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εντολή	Του:	«Να	μην	πείτε	σε	κανένα	το	γεγονός».
Κι	αυτό,	γιατί	τα	κίνητρα	του	όχλου	δεν	είχαν	καμμιά	πνευματική	
βάση.	Αποσκοπούσαν	στην	ανακήρυξή	Του	ως	βασιλιά.

Η	ενέργειά	τους	τούτη	δεν	αντιπροσώπευε	όμως	το	θέλημα	του	Πατέρα.	
Απομακρύνει	λοιπόν	τους	φιλόδοξους.	Και	επιρρεπείς.	
Αποστασιοποιείται.	Κι	ανεβαίνει	στο	βουνό	για	προσευχή.	
Το	γεγονός	όμως	είναι	ένα.	Χτύπησαν	και	χτυπούν	και	εμάς	σήμερα	οι	

καταιγίδες.	Οι	θύελλες.	Οι	επικίνδυνες	τρικυμίες.	Τα	καυτά	καμίνια	της	
ζωής.	Άνεμοι	πολλών	μποφόρ.	Παραμένει	ο	Χριστός	εκεί.	Στο	Θαβώρ.	
Στη	μοναδικότητά	του.	

Ήταν	ανάγκη	άραγε	 ο	Χριστός	 να	 υποχρεώσει	 τους	 μαθητές	Του	 να	
σιωπήσουν;	

Είναι	ανάγκη	να	γευόμαστε	τόσον	πόνο;	Τέτοιες	σκληρές	δοκιμασίες;



Ο	ουράνιος	Πατέρας	ξέρει	την	κάθε	λεπτομέρεια	της	ζωής	μας.
Δεν	 θα	 μπορούσε	 να	 προλάβει	 τους	 σοβαρούς	 κλυδωνισμούς;	 Τους	

υφάλους;	Τους	σκοπέλους;	
Γνωρίζει	τα	πάντα	από	την	αρχή.
Δεν	τα	αποτρέπει.	Τα	επιτρέπει.	Ή	και	τα	ανέχεται.
Να	μην	ξεχνούμε	πως	ο	πόνος	είναι	το	πιο	επώδυνο,	ναι,	μα	και	το	

πιο	αποτελεσματικό	εργαλείο	στα	χέρια	του	Καλλιτέχνη.	Το	εντονώτερο	
μολύβι,	για	να	ζωγραφίσει	μέσα	στο	εσώτατο	είναι	μας	την	καταπληκτική	
μορφή	του	Ιησού	μεταμορφωμένη.	

Θέλει	οπωσδήποτε	να	περάσουμε	από	το	δικό	Του	φροντιστήριο.	Να	
μην	παραμείνουμε	στο	νηπιαγωγείο	της	πίστης.	

Η	ανάγκη	να	θλιβούμε,	να	συσπειρωθούμε,	όπως	το	ελατήριο,	για	να	
εξακοντιστούμε	στο	άπειρο	της	θείας	αγάπης,	είναι	κάτι	παραπάνω	από	
επιτακτική.	

Μερικές	φορές	ηρεμεί	τις	θύελλες.	
Άλλες	φορές	τις	αφήνει	να	λυσσομανούν.	
Της	ζωής	η	θαλασσοταραχή	δεν	αποδεικνύει,	ότι	ο	Θεός	απουσίαζε	

από	τη	ζωή	μας.	Μας	έχει	ξεχάσει.	
Πρέπει	να	απαλλαγούμε	από	τη	σκέψη,	ότι	το	παιδί	του	Θεού	ποτέ	δεν	

πεινά.	Δεν	αρρωσταίνει.	Δεν	συναντά	(οικονομικές	και	άλλες)	δυσκολίες.	
Ο	Ιησούς	αποκαλύπτεται.	Και	μάλιστα	μεταμορφωμένος.	
Βλέπει	το	πρόβλημά	μας.	Προσεύχεται	για	μας.	Ζει	και	μεσιτεύει	για	

τους	δικούς	Του.
Ο	Χριστός	είναι	δίπλα	μας.		Άσχετο	αν	δεν	μπορούμε	να	το	καταλάβουμε.	
Αν	δεν	το	βλέπουμε	καθαρά.		Αν	δεν	απολαμβάνουμε	την	εγγύτητα	της	

παρουσίας	Του.	
Περπατά	 στα	 κύματα.	 Κινείται	 στην	 ξηράν.	 Ανεβαίνει	 στο	Θαβώρ.	

Μεταμορφώνεται.	
Ιδιαίτερη	τιμή	για	μας.
Θέλει	 να	Τον	 εμπιστευθούμε.	Να	Τον	 καλέσουμε	 στη	 ζωή	μας.	 Για	

να	τη	μεταμορφώσει.	Να	την	κάνει	καινούργια.	Αναγεννημένη.	Η	Μετα-
μόρφωσή	Του	ήταν	ακόμη	ένα	σκαλί,	για	να	μας	πλησιάσει.	Να	μας	δια-
κοσμήσει.	

