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Ἡ Θεία Μεταμόρφωσις τοῦ ΚΥΡΙΟΥ καὶ ΘΕΟΥ καὶ ΣΩΤΗΡΟΣ
ἡμῶν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ εἰς τὸ ὄρος Θαβὼρ περιγράφεται ὑπὸ τοῦ Εὐ -
αγγελιστοῦ Ματθαίου οὕτω: «Καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ
ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευ -
κὰ ὡς τὸ ΦΩΣ.... Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκί α σεν
αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου
ὁ Ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. ΙΖ´ 2-5). 

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος ἦτο μία μερικὴ φανέρωσις, «καθὼς
ἠδύναντο» νὰ ἰδοῦν οἱ Μαθηταί, τοῦ ΑΚΤΙΣΤΟΥ, ΑΝΑΡΧΟΥ καὶ
ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ, τοῦ πηγάζοντος ἐκ τῆς ΘΕΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ,
ἡ ὁποία ἐνυπάρ χει Ἀχρόνως εἰς τὴν Θεαρχικὴν Ὑπόστασιν τοῦ Χρι-
στοῦ, εἰς τὸ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ Πρόσω πόν Του. Τὸ ΦΩΣ αὐτό, ὑπάρχον
Ἀνάρχως εἰς τὸ Πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Λόγου, καὶ μένον Ἀχώριστον ἀπὸ
Αὐτόν, μετεδόθη καὶ εἰς τὴν Σάρκα τῆς κτιστῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τὴν
ὁποίαν προσέλαβεν ἐν χρό νῳ ὁ Χριστὸς κατὰ τὴν Ἡμέραν τοῦ Εὐαγγε-
λισμοῦ. Ἐξ ἄκρας συλλήψεως, τὸ ΦΩΣ αὐτὸ ὑπάρχει εἰς τὴν ΘΕΟΫ-
ΠΟΣΤΑΤΟΝ Σάρκα τοῦ ΚΥΡΙΟΥ ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν φαίνεται.

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, δὲν ἦτο μετατροπὴ τοῦ Χριστοῦ εἰς
κάτι ἀνώτερον τὸ ὁποῖον πρὶν ὁ Ἰησοῦς δὲν ἦτο, οὔτε πρόσληψις Θείας
Δόξης τὴν ὁποίαν πρὶν δὲν εἶχεν. Ἀδύνατον τοῦτο, κατὰ τὸν ἀψευδῆ λόγον
τοῦ Σαρ κωθέντος Λόγου: «Καὶ νῦν δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρὰ Σεαυτῷ
τῇ Δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ Σοί» (Ἰωάν. ΙΖ´ 5). Ἀπ᾽
ἐναντίας, τὸ Φῶς ἐκεῖνο ἦτο μία Θεία Ἐνέργεια, μία Κατὰ Χάριν δή-
λωσις τῆς Ἀκτίστου Φύσεώς Του, τὴν ὁποίαν ἔχει Ἀϊδίως ἐξ αὐ τῆς τῆς
Ἀχρόνου καὶ Ἀρεύστου ἐκ Πατρὸς Προαιωνίου Γεννήσεώς Του.

«Τὴν τῶν βροτῶν ἐναλλαγήν... δεικνύς,
ἐπὶ τοῦ ὄρους Θαβὼρ μετεμορφώθης.»

«Ἐγώ εἰμι τὸ ΦΩΣ τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. Η´ 12,  Θ´ 5).
«Ἐν Αὐτῷ ΖΩΗ ἦν, καὶ ἡ ΖΩΗ ἦν τὸ ΦΩΣ τῶν ἀνθρώπων. 

Ἰωάννης... ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ΦΩΤΟΣ... 
Ἦν τὸ ΦΩΣ τὸ Ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς

τὸν κόσμον» (Ἰωάν. Α´ 4-9).
Θεοτόκε... «ἡ ΦΩΣ τεκοῦσα τὸ Θεῖον καὶ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ»

(Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανών, ὠδὴ Ε´, Τροπάριον).
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Τὰ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως δὲν τὸ ἀπέκτησεν ἐκείνην τὴν στιγμὴν ὁ
Χριστός, ἀλλὰ τὸ ἔχει προαιωνίως διότι Αὐτὸς εἶναι τὸ «Φῶς τὸ ἐκ Φωτός»
(Σύμβολον Πίστεως, β´ ἄρθρον), ὡς ὁ ἴδιος εἶπεν: «Ἐγώ εἰμι τὸ ΦΩΣ τοῦ
κόσμου» (Ἰωάν. Η´ 12,  Θ´ 5). Διὰ τοῦτο, ἡ Ἱερὰ Ὑμνολογία τῆς Ἑορτῆς
τῆς Μεταμορφώσεως βοᾶ ὅτι τὸ ΦΩΣ τῆς Μεταμορφώσεως εἶναι ΑΝΑΡ-
ΧΟΝ καὶ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ ὅπως εἶναι ΑΝΑΡΧΟΣ καὶ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ
ὁ ἴδιος ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ. Ἰδοὺ ἐλάχισται ἀποδείξεις: «Τὸ ἄσχετον τῆς Σῆς
Φωτοχυσίας καὶ ἀπρόσιτον τῆς ΘΕΟΤΗΤΟΣ θεασάμενοι τῶν Ἀποστόλων
οἱ πρόκριτοι, ἐπὶ τοῦ ὄρους τῆς Μεταμορφώσεως, ΑΝΑΡΧΕ  ΧΡΙΣΤΕ, τὴν
Θείαν ἠλλοιώθησαν ἔκστασιν» (Στιχηρὸν Ἀπόστιχον Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς).
Ὁμοίως: «Σὺ τὸ ΑΧΡΟΝΟΝ  ΦΩΣ ὑπάρχεις ΧΡΙΣΤΕ καὶ Ἀπαύγασμα τοῦ
ΠΑΤΡΟΣ, εἰ καὶ θέλων, Σάρξ ὡράθης ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ» (Τροπάριον Αἴ -
νων Ἑορτῆς). Ἐπίσης: «ΑΝΑΡΧΕ Σῶτερ ΧΡΙΣΤΕ ὁ ΘΕΟΣ, ὁ τότε τού -
τοις, τὸ ΦΩΣ Σου λάμψας, φώτισον τὰς ψυχάς ἡμῶν» (Κάθισμα Ὄρθρου
Ἑορτῆς). Διὸ καὶ ἡ Παναγία Μήτηρ τοῦ Χριστοῦ ὑμνεῖται ὑπὸ τῆς Ἐκκλη-
 σίας ὡς ΘΕΟΤΟΚΟΣ,ὡς «ἡ ΦΩΣ τεκοῦσα τὸ Θεῖον καὶ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ»
(Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανών, ὠδὴ Ε´, Τροπάριον), καὶ προσφωνεῖται ὡς
ΜήτηρτοῦΦΩΤΟΣ, «Τὴν ΘΕΟΤΟΚΟΝ καὶ Μητέρα τοῦ ΦΩΤΟΣ ἐν
ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνομεν» (Ἐκφώνησις Ἱερέως κατὰ τὴν Θ´ ὠδήν,
ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας παρὰ τῇ Ὡραίᾳ Πύλῃ). 

Ἐὰν τὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως τὸ ἀπέκτησεν ὁ Χριστὸς τὴν ὥραν
τῆς Μεταμορφώσεως καὶ δὲν τὸ εἶχε πρίν, γεννῶνται τὰ ἐρωτήματα: Ἀπὸ
ποῦ προῆλθε; Τί ἀπέγινε μετὰ τὴν ἐμφάνισίν του; Τί φύσεως ἦτο, ὑλικόν,
κτιστόν, χρονικόν, ἐφήμερον; Διατί, ἐνῶ ἔλαμψεν ὡς ὁ ἥλιος, δὲν τὸ εἶδον
καὶ οἱ ἄλλοι Μαθηταὶ οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχον ἀνέβη εἰς τὸ Ὄρος; 

Ἡ Ἁγία Θ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τοῦ 1351,καθὼς καὶ κατὰ τὰς προη -
γηθείσας Συνόδους τοῦ 1341καὶ 1347, ἀπεφάσισε καὶ ἐδογμάτισεν ὅτι τὸ
Φῶς αὐτὸ εἶναι Ἄκτιστον καὶ Ἄναρχον καὶ Προαιώνιον, πηγάζον ἐκ τῆς
Θείας Φύσεως ἢ Οὐσίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ δι᾽ αὐτὸ ἡ Θεία ταύτη Ἐνέργεια
ὀνομάζεται καὶ «ΘΕΟΤΗΣ» κατὰ τοὺς Ἁγίους: «Καὶ ΘΕΟΤΗΤΑ καὶ
ταύτην δὴ τὴν Θείαν Ἐνέργειαν ὀνομάζεσθαι παρὰ τῶν αὐτῶν Θεολόγων
ἀκούσαντες [ἤτοι, παρὰ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου τοῦ Θεολό -
γου, Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, κ.λπ.], ἀσμένως
ἐδέξαντο» («Τόμος Συνοδικός, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς συγκροτηθείσης
ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ 1351», παρ. 16, ἐν Ἰωάννῃ Ν. Καρμίρῃ, Τὰ Δογ-
 ματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας,
τόμος Α´, Ἀθῆναι 1952, σελ. 320).
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Τρία γιγνώσκομεν περὶ Θεοῦ, κατὰ τὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων Διδασκα -
λίαν καὶ ἐξόχως κατὰ τὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ: 

α) Τὰς ΤΡΕΙΣ Θεαρχικὰς ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΤΡΟΣ - ΥΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ἤτοι, τὸ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ τοῦ Ἑνὸς ΘΕΟΥ. 

β) Τὴν ΜΙΑΝ Ἄκτιστον Θείαν ΟΥΣΙΑΝ καὶ ΦΥΣΙΝ τῆς Ἀδιαιρέτου
Ὁμοουσίου ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ. 

γγ) Τὰς Ἀκτίστους Θείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, τὴν Θείαν ΧΑΡΙΝ, τὴν πη-
γάζουσαν ἀπὸ τὴν Ἄκτιστον Μίαν Θείαν Οὐσίαν καὶ ἐνεργουμένην
κατὰ τὴν Μίαν Βούλησιν καὶ Θέλησιν τῆς ΤΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣΗΣ Ἁγίας
Τριάδος.

Παρὰ τὴν τριπλῆν αὐτὴν διάκρισιν, Οὐσίας, Ὑποστάσεων, Ἐνεργειῶν,
ΜΙΑ εἶναι ἡ ΘΕΟΤΗΣ, ΕΝΑΣ εἶναι ὁ ΘΕΟΣ, Ἁπλοῦς, Ἀμερής, Ἀδιαί -
ρετος. Χάριν ὅμως αὐτῆς τῆς διακρίσεως, εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξηγηθῇ πῶς
ἐπικοινωνεῖ ὁ Ἄκτιστος Θεὸς μὲ τὰ λογικὰ κτίσματα. Διὰ τῶν Θείων
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνῃ γνωστὸς εἰς τοὺς Ἀγγέλους καὶ εἰς
τοὺς ἀνθρώπους ὁ Θεός. ΚΑΤ᾽ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ γίνεται γνωστὸς ὁ Ἀληθὴς
Θεός, ὅτι εἶναι Μονὰς ἐν Τριάδι καὶ Τριὰς ἐν Μονάδι: Μονὰς ΚΑΤΑ
ΤΗΝ  ΟΥΣΙΑΝ καὶ Τριὰς ΚΑΤΑ  ΤΑΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ. Διὰ τῶν Θείων
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ἐπικοινωνεῖ ὁ Θεὸς μὲ τὰ λογικὰ κτιστὰ ὄντα καὶ τὰ ἑνώ-
νει μετ᾽ Αὐτοῦ. Αὐτὴ δὲ ἡ κατὰ Θείαν Χάριν καὶ Ἐνέργειαν Κοινωνία
Προσώπων, Σχέσις Θεώσεως, καὶ Ἕνωσις εἰς Σῶμα Ἕν, εἶναι καὶ
λέγεται ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΘΕΟΥ. 

Τὸ ΦΩΣ τῆς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ δὲν εἶναι Οὐσία Θεοῦ, δὲν εἶναι
Ὑπόστασις Θεοῦ, εἶναι μία Ἄκτιστος Θεία ΕΝΕΡΓΕΙΑ ἡ ὁποία πη-
γάζει ἐκ τῆς Θείας Οὐσίας, καὶ ἐκχέεται πρὸς τὴν κτίσιν κατὰ τὴν
Μίαν Θείαν Βούλησιν ὑπὸ τῶν Τριῶν ὁμοῦ Θεαρχικῶν Ὑποστάσεων.
Ὀνομάζεται δὲ καὶ ΘΕΟΤΗΣ, ἥτις Φωτίζει, Ἁγιάζει καὶ Θεώνει τοὺς
μετέχοντας.

