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                                                Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
                                                       6 Αυγούστου, 2020

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Ευτυχία δεν σημαίνει πολλά αγαθά. Μα θέμα σωστής χρήσης.
Η μέριμνα για τα πολλά φέρνει αγωνία. Φθορά. Διάβρωση.
Λύση; Να δεχθούμε κάποια βασικά σημεία πρώτα. 
Όσο λιγώτερες ανάγκες, τόσο πιο ευτυχισμένοι είμαστε. 
Να κατευθύνουμε εμείς τις ανάγκες μας και όχι το αντίθετο. 
Από τότε που χάσαμε τη σχέση μας με το Θεό και την αιωνιότητα 

καταφεύγουμε σε ημίμετρα. 
Δημιουργήσαμε μια κίβδηλη αυτοβεβαιότητα. Νιώθουμε ακόρεστοι. 

Ανασφαλείς. Ότι διαρκώς κινδυνεύουμε. 
Η πληθώρα των αγαθών μας έχει στερήσει την ικανότητα της σωστής 

χρήσης τους. 
Η πλεοναστική κατάσταση μας έχει αφαιρέσει την ανεκτίμητη γεύση 

του χρήσιμου και του αναγκαίου. 
Παθαίνουμε ότι και με τον πληθωρισμό των χρημάτων. 
Εκεί τα χρήματα δεν έχουν ισχύ. 
Χάσαμε το αντίκρυσμά μας. 
Μας λείπει η πίστη στο δημιουργό μας. 
Εμπιστευόμαστε τον αβέβαιο εαυτό μας. 
Χάσαμε τον ουρανό. 
Γίναμε της γης πλάνητες. 
Απωλέσαμε την αιωνιότητα. 
Με τη ματαιότητα παλεύουμε συνεχώς. 
Χωρίς προσανατολισμό.
Αγωνιούμε.
Γυροφέρνουμε άδειοι.
Δράμα λοιπόν. 
Ως πότε άραγε θα εθελοτυφλούμε; 
Είναι καιρός να χωρίσουμε τ’ απαραίτητα από τα περιττά. Αλλιώτικα θα 

συνεχιστεί τούτο το δράμα.
Η ευτυχία δεν είναι θέμα αγαθών. Πληθώρας. Πλεονασμού. 
Κάποιοι ήδη βάδισαν τούτο το δρόμο πριν από μας. Άφησαν μάλιστα ίχνη.



Ανεξίτηλα. Για να τα βρίσκουμε οι αλαφροπάτητοι. 
Τι είπε ο Πέτρος στο Θαβώρ; «Καλόν εστίν ημάς ώδε είναι».
Πού δηλ; Ψηλά στο βουνό. 
Τρόφιμα; Τίποτε. Δεν τα είχαν ανάγκη. Δεν έβλεπαν την έλλειψή τους. 
Αυτά που ζούσαν ήταν τόσο θαυμαστά. Μοναδικές οι στιγμές εκείνες. Και 

ανεπανάληπτες. 
Ένα τεράστιας αξίας και σημασίας δώρο στους τρεις τους. 
Πρωτόγνωρα όσα έζησαν. Θαμπώθηκαν. 
Τι να πρωτοθαυμάσουν; Αυτά που βλέπουν; Αυτά που ακούουν; Αυτά που 

βιώνουν; 
Ξέχασαν λοιπόν τα τετριμμένα. Τα καθημερινά.
Ζούσαν σ’ ένα θαύμα. Και θα σκέφτονταν τα υλικά;
Απολάμβαναν. Η ευφροσύνη τους μοναδική. 
Προσηλώθηκαν λοιπόν. Μ’ όλη της ψυχής τη δύναμη. 
Είδαν του Χριστού το φως να εξακτινίζεται σ’ όλη την πλάση. 
Αξιολόγησαν τα δεδομένα τους. Απεφάσισαν. 
Η ύπαρξή τους είχε πληρωθεί από τα συμβαίνοντα. 
Δεν μετάνιωσαν. Γιατί άλλωστε; 
Είχαν ζήσει με το Χριστό. Βίωσαν το Χριστό. 
Είπαν με τη στάση τους: 

«Χριστέ,
να σε ζω, 
κι ας μην ξέρω».

Ζούμε κι εμείς μαζύ τους το γεγονός; 
Θ’ αποκαλυφθεί και σ’ εμάς; Πώς; Ποιος ξέρει; 
«Ανεξιχνίαστοι αι βουλαί του Υψίστου». 
Καλούμαστε τώρα να δώσουμε τις εξετάσεις μας. 
Εκεί να έχουμε στραμμένο το βλέμμα. Και να είμαστε βέβαιοι. 
Εκείνος θα ευλογήσει.
                                              Με την αγάπη μου,
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