λ’ αλαιάβεη ηα
θαζήθνληά ηνπ.7 Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηελ
έθπιεμε, αιιά θαη ηε δπζαξέζθεηα ησλ άιισλ
απνζηφισλ ζην άθνπζκα ησλ ιφγσλ ηνπ Ισάλλε.

* * *
7

Σν ηαμίδη γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο,
είηε απηή είλαη θνζκηθή είηε είλαη πλεπκαηηθή,
4

Βι. Πξάμεηο Ισάλλνπ, ζ. III-IV: Acta Joannis, έθδ. T.
Zahn, Δξιάλγθελ 1880 (αλαη. Υηιδεζράηκ 1975).
5
Βι. Πξάμεηο Ισάλλνπ, ζ. LII-LV.
6
Βι. Πξάμεηο Ισάλλνπ, ζ. LVII-LX.
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Πξάμεηο Ισάλλνπ, ζ. 1-6. ηηο Ππάξειρ Θωμά (1.92.18: Acta Apostolorum Apocrypha, Acta Thomae, η.
2.2, έθδ. M. Bonnet, Υηιδεζράηκ 1972) ζπλαληνχκε ην
ίδην ζεκαηηθά κνηίβν. Ο απφζηνινο Θσκάο αξλείηαη λα
αλαιάβεη ηα ηεξαπνζηνιηθά ηνπ θαζήθνληα θαη λα
κεηαβεί ζηελ Ιλδία. Σε ιχζε ζα ηε δψζεη ν ίδηνο ν
Υξηζηφο, πνπ ζα πνπιήζεη ηνλ καζεηή ηνπ έλαληη
πςεινχ ηηκήκαηνο σο δνχιν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
ηέθηνλα ζε Ιλδφ έκπνξν.
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Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν λεφηεξνο ειηθηαθά
καζεηήο ηνπ Υξηζηνχ ζθαλδαιίδεη κε ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ. Η κεηέξα ηνπ, εμάιινπ, είρε
απαηηήζεη, ηξφπνλ ηηλά, απφ ηνλ Υξηζηφ λα
δηνξίζεη εθείλνλ θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ Ιάθσβν ζηελ
πςειφηεξε ηεξαξρία ηεο θπβέξλεζεο ηεο
κέιινπζαο βαζηιείαο ηνπ. Η παξέκβαζή ηεο απηή,
πξνθαλψο θαηφπηλ ππφδεημεο ησλ γησλ ηεο, είρε
πξνθαιέζεη αιγεηλή εληχπσζε ζηνπο ππφινηπνπο
δέθα καζεηέο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ππξνδφηεζε ηελ
αγαλάθηεζή ηνπο. Σφηε, είρε θαηαζβέζεη ην πάζνο
ηεο θηιαξρίαο ησλ δχν αδεξθψλ, θαζψο θαη ηα
δηαθαηλφκελα ζπέξκαηα ηεο δηρφλνηαο κεηαμχ ησλ
καζεηψλ ηνπ, ν Υξηζηφο.8 ηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε, απηφο πνπ αλέιαβε ην ξφιν
«ππξνζβέζηε» ήηαλ ν Πέηξνο. Ο θνξπθαίνο
απφζηνινο εκςπρψλεη ηνλ Ισάλλε θαη ηνπ δίλεη
ζάξξνο.9 Δίλαη πνιχ πηζαλφλ λα ηνπ ζχκηζε φηη θαη
εθείλνο είρε δείμεη παξφκνηα νιηγνπηζηία, φηαλ ν
Κχξηνο, βαδίδνληαο επάλσ ζηα αθξηζκέλα απ’ ηνλ
ηζρπξφ άλεκν θχκαηα ηεο ιίκλεο Γελεζαξέη, ηνλ
θάιεζε θνληά ηνπ. Όζν ε πίζηε ηνπ Πέηξνπ ήηαλ
αθιφλεηε, βάδηδε θη εθείλνο ζηα θχκαηα. Όηαλ
φκσο ε ινγηθή ππεξίζρπζε ηεο πίζηεο ηνπ, άξρηζε
ακέζσο λα θαηαπνληίδεηαη. Ο Κχξηνο ηνλ έζσζε
απφ βέβαην πληγκφ, ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ επέπιεμε
απζηεξά γηα ηελ νιηγνπηζηία ηνπ.10 Οη παξαηλέζεηο
ηνπ Πέηξνπ πξέπεη λα ιεηηνχξγεζαλ σο βάιζακν
ζηελ ςπρή ηνπ Ισάλλε. Αληηιακβάλεηαη ζηαδηαθά
φηη θαλείο δελ είλαη άηξσηνο θαη φηη φινη
αλεμαηξέησο πξέπεη λα δνθηκαζηνχλ. Μέζα απφ
ηελ φπνηαο κνξθήο δνθηκαζία φκσο, είλαη βέβαην
φηη ζα βγνπλ πην δπλαηνί. Καη πξάγκαηη, ν Θεφο
ηνχ απνθάιπςε φηη, σο ηηκσξία γηα ηελ
νιηγνπηζηία ηνπ, ην πινίν, ζην νπνίν ζα
επηβηβαδφηαλ ζηελ Ιφππε, επξφθεηην λα βπζηζηεί.11
Ο Ισάλλεο, σο εθ ηνχηνπ, απνδέρεηαη ρσξίο
πεξαηηέξσ ελδνηαζκνχο θαη ακθηζβήηεζε ην
ηεξαπνζηνιηθφ έξγν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί.
8