Διὰ τοῦτο, ἡ Θεία Μεταμόρφωσις:
(α) Ἀπεκάλυψεν ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΥΙΟΣ

ΤΟΥ ΘΕΟΥ, «Ὁ ὬΝ» (Ἔξ. Γ´ 14), ὅτι ὑπάρχει ΠΡΟ ΑΙΩΝΙΩΣ, ὅτι εἶ -
ναι ὁ Μεσσίας, Ἄναρχος, Φῶς Ἀρχίφω τον, Πρόσ ωπον Θεαρχικόν, Ὁμο-
 ούσιος τῷ Πατρί, ἀσυγκρίτως ἀνώτερος τοῦ Μωϋσέως καὶ τοῦ Ἠλιοῦ,
ΘΕΟΣ Ζώντων καὶ Νεκρῶν∙ 

(β) Ὑπέδειξε μυστικῶς τὸν τύπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι
ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΣ, Πατήρ - Υἱός - Ἅγιον Πνεῦμα, Ὁμοούσιος καὶ Ἀ -
διαίρετος, Ὁμόθρονος καὶ Ὁμόδοξος∙ 
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(γγ) Ἐφανέρωσε τὸ ἀρχαῖον, τὸ ἀρχέτυπον, κάλλος τοῦ Ἀδάμ, ὅτι εἰς
αὐτὸ τὸ Φῶς ἔλαμπον πρὸ τῆς Πτώσεως οἱ Πρωτόπλαστοι, ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος ἐπλάσθη ἐν τιμῇ καὶ δόξῃ κατ᾽ εἰκόνα Χριστοῦ, «Ὁ χερσὶν Ἀοράτοις
πλάσας κατ᾽ εἰκόνα Σου, Χριστέ, τὸν ἄνθρωπον» (τροπάριον Ε´ Ὠδῆς
Δευτέρου Κανό νος Ἑορτῆς Μεταμορφώσεως), ἐπλάσθη «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ»
(Γέν. Α´ 26-27 & Ε´ 1) ∙

(δ) Προεδήλωσε τὴν μέλλουσαν δόξαν μὲ τὴν ὁποίαν θὰ λάμψουσιν
οἱ πίστει προσκυνοῦντες τὸν Χριστὸν ὡς τὸν Μονογενῆ Υἱὸν καὶ Λόγον
τοῦ ΘΕΟΥ, ὡς ΘΕΟΝ Ἀληθινὸν Συνάναρχον καὶ Συναναλλοίωτον
καὶ Συμπλαστουργοσύνθρο νον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι, κατὰ τὰ
Ἁγιογραφικά: «Τότε οἱ Δίκαιοι ἐκλάμ ψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ Βασιλείᾳ
τοῦ Πατρὸς αὐτῶν» (Ματθ. ΙΓ´ 43), «καὶ οἱ συνιέντες ἐκλάμψουσιν ὡς
ἡ λαμπρότης τοῦ στερεώματος καὶ ἀπὸ τῶν Δικαίων τῶν πολλῶν ὡς οἱ
ἀστέρες εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ ἔτι» (Δανιήλ. ΙΒ´ 3). 

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἂν καὶ ἐτέχθη ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας ὡς τέ-
λειος ἄνθρω  πος, εἶναι Προαιώνιος ὕπαρξις, Πρόσωπον Συνάναρχον μὲ
τὸν Θεὸν Πατέρα, Ὑπόστασις Συναΐδιος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι,
εἶναι ὁ Εἷς τῆς Ὁμοουσίου, Ἀτρέπτου καὶ Ἀναλλοι ώ του Ἁγί ας Τριάδος,
καὶ δι᾽ αὐτὸ τὸ Θαβὼρειον ΦΩΣ δὲν ἦτο τρεπτὸν καὶ ἀλλοιωτόν, ἀλλ᾽
Ἄτρεπτον καὶ Ἀναλλοίωτον ὡς Ἄκτιστον. Οὔτε ἦτο ἐπίκτητον. Δὲν ἐξε-
 χύθη ἐπάνω Του ἐκ τῶν ἄνω, ὅπως ἐκχέεται ἐπὶ τῶν Ἁγίων, ἀλλ᾽ ἦτο μία
μερικὴ καὶ προσω ρινὴ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ τῆς Θείας Δόξης τῆς ὑπαρ  χού-
 σης ἐν Αὐτῷ προαιωνίως. Ἦτο μία διάνοιξις, μία ἄρσις τοῦ καλύμ μα-
 τος τῶν ὀφθαλμῶν τῶν τριῶν μόνον Μαθητῶν, Πέτρου καὶ Ἰακώβου καὶ
Ἰωάννου, «ἕνα ξεσκέπασμα τῶν ματιῶν τους», μία ἐκ Πνεύματος Ἁ γίου
ἐνδυνάμωσις τῶν φυσικῶν των αἰσθήσεων, διὰ νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν Θείαν
ὀπτασίαν, νὰ ἰδοῦν τὸ Θεῖον Ὅραμα τοῦ ἀπαστρά πτοντος Χριστοῦ συν ο-
 μιλοῦντος μετὰ τῶν δύο Προφητῶν, Μωϋσέως καὶ Ἠλιοῦ, καὶ νὰ ἀκού σουν
ἐκ τῆς Φωτεινῆς Νεφέλης τὴν Θείαν ΦΩΝΗΝ τοῦ ΠΑΤΡΟΣ βεβαιοῦν -
τος, «οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ Ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκού -
ετε» (Ματθ. ΙΖ´ 5).

Τὰ Ἄκτιστα δὲν γίνονται ἀντιληπτὰ διὰ κτιστῆς δυνάμεως. Ὅσα ὑ -
περφυῆ καὶ Ἄκτιστα εἶδον καὶ ἤκουσαν οἱ Ἅγιοι Μαθηταὶ εἰς τὸ Ὄρος, μὲ
τοὺς ὀφθαλμούς των τὰ εἶδον καὶ μὲ τὰ ὦτα των τὰ ἤκουσαν, ἀλλ᾽ ὄχι
μὲ τὴν φυσικὴν τῶν αἰσθήσεων ἀνθρωπίνην δύναμιν, καθὼς μᾶς διδά-
σκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες: «Οὐ γίνεται τοιγαροῦν καὶ ἀπογίνεται, οὐδὲ πε-
ριγράφεται, οὐδ᾽ αἰσθητι κῇ δυνάμει ὑποπίπτει τὸ ΦΩΣ τῆς τοῦ ΚΥΡΙΟΥ
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, εἰ καὶ δι᾽ ὀφθαλμῶν σωματικῶν ἑώ ραται καὶ
πρὸς ὀλίγον χρόνον καὶ ἐν βραχείᾳ τοῦ ὄρους κορυφῇ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς
σαρκὸς ἐπὶ τὸ Πνεῦμα... μετέ βησαν οἱ τοῦ Κυρίου μύσται τῇ ἐναλλαγῇ
τῶν αἰσθήσεων, ἣν αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα ἐνήργησε, καὶ οὕτως εἶδον, οὗ τε
καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἐχαρίσατο τού τοις ἡ τοῦ Θείου Πνεύματος Δύναμις, τὸ
ἀπόρρητον ἐκεῖνο ΦΩΣ∙ ὃ μὴ συνι δόντες οἱ νῦν εἰς τοῦτο βλασφη-
μοῦντες, αἰσθητικῇ τε καὶ κτιστῇ δυνάμει τοὺς ἐκκρίτους τῶν Ἀποστό-
λων ἰδεῖν ᾠήθησαν τὸ ΦΩΣ τῆς τοῦ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, καὶ
διὰ τοῦτο κατασπᾶν ἐπιχειροῦσιν εἰς κτίσμα, μὴ μόνον τὸ ΦΩΣ ἐκεῖνο, τὴν
τοῦ ΘΕΟΥ ΔΟΞΑΝ καὶ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ, ἀλ λὰ καὶ τὴν Δύναμιν τοῦ Θείου
Πνεύματος, δι᾽ ἧς τὰ Θεῖα τοῖς ἀξίοις ἀπο καλύπτεται» (Ἅγιος Γρηγό-
ριος Παλαμᾶς, E.II.E. τόμ. 10, σελ. 366). Δη λαδή, τὸ φύσει Ἄκτιστον καὶ
Ἀπερίγραπτον ΦΩΣ τῆς Μεταμορφώσεως, ἔγινεν ἀντιληπτὸν διὰ τῶν
ὀφθαλμῶν τῶν προκρίτων Μα θητῶν, ἐπειδὴ τοὺς ἐπεσκίασεν ἡ Ἄκτιστος
Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τοὺς ἐνέδυσε μὲ Ἄκτιστον Δύναμιν, ὥστε
ἐπῆλθεν ἐναλλαγὴ τῶν αἰσθήσεων, ἀλλοίωσις τῶν αἰσθήσεων πρὸς τὰ
ἄνω, μεταμόρφωσις τῶν αἰσθήσεων τῶν Μαθη τῶν. 

Ὅσοι ἀρνοῦνται τὴν μεταμόρφωσιν τῶν φυσικῶν δυνάμεων τῶν Μα-
θητῶν τῶν ἰδόντων τὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως, εἶναι βλάσφη μοι,
διότι ὑποβιβάζουν εἰς κτίσμα καὶ αὐτὸ τὸ Θεῖον Φῶς, καὶ τὴν Δόξαν τοῦ
Θεοῦ, καὶ τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐπί-
στευεν ὁ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας καταδικασθεὶς τὸ 1341 Αἱρετικὸς Βαρλαὰμ ὁ
Καλαβρός, ὁ ὁποῖος ἔλεγεν ὅτι δὲν εἶναι προαιώνιον καὶ ἄκτιστον τὸ Φῶς
τῆς Μεταμορφώσεως, ἀλλὰ κτιστόν, ὑλικόν, πρόσφατον καὶ παρερχόμε-
νον, τὸ ὁποῖον δὲν τὸ εἶχε πρὶν ὁ Χριστός. Ὁ Θεσσαλονίκης Ἅγιος Γρηγό -
ριος ὅμως μᾶς λέγει: «Τοιγαροῦν, Ἐκεῖνος [ὁ Χριστός] μὲν τοιοῦτος ἦν
καὶ πρότερον, τοῖς δὲ τῶν Ἀποστόλων ὄμμασι τότε Θείαν Δύναμιν ἐν -
θείς, ἀναβλέψαι καὶ ἰδεῖν αὐτοὺς πεποίηκεν» (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς,
E.II.E. τόμ. 2, σελ. 596-597). 

Ὁ Ἰησοῦς τὸ εἶχεν αὐτὸ τὸ Ἄκτιστον Φῶς καὶ πρὶν τὸ ἰδοῦν οἱ Μαθηταί,
καὶ τὸ ἔχει καὶ μετὰ τὴν Μεταμόρφωσιν χωρὶς διακοπήν, διότι Αὐτὸς εἶ -
ναι ἡ Πηγή τοῦ Φωτός, ἀλλὰ τότε μόνον τὸ εἶδον ὅταν ἔβαλε εἰς τὰ μάτια
τους Θείαν Δύναμιν καὶ τοὺς ἐνεδυνάμωσε μὲ τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
 ματος νὰ ἰδοῦν τὰ ἀνώτερά των καὶ Ἄκτιστα τὰ ὁποῖα δὲν ἔβλεπον πρίν,
ὡς διδάσκει ὁ Ἅγιος: «Εἶχε δὲ ὑπὸ τὴν σάρκα κεκρυμμένην τὴν λαμπρό -
τητα τῆς Φύσεως τῆς Θείας. Οὐκοῦν τῆς ΘΕΟΤΗΤΟΣ ἐστι τὸ ΦΩΣ
ἐκεῖνο, καὶ ΑΚΤΙΣΤΟΝ ἐστιν∙ ἐπεὶ καὶ μετεμορφώθη Χριστὸς κατὰ τοὺς
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Θεολόγους, οὐχ ὃ οὐκ ἦν προσλαβόμενος, οὐδὲ εἰς ὅπερ οὐκ ἦν μεταβαλ -
λόμενος, ἀλλ᾽ ὅπερ ἦν τοῖς οἰκείοις Μαθηταῖς ἐκφαινόμενος, διανοίγων
τούτων τὰ ὄμματα καὶ ἐκ τυφλῶν ἐργαζόμενος βλέποντας. Οὐκοῦν οὐδὲ
τὸ ΦΩΣ ἐκεῖνο αἰσθητόν, οὐδὲ οἱ ὁρῶντες αἰσθητικοῖς ἁπλῶς ἑώρων
ὀφθαλμοῖς, ἀλλὰ μετασκευασθεῖσι τῇ Δυνάμει τοῦ Θείου Πνεύματος.
Ἐνηλλάγησαν οὖν, καί οὕτω τὴν ἐναλλαγήν εἶδον» (Ἅγιος Γρηγόριος Πα-
 λαμᾶς, E.II.E. τόμ. 10, σελ. 372-374). 

