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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Τα ιμάτια του Χριστού στο Θαβώρ έγιναν λευκά “ως το φως” .
Σκοτάδι καθόλου.
Το μήνυμα σε μας είναι σαφές. Όλες μας οι πράξεις, οι ενέργειες, η 

ζωή μας να περιλούζεται από το φως του Χριστού.
Και η προτροπή: 
“Τας λαμπάδας εαυτών ευπρεπίσωμεν”.
Της ψυχής τις λαμπάδες να τακτοποίησουμε. Να τις κάμουμε ευπρεπείς.
Πώς; Μα “εν αρεταίς” . Και γιατί; Μα διότι  “πίστη ορθή” είναι η 

μεγάλη ανάγκη.
Οι άνθρωποι γύρω συχνά καταλήγουν αδιάφοροι. Δεν ενδιαφέρονται 

για ιδανικά. Για πίστη. Γι’ αρετή. Για ψυχή και ουρανό. 
Βυθίζονται στης καθημερινότητας τη λάσπη. Εκεί που συνεχώς φυσά 

ο αέρας της απιστίας.Της διαφθοράς. Της αδιαφορίας. Των φώτων του 
σύγχρονου πολιτισμού, που όλο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την 
πίστη.

Κίνδυνοι; Πολλοί. Όπως: Η σατανική (σβήνει πάντα) “λαμπάδα” 
Ιούδα. Οι καπνισμένες λαμπάδες των χλιαρών. Οι σβησμένες των άθεων. 
Και τόσες άλλες.

Μα οι κρυμμένες;
Στόχος μας; Αναμμένες να είναι. Συνεχώς.
Πότε; Πάντοτε σκοτάδι βαθύ. Παντού γύρω σκοτάδι. Θα μείνουμε 

σ’αυτό;
Μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στα τυφλά; Χωρίς “φώτα σωστικά”; 

Κι είναι τόσο απαραίτητα.
Κι αν το φως το υλικό το χριεαζόμαστε, για να κινηθούμε, πολύ 

περισσότερο θέλουμε το πνευματικό. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να 
επιβιώσουμε.
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Με αυτά τα δεδομένα γίνεται σαφές ότι προκύπτει μπροστά μας. Μια 
σύγχρονη ανάγκη. Το λουτρό της συνείδησης. Φωτεινή;

Τί  είναι όμως συνείδηση και μάλιστα καθαρή; Προϋποθέσεις:
Να βρίσκεται υπό τον φωτισμό του θείου θελήματος. Πάντα 

προσανατολισμένη στην αλήθεια.
Να παρέχει την πληροφορία, ότι η ζωή μας είναι σύμφωνη προς το 

θέλημά Του.
Ο άνθρωπος είναι η κορωνίδα της δημιουργίας. Προικίστηκε με διάφορα 

δώρα από τον Δημιουργό. Πήρε και το δώρο της φωτισμένης συνείδησης, 
δηλ. της φωνής του Θεού μέσα του.

Συχνά όμως σκοτίζεται. Μαυρίζει. Πολλοί τη δηλητηριάζουν. Την 
κρατούν σε σκοτάδι βαθύ.

Έτσι καταλήγουν γεμάτοι προκαταλήψεις. Επηρεασμένοι από διάφορες 
ιδέες. Υποδουλωμένοι στα πάθη. Με τη φωνή της συνείδησης σε άμβλυνση 
και αλλοίωση. Σκοτισμένη.

Το έργο είναι προτρεπτικό. Αποτρεπτικό. Οικοδομητικό. Ανάλογα από 
την περίπτωση.

Πολλοί θέλουν ν’ απαλλαγούν από τη φωνή της. Αδιαφορούν γι’ αυτή. 
Κωφεύουν. Καταπιέζουν διάφορα θέματα στο ασυνείδητο. Την αφήνουν να 
καταντήσει καρκίνωμα. Εδώ προκύπτει η ανάγκη του λουτρού. Τούτο θα 
γίνει με τη μελέτη τη διαρκή και τη γνώση του Λόγου του Θεού.

Όταν ο Λόγος του Κυρίου ρίχνει φως, οι πλάνες υποχωρούν. Προβάλλει 
η αλήθεια.

Παράλληλα και συμπληρωματικά εργάζεται και η Εξομολόγηση.
Εμείς άραγε επιτρέπουμε στους ρύπους να μαζεύονται; Να μας κατα- 

πιέζουν; Να εργάζονται για την καταστροφή μας; 
Ή πολεμούμε; Αμυνόμαστε; Σπεύδουμε διαρκώς στην καθαριότητά της;
Το φως του Θαβώρ μπορεί να καταλάμψει κι εμάς. Θέλουμε;

                                                         Με την αγάπη μου,
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