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Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς -  

Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρυωσιν τοῦ 

Κσρίοσ  

καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ 

(νεοελληνικὴ ἀπόδοζη) 

 

Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς -  

Ὁμιλία στὴν Θεία Μεταμόρυωση τοῦ Κσρίοσ  

καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ 

Ὁ Πξνθήηεο Ἡζαΐαο πξνεῖπε γηά ηφ εὐαγγέιην ὅηη «ιφγν ζπληεηκεκέλν ζά δψζεη ὁ 

Κχξηνο ἐπί ηῆο γῆο» (Ἡζ. 10, 25). Σπληεηκεκέλνο ιφγνο εἶλαη ἐθεῖλνο, πνχ κέζα ζέ ιίγεο 

ιέμεηο πεξηθιείεη πινχζην λφεκα. Ἄο ἐπαλεμεηάζνπκε ινηπφλ ζήκεξα ὅζα ἔρνπκε 

ἐθζέζεη θη ἄο πξνζζέζνπκε ὅζα ὑπνιείπνληαη, γηά λά ἐκθνξεζνῦκε ἀθφκε πεξηζζφηεξν 

ἀπφ ηά ἐλαπνθείκελα ἄθζαξηα λνήκαηα θαί ὁιφθιεξνη λά θαηαιεθζνῦκε ἀπφ ηά ζεῖα. 

«Τφλ θαηξφ ἐθεῖλν παξαιακβάλεη ὁ Ἰεζνῦο ηφλ Πέηξν, ηφλ Ἰάθσβν θαί ηφλ Ἰσάλλε θαί 

ηνχο ἀλεβάδεη ζέ ὄξνο ὑςειφ θαη᾽ ἰδίαλ. θεῖ κεηακνξθψζεθε ἐλψπηφλ ηνπο θαί ἔιακςε 

ηφ πξφζσπφ Τνπ ὅπσο ὁ ἥιηνο» (Μαηζ. 17, 1). Ἰδνχ ηψξα εἶλαη θαηξφο εὐπξφζδεθηνο, 

ζήκεξα ἡκέξα ζσηεξίαο, ἀδειθνί, ἡκέξα ζεία, λέα θαί ἀΐδηνο, πνχ δέλ κεηξεῖηαη κέ 

δηαζηήκαηα, δέλ αὐμνκεηψλεηαη, δέλ δηαθφπηεηαη ἀπφ λχθηα. Δηφηη εἶλαη ἡ ἡκέξα ηνῦ 

Ἥιηνπ ηῆο δηθαηνζχλεο, ὁ ὁπνῖνο δέλ ὑθίζηαηαη ἀιινίσζε ἤ ζθηά ἕλεθα κεηαηξνπῆο» 

(Ἰαθ. 1, 7). Αὐηφο, ἀθ᾽ ὅηνπ θηιαλζξψπσο ἔιακςε ζέ κᾶο κέ εὐδνθία ηνῦ Παηξφο θαί 

ζπλεξγία ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο θαί κᾶο ἐμήγαγε ἀπφ ηφ ζθνηάδη ζηφ ζαπκαζηφ ηνπ θῶο, 

ζπλερίδεη γηά πάληα λά ιάκπεη πάλσ ἀπφ ηά θεθάιηα καο ὡο ἄδπηνο ἥιηνο. 

 πεηδή, ινηπφλ, εἶλαη δηθαηνζχλεο θαί ἀιήζεηαο ἥιηνο, δέλ ἀλέρεηαη λά θέγγεη θαί λά 

γλσξίδεηαη ἀπφ αὐηνχο πνχ κεηέξρνληαη ηφ ςεῦδνο ἤ ὑςψλνπλ ηήλ ἀδηθία κέ ιφγηα ἤ ηήλ 

ἐπηδεηθλχνπλ κέ ἔξγα. Ἀιιά ἐκθαλίδεηαη θαί γίλεηαη πηζηεπηφο ἀπφ ηνχο ἐξγάηεο ηῆο 

δηθαηνζχλεο θαί ηνχο ἐξαζηέο ηῆο ἀιήζεηαο θαί αὐηνχο εὐθξαίλεη κέ ηίο ιάκςεηο Τνπ. 

Αὐηφ εἶλαη πνχ ιέεη ἡ Γξαθή «Φῶο ἀλέηεηιε γηά ηφλ δίθαην θαί ἡ ζχδπγφο ηνπ 

εὐθξνζχλε» (Χαικ. 96, 12). Γη᾽ αὐηφ θαί ὁ ςαικσδφο πξνθήηεο ἄδεη πξφο ηφλ Θεφ: «Τφ 

Θαβψξ θαί ὁ ξκψλ ζά ἀγαιιηάζνπλ ζηφ ὄλνκά ζνπ» (Χαικ. 88, 12), 

πξναλαγγέιινληαο ηήλ εὐθξνζχλε πνχ πξνθιήζεθε ἀξγφηεξα ζηφ ὄξνο ἀπφ ηήλ 

ἔιιακςε ἐθείλε ζ᾽ αὐηνχο πνχ ηήλ εἶδαλ.  
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Ὁ δέ Ἡζαΐαο ιέεη: «ιχζε θάζε δεζκφ ἀδηθίαο, δηάιπζε ηνχο θφκπνπο βηαίσλ ζπλζεθῶλ, 

θάζε ἄδηθε ζπκθσλία ἀλαίξεζε» (Ἠζ. 58, 6). Καί θαηφπηλ: «Τφηε ζά μερπζεῖ ζάλ ηήλ 

αὐγή ηφ θῶο ζνπ θαί ηά ἰάκαηά ζνπ γξήγνξα ζά ἀλαηείινπλ, ζά πνξεχεηαη ἐλψπηφλ ζνπ ἡ 

δηθαηνζχλε ζνπ θαί ἡ δφμα ηνῦ Θενῦ ζά ζέ πξνζηαηεχεη» (Ἠζ. 58, 8). Καί πάιη, «ἐάλ 

