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Πανοςιολογιϊτατε ἅγιε Κακθγοφμενε τῆσ Ἱερᾶσ Μονῆσ τοῦ Ξενοφῶντοσ, κ. 
Ἀλζξιε, 

Πανοςιολογιϊτατε ἅγιε Κακθγοφμενε τῆσ Ἱερᾶσ ταφτθσ Μάνδρασ τοῦ Κυρίου 
Παντοκράτοροσ, κ. Γαβριιλ, 

Ἐξοχϊτατε Πολιτικζ Διοικθτά τοῦ Ἁγιωνφμου Ὄρουσ, κ. Ἀρίςτε Καςμίρογλου, 
Τιμιϊτατοι Ἱερεῖσ, Ἱερομόναχοι, Μοναςταί καί Μιγάδεσ, παρεπιδθμοῦντεσ ἐξ 

ἄλλων Ἱερῶν Μονῶν καί Κακιδρυμάτων τοῦ Ἱεροῦ τοφτου τόπου καί ἀλλαχοῦ, 
Εὐλαβεςτάτθ  ὁμιγυρισ τῶν λαϊκῶν ςυμπανθγυριςτῶν καί ὁμοτραπζηων. 
 
 
 
Δόξαν καί αἶνον ἀναπζμπομεν εἰσ τόν Τριαδικόν Θεόν, διότι ἠξίωςεν ἡμᾶσ νά 

γευκῶμεν κατά τιν μόλισ πρό ὀλίγου περατωκεῖςαν Ἱεράν Ἀγρυπνίαν ἐπί τῇ 
Δεςποτικῇ ἑορτῇ τῆσ τοῦ Χριςτοῦ Μεταμορφϊςεωσ, ἔςτω καί κατ’ ἐλάχιςτον, ὅςα 
ὑμεῖσ, ςεβαςτοί πατζρεσ, πλουςίωσ ἀπολαμβάνετε ἐν τῇ κακ’ ἡμζραν βιοτῇ καί 
ἀναςτροφῇ ςασ μετά τοῦ ἐρωμζνου Κυρίου, μανκάνοντεσ νά ἀκολουκῆτε τόν 
βθματιςμόν τῶν Ἁγίων, τά ἴχνθ τῆσ ςωτθριϊδουσ ὁδοῦ καί τιν πορείαν τῆσ 
χρθςτότθτοσ Αὐτοῦ. 

Ἅγιε Κακθγοφμενε, (ἀναφζρεςτε ςτόν Παντοκρατορινό) τιμιωτάτθ τῶν 
μοναςτῶν χορεία, 

Πρζπει νά κεωρῆτε ἑαυτοφσ προνομιοφχουσ, διότι, τοῦτο μζν, πολιτεφεςκε 
καί ἀςκεῖςκε ἐντόσ τοῦ εὐλογθμζνου καί ἡγιαςμζνου τόπου τῆσ Θεοτόκου, τοῦ 
ἱεροῦ κλιρου Τθσ, τοῦ πολυκάρπου λειμῶνοσ Τθσ, τοῦ Θεοτοκοβαδίςτου Ὄρουσ. 
Τοῦτο δζ, διότι Κφριοσ ὁ Θεόσ θὐδόκθςεν νά ἐγκαταβιοῖτε εἰσ τιν περίβλεπτον 
Μάνδραν τοῦ Παντοκράτοροσ, νά ἀγωνίηθςκε, ὡσ ἐπί τάσ ρίηασ ἑνόσ ἄλλου Θαβϊρ, 
τόν ἀγῶνα τόν καλόν, τόν δρόμον τῆσ ἀρετῆσ καί τιν κλίμακα τῆσ κεϊςεωσ, νά 
ἀποκτᾶτε τιν ἐμπειρίαν τῆσ ἀκτίςτου χάριτοσ τοῦ Θεοῦ. Καί εἶναι πράγματι πολλοί 
«τῶν ὧδε ἐςτθκότων, οἱτινεσ οὐκ ἐγεφςαντο κανάτου ἕωσ οὗ εἶδον τιν βαςιλείαν 
τοῦ Θεοῦ ἐλθλυκυῖαν ἐν δυνάμει» (Μάρκ. κ,1). Καί ἔγιναν μζτοχοι τοῦ ἀκτίςτου 
φωτόσ, τῆσ Θαβωρείου λάμψεωσ, τοῦ νοθτοῦ καί ὑπεραιςκθτοῦ ἡλίου, τοῦ 
καλουμζνου ὑπό τῶν Πατζρων «ὑπζρφωτοσ γνόφοσ», κατά τό μζτρον τῆσ 
κακαρότθτόσ τουσ ἀλλά καί τῆσ εὐδοκίασ τοῦ Θεοῦ. 

