
ορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως! Μιὰ 
μεγάλη ἑορτὴ μέσα στὴν καρ-
διὰ τοῦ καλοκαιριοῦ. Μιὰ ἑορτὴ 
ποὺ ἀπαντάει μὲ τὸν πιὸ δυνα-

τὸ τρόπο στὰ μεγάλα ἐρωτήματα τῆς 
ἀνθρώπινης ψυχῆς. Ἀπαντάει ὄχι μὲ
λό  για καὶ θεωρίες ἀλλὰ ἔμπρα κτα!

Ἔμπρακτα! Διότι εἶναι ἡ
μόνη ἑορτή, δη-
λαδὴ τὸ μονα-
δικὸ θαῦ-
μα (ἕνα
θαῦ-

μα στὸ ὁποῖο ἑστιάζεται τὸ περι εχό-
μενό της), ποὺ μᾶς προσφέρει μιὰ κα-
τὰ τὸ δυνατὸν εἰκόνα τῆς αἰωνιότητος. 
Μᾶς δείχνει ἐμφανῶς ποιὸς εἶναι ὁ ἄν-
  θρωπος, ποιὸς ἔχει κληθεῖ νὰ γίνει, 
ποιὸς μπορεῖ, ποιὸς πρέπει νὰ γίνει!

Ἀπὸ τὰ ὑπέροχα τροπάρια τῆς με -
γάλης ἑορτῆς ἕνα τὸ δια-

τυπώνει μὲ ἔξοχο
τρόπο:

«Τὴν 
τῶν

 

��

ΟΡΘΟΔΟΞΟ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΟΜΩΝΥΜΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

«  � Πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν �ἱὸν 
Σωτῆρα τοῦ κόσμου»

(�� �ωάν. δ� 14)

«Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα
#ύριον �ησοῦν 'ριστόν»

(Φιλιπ. γ� 20)

, �-Θ3ΩΠ,Σ -� Γ7-�7 Θ�,Σ!
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βροτῶν ἐναλ λαγήν, τὴν μετὰ δόξης 
σου Σωτήρ, ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ φρικτῇ, 
τῆς σῆς ἐλεύ σεως δεικνύς, ἐπὶ τοῦ ὄ -
ρους Θαβὼρ μετεμορφώθης...».

Τί σημαίνει αὐτό; Μὲ ἁπλὰ λόγια μᾶς 
λέει ὅτι ὁ Κύριος μεταμορφώθηκε στὸ 
ὄρος Θαβὼρ μπροστὰ στὰ μάτια τῶν 
μαθητῶν του, γιὰ νὰ δείξει μὲ φανερὸ 
τρόπο τὴ μεγάλη ἀλλαγή, τὴν ἀπε ρί-
γραπτη δόξα ποὺ θὰ ἀποκτήσουν οἱ 
ἄνθρωποι κατὰ τὴν ἔνδοξη καὶ φρι-
κτὴ ταυτόχρονα Δευτέρα του Παρου-
σία!

Νά λοιπὸν ποιὸς στὴν πραγματικό-
τητα εἶναι ὁ ἄνθρωπος! Δὲν εἶναι μικρὸς 
καὶ ἀσήμαντος, ἕνας πρόσκαιρος κά-
τοικος τῆς γῆς. Δὲν εἶναι μιὰ σκιὰ ποὺ 
χάνεται γιὰ πάντα. Εἶναι αἰώνιος! Καὶ 
εἶναι... δὲν θὰ εἶναι μονάχα πνεῦμα καὶ 
ψυχή, ὅπως ἐπιπόλαια φαντάζονται 
πολλοί. Ἀλλὰ θὰ εἶναι ὁλόκληρος καὶ 
ἀκέραιος, μὲ σῶμα ἄφθαρτο. Δὲν θὰ    
ἔχει τὶς τωρινὲς ἀσθένειες καὶ τὶς ἀ-
νάγκες. 

Τότε, στὴν αἰωνιότητα, ὁ ἄν θρω πος 
θὰ ἐμφανιστεῖ μὲ δόξα ἀσύλ λη πτη καὶ 
διαστάσεις θεϊκές.

