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Ἐ γ θ ύ θ ι η ν ο 

Ἐπί ηῇ Θείᾳ Μεηακνξθώζεη 

 

Ἀγαπεηνί κνπ ἀδειθνί,  

 Γἶλαη κεγάιε ἡ ἑνξηή ηῆο Μεηακνξθώζεσο ηνῦ Κπξίνπ καο, ηήλ 

ὁπνία ἑνξηάδεη ζήκεξα ἡ θθιεζία καο. Γἶλαη ἕλα γεγνλόο 

ζπγθινληζηηθό θαί ἀπνθαιππηηθό καδί, γηαηί θαλεξώλεη κνλαδηθέο 

ἀιήζεηεο, γηά ηό ρζέο θαί ηό ζήκεξα θαί ηό αὕξην, θαί  ἀπαληᾶ ζέ 

ἐξσηήκαηα πνιιῶλ ρξηζηηαλῶλ καο. 

 Πξῶηα ἀμίδεη λά δνῦκε ηί ἔγηλε θαηά ηήλ Μεηακόξθσζε ηνῦ 

Χξηζηνῦ ἐπάλσ εἰο ηό ὄξνο Θαβώξ. Ἡ ιέμε κεηακόξθσζε ζεκαίλεη 

ἀιιαγή κνξθῆο.  Ὁ Χξηζηόο, ὅκσο, δέλ ἄιιαμε κνξθή, ἀιιά 

ἀπνθάιπςε ζηνύο καζεηέο ηνπ, ηήλ ἀιεζηλή ηνπ κνξθή. Φαλέξσζε 

αὐηό πνύ πξαγκαηηθά ἦηαλ, ὁ Τἱόο θαί Λόγνο ηνῦ Θενῦ, ἡ ὁπνία 

ὅκσο κνξθή Τνπ εἶρε θξπβεῖ θάησ ἀπό ηήλ ἀλζξώπηλε θύζε Τνπ, 

ὅηαλ ἔγηλε ἄλζξσπνο. 

 Οἱ καζεηέο Τνπ γλώξηζαλ ζηό πξόζσπν ηνῦ Χξηζηνῦ ἕλα 

ζπλεζηζκέλν ἄλζξσπν ηῆο ἐπνρῆο ηνπο, θαί ηώξα ἐπάλσ ζηό Θαβώξ 

ηνύο ἀπνθαιύπηεη πνηόο πξαγκαηηθά εἶλαη. Σό πξόζσπό ηνπ ἔιακςε 

πηό δπλαηά θαί ἀπό ηόλ ἥιην. Σά ξνῦρα ηνπ ἔγηλαλ ιεπθά ζάλ ηό 

θῶο. Παξνπζηάζηεθαλ καδί ηνπ λά ζπλνκηινῦλ ὁ Μσϋζῆο θαί ὁ 

Ἡιίαο, δύν πξόζσπα ηῆο Παιαηᾶο Δηαζήθεο, ηά ὁπνῖα εἶραλ 



θύγεη ἀπό ηήλ δσή αὐηή πξίλ ἀπό αἰῶλεο, θαί ηήλ ἴδηα ζηηγκή 

κηά λεθέιε θσηεηλή, ζεκεῖν ηῆο παξνπζίαο ηνῦ Ἁγίνπ 

Πλεύκαηνο, ἐθάιπςε ὅιν ηό ὄξνο Θαβώξ. Οἱ καζεηέο ληώζνπλ 

πεξίεξγα. Ἀπό ηήλ κία πιεπξά, κή ἀληέρνληαο λά βιέπνπλ κέ ηά 

κάηηα ηνπο ηή ιάκςε θαί ηήλ δόμα ηνῦ πξνζώπνπ ηνῦ Υξηζηνῦ, 

πέθηνπλ θάησ θαί θξύβνπλ ηό πξόζσπό ηνπο, ἀπό ηήλ ἄιιε 

ὅκσο αἰζζάλνληαη ηόζν ὄκνξθα ὥζηε ὁ Πέηξνο λά πεῖ ζηόλ 

Υξηζηό. «Κύξηε εἶλαη θαιό λά κείλνπκε γηά πάληα ἐδῶ. Ἄο 

θηηάμνπκε ινηπόλ ηξεῖο ζθελέο, κία γηά έλα, κία γηά ηόλ Μσϋζῆ 

θαί κία γηά ηόλ Ἡιία. Παξάιιεια κέζα ἀπό ηήλ λεθέιε 

ἀθνύγεηαη ἡ Φσλή ηνῦ Θενῦ θαί Παηέξα λά ιέγεη: «Αὐηόο εἶλαη ὁ 

Τἱόο κνπ ὁ ἀγαπεηόο, αὐηνῦ ἀθνύεηε!» 