Μη. 20.20-28.
Πξάμεηο Ισάλλνπ, ζ. 6.
10
Μη. 14.22-33.
11
Πξάμεηο Ισάλλνπ, ζ. 7-8.
9
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Αληηιακβάλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κία ζεία
παηδαγσγηθή δνθηκαζία, πνπ ζηφρν έρεη λα
ζθπξειαηήζεη ηελ πίζηε ηνπ. Η εκβάπηηζή ηνπ ζηα
ζαιάζζηα χδαηα απνηειεί βάπηηζκα ζπκβνιηθφ, ην
νπνίν ηνλ ελδπλακψλεη πλεπκαηηθά γηα λα επηηχρεη
ηνπο ζηφρνπο ηεο κέιινπζαο απνζηνιήο ηνπ. Η
έμνδνο απφ ηελ θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα, ε
νπνία ζπκβνιίδεη ηελ ηαξαγκέλε ιφγσ δεηιίαο
ςπρή ηνπ, ζεκαηνδνηεί ηελ ππέξβαζε ηνπ εαπηνχ
ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ
αλαγέλλεζε. Ο θαηλφο, «κεηακνξθσκέλνο» πιένλ
Ισάλλεο είλαη πξνζεισκέλνο ζηνλ ζηφρν πνπ ηνπ
έρεη αλαζέζεη ν Θεφο, λα «κεηακνξθψζεη» ηνπο
εζληθνχο ηεο Μηθξάο Αζίαο πξνζειπηίδνληάο ηνπο
ζηνλ Υξηζηηαληζκφ.
Ιζρπξφ πξνεγνχκελν γηα ηνλ αθεγεηή ησλ
Ππάξεων Ιωάννος απνηειεί πηζαλφηαηα ε βηβιηθή
κνξθή ηνπ Ισλά. Κη εθείλνο δηζηάδεη λ’ αλαιάβεη
ηελ απνζηνιή πνπ ηνπ αλαζέηεη ν Θεφο θαη
νιηγνςπρεί.
Ναπαγεί
ζηηο
αθηέο
ηεο
ζπξνπαιαηζηηληαθήο αθηήο θαη παξακέλεη επί ηξεηο
εκέξεο ζηελ θνηιηά ηνπ θήηνπο. Η «βάπηηζή» ηνπ
ζηα
χδαηα
ηεο
Αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ
ελδπλακψλεη ηελ πίζηε ηνπ θαη ε ππέξινγε,
θαηλνθαλήο δνθηκαζία ηνλ κεηακνξθψλεη ελ ηέιεη
ζε δηαπξχζην θήξπθα θαη απφζηνιν ηνπ ελφο Θενχ
ζηελ πνιπάλζξσπε, εηδσινιαηξηθή πφιε ηεο
Νηλεπή.12
Αο επαλέιζνπκε φκσο ζηελ αθήγεζε ησλ
Ππάξεων Ιωάννος. Ο επί 40 εκέξεο ζηε ζάιαζζα
λαπαγφο Ισάλλεο βγαίλεη ζψνο ζηηο αθηέο ηεο
Μηθξάο Αζίαο, ζηελ πεξηνρή Μαξκαξεψλα, φπνπ
ηνλ ζπλαληά ν καζεηήο ηνπ Πξφρνξνο. Πεξηραξείο
νη δχν ηεξαπφζηνινη απφ ηελ αλαπάληερε
επαλέλσζή ηνπο μεθίλεζαλ γηα ηελ θνληηλή
Έθεζν.13 ηα πξνάζηηα ηεο πφιεο ζηάζεθαλ λα
12

