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ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  
ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΗ 

 ΑΑΑΑς αρχίσωμεν όθεν να επιλύσωμεν το πρώτον ζήτημα, ήτοι διά 
ποίον λόγον εγένετο η Μεταμόρφωσις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος 
ημών Ιησού Χριστού. Και λέγομεν· διά τρεις αιτίας μετεμορφώθη· και 
πρώτον, διότι οι Μαθηταί απ’ αρχής ήσαν άνθρωποι αλιείς, και βάναυσοι 
εις πάντα τα σωματικά· όταν δε ο Κύριος εσαρκώθη εκ της Αγίας Παρθέ-
νου Μαρίας και εις ηλικίαν τριάκοντα ετών εβαπτίσθη και ήρχισε το κή-
ρυγμα εις τον κόσμον διδάσκων, εκάλεσε και τους Μαθητάς, αγροίκους 
εις την αρχήν και αγραμμάτους, ίνα βεβαιωθή το κήρυγμα των Αποστό-
λων εις τον κόσμον, και να μη έχωσιν οι εχθροί της πίστεώς μας να λέγω-
σιν, ότι από την σοφίαν των εκέρδησαν οι Απόστολοι τους ανθρώπους. 
 ΕΕΕΕπειδή λοιπόν απλοί άνθρωποι ήσαν απ’ αρχής οι θείοι Από-
στολοι, εχρειάζοντο και την τελείωσιν από τους ουρανούς· ήτοι να κα-
ταβή το Πνεύμα το Άγιον να τους φωτίση και να τους τελειώση, όπερ 
εγένετο πεντήκοντα ημέρας μετά την Ανάστασιν του Χριστού, ήτοι την 
Πεντηκοστήν. Προ της Αναστάσεως όμως ήσαν εισέτι ατελείς οι Από-
στολοι. Ο δε Χριστός, επειδή επρόκειτο να σταυρωθή, να υβρισθή, να 
εμπαιχθή, να καταφρονηθή και να ταφή, διά τούτο μετεμορφώθη ενώ-
πιον αυτών, ίνα, όταν τον ίδωσι να υβρίζεται, να κρίνεται και να σταυ-
ρώνεται, να μη νομίσουν ότι δεν είναι Θεός αληθινός, αλλά να ενθυ-
μούνται το φως εκείνο όπερ έλαμψε προ των οφθαλμών των, και την 
λαμπρότητα εκείνην την περισσήν, την οποίαν είδον και να εννοήσω-
σιν ότι εκουσίως θα αποθάνη χάριν της σωτηρίας των ανθρώπων και να 
μη λέγωσι και αυτοί όπως οι λησταί· «Οὐά, ὁ καταλύων τὸν Ναόν, 

καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς καὶ κα-

τάβηθι ἀπὸ τοῦ Σταυροῦ, ὅπως ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν». Και πά-
λιν ως άλλους, οίτινες έλεγον· «Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβα ἀπὸ τοῦ 

Σταυροῦ». Και πάλιν· «Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι». 
Επειδή   λοιπόν   οι   Εβραίοι   θα   έβλεπον   τον   Χριστόν   εσταυρωμένον   και  
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δεν θα επίστευον ότι είναι Θεός, αλλά θα εβλασφήμουν, και θα έλεγον 
τους λόγους αυτούς, διά τούτο και διά να μη πάθωσι και οι Απόστολοι 
ως έπαθον οι Ιουδαίοι, δι’ αυτό μετεμορφώθη ενώπιον αυτών, διά να 
εννοήσωσιν ότι είναι Θεός αληθινός· αύτη είναι η πρώτη αιτία. 
 