 Ὁ ἄσημος καὶ ταλαίπωρος κάτοι-
κος τῆς γῆς θὰ φα νερωθεῖ ἔνδοξος καὶ 
πανευτυχὴς μέσα στὴν κοινωνία τῶν 
ἁγίων, τῶν νέων κατὰ χάριν θεῶν! Δι-
ότι ὁ Κύριος τότε, ὅπως λέει ἄλλο τρο-
πάριο, θὰ εἶ ναι «Θεὸς ἐν μέσῳ θεῶν», 
Θεὸς ἀνά μεσα στοὺς κατὰ χάριν τε-
θεω μέ νους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θὰ 
λά μπουν μὲ θεϊκὴ δόξα καὶ μεγαλο- 
πρέπεια.

Αὐτὸ εἶναι τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρώπου! 
Αὐτὸς εἶναι ὁ ὕψιστος, ὁ ἔσχατος σκο-
πός του. 

Καὶ αὐτὸ τόσο ξεκάθαρα καὶ δυνατὰ 
φανέρωσε ὁ Κύριός μας ἐπάνω στὸ 

Θαβὼρ μὲ τὴ μεταμόρφωσή του: ὅτι 
ὁ προορισμὸς ὅλων μας εἶναι δόξα ἀ  -
σύλληπτη καὶ αἰώνια!

Τώρα οἱ συνέπειες τῆς μεγάλης Ἑ-
ορτῆς στὴ ζωή μας εἶναι ὁλοφάνερες. 
Ὅλοι μας ἀσφαλῶς ἐπιθυμοῦμε νὰ με-
τέχουμε αἰώνια στὴν ἀτέλειωτη χαρὰ 
καὶ δόξα τῆς θείας Βασιλείας. Ἀλλὰ βέ-
βαια τὸ γνωρίζουμε: Δὲν ἀρκεῖ μόνον 
ἡ ἐπιθυμία. 

Ὅλοι ἀναμφιβόλως ἔχουμε κληθεῖ νὰ 
μετάσχουμε στὴ δόξα καὶ τὴ χαρὰ τοῦ 
Παραδείσου. Ὅμως αὐτὸ δὲν θὰ γίνει 
κατορθωτὸ γιὰ ὅλους. 

Γιὰ νὰ μετάσχουμε σ᾿ αὐτὴ τὴ δόξα, 
τὴν ὁποία ὁ Κύριος ἀμυδρὰ μόνο φα -
 νέ ρωσε στὸ Θαβώρ, εἶναι ἀπαραίτη-
το νὰ με  ταμορφωθοῦμε πρῶτα πνευ-
ματικὰ ἐνόσω βρισκόμαστε στὴ ζωή, 
ἐδῶ σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο. 

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ τὸ ξεκαθα-
ρίσουμε μέσα μας πολὺ καλὰ αὐτό: Ἡ 
δοξασμένη μεταμόρφωσή μας στὴ Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἂν 
καὶ κατὰ πόσο θὰ μεταμορφωθοῦμε 
ἐ   σωτερικὰ ἐδῶ στὴ γῆ.

Νὰ μεταμορφωθοῦμε!
Τί σημαίνει νὰ μεταμορφωθοῦμε; Ση-

μαίνει νὰ ἀλλάξει ἡ καρδιά μας, τὰ αἰ-
σθήματά μας, οἱ σκέψεις μας, οἱ ἐπι-
θυμίες, τὰ ὄνειρά μας, οἱ στόχοι, οἱ ἐ-
πιδιώξεις μας. 

Σημαίνει νὰ ἀποκτήσουμε ἅγια αἰ-
σθήματα, ἅγιες ἐπιθυμίες, ἅγιους στό-
χους! Τότε καὶ μόνο θὰ μᾶς χαριστεῖ 
καὶ ἡ αἰώνια μεταμόρφωσή μας. Καὶ 
κατὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυ-
ρίου θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ εἰσέλθουμε ἔν-
δοξοι καὶ λαμπροὶ στὸ χῶρο τῆς ἀτέ-
λειωτης χαρᾶς, στὴν κοινωνία τῶν με-
ταμορφωμένων, τῶν κατὰ χάριν θε-
ῶν!




