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Μ
Στο φως

ια πορεία. Μια στροφή. Μια ανάβαση.
Μια ελαφρά προσήλωση προς τον Βασιλέα. 

Το σκοτάδι το πνευματικό δηλώνεται παντού. 
Κι οι άνθρωποι; 
Προστρέχουν ήμερα, ήσυχα, με θαυμασμό κι ευλάβεια; Τότε. 

Τώρα. 
Σίδερο; Κεραυνό και φωτιά; 
Με χέρια γεμάτα;  Αβέβαια; Άδεια μήπως και βαρειά; 
Δίχως συντροφιά, άστρο κανένα. 
Φως. Προσφορά. 



Λαχταρώντας το φως
ταν πλασμένος να βλέπει το φως της θεότητας. Ήταν 

πλασμένος να ακούει “της φωνής Κυρίου του Θεού 
περιπατούντος εν τω παραδείσω...”. Έως εκείνο το δειλινό που 
σκοτίστηκαν τα μάτια του και η γλυκειά Φωνή τον γέμισε τρόμο. 
Και εκάθισε απέναντι του παραδείσου και έκλαυσε πικρώς. 

Και έκανε γιούς και θυγατέρες, μ’ αλίμονο... όλοι τους τυφλοί. 

Η

Κάτι δικό τους. Σημάδι ευλάβειας και υποταγής. Απλότητα. 
Συντριβή. Χαρά γνήσια. Αγώνα. Να βλέπουν την οδό. 

Ο καιρός σκληρός. Ανένδοτος. Δύσκολος. Της συμφοράς και 
της στέρησής Του. 

Εμείς; Κινήσαμε για κει; 
Τι να προσφέρουμε άραγε; 
Η προσφορά μας ελλιπής. Ασθενική. Θολή. Ασυμπλήρωτη.
Έντονη όμως η έκπληξη. 
Προσφέρεται Εκείνος. Καθώς συμβαίνει πάντα.
Υπάρχει άραγε ποτέ πιθανότητα να θυμηθούμε το σύνθημα: 
“Έτρωγον, έπινον και ήλθεν ο κατακλυσμός”; 
Όχι σαν απειλή. Μα μια προειδοποίηση. Γιατί; Μα αφού “ιδού ο 

Νυμφίος έρχεται...”. 
Δεν θα μας περιμένει. 
Την αρματωσιά μας να φτιάξουμε λοιπόν. 
Για το δικό μας “παρών”.
Πού; 
Μα στου Θαβώρ το φως λουσμένοι. + ο π.Γ.

Κι απάνω στο διάβα σου 
αρχίζεις ξαφνικά να μεταλλάσσεσαι

από γήινος σε αέρινος,
από σάρκα σε πνεύμα,
από ανθρώπινη ύπαρξη

σε άγγελο φωτός.
                           Λούλα Μαρμάρα Γιαννακουλοπούλου



Μόνο μια μακρινή ανάμνηση βαθιά μες στην ψυχή τους... και 
πότε πότε μια ακτίνα απ’ το ουράνιο Φως που έσκιζε τα σκοτάδια 
της ψυχής και μαρτυρούσε πως υπάρχει κι ένας άλλος Ήλιος πιο 
λαμπρός απ’ αυτόν που φώτιζε τις μέρες τους.

Όπως τότε που είδαν το φως Του να καθρεπτίζεται στο πρόσωπο 
του Μωϋσή όταν κατέβηκε απ’ το Σινά. Μα δεν άντεξαν στη θέα 
του. Άλλωστε ούτε αυτά τα Σεραφείμ δεν μπορούν να ατενίσουν το 
Φως της δόξης του Θεού, αλλά στο όραμα του Ησαΐα “ειστήκεισαν 
κύκλω” και έχοντας “εξ πτέρυγες τω ενί... ταις μεν δυσί κατεκάλυπτον 
το πρόσωπον, ταις δε δυσί... τους πόδας...” (Ησ. 6, 2).

Κάποτε ο Θεός λυπήθηκε τους τυφλούς καταδίκους κι 
αποφάσισε να κατεβεί στη γη και να συναναστραφεί μαζί τους, 
όπως κατέβαινε τότε, τα γλυκά εκείνα δειλινά στην Εδέμ. 

Και πήρε ο Υιός του Θεού, ο “αναβαλλόμενος το φως ώσπερ 
ιμάτιον” το ένδυμα του καταδίκου. 

