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			 ν	 προσέξουμε	 γύρω	 μας,	 θα	 δούμε	 τον	 ίδιο	 κόσμο.	 Τους	 ίδιους	
ανθρώπους.	 Τα	 ίδια	 προβλήματα.	 Τους	 ίδιους	 πόνους.	 Τις	 ίδιες	

ανωμαλίες.	Τους	ίδιους	πειρασμούς.	
Τι	σημαίνει	λοιπόν	παλιό;	Και	τι	νέο;	
Από	πλευράς	σύμπαντος,	γαλαξία,	γης,	δεν	υπάρχει	παλιό	και	νέο.	
Από	πλευράς	ηθικής	όμως;	
Ως	άνθρωποι	έχουμε	τη	δυνατότητα	της	ανάπτυξης.	Της	προόδου.	Της	

εξέλιξης.	
Μπορούμε	λοιπόν	να	γίνουμε	μ’	όλα	αυτά,	τι;	
Τέκνα	Θεού;	Νέοι	άνθρωποι;	Φρονιμώτεροι;	Σοφώτεροι;	Νέα	χτίσματα;	

Νέα	πλάσματα;	Με	νέες	 καρδιές;	Νέες	 δυνάμεις;	Νέους	σκοπούς;	Νέες	
κατευθύνσεις;	
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Αναμφισβήτητα	 το	παρόν	ρυθμίζει	 το	μέλλον.	Η	παρούσα	περίσταση	
την	επόμενη.	Η	σημερινή	μέρα	την	αυριανή.	

Πρέπει	 λοιπόν	 ν’	 ανανεώσουμε	 τις	 κατευθύνσεις.	Τους	 σκοπούς	 μας.	
Τους	στόχους	μας	για	την	αναζήτηση	της	σωτηρίας.	

Ο	χρόνος	γίνεται	η	πιο	μεγάλη	πρόκληση	για	τον	άνθρωπο	έτσι.	Κι	αυτό	
γιατί	 μας	 επιφυλάσσει,	 μας	 κρύβει	πολλά.	Βρισκόμαστε	 λοιπόν	μπροστά	
στα	ερωτήματα:	

Τι	βρήκαμε;	
Τι	κατορθώσαμε;	
Τι	κάναμε;	
Συνήθως	ο	άνθρωπος	σκέφτεται.	Εργάζεται.	Τρέχει.	Κοπιάζει.	Λησμονεί	

όμως	 ότι	 δεν	 έχει	 εδώ	 «μένουσαν	 πόλιν».	 Και	 πρέπει	 να	 αναζητήσει	 τη	
μέλλουσα.	

Τι	κάναμε	για	το	Θεό	λοιπόν;	Για	τις	ψυχές	μας;	Για	τους	συνανθρώπους	
μας;	

Τα	χρόνια	περνούν	σαν	 κλέφτες,	που	μας	αφαιρούν	 δύναμη.	Ελπίδα.	
Χαρά.	Ζωήν.	Αντί	δηλ.	να	προσθέσουν,	θα	αφαιρέσουν.	Δεν	θα	δώσουν.	Θα	
πάρουν.	Ούτε	θα	ωφελήσουν,	θα	βλάψουν.	Εμάς.	Θα	ζημιωθούμε.	

Η	χρησιμοποίηση	του	χρόνου	είναι	σημαντικό	ζήτημα	για	κάθε	άνθρωπο.	
Έχουμε	ανάγκη	και	αυτών	ακόμη	των	στιγμών	της	ζωής.	

