
ΣΗΝ ΤΠΑΠΑΝΣΗ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ 

 «Γεύηε ίδεηε Χξηζηόλ, ηνλ Γεζπόηελ ηνπ παληόο, νλ βαζηάδεη Σπκεώλ, ζήκεξνλ ελ ησ 
λαώ». 

«Θέισλ ελελζξώπεζαο, ν πξνάλαξρνο Θεόο, θαη λαώ πξνζθέξεζαη, 
ηεζζαξαθνλζήκεξνο». 

Με ηέηνηνπο σξαηόηαηνπο ύκλνπο θαη αγηνγξαθηθά θείκελα, πνπ εθζέηνπλ ελώπηόλ καο ηα 
κπζηήξηα ηνπ Θενύ, ππνδερόκαζηε θαη κεηέρνπκε ζηελ Υπαπαληή ηνπ Κπξίνπ, πνπ, ζα ιέγακε όηη 
είλαη Γεζπνηηθή θαη Θενκεηνξηθή ζπγρξόλσο. Γλσζηή ζην ιαό καο σο Παπαντή, Πακοσή, 
Πακού (=πνπ αθνύεη) ή, Παναγία η Μσλιαργούσα, κε ηηο νλνκαζίεο, ηηο παξνηκίεο, ηελ απνρή 
από γεσξγηθέο εξγαζίεο, ηηο παξαηεξήζεηο θαη πξνβιέςεηο ηνπ θαηξνύ θαη δηάθνξα άιια ζηνηρεία, 
λα δείρλνπλ ηελ αμία ηεο ζηε ζπλείδεζε θαη ηελ πινπζηόηαηε παξάδνζή ηνπ. 
Σύκθσλα κε ηνλ επαγγειηζηή Λνπθά, ν Ισζήθ θαη ε Μαξία, κε ην ζαξαληηζκό ηεο, νδήγεζαλ ην 
ζείν βξέθνο ζην λαό ησλ Ιεξνζνιύκσλ, ηεξώληαο ην Μσζατθό λόκν γηα ηνλ θαζαξηζκό, πνπ 

ίζρπε γηα όινπο ηνπο Ιζξαειίηεο. Όπσο θαη ζηελ ηειεηή ηεο πεξηηνκήο, έηζη θη εδώ, ηεξνύληαη 
όζα πξνέβιεπε ν Νόκνο, γηα σθέιεηα θαη παξαδεηγκαηηζκό ησλ αλζξώπσλ.  
Δθεί ήηαλ ν «δίθαηνο θαη επιαβήο» Σπκεώλ, πνπ δνύζε «πξνζδερόκελνο παξάθιεζηλ ηνπ 
Ιζξαήι, θαη Πλεύκα Άγηνλ ελ επ’ απηόλ». Με ηελ παξεγνξηά, δειαδή, θαη ηελ πξνζδνθία 
κηαο νιόθιεξεο δσήο, λα γλσξίζεη ηνλ Σσηήξα, θαζώο ην άγην Πλεύκα ηνλ είρε πιεξνθνξήζεη. 
Δθείλν ηνλ ελέπλεπζε λα πάεη ζην λαό. Τηκώληαο θαη ην όλνκά ηνπ, πνπ, ζηα εβξατθά ζεκαίλεη 
«ππαθνή», ν άγηνο γέξνληαο αμηώζεθε λα γίλεη ζενδόρνο. Άγηνη Παηέξεο θαη πκλνγξάθνη κάο 
δίλνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε καθξαίσλε δσή ηνπ, ηνλ εγθσκηάδνπλ θαη ηνλ 
ραξαθηεξίδνπλ: «ηεξνπξγόλ, ηεξώηαηνλ», «πλεπκαηνθίλεηνλ», ππεξάλζξσπν, «ησλ αγγέισλ 
ππέξηεξνλ». 