ἀθαηξέζεηο ἀπφ ζέλα δεζκφ θαί ρεηξνλνκία θαηαδηθαζηηθή θαί θαθνινγία, θαί δψζεηο 

ζηφλ πεηλαζκέλν ἄξην κέ ηήλ ςπρή ζνπ θαί ρνξηάζεηο ςπρή ηαπεηλσκέλε, ηφηε ζά 

ἀλαηείιεη κέζα ἀπφ ηφ ζθνηάδη ηφ θῶο ζνπ θαί ηφ ζθνηάδη ζνπ ζά γίλεη ζάλ κεζεκέξη» 

(Ἠζ. 58, 9). Πξάγκαηη, ηνχο θαζηζηᾶ θη αὐηνχο ἄιινπο ἥιηνπο, πάλσ ζηνχο ὁπνίνπο ὁ 

ἥιηνο αὐηφο ζά ιάκςεη ἀπιέησο· «δηφηη ζά ιάκςνπλ θαί νἱ δίθαηνη ὅπσο ὁ ἥιηνο ζηήλ 

βαζηιεία ηνῦ Παηξφο ηνπο» (Μαηζ. 13, 43). 

Ἄο ἀπνβάιινπκε ινηπφλ, ἀδειθνί, ηά ἔξγα ηνῦ ζθφηνπο, θη ἄο ἐξγαδφκαζηε ηά ἔξγα ηνῦ 

θσηφο, ὥζηε ὄρη κφλν λά βαδίζνπκε εὐζρεκφλσο ζάλ ζέ ηέηνηα ἡκέξα, ἀιιά θαί ἡκέξαο 

πἱνί λά γίλνπκε. Καί ἄο ἀλεβνῦκε ζηφ ὄξνο, ὅπνπ ὁ Φξηζηφο ἔιακςε, γηά λά δνῦκε ηί 

ζπλέβε ἐθεῖ. Ἤ κᾶιινλ, ἐάλ εἴκαζηε ὅπσο πξέπεη θαί ἔρνπκε γίλεη ἄμηνη ηέηνηαο ἡκέξαο, 

ὁ ἴδηνο ὁ Λφγνο ηνῦ Θενῦ ζά κᾶο ἀλεβάζεη ζηφλ θαηάιιειν θαηξφ. Τψξα ὅκσο, 

παξαθαιῶ, ἐληείλεηε θαί ἀλπςῶζηε ηνχο ὀθζαικνχο ηῆο δηάλνηαο πξφο ηφ θῶο ηνῦ 

εὐαγγειηθνῦ θεξχγκαηνο, ἕσο ὅηνπ κεηακνξθσζεῖηε κέ ηήλ ἀλαθαίληζε ηνῦ λνῦ ζαο θαί 

ἔηζη ἀπνθηψληαο ηήλ ζεία αἴγιε ἀπφ ςειά, λά γίλεηε ζχκκνξθνη κέ ηφ ὁκνίσκα ηῆο 

δφμαο ηνῦ Κπξίνπ (Φηι. 3, 21), ηνῦ ὁπνίνπ ηφ πξφζσπν ἐπάλσ ζηφ ὄξνο ἔιακςε ζήκεξα 

ζάλ ηφλ ἥιην. 

Τί ζεκαίλεη «ζάλ ηφλ ἥιην;» Κάπνηε ηφ ἡιηαθφ θῶο δέλ ὑπῆξρε ζάλ ζέ ζθεῦνο ζηφλ 

δίζθν ηνῦην. Τφ κέλ θῶο εἶλαη πξσηνγελλεκέλν, ηφλ δέ δίζθν ηήλ ηεηάξηε ἡκέξα 

δεκηνχξγεζε ὁ Κηίζηεο ηῶλ πάλησλ, ἀλάβνληαο ζ᾽ αὐηφλ ηφ θῶο θαί θάκλνληάο ηνλ 

ἄζηξν πνχ θέξλεη ηήλ ἡκέξα θαί ζπγρξφλσο θαίλεηαη ηήλ ἡκέξα. Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν 

θαί ηφ θῶο ηῆο ζεφηεηαο θάπνηε δέλ βξηζθφηαλ ζάλ ζέ ζθεῦνο ζηφ ζῶκα ηνῦ Φξηζηνῦ. 

θεῖλν κέλ εἶλαη πξίλ ἀπφ θάζε ἀξρή θαί δίρσο ἀξρή. Τνῦην δέ ηφ πξφζιεκκα, ηφ ὁπνῖν 

ἔιαβε ἀπφ κᾶο ὁ Υἱφο ηνῦ Θενῦ, δεκηνπξγήζεθε γηά ράξε καο ζηνχο ὕζηεξνπο ρξφλνπο, 

ιακβάλνληαο ἐληφο ηνπ ηφ πιήξσκα ηῆο ζεφηεηαο. Ἔηζη ἐκθαλίζζεθε θσζηήξαο 

ζενπνηφο θαί ζπλάκα ζενθεγγήο. Ἔηζη ἔιακςε ηφ πξφζσπν ηνῦ Φξηζηνῦ ὅπσο ὁ ἥιηνο, 

ηά δέ ἱκάηηά Τνπ ἔγηλαλ ιεπθά ὅπσο ηφ θῶο. Ὁ δέ Μᾶξθνο ιέεη «ζηηιπλά θαί ιεπθά πνιχ 

ζάλ ρηφλη, ηέηνηα πνχ δέλ κπνξεῖ λά ιεπθάλεη γλαθέαο ἐπί ηῆο γῆο» (Μαξθ. 9, 3). 