Να	μας	φέρει	τη	σωτηρία.
Γιατί	δεν	Τον	αναγνωρίζουμε;	
Δεν	είναι	φίλοι	ο	φόβος	και	η	πίστη.	
Είναι	άσπονδοι	εχθροί.	
Ο	Χριστός	μίλησε.
Έτσι	προηγούνται	οι	καρδιές.	Οι	περιστάσεις	ακολουθούν.	



Ο	Χριστός	είναι	δίπλα	μας.
Για	πάντα.																																																																																		+	ο	π.Γ.

* * *
Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος ως κοινωνία Θεώσεως 

ετεμορφώθη	έμπροσθεν	αυτών	και	έλαμψε	το	πρόσωπον	Αυτού	
ως	ήλιος,	τα	δε	ιμάτια	Αυτού	εγένετο	λευκά	ως	το	φως.»	(Ματθ.	

17,2).	 Μεταμορφώθηκε	 λοιπόν	 ο	 Κύριός	 μας	 μπροστά	 στα	 μάτια	 των	
μαθητών	Του,	για	να	λάμψει	το	πρόσωπό	Του	και	να	γίνουν	τα	ενδύματά	
Του	λευκά	σαν	το	φως.	Ανέβηκε	ο	Κύριος	προ	του	πάθους	στο	θεοβάδιστο	
όρος	Θαβώρ	μαζί	με	τους	πρόκριτους	μαθητές	Του,	Πέτρο,	Ιάκωβο	και	
Ιωάννη,	για	να	συναντήσει	εκεί	τους	δύο	μακάριους	άνδρες	της	Παλαιάς	
Διαθήκης,	Μωυσή	και	Ηλία.	

Πολλοί	Πατέρες	της	Εκκλησίας	τοποθετούν	τη	Μεταμόρφωση	σαράντα	
ημέρες	πριν	από	το	πάθος.	Η	Εκκλησία	όμως	έκρινε	αναγκαία	τη	μετάθεση	
της	μεγάλης	αυτής	δεσποτικής	γιορτής,	γιατί	δεν	ταίριαζε	ο	πανηγυρικός	
της	χαρακτήρας	με	την	πένθιμη	περίοδο	της	Μ.	Τεσσαρακοστής.	

Η	6η	Αυγούστου	που	γιορτάζεται	η	θεία	Μεταμόρφωση,	δεν	επιλέχθηκε		
αυθαίρετα,	αλλά	γιατί	βρίσκεται	σαράντα	ημέρες	πριν	από	την	Ύψωση	
του	Τιμίου	Σταυρού,	εορτή	ισόκυρη	με	την	Μ.	Παρασκευή.	

Η	αγία	μεταμόρφωση	του	Σωτήρος	έγινε	«όχι	για	να	προσλάβει	κάτι	
που	δεν	είχε,	αλλά	για	να	δείξει	στους	μαθητές	Του	τι	ήταν	από	πριν	κι	
έτσι	για	να	τους	ανοίξει	τα	μάτια	και	από	τυφλοί	που	ήταν	μέχρι	τότε	ως	
προς	τη	δόξα	του	Θεού,	να	τους	κάμει	βλέποντες»	γράφει	ο	άγιος	Ιωάννης	
ο	 Δαμασκηνός	Μεταμορφώθηκε	 λοιπόν	 ο	 Κύριος	 για	 να	 φανερώσει	 τη	
θεότητά	Του	και	να	στηρίξει	και	να	ετοιμάσει	έτσι	τους	Αποστόλους	για	
τη	δοκιμασία	του	Πάθους,	αλλά	και	για	να	επιβεβαιώσει	την	προαιώνια	
δόξα	Του.	

Όντως	κατά	τη	θεία	Μεταμόρφωση	επιβεβαιώνεται	η	θεότητά	
Του	 κατά	 τρεις	 τρόπους.	 Επιβεβαιώνεται	 πρώτα	 με	 το	 άκτιστο	 και	

υπερφυσικό	 «φως»	 που	 εξέπεμπε	 η	 αγία	 μορφή	 του	 Σωτήρος	 και	 το	
οποίο	 διαπέρασε	 ακόμη	 και	 τα	 κτιστά	 ενδύματά	 του.	 Επισφραγίζεται	
ακόμη	 με	 τη	 φωτεινή	 νεφέλη,	 που	 έδειχνε	 την	 παρουσία	 του	 Αγίου	
Πνεύματος.	 Επιβραβεύεται	 τέλος	 με	 τη	 φωνή	 του	 Πατρός,	 καθώς	
έγινε	 άλλοτε	 κατά	 τη	 βάπτιση	 του	 Σωτήρος	 στα	 Ιορδάνεια	 ρείθρα.	