Ισλ. 1-3.
Η Έθεζνο, πνπ απνιάκβαλε ην πξνλφκην λα ηειεί
ππφ ην θαζεζηψο ελεςθέπαρ πόλεωρ, απνηεινχζε ηελ
έδξα ηνπ επαξρηαθνχ δηνηθεηή ηεο Αζίαο, ν νπνίνο
έθεξε ην αμίσκα ηνπ ανθςπάτος (proconsul). Καηά ηνλ
1ν αη. κ.Υ. απνηεινχζε ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε, κεηά ηε
Ρψκε θαη ηελ Αιεμάλδξεηα, πφιε ηεο απηνθξαηνξίαο,
13
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μεθνπξαζηνχλ ζε ινπηξφ πνπ αλήθε ζηνλ
Γηνζθνπξίδε. Δθεί ηνπο ζπλάληεζε ε επηζηάηξηα
ηνπ βαιαλείνπ, ε Ρσκάλα, πνπ ηνπο πξνζέιαβε σο
εξγάηεο. Δπεηδή φκσο ν Ισάλλεο δελ γλψξηδε θαιά
ηε δνπιεηά, ε Ρσκάλα ηνλ κεηαρεηξηδφηαλ
βάλαπζα. Έθηαζε, κάιηζηα, κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα
ζπληάμεη λνκηθφ έγγξαθν κε ηε ζπλδξνκή θίινπ
ηεο δηθεγφξνπ, κε ην νπνίν ηζρπξηδφηαλ φηη νη δχν
λενπξνζιεθζέληεο εξγάηεο ήηαλ εδψ θαη θαηξφ
δξαπέηεο δνχινη ηεο. Καηφπηλ ζείαο απνθάιπςεο,
ν Ισάλλεο έκαζε ηα ζρέδηα ηεο Ρσκάλαο θαη
ελεκέξσζε ζρεηηθά ηνλ Πξφρνξν, ζπκβνπιεχνληάο
ηνλ λα θάλεη ππνκνλή, ψζηε λα απνθαιπθηεί ην
κπζηηθφ ζρέδην ηνπ Κπξίνπ. Οη δχν ηεξαπφζηνινη
πξάγκαηη, παξνπζία ηξηψλ καξηχξσλ, ππέγξαςαλ
εθνχζηα ην έγγξαθν ηεο Ρσκάλαο, δηα ηνπ νπνίνπ
ζηεξήζεθαλ ελζπλείδεηα ηελ ειεπζεξία ηνπο. Λίγν
αξγφηεξα ζπλέβε ζην βαιαλείν έλα ηξαγηθφ
δπζηχρεκα. Πλίγεθε ν γηνο ηνπ Γηνζθνπξίδε, ν
δεθανθηάρξνλνο Γφκλνο. Η νδπξφκελε Ρσκάλα
παξαθαινχζε ηελ πξνζηάηηδα ζεά ησλ Δθεζίσλ
Άξηεκε λα ηνλ αλαζηήζεη, ρσξίο φκσο
απνηέιεζκα. Ο Ισάλλεο, ηφηε, πιεζίαζε ην άςπρν
θνξκί ηνπ Γφκλνπ θαη αλέζηεζε ηνλ λεαξφ. Σν
εληππσζηαθφ ζαχκα είρε σο άκεζε ζπλέπεηα ηνλ
πξνζειπηηζκφ ηεο Ρσκάλαο, ε νπνία ππήξμε ε
πξψηε ρξηζηηαλή ζηελ Έθεζν. Παξάιιεια, δήηεζε
δεκνζίσο ζπγγλψκε γηα ηε ζθεπσξία ηεο εηο βάξνο
ηνπ Ισάλλε θαη ηνπ καζεηή ηνπ θαη έζθηζε ην
έγγξαθν ηεο δνπιείαο ηνπο.14
Η εθνχζηα ππνδνχισζε ηνπ Ισάλλε
απνηειεί ηε δεχηεξε κεγάιε δνθηκαζία ηνπ. Ο
απφζηνινο πηζηεχεη βαζχηαηα φηη είλαη έλαο
φπνπ θαηνηθνχζαλ 250.000 πεξίπνπ άλζξσπνη. Αλ ν
Υξηζηηαληζκφο θαηάθεξλε λα απνθηήζεη νπαδνχο θαη λα
ξηδψζεη ζηε κεηξφπνιε ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηφηε ε
επηθξάηεζε ηεο λέαο ζξεζθείαο ζηελ ππφινηπε επαξρία
ζα ήηαλ αζθαιψο επθνιφηεξε. Αληηιακβάλεηαη ινηπφλ
θαλείο ηε ζθνπηκφηεηα ηεο κεηάβαζεο ηνπ Ισάλλε ζηελ
Έθεζν, ε νπνία απνηέιεζε ην θέληξν ηεο
πξνζειπηηζηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή.
Βι. B. Witherington, The Acts of the Apostles: A SocioRhetorical Commentary, Γθξαλ Ράπηληο, ΜίζηλγθαλΚέηκπξηηδ 1998, ζ. 563.
14
Πξάμεηο Ισάλλνπ, ζ. 13-32.
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ηαπεηλφο δνχινο ηνπ Κπξίνπ θαη αθνινπζεί
απαξέγθιηηα, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ηα
δηδάγκαηα ηνπ δηδαζθάινπ ηνπ. Δθείλνο δελ ήηαλ
εμάιινπ πνπ, ιίγν πξηλ ην Πάζνο, δίδαμε ζηνπο
καζεηέο ηνπ, κε ηνλ πιένλ παξαζηαηηθφ ηξφπν, ηελ
ππέξηαηε αξεηή ηεο ηαπείλσζεο πιέλνληάο ηνπο ηα
πφδηα;15 Η εηθφλα απηή πξέπεη αλακθίβνια λα είρε
ζεκαδέςεη αλεμίηεια ηελ ςπρή ηνπ Ισάλλε. Γη’
απηφ θαη δελ αληηζηέθεηαη ζηα ζθνηεηλά ζρέδηα ηεο
Ρσκάλαο. Γέρεηαη αδηακαξηχξεηα λα ράζεη ηελ
θαηά θφζκνλ ειεπζεξία ηνπ θαη λα ππνβηβαζηεί
ζηε ζέζε ηνπ δνχινπ. Η δνθηκαζία ηεο δνπιείαο
δελ ηνλ ζηελνρσξεί. Οχησο ή άιισο, ήηαλ θαη
παξακέλεη δνχινο ηνπ βαζηιέα ησλ νπξαλψλ, γη’
απηφ θαη δελ ηνλ ελνριεί ν ππνβηβαζκφο ηεο
θνηλσληθήο ηνπ ζέζεο. Πνιιψ κάιινλ φηαλ
γλσξίδεη φηη, ράλνληαο εθνχζηα ηελ ειεπζεξία ηνπ
ιφγσ ηαπεηλφηεηαο, δχλαηαη λα θεξδίζεη γηα
ινγαξηαζκφ ησλ πξνζήιπησλ ζηνλ Υξηζηηαληζκφ
εζληθψλ ηελ ελ Θεψ ειεπζεξία ηνπο.
Μία εκέξα αξγφηεξα απφ ην παξαπάλσ
ζπκβάλ, ηεινχληαλ ζηελ πφιε κεγάιε παλήγπξε
πξνο ηηκήλ ηεο Άξηεκεο. Ο Ισάλλεο θαηεπζχλζεθε
ζην ηεξφ ηεο ζεάο θαη θάζηζε θνληά ζην άγαικά
ηεο κε κειαλά ελδχκαηα, ελψ φινη νη πξνζθπλεηέο
θνξνχζαλ θαηά ην έζνο ιεπθά. Γηα ηελ ηεξνζπιία
ηνπ, νη παξηζηάκελνη άξρηζαλ λα ηνλ ιηζνβνινχλ.
Οη πέηξεο φκσο, φρη κφλν δελ ηνλ ηξαπκάηηζαλ,
αιιά, σο εθ ζαχκαηνο, ρηχπεζαλ φιεο ην άγαικα,
ην νπνίν ηειηθά έζπαζε. Σαπηφρξνλα, ν Ισάλλεο
παξαθάιεζε ηνλ Θεφ λα απνδείμεη ηελ
παληνδπλακία ηνπ ζηνπο εζληθνχο. Σν ηεξφ
θαηέξξεπζε πάξαπηα απφ ηηο ηζρπξέο δνλήζεηο ηνπ
εγθέιαδνπ, κε απνηέιεζκα 800 πξνζθπλεηέο λα
ράζνπλ ηε δσή ηνπο. Οη ειάρηζηνη πνπ επηβίσζαλ,
παξαθάιεζαλ ηνλ Ισάλλε λα ηνπο ιππεζεί θαη λα
αλαζηήζεη ηνπο λεθξνχο. Η παξάθιεζε έγηλε
απνδεθηή θαη κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ ζαχκαηνο ηεο
νκαδηθήο αλάζηαζεο, νη εζληθνί δήηεζαλ λα
βαπηηζηνχλ ρξηζηηαλνί. Ο δαίκνλαο, φκσο, πνπ
ελνηθνχζε ζηνλ βσκφ ηεο ζεάο Άξηεκεο,
αληηιακβαλφκελνο φηη ε πξνζειπηηζηηθή δξάζε
15
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ηνπ Ισάλλε ζα κείσλε ζηαδηαθά ηνπο νπαδνχο ηνπ,
κεραλεχηεθε ην παξαθάησ ζρέδην γηα λα ζέζεη
εθηφο κάρεο ηνλ αληίπαιφ ηνπ. Πήξε ηε κνξθή
ηαμεψηνπ, δει. αζηπλνκηθνχ νξγάλνπ επηβνιήο ηεο
δεκφζηαο ηάμεο, θαη θάζηζε ζηελ αγνξά
νδπξφκελνο. Δθεί ηνλ βξήθαλ δχν ζπλάδειθνί ηνπ,
ζηνπο νπνίνο εμηζηφξεζε ην δήζελ πάζεκά ηνπ, φηη
δχν επηθίλδπλνη κάγνη κε η’ φλνκα Ισάλλεο θαη
Πξφρνξνο, νη νπνίνη είραλ απνδξάζεη απφ ηε
θπιαθή ηεο Καηζάξεηαο ζηελ Παιαηζηίλε, είραλ,
ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ, βξεη θαηαθχγην
ζηελ πφιε. Πξνζθέξζεθε κάιηζηα λα αληακείςεη
κε πνιιά ρξήκαηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, αλ ηνλ
βνεζνχζαλ λα ζπιιάβεη ηνπο δξαπέηεο. Σν πιήζνο,
πνπ άθνπγε ηα ηεθηαηλφκελα, πείζζεθε επίζεο φηη
νη δχν απφζηνινη ήηαλ κάγνη. Γη’ απηφ θαη ηνπο
ζπλέιαβαλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγηθήο
θαθνηερλίαο, θαηεγνξία εμάιινπ πνπ ηνπο
πξνζάπηεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ αξρή ζρεδφλ
ηεο αθήγεζεο ησλ Ππάξεων.16 Καζ’ νδφλ πξνο ηε
θπιαθή φκσο θη ελψ πεξλνχζε εκπξφο απφ ην ηεξφ
ηεο Άξηεκεο, ν Ισάλλεο πξνζεπρήζεθε λα γίλεη
ζπληξίκκηα, φπεξ θαη εγέλεην. ηε ζπλέρεηα, ν
Ισάλλεο ξψηεζε ηνλ δαίκνλα ηνπ ηφπνπ πνηνο
είλαη. Δθείλνο ηνπ απάληεζε φηη ιέγεηαη Άξηεκηο
θαη θαηνηθεί ζην ηεξφ εδψ θαη 249 έηε. Σνπ
απνθάιπςε αθφκε φηη, παίξλνληαο ηε κνξθή
ηαμεψηνπ, παξαθίλεζε ηνλ φριν λα ζπιιάβνπλ ηνλ
ππνηηζέκελν κάγν. Ο απφζηνινο ηφηε ηνλ εμφξηζε
ηζφβηα απφ ηελ πφιε.17
16