Λακπξχλζεθε, ινηπφλ, κέ ηφ ἴδην θῶο θαί ηφ πξνζθπλεηφ ἐθεῖλν ζῶκα ηνῦ Φξηζηνῦ θαί 

ηά ἱκάηηα, ἀιι᾽ ὄρη ἐμίζνπ. Δηφηη ηφ κέλ πξφζσπφ Τνπ ζάλ ηφλ ἥιην ἔιακςε, ηά δέ ἱκάηηα, 

ἐθφζνλ ἄγγηδαλ ηφ ζῶκα Τνπ, ἔγηλαλ θσηεηλά. Καί ἔδεημε κέ αὐηφ πνηέο εἶλαη νἱ ζηνιέο 

ηῆο δφμαο, πνχ ζά ἐλδπζνῦλ θαηά ηφλ κέιινληα αἰῶλα ὅζνη πιεζίαζαλ ηφλ Θεφ, θαί πνηά 

εἶλαη ηά ἐλδχκαηα ηῆο ἀλακαξηεζίαο, ηά ὁπνῖα ὅηαλ ἀπέβαιε ὁ Ἀδάκ ιφγῳ ηῆο 

παξαβάζεσο, θαηλφηαλ γπκλφο θαί αἰζζαλφηαλ ληξνπή. Ὁ κέλ ζεῖνο Λνπθᾶο ιέεη: «Ἔγηλε 

ἡ κνξθή Τνπ δηαθνξεηηθή θαί ἡ ἐλδπκαζία Τνπ ιεπθή θαί ἀπαζηξάπηνπζα», βιέπνληαο 

ὅηη ὅια ηά ἐθεῖ ηεινχκελα δέλ ἔρνπλ θάηη ἀληίζηνηρν λά ζπγθξηζνῦλ. Ὁ δέ Μᾶξθνο 

εἰθνλίδεη κέλ ηά ἱκάηηα, ιέγνληαο ὅκσο ὅηη εἶλαη ζηηιπλά θαί ιεπθά ζάλ ρηφλη ἔδεημε θαί 

αὐηφο ὅηη νἱ εἰθφλεο θαί ηά παξαδείγκαηα ὑζηεξνῦλ ἔλαληη ηῆο ζέαο ηῶλ ἱκαηίσλ ἐθείλσλ. 

Δηφηη ηφ ρηφλη εἶλαη κέλ ιεπθφ, ἀιι᾽ ὄρη ζηηιπλφ. Ἔρεη πάληα ἀλψκαιε ἐπηθάλεηα, ἐθφζνλ 

ὅιν ἀπνηειεῖηαη ἀπφ κηθξέο θπζαιίδεο ιφγῳ ηῆο κίμεσο ηνῦ ἐλππάξρνληνο ζ᾽ αὐηφ ἀέξα. 
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Ὅηαλ δειαδή ηφ ζχλλεθν δέλ ἔρεη ἀθφκε ζπζηαζεῖ ηειείσο θαί δέλ κπνξεῖ λά ἀπνβάιεη 

ηφλ ἐλππάξρνληα ἀέξα, πήδεη ἀπφ ηήλ ζθνδξφηεηα ηνῦ ςχρνπο θαί ἔηζη θαηέξρεηαη 

γεκᾶην ἀέξα, ιεπθφ θαί ἀλψκαιν, ὅπσο πεξίπνπ ὁ ἀθξφο. 

πεηδή, ινηπφλ, δέλ ἀξθνῦζε ηφ ιεπθφ ηνῦ ρηνληνῦ, γηά λά παξαζηήζεη ηήλ ηεξπλφηεηα 

ηῆο ζέαο ἐθείλεο, ζπκπεξηιήθζεθε θαί ηφ ζηηιπλφ, δείρλνληαο θαί κ᾽ αὐηά ὁ 

εὐαγγειηζηήο ηήλ ὑπεξθπῆ θχζε ηνῦ θσηφο ἐθείλνπ, κέ ηφ ὁπνῖν ηά ἱκάηηα ἐθεῖλα ἔγηλαλ 

ζηηιπλά θαί ιεπθά. Πξάγκαηη, δέλ εἶλαη ἰδηφηεηα ηνῦ θσηφο λά θαζηζηᾶ ιεπθά θαί 

ζηηιπλά αὐηά πνχ θσηίδεη, ἀιιά λά δείρλεη ηφ ρξῶκα ηνπο. Ἀληηζέησο, ἐθεῖλν, θαζψο 

θαίλεηαη, ηά ἀπνθάιπςε ἤ κᾶιινλ ηά ἀιινίσζε, πξᾶγκα πνχ δέλ ζπληζηᾶ ἰδηφηεηα 

αἰζζεηνῦ θσηφο. Τφ δέ ἀθφκε παξαδνμφηεξν, ὅηη θαί ὅηαλ ηά ἀιινίσζε, ηά δηαηήξεζε 

πάιη ἀλαιινίσηα, ὅπσο θάλεθε ιίγν ἀξγφηεξα. Πῶο λά ηά ἐλεξγεῖ αὐηά θῶο γλψξηκν ζέ 

κᾶο; Γη᾽ αὐηφ ὁ εὐαγγειηζηήο ζέινληαο λά δείμεη ὑπεξθπῆ ὄρη κφλν ηήλ ὑπεξνρηθή 

ιακπξφηεηα θαί ὀκνξθηά ηνῦ πξνζψπνπ ηνῦ Κπξίνπ, ἀιιά θαί ηήλ ὡξαηφηεηα ηῶλ 

ἐλδπκάησλ, παξακέξηζε κέ ηξφπν ηήλ θπζηθή ὡξαηφηεηα ζπλάπηνληαο ηήλ ζηηιπλφηεηα 

κέ ηφ ιεπθφ ηνῦ ρηνληνῦ. πεηδή ὅκσο θαί ἡ ηέρλε καδί κέ ηήλ θχζε ἐπηλνεῖ ηφ ὡξαῖν, 

ζέηνληαο ἐθείλε ηήλ ὀκνξθηά πάλσ ἀπφ ηερλεηνχο ὡξατζκνχο, ἀλαθέξεη: «ηέηνηα, πνχ 

δέλ κπνξεῖ λά ιεπθάλεη γλαθέαο ἐπάλσ ζηήλ γῆ». 