 
Αο δνύκε πώο καο παξνπζηάδεη ηελ εηθόλα ηεο Δνξηήο ν 
Νίθνο Τππάιδνο: 
«Μπαίλεη ν Θεόο ζην Σπίηη Τνπ- αγηάδεηαη θη αγηάδεη… 
Πώς ιακπαδηάδεη ο λαός ηες Ιεροσζαιήκ… 

Περίβιεπηος, ζεοβάδηζηος, πώς αζηραποβοιάεη». 
Είκαζηε κπρος ζηο Ιερό Ναού κε δίθσιιε ηε ζύρα. 
Πέληε κνξθέο παλζέβαζηες κας ηζηορεί ο δφγράθος. 
Πρώηε θαη ισγερόθορκε, ζηεηή ζαλ θσπαρίζζη, 
…ε Παλαγία ε Δέζποηλα. Με ρόδηλελ εζζήηα, 
τηηώλα βοζσγάιαδο, θαηάτρσζο θεγγίο (θφηοζηέθαλο). 
Σηελ όυε ηες δφγραθηζηή ε ιακπεδόλα ηες υστής, 
θαζώς, ζε ζηάζε προζθοράς, ηο τέρη ηες απιώλεη  
ζηολ ζεοδότο Σσκεώλ ηο Νήπηο λ’ αποζέζεη. 
Τν Βξέθνο αζπαργάλφηο, κε ηκάηηο θαη τηηώλα, 
αλ θαη λήπηο εκερώλ. Γηαη’ είλαη ο Θεάλζρφπος, 
ο Εκκαλοσήι, ο Άλαρτος ο Λόγος ηοσ Παηρός. 

Απιώλεη ηα τεράθηα Τοσ γισθά ζηο ζεοδότο. 
Ελώ ζηελ άθρε ζηέθοληαη ζεβάζκηες δσό κορθές: 
ζσγάηερ Φαλοσήι, τήρα, ε πξνθήηηζζα Άλλα, 
τρόλοσς θαη τρόλοσς ποσ πηζηά κες ζηο λαόλ σπερεηεί.  
…Η άζθεζε θη ε όζηα προζκολή ηες 
ηώρα εσιογείηαη, φς ζφρεί ζηε δύζε ηες δφής ηες 
ηοσ ζείοσ Νσκθίοσ ηελ έιεσζε, «Χρηζηόλ Κσρίοσ» φς βιέπεη. 
Καη πιάη ηες, ζεκλόηαηος, ν Ισζήθ, ο δίθαηος, 
κε ηκάηηο βαζσγάιαδο, ζηατηόθαηο τηηώλα. 
Κραηάεη, αθοσκπώληας ηα πάλφ ζηο θόρεκά ηοσ, 
ηε θηφτηθή ηοσ προζθορά- δεσγάρη ηρσγολάθηα  

ή δσό ιεσθοπερίζηερα, ποσ ιέλ’ πφς ζσκβοιίδοσλ 
ηελ Παιαηά θαη ηελ Καηλή, ηης δύο Δηαζήθες. 
Να ηος…Μπροζηά κας κηα κορθή αζθεηηθή θαη βηβιηθή. 
Ο Σπκεώλ…βαζύγερος…Εσιαβηθά ζηα τέρηα ηοσ 
ηολ Παληοθράηορα θραηεί, θαηρούς ποσ θαρηερούζε, 
ηρόπαηο ηες αζιήζεφς θαη ηες απαληοτής ηοσ». 
Δίλαη όλησο ζπγθηλεηηθή ε ζθελή, ζηελ νπνία, ν Γέξνληαο -πνπ έδεζε πέξα θη από ηα 
ζπλεζηζκέλα ειηθηαθά όξηα, γη’ απηήλ, αθξηβώο, ηε ζηηγκή- θξαηάεη ζηελ αγθαιηά ηνπ ην ζείνλ 
Βξέθνο. Οη πκλνγξάθνη, κε εθπιεθηηθέο εηθόλεο θαη ινγνηερληθά ζρήκαηα, πεξηγξάθνπλ ηα 
ηεινύκελα. O Σπκεώλ ληώζεη αλείπσηε ραξά, θαζώο ππνδέρεηαη σο λήπηνλ ηνλ Σαξθσζέληα Λόγν 
ηνπ Θενύ. Απηόλ πνπ έδσζε ην λόκν ζην Μσπζή θαη ηνπ νπνίνπ ηε Σάξθσζε πξναλήγγεηιαλ όινη 
νη Πξνθήηεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Δίδακε, άιισζηε, κε ην δεύγνο ησλ πηελώλ λα ζπκβνιίδνληαη 