«Στοφσ ἁγίουσ μοναχοφσ ὀφείλεται ὁ πλοῦτοσ τῆσ ἐμπειρίασ καί τῆσ 
κεολογίασ τοῦ Ἀκτίςτου Φωτόσ. Ἀπό τοφσ λόγουσ ἁγίων μοναχῶν, παλαιῶν καί 
νζων, οἱ ὁποῖοι διαπραγματεφονται τιν περί Ἀκτίςτου Φωτόσ πίςτι τῆσ Ἐκκλθςίασ, 



διαπιςτοῦται ὅτι ςτόν χῶρο τοῦ Ὀρκοδόξου Μοναχιςμοῦ ἐβιϊκθ ἡ ἐμπειρία τοῦ 
Ἀκτίςτου Φωτόσ καί διετυπϊκθ ἡ περί αὐτοῦ κεολογία. Πολλοί μοναχοί διά μζςου 
τῶν ἀγϊνων ἔπακαν τιν κζωςθ καί ἀξιϊκθκαν τῆσ κζασ τοῦ Ἀκτίςτου Φωτόσ. Ὀλίγοι 
ὅμωσ ὡμίλθςαν γι' αὐτιν, ὅπωσ ὁ ἅγιοσ Συμεϊν ὁ Νζοσ Θεολόγοσ, ὁ ἅγιοσ Γρθγόριοσ 
ὁ Σιναΐτθσ, ὁ ἅγιοσ Γρθγόριοσ ὁ Παλαμᾶσ καί οἱ λοιποί Πατζρεσ τῆσ Φιλοκαλίασ, καί 
ςτίσ ἡμζρεσ μασ ὁ π. Σωφρόνιοσ Σαχάρωφ, λζγει χαρακτθριςτικά ςφγχρονοσ 
Ἁγιορείτθσ Γζροντασ. 

Καί ἐνῶ κατά τό ἑορταηόμενον ςιμερον γεγονόσ τῆσ Μεταμορφϊςεωσ τοῦ 
Σωτῆροσ ὁ Κφριόσ μασ ἐπζλεξε μόνον τρεῖσ Μακθτάσ διά νά τοφσ ἀποκαλυφκῇ ἐν 
δόξῃ, ἕκαςτοσ ἐξ ὑμῶν, ἀγαπθτοί πατζρεσ καί ἀδελφοί ἐν Χριςτῷ Ἰθςοῦ, δφναται νά 
γευκῇ διά νοερῶν καί αἰςκθτῶν ὀφκαλμῶν αὐτιν ταφτθν τιν δόξαν τοῦ 
Μεταμορφωκζντοσ Χριςτοῦ, τά λευκά ἱμάτια Αὐτοῦ, τιν, ὡσ ἡλιακόν δίςκον 
ἀπαςτράπτουςαν, τιμιωτάτθν κεφαλιν Του, νά ἀναγνωρίςῃ τόν Θεόν Τριαδικῶσ καί 
νά προςτρζξῃ εἰσ Αὐτόν ὄχι μόνον ὡσ εἰσ τόν Κφριον τῆσ Δόξθσ, ἀλλά καί τόν Κφριον 
ηϊντων καί νεκρῶν, ἀφοῦ προθγουμζνωσ κά ἔχῃ κακαρκῇ ψυχικῶσ καί ςωματικῶσ, 
μεταμορφωκείσ καί ἀλλοιωκείσ τιν κρείττονα ἀλλοίωςιν κακ’ ἑαυτόν. 

