
Καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου, ὁ ἅγιος Θεὸς μᾶς
ἀ  ξιώνει νὰ ἑορτάσουμε καὶ νὰ πανηγυρί-

σουμε τὴ δεσποτικὴ αὐτὴ ἑορτή.
Σήμερα εἶνε Ὑπαπαντή. Ἡ ἁγία μας Ἐκ -

κλη σία ὕμνησε τὸ ἐξαιρετικὸ γεγονὸς τῆς ὑ -
ποδοχῆς τοῦ Κυρίου μέσα στὸ ναὸ τοῦ Σολο -
μῶντος. Τὸ ὕμνησαν οἱ ὑμνογράφοι μὲ τὰ ὑ -
πέ ροχα τροπάρια καὶ τοὺς ὕμνους, καὶ ἰδίως
μὲ τὸν ὑπέροχο κανόνα ποὺ ἀκούσαμε σήμε-
ρα· ἕνα κανόνα γεμᾶτο λυρισμὸ καὶ νοήματα,
ποὺ ὅλοι οἱ φιλόλογοι νὰ στύψουν τὸ μυαλό
τους δὲν θὰ μπορέσουν νὰ βροῦν τὸ βάθος
τῶν ἐννοιῶν ποὺ περιέχει· «Χέρσον ἀβυσσο-
τό κον…»! Ὄχι μόνο μουσικοὶ καὶ ὑμνογράφοι
ὕμνησαν τὴ μεγάλη αὐτὴ ἑορτή, ἀλλὰ καὶ ζω-
γράφοι τὴν παρέστησαν. Ζωγράφοι ὄχι ὅπως
οἱ σημερινοί, ποὺ μὲ τὸ τσιγάρο στὸ στόμα
ζω γραφίζουν οἱ ἀσεβεῖς τὰ ἱερὰ πρόσωπα,
ἀλ λὰ ζωγράφοι ποὺ ἔπαιρναν τὸ πινέλλο καὶ
ζύμωναν τὰ χρώματα μὲ τὰ δάκρυά τους. Οἱ
ζωγράφοι αὐτοὶ τῶν βυζαντινῶν χρόνων, τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν ἀσκητηρίων, ποὺ ἔ -
φτειαξαν τὶς ὡραιότερες εἰκόνες, αὐτοὶ ζω-
γράφισαν καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Ὑπαπαντῆς.

Ἂν προσέξετε ἀρχαῖες εἰκόνες, θὰ δῆτε
πρῶτα - πρῶτα τὸ κύριο πρόσωπο, τὴν ὑπερ -
αγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία κρατεῖ στὴν ἀγκάλη
της τὸ νήπιο, τὸ Θεῖο Βρέφος. Δίπλα στὴν ὑ -
περαγία Θεοτόκο θὰ δῆτε τὸν δίκαιο Ἰωσήφ,
τὸν προστάτη, νὰ κρατάῃ στὰ χέρια του, σὰν
φτωχὸς ποὺ ἦταν, ἕνα «ζεῦγος τρυγόνων»
(Λευϊτ. 5,11 = Λουκ. 2,24). Θὰ δοῦμε ἀκόμα
τοὺς ἱερεῖς, ποὺ σπεύδουν νὰ προϋπαντή-
σουν στὰ προπύλαια τὴν Βασίλισσα τοῦ κό-
σμου καὶ τὸ Θεῖο Βρέφος. Θὰ δοῦμε ἀκόμα ἐ -
κεῖ κοντά, στὸ περιβάλλον τοῦ ναοῦ, δύο γε-
ροντικὲς ὑπάρξεις· στὸ ἕνα ἄκρο μία γυναῖκα
84 ἐτῶν, ἡ ὁποία μὲ λαχτάρα χαιρετίζει τὸν

Κύριο, καὶ στὸ ἄλλο ἄκρο θὰ δοῦμε ἕνα γέ-
ροντα πρεσβύτη, ποὺ καὶ αὐτὸς εἶνε ἕνα ἀπὸ
τὰ κύρια πρόσωπα τῆς εἰκόνος. Καὶ ἡ μὲν
γριὰ γυναίκα εἶνε ἡ Ἄννα ἡ προφῆτις, ὁ δὲ
πρεσβύτης εἶνε ὁ Συμεών.

Ἀπ᾿ ὅλα τὰ πρόσωπα τῆς ἱερᾶς εἰκόνος θὰ
μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ παρουσιάσω μπροστά σας
μὲ λίγες λέξεις τὸν πρεσβύτη Συμεών, ὁ ὁ -
ποῖ ος δέχθηκε στὴν ἀγκάλη του τὸν Κύριο.

