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Ὁ τίτλος σχετίζεται μέ ἕνα γεγονός τῆς ζωῆς τοῦ
Θεανθρώπου. «2 Φεβρουαρίου» Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς
Ὑπαπαντῆς. Ἕνας πρεσβύτης, ὁ Συμεών ὑποδέχεται στό Ναό τό
«τεσσαρακονθήμερον θεῖον βρέφος», πού τό βαστάζει μιά ἁπλή,
νεαρή γυναῖκα, συνοδευομένη ἀπό ἕναν ἡλικιωμένον Ἰουδαῖον.
Τό γεγονός δέν παρουσιάζεται καθόλου ἐντυπωσιακό. Θά
μποροῦσε κανείς νά τό θεωρήσῃ κοινό, συνηθισμένο, ὅπως ὅλα τά
«σαραντίσματα». Ἡ περίπτωσις ὅμως εἶναι ἐντελῶς διαφορετική.
Πρόκειται γιά τήν συνάντησι ἑνός ἀνθρώπου, πού συγκέντρωνε
μέσα του ὅλο τόν πόθο τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου γιά τήν
ἔλευσι τοῦ Μεσσίου καί Λυτρωτοῦ τῶν ἀνθρώπων καί Ἐκείνου ὁ
Ὁποῖος ἦταν ὁ μέγας Ἀναμενόμενος.
Ὁ Συμεών εἶχε λάβει μέ τρόπο θαυμαστό ὑπόσχεσι ἀπό τόν
Θεό, ὅτι δέν θά πέθαινε πρίν δῇ τόν Μεσσία. Καί εἶχε φθάσει ἡ
ὥρα τῆς ἐκπληρώσεως τῆς ὑποσχέσεως.
ΔΙΗΓΗΣΙΣ: ( Λουκ. β΄22-40)

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς κάνει τήν περιγραφή τῶν
γεγονότων σάν ἄριστος ζωγράφος. Μελετῶντας τήν περικοπή
νομίζεις ὅτι ἔχεις τούς ἀνθρώπους μπροστά σου! Τούς βλέπεις νά
κινοῦνται. Ἀκοῦς τήν φωνή τους. Ζ ῆ ς τά γεγονότα....!
Ὁ πρεσβύτης Συμεών ἦταν ἄνθρωπος δίκαιος καί εὐλαβής καί κατοικοῦσε στά Ἱεροσόλυμα.
Ὑποδέχθηκε στή γηρασμένη ἀγκαλιά του μέ χαρά καί ἀγαλλίασι, ἀλλά καί συστολή καί φόβο τό
ἀναμενόμενο Σωτήριο Βρέφος. Διέκρινε σέ αὐτό τό Βρέφος, μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του, τό κρυμμένο
φῶς τῆς θεότητος καί ἀνεγνώρισε ὅτι εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ Σύμπαντος, ὁ ἀληθινός Θεός. Γι’ αὐτό
ὑμνώντας καί εὐλογώντας τόν Θεό σήκωσε τά μάτια του ψηλά καί ἀνεφώνησε μέ χαρά: «Νῦν ἀπολύεις
τόν δοῦλόν σου, δέσποτα...». Τώρα μπορεῖς νά μέ πάρῃς ἀπό τήν ζωή Ἅγιε Κύριέ μου. Δέν θέλω τίποτε
ἄλλο πιά. Διότι «εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου,...», ἀξιώθηκα νά δῶ μέ τά μάτια μου καί νά
ἀγγίξω μέ τά χέρια μου Αὐτόν πού λαχταροῦσαν νά δοῦν ὅλοι οἱ προφῆτες καί περίμεναν ὅλες οἱ
γενεές, τό Φῶς ὅλων τῶν λαῶν, τόν Λυτρωτήν τοῦ κόσμου.
Ὅλοι τόν κοιτάζουν καί θαυμάζουν γι’ αὐτά πού λέει. Μά πιό πολύ θαυμάζουν ἡ Παναγία Μητέρα
τοῦ Θείου Βρέφους κι ὁ σεβάσμιος προστάτης Ἰωσήφ, πού τήν συνοδεύει. Θέλουν νά τόν ρωτήσουν
γιά τό Βρέφος, πού ἀξιώθηκαν νά ἔχουν στήν ἀγκαλιά τους. Ὁ Συμεών τό καταλαβαίνει. Καί
στρεφόμενος πρός αὐτούς, γεμᾶτος ἔξαρσι τούς εἶπε δ ύ ο προφητεῖες.
Ἡ μία εἶναι γενική, ἀναφέρεται στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κι ἀφορᾶ ὅλους τούς ἀνθρώπους.
«Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ.....».
Αὐτό τό μικρό καί ταπεινό
σήμερα παιδί θά συγκλονίσῃ τόν κόσμο. Οἱ ἄνθρωποι γύρω Του, ἄλλοι θά τό παραδέχωνται κι ἄλλοι θά
τό ἀρνοῦνται. Οἱ πρῶτοι θά Τό λατρεύουν, οἱ δεύτεροι θά Τό πολεμοῦν. Οἱ μέν θά Τό ἀκολουθοῦν, οἱ
δέ θά Τοῦ στρέφουν τά νῶτα. Αὐτοί θά φωτίζωνται ἀπό τήν ἐξαίσια ἀκτινοβολία Του΄ ἐκεῖνοι θά
προσπαθοῦν νά καλύψουν ἤ καί νά σβήσουν ἀκόμη τήν λάμψι Του.
 Ἡ δεύτερη προφητεία ἀφορᾶ μόνο τήν Παναγία Μητέρα. Ὁ Συμεών τήν κοιτάζει καί λέγει:
«Καί σοῦ δέ αὐτῆς τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαία...».