 ∆∆∆∆ευτέρα αιτία είναι η εξής: Ο Χριστός απ’ αρχής έλεγεν εις τους 
Μαθητάς του· «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυ-

τόν, καὶ ἀράτω τὸν Σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι». Ήτοι ό-
στις θέλει να με ακολουθήση πρέπει να αρνηθή τον εαυτόν του, και να 
λάβη τον Σταυρόν του, ήτοι να ενθυμήται τον θάνατόν του καθ’ ημέ-
ραν· ανέφερε δε περί θανάτου εις τους Αποστόλους, διά να δείξη με 
τούτο, ότι όσοι αποθάνωσι διά την αγάπην Του, εις μεγάλας τιμάς θέ-
λουν αξιωθή. Τρίτη αιτία είναι, ότι η λάμψις του προσώπου του Κυρίου 
ήτο προμήνυμα της μελλούσης αναστάσεως των νεκρών, της Δευτέρας 
του Κυρίου παρουσίας και της ελλάμψεως με την οποίαν μέλλουσιν οι 
δίκαιοι να τιμηθούν εις την Βασιλείαν των ουρανών. Διά τους λόγους 
αυτούς μετεμορφώθη ο Κύριος. 
 

 ΑΑΑΑκούσατε τώρα και το δεύτερον ζήτημα· αυτό είναι διά ποίον 
λόγον ο Χριστός μεταμορφώθη εγγύς του πάθους του. Και λέγομεν ότι 
έγινε τούτο διά δύο αιτίας· πρώτον μεν, διότι εις την αρχήν οι Απόστο-
λοι ήσαν εισέτι ατελείς, και δεν ηδύναντο τότε να ίδωσιν όσα είδον με-
τέπειτα· δεύτερον δε, διά να μη λησμονήσωσιν όσα είδον, αλλά να τα 
ενθυμούνται εις τον καιρόν της σταυρώσεως του Χριστού· μαρτυρούσι 
δε τούτο και οι Διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, οίτινες λέγουσιν ότι ο 
Χριστός τεσσαράκοντα ημέρας προ του πάθους του μετεμορφώθη.  
 

 ΤΤΤΤρίτον ζήτημα είναι διατί δεν μετεμορφώθη ενώπιον πολλών, ό-
πως έπραξε και εις άλλα πολλά θαύματα. Και λέγομεν εις αυτό : Ο Μωϋ-
σής, όταν ήθελε να ανέλθη εις το όρος Σινά διά να δεχθή τας πλάκας τας 
γεγραμμένας με τον θεόγραφον Νόμον, δεν έλαβε κανένα μαζί του, διότι 
δεν ήσαν άξιοι να ίδωσιν εκείνα, τα οποία είδεν ο Μωϋσής, επειδή ήσαν 
αμαρτωλοί και ακάθαρτοι. Ομοίως και ο Χριστός δεν μετεμορφώθη ενώ-
πιον πολλών, επειδή δεν ήσαν άξιοι οι οφθαλμοί των μιαρών Ιουδαίων 
να ίδωσι τοιούτον θαύμα και τόσον φως της θεότητος, το οποίον οι Μα-
θηταί το είδον ολίγον, και πάλιν έπεσαν κάτω από τον φόβον των… 
 

 ∆∆∆∆έκατον πέμπτον και τελευταίον ζήτημα είναι το πώς δεν ανα-
φέρεται ουδαμού ότι εφάνη και το Άγιον Πνεύμα εις την Μεταμόρφω-
σιν.   Επειδή   δε  έχει  και  θεολογίαν  το  ζήτημα,  προσέξατε  αυτό,  διότι  εί-  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ιζ΄ 1(Ματθ. ιζ΄ 1(Ματθ. ιζ΄ 1(Ματθ. ιζ΄ 1----9)9)9)9)    
 

    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον 

καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψη-

λὸν κατ᾿ ἰδίαν· καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ 

φῶς. Καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας, μετ᾿ αὐτοῦ συλ-

λαλοῦντες. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν 

ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ 

Μωϋσεῖ μίαν καὶ μίαν Ἠλίᾳ. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φω-

τεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗ-

τός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε. Καὶ 

ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν 

σφόδρα. Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν· Ἐγέρθητε 

καὶ μὴ φοβεῖσθε. Ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον 

εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον. Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐ-

νετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ 

Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 
� � � 
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    Ε    Ε    Ε    Εκείνο τον καιρό παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και 
τον Ιωάννην, τον αδελφόν του, και τους ανεβάζει σ’ ένα ψηλό βουνό ι-
διαιτέρως. Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσω-
πόν του όπως ο ήλιος, τα δε ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. 
Και εμφανίσθηκαν εις αυτούς ο Μωϋσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνω-
μιλούσαν μαζί του. Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και είπε εις τον Ιη-
σούν, «Κύριε, καλόν είναι να μείνωμεν εδώ. Εάν θέλης, ας κάνωμεν ε-
δώ τρεις σκηνές, μίαν για σένα, μίαν διά τον Μωϋσήν και μίαν διά τον 
Ηλίαν». Ενώ αυτός ακόμη εμιλούσε, ένα σύννεφο φωτεινό τούς εσκία-
σε και μία φωνή από το σύννεφο έλεγε: Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγα-
πητός, εις τον οποίον ευαρεστούμαι. Αυτόν να ακούτε. Και όταν ά-
κουσαν οι μαθηταί, έπεσαν με το πρόσωπόν τους εις την γην και εφο-
βήθηκαν πολύ. Και ο Ιησούς αφού τους επλησίασε, τους άγγιξε και εί-
πε, «Σηκωθήτε και μη φοβάσθε». Όταν δε εσήκωσαν τα μάτια τους δεν 
είδαν κανένα παρά μόνον τον Ιησούν. Και ενώ κατέβαιναν από το βου-
νό, ο Ιησούς τούς διέταξε, «Μη πήτε σε κανένα το όραμα, έως ότου ο 
Υιός του ανθρώπου αναστηθή εκ των νεκρών».  

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
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ναι και τελευταίον. Εάν η Αγία Τριάς είναι αχώριστος και αδιαίρετος 
κατά την φύσιν, και ο μεν Υιός μετεμορφούτο, ο Πατήρ εμαρτύρει, το 
Πνεύμα πού ήτο; Και λέγει εις αυτό ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης 
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εις τον λόγον του διά την σημερινήν εορτήν· 
«Νεφέλη τοιγαροῦν ἐστι φωτεινὴ κατὰ τὸν ἡμέτερον λόγον, ἐξ ἧς 

καὶ τοῦ Πατρὸς ἡ φωνὴ πρόεισι, τίς καὶ πόθεν ὁ μεταμορφούμενος 

διαπρυσίως κηρύττουσα, ἡ ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην μικρὸν ἔμπροσθεν κα-

ταπτᾶσα περιστερά, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ κατιὸν ἄνωθεν ἐν εἴδει 

περιστερᾶς, καὶ ἐλθὸν ἐπ᾿ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν βαπτιζόμενον», ήτοι, 
εκείνη η νεφέλη η φωτεινή, ήτις εφάνη, και από την οποίαν νεφέλην ε-
ξήλθεν η φωνή η μαρτυρήσασα τον μεταμορφούμενον Χριστόν, ήτο 
αύτη η ιδία περιστερά ήτις εφάνη εις την βάπτισιν, και έμεινεν εις τον 
Χριστόν, όταν εβαπτίζετο, δηλαδή το Πνεύμα το άγιον ήτο η νεφέλη. 
 ΕΕΕΕάν δε θέλης μαρτυρίαν βεβαιοτέραν, άκουε του Αποστόλου 
Παύλου λέγοντος εν τη Α΄ προς Κορινθίους επιστολή· «Οὐ θέλω ὑμᾶς 

ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦ-

σαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, καὶ πάντες εἰς τὸν 

Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ» (Κορ. Α΄, 
κεφ. ι΄ 1-2). Εκ τούτου δηλοί ο Απόστολος Παύλος, ότι η μεν θάλασσα 
ήτο τύπος του ύδατος, η δε νεφέλη τύπος του Αγίου Πνεύματος. Αλλά 
και ο θείος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τους λόγους τούτους του Αποστό-
λου μεταφράζων εις εν του τροπάριον της σήμερον ψαλλομένης έκτης 
ωδής λέγει· «Ὁ στῦλος ὁ τοῦ πυρός, Χριστὸν τὸν μεταμορφούμενον, 

ἡ δὲ νεφέλη σαφῶς τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν ἐπισκιάσασαν ἐν 

