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                                        Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
                                                 6 Αυγούστου, 2022

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Γεγονότα:
Ο Αδάμ έσφαλεν. 
Απέτυχε να σταθεροποιηθεί στον φωτισμό. Να φθάσει στη θέωση. 
Έλαβε την θεία εικόνα. 
Δεν τη φύλαξε όμως.
Μετά την πτώση του η εικόνα αμαυρώθηκε. Σκοτίστηκε. 
H φύση προχώρησε σε ανταρσίαν. Αλλοιώθηκε.
Η με τον άνθρωπο σχέση της διαφοροποιήθηκε. Αλλοιώθηκε. 
Προέκυψε έχθρα μεταξύ τους.
Ο Χριστός με την ενανθρώπησή Του λαμβάνει την ανθρώπινη 

σάρκα, για να διατηρήσει την εικόνα. Να απαθανατίσει τη σάρκα. Να 
νικήσει το θάνατο στη σάρκα Του και έτσι να υπάρχει το πραγματικό 
φάρμακο της αθανασίας. Να το λάβει ο θνητός άνθρωπος. Και να 
θεραπευθεί. 

Δίνει την ελπίδα με το φάρμακο τούτο σε κάθε άνθρωπο. Να νικήσει 
το θάνατο. Κι είναι τούτο μοναδικό. Θαυματουργό. Ανεπανάληπτο. 

Και φέρνει πάντα  τη σωτηρία.
Ο Αδάμ λοιπόν απέτυχε να νικήσει τον διάβολον και απέθανε. 
Ο νέος Αδάμ τώρα, ο Χριστός, νικά το θάνατο και τον διάβολον. 

Μετέβαλε δια θανάτου το θνητό. 
Δια της ταφής Του το φθαρτό της ανθρώπινης φύσης. 
Έδωσε στον καθένα τη δυνατότητα να μεταβάλλει και εκείνος της 

δική του φύση με την ένωση μαζύ Του. 
Με την πτωχεία Του, ιατρεύει την πτωχεία του Αδάμ. 
Με τη δική Του ύβρη, την ύβρη εκείνου. 
Με το θάνατό Του θεραπεύει το θάνατο του Αδάμ. 
Με τη δική Του ταφή θεραπεύει την ταφή του προπάτορα.



Κατέβηκε στον Άδη, για να τον ελευθερώσει. 
Έτσι, η σταυρική θυσία του Χριστού είναι φανέρωση. Και εκδήλωση της 

μεγάλης αγάπης του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Και όχι της δικαιοσύνης.
Γιατί η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι ανταπόδοση των ίσων. 
Η δικαιοσύνη Του ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία Του. Αγιάζει τον 

άνθρωπο. 
Τον επαναφέρει στην κοινωνία με τον Εαυτό Του. 
Έδωσε δύναμη στην ανθρώπινη φύση και θέληση, για να νικήσει εν 

Χριστώ. Να υπερβεί το θάνατο. 
Μπορούμε τώρα ν’ αγωνιστούμε. 
Το βλέμμα Του μας προστατεύει.
Στο Θαβώρ λοιπόν. 
Χωρίς καθυστέρηση. 
Αναβολές δεν χωρούν.
Η όποια ραθυμία είναι καταστροφική.
                                          
             Με την αγάπη μου,
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