Τὴν Λαμπρότητα τῆς Θείας Δόξης, δηλαδή, δὲν τὴν προσέλαβεν ἐν χρό -
νῳ ὁ Χριστός, ἀλλὰ πάντοτε τὴν εἶχε, προαιωνίως ἀνῆκεν εἰς τὸ Πρόσ ω-
 πόν Του, ἀλλ᾽ ἐκρύπτετο κάτω ἀπὸ τὴν ἐν χρόνῳ προσληφθεῖσαν Σάρκα,
ἕως ὅτου Αὐτὸς διήνοιξε τῶν Μαθητῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς μὲ τὴν Χάριν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐφανερώθη εἰς αὐτούς. 

Τὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως ἦτο μία Ἄκτιστος Θεία Ἐνέργεια ἡ
ὁποία ἐθέωσε τοὺς Μαθητὰς καὶ τοὺς ἔδωσε τὴν δύναμιν νὰ ἰδοῦν τὰ Θεῖα
καὶ Ἄκτιστα. Τὸ Θεῖον καὶ Ἄκτιστον καὶ Προαιώνιον αὐτὸ Φῶς τὸ ὁποῖον
εἶχεν ὡς Θεαρχικὸν Πρόσωπον ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ
τὸ μετέδωσεν ὁ ἴδιος εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν Του ἐξ ἄκρας συλλήψεως
εἰς τὴν κοιλίαν τῆς Ἀχράντου Αὐτοῦ Μητρός, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐφανέρωνε πάν-
 τοτε. 

Οὕτω καὶ Συνοδικῶς ἐδογματίσθη: «ΑΝΑΡΧΩΣ μὲν γὰρ ἐκ Πατρὸς
Γεννηθείς, τὴν φυσικὴν ἀκτῖνα ΑΝΑΡΧΟΝ κέκτηται τῆς ΘΕΟΤΗΤΟΣ,
καὶ ἡ τῆς ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΔΟΞΑ καὶ ΔΟΞΑ τοῦ Σώματος γίνεται» («Συνο -
δικός Τόμος ἐπὶ ταῖς Μεγάλαις Συνόδοις τὸ 1341», παρ. 15, Δογματικὰ
καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα, τόμος Α´, σελ. 302-303). Ἐπίσης Συνοδικῶς ἐθε-
σπίσθη ὅτι: «Σήμερον ΦΩΤΟΣ Ἀπροσίτου ἄβυσσος, σήμερον Αἴγλης
Θείας χύσις ἀπεριόριστος ἐν τῷ Θαβὼρ τῷ ὄρει τοῖς Ἀποστόλοις αὐγά-
ζεται. Νῦν ὡράθη τὰ τοῖς ἀνθρωπίνοις ἀθέατα ὄμμασι∙ Σῶμα γήϊνον,
Θείαν ἀπαυγάζει Λαμπρότητα∙ Σῶμα θνητόν, Δόξαν πηγάζει Θεότη-
τος. Ὁ γὰρ «Λόγος Σάρξ», ἡ Σάρξ τε Λόγος «ἐγένετο», εἰ καὶ μὴ τῆς
οἰκείας ἐξέστη ἑκάτερον φύσεως∙ ὢ τοῦ θαύματος! Οὐκ ἔξωθεν ἡ Δόξα
τῷ Σώματι προσεγένετο, ἀλλ᾽ ἔνδοθεν ἐκ τῆς ἀρρήτῳ λόγῳ ἡνωμένης
Αὐτῷ ΚΑΘ’  ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ τοῦ Θεοῦ Λόγου ὑπερθέου ΘΕΟΤΗΤΟΣ»
(Ἴδε, «Συνοδικός Τόμος ἐπὶ ταῖς Μεγάλαις Συνόδοις τὸ 1341», παρ. 9,
Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα, σελ. 302, ληφθὲν ἀπὸ τὸν Ἅγιον Ἰωάν-
νην τὸν Δαμασκηνόν, «Α´ Λόγος εἰς τὴν Ὑπερένδοξον Μεταμόρφωσιν τοῦ
Κ.Η.Ι.Χ.», P.G. 96, 565B-548D & Ε.Π.Ε. 9, σελ. 12-14).
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Τὸ ἴδιον διδάσκει καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Ἔμπροσθεν
τῶν μαθητῶν μεταμορφοῦται, ὁ ἀεὶ ὡσαύτως δεδοξασμένος καὶ λάμ -
πων τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος. ΑΝΑΡΧΩΣ μὲν γὰρ ἐκ ΠΑΤΡΟΣ γεν-
νηθεὶς, τὴν φυσικὴν ἀκτῖνα ΑΝΑΡΧΟΝ κέκτηται τῆς ΘΕΟΤΗΤΟΣ,
οὐχ ὕστερον τὸ εἶναι, οὐδ’ αὖ τὴν δόξαν προσλαμβανόμενος. Ἐκ Πατρὸς
μὲν γάρ, ἀλλ’ ΑΝΑΡΧΩΣ καὶ ΑΧΡΟΝΩΣ ἐστί, τὴν οἰκείαν κεκτημένος
τῆς Δόξης τὴν Λαμπρότητα· καὶ σαρκωθεὶς ὁ Αὐτός ἐστιν, ἐν τῷ Αὐτῷ
μέ νων τῆς Θείας Φανότητος. Καὶ δοξάζεται μὲν ἡ σὰρξ ἅμα τῇ ἐκ τοῦ
μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγωγῇ, καὶ ἡ τῆς Θεότητος Δόξα καὶ Δόξα τοῦ
Σώματος λέγεται. Εἷς γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο Χριστός, τῷ Πατρὶ ὁμοού -
 σιος, καὶ ἡμῖν συμφυὴς καὶ ὁμόφυλος. Εἰ καὶ τοίνυν οὐδέποτε τὸ Σῶμα
τὸ Ἅγιον ἀμέτοχον τῆς Θείας Δόξης ὑφέστηκεν, ἀλλ’ ἐξ ἄκρας ἑνώσεως
τῆς καθ’ ὑπόστασιν τὴν Δόξαν τῆς Ἀοράτου ΘΕΟΤΗΤΟΣ τελείως πε-
πλού τηκεν, ὡς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν εἶναι ΔΟΞΑΝ τοῦ Λόγου καὶ τῆς
Σαρκός, ἀλλ’ ἀφανὴς ἡ Δόξα ὑπάρχουσα τῷ φαινομένῳ σώματι, τοῖς μὴ
χωροῦ σι τὰ καὶ Ἀγγέλοις ἀθέατα, τῆς σαρκὸς δεσμίοις ἀόρατος ἐχρημά -
τιζε. Μεταμορφοῦται τοίνυν, οὐχ ὃ οὐκ ἦν προσλαβόμενος, ἀλλ᾽ ὅπερ ἦν
τοῖς οἰκείοις Μαθηταῖς ἐκφαινόμενος, διανοίγων τούτων τὰ ὄμματα, καὶ
ἐκ τυφλῶν ἐργαζόμενος βλέποντας. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ, “Μετεμορφώθη
ἔμπροσθεν αὐτῶν.” Μένων γὰρ Αὐτὸς ἐν ταυτότητι, παρ’ ὃ τὸ πρὶν ἐ -
φαίνετο, ἕτερον νῦν τοῖς Μαθηταῖς ἑωρᾶτο φαινόμενος» (Ἅγιος Ἰωάννης
Δαμασκηνός, P.G. 96, 564B-C, καὶ «Συνοδικός Τόμος ἐπὶ ταῖς Μεγάλαις
Συνόδοις τὸ 1341», παρ. 16, ἴδε, Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα, τό -
μος Α´, σελ. 303). 

Αὐτὸ σημαίνει ἡ λέξις «Μετεμορφώθη», ὅτι ἤνοιξε τὰ μάτια τῶν Μα-
θητῶν Του, οἱ ὁποῖοι ἕως τότε ἦσαν τυφλοὶ πρὸς τὰ Ἄκτιστα, καὶ τοὺς κα-
τέστησε βλέποντας, ἱκανοὺς νὰ ἰδοῦν ὅσα διὰ τοὺς κτιστοὺς εἶναι Ἀόρατα.

Τὸ «Μετεμορφώθη ὁ Χριστός» δὲν σημαίνει ὅτι προσέλαβε φῶς τὸ ὁ -
ποῖον πρὸ ὀλίγου δὲν εἶχε καὶ κατόπιν ὀλίγων στιγμῶν πάλιν ἔχασε. Σημαί -
νει ὅτι ἔδωσεν εἰς τοὺς Μαθητὰς Ἄκτιστον Δύναμιν μὲ τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος νὰ ἰδοῦν τὸ Ἄχρονον καὶ Ἄκτιστον Φῶς τῆς Θεότητος, τὸ ὁ -
ποῖον αὐτὸς ὡς Θεαρχικὸν Πρόσωπον ἔχει Προαιωνίως καὶ Ἀχωρίστως ἐξ
αὐτῆς τῆς Ἀνάρχου ἐκ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς Γεννήσεώς Του καὶ ἀδιακόπως
θὰ ἔχῃ αἰωνίως ἀχώριστον ἀπὸ τὸν Ἑαυτόν Του. 

Εἰς τὴν πραγματικότητα, ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Χριστοῦ ἦτο μία
μεταλλαγὴ καὶ μεταμόρφωσις τῶν Μαθητῶν. Διότι ἐὰν ἡ Μεταμόρφω-
 σις ἀποδοθῇ εἰς τὸν Χριστόν, ὡς παραγματικὴ ἀλλαγὴ τοῦ Χριστοῦ, τότε
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ἀρ νούμεθα τὴν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Προαιωνιότητα τοῦ Προσ -
ώπου Του. Ἀρνούμεθα ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ «ΦΩΣ τοῦ κόσμου» ὅτι εἶ -
ναι «τὸ ΦΩΣ τὸ ἐκ ΦΩΤΟΣ», ὅτι εἶχε Προαιωνίως τὸ Ἄναρχον Φῶς τὸ
ὁποῖον ἐξ ἄκρας Συλλήψεως μετέδωσεν εἰς τὴν Σάρκα Του.

Περὶ αὐτοῦ εἶναι σαφέστατος καὶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης:
«Οἱ Μαθηταὶ εἶδον εἰς τὸ Ὄρος τὸ ΑΚΤΙΣΤΟΝ  ΦΩΣ τῆς τοῦ ΚΥΡΙΟΥ
ΘΕΟΤΗΤΟΣ ὄχι μόνον μὲ τὸν νοῦν, ὅς τις εἶναι ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς,
ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς αἰσθητοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος. Ἀλλὰ πῶς εἶδον
αὐτό; Μένοντες ἐν τῇ φυσικῇ δυνάμει αὐτῶν; Ὄχι, ἀλλὰ ἀλλοιωθέντες
εἰς τὸ κρεῖττον καὶ θειότερον, καὶ δυναμωθέντες ὑπὸ τῆς Δυνάμεως τοῦ
ΦΩΤΟΣ ἐκείνου∙ ἐπειδὴ κτιστοὶ καὶ αἰσθητοὶ ὀφθαλμοὶ τὸ ΑΚΤΙΣΤΟΝ
καὶ ΥΠΕΡ αἴσθησιν καὶ νοῦν ΦΩΣ χωρῆσαι οὐ δύνανται. Ὑπὸ τοῦ ΦΩ -
ΤΟΣ ἐκείνου λοιπὸν ἐνισχυθέντες καὶ δυναμωθέντες οἱ τῶν Ἀποστόλων
αἰσθητοὶ ὀφθαλμοί, καὶ ΥΠΕΡ τοὺς ὅρους τῆς ἑαυτῶν φύσεως γεγονό-
τες, εἶδον τὸ ΥΠΕΡΦΥΕΣ ἐκεῖνο καὶ ΑΚΤΙΣΤΟΝ καὶ τῆς ΘΕΙΑΣ  ΟΥ-
ΣΙΑΣ  ΑΧΩΡΙΣΤΟΝ  ΦΩΣ.... ὅθεν εἶπεν ὁ Ἱερὸς Μάρκος ὁ Ἐφέσου ἐν
ΜΒ´ Κεφαλαίῳ τῶν περὶ Θείου Φωτός: “... πῶς οὐ τῇ Θείᾳ Δυνάμει δώ-
 σομεν ἀλλοιοῦν τε καὶ μεταποιεῖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ΥΠΕΡ φύσιν δύνασθαι,
καὶ ταῦτα δὴ πρὸς τὸ ὌΝ, ἤτοι τὸ ΘΕΙΟΝ  ΦΩΣ;”» (Ἑορτοδρόμιον, τε-
λευταῖον τροπάριον Ε´ Ὠδῆς Πρώτου Κανόνος Ἑορτῆς Μεταμορφώσεως).
Παραθέτει δὲ ἐν κατακλείδι τὸ ρητορικὸν ἐρώτημα τοῦ Ἁγίου Μάρκου
Μητροπολίτου τῆς Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ, Πῶς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνα-
 γνωρίσωμεν εἰς τὴν Θείαν Δύναμιν τὴν δυνατότητα νὰ ἀλλοιώνῃ καὶ νὰ
μεταποιῇ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν Ἁγίων εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν, ὥστε νὰ γίνων -
ται δεκτικοὶ πρὸς τὸ ὌΝ (πρὸς τὸν Θεὸν δηλαδή), πρὸς τὸ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ; 

