
Βυθομετρήσεις
(ένα μήνυμα)

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ
 ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

6 Αυγούστου, 2021

Π ολύ απουσιάζει του Χριστού το φως στους βιαστικούς καιρούς μας. 
Οι υπομονετικοί συνήθως κερδίζουν. 

Η ανυπομονησία είναι πηγή αρκετών σοβαρών προβλημάτων.
Η υπομονή στις δυσκολίες της ζωής αποβαίνει χρήσιμη. 
Ωριμάζει τον άνθρωπον. Φανερώνει ανδρεία. Γενναιότητα. 
Τελικά, έχουν άμεση ανάγκη της υπομονής οι ασθενείς. Οι τραυματίες. 

Οι ανάπηροι. Οι άνεργοι. Οι φτωχοί. Οι πάντες
Συχνά προτρέπουμε τους άλλους να κάμουν υπομονή. Δεν είναι 

πάντοτε τόσο εύκολο.
Η υπομονή είναι συνηθισμένη έκφραση. Μα δυσκολοκατόρθωτη. 

Θέλει κόπο. Μόχθο. Γνώση. Ταπείνωση. Ανεκτικότητα. 
Η ανυπομονησία συνήθως προέρχεται από τον εγωισμό. 

	 Το φως Του



Δεν μπορεί κάποιος ν’ αγαπά αληθινά και να μην υπομένει.
Όποιος υπομένει, ελπίζει. Κι έτσι, ελευθερώνεται από πικρές 

περιπέτειες. 
Θέτουμε συνήθως ασφυκτικούς χρόνους στους συνανθρώπους μας. 

Αυστηρούς όρους. Και στενοχωρούμαστε που δεν ανταποκρίνονται. 
Πόσο διαφορετική, αλήθεια, θα ήταν η ζωή μας αν ήμασταν 

καρτερικοί; 
Ο δίκαιος Ιώβ είναι κλασικό παράδειγμα μεγάλης υπομονής. 
Τους ανυπόμονους δεν τους εμπιστεύεται ο Θεός. 
Οι άνθρωποι θέλουμε γρήγορες και άμοχθες κατακτήσεις. 
Τα αγαθά όμως αποκτώνται με κόπο. 
Μέσα από τη σωματική ασθένεια μπορεί να έλθει η ψυχική υγεία. 
Είναι πολλές οι ευκαιρίες στη ζωή, που από το πικρό μπορεί να 

προέλθει καλό. 
Οι ανυπόμονοι δεν έχουν χάρη πνευματική. Σ’ ένα λαβύρινθο 

αντιξοοτήτων. Σκανδάλων. Κοσμικοτήτων. Ηδονών. Πλεονεξίας. Και 
πλανών. Ο άνθρωπος παρασύρεται.

Όποιος έχει ταπείνωση και υπομονή, αντιστέκεται. Και κερδίζει.
Η υπομονή θα τον συνδράμει σε πολλά.
Είναι μεγάλη υπόθεση να υπομένει κανείς τα πικρά συμβάντα της 

ζωής ατάραχα. Αδιαμαρτύρητα. 
Η σφοδρή επιθυμία όσων έχουν οι άλλοι και λείπουν στου ίδιους, 

τους κάνει ν’ ανυπομονούν. 
Στις διαπροσωπικές σχέσεις χρειάζεται οπωσδήποτε μεγάλη 

υπομονή. 
Θα πρέπει να παίρνουμε και τη θέση του άλλου.
Δεν μπορούμε να στεκόμαστε απέναντί του, μόνο με παρατηρήσεις. 
Η υπομονή δεν προέρχεται μόνο από την ελπίδα, μα και την αγάπη. 
Αγάπη προς το Θεό. Και τον άνθρωπο. Θυσιαστική.
Αυτός που υπομένει τον άλλο, είναι ανεκτικός. Πράος. Χαμογελαστός 

και ειρηνικός. 
Είμαστε υποχρεωμένοι να υπομένουμε την αταξία των καιρών. Τα 

προβλήματα των άλλων. Τις δυσκολίες του εαυτού μας. 
Ο Πέτρος έδωσε στο Θαβώρ παράδειγμα ανυπομονησίας.
Τι ακολούθησε; Απότομη προσγείωση. 								
Φανερό	το	σφάλμα	του.																																																																	+	ο	π.Γ.



εγάλη Δεσποτική γιορτή η Μεταμόρφωση. Μέσα στην κάψα του 
καλοκαιριού μάς μεταφέρει την δροσιά του ουρανού. 

Δυναμικό, θεϊκό το μήνυμά της διασχίζει τους αιώνες. 
Σκιρτούνε οι άγγελοι καθώς το ακούνε. 
Κατανύσσονται οι τρεις μαθητές που συνοδεύουν τον Κύριο στο όρος. 
Αλλά και όλη η ανθρωπότητα έχει την δυνατότητα να προσεγγίσει 

αυτό το ουράνιο μήνυμα, που καταγράφεται στο άγιο Ευαγγέλιο και μέσω 
αυτού εξαγγέλλεται διαχρονικά και αιώνια: “Ούτος εστίν ο υιός μου ο 
αγαπητός, εν ω ευδόκησα· αυτού ακούετε” (Ματθ. 17,5).