Ἀιι᾽ ὅκσο ὁ πξναηψληνο Λφγνο, πνχ ζαξθψζεθε γηά κᾶο, ἡ ἐλππφζηαηε ζνθία ηνῦ 

Παηξφο, θέξεη ὁπσζδήπνηε κέζα Τνπ θαί ηφλ ιφγν ηνῦ εὐαγγειηθνῦ θεξχγκαηνο· ηνῦ 

ὁπνίνπ ηφ γξάκκα εἶλαη ζάλ ἐλδπκαζία· ιεπθφ θαί ζαθέο, ζπλάκα δέ ζηηιπλφ θαί ιακπξφ 

θαί ζάλ καξγαξηηάξη, κᾶιινλ δέ ζενπξεπέο θαί ἔλζεν γη᾽ αὐηνχο πνχ βιέπνπλ πλεπκαηηθά 

ηά ηνῦ Πλεχκαηνο θαί ἑξκελεχνπλ ζενπξεπῶο ηίο ιέμεηο ηῶλ θεηκέλσλ θαί δείρλνπλ ὅηη 

ηά ιφγηα ηνῦ εὐαγγειηθνῦ θεξχγκαηνο εἶλαη ηέηνηα, πνχ γλαθέαο ἐπάλσ ζηήλ γῆ, δειαδή 

ζνθφο ηνῦ θφζκνπ ηνχηνπ, δέλ κπνξεῖ λά δηαζαθήζεη. Καί ηί ιέσ λά δηαζαθήζεη; Δέλ 

κπνξεῖ λά ηά θαηαλνήζεη, νὔηε ὅηαλ ηά ἑμεγεῖ ἄιινο. Δηφηη, θαζψο ιέεη ὁ ἀπφζηνινο, 

«ςπρηθφο ἄλζξσπνο δέλ δέρεηαη ηά ηνῦ Πλεχκαηνο, νὔηε κπνξεῖ λά ηά γλσξίζεη» (Α´ 

Κνξ. 2, 14). Γη᾽ αὐηφ θαί ἐζθαικέλσο ζεσξεῖ αἰζζεηέο ηίο ἀζχιιεπηεο θαί ζεῖεο θαί 

πλεπκαηηθέο ἐιιάκςεηο, «ἐξεπλψληαο πξάγκαηα πνχ δέλ εἶδε, κάηαηα ὑπεξπθαλεπφκελνο 

κέ ηφλ ὑπνδνπισκέλν ζηήλ ἁκαξηία λνῦ ηνπ» (Κνι. 2, 18). 

Ἀιι᾽ ὁ Πέηξνο, πνχ ὁ λνῦο ηνπ θσηίζζεθε ἀπφ ηήλ ζεζπέζηα ἐθείλε ζέα θαί ἀλπςψζεθε 

πξφο ζεῖν ἔξσηα θαί πφζν κεγαιχηεξν, κή ζέινληαο πιένλ λά ἀπνρσξηζζεῖ ηφ θῶο 

ἐθεῖλν, «θαιφ εἶλαη λά εἴκαζηε ἐδῶ», ἔιεγε ζηφλ Κχξην, «ἄλ ζέιεηο, ἄο θαηαζθεπάζνπκε 

ἐδῶ ηξεῖο ζθελέο, κία γηά ζέλα, κία γηά ηφλ Μσυζῆ θαί κία γηά ηφλ Ἠιία», κή 

γλσξίδνληαο ηί ιέεη. Δηφηη, βέβαηα, δέλ εἶρε θζάζεη ὁ θαηξφο ηῆο ἀπνθαηαζηάζεσο. Ὅηαλ 

ἔιζεη ὁ θαηξφο, δέλ ζά ρξεηαζζνῦκε ζθελέο ρεηξνπνίεηεο. Πέξα ἀπφ αὐηφ, δέλ ἔπξεπε λά 

ἐμηζψλεη ηφλ Δεζπφηε κέ ηνχο δνχινπο κέ ηήλ ὁκνηφηεηα ηῶλ ζθελῶλ. Ὁ κέλ Φξηζηφο ὡο 

Υἱφο γλήζηνο ζηνχο θφιπνπο ηνῦ Παηξφο βξίζθεηαη, νἱ δέ πξνθῆηεο ὡο πἱνί γλήζηνη ηνῦ 

Ἀβξαάκ ζηνχο θφιπνπο ηνῦ Ἀβξαάκ ὅπσο πξέπεη ζά θαηνηθήζνπλ. Καζψο ινηπφλ ὁ 

Πέηξνο ζηήλ ἄγλνηά ηνπ ἔιεγε αὐηά, «ἰδνχ, λεθέιε θσηεηλή ηνχο ἐπηζθίαζε», 

δηαθφπηνληαο ηνχο ιφγνπο ηνῦ Πέηξνπ θαί δείρλνληαο πνηά εἶλαη ἡ ζθελή πνχ ἁξκφδεη 

ζηφλ Φξηζηφ. Τί ἦηαλ ὅκσο αὐηή ἡ λεθέιε θαί πῶο, ἐλῶ ἦηαλ θσηεηλή, ηνχο ἐπηζθίαζε; 

Μήπσο εἶλαη αὐηή ηφ ἀπξφζηην θῶο, ζηφ ὁπνῖν ὁ Θεφο θαηνηθεῖ, ηφ θῶο πνχ ἐλδχεηαη 

ζάλ ἱκάηην; Δηφηη ιέεη: «αὐηφο πνχ θαζηζηᾶ ηά ζχλλεθα ἄκαμά Τνπ» (103, 4) θαί «ἔζεζε 
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ηφ ζθφηνο πεξηθάιπκκά Τνπ ζάλ θπθιηθή ζθελή» (Χαικ. 17, 13), ἐλῶ ὁ ἀπφζηνινο ιέεη: 

«εἶλαη ὁ κφλνο πνχ ἔρεη ἀζαλαζία θαί θαηνηθεῖ ζέ θῶο ἀπξφζηην» (Α´ Τηκ. 6, 16). Ὥζηε 

ηφ ἴδην εἶλαη ἐδῶ θαί θῶο θαί ζθφηνο, πνχ ἐπηζθηάδεη ἀπφ ἀζχγθξηηε ιακπξφηεηα. 