Ἀλλοῦ δὲ πάλιν, δανειζόμενος ἀπὸ Ὁμιλίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
εἰς τὴν κατὰ Σάρκα Γέννησιν τοῦ Λόγου, παραθέτει: «“Τίνα τρόπον ἐν
Σαρκὶ ἡ ΘΕΟΤΗΣ; Ὡς τὸ πῦρ ἐν σιδήρῳ, οὐ μεταβατικῶς, ἀλλὰ μετα -
δοτικῶς∙ οὐ γὰρ ἐκτρέχει τὸ πῦρ πρὸς τὸ σίδηρον, μένων δὲ κατὰ τὴν
χώραν, μεταδίδωσιν αὐτῷ τῆς οἰκείας δυνάμεως, ὅπερ οὔτε ἐλαττοῦται
τῇ μεταδόσει, καὶ ὅλον πληροῖ Ἑαυτοῦ τὸ μετέχον∙ κατὰ τοῦτο δὲ καὶ
ὁ Θεὸς Λόγος οὔτε ἐκινήθη ἐξ Ἑαυτοῦ, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν” .... Ὦ
Θεάνθρωπε Ἰησοῦ, Σὺ ΦΩΣ Ἄϋλον ὑπάρχων καθὸ ΘΕΟΣ, ὕστερον συν -
 εκράθης ἀσυγχύτως μὲ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν... ὅθεν ἐκ τῆς συγκράσεως
ταύτης τῶν δύο φύσεων ὑπέδειξας εἰς ἡμᾶς ἕνα κάρβουνον ἀναμμένον
τῆς ΘΕΟΤΗΤΟΣ: Ἤτοι τὴν ΜΙΑΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ καὶ τὰς ΔΥΟ ΦΥΣΕΙΣ
Σου, τὴν Θείαν δηλαδὴ καὶ τὴν ἀνθρωπίνην..... καὶ Σύ, Χριστέ, ΜΕΤΑ-
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 ΜΟΡΦΩΘΕΙΣ, ἔδειξας εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἕνα ἀναμμένον κάρβουνον
τῆς ΘΕΟΤΗΤΟΣ, τοῦ ὁποίου τὸ μὲν γεῶδες καὶ ὑλικὸν εἶναι ἡ ὑλικὴ
ΣΑΡΞ Σου, τὸ δὲ πρηστήριον πῦρ αὐτοῦ εἶναι ἡ ΘΕΟΤΗΣ Σου∙ πλὴν
τὸ ἀναμμένον τοῦτο κάρβουνον τῆς ΘΕΟΤΗΤΟΣ Σου.... καίει μὲν ὡς
πῦρ ἐκεῖ ὅπου ἤθελεν εὕρῃ ἁμαρτίαν... Ὅπου δὲ ἤθελεν εὕρῃ ἀρετὴν καὶ
καθαρότητα, ἐκεῖ ἐνεργεῖ τὰ τοῦ ΦΩΤΟΣ ἴδια, καὶ φωτίζει τὰς ἐνα ρέτους
ψυχάς» (Ἑορτοδρόμιον, τελευταῖον τροπάριον Ε´ Ὠδῆς Δευτέρου Κανόνος
Ἑορτῆς Μεταμορφώσεως). 

Ὅπως μαρτυρεῖ ὁ αὐτόπτης τῆς Μεταμορφώσεως Εὐαγγελιστὴς Ἰωάν  νης:
«Ὁ ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν
ΔΟΞΑΝ Αὐτοῦ, ΔΟΞΑΝ ὡς ΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣ παρὰ ΠΑΤΡΟΣ, πλή ρης
Χάριτος καὶ Ἀληθείας» (Ἰωάν. Α´ 14). Παρομοίως καὶ ὁ ἄλλος αὐτό πτης,
ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, μαρτυρεῖ: «Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακο-
 λουθήσαντες ἐ γνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι στοῦ
δύναμιν καὶ παρου σίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέν τες τῆς Ἐκείνου Με γαλειό -
τητος. Λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ Πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν Φωνῆς ἐνε χθεί -
σης Αὐτῷ τοι ᾶσδε ὑπὸ τῆς Μεγαλοπρεποῦς Δόξης, Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός
μου ὁ Ἀγαπητός, εἰς Ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, καὶ ταύτην τὴν ΦΩΝΗΝ ἡμεῖς
ἠκούσαμεν ἐξ οὐρα νοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν Αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ Ἁγίῳ»
(Β´ Πέτρ. Α´ 16-18) .

Εἶναι ὑψίστη ἡ τῆς Μεταμορφώσεως Θεολογία, ἀλλὰ εἶναι καὶ μεγί-
στη ἡ δι᾽ αὐτῆς Θεία Ἐπαγγελία. Διὰ τῆς Μεταμορφώσεως, ὁ Θεὸς ὑπό-
σχε ται εἰς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς θνητοὺς καὶ βροτούς, τίποτε ὀλιγώτερον
ἀπὸ Ἀθανασίαν καὶ Ἀτρεψίαν, δηλαδή, ὑπόσχεται εἰς τοὺς ἐν πίστει καὶ
ἀγάπῃ δεχομένους Αὐτὸν καὶ τὰς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ Αὐτοῦ Θείας Δω-
ρεὰς καὶ Ἀκτίστους Ἐνεργείας νὰ τοὺς καταστήσῃ θεοὺς Κατὰ Χάριν:
Ἀθανάτους, Αἰωνίους, Ἀτρέ πτους, Ἀναλλοιώτους, Ἀφθάρτους, Ὑπερ-
χρόνους, Ἀκτίστους, Ἀπεριγράπτους, Μακαρίους, Ἁγίους, Ἐνδόξους,
Ἀνάρχους, καίτοι ἐδημιουργήθησαν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος. 

Ταύτην τὴν Κατὰ Χάριν θέωσιν, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ὁ μόνος σκοπὸς τῆς
ζωῆς μας, τὴν διατρα νώνουν μὲ σαφήνειαν μεγάλοι Ἅγιοι: «Μάξιμος δὲ
ὁ θεῖος οὐκ ἐνυπόστατον μόνον εἶπε ταύτην [τὴν θεοποιὸν Χάριν καὶ θέ-
ωσιν], ἀλλὰ καὶ Ἀγένητον, καὶ οὐκ Ἄκτιστον μόνον, ἀλλὰ καὶ Ἀπερίγρα -
πτον καὶ Ὑπέρχρονον, ὡς καὶ τοὺς αὐ τῆς εὐμοιρηκότας [=ὅσους τὴν
γευθοῦν] δι᾽ αὐτὴν ΑΚΤΙΣΤΟΥΣ, ΑΝΑΡΧΟΥΣ καὶ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΥΣ
τελέσαι, καίτοι διὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ἐξ οὐκ ὄντων γε γονότας» (Ἅγιος
Γρηγόριος Παλαμᾶς, E.II.E. τόμ. 2, σελ. 625, καὶ P.G. 91, 1137). 
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Τοῦτο διατρανώνει καὶ διὰ τῆς Ἱερᾶς Ὑμνολογίας ἡ Ἐκκλησία, ὡς τὴν
Θείαν Ἐπαγγελίαν ἡ ὁποία θὰ ἐκπληρωθῇ εἰς τοὺς Εὐλογημένους υἱοὺς
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐν τελειότητι, κατὰ τὴν Δευτέραν τοῦ Χριστοῦ
Παρουσίαν: «Τὴν τῶν βροτῶν ἐναλ λαγήν, τὴν μετὰ Δόξης Σου Σωτήρ,
ἐν τῇ Δευτέρᾳ καὶ φρι κτῇ, τῆς Σῆς ἐλεύσεως δεικνύς, ἐπὶ τοῦ ὄρους
Θαβὼρ μετεμορφώθης, Ἠλίας καὶ Μωσῆς συνελάλουν Σοι, τοὺς τρεῖς
τῶν Μαθητῶν συνεκάλε σας, οἳ κα τιδόντες Δέ σποτα τὴν Δόξαν Σου, τῇ
ἀστραπῇ Σου ἐξέστησαν, ὁ τότε τούτοις, τὸ ΦΩΣ Σου λάμψας, φώτισον
τὰς ψυχὰς ἡμῶν» (Α' Κά θισμα Ὄρθρου Μεταμορφώ σε ως). 

Αὕτη ἡ ἔλλαμψις τοῦ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩ ΤΟΣ, αὕτη ἡ εἰς ΑΤΡΕ ΨΙΑΝ
ΕΝΑΛΛΑΓΗ τῶν Πιστῶν, συνιστᾶ ΣΩΤΗΡΙΑΝ. Διὰ τοῦτο, ἡ Δεσπο -
τικὴ Ἐορτὴ τῆς Μεταμορφώ σεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐξόχως γνω στὴ ὡς
ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ.

Μόνον διὰ τῆς μεθέξεως τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, τὸ ὁποῖον ἐφάνη κατὰ
τὴν Μεταμόρφωσιν τοῦ Σωτῆρος, μόνον διὰ τῆς μετοχῆς εἰς τὴν Ἄκτιστον
αὐτὴν Θείαν Χάριν καὶ Ἐνέργειαν, ἡ ὁποία ἔλαμψεν ἐπὶ τοῦ Ὄρους καὶ
ἔγινε γνωστὴ τοῖς πᾶσιν ὡς τὸ «Θαβώρειον Φῶς», δύναται τὸ λογικὸν
κτίσμα, ὁ ἄνθρωπος, νὰ ἐκπληρώσῃ τὸν σκοπὸν τῆς ὑπάρξεώς του, ὅπως
αὐτὸς ὡρίσθη πρὸ τῆς πλάσεώς του διὰ τὴν φύσιν του, κατὰ τὸ Βιβλικόν:
«Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ
ΚΑΘ’ ΟΜΟΙΩΣΙΝ.... Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα
Θεοῦ ἐποίη σεν αὐτόν» (Γέν. Α´ 26-27). Μετὰ τὴν Πτῶσιν τῶν Πρωτοπλά-
 στων, τὸ μὲν κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ τὸ λαμβάνο μεν κατὰ φύσιν τὴν ἀνθρώπι-
 νον διὰ τῆς γεννήσεως, τὸ δὲ καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ τὸ λαμβά νομεν κατὰ
Χάριν τὴν Θείαν διὰ τῆς Ἀναγεννή σεως τῆς συντελουμένης Πνευμα-
τικῶς εἰς τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ.

Αὐτὴν «τὴν τῶν βροτῶν ἐναλ λαγήν», αὐτὴν τὴν μέθεξιν εἰς τὸ ΑΚΤΙ-
 ΣΤΟΝ ΦΩΣ, ἔζησε καὶ ὁ Θεόπτης Προφήτης Μωϋσῆς εἰς τὸ ὄρος Σινά:
«Καὶ κατέβη ἡ ΔΟΞΑ τοῦ ΘΕΟΥ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινά, καὶ ἐκάλυψεν αὐ -
τὸ ἡ νεφέλη ἓξ ἡμέρας· καὶ ἐκάλεσε ΚΥΡΙΟΣ τὸν Μωϋσῆν τῇ ἡμέρᾳ τῇ
ἑβδόμῃ ἐκ μέσου τῆς νεφέλης. Τὸ δὲ εἶδος τῆς ΔΟΞΗΣ  ΚΥΡΙΟΥ ὡσεὶ
ΠΥΡ φλέγον ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους ἐναντίον τῶν υἱῶν ̓ Ισραήλ. Καὶ
εἰσῆλθε Μωϋσῆς εἰς τὸ μέσον τῆς νεφέλης καὶ ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ ἦν
ἐκεῖ ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας» (Ἔξ.
ΚΔ´ 16-18). Διὰ τῆς μετοχῆς αὐτῆς εἰς τὸ ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΦΩΣ ἔλαμψε καὶ
ὁ ἴδιος ὁ Μωϋσῆς: «Ὡς δὲ κατέβαινε Μωϋσῆς ἐκ τοῦ ὄρους, καὶ αἱ Δύο
Πλάκες ἐπὶ τῶν χειρῶν Μωϋσῆ· καταβαίνοντος δὲ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὄρους,
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Μωϋσῆς οὐκ ᾔδει ὅτι ΔΕΔΟΞΑΣΤΑΙ ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου
αὐτοῦ ἐν τῷ λαλεῖν Αὐτὸν αὐτῷ. Καὶ εἶδεν Ἀαρὼν καὶ πάντες οἱ πρεσβύ -
τεροι Ἰσραὴλ τὸν Μωϋσῆν καὶ ἦν ΔΕΔΟΞΑΣΜΕΝΗ ἡ ὄψις τοῦ χρώμα-
 τος τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν ἐγγίσαι αὐτῷ.... Καὶ ἐπειδὴ
κατέπαυσε λαλῶν πρὸς αὐτούς, ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κάλυμ -
μα. Ἡνίκα δ᾿ ἂν εἰσεπορεύετο Μωϋσῆς ἔναντι Κυρίου λαλεῖν αὐτῷ, πε-
ριῃρεῖτο τὸ κάλυμμα ἕως τοῦ ἐκπορεύεσθαι. Καὶ ἐξελθὼν ἐλάλει πᾶσι
τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριος, καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ
τὸ πρόσωπον Μωϋσέως ὅτι ΔΕΔΟΞΑΣΤΑΙ, καὶ περιέθηκε Μωϋσῆς
κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ, ἕως ἂν εἰσέλθῃ συλλαλεῖν Αὐτῷ»
(Ἔξ. ΛΔ´ 29-35). 