Δεν είχαν τη δύναμη τα φτωχά πήλινα μάτια τους ν’ αντικρύσουν 
τη δόξα της Θείας φύσης Του. 

Μα εκεί στου Θαβώρ την κορφή το ένδυμα της ταπεινώσεως 
παραμερίστηκε για λίγο κι αποκαλύφθηκε και πάλι μια ακτίνα της 
δόξης του προσώπου Του. 

Ήταν το ίδιο φως που λίγο αργότερα τύφλωσε τον διώκτη στο 
δρόμο της Δαμασκού και γέννησε τον Απόστολο των Εθνών. Που 
έκανε τον Σαύλο, Παύλο...

Το φως της Μεταμόρφωσης που πυρπόλησε την καρδιά του 
Πέτρου και τον έκανε να αναφωνήσει: “καλόν εστιν ημάς ώδε είναι 
και ποιήσωμεν σκηνάς τρεις...” (Μαρκ. 17, 5). 

“... υμείς τίνα με λέγετε είναι;”. είχε ρωτήσει οκτώ μέρες πριν ο 
Ιησούς. “... αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν: συ ει ο Χριστός ο Υιός του 
Θεού του ζώντος” (Ματθ. 16, 15-16). 

Πάνω στο Θαβώρ, το αΐδιον άκτιστο φως ακτινοβολώντας απ’ 
το πρόσωπο του Χριστού δικαιώνει τον Πέτρο, επιβεβαιώνει αυτή 
του την πίστη. Αποκαλύπτει τη θεότητα του Ιησού. 

Φτωχοί, τυφλοί διαβάτες της ζωής κι εμείς, απόγονοι του Αδάμ 
ζητάμε το Φως. Δεν έχουμε την παρρησία να ζητήσουμε σαν τον 
Πέτρο να κατοικήσουμε στο Θαβώρ, μα λαχτάραμε ν’ ανοίξουν τα
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μάτια μας, για μια έστω στιγμούλα, στο Φως της Μεταμόρφωσης, 
προβλέποντας συχνά το τίμημα που είχαν όλα αυτά. 

Στο κέντρο του Φωτός του Θαβώρ είναι φυτεμένος ο Σταυρός. 
Ο Χριστός μεταμορφώνεται τη στιγμή που ο Μωϋσής κι ο Ηλίας 
“συλλαλούν μαζί Του για την “έξοδό” Του στα Ιεροσόλυμα και τη 
σταυρική Του θυσία. Η ανάβαση για την  κορφή του Θαβώρ είναι 
ένας... Γολγοθάς. 

Μας το είπε άλλωστε καθαρά ο ίδιος ο Κύριος: “εί τις θέλει 
οπίσω μου έρχεσθαι, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν 
αυτού και ακολουθείτω μοι”. 

“Εγένετο δε μετά τους λόγους τούτους ωσεί ημέραι οκτώ και 
παραλαβών τον Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον ανέβη εις το 
όρος προσεύξασθαι. Και εγένετο εν τω προσεύχεσθαι αυτόν το 
είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ιματισμός αυτού λευκός 
εξαστράπτων” (Λουκ. 9, 23, 28-29).

Και από τότε καρτερούμε να ‘ρθει και για μας η όγδοη μέρα. Η 
αιωνιότητα. 

Καρτερούμε ν’ ανοίξουν τα τυφλά μάτια των υιών και των 
θυγατέρων του Αδάμ. 

Καρτερούμε να δοθεί επιτέλους απάντηση στο αίτημα του 
Πέτρου: “καλόν εστιν ημάς ώδε είναι...” (Μαρκ. 17,5). Τότε που 
όλοι οι λυτρωμένοι “ανακεκαλυμμένω προσώπω την δόξαν του 
Κυρίου κατοπτριζόμενοι μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν” 
(Β’ Κορ. 3, 18).

Αρκεί να έχουμε ανέβει σε μια κορφή (Σαραντάριο, Θαβώρ, 
Γολγοθά... δεν έχει σημασία) μ’ ένα σταυρό στον ώμο. Τότε θα 
μπορούμε να προσμένουμε όχι κρυμμένοι με τον τρόπο του 
Αδάμ, αλλά με τη γλυκιά αδημονία των Αγίων. Θα μπορούμε να 
παρακαλούμε μαζί με τον ηγαπημένο μαθητή: “...ναι έρχου, Κύριε 
Ιησού”. Έρχου ταχύ. (Σοφία Βαλμά - Γιαννίση)