θαη νη δύν Γηαζήθεο. 
Σηα κάηηα καο, όκσο, θαζώο αθνύκε ηα Αλαγλώζκαηα ηνπ Δζπεξηλνύ, πξνβάιιεη νινδώληαλν ην, 
αζύιιεπην από ηνλ αλζξώπηλν λνπ, κεγαιεηώδεο  
όξακα ηνπ Ηζαΐα. Σ’ απηό, όπσο ν ίδηνο κάο δηεγείηαη, είδε ηνλ Κύξην, «θαζήκελνλ επί ζξόλνπ 
πςεινύ…θαη πιήξεο ν νίθνο ηεο δόμεο απηνύ».  
Καη Σεξαθείκ λα ηνλ θπθιώλνπλ, θαιύπηνληαο κε ηηο πηέξπγέο ηνπο ηα πξόζσπα θαη ηα πόδηα 

ηνπο. Καη, λα θσλάδνπλ δπλαηά νη Άγγεινη κεηαμύ ηνπο: «Άγηνο, Άγηνο , Άγηνο Κύξηνο 
Σαββαώζ, πιήξεο πάζα ε γε ηεο δόμεο απηνύ». Τν ζπγθινληζκό ηνπ κεγάινπ Πξνθήηε από 
ην όξακα απηό-πεγή ηνπ Τξηζαγίνπ ύκλνπ ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο-καο πεξηγξάθεη ν πκλνγξάθνο 
ζε κηα από ηηο σξαηόηαηεο Καηαβαζίεο ηεο Δνξηήο: 
«Ωο είδελ Ηζαίαο ζπκβνιηθώο, ελ ζξόλσ επεξκέλσ Θεόλ, ππ’ Αγγέισλ δόμεο 
δνξπθνξνύκελνλ, σ ηάιαο! εβόα, εγώ- πξν γαξ είδνλ ζσκαηνύκελνλ Θεόλ, θσηόο 
αλεζπέξνπ, θαη εηξήλεο δεζπόδνληα». 
Σην όξακα απηό ζα επαλέιζνπκε παξαθάησ. Σηνλ Δζπεξηλό, επίζεο, αθνύκε ηνλ εμήο ύκλν: 
«Αλνηγέζζσ ε πύιε ηνπ νπξαλνύ ζήκεξνλ- ν γαξ άλαξρνο Λόγνο ηνπ Παηξόο, αξρήλ 
ιαβώλ ρξνληθήλ, κε εθζηάο ηεο απηνύ ζεόηεηνο, ππό Παξζέλνπ σο βξέθνο 
ηεζζαξαθνλζήκεξνλ, πξνζθέξεηαη ελ λαώ ησ λνκηθώ θαη ηνύηνλ αγθάιαηο εηζδέρεηαη ν 
Πξέζβπο». Αο αλνίμεη, ιέεη, ζήκεξα, ε πύιε ηνπ νπξαλνύ. Δδώ, ν παλάξραηνο, θαζνιηθόο θαη 

δηαρξνληθόο πόζνο ηνπ αλζξώπνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ «άιιν θόζκν», ηνλ πλεπκαηηθό, λα 
ελσζεί κε ην Θεό, γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα. Ο πξναηώληνο Λόγνο ηνπ Θενύ, δηα ηνπ Οπνίνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ ηα πάληα, είλαη, όπσο θη ν ίδηνο αξγόηεξα ζα πεη, ε «ζύξα ηνπ νίθνπ ηνπ 
Παηξόο». Όληαο ηέιεηνο Θεόο θαη ηέιεηνο άλζξσπνο, «θξύβεη» ηε ζεόηεηά Τνπ. Απηήλ, αθξηβώο, 
ηελ «αξεηή» ηεο ζείαο ζπγθαηαβάζεσο, πνπ, ν Πξνθήηεο Αβαθνύκ δηαθήξπμε, ν πκλσδόο 
εμπκλεί σο εμήο: 
«Δθάιπςελ νπξαλνύο ε αξεηή ζνπ Χξηζηέ». Γηαηί, ιέεη, θαζώο πξνήιζεο από ηελ 
πάλαγλε Μεηέξα, «ελ ησ λαώ ηεο δόμεο ζνπ ώθζεο αγθαινθνξνύκελνο, θαη επιεξώζε 
ηα πάληα ηεο ζεο αηλέζεσο» (Ωδή δ’).  
Η άθξα ζπγθαηάβαζε, ε ηαπείλσζε θαη ε άπεηξε επζπιαρλία ηνπ Θενύ δηαθεξύζζνληαη ζε πάξα 
πνιινύο άιινπο ύκλνπο. 
Καη ν κελ Ηζαΐαο, «θσο ηδώλ αλέζπεξνλ», θαη, κεηά ην δένο θαη ην ζπγθινληζκό ηνπ, 