Ἤστραπτε τὸ πρόσωπον τοῦ Μωϋσέως μετὰ ἀπὸ κάθε συνομιλίαν του
μὲ τὸν ΘΕΟΝ, καὶ ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ δὲν ἠδύνατο νὰ τὸ ἀτενίσῃ. Δι᾽ αὐτό,
ἐκάλυπτε τὸ πρόσωπόν του ὅταν ὁμιλοῦσε πρὸς αὐτούς, ἀλλὰ ἐκ τῶν ὀπῶν
τὰς ὁποίας εἶχε τὸ κάλυμμα διὰ τοὺς ὀφθαλμούς του, ἐφαίνοντο δέσμαι
Ἀκτίνων ἐξερχόμεναι. Ὡς ἐκ τούτου, ὁ Θεόπτης τοῦτος Ἅγιος Προφήτης
πολλάκις εἰκονίζεται μὲ Ἀκτίνας Φωτὸς νὰ ἐξέρχωνται ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν
του καὶ προσέλαβε τὴν κατάλληλον προσωνυμίαν «Κερασφόρος».

Αὐτὴν «τὴν τῶν βροτῶν ἐναλ λαγήν», ποθοῦν οἱ Ἅγιοι, οἱ Ὅσιοι καὶ
Ἀσκηταί, καὶ μάλιστα πολλοὶ ἀξιώνονται ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ τὴν βιώσουν,
μετὰ ἀπὸ πνευματικὰ γυμνάσματα εἰς τὴν ταπείνωσιν διὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν
ἐκ τοῦ θανασίμου ἐγωϊσμοῦ καὶ τῆς δαιμονικῆς ὑπερηφανείας, καὶ μετὰ
ἀπὸ πνευματικοὺς ἀγῶνας κατὰ τῶν τριῶν ἐχθρῶν, κόσμου, σαρκὸς καὶ
διαβόλου, ἔχοντες σύμμαχον εἰς τὴν νέκρωσιν τῶν ψυχικῶν καὶ σωματι -
κῶν παθῶν τὴν νηστείαν, τὴν ἀγρυπνίαν, τὴν μακαρίαν Ἡσυχίαν καὶ Προσ -
ευχήν. Διερχόμενοι μέσα ἀπὸ τρία στάδια ἀσκητικῆς καὶ Πνευματικῆς
προόδου, τὴν Κάθαρσιν, τὸν Φωτισμόν, καὶ τελικῶς τὴν Θέωσιν, γίνον -
ται ἔξω κόσμου, εἰ καὶ ἐν κόσμῳ ζῶντες, καὶ ἐκπληρώνουν τὴν ἐντολήν
τοῦ Θεοῦ: «Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος,
καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (Β´ Κορ. ΣΤ´ 17 &
Ἠσαΐας ΝΒ´ 11. Ἐπίσης Ἀποκ. ΙΗ´ 4). 

Ἡ Ἄκτιστος Θεία Ἐνέργεια ἢ Θεία Χάρις, ἡ ἐκ Πατρὸς δι᾽ Υἱοῦ ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι ἐνεργουμένη, ἁγιάζει ὅλα τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ, καὶ διαχέεται εἰς ὅλον τὸ Σῶμα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας,
πηγάζουσα ἀπὸ τὴν ΘΕΙΑΝ Αὐτῆς ΚΕΦΑΛΗΝ. Ἡ Ἄκτιστος αὐτὴ Θεία
Χάρις καὶ Ἐνέργεια, κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν, ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ τὸν
Ἄρτον καὶ τὸν Οἶνον εἰς τὸ Τίμιον Σῶμα καὶ Αἷμα ΧΡΙΣΤΟΥ τοῦ ΘΕΟΥ.
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Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν Θεοποιὸν Θείαν Χάριν στεροῦνται ὅλοι ὅσοι εὑρί-
σκονται ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ, Σχισματικοί, Αἱρετικοὶ καὶ
Ἀλλόθρησκοι, καὶ αὐτῆς ἔχουν ἀνάγκην διὰ τὴν Σωτηρίαν των ὅλα τὰ
λογικὰ κτίσματα.

Αὐτὴν «τὴν τῶν βροτῶν ἐναλ λαγήν», τὴν κατὰ Χάριν Ἀνάπλασιν, ἀ -
ποκαλύπτουν καὶ διδάκουν οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ Προφῆται: «Ἀγαλλιάσθω ἡ
ψυχή μου ἐπὶ τῷ Κυρίῳ∙ ἐνέδυσε γάρ με ΙΜΑΤΙΟΝ Σωτηρίου καὶ ΧΙΤΩΝΑ
εὐφροσύνης, ὡς νυμφίῳ περιέθηκέ μοι ΜΙΤΡΑΝ καὶ ὡς νύμφην κατεκό  -
σμησέ με κόσμῳ» (Ἠσαΐας ΞΑ´ 10). «Ἕως πότε ἀποστρέψεις, θυγάτηρ
ἠτιμωμένη; Ὅτι ἔκτισε Κύριος Σωτηρίαν εἰς καταφύτευσιν ΚΑΙΝΗΝ,
ἐν Σωτηρίᾳ περιελεύσονται ἄνθρωποι» (Ἱερεμίας ΛΗ´ 22). «Ἀνθρώπους
καὶ κτήνη Σώσεις, Κύριε….. Ὅτι παρὰ Σοὶ πηγὴ Ζωῆς, ἐν τῷ ΦΩΤΙ Σου
ὀψόμεθα ΦΩΣ» (Δαυΐδ, Ψαλμ. ΛΕ´ 7, 10). «Ἐγνώρισε ΚΥΡΙΟΣ τὸ ΣΩ-
ΤΗΡΙΟΝ Αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψε τὴν Δικαιοσύνην Αὐ -
τοῦ. Ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους Αὐτοῦ τῷ ̓ Ιακὼβ καὶ τῆς Ἀληθείας Αὐτοῦ τῷ
οἴκῳ Ἰσραήλ∙ εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ ΣΩΤΗΡΙΟΝ τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν» (Δαυΐδ, Ψαλμ. ϞΖ´ 2-3). 

Αὐτὴν «τὴν τῶν βροτῶν ἐναλ λαγήν», τὴν κατ᾽ Ἄκτιστον Ἐνέργειαν
Θεοῦ Ἀνάπλασιν, ἀποκαλύπτει ῥητῶς καὶ ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
Παῦλος: «Ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω∙ πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα,
πάντες δὲ ΑΛΛΑ ΓΗΣΟΜΕΘΑ, ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχά τῃ
σάλπιγγι∙ σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθή σονται ΑΦΘΑΡΤΟΙ, καὶ ἡμεῖς
ΑΛΛΑΓΗΣΟΜΕΘΑ. Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι Α ΦΘΑΡΣΙΑΝ
καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ΑΘΑΝΑΣΙΑΝ. Ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν
τοῦτο ἐνδύσηται ΑΦΘΑΡΣΙΑΝ καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ΑΘΑΝΑ -
ΣΙΑΝ, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος∙ κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖ -
κος. Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέν τρον; Ποῦ σου, ᾍδη, τὸ νῖκος;» (Α´ Κορ. ΙΕ´
51-55, & Ὡσηὲ ΙΓ´ 14). Ἐνω ρίτερον δὲ εἰς τὴν αὐτὴν Ἐπιστολὴν ὁ ἴδιος ἐ -
ξηγεῖ ἀναλυτι κώτερον: «Οὕτω καὶ γέγραπται∙ ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος
Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν∙ ὁ ἔ σχατος Ἀδὰμ εἰς Πνεῦμα Ζωοποιοῦν..... Ὁ
πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ ΚΥΡΙΟΣ ἐξ
οὐρανοῦ. Οἷος ὁ χοϊκός, τοι  οῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος,
τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. Καὶ καθὼς ἐφορέ σαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ,
φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι
σὰρξ καὶ αἷμα Βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύναν ται, οὐδὲ ἡ
φθορὰ τὴν ΑΦΘΑΡΣΙΑΝ κληρο νομεῖ» (Α´ Κορ. ΙΕ´ 45-50). Καὶ εὶς τὴν
Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴν ὁμοίως τονίζει τὴν Θείαν ὑπόσχεσιν διὰ «τὴν
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τῶν βροτῶν ἐναλ λαγήν»: «Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει,
ἐξ οὗ καὶ ΣΩΤΗΡΑ ἀπε κδεχόμεθα ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ, ὃς
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέσθαι
αὐτὸ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝ τῷ Σώματι τῆς Δόξης Αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν
τοῦ δύνασθαι Αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι Αὐτῷ τὰ πάντα» (Φιλιπ. Γ´ 20-21).
Καὶ εἰς τὴν Πρὸς Ρωμαίους: «Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγα πῶσι τὸν Θεὸν πάν -
τα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν∙ ὅτι οὓς προέ -
γνω, καὶ προώρισε ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΣ τῆς Εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ, εἰς τὸ
εἶναι αὐτὸν Πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς» (Ρωμ. Η´ 28-29). 

Ἡ Θαβώρειος Ἐπαγγελία διὰ «τὴν τῶν βρο τῶν ἐναλ λαγήν» ἀποτελεῖ
καὶ τοῦ Ἐπιστηθίου Μαθητοῦ Ἰωάννου βεβαίω σιν: «Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα
ΘΕΟΥ ἐσμεν, καὶ οὕπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα∙ οἴδαμεν δὲ ὅτι ἐὰν φα-
νερωθῇ, ΟΜΟΙΟΙ Αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ΟΨΟΜΕΘΑ Aὐ τὸν καθώς ἐστι»
(Α´ Ἰωάν. Γ´ 2). 

Στρεφόμεθα λοιπὸν εὐλαβῶς πρὸς τὴν Θείαν Μεταμόρφωσιν τοῦ Σω τῆ -
ρος Χριστοῦ, προσκυνοῦντες Αὐτὸν ὡς ΘΕΟΝ Ἀληθινόν, προσκυνοῦντες
Αὐτοῦ τὴν ΘΕΟΤΗΤΑ καὶ Προαιώνιον Θεαρχικὴν Ὑπόστασιν, ὡς
Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ ΘΕΟΥ, καὶ ἐξαιτούμενοι τὴν ὑπὸ τῆς
Ζωαρχικῆς, Ζωοποιοῦ, Ὁμοουσίου, Ἀδιαιρέτου, καὶ Ταυτουργούσης Ἁ -
γίας Τριάδος ἐν εργουμένην ἔλαμψιν τοῦ Ἀκτίστου Αὐτοῦ Θείου Φωτός,
πρὸς ἰδίαν ἡμῶν μεταμόρφω σιν καὶ Θείαν κατὰ Χάριν Ὁμοίωσιν. Ἀμήν.
Γένοιτο καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς ὅπως ἀξιωθῶμεν Χάριτι Θεοῦ τῆς Μα-
καρίας Θεώσεως.
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Παναγιώτης Τρεμπέλας
(1886-1977), ἀπὸ τὴν
Στεμνίτσα Γορτυνίας,
διακεκρι μένος θεολόγος
καὶ καθηγητὴς πανεπι-
 στημίου. Εἰς τὸ βιβλίον
του, «Ο ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ»,
1959, γράφει διὰ τὴν
σχέσιν τῶν Ἰεχωβάδων
μὲ τοὺς Ἑβραίους καὶ
τὰ κάτωθι:

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΕΒΡΑΙΟΧΙΛΙΑΣΤΩΝ
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Τὰ Ἡμερολόγια τσέπης καὶ τοίχου τοῦ ἔτους 2018 εἶναι ἀφιερωμένα εἰς τὴν
ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, δι᾽ ἧς μόνης ἀνοίγουσιν αἱ πύ -
λαι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς, Ὀρθοδόξου τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας,
διὰ νὰ εἰσέλθῃ ὁ θνητὸς ἄνθρωπος εἰς τὴν Ζωὴν τῶν Ἱερῶν καὶ Ἀθανάτων Μυ-
στηρίων τῆς ἀειζώου Βασιλείας τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
 τος καὶ νὰ μετάσχῃ τῆς Θεουργοῦ Θείας Χάριτος, ἐν ᾗ ἡ Σωτηρία, ἡ μετὰ τοῦ Θεοῦ
κατ᾽ ἐνέργειαν Ἕνωσις, καὶ τὸ Ἄκτιστον Φῶς τῆς Δόξης τῆς Ὁμοουσίου καὶ Ἀ -
διαιρέτου Ταυτουργούσης Ζωαρχικῆς καὶ Ζωοποιοῦ Ἁγίας Τριάδος.