τῷ Θαβωρίῳ προεδήλου ἐμφανέστατα». 
 ΠΠΠΠερί του φωτός της Αγίας Μεταμορφώσεως πολύ εβλασφήμη-
σεν ο μιαρώτατος και ασεβής εκείνος Βαρλαάμ ο Καλαβρός λέγων, ότι 
το φως εκείνο ήτο ουσία Θεού· άλλοτε δε έλεγεν, ότι ήτο κτιστόν· αλλ’ 
εις αμφότερα εβλασφήμει ο θεήλατος· διότι αν ήτο το φως εκείνο ου-
σία Θεού, πώς θα το έβλεπον οι Απόστολοι. Ουσίαν Θεού δεν δύνανται 
να ίδωσιν ουδέ οι Άγγελοι, οφθαλμοί δε ανθρώπων πώς την είδον; Και 
εάν εφαίνετο η ουσία του Θεού, τότε ο Θεός θα ήτο ορατός. Τούτο ό-
μως είναι βλασφημία ως των αιρετικών Μασαλιανών, οίτινες έλεγον, 
ότι δύναται ο άνθρωπος να ιδή τον Θεόν καθώς είναι. Ότε δε πάλιν έλε-
γεν ότι ήτο κτιστόν, εβλασφήμει ως οι Αρειανοί, οίτινες έλεγον τον 
Χριστόν  κτιστόν  εις  την  θεότητα,  διότι  κτιστή ουσία έχει και κτιστήν ε- 
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νέργειαν και ορατόν σώμα έχει και ορατήν δύναμιν· η δε άκτιστος ου-
σία έχει και άκτιστον ενέργειαν. Ήτοι ο ήλιος, όστις είναι κτιστός, έχει 
και κτιστήν ενέργειαν, ήτοι την θερμότητα και την λαμπρότητα· ο δε 
Θεός, όστις είναι άκτιστος, έχει και άκτιστον ενέργειαν. Όθεν ως εν συ-
ντόμω λέγομεν, η νεφέλη εκείνη η φωτεινή, ήτις εφάνη εις το όρος Θα-
βώρ, ήτο το Πνεύμα το Άγιον.  
 

 ΙΙΙΙδού, ευλογημένοι Χριστιανοί, ότι βοηθεία Θεού ελύσαμεν όλα 
μας τα ζητήματα· όθεν ορθόν είναι να δώσωμεν τέλος εις τον λόγον 
μας, διότι παρήλθεν η ώρα, μόνον να ενθυμήσθε καλώς όσα είπομεν, 
και να τα μελετάτε συχνά διά να τα κατανοήτε, επειδή είναι μυστήρια 
της Εκκλησίας μας, και επειδή με την τιμήν και προσκύνησιν των τοιού-
των μυστηρίων ελπίζομεν να σωθώμεν άπαντες οι ευσεβείς Χριστιανοί· 
με την ευσέβειαν δε επιβάλλεται να εκτελώμεν και τας εντολάς του 
Χριστού, να έχωμεν φιλαδελφίαν εις πάντας, αγάπην εις τους εχθρούς 
μας, εγκράτειαν των παθών και αποχήν των κακών. Ας εξαγοράσωμεν 
τας αμαρτίας μας, ας επιμεληθώμεν της σωτηρίας μας, ας αγωνισθώμεν 
διά την ψυχήν μας, ίνα μας καταξιώση ο Κύριος της αιωνίου Βασι-
λείας. Ης γένοιτο πάντας ημάς επιτυχείν, χάριτι του αγεννήτου Πατρός, 
του γεννητού Υιού και του εκπορευτού Πνεύματος· ω η δόξα πρέπει εις 
τους ατελευτήτους αιώνας των απεράντων αιώνων. Αμήν. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                      ����ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.���� 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει 
τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή 
στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Ώρα αναχώρησης 4:00 
μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €. � 
2)  � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  � 
Την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017, 9:00 μ.μ. προς Παρασκευή 11 Αυγού-
στου 2017, 01:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρί-
δωνος στο Πόρτο Ράφτη. 
3)                         � � �   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο         � � � � 
Την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 στο Ναό μας, στις 5:30 μ.μ. Εσπε-
ρινός, στις 6:00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο και στις 7:00 μ.μ. Παράκληση. 
4)       ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Σάββατο 12 Αυγούστου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 
                                         και Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Ράφτη 7:00 π.μ. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040,  
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 

Κυριακή 6 Αυγούστου - Η Μεταµόρφωση του Κυρίου 