Η θαηεγνξία ηεο καγείαο, πνπ απνδίδεηαη ζηνλ
θήξπθα ηνπ ζείνπ ιφγνπ, απνηειεί θνηλφ ηφπν ζηελ
απφθξπθε γξακκαηεία. Βι. Πξάμεηο Φηιίππνπ, 14.9,
15.21-22, 22.11-24.5: Acta Apostolorum Apocrypha,
Acta Philippi, η. 2.2, έθδ. M. Bonnet, Υηιδεζράηκ 1972,
Πξάμεηο Θσκά, 20.8, 21.22. Γηα ηε καγεία ζηνλ
ειιελνξσκατθφ θφζκν, βι. Witherington, The Acts of
the Apostles, ζ. 578.
17
Πξάμεηο Ισάλλνπ, ζ. 33-42. Η ιαηξεία ηεο Άξηεκεο,
ηεο πνιηνχρνπ ζεάο ησλ Δθεζίσλ, γλψξηζε επξχηαηε
δηάδνζε ζε φιε ηελ απηνθξαηνξία, κε 33 ηεξά
πξνζθπλήκαηα απφ ηελ Ιζπαλία έσο ηε πξία. Η
Έθεζνο, φπσο ήηαλ θπζηθφ, σθειήζεθε νηθνλνκηθά
απφ ηε ζπξξνή ρηιηάδσλ πξνζθπλεηψλ ζην
ζεκαληηθφηεξν απφ ηα ηεξά ηεο ζεάο. Η θαηάξγεζε ηεο