Ἐντόσ τοῦ ςκότουσ ποφ ἐπικρατεῖ εἰσ τάσ ἡμζρασ μασ, τοῦ ψφχουσ καί τῆσ 
ὀδφνθσ, τῆσ ἀπελπθςίασ καί τῶν ἀδιεξόδων, τό Θαβϊρειον Φῶσ δίδει μίαν ἀλλθν 
διάςταςιν εἰσ τό γζνοσ τῶν βροτῶν, ὑπενκυμίηον τόν αἰϊνιον καί οὐράνιον 
προοριςμόν τουσ, τιν δυνατότθτα τῆσ κζασ τοῦ Θεοῦ ἀπ’ αὐτόν ἐδῶ τόν κόςμον, τῆσ 
καταςτάςεωσ τῆσ Βαςιλείασ τοῦ Θεοῦ, ποφ κά ἔχῃ κεντρικόν ἄξονα τό φωτοειδζσ 
πρόςωπόν Του, εἰσ τό βακφτατον εἶναι τοῦ ἐξαιρζτωσ μελανομόρφου καί κλιμμζνου 
ςυγχρόνου ἀνκρϊπου. 

Εἶναι γνωςτόν, ὅτι Μεταμορφοφμενοσ ὁ Κφριόσ μασ δζν προςζλαβεν κάτι τό 
ὁποῖον ἕωσ τότε δζν εἶχεν, οὔτε μετεβλικθ εἰσ κάτι ποφ δζν ἦταν, ἀλλ’ ἐφανζρωςεν 
εἰσ τοφσ Μακθτάσ Του ἀκριβῶσ αὐτό τό ὁποῖον ἦταν, καί μάλιςτα ἕν μόνον μζροσ 
του. Λζγει χαρακτθριςτικῶσ ὁ ἅγ. Ἰωάννθσ ὁ Δαμαςκθνόσ: «οὐχ ὅ οὐκ ἦν 
προςλαβόμενοσ, οὐδζ εἰσ ὅπερ οὐκ ἦν μεταβαλλόμενοσ, ἀλλ’ὅπερ ἦν τοῖσ οἰκείοισ 
μακθταῖσ ἐκφαινόμενοσ».  Εἰσ τιν κείαν Μεταμόρφωςιν τίποτε δζν προςτίκεται εἰσ 
τόν Χριςτόν ἀλλά καί τίποτε δζν ἀφαιρεῖται, οἱ μακθταί ὅμωσ ἠξιϊκθςαν νά ἰδοῦν 
τιν κεουργίαν τῆσ ἀνκρωπίνθσ φφςεωσ τοῦ Χριςτοῦ, ἀκριβῶσ διότι 
μετεμορφϊκθςαν αὐτοί οἱ ἴδιοι, ὅπωσ χαρακτθριςτικά ἀναφζρει ςφγχρονοσ 
Ἱεράρχθσ τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ.  

Ἅγιοι Κακθγοφμενοι, ἀγαπθτοί ἀδελφοί, 
Τό γεγονόσ ποφ ἑορτάηομεν ςιμερον ςυνζβθ τεςςαράκοντα ἡμζρασ πρίν ἀπό 

τό Πάκοσ τοῦ Κυρίου, προκειμζνου νά ςτθριχκοῦν εἰσ τιν πίςτιν των οἱ μακθταί καί 
νά μιν κλονιςκοῦν, ὅταν κά Τόν ἔβλεπαν ἐπάνω εἰσ τόν Σταυρόν. Σιμερον, κατά 
τοφσ ἀποκαλυπτικοφσ τοφτουσ χρόνουσ, εἰσ ἕναν κοςμον ὁ ὁποῖοσ ἀναηθτᾷ 
ἐμπειρίασ καί βιϊματα λυτρωτικά, ἡ ἑορτι τῆσ Μεταμορφϊςεωσ ςτζλνει ἕνα 
μινυμα καί μιάν ἀποκάλυψιν.Μᾶσ δείχνει τί ἀκριβῶσ καί ποῖα εἶναι ἡ Ἐκκλθςία, 