Χαρά γιά τόν κόσμο τό θεῖο Βρέφος. Ἀλλά πρέπει νά τό γνωρίζῃς, γιά σένα Μητέρα, θά ἔρθῃ στιγμή,
πού τήν ψυχή σου θά τήν ξεσχίσῃ κοφτερό μαχαίρι, ἡ ρομφαία τοῦ πόνου, ὅταν Τόν δῇς ἐπάνω στό
σταυρό. (Λουκ. 2, 35).
Καί ἡ προφητεία ἐκπληρώθηκε ὅταν ἡ Παναγία ἀντίκρισε τόν Υἱόν της ἐσταυρωμένο πάνω στό
Γολγοθᾶ.

11

Παρόμοια δέ, προφητικά καί δοξολογικά λόγια ἔλεγε καί μιά ἄλλη ἁγνή καθαρή ψυχή. Ἡ Ἄννα,
κόρη τοῦ Φανουήλ, χήρα ἀπό πολλά χρόνια, ἀφιερωμένη στό ναό τοῦ Θεοῦ κι ἀφοσιωμένη στό νόμο
Του. Μέρα καί νύχτα βρίσκεται στό ναό, γιά νά ἐπικοινωνῇ ἀδιάλειπτα μέ τόν Θεό.
Καλότυχη Ἄννα! Ταπεινή, ἁπλή στέκεις ἐκεῖ δίπλα τήν ὥρα τῆς ὑποδοχῆς. Καί ξαφνικά
φωτίζεται ὁ νοῦς σου κι ἐνῶ βλέπεις παιδί, ἀναγνωρίζεις τόν Μεσσία! Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο σοῦ
ἀπεκάλυψε τήν ἀλήθεια. Ἡ εὐλαβική ψυχή σου γεμίζει εὐγνωμοσύνη καί θεῖο ἐνθουσιασμό. Εὐχαριστεῖς,
δοξολογεῖς τόν Θεό καί τρέχεις, διδάσκεις τό λαό πού συναντᾶς στό δρόμο σου. Φωνάζεις δυνατά...
ἦλθε ὁ Μεσσίας, ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου διότι πρέπει ὅλοι νά τό μάθουν!

Ποιοί ὑποδέχονται τό Βρέφος στό Ναό;
Σωστά! Δύο γέροντες.... ὑποδέχονται.... τό Βρέφος. Τό σύμπλεγμα
παράδοξο, ἀλλά ἁρμονικό, ταιριαστό. Ὁ Συμεών καί ἡ Ἄννα! Ψυχές
ἀφοσιωμένες στό Θεό, γεμᾶτες ἀπό θεία ἐλπίδα. Γεροντικές ὑπάρξεις μέ ἁγνή,
ταπεινή ψυχή, πού εἶδαν τό θαῦμα. Ἀντιλαμβάνονται τά πάντα μέ ἐξαιρετική
διαύγεια πνεύματος. Ὁμιλοῦν ἐμπνευσμένα. Προβλέπουν τίς ἐξελίξεις...! Ὅταν ἡ
Χάρις τοῦ Θεοῦ σέ σκεπάζει τίποτε δέν εἶναι παράδοξο. Ἀμείφθηκαν μέ θεῖες
ἀμοιβές!

