
Τί σημαίνει ἡ Μεταμόρφωση;

Μ εγάλη Δεσποτική γιορτή ἡ Μεταμόρφω -
ση· μέσα στήν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ μᾶς

μεταφέρει τήν δροσιά τοῦ οὐρανοῦ. Δυ ναμικό, θεϊ-
κό τό μήνυμά της διασχίζει τούς αἰῶνες. Σκιρτοῦνε
οἱ ἄγ γελοι καθώς τό ἀκοῦνε. Κατανύσσονται οἱ
τρεῖς μαθητές πού συνοδεύουν τόν Κύριο στό ὄρος.
Ἀλλά καί ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει τήν δυνατότητα
νά προ σεγγίσει αὐτό τό οὐράνιο μήνυμα, πού κατα -
 γρά φεται στό ἅγιο Εὐαγγέλιο καί μέσῳ αὐτοῦ ἐξ-
αγ γέλλεται διαχρονικά καί αἰώνια· «Οὗτός ἐστιν ὁ
υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε»
(Μθ 17,5).
Μέσα στίς τρεῖς αὐτές προτάσεις περικλείεται ἡ

ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, τό δόγμα, καί ἡ ποιότητα
τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, τό ἦθος. Τό δόγμα διακη -
ρύττει ὅτι ὁ ἀγαπητός Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁμοούσιος
μέ τόν Πατέρα, ἔγινε ἄνθρωπος καί ζῆ ἀνάμεσά
μας. Πρακτική συνέπεια αὐτοῦ εἶναι ὅτι τό ἦθος
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τοῦ πιστοῦ διαμορφώνεται ἀπό τήν θεϊκή προτροπή
νά ἀκοῦμε ὅσα μᾶς λέγει ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. «Ἄν ξε-
πλύνεις τήν ἀκαθαρσία ἀπό τήν καρδιά σου, θά
λάμψει στήν μορφή σου τό θεόμορφο κάλλος», βε-
βαιώνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης. Ἔτσι θά ὁδη -
γηθοῦμε στήν σωτηρία, στήν δική μας πορεία πρός
τήν θέω ση. Ἔ τσι θά βιώσουμε σέ προσωπικό ἐπί-
πεδο τήν Μεταμόρφωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί θά
δοῦμε νά πραγματοποιεῖται στήν δική μας ζωή τό
αἴτημα πού περιέχεται στό Κοντάκιο τῆς ἑορτῆς:
«Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τὸ φῶς σου τὸ
ἀΐδιον».
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μία εἰλικρινής αὐτοεξέταση

τῆς σύγχρονης χριστιανικῆς κοινωνίας μᾶς πείθει ὅτι
μᾶλλον δέν μποροῦμε νά καυχηθοῦμε ὡς ἐφαρμο-
στές ἤ ἔστω ἀναζητητές τοῦ θείου θελήματος, ὡς
ἄνθρωποι πού βιώνουμε στήν καθημερινότητά μας
τήν Μεταμόρφωση, πού ἐπιδιώκουμε ὅ,τι θά μᾶς
χαρίσει τόν οὐρανό. Ἐμᾶς περισσότερο μᾶς ἑλκύει
ἡ ἐνδογήινη μόρφωση. Ἐντυπωσιαζόμαστε ἀπό τά
ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρώπινου μυαλοῦ καί αὐτά πο-
θοῦμε νά κατακτήσουμε καί νά ἐκμεταλλευθοῦμε,
ὥστε νά γίνει ἡ ζωή μας πιό εὔπορη, πιό εὔκολη, πιό
εὐδαιμονιστική. 
Μά εἶναι αὐτό κακό; Ἀσφαλῶς ὄχι! Μέχρις ἑνός

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ν. ΣΑΚΚΟΥ
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σημείου, φυσικό εἶναι νά θέλουμε ἄνετη καί ὄμορφη
τήν ζωή μας στήν γῆ. Τό κακό ἀρχίζει ἀπό τήν στι -
γμή πού αὐτοπεριοριζόμαστε στήν γῆ καί ἐγκλωβί-
ζουμε στά γήινα ὅλα τά ἐνδιαφέροντά μας. Λη  σμο-
νοῦμε ὅτι τό χρῆμα π.χ. γιά τό ὁποῖο συνήθως πα-
λεύ ου με, μπορεῖ νά ἀγοράσει πολλά πράγματα, ὄχι
ὅμως τήν εὐτυχία. Οἱ ἡδονές καί οἱ ἀπολαύσεις, πού
ἑλκύουν τίς ἐπιδιώξεις μας, δέν εἰρηνεύουν τήν συν -
είδηση, δέν χορταίνουν τήν πείνα μας γιά ἀγάπη,
δέν σβήνουν τῆς ψυχῆς τήν δίψα. Τά τεχνολογικά
«θαύματα» τῶν ἡμερῶν μας δέν ἐξουδετερώνουν
τήν μοναξιά, μᾶλλον τήν ἐντείνουν, δέν ζεσταίνουν
τίς ἀνθρώπινες σχέσεις, δέν ἐξασφαλίζουν τήν ψυχι -
κή μας εἰρήνη καί ἰσορροπία, δέν περιορίζουν τό κα -
κό, μᾶλ λον τό ἁπλώνουν, δέν ἀναμορφώνουν τήν
ζωή μας, μᾶλλον τήν παραμορφώνουν.
Χρειαζόμαστε μεταμόρφωση! Ἄς ἀνοίξουμε τά

αὐτιά μας γιά νά συλλάβουμε τό θεϊκό μήνυμα «αὐ -
τοῦ ἀκούετε»! Ἡ ὑπακοή στόν Ἰησοῦ Χριστό εἶναι ἡ
μόνη ἐλπίδα γιά τό πέρασμα ἀπό τήν παραμόρφω -
ση στήν μεταμόρφωση, ἡ μόνη ἐγγύηση γιά τήν ἐξυ-
γίανση καί τήν ἀναβάθμιση τῆς κοινωνίας μας.
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