Θα	δώσουμε	και	για	τις	στιγμές	τούτες	λόγο.	
Ο	χαμένος	χρόνος	θα	είναι	κατήγορός	μας.
Αβέβαιος.	Συνεχώς.	Στον	μεταλλασσόμενο	κόσμο	μας.	
Ας	αναζητήσουμε	λοιπόν	την	αξία	στη	ζωή.	Και	τη	σπουδαιότητα.	
Να	 προσαρμόσουμε	 τους	 εαυτούς	 μας	 προς	 το	 πραγματικό.	 Και	 το	

αιώνιο.	
Και	είναι	μόνο	ένας.
Και	δεν	αλλιώνεται.	Κι	είναι	ο	Χριστός.		Ο	σωτήρας.
Ήλθε	 στον	 κόσμο.	 Γεννήθηκε	 στη	 γη	 μας,	 για	 να	 μας	 δώσει	 ζωήν	

αιώνιαν.	Αληθινή.
Μόνο	Εκείνος	δίνει	νέα	πράγματα.	Νέαν	καρδιά.	Ευημερίαν.	Ευτυχίαν.	

Ειρήνην.	Αγάπην.
Σ’	 εμάς	 μένει	 τώρα	 η	 αποδοχή	 ή	 όχι	 της	 Βασιλείας	 Του	Θεού	 στις	

καρδιές	μας.	Κάμνει	τα	πάντα	καινούργια.	Όπως	στο	Θαβώρ.	Μέσα	στο	
φως	το	δικό	Του.	Με	τα	λευκά	τα	ρούχα.	

Κι	έλαμπαν.	Είχαν	δεχθεί	των	ουρανών	την	ευλογία.	
Κάτι	που	θα	γίνει	και	σ’	εμάς.	Αν	βέβαια	θέλουμε.	

+	ο	π.Γ.



Στη Θεία Μεταμόρφωση
“ πάνω	στο	όρος	Θαβώρ	ο	Κύριος	μπροστά	στους	 τρεις	μαθητές	

Του	 Πέτρο,	 Ιάκωβο	 και	 Ιωάννη,	 μεταμορφώθηκε,	 φανέρωσε	
μέρος	 της	δυνάμεως	 του	Λυτρωτή	και	 λαμπρότητας	σ’	αυτούς,	 ενώ	στο	
μεταξύ	οι	μεγάλοι	προφήτες	του	Ισραήλ,	ο	Μωυσής	και	ο	Ηλίας,	φάνηκαν	
«μετ’	Αυτού	συνομιλούντες».	Επιστεγάζει	δε	την	όλη	πραγματικότητα	του	
υπερφυούς	θαύματος	της	Θείας	Μεταμορφώσεως	η	φωνή	που	ακούστηκε	
από	τον	ουρανό·	 «ούτος	εστιν	ο	Υιός	μου	ο	αγαπητός,	αυτού	ακούετε».	

Η	 Μεταμόρφωση	 του	 Ιησού	 έγινε	 τον	 Αύγουστο	 του	 τελευταίου	
έτους	 της	 επίγειας	 ζωής	 Του.	 Αφού	 ανέβηκαν	 και	 απόλαυσαν	 το	
από	 την	 κορυφή	 εξαίσιο	 θέαμα,	 ο	 Διδάσκαλος,	 κατά	 συνήθειά	 Του	
σε	 τέτοιες	 περιπτώσεις,	 απομακρύνθηκε	 λίγο,	 για	 να	 προσευχηθεί.		

Οι	 τρεις	 μαθητές,	 κουρασμένοι,	 έγειραν	 να	 αναπαυθούν,	 ήσαν	 δε,	
όπως	διηγείται	ο	Λουκάς,	βαριά	νυσταγμένοι· κι	 έκλεισαν	μεν	τα	μάτια	
τους	για	λίγο,	για	να	τα	ξεκουράσουν,	διεγρηγόρησαν	όμως·		δηλαδή	δεν	
κοιμήθηκαν.	 Και	 όταν	 στράφηκαν	 να	 δουν,	 αν	 ο	 Διδάσκαλος	 τέλειωσε	
την	 προσευχή	 Του,	 βρέθηκαν	 προ	 καταπληκτικού	 εξαίσιου	 θεάματος.	

