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Ἡ συνάντηση

Π όθος καυτός καί ἵμερος βαθύς τοῦ ἀν θρώ -
που ἡ συνάντησή του μέ τήν θεϊκή δό ξα.

Δεμέ νος μέ τό χῶμα στε   νάζει κάτω ἀ πό τό βάρος
τῆς φθαρ τό  τητας καθημερινά, μά δέν ἔπαυσε πο τέ
ν’ ἀναρ ρι γᾶ στήν σκέψη τοῦ Ἄ φθαρ του, νά συγκλο-
νίζεται ἀπό τήν ἰ δέ α τῆς ἐπικοινωνίας καί κοι νωνίας
του μέ τόν οὐράνιο Πατέ ρα.
Αὐτή τήν ποθητή καί φοβερή συγχρόνως κοινω-

νία γεύθηκαν οἱ τρεῖς ἐκλεκτοί μαθητές τοῦ Κυρίου,
Πέ  τρος, Ἰάκωβος καί Ἰω άν  νης, ἐπάνω στό «ὑψηλὸν
ὄρος», ὅπου τούς εἶχε ἀνε βά σει «κατ’ ἰδίαν», μόνους
αὐ  τούς, ὁ Δι δά σκα λος. Ἐ κεῖ «μετεμορ φώ  θη ἔμπρο-
σθεν αὐ τῶν» (Μθ 17,1-2·Μρ 9,2). Ἄνοιξαν τά χο ϊ κά
τους μά τια στό ἄκτιστο φῶς καί εἶ δαν τόν ἄυλο
Θεό, τόν Θεάνθρωπο Ἰη σοῦ Χριστό, ὄχι ὅμως ὅπως
τόν ἔβλεπαν μέχρι τότε, ὡς τα πει νό ἄν θρω πο. Τόν
εἶδαν στήν θεϊ κή του δόξα. Ἔ γιναν αὐ τοί οἱ ταπει-
νοί ψα ράδες αὐτόπτες τῆς θεί ας αὐτοῦ μεγαλειότη-
τος (βλ. Β΄ Πέ 1,16). Καί θαμ πω μένοι τότε ὁ μο  λό  -



ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Β΄

γησαν μέ τό στό μα τοῦ Πρωτοκορυ φαί  ου· «καλόν
ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι...» (Μθ 17,4· Μρ 9,5· Λκ 9,33)!
Ἀλλά δέν εἶναι θέμα τόπου ἡ προ σ  έγγιση τῆς

θεϊ κῆς μακαριότητας. Εἶναι κυρίως θέ μα ἐσωτερι -
κῆς τοποθέτησης τοῦ ἀν θρώπου. Ἡ ὑπερκόσμια
φωνή τοῦ Πα τέ ρα αὐτό μαρτυρεῖ, καθώς συν ι στᾶ
τόν Μο νογενῆ του Υἱό καί ὑπο  δει κνύ ει τήν λα τρευ -
τική ἀ φο σίωση στό ἅγιο θέ λημά του· «Οὗτός ἐστιν ὁ
υἱός μου ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦ ἀ κούετε» (Λκ 9,35·Μρ 9,7·
πρβλ. Μθ 17,5). Ἡ συγ  κα τάβαση τοῦ Θεοῦ θά μεί-
νει ἀτελέσφορη χωρίς τοῦ ἀνθρώπου τήν κα τά φα -
ση. Μέ τήν ὑπακοή στό θεῖο θέλημα καί τήν πει  -
θαρ χία στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ -καί μόνο μ’ αὐτά- ὁ
θνητός θά γίνει δεκτικός τῆς θείας χάριτος, ἡ ὁ ποία
θά τόν ἀνεβάσει στήν θέωση.
Καί προσφέρεται ἄπλετη ἡ θεία χά     ρη ἀπό τήν

ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκ     κλη σία. Μέσα σ’ αὐτήν ἐπι τε -
λεῖται ἡ συν άντηση Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Διότι ἡ Ἐκ -
κλη σία κρατᾶ μές στούς θησαυρούς της χειροπιαστή
τήν ἐμπειρία τῆς θεϊκῆς δό ξας καί προσκαλεῖ τόν
κάθε ἄνθρωπο νά ’ρθεῖ κοντά της καί νά τήν γευθεῖ.
Τοῦ δί νει τήν δυνατότητα νά μεταμορφωθεῖ ὁ  ἴδιος
κι ἀπό χοϊκός καί ψυχικός νά γίνει πνευματικός καί
θεοτικός. Χωρίς νά χάσει τίποτε ἀπό τήν ὕπαρξή
του, θά κερ δίσει τήν παραδείσια δό ξα πού εἶχε πρίν
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χω ρισθεῖ ἀπό τόν Θε ό καί ἄλλα ἀκόμη μεγαλύτε ρα:
τήν ἕνωση μαζί του, τήν θέ ω ση.
Ἀπό πλευρᾶς Θεοῦ τό θέμα εἶναι λυ  μένο. Τό

βά ρος πέφτει στήν στά   ση τοῦ ἀνθρώπου, στήν εἰ λι -
κρι νῆ δι ά  θεση μέ τήν ὁποία θά ὑπακούσει στό θε -
ϊκό παράγγελμα, στήν φιλότιμη προσ  πάθεια μέ τήν
ὁ ποία θά ἐνστερ νι σθεῖ τήν ἐν τολή τῆς Ἐκ κλησίας.
Ζῆ τότε ὁ χοϊκός ἄνθρωπος τήν Μεταμόρ φω ση ὡς
γεγονός τῆς προσ ω πικῆς του ζω ῆς καί ψηλαφᾶ μέ -
σα στό  ἴδιο τό εἶναι του τήν θαυ μαστή «ἀλλοίωσιν
τῆς δε ξι  ᾶς τοῦ Ὑψίστου» (Ψα 76,11). Νιώθει τό θεῖο
φῶς νά κα ταυγάζει τήν ψυχή του, ὅταν σπά ζει τόν
κλοιό τῆς φιλαυτίας, ὅταν ξε περ νᾶ τό μῖσος καί τήν
ἐκδικητικότητα, ὅ ταν μετά ἀπό μάχες σκληρές στῆς
ψυ χῆς του τήν κονίστρα καταθέτει ὑποτακτικά
στόν Κύ ριο· «γενη θή τω τὸ θέλημά σου» (Μθ 6,10). Τό
βλέπει ἱλαρό νά τόν περιβάλλει, κυρίως ὅταν ξε-
πλένοντας τά μά τια του μέ τά δάκρυα τῆς μετά-
νοιας γο νατίζει μπρο    στά στόν πνευματικό, γιά νά
ἀποθέσει κάτω ἀπό τό πετραχήλι του τῆς ψυ χῆς τά
βά ρη, ὅταν «μετὰ φό βου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγά-
πης» προσ έρ χεται στό φρικτό μυστήριο τῆς θείας
Εὐ χα ριστίας. Κι εὐ γνώ μονα τότε ἐπαναλαμβάνει
τήν ὁμο λογία τῶν τριῶν μα θη τῶν· «καλόν ἐστιν ἡ μᾶς
ὧ δε εἶναι» (Μθ 17,4· Μρ 9,5· Λκ 9,33)!
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