εληζρπκέλνο από έλα Σεξαθείκ, ζα αλαιάβεη ην ηεξάζηην πξνθεηηθό έξγν ηνπ. Από εδώ, όκσο, 
εκπλεόκελνο ν πκλνγξάθνο, ζα καο πεη 
ζ’ έλα από ηα γλσζηά θαη πνιύ ιανθηιή- ςαιιόκελα ζε ηξίζεκν ξπζκό- Μεγαιπλάξηα:  
«Η ιαβίο ε κπζηηθή, ε ηνλ άλζξαθα Χξηζηόλ, ζπιιαβνύζα ελ γαζηξί, ζπ ππάξρεηο 
Μαξηάκ».  
Δίλαη, λνκίδσ, θαηαλνεηόο ν ζπκβνιηζκόο: απηόο, ηνλ νπνίν νη αγγειηθέο δπλάκεηο ηξέκνπλ λα 
αληηθξύζνπλ, ν θιεγόκελνο άλζξαθαο πνπ είδε ν Ηζαΐαο, είλαη ν Φξηζηόο. Η κπζηηθή «ιαβίδα» 
είλαη ε Παλαγία καο, πνπ ηνλ θπνθόξεζε «αδηαθζόξσο» θαη κε ππέξινγν ηξόπν. 
Παίξλνληαο o Σπκεώλ ην Φξηζηό ζηα ρέξηα ηνπ, επιόγεζε ην Θεό θαη αλαθώλεζε ηα εμήο ιόγηα, 
πνπ, νη ζνθνί Παηέξεο ηα ελέηαμαλ ζην ηέινο ηνπ Δζπεξηλνύ, θαζώο θαη ζ’ άιιεο 
αθνινπζίεο:«Νπλ απνιύεηο ηνλ δνύινλ ζνπ, δέζπνηα, θαηά ην ξήκα ζνπ ελ εηξήλε- όηη 

είδνλ νη νθζαικνί κνπ ην ζσηήξηόλ ζνπ, ν εηνίκαζαο θαηά πξόζσπνλ πάλησλ ησλ 
ιαώλ, θσο εηο απνθάιπςηλ εζλώλ θαη δόμαλ ιανύ ζνπ Ιζξαήι» (Λνπθ.2,29-31).Τώξα, 
πηα, ιέεη, κπνξώ λα πεζάλσ, Θεέ κνπ, κε εηξήλε, αθνύ γλώξηζα ηε ζσηεξία πνπ εηνίκαζεο 
ελώπηνλ όισλ ησλ ιαώλ, θσο πξνο απνθάιπςε ησλ εζλώλ θαη δόμα ηνπ Ιζξαήι! Ήηαλ ηόζε ε 
ραξά ηνπ Σπκεώλ γη’ απηή ηελ επινγία, ώζηε, ζύκθσλα κε πνιινύο Παηέξεο, βηαδόηαλ λα πάεη 
ζηνλ Άδε θαη λα αλαγγείιεη ζηνπο θεθνηκεκέλνπο όηη ήιζε ν Φξηζηόο ζηε γε θαη πσο, ζύληνκα, ζα 
επηζθεθηεί θη’ απηνύο, γηα λα ηνπο ειεπζεξώζεη! 
Ο Ισζήθ θαη ε Μαξία, όπσο ήηαλ θπζηθό, ζαύκαδαλ, αθνύγνληαο όια απηά. Σηε ζπλέρεηα, ν 
άγηνο γέξνληαο ηνπο επινγεί θαη θάλεη δύν ζαπκαζηέο πξνθεηείεο: ν κελ Ιεζνύο ζα είλαη «εηο 
πηώζηλ θαη αλάζηαζηλ πνιιώλ θαη ζεκείνλ αληηιεγόκελνλ», ηελ θαξδηά δε ηεο Μεηέξαο 
Τνπ ζα «δηαπεξάζεη ξνκθαία, όπσο αλ απνθαιπθζώζηλ εθ πνιιώλ θαξδηώλ 
δηαινγηζκνί». Δλλννύζε, πξνθαλώο, ηνλ πόλν πνπ ζα βηώζεη ε Παλαγία καο, βιέπνληαο ζην 