Τι	είχε	συμβεί	στο	μεταξύ;	Είδαν	τον	Ιησού	να	απαστράπτει	και	τον	
Μωυσή	και	τον	Ηλία	κοντά	στον	Ιησού	«εν	δόξη»·	όχι	βέβαια	όπως	ήταν	
η	εξαπαστράπτουσα	λαμπρότητα	του	Ιησού,	αλλά	και	αυτοί	ήταν	εξαίσιοι	
και	λαμπροί.	

Οι	τρεις	μαθητές,	οι	οποίοι,	όρθιοι	πλέον	ενατένιζαν	στο	εξαίσιο	θέαμα	
και	το	απολάμβαναν	κατάπληκτοι,	αλλά	και	με	απερίγραπτη	αγαλλίαση	και	
θεία	διέγερση,	κατάλαβαν	ξάφνου	ότι	ο	Μωυσής	και	ο	Ηλίας	έκαναν	προς	τον	
Ιησού	βαθυσέβαστα	τα	συνήθη	στους	Ιουδαίους	σχήματα	των	απερχόμενων.	

Θα	 έφευγαν,	 λοιπόν,	 και	 ο	 Ιησούς	 θα	 επανερχόταν	 στην	 πρότερη	
καθημερινή	 μορφή	 Του	 και	 θα	 αποδίδονταν	 κι	 αυτοί	 στη	 συνηθισμένη	
ζωή	 τους;	 Η	 θλίψη	 τους	 υπήρξε	 βαθύτατη.	 Γιατί	 να	 απέλθουν	 οι	 δύο		
προφήτες;	 Γιατί	 να	 μην	 μείνουν	 εκεί	 για	 πάντοτε,	 κι	 ο	 Ιησούς	 ομοίως,	
με	 τη	 θαυμάσια	 λάμψη	 τους	 και	 οι	 τρεις,	 φυσικά	 δε	 να	 μείνουν	 μαζί	
κι	 αυτοί	 οι	 ταπεινοί	 τρεις	 μαθητές,	 για	 να	 τους	 βλέπουν	 αχόρταγα;	

Ο	 Πέτρος	 δε	 δίστασε	 και	 να	 αναλάβει	 την	 πρωτοβουλία	
σχετικού	 διαβήματος.	 Αφού	 προχώρησε	 προς	 τον	 Ιησού	 με	 όψη	
φλογισμένη,	 με	 παλλόμενη	 φωνή	 από	 θερμότατη	 παράκληση,	
είπε	 προς	 τον	 Ιησού·	 «Επιστάτα,	 καλόν	 εστίν	 ημάς	 ώδε	 είναι.	 Και	
ποιήσωμεν	 σκηνάς	 τρεις.	 Σοι	 μίαν,	 και	 Μωυσεί	 μίαν	 και	 Ηλία	 μίαν».		

Τι					λέγεις			Πέτρε;				προνόησες			για				τον						Ιησού,			τον			Μωυσή,		τον		Ηλία,		τους				τρεις.
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Οι	άλλοι	τρεις,	εσύ,	ο	 Ιάκωβος	κι	ο	 Ιωάννης	δε	θα	είχατε	ανάγκη	από	
σκηνές;	

Ο	 Πέτρος,	 φαίνεται	 λαλούσε	 έξω	 από	 τον	 εαυτό	 του.	 Μεθυσμένος	
τόσο	από	τη	θέα	εκείνη	λησμόνησε	όλη	την	πραγματικότητα	με	τις	πεζές	
και	απαραίτητες	καθημερινές	ανάγκες	της.	Και,	καθώς	φαίνεται,	αυτόν	θα	
τον	έφτανε	η	θέα	των	δοξασμένων	εκείνων	μορφών.	Η	γειτνίαση	προς	τη	
θεία	 εκείνη	 αίγλη.	 Το	 χάρμα	 εκείνο	 των	 οφθαλμών.	Η	 αγαλλίαση	 εκείνη	
και	η	απόλαυση	του	πνεύματος	και	της	καρδιάς.	Κι	όμως	καθετί	που	εκεί	
αποκαλυπτόταν	να	έλαμπε,	ήταν	κάποια	ανταύγεια	της	αιώνιας	λαμπρότητας	
και	δόξας.