Άρθρα

Η θαηαζηξνθή ηνπ ηεξνχ ηεο Άξηεκεο είλαη
ζθελή εκπλεπζκέλε πηζαλφηαηα απφ ηελ βηβιηθή
αλακέηξεζε ηνπ πξνθήηε Ηιία κε ηνπο ηεξείο ηνπ
Βάαι.18 Καη ζηα δχν επεηζφδηα νη πξσηαγσληζηέο
δεκεγνξνχλ ελψπηνλ ζπκβνιηθνχ δηθαζηεξίνπ θαη
ε επεξρφκελε ζεία ηηκσξία απνδεηθλχεη, πέξαλ
πάζεο ακθηβνιίαο, ηελ παληνδπλακία ηνπ Θενχ
ζηνπο παξηζηακέλνπο. Όια πάλησο θαηαηείλνπλ ζ’
έλα ζεκείν: ηελ απνθάιπςε ηεο πιάλεο ησλ
εηδψισλ θαη ηε ζπλαθφινπζε κεηαζηξνθή ησλ
εζληθψλ.19 Καηαιιειφηεξν κέζν γηα ηνλ
πξνζειπηηζκφ ηνπο απνηειεί ε πξάμε ηεο
ζαπκαηνπνηίαο. Σν κεγαιχηεξν βέβαηα ζαχκα
απνηειεί ε αλάζηαζε ησλ λεθξψλ. Σν κνηίβν απηφ
απνηειεί θνηλφ ηφπν ηφζν ζηα πξψηκα ρξηζηηαληθά
θείκελα (Δπαγγέιηα, Πξάμεηο Απνζηφισλ θαη
Απφθξπθα θείκελα) φζν θαη ζηελ ειιεληθή
γξακκαηεία
ηεο
Ύζηεξεο
Αξραηφηεηαο.
Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα
απνηειεί
ν
Απνιιψληνο ν Σπαλεχο, ν νπνίνο, δηα επηζέζεσο
ησλ ρεηξψλ ηνπ θαη ςηζπξίδνληαο θάπνην καγηθφ
μφξθη, αλέζηεζε λεαξή γπλαίθα πνπ είρε αθήζεη
ηελ ηειεπηαία ηεο πλνή ηελ ψξα ηεο γακήιηαο
ηειεηήο.20 Ο Ισάλλεο ζηηο Ππάξειρ θαη’
επαλάιεςε αλαζηαίλεη λεθξνχο, δηφηη απηφ
ιαηξείαο ηεο Άξηεκεο, επνκέλσο, έζηγε ηα νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα ησλ εκπφξσλ, βηνηερλψλ θαη ηερληηψλ ηεο
πφιεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ν φρινο, κε
παξαθίλεζε ελφο αξγπξνρφνπ, αληηκεηψπηζε ερζξηθά
ηνλ απφζηνιν Παχιν, φηαλ πξνζπάζεζε λα θεξχμεη
εθεί. Βι. Πξάμ. 19.23-41. ην Μεηξνπνιηηηθφ Μνπζείν
ηεο Νέαο Τφξθεο θπιάζζεηαη κήηξα θαηαζθεπήο
αξγπξψλ αγαικάησλ ηεο Δθεζίαο Άξηεκεο, θαζψο θαη
αξθεηά αληίγξαθα ηνπ λανχ ηεο ζε ηεξαθφηα θαη
κάξκαξν. Βι. Witherington, The Acts of the Apostles, ζ.
587-590.
18
Α′ Βαζ. 18.16-40.
19
Βι. J.N. Bremmer, The Apocryphal Acts of John,
Κάκπελ 1995, ζ. 19-21, D.W. Pao, «Physical and Spiritual Restoration: The Role of Healing Miracles in the
Acts of Andrew», ζην The Apocryphal Acts of the Apostles, ζ. 268.
20
Φηιφζηξαηνο, Βίορ Απολλώνιος, 4.45: Flavii Philostrati opera, Vita Apollonii, η. 1, έθδ. C.L. Kayser,
Υηιδεζράηκ 1964.
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Οι «μεταμορφώσεις» του Ιωάννη
εμππεξεηεί έλαλ κεγαιχηεξν ζηφρν. Η αλάζηαζε
ηεο θζαξηήο χιεο ηνπ ζψκαηνο ζα νδεγήζεη ζηελ
αλάζηαζε ηνπ πλεχκαηνο, ηεο αηψληαο ςπρήο. Ο
λεθξαλαζηεκέλνο εζληθφο, θαζψο θαη νη
παξηζηάκελνη, ζπγθινληζκέλνη απφ ηε βίσζε ηνπ
ππεξθπζηθνχ
γεγνλφηνο,
κεηακνξθψλνληαη
πλεπκαηηθά θαη ελζσκαηψλνληαη ζην πνίκλην ηεο
Δθθιεζίαο.21
Σν ζεκαληηθφηεξν, ίζσο, εκπφδην πνπ
ζπλαληά ν Ισάλλεο ζην έξγν ηνπ πξνζειπηηζκνχ
ησλ εζληθψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, απνηεινχλ νη
δαίκνλεο θαη νη κάγνη. Καη εδψ αθξηβψο είλαη ην
αμηνζαχκαζην· ν απφζηνινο ηνπ Υξηζηνχ Ισάλλεο,
σο ππνηηζέκελνο κάγνο, αληηπαξαηίζεηαη κε άιινπο
κάγνπο, ηνπο απνζηφινπο ηνπ αηαλά. Οη
ηειεπηαίνη ζηεξίδνληαη ζηε δχλακε ησλ δαηκφλσλ,
νη νπνίνη κεηέξρνληαη θάζε είδνπο ζθνηεηλψλ
ζρεδίσλ γηα λα ληθήζνπλ ηνλ Ισάλλε. ηνλ
νινθιεξσηηθφ πφιεκν πνπ ζνβεί κεηαμχ ησλ δχν
ζηξαηνπέδσλ, νη δαίκνλεο δελ δηζηάδνπλ λα
πάξνπλ αλζξψπηλε κνξθή πξνθεηκέλνπ λα
επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο. Σν επαλαιακβαλφκελν
απηφ κνηίβν κάο απνθαιχπηεη κία αθφκε
«κεηακφξθσζε», θαη κάιηζηα δηπιή. Ο απφζηνινο
ηνπ θσηφο αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο εζληθνχο, κε
ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζε επαθή, σο απφζηνινο ηνπ
ζθφηνπο, κέρξηο φηνπ δηαθξηβσζεί ζξηακβεπηηθά ε
πξαγκαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Παξάιιεια, νη άγγεινη
ηνπ ζθφηνπο κεηαζρεκαηίδνληαη ζπκβνιηθά ζε
πηνχο ηνπ θσηφο ελδπφκελνη ηελ αλζξψπηλε
ζάξθα, ψζηε νη εζληθνί λα παξακείλνπλ
αηρκάισηνη ζηελ πιάλε ηεο ιαηξείαο ησλ εηδψισλ.
Σελ
θνξπθαία
πάλησο
πξφθιεζεδνθηκαζία πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν
Ισάλλεο ζηελ Πάηκν, απνηειεί ν αξρηκάγνο
Κχλσπαο, ν νπνίνο ιαηξεπφηαλ απφ ηνπο
επηρσξίνπο σο επίγεηνο ζεφο.22 ’ απηφλ
21

Βι. Bremmer, Apocryphal Acts, ζ. 32.
Αληίζηνηρε πεξίπησζε αξρηκάγνπ ππήξμε απηή ηνπ
ίκσλνο Μάγνπ ζηε ακάξεηα, ν νπνίνο βαπηίζηεθε
απφ ηνλ απφζηνιν Φίιηππν. Βι. Πξάμ. 8.9-13. Γηα κία
εθ παξαιιήινπ ζεψξεζε ησλ γεγνλφησλ ζηηο
αλακεηξήζεηο κεηαμχ ησλ Ισάλλε-Κχλσπα ζηηο Ππάξειρ
Ιωάννος θαη Πέηξνπ-ίκσλα Μάγνπ ζηηο Ππάξειρ