Σηαπξό ηνλ Υηό ηεο. Οη πκλνγξάθνη ζα κεινπξγήζνπλ:  
«Νπλ απόιπζηλ δεηώ, από ζνπ ηνπ Πιαζηνπξγνύ, όηη είδνλ ζε Χξηζηέ, ην ζσηήξηόλ κνπ 
θσο»! (Μεγαιπλάξην). 
«Δλ πλεύκαηη ησ ηεξώ, παξαζηάο ν Πξεζβύηεο, αγθάιαηο ππεδέμαην, ηνλ ηνπ λόκνπ 
Γεζπόηελ, θξαπγάδσλ- Νπλ ηνπ δεζκνύ κε, ηεο ζαξθόο απόιπζνλ, σο είξεθαο ελ 
εηξήλε- είδνλ γαξ ηνηο νθζαικνίο, απνθάιπςηλ εζλώλ, θαη Ιζξαήι ζσηεξίαλ» 
(Δμαπνζηεηιάξην). 
Σηα γεγνλόηα ηεο Υπαπαληήο, εθηόο από ηελ Παναγία, ην Βρέυος θαη ην σμεών, δύν, αθόκα, 
πξόζσπα ζπκκεηέρνπλ ζηα δξώκελα. Δίλαη ν Ιωσήυ, κε ηε θησρηθή πξνζθνξά- ηνπ δεύγνπο 
ησλ πηελώλ- θαη ε προυήτισσα Άννα, πνπ, δνζκέλε ζηηο λεζηείεο θαη ζηηο λπρζήκεξεο 
πξνζεπρέο, αμηώζεθε λα δεη ηνλ Κύξην. Καζνδεγνύκελε από ην Άγην Πλεύκα, εθείλε, αθξηβώο, 

ηελ ώξα, παξνπζηάζηεθε θαη δνμνινγνύζε ην Θεό, κηιώληαο ζ’ όινπο όζνη αλέκελαλ ηε ιύηξσζε 
ζηελ Ιεξνπζαιήκ. Γη’ απηή, κάιηζηα, ηελ επραξηζηία θαη ηε δνμνινγία, πνπ ηεο ελέπλεπζε ην Άγην 
Πλεύκα, ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ Δπαγγειηζηή σο «πξνθήηηο». 



Σπλνςίδνληαο, παξαηεξνύκε ηα εμήο: 
Πρώτο: ζηελ Υπαπαληή ηνπ Κπξίνπ γηνξηάδνκε ην ζαξαληηζκό ηεο Παλαγίαο θαη ηελ ππνδνρή ηνπ 
Βξέθνπο από ηνλ Πξεζβύηε Σπκεώλ. Δθηόο από ηελ ηήξεζε ηνπ Νόκνπ, ν Κύξηνο κάο δείρλεη ην 
δξόκν ηεο ζσηεξίαο: κε ηελ ηαπείλσζε, ηε ζπζηαζηηθόηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή καο ζηε ιαηξεπηηθή 
δσή ηεο Δθθιεζίαο. 
Γεύτερο: όζν θη αλ ν άλζξσπνο αγσλίδεηαη λα είλαη «θαιόο», λα γλσξίζεη ην Θεό, απηό δε ζα 

επηηεπρζεί, ρσξίο ηε δύλακε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Μάιηζηα, νη ρξηζηηαλνί, θαηά ηνλ Απόζηνιν 
Παύιν, είλαη θαιεζκέλνη λα είλαη «λανί»Τνπ, δηαθνλώληαο κε ηα ραξίζκαηά Τνπ. 
Σρίτο: όια ηα πξόζσπα, ζηελ επαγγειηθή δηήγεζε θαη ζηελ εηθόλα ηεο Υπαπαληήο, «έιθνληαη», 
ελεξγνύλ θαη αλαδεηθλύνληαη από ην Νήπην-ηνλ «Φξηζηόλ Κπξίνπ». Απηόλ πνπ, όληαο «ην θσο 
ην αιεζηλόλ, ην θσηίδνλ πάληα άλζξσπνλ εξρόκελνλ εηο ηνλ θόζκνλ», λνεκαηνδνηεί ηελ 
ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ζθνξπίδεη ηα ζθνηάδηα ηεο δσήο καο. 
Σέταρτο: ν ξόινο ηεο Παλαγίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο ζην Μπζηήξην ηεο Θείαο Οηθνλνκίαο. 
Δπαμίσο, ινηπόλ, ηελ επηθαινύκαζηε θαη ηελ πκλνύκε, όπσο ζην εμήο Μεγαιπλάξην ηεο Δνξηήο:  
«Θενηόθε ε ειπίο, πάλησλ ησλ ρξηζηηαλώλ, ζθέπε, θξνύξεη, θύιαηηε ηνπο ειπίδνληαο 
εηο ζε»! 
Πέμπτο: νη πξνθεηείεο ηνπ Σπκεώλ επαιεζεύηεθαλ απνιύησο, θαη ζηε δηάξθεηα ηεο επίγεηαο 
δσήο ηνπ Κπξίνπ, αιιά, θαη ζηνπο αηώλεο πνπ αθνινύζεζαλ, σο θαη ηελ επνρή καο. Δθείλνο ζα 

