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Η ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΩΣΗΡΟ ΥΡΙΣΟΤ  ΚΑΙ 

Η ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΤΗ 

 

Κσλ/λνο Γθνύληεινο  

Θενιόγνο  
 

 

   Η  Οξζόδνμε ρξηζηηαληθή Δθθιεζία   ενξηάδεη  

ην γεγνλόο ηεο Μεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξα 

Υξηζηνύ ζηηο 6 Απγνύζηνπ. Σα ηξνπάξηα ηεο 

ενξηήο θαη ε επαγγειηθή  πεξηθνπή είλαη γεκάηα 

από ην θσο πνπ ζθόξπηζε ην ζαπκαζηό γεγνλόο ηεο 

Μεηακνξθώζεσο. Έλα από ηα  ραξαθηεξηζηηθά 

ηξνπάξηα ηεο ενξηήο  είλαη  ην εμαπνζηεηιάξην ηεο 

ενξηήο: «Φσο Αλαιινίσηνλ ιόγε, θσηόο Παηξόο 

αγελλήηνπ, ελ ησ θαλέληη  θσηί ζνπ, ζήκεξνλ ελ 

Θαβσξίσ, θσο είδνκελ ην ηνλ Παηέξα, θσο θαη ην 

Πλεύκα, θσηαγσγνύλ πάζα θηίζε»
1
. 

 

 Σν γεγνλόο ηεο Μεηακνξθώζεσο έιαβε ρώξα ζην όξνο Θαβώξ ηεο Γαιηιαίαο. Ο Ιεζνύο 

καδί κε ηνπο ηξεηο καζεηέο ηνπ, Πέηξν, Ιάθσβν θαη Ισάλλε αλέβεθαλ ζην όξνο . Δθεί 

κεηακνξθώζεθε κπξνζηά  ζηνπο καζεηέο Σνπ, έιακςε ην πξόζσπν  Σνπ «σο ν ήιηνο »
2
 θαη ηα 

ελδύκαηά Σνπ έγηλαλ ιεπθά «σο ην θώο»
3
. Δκθαλίζηεθαλ δε , ν Μσπζήο θαη ν Ηιίαο , νη νπνίνη 

ζπλνκηινύζαλ κε ηνλ Ιεζνύ. Ο Πέηξνο ζπγθινληζκέλνο από απηή ηελ ζπλάληεζε πξόηεηλε ζηνλ 

Ιεζνύ, αλ ήζειε θαη εθείλνο λα ζηήζνπλ ζθελέο  θαη λα παξακείλνπλ εθεί. Σόηε εκθαλίζηεθε θαη 

ηνπο ζθέπαζε έλα θσηεηλό ζύλλεθν από ην νπνίν αθνύζηεθε  κία θσλή   λα ηνπο ιέεη: « Ούηνο 

έζηηλ ν Τηόο κνπ ν αγαπεηόο ελ σ επδόθεζα, απηνύ αθνύεηε»
4
. Μόιηο  ην άθνπζαλ απηό νη καζεηέο 

θνβήζεθαλ πνιύ θαη έπεζαλ κε ην πξόζσπν ζηε γε. Σόηε ν Ιεζνύο ηνπο πιεζίαζε θαη ηνπο είπε λα 

ζεθσζνύλ θαη λα κελ θνβνύληαη. Οη καζεηέο ζήθσζαλ ην θεθάιη θαη είδαλ ηνλ Ιεζνύ κόλν Σνπ.  

Όηαλ θαηέβαηλαλ από ην βνπλό ό Ιεζνύο ηνπο πξόζηαμε λα κελ πνπλ ζε θαλέλαλ απηό πνπ είδαλ 

κέρξη «o Τηόο ηνπ αλζξώπνπ εθ λεθξώλ αλαζηή»
5
. 

 

 Ο Ιεζνύο επέιεμε λα αλέβεη ζην  όξνο Θαβώξ κε ηνπο ηξεηο καζεηέο νη νπνίνη ήηαλ πην 
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θνληά Σνπ ζε ζρέζε κε ηνπο  ππόινηπνπο καζεηέο. Ο Πέηξνο αγάπεζε πνιύ ηνλ Ιεζνύ. Ο Ισάλλεο 

αγαπήζεθε πνιύ από ηνλ Ιεζνύ . Ο Ιάθσβνο πέζαλε κε  καξηπξηθό ζάλαηό όπσο θαη ν Ιεζνύο. Σελ 

ώξα ηεο Μεηακνξθώζεσο  εκθαλίζζεθαλ ν  Μσπζήο θαη ν Ηιίαο.  Οη δύν πξνθήηεο εκθαλίζηεθαλ 

γηα λα απνδείμνπλ όηη ν Υξηζηόο δελ ήηαλ έλαο από ηνπο πξνθήηεο θαη λα δηνξζώζνπλ ηηο 

ιαλζαζκέλεο απόςεηο πνπ ππήξραλ γηα ηνλ Υξηζηό. Άιινη έιεγαλ όηη ν Ιεζνύο ήηαλ ν Ισάλλεο ν 

βαπηηζηήο, άιινη όηη ήηαλ  ν Ηιίαο , άιινη ν Ιεξεκίαο θαη άιινη όηη ήηαλ έλαο από ηνπο πξνθήηεο. 