απνηάζεθαλ νη ηεξείο ηνπ Απφιισλα, φηαλ είδαλ
φηη ν Ισάλλεο, πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ
θαηαζηξνθή
ηνπ
ηεξνχ
ηνπο
ηεκέλνπο,
θπθινθνξνχζε ζηε Φνξά, ην κεγαιχηεξν αζηηθφ
θέληξν ηεο λήζνπ, ειεχζεξνο θαη ηηκεκέλνο, ηφζν
απφ ηνπο πνιίηεο φζν θαη απφ ηηο αξρέο ηνπ ηφπνπ.
Ο Κχλσς ππνζρέζεθε φηη ζα απνζηείιεη δαίκνλα
ζηελ νηθία, φπνπ θηινμελνχληαλ νη δχν
ηεξαπφζηνινη, λα αξπάμεη ηελ ςπρή ηνπ Ισάλλε.
Πξφζεζε ηνπ αξρηκάγνπ ήηαλ λα ηε δηθάζεη ν ίδηνο
ζην ζπήιαην, ζε απφζηαζε 40 ζηαδίσλ απφ ηε
Φνξά, φπνπ ελνηθνχζε εδψ θαη δεθαεηίεο.
Πξάγκαηη, ην δαηκφλην έθηαζε ζηελ νηθία, αιιά ν
Ισάλλεο ην ζηακάηεζε ζηελ είζνδν ξσηψληαο ην
γηα πνην ιφγν είρε έξζεη. Όηαλ ηνπ απάληεζε φηη
ήξζε λα ηνπ πάξεη ηελ ςπρή θαηφπηλ εληνιήο ηνπ
Κχλσπα, ζηνλ νπνίν ελνηθεί φιε ε δχλακε ηνπ
αηαλά θαη ησλ αξρφλησλ ηνπ, ν Ισάλλεο ην
εμφξηζε απφ ηελ Πάηκν. Ο Κχλσς, φηαλ είδε φηη ην
δαηκφλην δελ γχξηζε πίζσ, αλέζεζε ηελ ίδηα
απνζηνιή ζε άιιν. Όηαλ θη εθείλν δελ επέζηξεςε
ζηνλ αθέληε ηνπ, απέζηεηιε δχν άξρνληεο ησλ
δαηκνλίσλ κε ηελ εληνιή ν έλαο λα εηζέιζεη ζην
ζπίηη θαη ν άιινο λα παξαηεξήζεη απ’ έμσ ηα
ηεθηαηλφκελα. Όηαλ ν έμσ ηεο ζχξαο ηζηάκελνο
δαίκνλαο αληηιήθζεθε φηη ν ζχληξνθφο ηνπ
εμνξίζηεθε απφ ην λεζί, γχξηζε ζηελνρσξεκέλνο
ζηνλ Κχλσπα θαη ηνπ αλήγγεηιε ηα ζπκβάληα.
Οξγηζκέλνο ηφηε ν Κχλσς δηέηαμε πιήζνο
δαηκφλσλ λα ηνλ ζπλνδεχζνπλ σο αθφινπζνη ζηελ
επηθείκελε αλακέηξεζή ηνπ κε ηνλ Ισάλλε, ν
νπνίνο ακθηζβεηνχζε ηε δχλακή ηνπ. Όηαλ νη
πνιίηεο είδαλ ηνλ αξρηκάγν λα εηζέξρεηαη ζηελ
πφιε ηνπο, γεγνλφο απφ κφλν ηνπ ζαπκαζηφ δηφηη
δνχζε
κνλίκσο
ζηηο
εξεκηέο,
έηξεμαλ
ελζνπζηαζκέλνη λα αθνχζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ
εγθαηαιείπνληαο ηνλ Ισάλλε. Δπί ελληά εκέξεο ν
καζεηήο ηνπ Υξηζηνχ παξέκεηλε ππνκνλεηηθά ζηελ
νηθία ηνπ απνθεχγνληαο ηε ζπλάληεζε κε ηνλ
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Κχλσπα. Σελ δέθαηε εκέξα ν Ισάλλεο βγήθε
ηειηθά ζηε ζέζε Βφηξπ, φπνπ ηνλ βξήθε ν Κχλσς,
ν
νπνίνο
παξνπζίαζε
ελψπηνλ
ηνπ
ζπγθεληξσκέλνπ πιήζνπο φιε ηε καγηθή ηνπ
δχλακε. Αξρηθά, αλέζπξε απφ ηα θχκαηα ηεο
ζάιαζζαο θάπνηνλ εδψ θαη ρξφληα λεθξφ λαπηηθφ,
παηέξα ελφο ησλ παξηζηακέλσλ ζεαηψλ, θαη ζηε
ζπλέρεηα αλέζηεζε ηνλ δνινθνλεκέλν πηφ ελφο
άιινπ
αλζξψπνπ
πνπ
παξαθνινπζνχζε
απνζβνισκέλνο ηελ καγηθή επίδεημε. Δπεηδή ν
Ισάλλεο ήηαλ ν κφλνο εθ ησλ παξηζηακέλσλ πνπ
δελ εληππσζηάζηεθε απφ ηηο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο
λεθξνκαληείαο ηνπ Κχλσπα, ν φρινο ηνλ ρηχπεζε
ηφζν άγξηα γηα ηελ ππνηηζέκελε αζέβεηά ηνπ, ψζηε
φινη λα λνκίζνπλ φηη είρε πεζάλεη. Καηά ηα
κεζάλπρηα, φκσο, ν Ισάλλεο ζπλήιζε θαη ν
Πξφρνξνο κεηέθεξε ηα επράξηζηα λέα ζηελ νηθία
ηνπ Μχξσλα, φπνπ πελζνχζαλ ήδε ηνλ απφζηνιν
σο λεθξφ. Σελ επφκελε εκέξα ν Ισάλλεο πήγε ζηε
ζέζε Λίζνπ βνιή, φπνπ θαη ηνλ βξήθε ν Κχλσς. Ο
ηειεπηαίνο ηνλ πξνζθάιεζε λα πάλε καδί ζηελ
αθξνζαιαζζηά, γηα λα ηνπ απνδείμεη νξηζηηθά φηη
είλαη αλψηεξφο ηνπ ζηηο καγηθέο δπλάκεηο. Γηέηαμε
κάιηζηα ην πιήζνο λα θξαηήζεη δεκέλν ηνλ
Ισάλλε, κέρξη λα επηζηξέςεη κέζα απφ ηα θχκαηα,
ψζηε λα ηνλ ηηκσξήζεη ν ίδηνο παξαδεηγκαηηθά, θαη
εμαθαλίζηεθε ζην πέιαγνο. Ο Ισάλλεο ηφηε,
επηθαινχκελνο ην φλνκα ηνπ Υξηζηνχ, ζθξάγηζε
ην χδσξ θαη ν Κχλσς θπιαθίζηεθε γηα πάληα ζηα
βάζε ηεο ζάιαζζαο. Μάηαηα νη πηζηνί νπαδνί ηνπ
αλέκελαλ ηελ επηζηξνθή ηνπ επί ηξεηο εκέξεο.
Κάπνηνη εμ απηψλ κάιηζηα ζηεξήζεθαλ εθνχζηα
χπλν θαη θαγεηφ, κε απνηέιεζκα λα πεζάλνπλ απφ
ηελ εμάληιεζε. Ο Ισάλλεο φκσο ηνπο ιππήζεθε
θαη ηνπο αλέζηεζε. Οη παξηζηάκελνη ζαχκαζαλ ην
ππεξθπζηθφ γεγνλφο θαη δήηεζαλ άκεζα λα
βαπηηζηνχλ.23
Η αλακέηξεζε κε ηνλ Κχλσπα αλαδεηθλχεη
ηελ ηξίηε δνθηκαζία ηνπ απνζηφινπ ζηηο Ππάξειρ
Ιωάννος. Σν γεγνλφο φηη δελ επηρεηξεί λα
ζπλαληήζεη ηνλ Κχλσπα άκεζα κε ηελ είζνδν ηνπ
23
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Άρθρα