Ἡ Ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως δὲν εἶναι σχῆμα λόγου διὰ τῶν χειλέων
ἐπαναλαμβανόμενον. Εἶναι ἡ ἀναμφίβολος συμφωνία τῆς αὐτεξουσίου λογικῆς
ψυχῆς μὲ τὰ ὑπερφυῆ Δόγματα τὰ ὁποῖα ἀπεκάλυψε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα διὰ τῆς
Ἁγίας Γρα φῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδό σεως, περὶ τοῦ Τρισ υποστάτου Θεοῦ, περὶ τῆς
Θείας Οἰκονομίας, καὶ περὶ τῆς Ἀκτίστου Εὐλογημένης Βασιλείας, τὰ ὁποῖα εἶναι
καὶ πέραν τῆς κτίσεως, καὶ ὑπὲρ φύσιν καὶ αἴ σθησιν καὶ νόησιν, κατὰ τὸν Ἀπό-
στολον Παῦλον: «Ἔστι δὲ Πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος
οὐ βλεπομέ νων» (Ἑβρ. ΙΑ´ 1). 

Ἡ Ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἔχει περιεχόμενον Δογματικόν, κατὰ τὴν
ἐπίνευσιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διατυπωμένον, ὡς γέγραπται, «ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ
Πνεύ ματι καὶ ἡμῖν» (Πράξ. ΙΕ´ 28), ἔχει καὶ ἱερὰν ὑπόσχεσιν ὅτι τὸ Δόγμα τῆς
Πίστεως θὰ καρποφορῇ ἔργα Δικαιο σύνης ὥστε νὰ ὁμοιωθῶμεν τῷ Πλάστῃ καὶ
Θεῷ ἡ μῶν, κατὰ τὸ Ἁγιο γραφι κόν, «ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύ ριον
Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου..., σωθήσῃ · καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς
Δικαιο σύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς Σωτηρίαν» (Ρωμ. Ι´ 9-10).

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι ΑΗ Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Τ Ο ΥΤ Ο Υ Ε Τ Ο ΥΕ Τ Ο Υ ΣΣ 2 0 1 82 0 1 8
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Τὴν 12ην Φεβρουαρίου 2017, Σάββατον τῆς Τυρινῆς, ἐβαπτίσθη εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου εἰς Ντάρδεζαν Κερατέας Ἀττικῆς τὸ τρίτον τέ-
κνον τοῦ Ἀθανασίου Συντζιρμᾶ καὶ τῆς Μαρίας Ἀβετισιάν, ἡ κόρη τους
Ἀσημίνα, Ἀνάδοχος ἦτο ὁ Δημήτριος Γκαραγκούνης.

Κατὰ τὸ ἔτος 2017, ἐτελέσθησαν ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσα -
λονίκης κ. Χρυσοστόμου τὰ κάτωθι Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Βαπτίσεως καὶ τοῦ Γάμου:

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΚΕΡΑΤΕΑΝ

Τὸ Σάββατον 14 Μαΐου 2017, ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, ἡ θυγατέρα τοῦ Γρηγορίου Μανου-
σαρίδου καὶ τῆς Θεοφανοῦς Παντελέρη, καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Ἀριάδνη.
Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Κωνσταντίνα Κανελλίδου.  

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
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Τὴν 3ην Ἰουλίου, ἡμέραν Κυριακήν, ἐτελέσθη ὁ Γάμος τοῦ Δημη-
τρίου Γ. Καλαντζῆ καὶ τῆς Κυριακῆς Καλλιανιώτη, εἰς τὸ Ναΐδριον τοῦ
Ἁγίου Στυλιανοῦ, εἰς τὸ χωρίον Βίγλα Ἀετοῦ Καρύστου τῆς Νήσου Εὐβοίας.
Παράνυμφοι παρέστησαν ἡ Μαρία Γ. Καλαντζῆ και ὁ Ἀνδρέας Κεραμύδας
- Καλαντζῆς.

ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΝ  ΕΥΒΟΙΑΣ

Tὴν 17ην Ἰουλίου 2017, ἡμέραν Κυριακήν, ἐτελέσθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης ὁ Γάμος τοῦ Χαριλάου Τζέκου μετὰ τῆς
Ὀρθοδοξίας Ἀλβίζου. Παράνυμφος παρέστη ὁ Ἀντώνιος Ἀλεβίζος.

ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
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Τὴν 25ην Σεπτεμβρίου 2017, ἡμέραν Κυριακήν, ἐτελέσθη ὁ Γάμος τοῦ
Θεοδώρου Παναγιώτοβ καὶ τῆς Μαρίας Κων. Γρηγοριάδου, εἰς τὸν Ἱερὸν

Ναὸν τῆς  Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου
Σερ ρῶν. Παρά νυμ φος παρέστη ἡ Ἑλεο-
νώρα Καρακασίδου.

ΓΑΜΟΣ  ΕΙΣ  ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΝ  ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΝ  ΛΑΡΙΣΗΣ

Τὸ Σάββατον 8 Ὀκτωβρίου 2017, ἐβαπτίσθη ὁ Κωνσταντῖνος Σάκκας,
δεύτερον τέκνον τοῦ Ἐμμανουὴλ Σάκκα καὶ τῆς Χαρικλείας Σίηλντς,
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεσορράχης Λαρίσης. Τὸν νεοφώ -
τιστον ἀνεδέχθη ὁ Ἰωάννης Σάκκας.
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Τὴν 14ην Ὀκτωβρίου 2017, ἡμέραν Παρασκευήν, ἐτελέσθη εἰς τὸ Ναΐδριον
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κηφισίας Ἀττικῆς ἡ Βάπτισις τοῦ Ἀλεξάνδρου, υἱοῦ
Ἔρικ Συδοριάδου καὶ Πηνελόπης Ζαρδούκα. Ἀνάδοχος ἦτο ὁ Γεώργιος
Καραμπουρνιώτης. Ὁ νεοφώτιστος εἶναι ἐγγονὸς τοῦ αἰδ. π. Νικολάου Ζαρ-
δούκα.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ  ΕΙΣ  ΚΗΦΙΣΙΑΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ

«Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται»
(Μάρκ. ΙΣΤ´ 16). 

«Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζον-
τες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
διδά σκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿
ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.» (Ματθ.
ΚΗ´ 18-20).

«Εἶπε δὲ Παῦλος· Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ
λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾿ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ᾿ ἔστιν εἰς τὸν Ἰη -
σοῦν Χριστόν. Ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ᾿
αὐτούς» (Πράξ. ΙΘ´ 4-6).

«Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος
καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Τὸ γεγεν -
νημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος
πνεῦμά ἐστι» (Ἰωάν. Γ´ 5-6).

«Ο ΠΙΣΤΕΥΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΘΕΙΣ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ»
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ΕΚΔΗΜΙΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝΕΚΔΗΜΙΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ

Τὴν 26ην Μαρτίου 2017, Σάββατον τοῦ Λαζάρου,
ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ Ἀγγελικὴ
Τασσοπούλου, ἡλικίας 89 ἐτῶν. Ἡ ἀπελθοῦσα ἐγεν-
νήθη εἰς τὴν Ἀσίνην Ναυπλίου τὸ 1928. Περὶ τὸ 1960
ὑπανδρεύθη τὸν Μιχαὴλ Τασσόπουλον καὶ ἀπέκτησαν
δύο θυγατέρας, Ἀντωνίαν καὶ Χρυσούλαν. Ἔζησε σε -
μνῶς, ἁπλῶς, καὶ ὀρθοδόξως τὴν ζωήν της εἰς Δαλαμα -
νάραν Ἄργους, ὅπου μετὰ ἀπὸ ἀσθένειαν παρέδωσε
τὴν ψυχήν της. Ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία καὶ ἡ ταφή

της ἐτελέσθησαν τὴν ἑπομένην, Κυριακὴν τῶν Βαΐων, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, εἰς τὴν Δαλαμανάραν.

Τὴν 1ην Ἰανουαρίου 2017, ἡμέρα Σάββατον, ἐκοι-
 μήθη ἐν Κυρίῳ, μετὰ ἀπὸ διετῆ ἀσθένειαν, ἡ ἐν Χριστῷ
ἀδελφὴ Στυλιανὴ Μυλωνᾶ. Ἡ ἀδελφὴ Στυλιανὴ ἐγεννήθη
τὴν 3-3-1943 εἰς τὴν Ξάνθην, ἀπὸ τοὺς γονεῖς Εὐστράτιον
καὶ Τρι ανταφυλλιάν. Προσῆλθεν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν
τὸ 1966.Τὸ 1968ὑπανδρεύθη τὸν Κωνσταντῖνον Μυλωνᾶν
εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, τοῦ γάμου τελεσθέντος ὑπὸ τοῦ
Θεσσαλονίκης Δημητρίου. Ἀπέκτησε τέσσαρα τέκνα,
τὴν Μαρίαν, τὸν Ἰγνάτιον, τὴν Τριανταφυλλιάν, καὶ τὸν

Εὐστράτιον. Ἡ κηδεία της ἐγένετο τὴν ἑπομένην, ἡμέραν Κυριακήν, ὑπὸ τοῦ
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου.

ΣΤΥΛΙΑΝΗ  ΜΥΛΩΝΑΣΤΥΛΙΑΝΗ  ΜΥΛΩΝΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

Τὴν 6ην Ἰανουαρίου 2017, ἡμέρα Πέμπτη, ἐκοιμήθη
ἐν Κυρίῳ, εἰς ἡλικίαν 93 ἐτῶν, ἡ ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ
Νίνα Τσιριγοπούλου, σύζυγος Παύλου Τσιριγοπού-
λου, κάτοικος Λεύκης, νομοῦ Ξάνθης. Ἡ ἀπελθοῦσα
κατήγετο ἀπὸ τὸ Σοχοὺμ τῆς αὐ τονόμου Δημοκρατίας
τῆς Ἀμπχαζίας Γεωργίας, καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐγκα-
τε στάθη τὸ 2000. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία καὶ ἡ ταφή
της ἐγένοντο ὑπὸ τοῦ Πανα γιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσ/νίκης κ. Χρυ σοστόμου εἰς τὴν Λεύκην.

ΝΙΝΑΝΙΝΑ ΤΣΙΡΙΓΟΠΟΥΛΟΥΤΣΙΡΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
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Τὴν Τετάρτην, 20 Ἀπριλίου 2017, ἐκοιμήθη εἰς ἡλι-
 κίαν 85 ἐτῶν ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς Γεώργιος Τσούνης.
Ὁ ἀπελθὼν ἐγεννήθη τὸ 1932 εἰς τὴν Δομνίσταν Εὐρυτα -
νίας. Ἦτο ἀπόφοιτος ἑξαταξίου Γυμνασίου. Εἰς νεαρὰν
ἡλικίαν ἐγκατεστάθη εἰς τὴν Ἀθήνα, ὅπου ἠργάσθη ὡς
ταχυδρομικὸς ὑπάλληλος. Ἐνυμφεύθη τὴν Μαρίαν
Παπαντώνη καὶ ἀπέκτησαν τρία τέκνα ἐκ τῶν ὁποίων
τὰ δύο εἶναι ἐν ζωῇ. Μετεγ κατεστάθη εἰς τὰς Οἰνούσσας

Χίου, ὅπου ἔζησεν ἐπὶ πολλὰ χρόνια ἐργαζόμενος. Δι᾽ ὀλίγα ἔτη ἔζησεν ἐργαζό-
μενος εἰς τὸ Ἱερὸν Κοινόβιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ἀθήκια Κο-
ρινθίας. Λόγῳ ἀσθενείας μετῴκησεν εἰς Ἀθήνας εἰς τὴν οἰκίαν τῶν παιδιῶν του,
ὅπου καὶ ἔζησεν ἀσθενῶν τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του. Ἡ Νεκρώσιμος
Ἀκολουθία καὶ ἡ ταφή του ἐτελέσθησαν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου
Μητροπούλου. 