 Τό ἐξώηεκα πνύ γελληέηαη εἶλαη ηό πόηε θαί ηό γηαηί ὁ Χξηζηόο 

κεηακνξθώζεθε. Γηαηί θαλέξσζε ζηνύο ηξεῖο καζεηέο ηό ἀιεζηλό 

Τνπ πξόζσπν; Ἡ Μεηακόξθσζε, κᾶο πιεξνθνξεῖ ηό Ἱεξό Γὐαγγέιην 

ὅηη ἔγηλε «κηθξόλ πξό ηνῦ πάζνπο». Λίγν πξίλ ἀπό ηό πάζνο, ιίγν 

πξίλ ὁ Χξηζηόο ζηαπξσζεῖ. Αὐηή ἡ πξαγκαηηθόηεηα εἶλαη 

ἀπνηππσκέλε θαί ζηήλ ιεηηνπξγηθή πξάμε ηῆο θθιεζίαο καο. Ἄλ 

παξαηεξήζνπκε κέ πξνζνρή ζά δηαπηζηώζνπκε ὅηη ζαξάληα ἡκέξεο 

κεηά ηήλ ἑνξηή ηῆο Μεηακνξθώζεσο, δειαδή ζηίο 14 Σεπηεκβξίνπ, 

ἑνξηάδνπκε ηήλ ἑνξηή ηῆο Ὑςώζεσο ηνῦ Τηκίνπ Σηαπξνῦ, ἡ ὁπνία 

θαηά ηήλ θθιεζία καο «θέξεη ηά ἴζα ηῆο Ἁγίαο θαί Μεγάιεο 

Παξαζθεπῆο», γη’ αὐηό ὅπσο θαί ηήλ Μεγάιε Παξαζθεπή ἔηζη θαί 

ηήλ ἑνξηή ηνῦ Σηαπξνῦ ἡ λεζηεία εἶλαη ἀπόιπηε. 

 Σηό ἐξώηεκα, γηαηί ἔγηλε ἡ Μεηακόξθσζε ηνῦ Χξηζηνῦ ἐλώπηνλ 

ηῶλ ηξηῶλ ἀγαπεκέλσλ καζεηῶλ ηνπ, κᾶο ἀπαληᾶ ηό Κνληάθην ηῆο 

ζεκεξηλῆο ἑνξηῆο. «Ἐπί ηνῦ ὄξνπο κεηεκνξθώζεο θαί ὡο ἐρώξνπλ 

νἱ καζεηαί ζνπ ηήλ δόμαλ ζνπ Υξηζηέ ὁ Θεόο ἐζεάζαλην. Ἵλα 

ὅηαλ ζέ ἴδσζη ζηαπξνύκελνλ, ηό κέλ πάζνο λνήζσζηλ ἑθνύζηνλ, 

ηῷ δέ θόζκῳ θεξύμσζη ὅηη ύ ὑπάξρεηο ἀιεζῶο ηνῦ Παηξόο ηό 

ἀπαύγαζκα». Τό ηξνπάξην εἶλαη ἐληππσζηαθό. Ὁ ιόγνο πνύ ὁ 



Χξηζηόο θαλέξσζε ζηνύο καζεηέο ηό πξόζσπό Τνπ, ηήλ δόμα Τνπ, 

εἶλαη γηά λά ζηεξηρζνῦλ νἱ καζεηέο ηήλ ὥξα ηνῦ Πάζνπο θαί λά 

θαηαιάβνπλ ὅηη ὁ Χξηζηόο ζηαπξώλεηαη κέ ηήλ δηθή ηνπ ζέιεζε, γηά 

ράξε καο. 

 Σέ ιίγν ζά ἔβιεπαλ ηόλ Χξηζηό ζηαπξσκέλν θαί θαηλνκεληθά 

ἀλήκπνξν. Πῶο, ινηπόλ, αὐηόο πνύ πξίλ ιίγεο κέξεο ἀπνθάιππηε ηό 

ἀιεζηλό Τνπ πξόζσπν, πῶο αὐηόο, πνύ ἡ ιάκςε ηνῦ Πξνζώπνπ Τνπ 

ηνύο ἔθαλε λά πέζνπλ ζηή γῆ, κή ἀληέρνληαο λά Τόλ ἀληηθξύδνπλ, 

ηώξα ζηαπξώλεηαη. Θά κπνξνῦζε λά ἀθηλεηνπνηήζεη ηνύο ζηαπξσηέο 

ηνπ, δείρλνληαο ηήλ ἴδηα ιάκςε. Ἔηζη, ινηπόλ, νἱ καζεηέο ζά 

θαηαιάβαηλαλ ὅηη ηό πάζνο Τνπ ἦηαλ ἑθνύζην. Δειαδή, ὁ Χξηζηόο 

ἠζέιεζε λά ζηαπξσζεῖ ἀπό ἀγάπε γηά κᾶο, γηά λά θαηαδηθάζεη ηήλ 

δηθή καο ἁκαξηία, ἀιιά ζηήλ δηθή ηνπ ζάξθα ὥζηε  κέ ηό δηθό ηνπ 

πάζνο λά ζεξαπαπζνῦκε ἐκεῖο θαί λά ζσζνῦκε. Δέλ ζηαπξσλόηαλ, 

ινηπόλ, ἀπό ἀδπλακία, ἀιιά ἀπό ἀγάπε, θαί ἡ ἀγάπε εἶλαη ἡ κόλε 

ἀιεζηλή δύλακε. 