ηειεπηαίνπ ζην άζηπ, αιιά παξακέλεη επί ελληά
εκέξεο «θξπκκέλνο» ζηελ νηθία ηνπ, πξηλ εμέιζεη
γηα ηελ επηθείκελε αλακέηξεζε, πηζαλφλ λα
ππνδειψλεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ έρεη θσιηάζεη
θαη πάιη ζηελ ςπρή ηνπ. Πξάγκα πνπ είρε ζπκβεί
θαη ζηελ Ιεξνπζαιήκ ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ηελ
ηεξαπνζηνιηθή ηνπ δξάζε, φηαλ ηνλ θπξίεπζε
πξνζσξηλά νιηγνπηζηία. Ο απφζηνινο ηνπ
Υξηζηνχ, παξά ην αλακθηζβήηεηα πςειφ
πλεπκαηηθφ
ηνπ
αλάζηεκα,
δελ
είλαη
ππεξάλζξσπνο, αιιά άλζξσπνο κε αδπλακίεο θαη
πάζε. Πεξηζηαηηθά, εμάιινπ, πνπ δείρλνπλ ην
επκεηάβνιν ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, δελ ιείπνπλ
θαη απφ ηνλ ζηελφ θχθιν ησλ καζεηψλ ηνπ
Κπξίνπ. Ο πξσηνθνξπθαίνο απφζηνινο Πέηξνο δελ
ήηαλ απηφο πνπ αξλήζεθε δεκφζηα ηνλ Υξηζηφ
ηξεηο θνξέο;24 Η απηζηία ηνπ Θσκά δελ έκεηλε θη
απηή παξνηκηψδεο;25 Ο Ινχδαο δελ παξέδσζε ηνλ
δάζθαιφ ηνπ ζηνπο νξθηζκέλνπο ερζξνχο ηνπ
Φαξηζαίνπο έλαληη «πηλαθίνπ θαθήο»;26
Ο
Ισάλλεο, επνκέλσο, πξηλ αλακεηξεζεί κε ηνλ
εληεηαικέλν ζηελ ππεξεζία ησλ δαηκφλσλ
Κχλσπα, νθείιεη λα ζπγθξνπζηεί θαη λα ληθήζεη
ηνπο πξνζσπηθνχο, εζσηεξηθνχο ηνπ «δαίκνλεο».
Καηά ηε ζχγθξνπζε απηή, ε ηαπεηλφηεηα θαη ε,
κέζσ ηεο πξνζεπρήο, πλεπκαηηθή ελίζρπζε ζα ηνλ
ελδπλακψζνπλ, ψζηε λα αλαδεηρηεί ληθεηήο. Καη ε
λίθε ηνπ, εμάιινπ, επί ηνπ Κχλσπα, ζχκθσλα κε
ηνλ αθεγεηή ησλ Ππάξεων, δελ έξρεηαη εμ νξηζκνχ
θαη απηφκαηα, δελ είλαη δει. εμαξρήο δεδνκέλε. Ο
Ισάλλεο, απφ ηε κηα, είλαη απφιπηα βέβαηνο γηα ηε
δχλακε ηνπ Κπξίνπ ηνπ. Απφ ηελ άιιε φκσο,
γλσξίδεη φηη απηή ε ππεξθπζηθή θαη πέξαλ θάζε
αλζξψπηλεο δπλαηφηεηαο ηζρχο, πνπ επηηειεί ηάζεηο
αζζελψλ, αλαζηάζεηο λεθξψλ θαη ηξέπεη ζε θπγή
ηνπο δαίκνλεο, δελ ηνπ ραξίδεηαη ρσξίο
αληάιιαγκα. Η ζεία ράξηο, ην γλσξίδεη πιένλ θαιά,
δίδεηαη απιφρεξα ζηνπο ηαπεηλνχο κφλν. Οθείιεη
24

Μη. 26.69-75, Μθ. 14.66-72, Λθ. 22.56-62, Ισ.
18.15-18, 25-27.
25
Ισ. 20.24-29.
26
Μη. 26.14-16, 47-50, 27.3-10, Μθ. 14.10-11, 43-46,
Λθ. 22.1-6, 47-48, Ισ. 18.2-5.