Τὴν 21ην Ἰουνίου 2017, ἡμέραν Τρίτην, ἀνεπαύθη
ἐν Κυρίῳ ὁ ἀδελφὸς τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
 τόκου, Ἀθηκίων Κορινθίας, Μοναχὸς Εὐθύμιος, κατὰ
κόσμον Εὐάγγελος Πάνου. 

Ὁ μοναχὸς Εὐθύμιος ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τὸ 1941.
Μὲ τὴν συνδρομὴν τῆς οἰκογενείας του ἐφοίτησε, μετὰ
ἀπό τὸ Γυμνάσιον, εἰς Πανεπιστήμιον τοῦ Βελγίου, ὅ -
που ἔλαβε τὸ πτυχίον τοῦ Χημικοῦ, γνωρίζων καλῶς
τὴν Γαλλικὴν γλώσσαν. Μετὰ δὲ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς
Ἀθήνας ἐκπλήρωσε τὴν Στρατιωτικὴν του θητείαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣΤΣΟΥΝΗΣ

Τὴν 30ὴν Ἀπριλίου 2017 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, εἰς ἡλι-
κίαν 95 ἐτῶν, ἡ ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ Καλλιόπη Σερταρί-
δου, κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ἡ ἀπελθοῦσα ἐγεν νήθη
τὸ 1922 εἰς τὴν Ἀργυρούπολιν Κιλκὶς Μακεδονίας. Ἁπὸ
τὸν γάμον της ἀπέκτησε τρία ἀγόρια, καὶ ἀπὸ αὐτὰ ἐν -
νέα ἐγγόνια καὶ ὀκτὼ δισέγγονα. Τὴν ἐξόδιον ἀκολουθί -
αν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Θεσ/νίκης καὶ τὴν
ταφήν της εἰς τὸ κοιμητήριον Θέρμης ἐτέλεσεν ὁ Πανα-
γιώτατος Μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ. Χρυσόστομος.

ΚΑΛΛΙΟΠΗΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΡΤΑΡΙΔΟΥΣΕΡΤΑΡΙΔΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣΜΟΝΑΧΟΣ
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Διὰ τὸν Ἱερὸν Ἀγῶνα τῶν Γ.Ο.Χ. κατὰ τῆς πλάνης τῆς Νεοημερολογιτικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνη μερώθηκε ἀπὸ φιλικὸν τῆς οἰκογενείας του πρόσ -
ωπον, ὁ ὁποῖος μάλιστα, ἂν καὶ δὲν ἐθρήσκευε, τοῦ ὑπέδειξε νὰ ἐκκλησιάζεται
μὲ τοὺς ἀπὸ Βρεσθένης Ματθαίου Γ.Ο.Χ. καὶ ὄχι μὲ τοὺς Φλωριναίους, εἰς
τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μοσχάτου Ἀθηνῶν, εἰς τὸν ὁποῖον
τότε ἐλειτουργοῦσεν ὁ ἀείμνηστος Πρωτοσύγκελλος π. Εὐγένιος Τόμπρος. Ἀ -
ποδεχθεὶς τὴν Ὀρ θόδοξον Ὁμολογίαν καὶ χρισθεὶς δι῾ Ἁγίου Μύρου, ἐγένετο
μέλος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Κατὰ τὸ ἔτος 1973, καὶ ἐφ᾽ ὅσον εἶχε γνωρίσει τὸν τότε Ἐπίσκοπον Κοριν-
θίας Κάλλιστον, ἀπεφάσισε νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν Μοναχικὴν ζωὴν εἰς τὴν Ἱερὰν
Μο νὴν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηκίων Κορινθίας. Μελετήσας τοὺς βίους
τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Ὁσίων, προσεπάθει νὰ γίνεται μιμητής των κατὰ τὸ δυνατόν.    

Τὸ Μέγα καὶ Ἀγγελικὸν Σχῆμα ἔλαβε διὰ χειροτονίας ὑπὸ τοῦ Γέροντός του
Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου καὶ Καθηγουμένου τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἦτο ἁπλοῦς, ταπεινός, ὑπάκουος, φιλακόλουθος, παράδειγμα γενόμενος μονα -
χικοῦ βίου, ἀγαπητὸς εἰς ὅλην τὴν Ἀδελφότητα καὶ εἰς ὅσους τὸν ἐγνώριζαν.
Ὑπὸ τοῦ Γέροντός του ἐχειροθετήθη εἰς ̓ Εκκλησιάρχην, ἀναλαβὼν τὴν ἐπίβλε -
ψιν καὶ ἐπιμέλειαν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὁ Θεὸς τὸν ἐβοήθησε νὰ μὴν παρασυρθῇ τὸ 1977 ἀπὸ τὴν πτῶσιν τοῦ τότε
Κορινθίας Καλλίστου εἰς τὴν Φλωρινοσεραφειμικὴν Οὐνίαν τοῦ Νεοημερολογι-
 τισμοῦ, οὔτε καὶ ἀπὸ τὰς δύο ἀναφυείσας Ἀντιχρίστους Αἱρέσεις, τῆς Νεοεικο-
 νο μαχίας τὸ 1995, καὶ τῆς ᾽Εκκλησιομαχίας, Χριστομαχίας καὶ Τριαδομαχίας
τὸ 2002.

Καθὼς ἔζησε μὲ χριστιανικὴν ἁπλότητα, ὁ Θεὸς τὸν ἠξίωσε νὰ ἔχῃ ἕνα Χρι-
στιανικὸν καὶ Ὀρθόδοξον τέλος καὶ νὰ προστεθῇ μετὰ τῶν πατέρων τῆς Μονῆς.
Ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
κ. Χρυσοστόμου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ, καὶ ἐτάφη
εἰς τὸ Κοιμητήριον τῆς Μονῆς.

Πάτερ Εὐθύμιε, Αἰωνία σου ἡ μνήμη.

Τὴν 9ην Αὐγούστου 2017 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ ἐν
Χριστῷ ἀδελφὴ Μαγδαληνὴ Σώκου. Ἡ ἀδελφὴ Μα-
γδαληνὴ ἐγεννήθη τὸ 1926 εἰς τὸ Κάτω Διμηνιὸ Κο-
ρινθίας. Οἰ γονεῖς της, Ἀνδρέας καὶ Νεραντζούλα,
ἦσαν ἀγρόται καὶ εἶχαν ἀκόμα 3 τέκνα. Ἡ μητέρα της
ἐκοιμήθη Ὀρθοδόξως. 

Ἡ Μαγδαληνὴ ἐργάσθηκε ὡς μοδίστρα καὶ ὅταν  αἱ
συνθῆκαι τῆς ζωῆς τὴν ἀνάγκασαν ἀνέλαβεν ἀπο-

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΩΚΟΥΣΩΚΟΥ
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κλειστικῶς καὶ τὴν ἀνατροφὴν τῶν δύο τέκνων της, Ἰωάννας καὶ Κωνσταντί-
νου. Μετέπειτα ἐργάσθηκε ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν καὶ ὡς βοηθὸς Μικροβιολόγου εἰς
τὸ Κιάτο Κορινθίας. 

Ἀξίζει νά σημειωθῇ ὅτι ὑπῆρξε ἀγωνίστρια τῆς ζωῆς, ἐργατική, ἄοκνη, δυ-
νατή, εὐφυής, αἰσιόδοξη, δοτικὴ πρὸς ὅλην της τὴν οἰκογένειαν, τέκνα, ἐγγό-
νια, ἀνήψια. Πρὸ πάντων ὅμως ἔπαιρνε δύναμιν ἀπὸ τὴν μεγάλην πίστιν της εἰς
τὸν Θεόν, ἀπὸ τὴν δευτέραν οἰκογένειάν της, τὴν Ἐκκλησίαν, ἀπὸ τὸ δεύτερο
σπίτι της, τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (Γ.Ο.Χ.) καὶ τοὺς ἀνθρώπους
του. Ἐκκλησιάζετο ἐκεῖ κάθε Κυριακὴν μὲ ἀξιοζήλευτον συνέπειαν διὰ περισ-
σότερα ἀπὸ 60 ἔτη καὶ μέχρι τὴν τελευταίαν Κυριακὴν τῆς ζωῆς της. Βοηθοῦσε
διακριτικὰ τοὺς φτωχοὺς καὶ ἀδυνάτους. Εἶχε πεῖσμα, ὑπομονήν, ἐπιμονὴν καὶ
πίστιν βαθεῖαν. Ἀγαποῦσε τὸν Θεόν, καὶ προσευχόταν συνεχῶς. Ὁ Θεὸς ἦτο
ἡ παρηγορία της. Παρ’ ὅλας τὰς ἀντιξοότητας εἰς τὴν ζωήν της, δὲν ἐπτοήθη
ποτέ. Ἐχάρη τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια της μέχρι τὸ τέλος εὐτυχισμένη, χωρὶς
ποτὲ νὰ ἀρρωστήσῃ ἢ νὰ ὑποφέρῃ. Καὶ ὁ Θεὸς ὁ ὁποῖος τὴν ἀγαποῦσε τῆς
ἐχάρισεν Χριστιανὰ τέλη, ἀνώδυνα καὶ εἰρηνικά.  

Ἔφυγε πλήρης ἡμερῶν εἰς ἡλικίαν 92 ἐτῶν. Τὰ παιδιά της καὶ τὰ ἐγγόνια
της θὰ τὴν ἔχουν πάντα εἰς τὴν καρδίαν καὶ εἰς τὴν σκέψιν των, ὡς φωτεινὸν
παράδειγμα. Νὰ ἔχουν τὴν εὐχή της! 

Τὴν 19ην Σεπτεμβρίου 2017, ἡμέραν Δευτέραν,
ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Μοναχός Θεόδουλος, κατὰ κό-
σμον Θωμᾶς Δημητρόπουλος, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηκίων Κορινθίας.

Ὁ ἀδελφὸς Θεόδουλος ἐγεννήθη τὸ 1950 εἰς τὸν
Γαῦρον Αἰτωλοακαρνανίας. Ἀναζητῶν ἐργασίαν εἰς
τὴν Ἀττικὴν τὸ 1969, οἰκονόμησεν ὁ Θεὸς καὶ ἐγνώρι-
 σεν ἕνα Ὀρθόδοξον Μοναχὸν ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ὀνό-
ματι Φιλόθεον, ὁ ὁποῖος ἐμόναζεν εἰς τὴν περιοχὴν

τῶν Καρυῶν. Ἀπὸ αὐτὸν ἐκατηχήθη περὶ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, καὶ αὐτὸς
τοῦ ἐγνώρισεν Ὀρθοδόξους Ἱερεῖς, Μοναχοὺς καὶ Ἱερὰς Μονάς. Μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπον ἐγνώρισε καὶ τὴν Ἱ. Μονὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἰς Ἀθήκια Κορινθίας,
ὅπου καὶ περὶ τὸ 1972, ἀφοῦ ἐξεπλήρωσε τὰς στρατιωτικάς του ὑποχρεώσεις,
ἔγινε Δόκιμος Μοναχός. 

Εἰς τὴν νέαν του ζωὴν ἠγωνίσθη, λαβὼν τὸ ὄνομα Θεόδουλος. Κατέβαλε
προσπαθείας νὰ ζήσῃ τὴν Μοναχικὴν ζωὴν μὲ τὴν ὑπακοήν, τὴν προσευχήν,
τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας, καὶ μὲ ἐργασίας ὅπως ἠδύνατο. Ἠργάσθη εἰς διάφορα

ΘΕΟΔΟΥΛΟΣΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣΜΟΝΑΧΟΣ
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διακονήματα τῆς Μονῆς, ἀλλὰ κυρίως ἠργάσθη τὴν Ξυλουργικὴν τέχνην, μαθη -
τεύσας ὑπὸ τὸν ἀριστοτέχνην Ἐπιπλοποιὸν τῆς Μονῆς, Μοναχὸν Φιλάρετον.
Καθὼς ὁ Μοναχὸς Φιλάρετος ἦτο καὶ ἄριστος μελωδικὸς Ψάλτης, τοῦ ἐδίδα-
ξεν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ξυλουργικὴν τέχνην καὶ τὴν Ψαλτικήν, ἀλλὰ καὶ τὴν Μαγει -
ρικὴν. Ἔγινε λοιπὸν, Ξυλουργός, Ψάλτης, καὶ Μάγειρας.

Ἡ προσπάθειά του αὐτὴ τὸν ἠξίωσε νὰ χειροτονηθῇ Μεγαλόσχημος τὸ
1982, ὑπὸ τοῦ Γέροντός του καὶ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ,
τοῦ Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης, κ. Χρυσοστόμου Μητροπούλου. 

