
«Αὐτοῦ ἀκούετε...»

Μ οναδικό γεγονός στήν ἱστορία τοῦ κό-
σμου ἡ Μεταμόρφωση. Τά μά τια τά σάρ -

κινα τῶν μαθητῶν μπαίνουν στήν πνευματική διά  -
σταση κι ἀτενίζουν τό ἄκτιστο φῶς. Ἐ κεῖ στό ὑψηλό
ὄρος, ὅπου τούς εἶ χε ἀνε βά σει ὁ Ἰησοῦς Χριστός
καί «με τε  μορ    φώθη ἔμ προ σθεν αὐτῶν» (Μθ 17,2· Μρ 9,
2), οἱ τρεῖς  ἀ  πό στολοι (Πέτρος, Ἰά κωβος καί Ἰω άν -
νης) γίνονται θεατές καί μάρτυρες τοῦ ὑ  περ κοσμί -
ου, «ἐ πόπται τῆς μεγαλειό τη τος» (Β΄ Πέ 1,16) καί «κοι  -
νω νοί τῆς θείας φύ σεως» (Β΄ Πέ 1,4). Βλέ πουν τήν
οὐράνια δό  ξα σ’ ὅλη τήν λάμψη καί τό μεγαλεῖο της!
Κλήση καί πρόκληση ἱερή γιά τόν κάθε ἄνθρωπο

-καί γιά τήν δική σου ψυχή, ἀδελφέ μου-, ἡ ἐνόραση
τοῦ Θε οῦ, ἡ κοινωνία μαζί του· αὐτή ἡ ἅγια συν -
τροφιά, πού διώχνει τήν μοναξιά, νι κᾶ τόν φόβο καί
ἐμ πνέει γιά τά μεγάλα καί ὑψηλά στήν ζω ή. Ρωτᾶς
πῶς θά τήν ἐπιτύχεις; Ἄ κου σε τί ὁ Πατέρας ἀποκα -
λύπτει, τήν ὥ ρα πού γίνεται ἡ Μετα μόρ φω ση ἐπάνω
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στό ὑψηλό ὄρος· «Οὗτός ἐ στιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπη -
τός· αὐτοῦ ἀ κού  ετε» (Λκ 9,35· Μρ 9,7· πρβλ. Μθ 17,
5). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶ ναι ὁ ἀγα πη  τός Υἱός τοῦ
Θεοῦ καί ὅ ποι ος θέλει νά ἐγγίσει τήν θεϊκή μακα ρι -
ό  τητα ὀ φείλει νά ὑπακούει σ’ Αὐ τόν, νά ὑποτάσσε-
ται στό θέλημά του καί νά συμ μορ φώνει τήν ζωή
του πρός τίς ἐντολές του.
Ἡ ἐλεύθερη ὑποταγή στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἶναι

ἡ ἀδιάψευστη ἐγγύηση τῆς γνησιότητας τοῦ ἀν θρώ -
πινου πόθου γιά τήν συνάντηση μέ τόν Θεό καί ἡ
ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν πραγματοποίηση
τῆς συνάντησης. Ἐλεύθερα πλάσματα μᾶς ἔπλασε
ὁ Θεός καί σέβεται τήν ἐλευθερία μας «γιά νά
ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς καί ἡ ἐπιθυμία γιά τά ἀνώτερα
καί ἡ ἀποχή ἀπό τά κα τώ τε ρα», διδάσκει ὁ ἅγιος
Μακάριος ὁ Αἰ γύ πτιος.
Ἡ ἐλεύθερη ὑποταγή καί πλήρης ὑπακοή στόν

Ἰησοῦ Χρι στό εἶ ναι τό γνώρισμα τῶν μαθητῶν του,
τῶν πρώτων πού «ἀφέντες ἅπαντα ἠκολού θη σαν αὐ -
τῷ» (Λκ 5,11), ἀλλά καί ὅλων τῶν ἄλ λων πού τόν ἀ -
κολούθησαν ἀνά τούς αἰ ῶ νες. Αὐ τό εἶναι τό κατ’
ἐξοχήν παράδειγμα πού μᾶς παραδίδει ἡ πρώτη καί
καλύτερη μαθήτριά του, ἡ Πανα γί α Μη τέ ρα του.
Τα πει νά ὑ πο  τάχθηκε ἀπό τήν πρώ τη στι γμή στό μή-
νυμα τοῦ ἀρχαγγέλου Γα βρι ήλ· «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρί -
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ου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου» (Λκ 1,38). Κι ἔγινε
αὐτή ἡ ταπεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ ὄχι μόνο κοινω-
νός, ἀλ λά καί συνεργός τῆς θεότητας καί ἡ μεγαλύ-
τερη εὐεργέτιδα τῆς ἀνθρωπότητας. «Διότι αὐ τά τά
λόγια της μετέτρεψαν τήν γῆ σέ οὐρανό... συνέπλε-
ξαν τό οὐράνιο καί τό ἀνθρώπινο γένος σ’ ἕναν μο-
ναδικό χορό γύρω ἀπ’ Αὐ   τόν, πού ὄντας Θε ός ἔγινε
καί ἄν θρω πος», σχολιάζει ὁ ἅγιος Νικόλα ος Καβά -
σι λας.
Τό μήνυμα τῆς Παρθένου πρός τήν κά  θε θεοφιλῆ

ψυχή ταυτίζεται πρός τήν φωνή τοῦ Θεοῦ Πατέρα
καί διατυπώνεται ἐπιγραμματικά σ’ ἐκείνη τήν ἀ -
πα  ρά  μιλλη σκηνή τοῦ ἐν Κανᾶ γάμου. Ἀ φοῦ μετέ-
φερε τό πρόβλημα τῶν ἀν θρώ πων στόν Υἱό της, ἀ -
ποσύρεται δια κρι τικά προτρέποντας τούς διακό-
νους· «ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε» (Ἰω 2,5). Ἡ συμ -
μόρφω σή τους πρός τῆς Παρθέ νου τήν προτροπή
τούς ἀξίωσε νά δοῦν τό θαῦ μα τό νερό νά γίνεται
κρασί. Ἡ συμ μόρ  φω σή μας πρός τῆς Παρθένου τήν
προτροπή καί τό παράδειγμα θά μᾶς ἀ ξιώσει νά
ζοῦ με τό θαῦμα τῆς μεταμορφωμένης ζω ῆς μας. Καί
θά ’ναι αὐ τή ἡ με τα μόρ φω ση ἡ καλύτερη τιμή στήν
Παναγία μας, ἀλλά καί ἡ οὐσιαστικότερη προσφορά
στόν ἑαυτό μας.
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