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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
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.

«Φῶς ἀναλλοίωτον Λόγε, φωτός Πατρὸς ἀγεννήτου, ἐν τῷ φανέντι φωτί σου,
σήμερον ἐν Θαβωρίῳ, φῶς εἴδομεν τόν Πατέρα, φῶς καί τό Πνεῦμα,
φωταγωγοῦν πᾶσαν Κτίσιν.»
(Ἐξαποστειλάριον Ἑορτῆς)
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἑορτάζει σήμερα ὁλόκληρος ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός κόσμος τήν μεγάλη καί
Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ ὁποία γεμίζει κάθε
ἀνθρώπινη ψυχή μέ φῶς καί χαρά, ἰδιαίτερα αὐτό τό διάστημα πού διανύουμε, καθώς
παντού γύρω μας βλέπουμε καί νιώθουμε τήν ἀπελπισία, τήν ἀνασφάλεια καί τήν
ἀβεβαιότητα τοῦ αὔριο. Καί ἡ φετινή ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως ἔρχεται νά μᾶς δείξει
τόν ἀληθινό δρόμο πού πρέπει νά βαδίσουμε καί νά μᾶς δώσει κουράγιο καί ἐλπίδα νά
ἀντιμετωπίσουμε τίς ὅποιες δυσκολίες.
Ἀπό τό ἱερό Εὐαγγέλιο ἀντλοῦμε πληροφορίες γιά τά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα
κατά τήν μεγάλη αὐτή ἑορτή. Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀναφέρει ὅτι ὁ Κύριος λίγο πρίν
τό Θεῖο Πάθος, καί γιά τήν ἀκρίβεια σαράντα ἡμέρες πρίν, πήρε τρεῖς ἀπό τούς μαθητές
Του, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη καί ἀνέβηκαν στό Ὄρος Θαβώρ. Ἐκεί ὁ Κύριος
ἀξίωσε τούς μαθητές Του νά δούν τήν θεϊκή Του δόξα, καθώς μπροστά στά μάτια τους
μεταμορφώθηκε καί ἔλαμψε τό πανάγιο πρόσωπό Του σάν τόν ἥλιο καί τά ἐνδύματα Του
ἔγιναν λευκά σάν τό φῶς. Τότε ἐμφανίσθηκαν οἱ Προφήτες Μωυσῆς καί Ἠλίας καί
συνομιλοῦσαν μαζί Του. Τό θέαμα ἦταν τόσο ὑπέρλαμπρο καί θεϊκό ὥστε οἱ τρεῖς μαθητές
ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία νά μείνουν ἐκεί γιά πάντα, ὥστε νά μήν τελειώσει ποτέ αὐτό τό
ὁποῖο ζοῦσαν. Τότε ἕνα σύννεφο φωτεινό τούς σκέπασε καί ἀκούστηκε ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ
Πατρός νά λέγει: «Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς τόν ὁποῖον εὐαρεστοῦμαι. Εἰς
Αὐτόν νά ὑπακούετε». (Ματθ.ιζ’1-7)
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Οἱ ἱεροί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἑρμηνέυοντας θεολογικά τήν ἑορτή, λέγουν
ὅτι ὁ Κύριος μεταμορφώθηκε ἐνώπιον τῶν μαθητῶν Του λίγο πρίν τό ἐκούσιο Πάθος ὥστε
νά τούς τονώσει καί στηρίξει στήν πίστη. Γνώριζε ὁ Κύριος ὅτι θά ἔρχονταν δύσκολες ὧρες
καί ἡ πίστη τῶν μαθητῶν Του θά κλονιζόταν. Γι’αὐτό ἐπέτρεψε νά δοῦν μέ τά ἀνθρώπινα
μάτια τους λίγη ἀπό τήν θεϊκή Του δόξα καί νά πάρουν κουράγιο. Στήν πραγματικότητα
ὁ Κύριος δέν ἄλλαξε ὄψη ἐπάνω στό Θαβώρ, ἀλλά ἐπέτρεψε νά δοῦν ποιός πραγματικά
εἶναι. Τό ἴδιο συμβαίνει καί στήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε
τά ἱερά Μυστήρια ὥστε νά συνεχίσουμε νά εἴμαστε ἑνωμένοι μαζί Του. Κάθε φορά πού
συμμετέχουμε στήν Θεία Εὐχαριστία, στήν Θεία Λειτουργία, κάθε φορά πού
μεταλαμβάνουμε τό Πανάγιο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Κυρίου, ἐπιτελεῖται μπροστά μας μία
μεταμόρφωση. Καί ἐνῶ ἐμεῖς μέ τά ἁμαρτωλά μας μάτια βλέπουμε τόν ἄρτο καί τόν οἶνο,
στήν πραγματικότητα παίρνουμε μέσα μας τόν Ἴδιο τό Θεό. Ἐκεῖνον πού μεταμορφώθηκε
στό Ὄρος Θαβώρ μπροστά στούς μαθητές Του.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ σημερινή ἑορτή μᾶς καλεῖ νά δοῦμε τά πράγματα διαφορετικά. Νά
συνειδητοποιήσουμε ὅτι πίσω ἀπό αὐτά πού βλέπουμε μέ τά ἀνθρώπινά μας μάτια
ὑπάρχει μιά ἄλλη ἀλήθεια. Ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος μεταμορφώθηκε τότε, καί μᾶς
καλεῖ νά μεταμορφωθοῦμε καί ἐμεῖς σήμερα. Νά ἀλλάξουμε ζωή καί νά πιστέψουμε σέ
Αὐτόν μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας. Νά τόν ἀγαπήσουμε πραγματικά καί νά
ἀφιερωθοῦμε στήν Ἐκκλησία Του. Νά ἀφήσουμε στήν ἄκρη ὅλα ἐκείνα τά μικρά καί
ἀνθρώπινα πού μᾶς κρατοῦν φυλακισμένους στήν γῆ καί ἀνέβουμε μαζί Του τό Ὄρος
Θαβώρ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Του Ἐκκλησία. Καί ἐκεί ἐπάνω στό Θαβώρ, στήν Ἐκκλησία, στά
Ἅγια Μυστήρια, θά μᾶς ἀξιώσει νά τόν δοῦμε καί νά τόν ζήσουμε, νά τόν ἀνακαλύψουμε
καί νά τόν κοινωνήσουμε, ἀρκεῖ βέβαια νά ἔχουμε πίστη ἀληθινή καί δυνατή, πού θά μᾶς
βοηθήσει νά ἀντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο καί ἀπειλή.
Εὔχομαι σέ ὅλους τό Φῶς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως νά φωτίζῃ τόν νοῦ, τίς ψυχές
καί τίς καρδιές μας! Καλό καί εὐλογημένο Δεκαπενταύγουστο!
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν
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