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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, 
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν Πατριαρχείου, 
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. 
 
 

«…δείξας τοῖς µαθηταῖς Σου τὴν δόξαν Σου καθὼς ἠδύναντο» 
(Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς) 

 
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,  

 
Περιχαρῶς ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑορτάζει σήµερα τό µεγάλο καί θαυµαστό γεγονός 

τῆς «ἐπί τοῦ ὄρους Θαβώρ» Μεταµορφώσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ Μεταµόρφωση, µαζί µέ τήν Ἐνσάρκωση καί τήν Ἀνάσταση, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό 
τά σηµαντικότερα γεγονότα τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Θεανθρώπου. Οἱ «τά πάντα καλῶς 
διαταξάµενοι» θεῖοι Πατέρες, µέ ἀπαράµιλλη σοφία, τοποθέτησαν χρονικά τήν ἑορτή τῆς 
Μεταµορφώσεως σαράντα ἀκριβῶς ἡµέρες πρίν ἀπό τήν ἑορτή τῆς ὑψώσεως τοῦ Τιµίου 
Σταυροῦ, πού εἶναι ταυτόσηµη µέ τό πάθος τοῦ Κυρίου, µιᾶς καί ὁ ἑορτασµός της σαράντα 
ἡµέρες πρίν τή Σταύρωση, δέν θά συµφωνοῦσε µέ τόν πένθιµο χαρακτῆρα τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς.  

  
Λίγες ἡµέρες πρό τοῦ Ἑκουσίου Του Πάθους, ὁ Κύριος µέ ἄκρα συγκατάβαση πρός 

τήν ἀνθρώπινη φύση, θέλησε νά πληροφορήσει τούς Μαθητές Του γιά τή µέλλουσα 
Βασιλεία Του. Σκοπός Του ἦταν νά στηριχθοῦν πρωτίστως οἱ Μαθητές στήν πίστη ὅτι αὐτός 
εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἐν συνεχείᾳ νά µήν κλονισθοῦν γιά τά ὅσα φρικτά καί ἐπαίσχυντα 
θά ἔβλεπαν τίς ἡµέρες πού θά ἀκολουθοῦσαν. Παραλαµβάνοντας τούς τρεῖς ἀγαπηµένους 
Μαθητές Του, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέρχεται στό ὄρος Θαβώρ καί 
µεταµορφώνεται ἐνώπιών τους, ἀποκαλύπτοντας τή δόξα τῆς θεότητός Του. Τό θεϊκό 
ἄκτιστο φῶς πού Τόν περιέβαλλε, ἡ οὐράνια φωνή τοῦ Πατρός, πού µαρτύρησε γιά τή θεϊκή 
Του φύση, συµµαρτυροῦν γιά µία ἀκόµη φορά τήν παρουσία ὁλόκληρης τῆς Ἁγίας Τριάδος. 
Κατά τή Μεταµόρφωσή Του ὁ Χριστός ἀξίωσε τούς Μαθητές Του νά δοῦν µέ τά µάτια τους 
τήν πραγµατική Του φύση τήν ὁποία µέχρι τότε δέν ἀντιλαµβάνονταν.  

 
Ὅπως πολύ σωστά διατυπώνεται ἀπό τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαµᾶ, ὁ Χριστός «ὡς 

τό ἀρχέτυπον» τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, ἔδειξε στούς Μαθητές «οὐχ ὁλόκληρον τήν δόξαν 
τῆς θεότητός Του», ἀλλά  ἕνα µόνο µέρος της, «καθὼς ἠδύναντο». Ἡ φωτεινή νεφέλη πού 
εἶδαν οἱ τρεῖς Μαθητές στό ὄρος Θαβώρ, δέν ἦταν κάποιο παροδικό φαινόµενο, ἀλλά τό 



αἰώνιο Φῶς τῆς θείας φύσεως τοῦ Χριστοῦ. Τό µυστήριο τῆς Μεταµορφώσεως, ὅπως 
ὑπογραµµίζει ὁ ἱερός Χρυσόστοµος, ἀποτελεῖ ὄχι µόνο ἀποκάλυψη τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ,  ἀλλά συνάµα ἔκφραση τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας Του πρός τόν χοϊκό 
ἄνθρωπο.  Καθ΄ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς Του, ἔζησε ἀνάµεσα στούς ἀνθρώπους 
µέ τή µορφή δούλου, δέν ἔπαψε ὅµως ποτέ  νά εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, πού ἀπό ἀπέραντη 
ἀγάπη γιὰ τό πλάσµα Του ἐνανθρώπισε, δίδαξε, ἔπαθε, ὑπέµεινε τόν σταυρικό θάνατο καί 
ἀναστήθηκε.  

 
            Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,  

 
Στό σωτήριο καί ἀποκαλυπτικό γεγονός τῆς Μεταµορφώσεως συµµετείχαν οἱ 

Μαθητές τοῦ Κυρίου, ὼς εκπρόσωποι ὅλης τῆς οἰκουµένης. Ὡς πνευµατικός σας πατέρας, 
εὔχοµαι ἐγκαρδίως νά ἀξιωθοῦµε ὅλοι σήµερα νά γίνουµε συµµέτοχοι τῶν ἁγίων 
Ἀποστόλων στό θαύµα του Θαβωρίου ὄρους. Νά γευθοῦµε τήν ἐµπειρία αὐτή διά τοῦ 
µυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, πού προσφέρει ὁ Χριστός γιά τόν καθένα ξεχωριστά. Τό 
ἀΐδιον φῶς τῆς Μεταµορφώσεως, πού φώτισε καί ἄφησε ἔκθαµβους «τούς τρεῖς τῶν 
Μαθητῶν», νά σᾶς ἐνισχύει καί νά σᾶς ἐνδυναµώνει στόν καθηµερινό σας βίο. Νά φωτίζει 
τόν νοῦ καί τίς πράξεις σας καί νά ἀποτελέσει τό ἔναυσµα τῆς προσωπικῆς σας 
µεταµόρφωσης στήν προοπτική τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας, Ἀµήν. 

 
Μέ πατρικές εὐχές καί τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης 

  

 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


