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	 « Tρείς σκηνάς» 

οιά	 τα	 κοινά	 μεταξύ	 των	 προφητών	 που	 εμφανίζονται	 στη	
Μεταμόρφωση;
Και	οι	δύο	είχαν	θείες	αποκαλύψεις	στα	όρη.		Είχαν	αναληφθεί,	

ζώντες	στον	ουρανό.	Θα	ήταν	παρόντες	κατά	την	έλευση	του	Μεσσία	
και	την	έσχατη	κρίση.	Εκφράζουν	όμως	έναν	κόσμο,	που,	με	τον	Ιησού	
εγκαταλείπουμε.

Ελευθέρωσαν	τους	ανθρώπους	από	δεσμά	και		ελευθερίες	εξωτερικές	
που	αφορούσαν	στην	πολιτική	ζωή	και	τη	θρησκευτική	πεποίθηση.



Δεν	χωρούσα	στο	επέκεινα	του	είναι,	που	περνά	από	το	θάνατο.
Ο	Πέτρος	παρεμβαίνει.	Αντιδρά	παρεξηγημένα.	Δεν	συνειδητοποιεί	

τί	ακριβώς	συμβαίνει.	Κινείται	“ρεαλιστικά”.		Θέλει	να	διατηρηθεί	ες	αεί	
η	ευδαιμονική	εκείνη	συνθήκη.

Προτείνει	 ως	 σχήμα	 παραμονής	 τις	 τρείς	 σκηνές.	 Θέλει	 να	
κεφαλαιοποιηθεί	 	 η	 ευτυχία.	 Η	 μακαριότητα	 να	 θεσμοποιηθεί	 και	 να	
ενσωματωθεί	στη	διάρκεια.

Κατανοεί	 το	 μεσσιανικό	 έσχατο	 ως	 εξωτερικό	 γεγονός	 και	 ζητά	
να	 σταματήσει	 ο	 χρόνος.	 Να	 βολευτεί	 στην	 υπερβατική	 στιγμή.	 Ν’	
απολαμβάνει	παντοτεινά	τον	τύπο	της	μέλλουσας	δόξας.

Αντιλαμβάνεται		εντελώς	στατικά	και	συμβατικά,	τόσο	την	παρουσία	
του	Θεού,	όσο	και	τη	συμμετοχή	στη	χαρά	της.

Αισθάνεται	να	τροφοδοτείται	ο	ρεαλισμός	σε	βάρος	της	έκστασης	από	
το	συνδυασμό	κατάπληξης	και	φόβου.	Αντί	να	βγαίνει	από	τον	εαυτό	του,	
χώνεται	πιό	βαθειά.	Μιλά	εν	αγνοία	των	όσων	συμβαίνουν	και	τελικά,	δεν	
ξέρει	τι	λέει.

Πιστεύει,	πως	και	οι	άλλοι	δύο	μαθητές,	αφού	σιωπούν,	αισθάνονται	
να	τους	εκφράζει.

Τελικά,	ο	Χριστός	δεν	απαντά.
Ο	Θεός,	μέσα	από	μια	φωτεινή	νεφέλη	που	στάθηκε	πάνω	από	τον	τόπο	

και	τον	σκέπασε,	απαντά.	Το	σύννεφο	αποτελεί	αιθέρια	πραγματικότητα	
μεταξύ	ουρανού	και	γης.	Φωτεινό	ενώνει	τα	διεστώτα.	Εικονίζει	ποιητικά	
το	περιεχόμενο	της	ανθρώπινης	μεταμόρφωσης,	αλλά	και	ομοίωση	με	το	
Θεό	ως	ομολογία	του	εγώ	με	τον	πλατύτερο	εαυτό	μας.

Η	 ουράνια	 ενέργεια	 της	 φωτεινής	 νεφέλης	 περιγράφει	 τη	
Μεταμόρφωση	ως	 εσωτερική	 αλλαγή,	 ενώ	 η	 σκιά	 της	 λειτουργεί	 	 σαν	
πέπλο	προστατευτικό	των	αισθήσεων,	καθώς	δεν	αντέχουν	το	απόλυτο	
φως.