* * *
Συμεών! Τὸ ὄνομα δὲν εἶνε ἑλληνικό. Εἶνε

ἑβραϊκό. Τὸ Συμεὼν μεταφραζόμενο ἑλληνι -
κὰ σημαίνει ἀκοή. Συμεὼν δηλαδὴ θὰ πῇ «ὅ -
λος αὐτιά». Δὲν ἐννοεῖ τὰ ἐξωτερικὰ αὐτιά,
αὐτὰ ποὺ ἔχουμε ὅλοι· ἐννοεῖ τὰ μυστικὰ αὐ -
τιά, ἐκεῖνα ποὺ ἐννοοῦσε ὁ Κύριος ὅταν ἔλε-
γε «Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω» (Ματθ.
11,15). Τέτοια ἀκοὴ εἶχε ὁ Συμεών. Ἦταν ὄνο-
μα καὶ πρᾶγμα. Πράγματι ὁ Συμεὼν ἦταν ὅ -
λος ἀκοή. Εἶχε τὰ αὐτιὰ τῆς ψυχῆς τεντωμέ-
να ν᾿ ἀκούσῃ τί λέει ὁ Θεός.

Διότι ὁμιλεῖ ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου. Ναί, ὁ -
μιλεῖ. Καὶ μακάρια τὰ αὐτιὰ ποὺ ἀκοῦνε τὴ
φωνή του, ὅπως λέει ἡ Γραφή· «Λάλει, Κύριε,
ὅτι ἀκούει ὁ δοῦλός σου» (Α΄ Βασ. 3,9-10). Ἅ -
μα κατορθώσῃς νὰ ᾿ρθῇς σὲ ἐπικοινωνία μὲ
τὸ Θεό, εἴτε σὲ κάποια γωνιὰ μέσα στὴν ἐκ -
κλη σία, εἴτε μέσα στὸ δωμάτιό σου, εἴτε σὲ
κάποιο ἀπομονωμένο μέρος, εἴτε μέσα στὸ
δάσος ἢ κάπου ἀλλοῦ, ἀλλὰ καὶ μέσα στὸ κέν -
τρο τῆς πόλεως, τότε ἀκοῦς μυστικὲς φωνὲς
ποὺ σὲ παρηγοροῦν καὶ σὲ θερμαίνουν. Ἂς
φωνάζουν οἱ ἄπιστοι, ἂς λένε ὅ,τι θέλουν.
Λαλεῖ ὁ Θεός, λαλεῖ πιὸ γλυκὰ κι ἀπὸ τὴ μάνα
μας. Λαλεῖ πρῶτον διὰ τῆς συνειδήσεώς μας·
δεύτερον διὰ τῆς φύσεως· τρίτον λαλεῖ κα-
θαρώτερα διὰ μέσου τῆς ἁγίας Γραφῆς, καὶ
πρὸ παντὸς διὰ τῶν προφητῶν.
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Ὁ πρεσβύτης Συμεὼν
«Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἰεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών,
καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής…» (Λουκ. 2,25)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



Ἄκουγε ὁ εὐλαβὴς Συμεὼν τὴ φωνὴ τῆς
συνειδήσεώς του, ἄκουγε τὴ φωνὴ τῆς πλά-
σεως ὁλοκλήρου, ἄκουγε τέλος τὴ Γραφὴ καὶ
τοὺς προφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἔλεγαν γιὰ τὸ Χρι-
στό, ὅτι θὰ ᾿ρθῇ μιὰ μέρα ποὺ τὸ σκοτάδι θὰ
διαλυθῇ, ποὺ κι αὐτὰ τὰ ζῷα θὰ σκιρτήσουν
ἀπὸ τὴ χαρά τους· μιὰ μέρα, ποὺ καὶ ὁ Ἰορδά -
νης θὰ στραφῇ πρὸς «τὰ ὀπίσω» (Ψαλμ. 113,3),
ποὺ καὶ τὰ βράχια θὰ συγκινηθοῦν· μιὰ μέρα,
ποὺ καὶ ἡ ἔρημος θὰ ἀνθίσῃ «ὡς κρίνον» (Ἠσ.
35,1)· μιὰ μέρα ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ σφουγγί-
ζουν τὰ δάκρυα, μιὰ μέρα ποὺ ἐπάνω στὴ γῆ
θὰ ἐπικρατήσῃ εἰρήνη ἀπέραντη, μιὰ ἡμέρα
χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως. Κ᾿ ἐκεῖνος ποὺ θὰ
φέρῃ τὴν εἰρήνη αὐτὴ καὶ τὴ γαλήνη στὶς ψυ -
χὲς καὶ θὰ δημιουργήσῃ μιὰ νέα κοσμογονία
θὰ εἶνε λέει ὁ Μεσσίας.

