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	 « Φωτεινά» 

ίναι	καιρός	ν’	αφήσουμε	τη	νοοτροπία	μας.	Τις	απόψεις	μας.	Τους	
μονοκομματισμούς	μας.

Να	πάψουμε	να	πιστεύουμε,	πως	είμαστε	το	κέντρο	του	κόσμου.
Κάτι	τέτοιο	μόνο	μικροψυχία	και	εγωκεντρικότητα	μας	δημιουργούν.
Αμυντικότητα.	Φανατισμό.
Δεν	πρέπει	να	ξεχνούμε,	πως	ο	Χριστός	δεν	ήλθε,	για	ν’	αναμιχθεί	μόνο	

μ’	όσους	μας	αρέσουν.	Μ’	όσους	εγκρίνουμε	εμείς	ή	εμείς	αποδεχόμαστε.



Ήλθε	και	για	τον	αλβανό.	Τον	φτωχό.	Τον	επαίτη.	Τον	άνθρωπο	των	
ναρκωτικών.	Τον	άνθρωπο	τον	αδύναμο.	Τ’	ορφανό.	Τον	σκλάβο	(ναι,	
του	εικοστού	πρώτου	αιώνα).	Τον	αμαρτωλό.	

Όλοι	τούτοι	δεν	είναι	εχθροί	της	Εκκλησίας.
Εμείς	είμαστε	οι	εχθροί	της.	Εμείς	την	πολεμούμε.	Εμείς	ασχολούμαστε	

με	 τα	 μικροσυμφέροντά	 μας.	 Τους	 φανατισμούς.Της	 μικρότητες.	 Τις	
εμπάθειές	μας.	Την	εκδικητικότητά	μας.	Τ’	αφήνουμε	να	συμβασιλεύουν	
μέσα	μας.

Πού	να	βρει	λοιπόν	τόπο	ο	Χριστός	για	να	μπει;
Στιβάζουμε	 και	 τη	 μιζέριά	 μας.	 Τη	 ζήλεια.	 Το	 φθόνο	 μας.	 Τον	

ναρκισσισμό	 μας.	 Τον	 πομπώδη	 βερμπαλισμό	 μας.	 Τη	 στενότητα	 της	
καρδιάς	μας.	Τον	“εκκλησιαστικό”	μας	ρατσισμό.

Το	πανέρι	 της	ψυχής	μας	έχει	κι	άλλα	τόσα.	Πού	να	μείνει	λοιπόν	
χώρος	για	το	Χριστό;

Κι	είναι	η	ψυχή	μας	σκοτεινή	σαν	άδης.
Κι	αρνούμαστε,	στην	πράξη,	να	είμαστε	μαθητές	Εκείνου.
Κι	είναι	τούτο	το	τίμημα	πολύ	ακριβό.	Και	με	αίμα	μπορεί		να	ξεπλυθεί.
Το	αίμα	του	Χριστού	προσφέρεται.	Το	αξιοποιούμε	όμως;
Χειριζόμαστε	τα	πάντα	αδέξια.
Το	“άλας”	δεν	συντηρεί	πια.
Το	φως	σβήστηκε.
Ο	κόσμος	προχωρεί	στα	τυφλά.
Κι	όμως	φως	υπάρχει.
Δεν		μιλούμε	γι’	αυτά	που	“ήταν	φώτα.	Χίλια	φώτα.	Μα	δεν	ήτανε	το	

φως”.
Να	το	βρούμε	πρέπει.	Κι	ας	ματώσουμε.	Δεν	έχει	πια	σημασία.
Ν’	αναζητήσουμε	το	Χριστό,	που	μας	κρύψανε.
Το	τοπίο	ήδη	ξεχωρίζει.	Αχνοφωτίζει	τη	πλάση.	Φαίνεται	το	φως	Του	

το	υπέρλαμπρο.	Λίγο	θαμπό	βέβαια	στα	δικά	μας	μάτια.
Δείχνει	το	Θαβώρ.
Επιτέλους!	 Φωτιζόμαστε.	 Την	 ίδια	 στιγμή,	 πίσω	 αφήνουμε	 τόσους	