Ἀιιά θαί αὐηφ, πνχ ιίγν πξίλ εἶδαλ ηά κάηηα ηῶλ ἀπνζηφισλ, ραξαθηεξίδεηαη ὡο 

ἀπξφζηην ἀπφ ηνχο ἱεξνχο ζενιφγνπο. «Σήκεξα εἶλαη θσηφο ἀπξνζίηνπ ἄβπζζνο. Σήκεξα 

θσηίδεη ηνχο ἀπνζηφινπο ἀπεξηφξηζηε ἔθρπζε ζείαο αἴγιεο ζηφ Θαβψξ». Καί ὁ κέγαο 

Δηνλχζηνο ἀπνθαιψληαο γλφθν ηφ ἀπξφζηην θῶο, ὅπνπ ιέγεηαη ὅηη θαηνηθεῖ ὁ Θεφο ιέεη 

ὅηη «ζ᾽ αὐηφλ ηφλ γλφθν εἰζέξρεηαη ὅπνηνο ἀμηψλεηαη λά γλσξίζεη θαί λά δεῖ ηφλ Θεφ». 

πνκέλσο ηφ ἴδην θῶο ἦηαλ αὐηφ πνχ πξσηχηεξα ἔβιεπαλ λά ιάκπεη ἀπφ ηφ πξφζσπν 

ηνῦ Κπξίνπ νἱ ἀπφζηνινη θαί ἡ θσηεηλή λεθέιε πνχ θαηφπηλ ἐπηζθίαζε. Ἀιιά ζηήλ ἀξρή 

ἐπεηδή ἔιακπε κεηξηφηεξα, ἐπέηξεπε ηήλ ὅξαζε. Ὅηαλ ὅκσο δηαρχζεθε κέ πνιχ 

κεγαιχηεξε ἔληαζε, ἦηαλ γη᾽ αὐηνχο ἀφξαην ιφγῳ ηῆο ἀζχγθξηηεο ιακπξφηεηαο. Καί ἔηζη 

ἐπηζθίαζε ηήλ πεγή ηνῦ ζείνπ θαί ἀελλάνπ θσηφο, ηφλ ἥιην ηῆο δηθαηνζχλεο Φξηζηφ. 

Ἄιισζηε, θαί ζηφλ αἰζζεηφ ἥιην ηφ ἴδην θῶο θαί ηήλ ὅξαζε παξέρεη κέζσ ηῆο ἀθηίλαο 

θαί ἀθαηξεῖ πάιη ηήλ ὅξαζε, ὅηαλ θαηάκαηα ηφλ θνηηάμεη θαλείο, δηφηη ἡ ιακπξφηεηά ηνπ 

εἶλαη ὑπεξάλσ ηῆο δπλαηφηεηαο ηῶλ ὀθζαικῶλ καο. 

Ἀιι᾽ ὁ κέλ αἰζζεηφο ἥιηνο θαίλεηαη ὅπσο εἶλαη ἐθ θχζεσο θαί ὄρη ὅπσο ζέιεη, νὔηε κφλν 

ζέ ὅπνηνπο ζέιεη. Ὁ δέ ἥιηνο ηῆο ἀιήζεηαο θαί ηῆο δηθαηνζχλεο Φξηζηφο, ἔρνληαο ὄρη 

κφλν θχζε θαί θπζηθή ιακπξφηεηα θαί δφμα, ἀιιά θαί ζέιεζε ἀλάινγε, θσηίδεη 

πξνλνεηηθῶο θαί ζσηήξηα κφλν ὅζνπο ζέιεη θαί ὅζν ζέιεη. Ἔηζη ζέιεζε θαί θάλεθε ζάλ 

ἥιηνο ἐλψπηνλ ηῶλ ἀπνζηφισλ θαί κάιηζηα ὄρη ἀπφ κεγάιε ἀπφζηαζε. Ἔπεηηα ἔιακςε 

πηφ ἔληνλα θαηά ηήλ ζέιεζή Τνπ θαί ἀπφ ηήλ ἀζχγθξηηε θσηεηλφηεηα ἔγηλε ἀφξαηνο ζηά 

κάηηα ηῶλ ἀπνζηφισλ, ζάλ λά εἰζῆιζε ζέ θσηεηλή λεθέιε. Ἀιιά θαί θσλή ἀθνχζζεθε 

ἀπφ ηήλ λεθέιε: «Αὐηφο εἶλαη ὁ Υἱφο κνπ ὁ ἀγαπεηφο, ζηφλ ὁπνῖνλ εὐδφθεζα, Αὐηφλ λά 

ἀθνῦηε». Ὅηαλ ὁ Κχξηνο βαπηίζζεθε ζηφλ Ἰνξδάλε, ἀλνίρζεθαλ νἱ νὐξαλνί θαί ἡ ἴδηα 

ἀθνχζζεθε θσλή ἀπφ ηήλ δφμα ἐθείλε ἀζθαιῶο, ηήλ ὁπνία δφμα θαί ὁ Σηέθαλνο 

ἀξγφηεξα ἐλαηέληζε, ὅηαλ ἄλνημαλ γη᾽ αὐηφλ νἱ νὐξαλνί θαί θαηαιήθζεθε ἀπφ ηφλ 

Πλεῦκα ηφ Ἅγην. Τψξα ἀθνχζζεθε ἀπφ ηήλ λεθέιε, πνχ ἐπηζθίαζε ηφλ Ἰεζνῦ. πνκέλσο 

εἶλαη αὐηή ἡ ἴδηα ἡ ὑπεξνπξάληα δφμα ηνῦ Θενῦ. Πῶο ινηπφλ εἶλαη αἰζζεηφ θῶο ηφ 

ὑπεξνπξάλην; 