ποῖοσ ὁ ρόλοσ Τθσ διά τιν ὕπαρξιν καί τιν ηωιν τῶν πιςτῶν. Εἰσ τιν Ἐκκλθςίαν 
ἀνικουν ὄχι μόνον οἱ Προφῆται καί οἱ Ἀπόςτολοι οἱ ὁποῖοι ἔλαβον μζροσ εἰσ  τό 
καῦμα αὐτό, ἀλλά καί ἀνά τοφσ αἰῶνασ, ὅςοι δζχονται τιν Ἀποκαλυπτικιν τουσ 
κεολογίαν καί ἀγωνίηονται νά κατευκφνουν τιν προςωπικιν τουσ ηωιν εἰσ αὐτιν 
τιν προοπτικιν. Τό ἔργο τῶν ποιμζνων καί ἡ ἄςκθςισ τῶν μοναχῶν, τό κιρυγμα καί 
ἡ κατά Θεόν πολιτεία τῆσ χριςτιανικῆσ ηωῆσ εἰδωλοποιοῦνται καί δαιμονοποιοῦνται 
ὅταν γίνουν αὐτοςκοπόσ, ὅταν ἀπομακρυνκοῦν ἀπό τόν ὑψθλόν ςτόχον τουσ, ποφ 
δζν εἶναι ἄλλοσ ἀπό τιν κζωςιν τοῦ ἀνκρϊπου. Ἡ Θεία Κοινωνία καί Ἀναςτροφι 
εἶναι τό ηθτοφμενον καί τό ποκοφμενον▪ δζν ἀρκεῖ νά εἴμεκα καλοί ἄνκρωποι, ἤ 
εὐςεβεῖσ χριςτιανοί ἀλλά καλοφμεκα νά γίνωμεν κεοί κατά χάριν. 

Αὐτιν τιν μακαρίαν κατάςταςτιν τῆσ κείασ εὐφροςφνθσ καί μεκζξεωσ εἴκε 
πάντεσ ἡμεῖσ νά ἀπολαφςωμεν ἀπό τῆςδε τῆσ ηωῆσ καί νά καταξιωκῶμεν τιν 
πλθρότθτά τθσ εἰσ τιν ἐρχομζνθν παρουςίαν τοῦ Κυρίου. Ἀμιν. 

Ἅγιε Κακθγοφμενε, οἱ εὐχαριςτίεσ καί οἱ ὀφειλζσ μασ πρόσ τό 
προςφιλζςτατον πρόςωπόν ςασ εἶναι ὑπζρμετροι, διά τιν εὐγενῆ πρόςκλθςίν ςασ 
ὅπωσ εὑρεκῶμεν ἐν μζςῳ ὑμῶν καί προςτῶμεν τῆσ Κυριωνφμου ταφτθσ 
Πανθγφρεωσ. Χάριν εἰσ ὑμᾶσ διεπιςτϊςαμεν, διά μίαν εἰςζτι φοράν, τιν πτωχείαν 
καί ἀδυναμίαν μασ, ὡσ καί τόν ἀδαπάνθτον πλοῦτον καί τόν ἀκζνωτον κθςαυρόν τῆσ 
Ὀρκοδόξου Ἐκκλθςίασ καί λατρείασ μασ. 

Αἰςκανόμεκα ὡςαφτωσ ἱεράν τιν ὑποχρζωςιν αὐτιν τιν ὥραν νά 
ἐκφράςωμεν καρδιακάσ εὐχαριςτίασ εἰσ τοφσ καλθκελάδουσ ἱεροψάλτασ, οἱ ὁποῖοι 
κακ’ ὅλθν τιν διάρκειαν τῆσ νυκτόσ ἀκουράςτωσ καί κεουργῶσ ἔμελψαν τοφσ 
ὕμνουσ, ἔτερψαν τά ὦτα καί τιν καρδίαν μασ καί μᾶσ ἐχειραγϊγθςαν εἰσ τιν τοῦ 
Ὄρουσ Θαβϊρ ἀνάβαςίν μασ. 

Τοφσ πεπαιδευμζνουσ Ἐκκλθςιαςτικοφσ, τόν μετρθμζνον Κανονάρχθν, τόν 
ἔμπειρον Τυπικάρθν, τοφσ ἀξίουσ μαγείρουσ οἱ ὁποῖοι τοςοῦτον παρθγορθτικῶσ καί 
ἁβραμιαίωσ μᾶσ ἐπαραμφκθςαν, τοφσ διακονθτάσ τῆσ Τραπζηθσ, τόν φιλόξενον 
Ἀρχοντάρθν, τοφσ κεοςεβεῖσ προςκυνθτάσ καί πάντασ ὅςουσ ςυνετζλεςαν, ὥςτε νά 
γευκῶμεν καί χορταςκῶμεν πνευματικῶσ καί ὑλικῶσ. Εὐχαριςτοῦμεν ἅπαντασ.   