αφώτιστους.
Τί	να	κάνουμε;	Διαμαρτυρίες	δεν	χωρούν.
Βαδίζουμε	λοιπόν.	Κι	ο	Θεός	βοηθός!	Τα	χιλιόμετρα	τελειώνουν.
Πλησίαζουμε	στης	Μεταμόρφωσης	το	σημείο.
Βάζουμε	αντήλιο	το	χέρι.	Να	δούμε	θέλουμε	στου	βουνού	την	κορφή	

το	φως.	Το	μοναδικό	Φως	του	Χριστού.



Της	Μεταμόρφωσης	έκπαγλο	φως	όλο	και	μεγαλώνει	μπροστά	μας.
Θέλει	να	καλύψει	τα	πάντα	.
Όλα	φωτεινά	να	γίνουν.	Ολόλαμπρα.	Χωρίς	ίχνος	σκοταδιού.
Εκείνος	θέλει.
Εμείς;	Θέλουμε;
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Μεταμόρφωση	του	Σωτήρος
Η	μετάμόρφωσή	μας	είναι	ο	τελικός	σκοπός	για	τον	οποίο	

υπάρχουμε

ορτάζουμε	τη	μεγάλη	δεσποτική	εορτή	της	Μεταμορφώσεως	του	
Σωτήρος.	

Όπως	γνωρίζουμε,	όχι	μόνο	υπάρχουν	ή	και	κτίζονται	ναοί	αφιερωμένοι	
στην	 Μεταμόρφωση,	 αλλά	 και	 μοναστήρια	 επίσης	 αφιερώνονται	 στη	
Μεταμόρφωση	του	Κυρίου,	γιατί	βαθύτερα	η	κάθε	ανθρώπινη	ψυχή	αυτό	
επιθυμεί,	να	μεταμορφωθεί.	Το	έργο	του	Θεού	αυτό	είναι:	Τρέχει	να	βρει	
τον	αμαρτωλό	άνθρωπο,	για	να	τον	μεταμορφώσει,	δηλαδή	να	κάνει	τον	
άνθρωπο	ότι	είναι	και	ο	ίδιος	ο	Θεός.	

Δεν	υπάρχει	άλλο	ανώτερο	και	υψηλότερο	από	το	να	γίνει	κανείς	όπως	
είναι	ο	Χριστός.	Αυτό	δεν	είναι	απλώς	μια	επιδίωξη.	Ο	σκοπός	για	τον	
οποίο	έγινε	ο	άνθρωπος,	είναι	να	θεωθεί.	Αυτή	είναι	η	μεταμόρφωση	του	
ανθρώπου.

Γι’	αυτό	ήρθαμε	από	την	ανυπαρξία	στην	ύπαρξη,	γι’	αυτό	υπάρχουμε,	
γι’	αυτό	έκανε	και	κάνει	ο	Θεός	ότι	κάνει,	γι’	αυτό	υπάρχει	η	Εκκλησία,	
και	 αυτήν	 την	 ώρα	 που	 είμαστε	 εδώ,	 είμαστε	 ακριβώς	 γι’	 αυτόν	 τον	
σκοπό.			

Οπωσδήποτε	 σφάλλει	 κανείς,	 πέφτει	 σε	 πλάνη,	 όταν	 αναζητεί	
ότιδήποτε	 άλλο.	 Αυτός	 είναι	 ο	 τελικός	 	 σκοπός	 του	 κάθε	 ανθρώπου,	
δηλαδή	αυτός	είναι	ο	τελικός	σκοπός	που	ο	Θεός	έκανε	τον	άνθρωπο.	
Και	βαθύτερα	η		ψυχή	του	κάθε	ανθρώπου,	η	κάθε	ανθρώπινη	ψυχή	αυτό	
ποθεί,	αυτό	ζητεί	και	όλα	τα	άλλα	πρέπει	να	υπηρετούν	αυτόν	τον	σκοπό,	
να	ενωθεί	κανείς	με	τον	Θεό,	να	περάσει	μέσα	του	ο	Θεός,	να	
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τον	διαποτίσει,	να	τον	λαμπρύνει,	να	τον	μεταμορφώσει,	να	τον	θεώσει.
Απ’	 αυτής	 της	 απόψεως,	 η	 σημερινή	 γιορτή	 είναι	 γιορτή	 που	