Δίδαμε δέ ἡ ἀπφ ηήλ λεθέιε θσλή ηνῦ Παηξφο, ὅηη ὅια ἐθεῖλα ηά πξφ ηῆο ἐιεχζεσο ηνῦ 

Κπξίνπ θαί Θενῦ θαί Σσηήξα καο Ἰεζνπ Φξηζηνῦ, νἱ λνκνζεζίεο, νἱ πἱνζεζίεο, ἦηαλ 

ἀηειῆ θαί δέλ ἔγηλαλ νὔηε ηειέζζεθαλ ζχκθσλα κέ πξνεγνχκελν ζέιεκα ηνῦ Θενῦ, ἀιιά 

παξαρσξήζεθαλ γηά ηήλ κέιινπζα αὐηή ηνῦ Κπξίνπ παξνπζία θαί ἐπηθάλεηα. Αὐηφο 

ινηπφλ εἶλαη ἐθεῖλνο, ζηφλ ὁπνῖν εὐδνθεῖ θαί ἀλαπαχεηαη θαί εὐαξεζηεῖηαη ηέιεηα ὁ 

Παηήξ, ὅπσο ζέ Υἱφ ἀγαπεηφ. Γη᾽ αὐηφ θαί παξαγγέιιεη Αὐηφλ λά ἀθνῦκε θαί ζ᾽ Αὐηφλ 

λά πεηζαξρνῦκε. Καί ὅηαλ ιέεη «εἰζέιζεηε ἀπφ ηήλ ζηελή πχιε, δηφηη εἶλαη πιαηεηά θαί 

ἄλεηε ἡ ὁδφο πνχ ὁδεγεῖ ζηήλ ἀπψιεηα, ἐλῶ ζηελή θαί δχζβαηε ἡ ὁδφο πνχ ὁδεγεῖ ζηήλ 

δσή», Αὐηφλ λά ἀθνῦηε. Κη ὅηαλ ιέεη πῶο ηφ θῶο αὐηφ εἶλαη βαζηιεία ηνῦ Θενῦ, Αὐηφλ 

λά ἀθνῦηε, ζ᾽ Αὐηφλ λά πηζηεχεηε θαί ηέηνηνπ θσηφο λά θαζηζηᾶηε ἀμίνπο ηνχο ἑαπηνχο 

ζαο. 
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Ὅηαλ ινηπφλ θάλεθε ἡ θσηεηλή λεθέιε θαί ἤρεζε ἀπφ ηήλ λεθέιε ἡ παηξηθή θσλή, 

ἔπεζαλ, ιέεη, κέ ηφ πξφζσπν ζηήλ γῆ νἱ καζεηέο· ὄρη ἐμ αἰηίαο ηῆο θσλῆο, ἀθνῦ θαί 

ἄιινηε πνιιέο θνξέο ἀθνχζζεθε, ὄρη κφλν ζηφλ Ἰνξδάλε ἀιιά θαί ζηά Ἱεξνζφιπκα ὅηαλ 

πιεζίαδε ηφ ζσηήξην πάζνο. Πξάγκαηη, ὅηαλ ὁ Κχξηνο εἶπε «Πάηεξ, δφμαζε ηφ ὄλνκά 

Σνπ» ἦιζε θσλή ἀπφ ηφλ νὐξαλφ: «Τφ ὄλνκά κνπ ηφ δφμαζα θαί πάιη ζά ηφ δνμάζσ» 

(Ἰσ. 12, 28), θαί ὅινο κέλ ὁ ὄρινο ἄθνπζε, ἀιιά θαλείο ἀπφ αὐηνχο δέλ ἔπεζε. δῶ ὅκσο 

ὄρη κφλν θσλή, ἀιιά θαί θῶο ἀπεξηφξηζην ζπλάκα θάλεθε. Εὐιφγσο, ινηπφλ, θαηάιαβαλ 

νἱ ζενθφξνη Παηέξεο ὅηη γη᾽ αὐηφλ ηφλ ιφγν ἔπεζαλ πξελεῖο νἱ καζεηέο, ὄρη γηά ηήλ 

θσλή, ἀιιά γηά ηφ παξάμελν θαί ὑπεξθπέο θῶο. Δηφηη θαί πξίλ θζάζεη ἡ θσλή ἦζαλ 

θνβηζκέλνη, ὅπσο ιέεη ὁ Μᾶξθνο, ζαθῶο ἀπφ ηήλ ζενθάλεηα ἐθείλε. 

Ὅκσο, ὅηαλ κέ ὅια αὐηά ἀπνδεηθλχεηαη ὅηη ηφ θῶο ἐθεῖλν εἶλαη ζεῖν θαί ὑπεξθπέο θαί 

ἄθηηζην, ηί παζαίλνπλ πάιη αὐηνί πνχ ἐπηδίδνληαη κέ ὑπεξβνιηθφ δῆιν ζηήλ ζχξαζελ θαί 

ζαξθηθή παηδεία θαί δέλ κπνξνῦλ λά γλσξίζνπλ ηά ηνῦ Πλεχκαηνο; Καηξαθπινῦλ ζέ 

ἄιιν γθξεκφ. Δέλ ηφ ὀλνκάδνπλ ζεία δφμα, νὔηε βαζηιεία Θενῦ, νὔηε θάιινο, νὔηε ράξε, 

νὔηε ιακπξφηεηα, ὅπσο ἀπφ ηφλ Θεφ θαί ηνχο ζενιφγνπο δηδαρζήθακε, ἀιιά 

ἰζρπξίδνληαη ὅηη ηνῦην εἶλαη ἡ νὐζία ηνῦ Θενῦ, ηφ ὁπνῖν πξνεγνπκέλσο ἔιεγαλ ὅηη εἶλαη 

αἰζζεηφ θαί θηηζηφ. Ὁ δέ Κχξηνο ζηά εὐαγγέιηα ιέεη πψο ηνχηε ἡ δφμα δέλ εἶλαη θνηλή 