Ο Ιεζνύο έθεξε θαηά ηελ Μεηακόξθσζή Σνπ ηνπο θνξπθαίνπο πξνθήηεο Μσπζή θαη Ηιία γηα λα  

δνπλ νη καζεηέο Σνπ όηη Δθείλνο είλαη ν Γεζπόηεο, ν εμνπζηαζηήο ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, θαη νη 

πξνθήηεο είλαη δνύινη Σνπ. Ο θαζεγεηήο Πάζρνο επηζεκαίλεη όηη:«επαξάζηεζελ εηο ην Όξνο 

Θαβώξ ηνπο πξώηνπο θαη θνξπθαίνπο πξνθήηαο δηα λα γλσξίζνπλ νη καζεηαί θαη δηά ησλ καζεηώλ 

όινη νη άλζξσπνη , πόζε δηαθνξά είλαη αλακεηαμύ ηνπ Ιεζνύ θαη ησλ πξνθεηώλ»
6
. 

 

 Οη Απόζηνινη είδαλ θσο  θαηά ην γεγνλόο ηεο Μεηακνξθώζεσο . ¨Όκσο ηί θσο ήηαλ απηό ; 

Ήηαλ ζαλ ην θσο από ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ; Όρη ήηαλ θάηη δηαθνξεηηθό. Ήηαλ ην θσο ηεο άθηηζηεο 

ελέξγεηαο ηνπ Θενύ. Οη απόζηνινη θαηά ηελ Μεηακόξθσζε είδαλ λα  αιινηώλεηαη ε αλζξώπηλε 

κνξθή  ηνπ Υξηζηνύ , ρσξίο απηό λα επεξεάδεη ηελ ζεόηεηα Σνπ. Σν άθηηζην θσο ηεο ζεόηεηαο ηνπ 

Υξηζηνύ έιακςε ηόζν όζν κπνξνύζαλ λα αληέμνπλ νη καζεηέο δηόηη  δελ ζα άληεραλ λα δνπλ ηε 

δόμα ηνπ Θενύ θαη ζα πέζαηλαλ. Οη Απόζηνινη είδαλ  ηελ άθηηζηε ελέξγεηα ηνπ Θενύ θαη όρη ηελ 

νπζία Σνπ. Σνλ 14
ν
 αηώλα έγηλαλ κεγάινη αγώλεο γηα ην δήηεκα απηό κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο. 

Οη δηακάρεο είραλ πξσηαγσληζηέο ηνλ  άγην. Γξεγόξην ηνλ Παιακά  θαη ηνλ  αηξεηηθό Βαξιαάκ ηνλ 

Καιαβξό. Ο Γξεγόξηνο δηαηύπσζε ηελ Οξζόδνμε άπνςε όηη ην θσο ηεο Μεηακνξθώζεσο ήηαλ ε 

άθηηζηε ελέξγεηα ηνπ Θενύ θαη όρη ε νπζία Σνπ. Η νπζία ηνπ Θενύ είλαη απξόζηηε θαη ακέζεθηε ζε 

αληίζεζε κε ηελ  ελέξγεηα ηνπ Θενύ πνπ είλαη πξνζηηή θαη κεζεθηή . Ο Βαξιαάκ δελ κπνξνύζε λα 

θαηαλνήζεη ηε δηαθνξά  ηεο Θείαο νπζίαο κε ηε Θεία ελέξγεηα θαη είρε σο ζπλέπεηα νη δηακάρεο λα 

ζπλερηζηνύλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα Ο θ. Γηαγθάδνγινπ, θαζεγεηήο ηεο ζενινγηθήο ζρνιήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,  επηζεκαίλεη όηη «ε δηάθξηζε ακέζεθηεο Θείαο νπζίαο θαη κεζεθηώλ 

αθηίζησλ ελεξγεηώλ θαζηζηά δπλαηή ηελ ελεξγεηαθή θαη θαηά ράξηλ ζρέζε κεηαμύ ηνπ αθηίζηνπ θαη 

ππεξβαηηθνύ Θενύ θαη ηνπ θηηζηνύ αλζξώπνπ »
7

.
    