είλαη «εθηεζεηκέλνο» ζηελ αγάπε θαη ηε ζθιεξόηεηα, ηελ πίζηε θαη ηελ απόξξηςε από κέξνπο 
ησλ αλζξώπσλ. Σ’ απηή, αιιά, θαη ηελ άιιε δσή, θαζώο ζα ηνλ αληηθξύζνπλ, γηα «πηώζε», ή, 
«αλάζηαζή» ηνπο, αλαιόγσο. Αιιά, «ζεκείν αληηιεγόκελν» ζα είλαη θαη όπνηνο αθνινπζεί ην 
δξόκν Τνπ θαη, ζπλνιηθά, ε Δθθιεζία Τνπ, σο ν «Υριστός παρατεινόμενος εις τοσς αιώνας». 
Καζώο αηελίδνπκε ην λαό θαη βιέπνπκε ηελ Υπαπαληή ηνπ Κπξίνπ, κέλνκε έθπιεθηνη από ηα 
ηεινύκελα εθεί. Από ηελ ενξηή απηή, ε Δθθιεζία καο θαζηέξσζε ηελ αθνιπζία ηνπ Σαξαληηζκνύ 
ησλ λενγέλλεησλ, όρη, ηόζν, σο «θαζαξηήξηα», όζν σο επραξηζηήξηα. Καη, ην ζπνπδαηόηεξν, σο 
πξνεηνηκαζία γηα ην βάπηηζκα θαη, άξα, ηελ έληαμε ηνπ λένπ κέινπο ζην Σώκα ηνπ Φξηζηνύ, ηελ 
Δθθιεζία.  
Τώξα, λα πνύκε όηη δειεύνκε ηνλ άγην γέξνληα, πνπ αμηώζεθε ην «αίζηνλ ηέινο» ηεο δσήο ηνπ, 
ζα ήηαλ ην πην εύθνιν γηα καο. Τν ζέκα είλαη, λα ηδνύκε, πώο εθείλνο θαηόξζσζε λα θηάζεη ζ’ 
απηή ηε «ζπλάληεζε». Να κεηακνξθσζεί, νπζηαζηηθά, ζε «άιινλ άλζξσπν». Να δηώμεη ην θόβν 

ηνπ ζαλάηνπ θαη λα είλαη έηνηκνο, πηα, εηξελεκέλνο, γηα ην «κεγάιν πέξαζκα»- ζηελ αηώληα 
αγθαιηά ηνπ Κπξίνπ!  
Καλείο, βέβαηα, δελ μέξεη ηη είδε ν Σπκεώλ, θαζώο ππνδερόηαλ ην Βξέθνο. Όπσο, επίζεο, δελ 
μέξνπκε πνηα «άξξεηα ξήκαηα» θαλέξσζε ν Κύξηνο ζην απόζηνιν Παύιν, ζηελ ηζηνξηθή πνξεία 
ηνπ πξνο ηε Γακαζθό, ώζηε λα κεηαζηξαθεί ξηδηθά ε δσή ηνπ. Όκσο, αο κελ παξαπνληόκαζηε, 
πσο, ηάρα, ν Θεόο απνπζηάδεη από ηε δσή καο. Θα είκαζηε πνιύ άδηθνη απέλαληί Τνπ. Δίλαη 
δηαξθώο παξώλ, κε ηηο άπεηξεο δσξεέο θαη επεξγεζίεο Τνπ. Δθηόο θη αλ δε ζέινπκε λα ηδνύκε. Ο 
π.Thomas Hopko γξάθεη: «Αλζξσπίλσο κηιώληαο, είδακε πνιύ πεξηζζόηεξα από ό,ηη είδε 
ν Σπκεώλ εθείλε ηελ εκέξα ζην Ναό! Γηαηί, Απηόο(ν Κύξηνο) έθαλε ηα πάληα, ώζηε λα 
κπνξέζνπκε λα Τνλ δνύκε ελ Πλεύκαηη ζην κέζν ηεο Δθθιεζίαο Τνπ…πηζηεύνπκε ζε 
Απηόλ θαη ηνλ αγαπάκε θαη αγαιιόκεζα ελ Απηώ κε αλέθθξαζηε θαη εθζηαηηθή ραξά. 