κφλν ζ᾽ Αὐηφλ θαί ηφλ Παηέξα, ἀιιά θαί ζηνχο ἁγίνπο ἀγγέινπο, θαζψο γξάθεη ὁ ζεῖνο 

Λνπθᾶο: «ὅπνηνο ληξαπεῖ λά ὁκνινγήζεη ἐκέλα θαί ηήλ δηδαζθαιία κνπ ζηήλ γελεά αὐηή, 

ζά ληξαπεῖ θαί ὁ Υἱφο ηνῦ ἀλζξψπνπ γη αὐηφλ, ὅηαλ ἔιζεη κέζα ζηήλ δφμα Τνπ θαί ηήλ 

δφμα ηνῦ Παηξφο θαί ηῶλ ἁγίσλ ἀγγέισλ» (Λνπθ. 9, 26). Αὐηνί ινηπφλ πνχ ἰζρπξίδνληαη 

πψο ἡ δφμα αὐηή εἶλαη νὐζία, ζά δερζνῦλ ὅηη αὐηή εἶλαη θνηλή νὐζία ηνῦ Θενῦ θαί ηῶλ 

ἀγγέισλ, πξᾶγκα πνχ ἀπνηειεῖ ἐζράηε ἀζέβεηα. 

Μάιηζηα, ὄρη κφλν νἱ ἄγγεινη, ἀιιά θαί νἱ ἅγηνη κεηαμχ ηῶλ ἀλζξψπσλ κεηέρνπλ ζ᾽ αὐηή 

ηήλ δφμα θαί βαζηιεία. Ἀιι᾽ ὁ κέλ Παηήξ θαί ὁ Υἱφο καδί κέ ηφ ζεῖν Πλεῦκα ἔρνπλ 

θπζηθή ηνχηε ηήλ δφμα θαί βαζηιεία, νἱ δέ ἅγηνη ἄγγεινη θαί ἄλζξσπνη ηήλ ἀπνθηνῦλ 

θαηά ράξε, δερφκελνη ἀπφ ἐθεῖ ηήλ ἔιιακςε. Ἄιισζηε θαί ὁ Μσυζῆο θαί ὁ Ἠιίαο, πνχ 

ἐκθαλίζζεθαλ καδί Τνπ ζ᾽ αὐηή ηήλ δφμα, αὐηφ ἀθξηβῶο κᾶο παξέζηεζαλ. Ὁ δέ Μσυζῆο 

θάλεθε θνηλσλφο ηῆο ζετθῆο δφμαο ὄρη κφλν ηψξα ἐπάλσ ζηφ Θαβψξ, ἀιιά θαί ηφηε πνχ 

ηφ πξφζσπφ ηνπ δνμάζζεθε ηφζν, ὥζηε λά κή κπνξνῦλ νἱ Ἰζκαειῖηεο λά ηφ ἀληηθξχζνπλ. 

Τνῦην δειψλεη θαί αὐηφο πνχ ιέεη ὅηη ὁ Μσυζῆο δέρζεθε ζηφ ζλεηφ πξφζσπφ ηνπ ηήλ 

ἀζάλαηε δφμα ηνῦ Παηξφο. Καζψο θαί ἐθεῖλνο πνχ, ὅηαλ ὁ Εὐλφκηνο ραξαθηήξηδε 

ἀκεηάδνηε πξφο ηφλ Υἱφ ηήλ δφμα ηνῦ Παληνθξάηνξα, ηφλ ἀληέθξνπζε ιέγνληαο ὅηη, δέλ 

ζά ἀλερφκνπλ ηέηνην ιφγν, ἀθφκε θη ἄλ ἀλαθεξφηαλ ζηφλ Μσυζῆ. 

Κνηλή, ινηπφλ, θαί κία εἶλαη ἡ δφμα θαί ἡ βαζηιεία θαί ἡ ιακπξφηεηα ηνῦ Θενῦ θαί ηῶλ 

ἁγίσλ Τνπ. Γη᾽ αὐηφ θαί ὁ ςαικσδφο πξνθήηεο ςάιιεη: «ἡ ιακπξφηεηα ηνῦ Θενῦ καο ζά 

εἶλαη ἐπάλσ καο» (Χαικ. 89, 19). Ἀιιά θαλείο κέρξη ηψξα δέλ ηφικεζε λά πεῖ ὅηη εἶλαη 

κία θαί θνηλή ἡ νὐζία ηνῦ Θενῦ θαί ηῶλ ἁγίσλ. Καί βέβαηα θνηλή θάλεθε ηειεπηαῖα 

ἐπάλσ ζηφ ὄξνο ἡ ζεία ιακπξφηεηα ηῆο ζεφηεηαο ηνῦ Λφγνπ θαί ηῆο ἀλζξψπηλεο ζάξθαο. 

Ὅηη εἶλαη ὅκσο θνηλή ἡ νὐζία ηῆο ζεφηεηαο θαί ηῆο ζάξθαο, ζά ηφ ἔιεγαλ ὁ Εὐηπρήο θαί 

ὁ Δηφζθνξνο θαί ὄρη αὐηνί πνχ ζέινπλ λά εἶλαη εὐζεβεῖο. Καί ηήλ κέλ δφμα αὐηή θαί 

ιακπξφηεηα, ὅπσο θαί ηψξα ηήλ εἶδαλ νἱ ζπλνδνηπφξνη ηνῦ Ἰεζνῦ, ὅινη ζά ηήλ 

ἀληηθξχζνπλ, ὅηαλ ὁ Κχξηνο θαλεῖ λά ιάκπεη ἀπφ ἀλαηνιή ἕσο δχζε. Καλείο ὅκσο δέλ 
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ζηάζεθε ζηήλ ὑπφζηαζε θαί νὐζία ηνῦ Θενῦ θαί εἶδε ἤ πεξηέγξαςε ηήλ ζεία θχζε. Καί 

ηφ κέλ ζεῖν ηνῦην θῶο δίδεηαη κέ κέηξν θαί ἐπηδέρεηαη ηφ κᾶιινλ θαί ἦηηνλ κεξηδφκελν 