 

 

 Σν γεγνλόο ηεο Μεηακνξθώζεσο ζπλέβε πεξίπνπ ζαξάληα κέξεο πξηλ ηελ ηαύξσζε ηνπ Υξηζηνύ 

θαη ζπγθεθξηκέλα  ηνλ κήλα Φεβξνπάξην,  όπσο καο αλαθέξνπλ νη  Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο
8
. Η 

ενξηή έπξεπε λα κεηαηεζεί από ηνλ Φεβξνπάξην , δηόηη έπεθηε κέζα ζηελ Μεγάιε αξαθνζηή πνπ 
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είλαη  πεξίνδνο λεζηείαο θαη πέλζνπο. Η  γηνξηή ηεο Μεηακνξθώζεσο , όκσο, έρεη παλεγπξηθό 

πεξηερόκελν, δηόηη δείρλεη ηελ ραξά ησλ ρξηζηηαλώλ γηα ηε ιακπξόηεηα θαη ηε δόμα πνπ ζα έρνπλ 

ζηε κέιινπζα δσή. Μεηαηέζεθε  ζηεο 6 Απγνύζηνπ  θαη όρη ηπραία. Οη Παηέξεο κέηξεζαλ ζαξάληα 

εκέξεο πξηλ ηελ ενξηή ηεο Τςώζεσο ηνπ  Σίκηνπ ηαπξνύ όπνπ ενξηάδεηαη ην πάζνο θαη ε 

ζηαύξσζε ηνπ Υξηζηνύ θαη απνθάζηζαλ λα ενξηάδεηαη ε ενξηή ηεο Μεηακνξθώζεσο ζηηο 6 

Απγνύζηνπ.  Δνξηαδόηαλ θαη ενξηάδεηαη κέρξη ζήκεξα  γηα νρηώ κέξεο  κέρξη ηελ απόδνζε ηεο 

ενξηήο. Η νθηαήκεξε δηάξθεηα ίζρπε γηα ηηο κεγάιεο ενξηέο ηνπ Ιζξαήι θαη θαζνξηδόηαλ από 

θείκελα  ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο
9
 (Δβξ. β. 15-19, Λεπτη. Κγ΄36-39). Η ηάμε απηή θιεξνλνκήζεθε 

θαη ζηελ ρξηζηηαληθή Δθθιεζία. 

  

Με ηελ ελαλζξώπηζή ηνπ ν Υξηζηόο πξνζέιαβε ηελ αλζξώπηλε θύζε.  Μεηά ηελ πηώζε ησλ 

πξσηνπιάζησλ, ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα, ε  αλζξώπηλε θύζε είρε ξνπή πξνο ηελ ακαξηία 

δειαδή δπζθνιία λα ζπλαληήζεη θαη λα έρεη θνηλσλία - ζρέζε κε ηνλ  Θεό. Ο Υξηζηόο κε ηελ 

έιεπζε ηνπ γεθύξσζε ην ράζκα αλάκεζα ζηνλ Θεό θαη ηνλ άλζξσπν. Αλεβαίλεη ζην  όξνο Θαβώξ 

κε  ηνπο ηξεηο καζεηέο ηνπ θαη ηνπο θαλεξώλεη ην άθηηζην  θσο ηεο Θεόηεηαο θαη ηελ πξννπηηθή 

ηεο αλζξώπηλεο θύζεο  γηα ηελ ζσηεξία θαη  ηελ ζέσζε. ηε  Μεηακόξθσζε  ν  σηήξαο Υξηζηόο 

έιακςε ην «αξρέηππν θάιινο» ην πξνπησηηθόλ θαη πήξε ηελ δόμα θαη ηε ιακπξόηεηα , ληπκέλν κε 

ην άθηηζην θσο ηεο ζεόηεηαο . ηε Μεηακόξθσζή βιέπεη ν νξζόδνμνο ζε πνην ζεκείν κπνξεί λα 

θζάζεη ε αλζξώπηλε θύζε ηνπ αλζξώπνπ. Ο θαζεγεηήο Πάζρνο επηζεκαίλεη όηη «βιέπεη ν 

νξζόδνμνο ηε δόμα ηεο ζεώζεσο ηνπ, ηε ζσηεξία ηεο ακαπξσζείζεο εηθόλαο ηνπ θαη ηε 

κεηακόξθσζε ηνπ ζηνλ πλεπκαηηθό θόζκν ηνπ ζείνπ θσηόο»
10

. 

         

        Σίζεηαη, όκσο ην εξώηεκα κε πνην ηξόπν κπνξνύκε λα θζάζνπκε ζε απηή ηελ πλεπκαηηθή 

θαηάζηαζε θαη λα έρνπκε θνηλσλία κε ηνλ Θεό. Η απάληεζε δίλεηαη από κία ραξαθηεξηζηηθή 

θξάζε πνπ επαλαιακβάλεη ν ηεξόο πκλνγξάθνο ζηνλ θαλόλα ηεο ενξηήο  ηεο Μεηακνξθώζεσο « νη 

δειώλ όηη  ησ ύςε ησλ αξεηώλ δηαπξέςαληεο, θαη ηεο ελζένπ δόμεο αμησζήζνληαη»
11

. Υξεηάδεηαη 

λα πξνζέμνπκε,  λα αθνινπζήζνπκε ηνλ ελάξεην βίν θαη ηηο εληνιέο ηνπο Θενύ, δηόηη ρσξίο απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία θάζε ιόγνο καο γηα ηελ Μεηακόξθσζε  γίλεηαη  «ιόγηα» ζεσξεηηθά  κε  

έιιεηςε  πλεπκαηηθήο βαξύηεηαο. 
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