Μόλις	 τέλειωσε	 την	 παράκλησή	 του	 ο	Πέτρος,	 έγινε	 άλλο	 θαμβωτικό	
θέαμα,	στο	οποίο	προστέθηκε	και	ουράνιο	άκουσμα.	«Έτι	αυτού	λαλούντος	
νεφέλη	φωτεινή	επεσκίασεν	αυτούς,	και	ιδού	φωνή	εκ	της	νεφέλης	λέγουσα·	
ούτος	εστιν	ο	υιός	μου	ο	αγαπητός,	εν	ω	ευδόκησα·	αυτού	ακούετε».

Μετά	 από	 αυτά	 ο	 Ιησούς	 τους	 πλησίασε,	 τους	 άγγιξε	 και	 τους	 είπε:	
«εγέρθητε,	 μη	φοβείσθε».	Σηκώθηκαν	και	 είδαν.	Ο	Μωυσής	και	ο	Ηλίας,	
δεν	ήταν	πλέον	εκεί·	 είχαν	απέλθει.	Επάνω	στο	βουνό	ήσαν	μόνοι	με	τον	
Ιησού,	και	Αυτόν	δε	χωρίς	τη	λαμπρότητα	Μεταμορφώσεώς	Του,	με	κάποιο	
υπόλειμμα	μόνον	 της	 θείας	 εκείνης	ακτινοβολίας,	πράγμα	που	 έκανε	 	 τον	
όχλο,	όταν	Τον	είδε	να	κατέρχεται,	να	θαμπωθεί	(Μαρκ.	θ’	15).	

Ο	 Ιησούς	 προηγήθηκε	 στην	 κατάβαση.	 Οι	 μαθητές	 ακολούθησαν	
σιωπηλοί,	με	θλίψη,	γιατί	τέλειωσε	τόσο	γρήγορα	η	εξαίσια	εκείνη	θέα,	αλλά	
και	με	γεμάτη	θάμβος	την	ψυχή	τους.	

Σε	λίγο	ο	Διδάσκαλος	στάθηκε·	κι	όταν	ήλθαν	κοντά	του	οι	τρεις	μαθητές,	
τους	σύστησε	αυστηρά	να	μην	πουν	τίποτε	για	ό,τι	είδαν	και	άκουσαν	σε	
κανένα,	παρά	μόνον	ότι	ο	Υιός	του	ανθρώπου	θ’	αναστηθεί	εκ	νεκρών.	

Υποσχέθηκαν·	αλλά	δεν	εννόησαν	τι	ήθελε	να	τους	πει	με	την	εκ	νεκρών	
ανάσταση	του	Υιού	του	ανθρώπου.	Αυτή	ήταν	η	τότε	νοητική	κατάσταση	
των	μαθητών.	Και	γνωρίζουμε	ότι	εξακολούθησε	κι	έπειτα	η	ίδια	ακόμη	και	
αφού	ο	Διδάσκαλος	επανειλημμένα	τους	λάλησε	για	την	καταδίκη	Του.Το	
θάνατό	Του.	Τη	μετά	τρεις	ημέρες	ανάστασή	Του.	

Τον	θεωρούσαν	ως	Μεσσία-Βασιλιά,	που	θα	συνέτριβε	τους	εχθρούς	Του,	
όχι	για	λυτρωτή,	που	θα	λύτρωνε	με	το	αίμα	Του.	Αλλά	και	την	ανάσταση	
συνειδητοποίησαν	 μόνον,	 όταν	Τον	 είδαν	 να	 εμφανίζεται	 μπροστά	 τους	
και	τον	ψηλάφησαν.	Αυτό	τους	εδραίωσε	τη	βεβαιότητα	ότι	πράγματι	είχε	
αναστηθεί	και	ότι,	αληθινά,	Αυτός	ήταν”.	(“Ορθόδοξη	παρουσία”)
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