51

Οι «μεταμορφώσεις» του Ιωάννη
ινηπφλ λα αζθεί αδηάιεηπηα ηελ ππέξηαηε αξεηή
ηεο ηαπεηλνθξνζχλεο, εθφζνλ ινγίδεηαη καζεηήο
ηνπ Κπξίνπ.
Η κνλνκαρία ηνπ κε ηνλ Κχλσπα ηνπ
επηηξέπεη λα αζθήζεη φκσο θαη κία άιιε ζπνπδαία
αξεηή, απηή ηεο ππνκνλήο. Απνηειεί ππνρξέσζή
ηνπ λα κηκεζεί ηνλ δηδάζθαιφ ηνπ, ν νπνίνο
αλαζηήζεθε, αθνχ πξψηα δνθηκάζηεθε, ζηνλ
ππέξηαην βαζκφ, κε ηε ζηαπξηθή ζπζία. Ο
απφζηνινο Παχινο ζηελ Α′ πξνο Κνξηλζίνπο
επηζηνιή ηνπ ζπλδέεη ξεηά ηελ απνζηνιηθφηεηα,
δει. ην «αμίσκα» ηνπ απνζηφινπ, κε ηηο πάζεο
θχζεσο θαθνπρίεο, ζηεξήζεηο θαη ζιίςεηο.27
Καηαξρήλ, ην ίδην ην γεγνλφο ηεο εμνξίαο ηνπ ζηελ
Πάηκν, έπεηηα απφ ηελ έθδνζε απηνθξαηνξηθνχ
δηαηάγκαηνο, ζπληζηά γηα ηνλ Ισάλλε ην πξψην
βήκα γηα ηελ εμάζθεζε ηεο αξεηήο ηεο ππνκνλήο
ζηηο δνθηκαζίεο.28 ην επεηζφδην κε ηνλ Κχλσπα ν
Ισάλλεο
δνθηκάδεηαη
αθφκε
πεξηζζφηεξν.
Τθίζηαηαη ζσξεία επψδπλσλ ρηππεκάησλ απφ
ηνπο εμνξγηζκέλνπο νπαδνχο ηνπ αξρηκάγνπ, ηα
νπνία ηνλ θέξλνπλ έλα βήκα πξηλ απφ ηνλ ζάλαην.
Γελ παξαπνληέηαη φκσο γη’ απηφ. Έρεη
εκπηζηνζχλε ζηνλ Θεφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, πηζηεχεη
φηη εθείλνο ζα ηνλ ιπηξψζεη ζχληνκα. Καη
πξάγκαηη, ηελ δεχηεξε εκέξα ηεο κνλνκαρίαο ησλ
δχν αληηπάισλ, ν Ισάλλεο αληακείβεηαη γηα ηελ
ππνκνλή ηνπ θαη εμαξγπξψλεη, ηξφπνλ ηηλά, ηε
δνθηκαζία ηνπ καξηπξίνπ ηνπ. Δπηθαινχκελνο ην
φλνκα ηνπ Υξηζηνχ, θαηαηξνπψλεη ηνλ αλίθεην,
έσο ηφηε, Κχλσπα, απαγνξεχνληάο ηνπ λα εμέιζεη
απφ ηελ πγξή άβπζζν. Αλ ζηε ζπλείδεζε ησλ
Παηκίσλ ν Κχλσς ήηαλ ηζνδχλακνο ησλ ζεψλ,
είλαη αδχλαην λα κελ αλαξσηήζεθαλ πφζν
αλψηεξφο ηνπ είλαη ν Ισάλλεο πνπ ηνλ λίθεζε. Η
«κεηακφξθσζε» έθηνηε ησλ επηρσξίσλ είλαη
ξαγδαία. Σξαλφηεξε απφδεημε γη’ απηφ απνηειεί ν
καδηθφο ηνπο πξνζειπηηζκφο. ηελ Πάηκν, ε νπνία
ήηαλ θαηνηθεηήξην δαηκφλσλ θαη κάγσλ πξηλ ηελ
έιεπζε ηνπ απνζηφινπ, άπαληεο είλαη πιένλ
ρξηζηηαλνί θαη ην ηνπηθφ πνίκλην θαζνδεγείηαη ζηηο

πλεπκαηηθέο ηνπ αλάγθεο απφ πξεζβπηέξνπο θαη
επηζθφπνπο, ηνπο νπνίνπο έρεη ρεηξνηνλήζεη ν
Ισάλλεο.29
Ο αγαπεκέλνο καζεηήο ηνπ Υξηζηνχ
θέξδηζε ηηο ςπρέο ησλ πξνζήιπησλ θαη ηνπο άλνημε
ηνλ δξφκν γηα ηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ. ηε
δηαδηθαζία
απηή
φκσο,
πνπ
απνηέιεζε
θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά έλα πνιπηάξαρν,
γεκάην πεξηπέηεηεο θαη θηλδχλνπο ηαμίδη, βγήθε θη
ν ίδηνο θεξδηζκέλνο. Ωο λαπαγφο, λίθεζε ηελ
νιηγνπηζηία ηνπ. Ωο δνχινο ηεο Ρσκάλαο,
αζθήζεθε ζηελ αξεηή ηεο ηαπεηλφηεηαο. Η εμνξία
ηνπ ζηελ Πάηκν, θαζψο θαη ε αλακέηξεζή ηνπ κε
ηνλ Κχλσπα, ηνπ επηθχιαζζαλ έλα καθξφ θαη
επίπνλν καξηχξην, δίλνληάο ηνπ έηζη ηε
δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ηελ αξεηή ηεο ππνκνλήο
ζηηο θαθνπρίεο θαη ηηο ζιίςεηο. Σν ηαμίδη ηεο δσήο
ινηπφλ, πνπ είλαη γεκάην δνθηκαζίεο, ηνπ δίδαμε
πνιιά. Τπ’ απηφ ην πξίζκα, πξαγκαηνπνηψληαο ν
Ισάλλεο ην ηαμίδη απφ ηελ Παιαηζηίλε ζηελ Έθεζν
θαη ηελ Πάηκν, «κεηακφξθσζε» ηνπο εζληθνχο
πξνζειπηίδνληάο ηνπο. Σνπ έδσζε φκσο
ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα, κέζα απφ ηηο ζπλερείο
δνθηκαζίεο, λα «κεηακνξθσζεί» θαη ν ίδηνο,
θάλνληαο πξάμε, θαηά πάζα πηζαλφηεηα ρσξίο λα
ην αληηιακβάλεηαη άκεζα, ηελ επηηαγή ηνπ
αξραηνειιεληθνχ θφζκνπ πεξί απηνγλσζίαο, ε
νπνία ζπκππθλψλεηαη ζηε γλσζηή δειθηθή ξήζε
«γλῶζη ζαπηφλ».30
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