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∆όξα... Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. β' 
Προτυπῶν τὴν Ἀνάστασιν τὴν σήν, Χριστὲ ὁ Θεός, τότε παραλαμβάνεις τοὺς 
τρεῖς σου μαθητάς, Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, ἐν τῷ Θαβὼρ ἀνελθών. 
Σοῦ δὲ Σωτήρ μεταμορφουμένου, τὸ Θαβώριον ὄρος φωτὶ ἐσκέπετο. Οἱ 
Μαθηταί σου Λόγε, ἔρριψαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἐδάφει τῆς γῆς, μὴ φέροντες ὁρᾶν, 
τὴν ἀθέατον μορφήν, Ἄγγελοι διηκόνουν φόβῳ καὶ τρόμῳ, οὐρανοὶ ἔφριξαν, 
γῆ ἐτρόμαξεν, ὁρῶντες ἐπὶ γῆς, τῆς δόξης τὸν Κύριον. 
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 Η Μεταμόρφωση του Χριστού 

 

Η Μεταμόρφωση του Χριστού επάνω στο όρος Θαβώρ έγινε 
λίγο προ του Πάθους Του, και συγκεκριμένα σαράντα ημέρες 
πριν πάθει και σταυρωθεί. Άλλωστε, ο σκοπός της 
Μεταμορφώσεως ήταν να στηριχθούν οι Μαθητές στην πίστη 
ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και να μη κλονισθούν για όσα 
θα έβλεπαν τις ημέρες εκείνες. Στα τροπάρια της Εκκλησίας 
φαίνεται αυτή η αλήθεια.Σε ένα ψάλλουμε: «Προ του τιμίου 
σταυρού σου και του πάθους, λαβών ους προέκρινας των 
ιερών μαθητών προς το Θαβώριον Δέσποτα, ανήλθες όρος». 
Και στο Κοντάκιο της εορτής λέγεται: «...ίνα όταν σε ίδωσιν 
σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον τω δε κόσμω 
κηρύξωσιν ότι συ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το 
απαύγασμα».  

Επομένως, κανονικά η Μεταμόρφωση του Χριστού έπρεπε 
να εορτάζεται τον μήνα Μάρτιο, ανάλογα με το πότε 
εορτάζεται κάθε χρόνο το Πάσχα. Επειδή, όμως, ο χρόνος 
αυτός συμπίπτει με την περίοδο της Τεσσαρακοστής και δεν 
θα μπορούσε να εορτασθεί πανηγυρικά, γι' αυτό η εορτή 
μεταφέρθηκε την 6ην Αυγούστου. Η ημερομηνία αυτή δεν 
είναι τυχαία, αφού προηγείται σαράντα ημέρες από την εορτή 
της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβίου), η οποία 
είναι σαν την Μ. Παρασκευή.  

Τα γεγονότα της εορτής διασώζονται και από τους τρεις 
λεγομένους συνοπτικούς Ευαγγελιστές, γιατί η Μεταμόρφωση 
αποτελεί κεντρικό γεγονός στην ζωή του Χριστού και 
περικλείει πολλά θεολογικά μηνύματα. (Ματθ. ιζ', 1-8, Μαρκ. 
θ', 2-8, Λουκ. θ', 28-36).[...]  

Η λέξη μεταμόρφωση δηλώνει την αλλαγή της μορφής. 
Δηλαδή σε μια συγκεκριμένη στιγμή ο Χριστός αποκάλυψε 
αυτό που κρυπτόταν, φανέρωσε την δόξα της θεότητος, με 
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την οποία ήταν ενωμένη η ανθρώπινη φύση από την στιγμή 
της συλλήψεως στην κοιλία της Θεοτόκου. Ο Χριστός με την 
μεγάλη Του φιλανθρωπία κάλυπτε αυτό που είχε πάντοτε, 
ώστε να μη «καούν» οι Μαθητές, λόγω της 
ακαταλληλότητός τους, επειδή δεν είχαν ακόμη 
προετοιμασθεί.  

Ο Χριστός εκείνη την ώρα μεταμορφώθηκε, «ουχ ο ουκ ην 
προσλαβόμενος, ουδέ εις όπερ ουκ ην μεταβαλόμενος, αλλ' 
όπερ ην τοις οικείους μαθηταίς εκφαινόμενος» (αγ. Ιωάννης 
Δαμασκηνός). Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός δεν προσέλαβε 
κάτι που δεν είχε, ούτε μεταβλήθηκε σε κάτι που δεν ήταν, 
αλλά φανέρωσε στους Μαθητές Του αυτό που ήταν. 
Ουσιαστικά όταν κάνουμε λόγο για Μεταμόρφωση εννοούμε 
ότι έδειξε την δόξα της θεότητός Του, που την κρατούσε 
αφανή στο φαινόμενο σώμα, επειδή οι άνθρωποι δεν 
μπορούσαν να την αντικρύσουν.  