Ὁ Θεὸς τὸν ἐβοήθησε καὶ δὲν παρεσύρθη ἀπὸ τὰ τρία Σχίσματα: 
1) Τὴν πτῶσιν καὶ προδοσίαν τοῦ τότε Ἐπισκόπου Κορινθίας Καλλίστου

τὸ 1977, πρὸς τοὺς Σχισματοαιρετικοὺς Οὐνίτας τοῦ Νεοημερολογητισμοῦ,
τοὺς Φλωρινοσεραφειμικούς, μὲ ἐντολὴν τοῦ ὁποίου κατεστρέφοντο αἱ Ἱεραὶ
Εἰκόνες τῆς Ἁγίας Τριάδος.

2) Τὴν Ἀντίχριστον Αἵρεσιν τῆς Νεοεικονομαχίας, τὸ 1995. 
3) Τὴν Ἀντίχριστον Αἵρεσιν τῆς Ἐκκλησιομαχίας, Χριστομαχίας καὶ Τρια-

δομαχίας, τὸ 2002.
Τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του προσεβλήθη ἀπὸ ἀσθένειαν καὶ ὑποχρεοῦτο

νὰ μεταβαίνῃ πρὸς θεραπείαν εἰς διάφορα Νοσοκομεῖα, καὶ τὴν 19-9-2017,
ἡμέραν Δευτέραν, ἐκοιμήθη εἰς Νοσοκομεῖον τοῦ Μοσχάτου Ἀττικῆς.

Ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἐψάλη εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὑπὸ
τοῦ Καθηγουμένου αὐτῆς, τοῦ Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης, κ. Χρυ-
σοστόμου Μητροπούλου, καὶ ἡ ταφή του ἐγένετο εἰς τὸ Κοιμητήριον τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς.

Πάτερ Θεόδουλε, Αἰωνία σου ἡ μνήμη.

Τὴν 21ην Σεπτεμβρίου 2017 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ
ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ Χαρίκλεια Μιχαλακούδη τοῦ Ἰωάν-
 νου καὶ τῆς Αἰκατερίνης. Ἡ ἐκλιποῦσα ἐγεννήθη τὴν
12ην Ἰουνίου 1936 εἰς τὸ Νέο Πετρίτσι Σερρῶν. Ἀπὸ
τὸν γάμον της μὲ τόν Μιχαὴλ Μιχαλακούδη εἰς τὴν
Θεσσαλονίκην ἀπέκτησε τρία τέκνα, τὴν Ἀναστασίαν,
τὴν Αἰκατερίνην καὶ τὸν Ἰωάννην. Ἐξ αὐτῶν δὲ ἀπέ-
κτησε 4 ἐγγόνια καὶ 2 δισέγγονα. Εἰς τὴν Ὀρθόδοξον

Ἐκκλησίαν προσῆλθε τὴν 17ην Ἰουλίου 2017, μνήμην τῆς Ἁγίας Μαρίνης.
Ἀσθενήσασα ἐκοιμήθη μετὰ ἀπὸ δύο μῆνας. Ἡ κηδεία της ἐγένετο τὴν 22αν
Σεπτεμβρίου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης ὑπὸ τοῦ
οἰκείου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου. 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΞΙΑΜΕΞΙΑ

Τὴν 4ην Ὀκτωβρίου 2017 ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ ἡ
ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ Παρασκευὴ Μέξια. Ἡ ἀδελφὴ Πα-
ρασκευὴ ἐγεννήθη εἰς τὸν Σολωμὸν Κο ρινθίας τὸ 1934
καὶ ἐβαπτίσθη Ὀρθοδόξως. 

Ἡ οἰκογένειά της ἀκολου θοῦσε τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ
ἐγνώριζε προσωπικῶς τὸν Γέροντα Μωϋσῆν, Κτίτορα
καὶ Καθηγούμενον τῶν δύο Ἱερῶν Μονῶν, Ταξιαρχῶν
καὶ Εὐαγγελισμοῦ, εἰς Ἀθήκια Κορινθίας.  Πνευματικόν
τους  εἶχον τὸν τότε Ἀρχιμανδρίτην καὶ μετέπειτα

Ἐπίσκοπον Κορινθίας, Κάλλιστον Μακρῆν. Τὸ 1945, ἡ Παρασκευὴ μετώκισεν
εἰς τὰ Μέγαρα, ἀπὸ ὅπου ἦτο καὶ ἡ καταγωγὴ τῶν γονέων της, ὑπανδρεύθη, καὶ
ἀπέκτησε 2 τέκνα. Ἔζησε καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ εἰς τὴν Ἀθήνα, καὶ τὰ τε-
λευταῖα ἔτη κατοικοῦσε εἰς τὴν Νέαν Πέραμον Μεγάρων.

Τὴν 4ην Ὀκτωβρίου 2017, καὶ ἐνῶ εἶχε μεταβῇ διὰ οἰκογενειακοὺς λόγους
εἰς τὴν Κύπρον, ἀπεβίωσεν ἐκεῖ. Ἡ Νεκρώσιμος ἀκολουθία ἐψάλη ἐδῶ ὑπὸ τοῦ
Παν αγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐξυ-
πηρετοῦσε πνευματικῶς αὐτὴν καὶ τὸν ἀσθενοῦντα υἱόν της. 

Τὴν 10ην Ὀκτωβρίου 2017, ἡμέραν Δευτέραν,
ἐκοι μήθη ἐν Κυρίῳ ἡ Μοναχὴ Ἰουλίτα, κατὰ κόσμον
Ἑλένη Χί ου. Ἡ ἀδελφὴ Ἰουλίτα κατήγετο ἀπὸ τὴν
Κομοτηνὴν καὶ ἐγεννήθη τὸ 1934. Εἰς μικρὰν ἡλικίαν
μετῴκησεν εἰς τὴν Στυλίδα Φθιώτιδος μὲ τοὺς γονεῖς
της, Κο σμᾶν καὶ Κυρια κήν. Ἐτελείωσε τὸ Δημοτικὸ
Σχολεῖο. Ὑπανδρεύθη τὸν Παναγιώτην Χίον, ὁ ὁποῖος
ἀργότερον ἔγινε ἱερέας, καὶ ἀπέκτησαν δύο υἱούς,
τὸν Ταξιάρ χην καὶ τὸν Νεκτάριον.

Μετὰ ἀπὸ κοινὴν ἀπόφασιν τῶν συζύγων καὶ ἐφ᾽ ὅσον τὰ τέκνα των εἶχαν
μεγαλώσει, ἡ Ἑλένη μετέβη εἰς τὴν Μονὴν Γοργοϋπηκόου Λαμίας, ἐπὶ ἐπισκό -
που Θεοδοσίου, καὶ ἐχειροθετήθη ρασοφόρος, ὠνομασθεῖσα Ἰουλίτα. Ἠσθέ-
νησεν ὅμως καὶ μετῴκησεν εἰς τὴν Λάρισαν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ εἰς τὸ Ἡσυχαστήριον
τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου, εἰς Κρυονέριον Ἀττικῆς, ὅπου ἐξυπηρετοῦσε τὰς βαρυ -
τέρως ἀσθενούσας Μοναχάς. Ἐκεῖ ἔλαβε καὶ τὴν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησιαστι -
κῆς ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπον Ἀττικῆς Ματθαῖον. Ἀργότερον μετέβη εἰς τὴν ἐνορίαν
τοῦ Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης ὅπου διηκόνει εἰς τὸν Ναὸν. 

ΙΟΥΛΙΤΑ  ΜΟΝΑΧΗΙΟΥΛΙΤΑ  ΜΟΝΑΧΗ
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Τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς της διῆλθεν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ὅπου τὴν ἐξυ-
πηρετοῦσε ὁ υἱός της Νεκτάριος, ἕως τῆς κοιμήσεώς της. Ἦτο φιλάσθενος καὶ
λόγῳ τῆς ταλαιπωρημένης ὑγείας της καὶ ἐπειδὴ ἐπρόκειτο νὰ χειρουργηθῇ
ἐζήτη τὸ Μοναχικὸν Σχῆμα. Μεγαλόσχημον Μοναχὴν τὴν ἐχειροτόνησεν ὁ
Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος. Τὸν Ἰούλιον τοῦ
2016 ἐχειρουργήθη καὶ τὴν 10ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἑπομένου ἔτους, ἐκοιμήθη.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη τὴν ἑπομένην ἡμέραν, Τρίτην 11-10-2017, εἰς
τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσα-
λονίκης Χρυσοστόμου, καὶ ἐτάφη εἰς τὸ κοιμητήριον Ἄνω Τούμπας Μαλα-
κοπῆς εἰς Θεσσαλονίκην. 

Ἀδελφὴ ᾽Ιουλίτα Αἰωνία σου ἡ Μνήμη.

«Ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ εὐ -
φρανθήσονται οἱ ἐν τῇ γῇ· ἡ γὰρ δρόσος ἡ παρὰ Σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν, ἡ δὲ γῆ
τῶν ἀσεβῶν πεσεῖται» (Ἡσαΐας ΚΣΤ´ 19).

«Διὸ λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει
σοι ὁ Χριστός» (Ἐφεσ. Ε´ 14).

«Καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου, καὶ ἐξήγαγέ με ἐν πνεύματι Κύριος καὶ
ἔθηκέ με ἐν μέσῳ τοῦ πεδίου, καὶ τοῦτο ἦν μεστὸν ὀστέων ἀνθρωπίνων· καὶ πε-
 ριήγαγέ με ἐπ’ αὐτὰ κυκλόθεν κύκλῳ, καὶ ἰδοὺ πολλὰ σφόδρα ἐπὶ προσώπου τοῦ
πεδίου, ξηρὰ σφόδρα. Καὶ εἶπε πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ ζήσεται τὰ ὀστέα ταῦτα;
καὶ εἶπα· Κύριε Κύριε, σὺ ἐπίστῃ ταῦτα. Καὶ εἶπε πρός με· προφήτευσον ἐπὶ τὰ
ὀστᾶ ταῦτα καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς· τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρά, ἀκούσατε λόγον Κυρίου. Τάδε
λέγει Κύριος τοῖς ὀστέοις τούτοις· ἰδοὺ ἐγὼ φέρω ἐφ’ ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς 6 καὶ
δώσω ἐφ’ ὑμᾶς νεῦρα καὶ ἀνάξω ἐφ’ ὑμᾶς σάρκας, καὶ ἐκτενῶ ἐφ’ ὑμᾶς δέρμα
καὶ δώσω πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος»
(Ἰεζεκιήλ ΛΖ´ 1-5).

«Περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέ -
ως, ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων, ἐγὼ ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ
ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; Οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων·
ὑμεῖς οὖν πολὺ πλανᾶσθε» (Κ.Η.Ι.Χ. Μάρκ. ΙΒ´ 26-27).

«Ὥσπερ γὰρ ὁ Πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ Υἱῷ ζωὴν
ἔχειν ἐν ἑαυτῷ· καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι Υἱὸς ἀν -
θρώπου ἐστί. Μὴ θαυμάζετε τοῦτο· ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς
μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ
ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν
κρίσεως» (Κ.Η.Ι.Χ. Ἰωάν. Ε´ 26-29).

«ΠΡΟΣΔΟΚΩ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ  ΝΕΚΡΩΝ»
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Τὸ Ὅραμα τοῦ
Πρωτομάρτυρος
καὶ Ἀρχιδια κό-
νου Στεφάνου, ἐν
ᾧ ἀπεκαλύφθη
εἰς αὐτὸν ὁ ΘΕ -
ΟΣ ΠΑΤΗΡ καὶ
ὁ Κύριος ἡ μῶν
Ἰησοῦς Χρι στός
ἐκ ΔΕΞΙΩΝ τοῦ
ΠΑΤΡΟΣ.

«Ὑπάρχων δὲ
πλήρης Πνεύ-
μα τος Ἁγίου,
ἀτενίσας εἰς
τὸν οὐρανὸν
εἶδε ΔΟΞΑΝ
ΘΕΟΥ καὶ Ἰ -

ησοῦν ἑστῶτα
ἐκ ΔΕΞΙ ΩΝ
τοῦ ΘΕΟΥ,
καὶ εἶ πεν∙ 

Ἰδοὺ θεωρῶ
τοὺς οὐρα νοὺς
ἀνεῳγμένους
καὶ τὸν ΥΙΟΝ
τοῦ ἀνθρώ που

ἐκ ΔΕΞΙΩΝ τοῦ
ΘΕΟΥ ἑστῶτα» 
(Πράξ. Ζ΄ 55-56).
Συμβολικὴ μικρο-
 γραφία εἰς Ἑλλη-
νι κὸ ν χειρόγραφον
τοῦ 9ου αἰῶ νος,
Ἐθνικὴ Βι βλιοθή -
κη τῶν Παρισίων.

ΤΟ  ΟΡΑΜΑ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  κ΄ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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