
Τον ευλογεί
ι δύο άνθρωποι (Ο Συμεών και η Άννα) ζούσαν στο ναό. Στην 
έρημο των πόλεων της εποχής τους. 
Εκεί υποδέχθηκαν το Χριστό.

Άφησαν τελικά πίσω τους το παρελθόν. Για πάντα. 
Δέχθηκαν την απελευθέρωση και την έξοδο που ο Χριστός τους 

πρόσφερε με την παρουσία Του. 
Ο κόσμος μας σήμερα, είναι πανθομολογούμενο προσομοιάζει προς το 

κοιμητήριο.
Είναι παράξενος. Πολύβουος. Προβληματικός.
Χωρίς αισθήματα. 
Πολυπρόσωπος και απρόσωπος. 
Βαβυλωνία και ερημιά παντού γύρω.
Πολύπλοκος και διαλυμένος. 
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Χωρίς υποψία διαλόγου. 
Με μυριόστομη αντιφώνηση συνθημάτων και γρυλλισμών.
Με λέξεις μονοσήμαντες. Άγνωστες. Χωρίς έννοια. Με δυσκολία 

συνεννόησης μεγάλη.
Με μέθη έπαρσης για τις εξελίξεις της τεχνολογίας. 
Σε ηλικία έντονης μαζοποίησης.
Απώλεια της αυτοτέλειας της προσωπικότητας του ανθρώπου.
Με κυριαρχία ενός αισθήματος αγέλης.
Με τις αυτοκτονίες στις ειδήσεις των τηλεοράσεων καθημερινά. 
Με σχέσεις- αν είναι δυνατό- που εξικνούνται σε μια ξερή «καλημέρα». 

Και, σπάνια, ένα χαμόγελο βιαστικό.
Βίωση της μοναξιάς σ’ όλα τα μήκη και πλάτη της ζωής μας. 
Κι όμως! Στον δρόμο πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο. 
Διευρύνονται τα πεζοδρόμια, για να περνούμε. 
Στα λεωφορεία δεν χωράμε. 
Τα αυτοκίνητα, παρά την οικονομική κρίση, πληθαίνουν απειλητικά.
Σε δημόσιους χώρους δεν βρίσκεις θέση.
Παντού κουβαλούμε την κόλασή μας: Τη μοναξιά. 
Παρά ταύτα, δεν σταματά η οδηγητική γραμμή των φαινομένων της φύσης γύρω. 
Ψιθυρίζει το όνομα του Ιησού.
Κράζει προς τον Ιησού. 
Παρά τις επιπτώσεις και τις οδυνηρές συνέπειες που είχε επάνω της 

το προπατορικό αμάρτημα του ανθρώπου. 
Όλα τα στοιχεία της φύσης τείνουν προς το Θεάνθρωπο. Έτσι, η 

πείρα και ο βράχος θα δώσουν το σημείο ενταφιασμού του Σωτήρα. 
Το νερό θα βρει το ύψιστο νόημα του στο Βάπτισμα, που αναγεννά.
Οι ελιές θα δώσουν το λάδι, που χρίει και θεραπεύει τους αρρώστους 

με την επίκληση του ονόματος του Ιησού. 
Τα στάχυα και τα σταφύλια θα δώσουν το ψωμί και το κρασί με τα 

οποία ο Κύριος θα πραγματοποιήσει το μυστήριο του Σώματος και του 
Αίματός Του. 

Από το δέντρο θα γίνει ο Σταυρός Του.  
Τα κρίνα θα διδάξουν στους ανθρώπους, πως ο Θεός μεριμνά για όλους. 
Έτσι, η ίδια ορμή, η ίδια κίνηση σπρώχνει προς το Χριστό ολόκληρη 

την πλάση. Όλο τον ανθρώπινο μόχθο. Του θεριστή. Του αρτοποιού. Του 
αμπελουργού και των άλλων, που βοηθούν σε αυτό το ανέβασμα. Αυτή τη 
μεταμόρφωση.



Κι είναι γεγονός, πως τούτα όλα έκαναν να ωχριά η δόξα του 
Σολομώντα. 

Ο Θεός δεν περιορίστηκε να δημιουργήσει το σύμπαν. 
Ως σαρκωθείς Θεός ελκύει προς τον εαυτό Του όλους.
Η κτίση βέβαια «τη ματαιότητι  υπετάγη», φυσικό κακό.
Τις καταστοφές. Την ακαμψία των φυσικών νόμων. «Συστενάζει και 

συνωδίνει».
Περιμένει όμως τη δόξα του Θεού. Όπως ο Συμεών και η Άννα.
Εμείς άραγε; 
                                                                        + ο π. Γ.
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σαν προφητικά τα λόγια του πρεσβύτου Συμεών, όταν κρατούσε στα 
χέρια του τον ενανθρωπήσαντα Κύριο, όταν ήταν βρέφος. Έχοντας 