Έτσι,	 χωρίς	 να	 παύει	 να	 παραμένει	 το	 μυστήριο	 της	 ουσίας	 της	
Τριαδικής	Θεότητας	απερινόητο	και	απρόσιτο	σε	μας,	παρουσιάζεται	η	
Τρισυπόστατη	και	Τριαδική	Θεότητα	μέσα	από	τις	άκτιστες	ενέργειές
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Της,	τόσο	όσο	μπορούσαν	ν’	αντέξουν	τα	έκπληκτα	μάτια	των	Αποστόλων	
και	ακόμη	πιο	πολύ	τα	δικά	μας	βεβαρημένα	από	την	αμαρτία	πρόσωπα.	
Γεύση	 λοιπόν	 αθανασίας	 και	 βίωση	 αιωνιότητας	 αποτελούσε	 για	 τους	
θνητούς	 Μαθητές,	 αλλά	 και	 για	 μας,	 η	 Μεταμόρφωση	 του	 Σωτήρος.	

Προϋπόθεση	 της	 Θαβώριας	 μέθεξης	 για	 τους	 πρόκριτους	 μαθητές	
του	Κυρίου,	αλλά	και	τους	Παλαιοδιαθηκικούς	Μωυσή	και	Ηλία,	ήταν	η	
άνοδος	στο	θεοβάδιστο	όρος	Θαβώρ.	

Η	άνοδος	αυτή	παραβάλλεται	από	τον	άγιο	Διονύσιο	τον	Αρεοπαγίτη	
με	την	«απελευθέρωση	από	κάθε	άλλη	δέσμευση	και	δυνατή	γνώση	για	τη	
συνάντηση	του	Θεού».	

Για	να	γίνει	αυτή	η	ανάβαση	προς	συνάντηση	του	Θεού,	οφείλουμε	να	
εγκαταλείψουμε	κάθε	φθαρτό	και	ακάθαρτο.	Τότε	μοιάζουμε	με	το	Μωυσή,	
που	πρώτα	αποχωρίστηκε	από	τα	κράσπεδα	των	ακαθάρτων	λογισμών	για	
ν’	ανεβεί	στην	αγία	κορυφή	του	Σινά	και	ν’	αξιωθεί	να	συνομιλήσει	εκεί	με	
το	Θεό	και	να	ενωθεί	μαζί	Του,	όσο	είναι	δυνατό	στην	ανθρώπινη	φύση.

Μοιάζουμε	ακόμη	με	τους	πρόκριτους	μαθητές	Του,	που	εγκατέλειψαν	
τα	εγκόσμια	για	να	δουν	τα	υπερκόσμια.	

Ο	ίδιος	ο	Κύριος	είχε	πει	προφητικά	ότι	από	τον	κύκλο	των	μαθητών	
Του	υπήρχαν	κάποιοι	που	θα	έβλεπαν	τη	Βασιλεία	Του	να	έρχεται	 «εν	
δυνάμει»,	 πριν	 ακόμη	 πεθάνουν	 (Ματθ.	 16,	 28).	 Ο	 λόγος	 αυτός	 του	
Σωτήρος	πραγματοποιήθηκε	και	κατά	τη	Θεία	Μεταμόρφωση,	όταν	οι	
τρεις	μαθητές	είδαν	το	έκπαγλο	φως	της	θεότητάς	Του	και	αξιώθηκαν	την	
εμπειρία	της	θεώσεως.	Η	ανεκλάλητη	αυτή	θεωρία	και	μέθεξη	της	θείας	
δόξας	δεν	είναι	παρά	μια	Χριστοφάνεια.	Γίνεται	ορατή	μέσα	την	ιστορία	
δια	του	Αγίου	Πνεύματος.

Η	επιθυμία	των	Αποστόλων	να	κατασκευάσουν	σκηνές	για	να	μείνουν	
μόνιμα	 εκεί	 στο	 Θαβώρ	 και	 ν’	 απολαμβάνουν	 το	 έκπαγλο	 κάλλος	 της	
Θείας	Μεταμορφώσεως,	εκπληρώνεται	με	την	ίδρυση	της	Εκκλησίας.	

Όσοι	 μετέχουν	 στο	 σωστικό	 έργο	 της	 Εκκλησίας	 όχι	 τυπικά,	 αλλά	
ενεργά	και	ουσιαστικά,	μπορούν	ν’	απολαμβάνουν	από	τούτη	τη	ζωή	τη	
λαμπρότητα	των	ακτίστων	ενεργειών	της	θεότητας.	

Την	 εμπειρία	 αυτή	 του	 ακτίστου	 φωτός	 μέσα	 στην	 Εκκλησία	 την	
παρέλαβε	 η	 πατερική	 Θεολογία,	 για	 να	 τη	 μεταφέρει	 στο	 πλήρωμα	
των	 ορθοδόξων	 Χριστιανών	 που	 αγωνίζονται	 να	 βιώνουν	 διαρκώς	 τη	
γνησιότητα	της	χριστιανικής	ζωής.	(Βασίλειος	Σκιαδάς)		
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