Η	 υπερβατική	 φωνή	 απλώνει	 το	 φως	 της	 Μεταμόρφωσης	 στους	
μαθητές	 και	 στον	περιβάλλοντα	 χώρο.	Το	φως	αντηχεί	 στη	φωνή	 της	
νεφέλης	που	επαναλαμβάνει	τα	λόγια	της	Βάπτισης.	Υπογραμμίζει	με	το	
“αυτού	ακούετε”	ότι	ο	Ιησούς	είναι	ο	Υιός.		Η	εκπλήρωση	των	προσδοκιών	
της	Παλαιάς	Διαθήκης	στον	οποίον	οφείλουν	ν’	ακούουν	οι	άνθρωποι	ως	
Κριτήν	του	Θεού	την	έσχατη	ημέρα.

Η	 δόξα	 του	 Ιησού	 σημαίνει	 την	 επι	 γης	 συνάντηση	 ανθρώπου	 και	
Θεού.	Ένα	χρόνο	ρήξης	με	το	παρελθόν	στο	αναγεννητικό	παρόν	μας.	Εξ	
ου	και	δεν	χρειάζονται	τρείς	σκηνές.		Η	πειρορισμένη	κατά	την	Παλαιά	



Διαθήκη	δόξα	του	Θεού,	τώρα	συγκεντρώνεται	στο	πρόσωπο	του	Ιησού.	
Οπότε	ευλόγως	οι	μαθητές,	όταν	σηκώνουν	τα	μάτια	τους,	τον	βλέπουν	

μοναχό.	
Είναι	η	εκπλήρωση	όλης	της	Γραφής.	Είναι	δηλ.	ο	Μεσσίας	της	θυσίας	

και	όχι	του	πολεμικού	θριάμβου,	σε	μια	πρόταση	εσχατολογικής	ύπαρξης.	
Αναγεννητικής	καινούργιας	ζωής.	Όχι	σε	κάποιο	σωτήριο	μέλλον,	που	
ακυρώνει	το	παρόν.	Ούτε	σε	μαγικό	θαυματουργικό	επίπεδο	αποδεικτικό	
της	θεότητας	του	Ιησού.	

Μια	 συνθήκη,	 που	 ξεπερνά	 τη	 λογική	 των	 εξωτερικών	 αναγκών	
μέσα	 στον	 κόσμον	 ελεύθερην	 από	 τη	 βαρύτητα	 του	 κόσμου.	 Δηλ.	 μια	
μεταμορφωμένη	 ύπαρξη,	 για	 την	 οποία	 το	 αύριο	 αποτελεί	 ανοιχτή	
δυνατότητα	και	ουδέποτε	αποπνευματωμένο	τελετουργικό	τύπο.	

Πτώση	 τώρα	 είναι	 ο	 συμβιβασμός	 με	 τη	 βαρύτητα	 και	 λυτρωτική	
αποκατάσταση	η	ηθική	υπέρβαση	της	βαρύτητας.	Το	ζωηφόρο	άνοιγμα	
στο	μέλλον.	Μια	πριν	την	Ανάσταση	ανάσταση.

Τελικά,	η	αλλαγή	της	μορφής	δηλώνει	τον	καινισμό	της	ύπαρξης.	Ένα	
στόχο	ζωής	καθ’	όλα	ζωηφόρο.

+	ο	π.Γ.

Η	Μεταμόρφωση	του	Σωτήρος	
ως	κοινωνία	θεώσεως

ετεμορφώθη	έμπροσθεν	αυτών	και	έλαμψε	το	πρόσωπον	αυτού	ως	
ο	ήλιος	(Ματθ.	17,2).	Μεταμορφώθηκε,	λοιπόν,	ο	Κύριος	μπροστά	

στα	έκπληκτα	μάτια	των	μαθητών	Του,	για	να	διδάξει	στους	ανά	τους	
αιώνες	πιστούς,	 πως	 μπορούν	 κι	 αυτοί	 να	 ανεβαίνουν	 «εις	 το	 όρος	 το	
υψηλόν»	(Ματθ.17,1).	Ήτοι	με	τις	συνεχείς	πνευματικές	αναβάσεις	τους	
να	φτάνουν	τη	θέωση.

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	και	έτσι	να	
τους	ανοίξει	τα	μάτια	και	από	τυφλοί	που	ήταν	μέχρι	τότε	ως	προς	τη	δόξα	
του	θεού,	να	τους	κάμει	βλέποντες,	γράφει	ο	αγ.	Ιωάννης	ο	Δαμασκηνός.	

