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                                               Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
                                                         6 Αυγούστου, 2018

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Tο φως απηχεί ουράνιες δυνάμεις γονιμότητας. Συμβολίζει τη ζείδωρη 
θέρμη που συνέχει και αυξάνει το είναι. Δεν υπάρχει ιερή επιφάνεια και εικόνα 
που να μην περιβάλλεται από φωτεινή αύρα.

Το ουράνιο φως σώζει ως πνευματικό σώμα τον άνθρωπο. Η φωτιά καίει. 
Καθαρίζει τη σάρκα. Το φως την μαλακώνει. Και μας γλυκαίνει. 

Του Θείου θελήματος το φως βιώνεται ως αγάπη.
Καταδυόμενος στο πνεύμα ο πιστός, κατά τη Βάπτιση, αραιώνει την υλική 

του πυκνότητα.
Η κάθαρση δεν σημαίνει σωματικό πλύσιμο. Μα ψυχική διαφάνεια.
 Το φως συμβολίζει τη ζωή. Τη σωτηρία και την ευτυχία, που παραχωρεί 

ο Θεός. Αφού ο ίδιος είναι Φως.
Ο νόμος και ο λόγος του Θεού φωτίζουν των ανθρώπων το δρόμο. Το σκότος 

συμβολίζει το κακό. Τη δυστυχία. Την απώλεια. Το θάνατο.
Το φως του κόσμου σημαίνει το φως της ζωής. Μπορεί να γίνει δείκτης 

της αλήθειας μας. Αυτής του κόσμου. Πέρα από όποιες ψευδαισθήσεις.
Ως ένσαρκο φως της ζωής ο Ιησούς αφήνει πίσω Του τις εόρτιες φωταψίες. 

Ζητά να Τον δεχθούμε με τη δική μας φώτιση.
Θα τιμήσουμε την ανάμνηση της ερήμου φωτεινοί!. Όχι ετερόφωτοι. 

Εγρήγοροι εσωτερικά. Ακολουθώντας Τον, να διασχίζουμε της ζωής τα 
σκοτάδια και αναγεννημένοι στη Βασιλεία Toυ να βγούμε.

Το φως του Θαβώρ είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο και το νόημα της 
ύπαρξης. Αυτό που ο Θεός εκπέμπει.

 Έρχεται από το απρόσιτο βάθος της θεότητας. Και επιστρέφει εκεί. 
Μαρτυρεί την ουσιώδη. Όχι τη συγκυριακή αλήθεια. Εκπέμπει το φως Του 
στον κόσμο. Δεν φωτίζεται από τον κόσμον. Φανερώνει την αρχή και το τέλος 
της ανθρωπότητας. Κάτι που δεν είναι σε θέση να πράξουν οι άνθρωποι. Η 
αλήθεια τους είναι εμπειρική.



Του Χριστού η αλήθεια είναι ο Πατέρας Του, που Τον στέλλει. Και μαζί 
Του, αν και δύο, γίνεται ένα. Ο Πατέρας θα κατανοηθεί, εφ’ όσον κατανοηθεί 
ο Υιός.

 Υψώστε μέσα σας τον υιό του ανθρώπου. Σταυρωθήτε μαζί Του. Κάνετέ 
Τον ελευθερία σας και θα καταλάβετε. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ότι 
δεν μιλώ αφ’ εαυτού μου, αλλά καθώς εδίδαξέ με ο πατήρ μου, ούτω λαλώ. 
Ελευθερώστε  την πίστη στο αυθεντικό. Ποθήστε το με όλη σας τη δύναμη. 
Τότε θ’ αφυπνισθήτε. Και θα καταλάβετε. Η ζωή στην αλήθεια δεν  σας 
παραδίδει ποτέ στο θάνατο. Η αναζήτηση της ουσίας στον τύπο δεν σας ανοίγει 
ψυχικά. Θα με καταλάβετε, αν ενωθείτε μαζί μου, στη ζωή με την πίστη. 
Όπως εγώ είμαι ενωμένος με τον Πατέρα”.

Η αλήθεια αιχμαλωτίζει. Δεν πείθει. Η αμαρτία είναι μια εσωτερική 
υποδούλωση. Η τυπική σχέση με το Θεό χωρίς υπαρξιακό αντίκρυσμα ή 
μάλλον με ιδεολογική κάλυψη. Η απώλεια του εαυτού στις περιστατικές 
ικανοποιήσεις.

Μόνο η αλήθεια ελευθερώνει. Η απόσπαση από τις επιβεβαιώσεις στο 
επουσιώδες. Και το συμβατικό. Καταπνίγουν τη βαθύτερη επιθυμία μας, γι’ 
αυτοπραγμάτωση στην ψυχική άνοιξη.

Για τον  Ιησού θεογνωσία είναι η πίστη στον εσχατολογικό σκοπό της ζωής. 
Υπέρβαση των ισοπεδωτικών  συμβάσεων της καταστροφικής ομοιομορφίας. 
Να ζούμε δηλ. μέσα μας την αλήθεια. Να είμαστε από καταβολής μοναδικοί 
στα έσχατα του κόσμου.

Φωτίζει τον κόσμο η ελευθερωτική ορμή της ολοκληρωτικής έκφρασης 
ως ζωντανή σχέση με το Θεό. Συσκοτίζουν  τον κόσμο οδυνηρά οι εκτονώσεις  
των επι μέρους παρορμήσεων .

Φως λοιπόν; Ή ...;                                                                

                    Με την αγάπη μου,

                                                 Ο ιερέας της 
                                                   ενορίας  σου
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