Τυχεροί ἐκεῖνοι πού ζοῦσαν τότε, ἐνῶ ἐμεῖς τώρα, ποῦ νά τόν συναντήσουμε;
Στήν Ἐκκλησία, στήν προσευχή, στόν συνάνθρωπο! Εἴμαστε πιό τυχεροί! Ὅλοι ἐμεῖς οἱ
πιστοί ἔχουμε τήν δυνατότητα νά ἐναγκαλιζώμαστε νοερά καί πνευματικά τόν Χριστό! Καί ἡ δική μας
ζωή μπορεῖ νά γίνῃ μιά διαρκής συνάντησις μέ τό Χριστό. Κάθε φορά πού Τόν κοινωνοῦμε στή Θεία
Λειτουργία, κάθε φορά πού προσευχόμαστε σ’ Αυτόν, κάθε φορά πού τηροῦμε τίς ἐντολές Του. Στή
Θεία Κοινωνία, μάλιστα, ὄχι μόνο συναντοῦμε τό Χριστό ἀλλά καί τόν βάζουμε μέσα μας, τοῦ στήνουμε
θρόνο καθαρό μέσα στήν καρδιά μας. Καί αὐτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη χαρά.

Τό ἐρώτημα ὅμως εἶναι: Τόν ἀναγνωρίζουμε ὅπως ὁ Συμεών ἤ τόν προσπερνοῦμε ἀδιάφορα.
Ἀναγνωρίζουμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Σωτῆρας μας. Ἀναγνωρίζουμε ὅτι Αὐτός εἶναι τό Φῶς τό ὁποῖο
μπορεῖ νά φωτίσῃ καί νά ἀνακαινίσῃ τήν ζωή μας, τήν ψυχήν μας, τήν σκέψιν μας, τίς ἐνέργειές μας;
Τίθεται ὅμως καί ἕνα δεύτερο ἐρώτημα: Εἴμαστε εὐγνώμονες κι ἐμεῖς πρός τόν Θεό, ὅπως ὁ
πρεσβύτης Συμεών, γιατί μᾶς ἀξιώνει νά βλέπουμε καί νά ἀκοῦμε τόν Υἱόν Του, γιατί μᾶς ἀξιώνει νά τόν
ὑποδεχώμαστε στήν ψυχή μας;
Εἶναι ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε τήν τιμή πού μᾶς κάνει καί νά προσπαθήσουμε νά
ἀνταποκριθοῦμε σ’ αὐτήν ἐναρμονίζοντας τήν ζωή μας μέ τήν διδασκαλία του ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά
οἰκειοποιηθοῦμε τήν σωτηρία πού μᾶς χάρισε καί νά ἐπαναλάβουμε κι ἐμεῖς τά λόγια τοῦ πρεσβύτη
Συμεών ««εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου,...».
Γράφουν οἱ Πατέρες: Ἐδῶ Τόν συνάντησες μέ πίστι. Ἐκεῖ θά Τόν δῇς πρόσωπο πρός
πρόσωπο. Θά Τόν δῇς μέ τά μάτια σου. Ἐδῶ πῆρες τό Χριστό στή Θεία Κοινωνία. Ἐκεῖ θά ἀπολαύσῃς
τή θεανδρική μορφή Του. Ἐδῶ Τόν συνάντησες σάν σέ σκιά. Ἐκεῖ θά τόν συναντήσῃς ὁλοφώτεινο.
Ἐδῶ εἶναι ἡ μικρή ὑπαπαντή. Ἐκεῖ θά εἶναι ἡ μεγάλη ὑπαπαντή.
Ἀλλά ἀπό τή μικρή ὑπαπαντή ἐξαρτᾶται ἡ μεγάλη ὑπαπαντή. Δηλαδή ἡ
συνάντησίς μας στόν οὐρανό μέ τό γλυκύτατο Ἰησοῦ Χριστό.

Μάθε μας δίκαιε Συμεών!
Πῶς νά ἀγκαλοκρατήσουμε
καί στήν καρδιά νά κλείσουμε
γιά πάντα τό Χριστό....!
Καί ἡ ἀπάντησις σύντομη καί κατατοπιστική:

Ὑπακοή, .... προσευχή.... καί προσμονή
καί ἡ ἀμοιβή θέ νἄρθη......!
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ΣΥΝΘΗΜΑ:

«Ἀγωνίζου..... γιά νά ζῇς τήν Μικρή Ὑπαπαντή ἐδῶ...,
καί τήν Μεγάλη Α Ι Ω Ν Ι Α !»

Τί πρέπει νά κάνουμε τώρα;
Νά ἀκολουθήσουμε πιστά τήν συμβουλή τοῦ πρεσβύτη Συμεών καί νά παρακαλέσουμε τόν
οὐράνιο Πατέρα μας νά εἶναι δίπλα μας σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα μας, γιά νά μπορέσουμε κι ἐμεῖς νά ποῦμε
τό 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατά τό ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι
εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, ὅ ἡτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τῶν
λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καί δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. Ἀμήν».
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Χειραγωγία Χριστοῦ. (Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη ). ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Ὁ Σωτήρ, Πρός τήν Νίκην, Ἡ Δρᾶσις μας
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