στην αγκαλιά του το βρέφος Ιησού ομολογεί ο πρεσβύτης Συμεών, ότι το 
βρέφος είναι ο Σωτήρας του κόσμου, τον Οποίον ανέμενε με λαχτάρα, 
και προφητεύει: «ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών και 
εις σημείον αντιλεγόμενον». Πέρασαν από τότε δύο χιλιάδες χρόνια. Ο 
Χριστός ήταν και είναι πάντοτε «σημείον αντιλεγόμενον». Πλήθη πιστών 
θα τον δεχθούν ως Σωτήρα και Λυτρωτή. Θα Τον βάλουν στην καρδιά 
τους και θα Τον αγαπήσουν μέχρι μαρτυρίου. Θα Τον θέσουν ως θεμέλιο 
της ζωής τους. Θα στηριχθούν επάνω Του. Θα Του δώσουν με ειλικρίνεια 
όλη την καρδιά τους. Θα εύρουν κοντά Του λύτρωση, ηρεμία, ειρήνη, 
χαρά, επανάπαυση, σωτηρία πραγματική. Θα κηρύξουν του όνομά Του ως 
το «μοναδικό όνομα». Θα φωνάζουν σαν τον Ναθαναήλ: «Ευρήκαμεν, ον 
έγραψαν Μωσής και οι Προφήται». Θα Τον υμνήσουν με δύναμη ψυχής 
και ειλικρίνεια καρδιάς. Θα νιώσουν πανευτυχείς πλησίον Του. 

Αλλά και πάρα πολλοί θα απιστήσουν. Θα μείνουν με τα μάτια της 
ψυχής τους κλειστά, από ανθρώπινο εγωισμό. Το κήρυγμά Του θα τους 
φανεί μωρία. Θα σκανδαλισθούν με το Σταυρό Του και θα σκοντάψουν 
επάνω στον βράχο Του. Και θα συνθλιβούν και θα πέσουν και θα βρεθούν 
στο χάος, θα «κείνται εις πτώσιν». 

Σημείον αντιλεγόμενον ο Χριστός. Η προφητεία του Συμεών επαναλαμ-
βάνεται. Σήμερα μάλιστα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Παρά τη 
θεοποίηση του ανθρώπινου εγώ και των ανθρωπίνων επιτευγμάτων,

“Σημείον Αντιλεγόμενον”
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παρά την πνευματική παραζάλη της σύγχρονης εποχής, ο Χριστός για 
μυριάδες ανθρώπων είναι και παραμένει ο αληθινός Θεός της αγάπης, το 
ύψιστον εφετόν, «ο Αδελφιδούς» της καρδιάς, ο Μαγνήτης των ψυχών, 
το μοναδικό στήριγμα του βίου, το Φως το αληθινό, ο αληθινός δρόμος 
της ζωής, ο μοναδικός Σωτήρας των ανθρώπων.

Όμως δυστυχώς και πάμπολλοι συνάνθρωποί μας παραμένουν στο 
σκοτάδι της πλάνης. Ο Χριστός για αυτούς είναι ο μεγάλος άγνωστος. 
Δεν Τον χρειάζονται. Τα καταφέρνουν μόνοι τους. Έχουν για στήριγμά 
τους το ανθρώπινο μυαλό. Τους φθάνει η σύγχρονη τεχνολογία, ο Χριστός 
τους είναι περιττός. Αγνοούν τη σωστική και μοναδική διδασκαλία Του. 
Τους φθάνουν οι ανθρώπινες ιδέες.

Ο Χριστός σημείον αντιλεγόμενον. Πολλοί άνθρωποι του καιρού μας 
ευχαρίστως πιστεύουν στη μάγισσα και τον αστρολόγον. Ευχαρίστως 
καθοδηγούνται από την πλάνη και το ψέμα. Ευχαρίστως στηρίζονται 
στα ζώδια και την απάτη. Μόνο το Χριστό δεν καταδέχονται. Το 
φως Του τους ενοχλεί. Η αλήθεια Του τούς ελέγχει ανυπόφορα. Τους 
αρέσει καλύτερα μόνο ότι κατασκευάζει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν έχουν 
τη δύναμη να Τον δεχθούν ως Σωτήρα. Τους λείπει η δεκτικότης της 
καρδιάς. Αρνούνται πεισματικά την παρουσία Του και διολισθαίνουν 
από το κακό στο χειρότερο και μένουν άδειοι και πλάθουν ανθρώπινα 
στηρίγματα, για να ικανοποιήσουν την αδυναμία τους. 

«Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι Αυτόν ου παρέλαβον. Ήλθε για να 
αναπλάσει, για να αναμορφώσει και για να σώσει τον άνθρωπο. Έγινε 
άνθρωπος για να θεώσει τν άνθρωπο. Αλλά πολλοί άνθρωποι κλείνουν 
ερμητικά τις ψυχές τους στο ακτινοβόλο θεϊκό φως Του. Τους φθάνει η 
ανθρώπινη πυγολαμπίδα. Αυτοκαταδικάζονται και ευρίσκονται πάντοτε 
«εις πτώσιν».

Εμείς, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε; Στην ομάδα των αναστημένων 
εν Χριστώ ή των πεπτωκότων; (Σεβ. Μητρ. Καλλίνικος)
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