Μεταμορφώθηκε,	 λοιπόν,	 ο	 Κύριος,για	 να	 φανερώσει	 μια	 ακτίνα	
της	 θεότητός	 Του,	 να	 στηρίξει	 και	 να	 ετοιμάσει	 τους	 μαθητές	 Του

M



πριν	 από	 τη	 δοκιμασία	 του	 πάθους,	 αλλά	 και	 να	 επιβεβαιώσει	 την	
προαιώνια	 δόξα	 Του.	 Πράγματι,	 κατά	 τη	 θεία	 Μεταμόρφωση	
επιβεβαιώνεται	η	θεϊκή	αυτή	δόξα	με	το	άκτιστο	και	υπερφυσικό	Φως,	
που	εξέπεμψε	η	αγία	μορφή	του	Σωτήρος	και	το	οποίο	διαπέρασε	ακόμη	
και	τα	κτιστά	ενδύματά	Του.	

Επισφραγίζεται	 ακόμη	 η	 αιώνια	 δόξα	 Του	 με	 τη	 φωτεινή	 νεφέλη,	
που	έδειχνε	την	παρουσία	του	αγ.	Πνεύματος,	κατά	τον	αγ.	Ιωάννη	το	
Δαμασκηνό,	τον	αγ.	Ανδρέα	Κρήτης	κι	άλλους	πατέρες	της	Εκκλησίας.	

Επιβραβεύεται	τέλος	με	τη	φωνή	του	Πατρός	«Ούτος	εστιν	ο	Υιός	μου	
ο	αγαπητός,	εν	ω	ευδόκησα·	αυτού	ακούετε»	(Ματθ.	17,5).	

Τέλος,	 η	 Μεταμόρφωση	 αποτελεί	 μια	 αποκάλυψη	 της	 θεϊκής	
πραγματικότητας	και	πρόκληση	στον	άνθρωπο	να	βιώση	από	τώρα	τη	
βασιλεία	του	Θεού,	παρατηρεί	ο	ι.	Δαμασκηνός.	

Κατά	 την	 αγία	 Μεταμόρφωση	 του	 Σωτήρος	 παρουσιάζεται	 η	
τρισυπόστατη	 και	 τριαδική	Θεότητα	 μέσα	 από	 τις	 άκτιστες	 ενέργειές	
της	τόσο,	όσο	μπορούσαν	ν	’αντέξουν	τα	σάρκινα	μάτια	των	αποστόλων	
και	ακόμη	πιο	πολύ	τα	δικά	μας	εμπερίστατα	από	ποικίλους	πειρασμούς	
πρόσωπα.	Όλα	αυτά	έγιναν	χωρίς	να	παραμένει	το	μυστήριο	της	ουσίας	
της	τριαδικής	θεότητας	απερινόητο	και	απρόσιτο	σε	μας.	

Γεύση,	 λοιπόν,	 αθανασίας	 και	 βίωση	 αιωνιότητας	 αποτελούσε	 για	
τους	θνητούς	μαθητές,	αλλά	και	για	μας,	η	Μεταμόρφωση	του	Σωτήρος,	
ο	σημαντικός	αυτός	σταθμός	 της	 ένσαρκης	σταυρώσεώς	Του	σ	 ’αυτόν	
τον	κόσμο.	

Η	υμνολογία	της	Εκκλησίας,	στο	Μηναίο	του	Αυγούστου,	μας	καλεί	
«Δεύτε	συνανέλθωμεν	τω	Ιησού	αναβαίνοντι	εις	το	όρος	το	άγιον…	και	
τον	 νουν	 φωτιζόμενοι	 εν	 φωτί	 φως	 οψόμεθα».	Μας	 καλεί	 δηλαδή	 να	
μετάσχουμε	στη	Θαβώρια	μέθεξη,	χωρίς	να	εγκαταλείπουμε	τον	κόσμο,	
μέσα	στον	οποίο	μας	έχει	θέσει	ο	Θεός.

Προϋπόθεση	της	Θαβώριας	μέθεξης	για	τους	πρόκριτους	μαθητές	ήταν	
η	άνοδος	στο	θεοβάδιστο	όρος	Θαβώρ.	Η	άνοδος	αυτή	παραβάλλεται	από	
το	συγγραφέα	των	Αρεοπαγιτικών	συγγραμμάτων,	με	την	απελευθέρωση	
από	κάθε	άλλη	δέσμευση	και	δυνατή	γνώση	για	τη	συνάντηση	του	Θεού.	
Έτσι	μόνο	είναι	δυνατό	να	ενούμεθα	με	τον	Θεό,	όσο	είναι	δυνατό	στην	
ανθρώπινη	φύση.	(Βασίλειος	Σκιαδάς)		
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