Αὐτὰ διάβαζε. Ὄχι ἁπλῶς τὰ διάβαζε, ἀλλὰ
τὰ ῥουφοῦσε σὰν τὸ σφουγγάρι. Καὶ τὰ πί-
στευε αὐτά. Ὅταν ἦταν ἀκόμη μικρὸς ἔλεγε
τὴν προσευχή του, καὶ μέσα στὴν καρδιά του
εἶχε ἀνάψει ἕνας πόθος, μιὰ ἁγία ἐπιθυμία.
Καὶ τί ἔλεγε· Θεέ μου, δὲν ζητῶ νὰ μοῦ δώ -
σῃς πλούτη καὶ ἀγαθὰ ὑλικά, δὲν ζητῶ νὰ μοῦ
δώσῃς τὴ σοφία τοῦ κόσμου· ἐκεῖνο ποὺ ζητῶ
εἶνε, νὰ μ᾽ ἀφήσῃς νὰ δῶ τὴν ἡμέρα τοῦ Κυ-
ρίου… Καὶ ὁ Θεὸς ἄκουσε τὴν προσευχή του
καὶ τὸν πληροφόρησε, ὅτι δὲν θὰ πεθάνῃ πρὶν
δῇ «τὸν Χριστὸν Κυρίου» (Λουκ. 2,26).

Καὶ ἡ ἡμέρα αὐτὴ ἦρθε! Πῶς νὰ περιγράψω
τὴ χαρὰ καὶ τὴ συγκίνη σί του, ὅταν ἀξιώθηκε
νὰ δῇ καὶ νὰ πάρῃ στὴν ἀγκάλη του τὸν Κύ-
ριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν! Ὑλικοὶ ἐμεῖς ἄν -
θρωποι, μόνο ὑλικὲς χαρὲς αἰσθανόμαστε.
Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε λοιπὸν νὰ σᾶς δώσω με-
ρικὲς τέτοιες εἰκόνες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες μπορεῖ -
τε νὰ καταλάβετε σὲ τί βαθμὸ αἰσθάνθηκε τὴ
χαρὰ ἐκείνη ὁ Συμεὼν ὁ πρεσβύτης.

Ὑπάρχουν στὴ ζωή μας ἡμέρες σκοτεινές,
ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἡμέρες χαρᾶς καὶ ἀγαλ-
λι άσεως, ἡμέρες ποὺ ὁ Θεὸς ἀξιώνει τὸν ἄν -
θρωπο νὰ πραγματοποιήσῃ ἕνα ὄνειρο, νὰ
πραγματοποιήσῃ μιὰ ἐπιθυμία ποὺ τὸν ἠλε-
κτρίζει. Καὶ ὑπάρχουν ἡμέρες χαρᾶς ὄχι μό-
νο γιὰ τὰ ἄτομα, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἔθνη ὁλόκληρα·
ἡμέρες ποὺ ὁ Θεὸς ἀξιώνει τὰ ἔθνη νὰ πρα -
γματοποιήσουν τὰ μεγαλύτερα ὄνειρά τους.

⃝ Πρῶτον. Τί περίμεναν οἱ προπάτορές μας
τοῦ 1821, καθὼς ζοῦσαν κάτω ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ
τῶν Τούρκων; «Ἄρ᾽γε (ἀργοῦσε δηλαδή) νά
᾿ρθῃ ἐκείνη ἡ μέρα…», λέει ὁ ἐθνικός μας
ποιητής. Περίμεναν νὰ ᾿ρθῇ ἡ μέρα τῆς λευ-
τεριᾶς, νὰ πέσῃ ἡ ἡμισέληνος. Κι ὅταν ἦρθε,

