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	 	 	 	 	 	 ΥΠΑΠΑΝΤΗ
	 	 	 	 	 			2	Φεβρουαρίου,	2022

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

“H αγωνία είναι το δυνατόν της ελευθερίας. Μονάχα αυτή η                                                                                                          
αγωνία δημιουργεί ολοκληρωμένα, μέσω της πίστεως, τον άνθρω-
πον”. (Κίρκεγκααρτ)

Με τον τρόπο του ο μεγάλος φιλόσοφος στήνει γέφυρες. Συνδέσεις. 
Δρόμους επικοινωνίας. Λεωφόρους. Ευκαιρίες συνάντησης. 

Για ποιούς;
Την αγωνία.
Την ελευθερία. 
Την πίστη. 
Τον άνθρωπο. 
Ασφαλώς θέλει ο καθένας να είναι ελεύθερος. Χρειάζεται όμως 

συνειδητοποίηση σωστή. Προσγείωση. Καθορισμός ορίων. Διαρκής 
επαγρύπνηση. Εγρήγορση μόνιμη. Αποφυγή ακροτήτων. Χρήση. 
Εξάσκηση. ΄Οχι κατάχρηση. 

Αγωνία. Ναι. Συνεχής. 
Υπάρχουν κίνδυνοι. Σκόπελοι. Ύφαλοι. Λαιστρηγόνες. Κύκλωπες. 

Παγίδες. Καταστάσεις δύσκολες. Η Σκύλλα. Η Χάρυβδη. Οι 
συμπληγάδες. 

Η πτώση δεν είναι δύσκολη. 
Εάν προκύψει, να μην αποτελέσει βεβαιότητα. Σταθερότητα. 

Παθητικότητα. Απαισιοδοξία μόνιμη. Απογοήτευση. Θλίψη. 
Κατάθλιψη. Απελπισία. Ηττοπάθεια. Απόρριψη όποιας ανάστασης. 

Η αγωνία έτσι είναι δικαιολογημένη. Απαραίτητη. Sine qua non. 
Ανελλιπής. 

Μπορεί, έτσι, ο άνθρωπος να προχωρήσει προς την ολοκλήρωση. 
Με ποιο όργανο, εργαλείο, μέσον, τρόπο; 
Με την πίστη. Ποια όμως; 
Είναι μία. Συγκεκριμένη. Σαφής. Ενεργός. Λυτρωτική. 
Πίστη στο Χριστό. Τη σωτηρία. Την αιωνιότητα. Την Εκκλησία. 

Την αγάπη. 



Αποτέλεσμα; 
Δομείται η ολοκλήρωση του ανθρώπου. 
Η ένωσή του με το Χριστό. 
Υπάρχει καλύτερος στόχος ζωής; 
Ο γέροντας Συμεών πίστευε. Προσευχή του ήταν να δει το Χριστό. 
Και ο Θεός επέτρεψε. 
Έφθασε λοιπόν η μεγάλη στιγμή. 
Η Μαρία αποθέτει στα χέρια του το βρέφος. 
Συνειδητοποιεί τούτη την πραγματικότητα ο γέροντας. 
Αισθάνεται την αδυναμία του. 
Προσπαθεί να συλλάβει το τεράστιο τούτο δώρο του Θεού προς την 

ταπεινότητά του. 
Ευχαριστεί τον Πατέρα. 
Δοξολογίας λέξεις πηγαία ανεβαίνουν στο στόμα του. 
Νιώθει ιδιαίτερη χαρά. 
Αισθάνεται ευτυχισμένος. 
Και ψελλίζει: 
“Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα”. 
Ο στόχος επιτεύχθηκε. 
Το όνειρο πραγματοποιήθηκε. 
Τώρα μπορεί ν’ αποχωρήσει. 
Είδε το φως. Εναγκαλίστηκε το Χριστό. 
Η ζωή του φθάνει στο τέλος της. 
“Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον”. 
Χωρίς αγωνίες. Ανησυχία. Ή ότι άλλο.
Το επαναλαμβάνουμε λοιπόν; 
“Είη...” 
                                                                Με την αγάπη μου,
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