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Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Στις 6 Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει, την ανάμνηση της Θείας
Μεταμορφώσεως του Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού. Η Μεταμόρφωση, έλαβε χώρα σε όρος
«υψηλόν» κατά τους τρεις συνοπτικούς Ευαγγελιστές ( Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά ) και
σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση, στο όρος Θαβώρ, που στα εβραϊκά σημαίνει έλευση
Φωτός. Έγινε, σύμφωνα με τους περισσότερους Πατέρες, 40 μέρες περίπου πριν από τη
Σταύρωση, δηλαδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο δεδομένου ότι η Σταύρωση έγινε στις 14 του
μήνα Νισάν (Μαρτίου ). Επειδή, όμως, ο εορτασμός της γιορτής, θα συνέπιπτε μέσα στη
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που είναι πένθιμη περίοδος, γι’ αυτό μεταφέρθηκε, στις 6
Αυγούστου, που απέχει σαράντα μέρες από τις 14 Σεπτεμβρίου, που γιορτάζεται η Ύψωση
του Τιμίου Σταυρού και λογαριάζεται, σαν Μεγάλη Παρασκευή.Η γιορτή, καθιερώθηκε
επίσημα να γιορτάζεται, στην αρχή του έβδομου αιώνα, σε αντικατάσταση της εβραϊκής
γιορτής, του εξιλασμού.

Ο Κύριος, σαράντα ημέρες περίπου, πριν από τη Σταύρωση Του,παρέλαβε τρεις από τους
Μαθητές Του, τον Πέτρο, για τη μεγάλη πίστη και αγάπη που είχε προς τον Χριστό, τον
Ιωάννη, επειδή τον αγαπούσε ιδιαίτερα, για την αγνότητα και την ολόψυχη προς Αυτόν,
αφοσίωσή Του και τον Ιάκωβο, επειδή αυτός έχυσε πρώτος το αίμα του, για την αγάπη του
Χριστού και τους ανέβασε, στο όρος Θαβώρ. Δεν πήρε όλους τους μαθητές, γιατί θα
αναγκαζόταν να πάρει και τον Ιούδα, που λόγω της κακής του προαιρέσεως, ήταν ανάξιος,
να δει τη Μεταμόρφωση. Ξαφνικά, εκεί στο όρος Θαβώρ, ενώ προσευχόταν ο Κύριος,
έλαμψε το πρόσωπό Του «υπέρ τον ήλιον» και τα ρούχα Του έγιναν λευκά, σαν το φως.
Ταυτόχρονα, εμφανίστηκαν ο Προφήτης Μωϋσής, ως εκπρόσωπος του νόμου της Παλαιάς
Διαθήκης και των νεκρών και ο Προφήτης Ηλίας, ως εκπρόσωπος των προφητών και των
ζωντανών ( όπως είναι γνωστό ο Προφήτης Ηλίας αναλήφθηκε ζωντανός στους ουρανούς
με πύρινο άρμα) συνομιλώντας μαζί Του, για τις προφητείες που αναφέρονταν, στο
Σωτήριο Πάθος Του. Αυτό συνέβη, για να δείξει στους μαθητές πως είναι, ο Κύριος του
νόμου και των προφητών, ζώντων και νεκρών. Ο Πέτρος από την ταραχή του, μη
γνωρίζοντας τι έλεγε, επειδή φοβόταν, μήπως οι Ιουδαίοι σκοτώσουν τον Ιησού, αν
επέστρεφε στα Ιεροσόλυμα, είπε στον Κύριο, να μείνουν στο όρος Θαβώρ και να φτιάξουν
τρεις σκηνές. Ενώ, ακόμα, μιλούσε ο Πέτρος, εμφανίστηκε ένα φωτεινό σύννεφο και η
φωνή του Ουράνιου Πατέρα μέσα από αυτό, βεβαίωνε, πως ο Χριστός είναι ο Υιός Του ο
αγαπητός, στον οποίο αναπαύεται όλη η Πατρική εύνοια Του και εμείς οι άνθρωποι, σε
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Αυτόν πρέπει να υπακούμε και να εφαρμόζουμε, τις σωτήριες εντολές Του. Η Θεϊκή φωνή,
συγκλόνισε τους μαθητές, που έπεσαν με το πρόσωπο κάτω στη γη, από τον τρόμο τους.
Αλλά ο Κύριος, γεμάτος φιλανθρωπία, δεν αφήνει τους μαθητές Του, μέσα στην αγωνία και
τον φόβο. Αγγίζοντάς τους, τους είπε να σηκωθούν και να μην φοβούνται, γιατί θα είναι μαζί
τους, μέχρι το Θείο Πάθος Του, όπως και πρώτα, δηλαδή, με το ταπεινό σχήμα, ενός απλού
ανθρώπου. Γιατί ο Κύριος, ήταν, «άνθρωπος το φαινόμενον αλλά Θεός το κρυπτόμενον».
Ακόμη, τους προέτρεψε, να μην αναφέρουν σε κανένα το θείο αυτό γεγονός που έζησαν,
μέχρις ότου αναστηθεί «εκ νεκρών».
Στην παράσταση της Μεταμόρφωσης, οι αγιογράφοι παρουσιάζουν, τρία πρόσωπα όρθια,
επάνω σε τρεις κορυφές του όρους Θαβώρ και τρία κάτω « κατά γης πεσόντα», αποτελούν,
μια τετράγωνη σύνθεση. Ο Χριστός, μέσα σε φωτεινή ελλειψοειδή δόξα, εικονίζεται
ντυμένος με λευκά ρούχα, υψώνει το δεξιό Του χέρι και ευλογεί, ενώ με το αριστερό κρατεί
συνεπτυγμένο ειλητάριο και δίπλα Του βρίσκονται, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Στην παράσταση,
δεξιά εικονίζεται ο Μωυσής, με μικρά γένια και αριστερά ο Ηλίας, με λευκά γένια. Οι
μαθητές κάτω παριστάνονται, δεξιά ο Ιάκωβος, να βρίσκεται σε πλήρη ανατροπή, ο χωρίς
γένια Ιωάννης, να βρίσκεται σε στάση πρηνηδόν και ο Πέτρος αριστερά, ελαφρά
σηκωμένος, στρέφει με φόβο το κεφάλι του, προς το Σωτήρα Χριστό.

Απολυτίκιο της Γιορτής:
«Μετεμορφώθης εν τω Όρει, Χριστέ ο Θεός, δείξας τοις Μαθηταίς σου την δόξαν σου,
καθώς ηδύναντο. Λάμψων και ημίν τοις αμαρτωλοίς, το φώς σου το αϊδιον, πρεσβείαις της
Θεοτόκου. Φωτοδότα, δόξα σοι».

Ακούστε το απολυτίκιο της Γιορτής:

{mp3}metamorfwsh{/mp3}

ΠΗΓΕΣ:

1). Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια.
2). Από την Εφημερίδα « Μεσολογγίτικο Χρονικό» του Γεωργίου Ραπτόπουλου.
3). Απολυτίκια Αγίων, Byzmusic.gr, π. Νικόδημος Καβαρνός.
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Τη Μεταμόρφωση του Σωτήρα μας Χριστού, την αφιερώνω, στην εγγονή μου Μαρκέλλα και
στους γονείς της, με την ευχή, να προστατεύεται η ζωή τους, από τη Χάρη του Χριστού
μας.

Βασιλείου.
Λυκείου Σπηλίου.

Σπήλι, Μάιος 2012.
Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του
Θεολόγος, πρώην Διευθυντής, Γενικού
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