Μέσα στις τρεις αυτές προτάσεις περικλείεται η αλήθεια της πίστεώς 
μας: Το δόγμα και η ποιότητα της χριστιανικής ζωής, το ήθος. 

Το δόγμα διακηρύττει ότι ο αγαπητός Υιός του Θεού, ο ομοούσιος με 
τον Πατέρα, έγινε άνθρωπος και ζει ανάμεσά μας. Πρακτική συνέπεια 
αυτού είναι ότι το ήθος του πιστού διαμορφώνεται από την θεϊκή 
προτροπή να ακούμε όσα μας λέγει ο Υιός του Θεού. Έτσι θα οδηγηθούμε 
στην σωτηρία, στην δική μας πορεία προς την θέωση. Έτσι θα βιώσουμε 
σε προσωπικό επίπεδο την Μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού. 

Είναι αλήθεια ότι μια ειλικρινής αυτοεξέταση της σύγχρονης 
χριστιανικής κοινωνίας μάς πείθει ότι μάλλον δεν μπορούμε να 
καυχηθούμε ως εφαρμοστές ή έστω αναζητητές του θείου θελήματος, ως 
άνθρωποι που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας την Μεταμόρφωση, 
που επιδιώκουμε ό,τι θα μας χαρίσει τον ουρανό. 

Εμάς περισότερο ελκύει η ενδογήινη μόρφωση. 
Εντυπωσιαζόμαστε από τα επιτεύγματα του ανθρώπινου μυαλού και 

αυτά ποθούμε να κατακτήσουμε και να εκμεταλλευθούμε, ώστε να γίνει 
η ζωή μας πιο εύπορη, πιο εύκολη, πιο ευδαιμονιστική. 

Μα είναι αυτό κακό; Ασφαλώς όχι! Μέχρις ενός σημείου, φυσικό 
είναι να θέλουμε άνετη και όμορφη την ζωή μας στη γη. 

Το κακό αρχίζει από την στιγμή που αυτοπεριοριζόμαστε στην γη και 
εγκλωβιζόμαστε στα γήινα ενδιαφέροντά μας. 

Λησμονούμε ότι το χρήμα, π.χ., για το οποίο συνήθως παλεύουμε, 
μπορεί να αγοράσει πολλά πράγματα, όχι όμως την ευτυχία. 

Οι ηδονές και οι απολαύσεις, που ελκύουν τις επιδιώξεις μας, δεν

Μ
Τι σημαίνει η Μεταμόρφωση; 
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[...] Ο Κύριος πήρε μόνο αυτούς τους τρεις μαθητές, επειδή είχαν 
κάποια υπεροχή ο καθένας τους ξεχωριστά έναντι όλων των άλλων 
μαθητών Του. 

Συγκεκριμένα, ο Πέτρος προκρίθηκε να παραστεί στη Μεταμόρφωση, 
επειδή αγαπούσε πάρα πολυ το Χριστο· ο Ιωάννης, επειδή αγαπούσε 
πάρα πολύ το Χριστό·ενώ ο Ιάκωβος, επειδή είχε τη δύναμη να πιεί το 
ποτήρι που ήπιε ο Χριστός. 

Τον δε Μωϋσή και τον Ηλία τους έφερε ανάμεσά τους, για να διορθώσει 
τις λανθασμένες απόψεις πολλών περί του Ποιός ήταν. 

Πράγματι, άλλοι έλεγαν ότι ο Κύριος είναι ο Ιωάννης ο βαπτιστής, 
άλλοι ότι είναι ο Ηλίας, ενώ άλλοι ότι είναι ο Ιερεμίας ή ένας από τους 
προφήτες. 

Να λοιπόν γιατί  ο Ιησούς έφερε κατά τη Μεταμόρφωσή Του τους 
κορυφαίους προφήτες Μωϋσή και Ηλία, για να ιδούν δηλαδή οι μαθητές 
του ότι Εκείνος είναι ο Δεσπότης, ενώ οι προφήτες είναι οι δούλοι Του. 
Και για να μάθουν ότι Αυτός είναι ο εξουσιαστής του θανάτου και της 
ζωής. ( Γεώργιος Δ. Παπαδημητρόπουλος )

ειρηνεύουν την συνείδηση, δεν χορταίνουν την πείνα μας για αγάπη, δεν 
σβήνουν της ψυχής την δίψα. 

Τα τεχνολογικά “θαύματα” των ημερών μας δεν εξουδετερώνουν την 
μοναξιά, μάλλον την εντείνουν. 

Δεν ζεσταίνουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν εξασφαλίζουν την ψυχική 
μας ειρήνη και ισορροπία. Δεν περιορίζουν το κακό. Μάλλον το απλώνουν. 

Δεν αναμορφώνουν την ζωή μας. Μάλλον την παραμορφώνουν.
Χρειαζόμαστε μεταμόρφωση! Ας ανοίξουμε τα αυτιά μας, για να 

συλλάβουμε το θεϊκό μήνυμα”αυτού ακούετε”! 
Η υπακοή στον Ιησού Χριστό είναι η μόνη ελπίδα για το πέρασμα 

από την παραμόρφωση στην μεταμόρφωση. Η μόνη εγγύηση για την 
εξυγίανση και την αναβάθμιση της κοινωνίας μας. (Απολύτρωσις)