 Τό γεγνλόο αὐηό ἔρεη ἰδηαίηεξε ζεκαζία θαί ζηήλ δηθή καο 

θαζεκεξηλή δσή, θαί ἔξρεηαη λά ζηεξίμεη ηόλ θαζέλα καο ζηόλ 

θαζεκεξηλό ηνπ ἀγώλα κέ ἰδηαίηεξν ηξόπν. Ὁ Χξηζηόο κέ ηήλ 

Μεηακόξθσζε πξίλ ἀπό ηό πάζνο ἔιεγε ζηνύο καζεηέο ηνπ. Μήλ 

ηαξαρζεῖηε, ὁ Σηαπξόο δέλ εἶλαη ηό ηέινο, ζπκεζεῖηε ηήλ δόμα ηῆο 

Μεηακνξθώζεώο κνπ θαί ἔρεηε ὑπνκνλή. Καί ἦιζε ἡ Ἀλάζηαζε θαί ἡ 

ἐιεπζεξία γηά ηόλ ἄλζξσπν. 

 κεῖο ζηήλ θαζεκεξηλή καο δσή ἀληηκεησπίδνπκε δπζθνιίεο, 

ἀπνηπρίεο, ἀζζέλεηεο, πνιιέο θνξέο κνηάδεη λά ζηαπξσλόκαζηε ἀπό 

ηά γεγνλόηα ηῆο δσῆο. Μεξηθέο θνξέο ζθεπηόκαζηε ὅηη ἡ δσή καο 

ἔρεη βάζαλα, ηί λά ηήλ θάλνπκε αὐηή ηή δσή. Γηαηί ὑπάξρνπκε; γηά λά 

βαζαληδόκαζηε; γηά λά ὑπνθέξνπκε; θαί ζηό ηέινο λά πεζάλνπκε; Τί 

λόεκα θαί ηί ἀμία ἔρεη κηά ηέηνηα δσή; 

 Ἡ Μεηακόξθσζε ηνῦ Χξηζηνῦ δίλεη θαζαξή ἀπάληεζε ζηά 

ἐξσηήκαηά καο αὐηά. Ἡ Μεηακόξθσζε ηνῦ Χξηζηνῦ κᾶο δείρλεη ὅηη ὁ 



Σηαπξόο δέλ ζά εἶλαη ηό ηέινο. Ὅηη νἱ δνθηκαζίεο θαί ηά πξνβιήκαηα 

ηῆο δσῆο αὐηῆο, θαί ἀθόκε θαί αὐηόο ὁ ζάλαηνο δέλ ζά εἶλαη ηό 

ηέινο. Τό ηέινο εἶλαη ὁ δνμαζκόο ηνῦ ἀλζξώπνπ ζηήλ Βαζηιεία ηνῦ 

Θενῦ. Μᾶο δείρλεη ὅηη ηίο ὅπνηεο δνθηκαζίεο αὐηῆο ηῆο δσῆο πξέπεη λά 

ηίο ἀληηκεησπίδνπκε κέ ὑπνκνλή θαί ἐκπηζηνζύλε ζηήλ ἀγάπε ηνῦ 

Θενῦ. Ὁ Θεόο ἔρεη ἑηνηκάζεη γηά ηόλ ἄλζξσπν ηῆο ὑπνκνλῆο θαί ηῆο 

πίζηεο ηήλ Βαζηιεία Τνπ θαί ὅηη ηά ὁπνηαδήπνηε παζήκαηα αὐηῆο ηῆο 

δσῆο δέλ εἶλαη ἄμηα ηῆο δόμαο, ἡ ὁπνία ζά ἀπνθαιπθζεῖ ζηόλ 

ἄλζξσπν. Μᾶο βεβαηώλεη ὅηη ὅπσο ὁ Μσϋζῆο θαί ὁ Ἠιίαο δέλ 

ράζεθαλ κεηά ηό ζάλαηό ηνπο, ἔηζη θαί ἐκεῖο, ὅπσο θαί ἐθεῖλνη ζά 

δήζνπκε ζηήλ Βαζηιεία Τνπ ηῆο ὁπνίαο κηθξή εἰθόλα εἶλαη ἡ 

Μεηακόξθσζε. Γη’ αὐηό θαί ζηό ηξνπάξην ηῆο ζεκεξηλῆο ἑνξηῆο 

παξαθαινῦκε ηόλ Χξηζηό ιέγνληαο: «ιάκςνλ θαί ἡκῖλ ηνῖο 

ἁκαξησινῖο ηό θῶο ζνπ ηό ἀῒδηνλ, πξεζβείαηο ηῆο Θενηόθνπ, 

θσηνδόηα, δόμα νη! 

 Αὐηόλ ηό δνμαζκό κέζα ζηό ἀῒδηνλ θῶο ηνῦ Χξηζηνῦ εὔρνκαη ζέ 

ὅινπο Σαο θαί ζηόλ θαζέλα μερσξηζηά. 

 

 

Μέ ἀγάπε Χξηζηνῦ 

ὁ πίζθνπόο Σαο 

 