μπορεῖτε νὰ φανταστῆ τε τί χαρὰ καὶ τί ἀγαλ-
λίασι εἶχαν; Διαβάστε τὴν ἱστορία νὰ δῆτε.
⃝ Δεύτερον. Ὅταν ἤμουν ἱεροκήρυκας στὰ
Γιάννενα μοῦ ᾿λεγαν ἄνθρωποι, ποὺ ζοῦσαν
ὅταν ἐπρόκειτο νὰ μπῇ στὴν πόλι ὁ ἑλληνικὸς
στρα τός, ὅτι μιὰ μέρα ποὺ ἔλαμπε ὁ ἥλιος καὶ
ἡ λίμνη λαμποκοποῦσε καὶ τ᾽ ἀηδόνια κελαϊ-
δοῦσαν, μιὰ τέτοια μέρα, εἶδαν ἀπὸ μακριὰ νὰ
ἔρχεται τὸ τάγμα τοῦ Βελισσαρίου μὲ τοὺς λε-
βέντες του καὶ οἱ εὔζωνοι νὰ σαλπίζουν. Κι
ὅταν πιὰ μπῆκαν μέσα τὰ ἑλληνικὰ στρατεύ-
ματα, δὲν ἔμεινε μάτι ποὺ δὲν δάκρυσε…

Ἀλλὰ τί εἶνε οἱ χαρὲς αὐτὲς μπροστὰ στὴ
χαρὰ ἐκείνη ποὺ δοκίμασε ὁ Συμεών, ὅταν
πιὰ κρατοῦσε στὰ χέρια του τὸ Νήπιο, τὸ Χρι-
στό! Πόσο εὐτυχισμένος ἦταν ποὺ πῆρε στὴν
ἀγκάλη του τὸν Κύριο!

* * *
Εὐτυχισμένος ὁ Συμεών; Κ᾽ ἐμεῖς;… Ἀπὸ

μᾶς ἐξαρτᾶται νὰ γίνουμε κ᾿ ἐμεῖς εὐτυχισμέ -
νοι. Διότι πολλοὶ θὰ ποῦν· Νὰ ζοῦσα κ᾿ ἐγὼ
στὰ χρόνια τοῦ Συμεών, νὰ ἤμουν κ᾿ ἐγὼ μέ-
σα στὸ ναό, νὰ ἔβλεπα κ᾿ ἐγὼ τὸ Χριστό, νὰ
τὸν ἔπαιρνα κ᾿ ἐ γὼ στὴν ἀγκαλιά μου!… Ἀλ -
λά, ἀδελφοί μου, μποροῦμε κ᾿ ἐμεῖς νὰ τὸ ἀ -
πολαύσουμε αὐτό. Πῶς;
⃝ Πρῶτον. Μπορεῖ ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς τὸ σῶ -
μα του, τὸ σῶμα αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός,
νὰ τὸ κάνουμε ναὸ τοῦ Θεοῦ, λαμπρότερο ἀ -
πὸ τὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος, καὶ μέσα σ᾿ αὐτὸν
νὰ κατοικήσῃ αὐτὸς ὁ Χριστός.
⃝ Δεύτερον. Μπορεῖ καὶ ἀλλιῶς νὰ δεχθοῦμε
τὸ Χριστό. Πῶς; Νὰ τὸν δεχθοῦμε διὰ τῆς πί-
στεως, νὰ τὸν δεχθοῦμε διὰ τῆς ἐλπίδος, νὰ
τὸν δεχθοῦμε διὰ τῆς ἀγάπης.
⃝ Τρίτον. Γιατί νὰ πᾶμε μακριά, ἀδελφοί μου;
Στὴν ἀγκάλη τὸν ἐδέχθη ὁ Συμεὼν τὸ Χριστό;
Ἰδοὺ κάτι ἀνώτερο· Ὅταν ὁ ἱερεὺς κρατάει
τὸ δι σκοπότηρο –καὶ μέσα στὸ δισκοπότηρο
εἶ  νε αὐτὸς ὁ Χριστός– καὶ λέῃ «Λάβετε φά-
γετε…» (Ματθ. 26,26), καὶ μὲ καρδιὲς καθα-
ρές, μὲ χείλη ἁγνά, μὲ ὅλη τὴν ὕπαρξί μας στὸ
Θεὸ κοινωνοῦμε, τότε, ἀδελφοί μου, εἴμαστε
σὲ ἀ νώτερη θέσι ἀπὸ τὸν Συμεών. Διότι ἐκεῖ -
νος δέχθηκε τὸ Χριστὸ ἐξωτερικά, ἐμεῖς τὸν
δεχόμαστε μέσα μας διὰ τοῦ μυστηρίου.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν
Χριστῷ. Πρωὶ - μεσημέρι - βράδι, καὶ πρὸ παν -
 τὸς ὅταν ἔχῃς κοινωνήσει, εἶνε Ὑπαπαντή.
Καὶ καθένας ἀπὸ ̓ μᾶς γίνεται Συμεών, θεοδό -
χος Συμεών, γιατὶ μέσα στὰ σπλάχνα του ἔχει
τὸ Χριστό· «ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερ υ-
ψοῦ τε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας»· ἀμήν.
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