δίρσο λά δηαηξεῖηαη, θαηά ηήλ ἀμία αὐηῶλ πνχ ηφ δέρνληαη. Ἡ ἀπφδεημε εἶλαη θνληά. Τφ 

κέλ πξφζσπν ηνῦ Κπξίνπ ἔιακςε πηφ πνιχ ἀπ᾽ ηφλ ἥιην, ηά δέ ἱκάηηα ἔγηλαλ ιακπξά θαί 

ιεπθά ζάλ ρηφλη. Καί ὁ Μσυζῆο θαί ὁ Ἠιίαο ζηήλ ἴδηα ζεάζεθαλ δφμα, ἀιιά θαλείο ηνπο 

δέλ ἄζηξαςε ηφηε ζάλ ἥιηνο. Καί νἱ ἴδηνη νἱ καζεηέο κέξνο ηνῦ θσηφο ἐθείλνπ εἶδαλ, 

κέξνο δέλ κπφξεζαλ λά ἀηελίζνπλ. 

Ἔηζη ινηπφλ κεηξεῖηαη θαί κεξίδεηαη, δίρσο λά δηαηξεῖηαη, ηφ θῶο ἐθεῖλν θαί ἐπηδέρεηαη 

αὐμνκείσζε. Καί ἕλα κέξνο αὐηνῦ γλσξίδεηαη ηψξα ἕλα κέξνο ἀξγφηεξα. Γη᾽ αὐηφ θαί ὁ 

ζεῖνο Παῦινο ιέεη: «ηψξα θαηά κέξνο γλσξίδνπκε θαί θαηά κέξνο πξνθεηεχνπκε» (Α´ 

Κνξ. 13, 9). Ὅκσο ηειείσο ἀκέξηζηε θαί ἀθαηάιεπηε εἶλαη ἡ νὐζία ηνῦ Θενῦ θαί θακκηά 

νὐζία δέλ ἐπηδέρεηαη αὐμνκεηψζεηο. Καηά ηά ἄιια, εἶλαη γλψξηζκα ηῶλ θαηαξακέλσλ 

Μεζζαιηαλῶλ ηφ λά λνκίδνπλ ὅηη ἡ νὐζία ηνῦ Θενῦ γίλεηαη ὁξαηή ζηνχο θαη᾽ αὐηνχο 

ἀμίνπο. κεῖο ὅκσο ἀλαηξέπνληαο θαί ηνχο παιαηνχο θαί ηνχο ζχγρξνλνπο θαθνδφμνπο 

θαί πηζηεχνληαο, θαζψο δηδαρζήθακε, ὅηη νἱ ἅγηνη βιέπνπλ θαί θνηλσλνῦλ ὄρη ηήλ νὐζία 

ηνῦ Θενῦ, ἀιιά βαζηιεία θαί δφμα θαί ιακπξφηεηα θαί θῶο ἀπφξξεην θαί ζεία ράξε, ἄο 

ὁδεχζνπκε πξφο ηήλ ιάκςε ηνῦ θσηφο ηῆο ράξηηνο, γηά λά γλσξίζνπκε θαί λά 

ζεσξήζνπκε ηξίθσηε Θεφηεηα, πνχ ἀθηηλνβνιεῖ ἑληαία ἀπφξξεηε αἴγιε ἀπφ κία 

ηξηζππφζηαηε θχζε. Καί ηά κάηηα ηνῦ λνῦ ἄο ἀλπςψζνπκε πξφο ηφλ Λφγν, πνχ εἶλαη 

ηψξα κέ ηφ ζῶκα Τνπ ἐγθαηεζηεκέλνο πάλσ ἀπφ ηίο νὐξάληεο ἁςῖδεο. Αὐηφο, ζενπξεπῶο 

θαζήκελνο ζηά δεμηά ηῆο κεγαισζχλεο, ζάλ ἀπφ καθξπλφ ηφπν κᾶο ζηέιλεη αὐηφ ηφ 

κήλπκα: «ὅπνηνο ζέιεη λά παξαζηεῖ ζ᾽ αὐηή ηήλ δφμα, ἄο κηκεῖηαη θαηά ηφ δπλαηφλ θαί ἄο 

πνξεχεηαη ηήλ ὁδφ θαί ηήλ πνιηηεία, ηήλ ὁπνία ὑπέδεημα κέ ηφλ ἐπίγεην βίν κνπ». 

Ἄο παξαηεξνῦκε, ινηπφλ, κέ ηνχο ἐζσηεξηθνχο ὀθζαικνχο ηφ κέγα ηνῦην ζέακα, ηήλ 

θχζε καο λά δεῖ αἰσλίσο κέ ηφ ἄυιν πῦξ ηῆο ζεφηεηνο. Καί ἀθνῦ ἀπνβάινπκε ηνχο 

δεξκάηηλνπο ρηηῶλεο, ηνχο ὁπνίνπο θνξέζακε ἐμαηηίαο ηῆο παξαβάζεσο, ηά γεψδε θαί 

ζαξθηθά θξνλήκαηα, ἄο ζηαζνῦκε ζέ γῆ ἁγία, ἀλαδεηθλχνληαο ὁ θαζέλαο ηήλ δηθή ηνπ γῆ 

ἁγία δηά ηῆο ἀξεηῆο θαί ηῆο ἀλαηάζεσο πξφο ηφ Θεφ, ὥζηε λά ἔρνπκε παξξεζία, ὅηαλ 

ἔξρεηαη ὁ Θεφο κέζα ζέ θῶο, θαί πξνζηξέρνληαο λά θσηηζζνῦκε θαί θσηηδφκελνη λά 

δήζνπκε αἰσλίσο καδί Τνπ πξφο δφμα ηῆο ηξηζήιηαο θαί κνλαξρηθσηάηεο ιακπξφηεηαο, 

ηψξα θαί πάληα θαί ζηνχο αἰῶλεο ηῶλ αἰψλσλ. 

 


