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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τά Ἔντιµα Μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συµβουλίου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, Τάς
Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
«Λάµψον καὶ ἡµῖν τοῖς ἁµαρτωλοῖς τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον»
(Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Τό λαµπροφόρο καί ἀποκαλυπτικό γεγονός τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού σήµερα ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία µας, ἀποτελεῖ τή φανέρωση τῆς δόξας τοῦ
Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία κατά θεία Οἰκονοµία γίνεται συνάµα καὶ δόξα τοῦ ἀνθρώπου.
Μέσα ἀπό αὐτό τό ἱερό, ὑπερφυσικὸ καὶ πολὺ τιµητικὸ γιὰ ὅλη τήν ἀνθρώπινη
φύση γεγονὸς, µᾶς προσκαλεῖ σήµερα ὁ Κύριος νὰ ἀνέλθουµε κι ἐµεῖς µαζί µέ τούς
ἀγαπηµένους µαθητές Του, Πέτρο, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη στὸ ὄρος Θαβώρ καὶ νὰ ἀτενίσουµε
τὴ λαµπρότητα τῆς θεϊκῆς Του µορφῆς, νὰ βρεθοῦµε, κατά τόν ἱερό ὑµνογράφο
«φωτοφανεῖς», καί νά ὑποστοῦµε ἐθελούσια «τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν» πού πηγάζει ἀπό τὴν
εἰκόνα τοῦ προσώπου Του.
Ἡ Μεταµόρφωση τοῦ Κυρίου ἦταν ὄχι µόνο ἕνα µεγάλο στήριγµα γιὰ τοὺς µαθητὲς
ἐν ὄψει τοῦ Πάθους Του, ἀλλά καὶ ἐπιβεβαίωση τῆς σηµαντικότερης ἀλήθειας τοῦ
κηρύγµατος ποὺ ἐπρόκειτο νὰ κηρύξουν: ὅτι ὁ Κύριος ἦταν ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
Κατὰ τὴ Μεταµόρφωσή Του δὲν ἔγινε κάτι ποὺ δὲν ἦταν προηγουµένως, ἀλλὰ φανέρωσε
ποιὸς ἦταν προαιωνίως. Λίγο πρὶν τὸ πάθος Του ἔλεγε στοὺς µαθητές Του γιά τὴ σύλληψή
Του, τὴ Σταύρωσή Του, καθώς καὶ γιὰ τοὺς διωγµοὺς κατὰ τῶν µαθητῶν Του καὶ τὸ µῖσος
ποὺ θὰ εἰσέπρατταν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Γιὰ νὰ µὴν ἀπογοητευθοῦν λοιπόν, βλέποντας
ὅλα αὐτὰ νὰ ἐπαληθεύονται, καὶ ἐγκαταλείψουν τὸ ἔργο τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ κρατήσουν
βέβαιη καὶ σταθερὴ τὴν ἐλπίδα σέ ὅσα οὐράνια τοὺς ὑποσχέθηκε, «µετεµορφώθη
ἔµπροσθεν αὐτῶν καὶ ἔλαµψε τὸ πρόσωπον Αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱµάτια Αὐτοῦ ἐγένοντο
λευκὰ ὡς τὸ φῶς» (Ματθ. 17,2). Μεταµορφώθηκε καὶ τοὺς ἀποκάλυψε τὴ θεϊκή Του δόξα,
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ὅση βέβαια µποροῦσαν νὰ δοῦν, διότι δέν ἄντεξαν νά βλέπουν καί τήν µικρή αὐτή ἔλλαµψη
τῆς θεότητάς Του, ὅπως λέει ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής, «ἔπεσον ἐπί πρόσωπον αὐτῶν καί
ἐφοβήθησαν σφόδρα» (Ματθ. 17,6). Ἔτσι βεβαιώθηκαν ὅτι ἡ δόξα τοῦ Κυρίου τους ὄχι µόνο
δὲν θὰ Τούς ἐγκαταλείψη, ἀλλὰ µὲ αὐτὴν καὶ πάλι θὰ ἔλθη «κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς».
Μέτοχοι αὐτῆς τῆς πραγµατικότητας µποροῦµε ἐν δυνάµει νά γίνουµε καί ὅλοι ὅσοι
ἀποδεχτοῦµε αὐτό τό θεῖο καί ὑπερβατικό θέαµα τῆς θείας Μεταµόρφωσης. Ὅπως
ὑπογραµµίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅλος ὁ λαός τοῦ Θεοῦ βλέπει τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ καί
µεταµορφώνεται καί αὐτός µαζί Του «ἀπό δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπό Κυρίου Πνεύµατος»
(Β΄ Κορ. 3, 18). Κατά συνέπεια, ἡ παροῦσα ἑορτή, ἀπευθύνεται καὶ στή δική µας καθηµερινὴ
ζωή καὶ τοὺς πνευµατικούς µας ἀγῶνες. Ἕνα θεόσδοτο προσκλητήριο ἀγάπης πρὸς ὅλους
ἐµᾶς, ὥστε νὰ Τόν ἀκολουθήσουµε σέ µιά ἀνοδικὴ πορεία πρός τὸ ὄρος Θαβώρ, δηλαδὴ σέ
µιά πνευµατικὴ ἀνάβαση ἐσωτερικῆς καθαρότητος. Τὸ δοξασµένο σῶµα τοῦ Κυρίου στὸ
ὄρος Θαβώρ ἀποτελεῖ τὴ διαβεβαίωση ὅτι µποροῦµε πλέον οἱ ἄνθρωποι νὰ ἑνωθοῦµε «ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ» µὲ τὸν Θεό, ὡς µέλη τοῦ σώµατός Του καί τῆς Ἐκκλησίας Του, µέσα ἀπό τά
ἱερά Μυστήρια, ἀλλά καὶ τῆς προσωπικῆς ἀσκήσεως τῶν ἀρετῶν.
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ἡ σηµερινή ἑορτή τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, διακηρύττει τὸ
ἀπρόσιτο µεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, τὴ θαυµαστὴ ἀγάπη Του καὶ συνάµα τὸ µεγαλεῖο τοῦ
θεωµένου ἀνθρώπου στὴν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μόνον ὅταν ὁ ἄνθρωπος λάβει τό
φῶς του Θεοῦ, µπορεῖ τότε νά ἀξιωθεῖ τῆς δόξης Του, δηλαδή τῆς θέωσης, ἀνάλογα βέβαια
µέ τήν προαίρεση καί τήν πίστη του. Μὲ τό βλέµµα στραµµένο στὸ ὄρος Θαβώρ, εὔχοµαι
ὁλόψυχα νά ἀξιωθοῦµε καί ἐµεῖς, ὅπως οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, αὐτῆς τῆς θείας χάριτος τοῦ
«ἀκτίστου φωτός», ὥστε νά καρποφοροῦµε στίς ἀρετές καὶ νὰ ἀναπέµπουµε θερµὴ
προσευχή στόν Κύριο ἀναφωνῶντας συνάµα µέ τόν ἱερό ὑµνωδό, «Λάµψον καὶ ἡµῖν τοῖς
ἁµαρτωλοῖς τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον».
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
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