συγκεντρώνει	όλες	τις	γιορτές.	Όπως	ξέρουμε,	δεν	θα	αναστηθούν	μόνο	
οι	δίκαιοι,	αλλά	και	οι	αμαρτωλοί.	

Θα	αναστηθούν	τα	σώματα	των	αμαρτωλών,	και	θα	ενωθούν	οι	ψυχές	
με	 τα	 σώματα,	 για	 να	 απολαμβάνουν,	 αν	 επιτρέπεται	 να	 πούμε	 έτσι,	
αιωνίως	τα	κακά.	

Δεν	πρέπει	να	μείνουμε	απλώς	στην	ανάσταση.
Εκείνο	 που	 πρέπει	 να	 γίνει	 στην	 κάθε	 μια	 ψυχή	 είναι	 να	 έρθει	 σε	

τέτοια	 ένωση	 με	 τον	 Θεό,	 σε	 τέτοια	 κοινωνία	 με	 τον	 Θεό,	 ώστε	 να		
μεταμορφωθεί	η	ψυχή.	Ούτε	πάλι	απλώς	εξωτερικά	να	βοηθήσει	ο	Θεός	
κάποια	ψυχή		ή		εξωτερικά	να	της	δώσει	κάποια	χαρά.

Ο	Θεός	δίνει	στον	άνθρωπο	τον	εαυτό	του,	η	Χάρις	του	περνά	μέσα	
απ’	όλο	τον	άνθρωπο.	Δεν	περνάει	και	φεύγει,	αλλά	μένει	και	θεώνει	τον	
άνθρωπο.	Αλλιώς	δεν	υπάρχει	ζωή.	

Μπορεί	ο	άνθρωπος	να	είναι	έξυπνος,	να	έχει	ορισμένες	ικανότητες,	
να	επιτυγχάνει	ορισμένα	πράγματα,	αλλά	έτσι	και	μείνει	απλώς	άνθρωπος	
και	δεν	γίνει	κοινωνός	της	Χάριτος	του	Θεού	και	δεν	θεώσει	η	Χάρις	του	
Θεού,	δεν	έγινε	τίποτε.	

Δεν	 υπάρχει	 ελεεινότερο	 και	 δυστυχέστερο	 πλάσμα	 απ’	 αυτόν	 τον	
άνθρωπο,	ο	οποίος	από	ανθρωπίνης	πλευράς	μπορεί	να	είναι	ο	ανώτερος	
όλων.

Ο	Κύριος	έκανε	αυτήν	την	χάρι	στους	μαθητάς,	να	τους	δείξει	πώς	
είναι	ο	ίδιος,	και	πώς	θα	γίνουν	και	αυτοί.	Η	χάρις	αυτή	είναι	για	όλους	
μας.	 Τα	 έδειξε	 ο	 Κύριος	 στους	 μαθητάς	 πριν	 από	 τον	 θάνατο,	 διότι	
όταν	θα	φύγουμε	απ’	αυτόν	τον	κόσμο,	όλοι	θα	τα	δούμε”.	(π.	Συμεών	
Κραγιόπουλος)
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Καταπολέμησε το εγώ σου και δες ότι ο εχθρός φεύγει τόσο 
γρήγορα, όσο συ πλησιάζεις. Πάσχισε, με αδιάκοπη επίδοση στην 
πνευματική ζωή, να βρεθέις στο μύχιο θάλαμο της καρδιά σου. Τότε 
θα μπορέσεις ν’ ανακαλύψεις τον ουράνιο νυμφώνα. Γιατί και οι δυο 
είναι το ίδιο πράγμα. Αν είσαι στο ένα, είσαι και στον άλλο.