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει ότι ο Χριστός δεν 
έδειξε ολόκληρη την θεότητα, αλλά μια μικρή ενέργειά 
της. Και αυτό ο έκανε αφ' ενός μεν για να πληροφορήσει για 
το ποια είναι η θεϊκή δόξα της Βασιλείας, αφ' ετέρου δε από 
φιλανθρωπία, ώστε να μη χάσουν και την ζωή τους ακόμη, 
βλέποντας ολόκληρη την δόξα της θεότητος. Γι' αυτό, το 
μυστήριο της Μεταμορφώσεως είναι και αποκάλυψη της 
Βασιλείας, αλλά και έκφραση της αγάπης και της 
φιλανθρωπίας του Θεού.  

Γίνεται λόγος στα λειτουργικά κείμενα ότι κατά την 
Μεταμόρφωση ο Χριστός θεούργησε την ανθρώπινη φύση 
που προσέλαβε. Αυτό, όμως, λέγεται με μια ορισμένη έννοια 
και δεν σημαίνει ότι τότε μόνο θεουργήθηκε η ανθρώπινη 
φύση. Κατά τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό η ανθρώπινη 
φύση θεουργήθηκε, δηλαδή θεώθηκε, από την υποστατική 
ένωση και κοινωνία με τον Θεό Λόγο, που έγινε από την 
στιγμή της συλλήψεώς Του στην κοιλία της Θεοτόκου, την 
ημέρα του Ευαγγελισμού. Τότε, η θεότητα θέωσε την 
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ανθρώπινη φύση, ενώ η ανθρώπινη φύση θεώθηκε (άγ. 
Γρηγόριος Θεολόγος). Κατά την Μεταμόρφωση του Χριστού 
φανερώθηκε στους Μαθητάς αυτή η θεουργηθείσα ανθρώπινη 
φύση από την πρόσληψή της από τον Θεό Λόγο. 
Προηγουμένως ήταν άγνωστη, τώρα έγινε φανερά. Με αυτήν 
την έννοια γίνεται λόγος σε μερικά τροπάρια για θεουργία 
της ανθρώπινης φύσεως κατά την Μεταμόρφωση.  

Αυτό ακριβώς το γεγονός μάς οδηγεί στην άποψη ότι στο 
Θαβώρ δεν έχουμε μόνο Μεταμόρφωση, αποκάλυψη του 
Χριστού, αφού πραγματικά τότε έδειξε μερικές ακτίνες της 
θεότητός Του, αλλά και μεταμόρφωση των Μαθητών. Οι 
Μαθητές αξιώθηκαν να δουν την θεουργία της ανθρώπινης 
φύσης του Χριστού, ακριβώς γιατί μεταμορφώθηκαν αυτοί 
οι ίδιοι. Οι Πατέρες κάνουν λόγο για εναλλαγή των Μαθητών. 
«Ενηλλάγησαν ουν και ούτω την την εναλλαγήν είδον» (άγ. 
Γρηγόριος Παλαμάς). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εναλλαγή, 
Μεταμόρφωση του Χριστού, αλλά αυτό έγινε γνωστό, γιατί 
υπήρξε και εναλλαγή, μεταμόρφωση των Μαθητών.  

Η μεταμόρφωση των Μαθητών έγινε σε όλη τους την 
ψυχοσωματική ύπαρξη. Οι Μαθητές δεν είδαν το θειό φως 
μόνο με τον νου τους, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, αλλά 
και με αυτές τις σωματικές αισθήσεις, οι οποίες όμως 
προηγουμένως δυναμώθηκαν από την άκτιστη ενέργεια του 
Θεού και μεταμορφώθηκαν για να τον δουν. Οι σωματικοί 
οφθαλμοί είναι τυφλοί ως προς το φως του Θεού, επειδή οι 
οφθαλμοί του ανθρώπου είναι κτιστοί και δεν μπορούν 
ναδουν το άκτιστο Φως. Γι' αυτό και αλλοιώθηκαν από την 
ενέργεια του Θεού και αξιώθηκαν να δουν την δόξα του Θεού 
(άγ. Γρηγόριος Παλαμάς).  

 

Από το βιβλίο 
«Οι Δεσποτικές Εορτές» 
Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου 
Ιεροθέου 