Τνλ βιέπνπκε κε ηα κάηηα ηνπ πλεύκαηόο καο, όηαλ θαζνδεγνύκελνη από ην Πλεύκα 
Τνπ, ενξηάδνπκε ζηελ Δθθιεζία θάζε ρξόλν ην ρεηκσληάηηθν Πάζρα ηνπ εξρνκνύ Τνπ» 
(«ΥΔΙΜΩΝΙΑΣΙΚΗ ΠΑΥΑΛΙΑ», σελ. 286-287).  
Σηα κέζα ελόο πνιύ βαξύ «ρεηκώλα», πνπ νη θαξδηέο παγώλνπλ, πξόσξα θαη επηθίλδπλα, αο 
ζθεθηνύκε πσο ν Φξηζηόο, σο άιιν «Νήπην», βξίζθεηαη πνιύ θνληά καο: ζηα πξόζσπα ησλ 
αδειθώλ Τνπ, πνπ παληνηνηξόπσο ππνθέξνπλ θαη δνθηκάδνληαη ζθιεξά, πξνζκέλνληαο ηελ 
ππνδνρή θαη απαληνρή ζην «λαό» ηεο ςπρήο καο. Απηό, λνκίδσ, είλαη έλα κήλπκα ηεο 
Υπαπαληήο, πνιύ ζεκαληηθό. Καζώο, κάιηζηα, νη ζπλζήθεο δηαβηώζεσο κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ 
πιεζπζκνύ ρεηξνηεξεύνπλ ζπλερώο, ζα γίλεηαη νινέλα θαη πην επίθαηξν. Καη, ίζσο είλαη ώξα, όινη 
νη πηζηνί, λα πξνζηξέμνπκε ζηε κεγάιε Μεηέξα καο, ηελ Παλαγηά, όρη, απιώο, αλαπνιώληαο 
παιηά σξαία έζηκα, αιιά, κε ηθεζίεο ζεξκέο θαη δάθξπα πνιιά, ηνύηεο ηηο πνιύ δύζθνιεο ώξεο, 
γηα λα αγθαιηάζεη, γηα άιιε κηα θνξά, όπσο εθείλε μέξεη, θαη λα πξνζηαηέςεη από ηηο 

απξνζδόθεηεο επηβνπιέο ησλ αδίζηαθησλ θεξδνζθόπσλ θαη ησλ αδεθάγσλ πινπηνθξαηώλ ηνλ 
πνιύπαζν, αιιά θαη ππεξήθαλν ιαό καο. 
Σαξάληα κέξεο κεηά ηε Γέλλεζε ηνπ Κπξίνπ, κεηά ηηο γηνξηέο ησλ Μεγάισλ Παηέξσλ θαη 
«Καζεγεηώλ ηεο Δξήκνπ» θαη ησλ Τξηώλ Ιεξαξρώλ, ε Υπαπαληή έξρεηαη λα ζπγθεθαιαηώζεη κηα 
πνιύ θαηαλπθηηθή ιεηηνπξγηθή πεξίνδν, πνπ άξρηζε κε ηε λεζηεία ησλ Φξηζηνπγέλλσλ. Όκσο, 
ζηα πξόζπξα ελάξμεσο ηνπ Τξησδίνπ θαη ηεο…ραιαξόηεηαο ησλ απνθξηάηηθσλ εκεξώλ, ε 
παλέκνξθε απηή γηνξηή κάο δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαδεηήζνπκε, όπσο θη ν πκλνγξάθνο, ην 
αιεζηλό θσο ηνπ Φξηζηνύ, γηα λα κπνξνύκε λα πνξεπόκαζηε ζσζηά ζηνπο νκηριώδεηο δξόκνπο 
ηεο δσήο καο: 
«Λάκπξπλόλ κνπ ηελ ςπρήλ, θαη ην θσο ην αηζζεηόλ, όπσο ίδσ θαζαξώο, θαη θεξύμσ 
ζε Θεόλ». 

 

 


