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Φως
ίμαστε αρνητικοί συνήθως. 
Δεν κάμνουμε το πρώτο βήμα.  

Δεν αντιλαμβανόμαστε πως μέσα από τον άλλο, θα συναντήσουμε 
το Θεό.

Μπορεί ο άλλος να γίνει η κόλασή μας, αν συνεργαστούμε κι εμείς 
γι’ αυτό. 

Η ευθύνη βαρύνει και εμάς. 
Προϋποθέτει την αποδοχή των ατελειών και των λαθών.
Μας συγχωρούν. 
Μας συμπαραστέκονται στη δυσκολία μας.
Μας κάμνουν να αισθανθούμε και πάλι αξιαγάπητοι.
Μέσα από την αγάπη τους φθάνει σ’ εμάς η αγάπη του Θεού.

Ε



Μας συμπαραστέκονται. Χωρίς να μας επιπλήττουν. Να μας 
κάμνουν λογύδρια. Να μας δίνουν συμβουλές. Με σηκωμένο το 
δάκτυλο. 

Δεν μας ζητούν υποσχέσεις.
Ερωτήματα λοιπόν.
Υπάρχουν οι άλλοι στη ζωή μας; 
Πλησιάζουμε το θεραπευτή; 
Βοηθούμε και τους άλλους να πλησιάσουν; 
Αν εκείνοι επιχειρήσουν κάτι τέτοιο, ποια η ανταπόκρισή μας;
Είμαστε έτοιμοι για θυσίες; Δεχόμαστε τις θυσίες των άλλων για 

μας; 
Βλέπουμε του Χριστού τ’ απλωμένο σ’ εμάς χέρι Του; 
Υπάρχει περίπτωση να σωθούμε χωρίς τους άλλους; Ασφαλώς όχι.
Ο αποκλεισμός μας στον εαυτό μας. Στο σπίτι μας. Στο νησί μας 

θα μας φέρει τη σωτηρία; 
Θα μας οδηγήσει στην ειρήνη; Τη γαλήνη; Τη σωστή προσγείωση 

στην πάντα ανοικτή αγκαλιά του Πατέρα; 
Την ουράνια ευτυχία; 
Θα έχουμε την ευκαιρία να σκεφθούμε ευχάριστες στιγμές; Που 

ζήσαμε; 
Αναζητήσαμε; 
Χωρίς ένα “ευχαριστώ” στον Δημιιουργό;
Μας υπέδειξε τις χίμαιρες. Τις ουτοπίες.
Τα λανθασμένα. Τ’ άπιαστα ονειροπολήματά μας. Την ανάγκη 

απόλαυσης και των άσημων ίσως στιγμών χαράς.
Με τη σωστή τους εκτίμηση;
Βίωση; 
Απόδοση ευχαριστίας στον δωρητήν. Το Θεό. 
Χρειάζεται λοιπόν δοκιμασία. Κάτι που επιτρέπει ο Θεός για το 

καλό μας. 
Να μην ξεχνούμε το πατερικό: “Είδες τον αδελφό σου; Είδες το 

Θεό σου”. 
Η συμπεριφορά του γέροντα Συμεών αποδεικνύει του λόγου το 

ασφαλές. 



Σημείον
ύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, οι γονείς του νεογέννητου πρωτότοκου 
αρσενικού παιδιού έπρεπε, σαράντα ημέρες μετά την γέννηση, να 

παρουσιάσουν αυτό στο Ναό των Ιεροσολύμων, για ν’ αφιερωθεί στο Θεό. 
Έπρεπε ακόμη να προσφέρουν οι γονείς για την καθιερωμένη θυσία ένα 
πρόβατο άμωμο και αρτιμελές και νεοσσό περιστεριού ή τρυγονιού. Αν 
όμως οι γονείς του παιδιού δεν ήταν έμποροι, μπορούσαν να προσφέρουν 
ένα ζευγάρι τρυγονιών ή δύο νεοσσούς περιστεριών. 

Σαράντα ημέρες είχαν ταχθεί από το Μωσαϊκό Νόμο, γιατί σαράντα 
ημέρες έβρεχε στον καιρό του κατακλυσμού. Αλλ’ ήταν αναγκαίος ο επί 
τόσες ημέρες καθαρισμός της μητέρας του Ιησού; Όχι βέβαια. Αλλά 
συνέβαινε οι Εβραίοι να μην γνωρίζουν πως η Παναγία Μαρία χωρίς 
σπορά άνδρα γέννησε. Επομένως, δεν μπορούσε να εισέλθει στο Ναό. 

Σ

“Αναπαμό δεν βρίσκει η καρδιά μας,
 αν δε ξεκουραστεί σε Σένα”.
                                                        Δάντης

Ζήτησε να δει τον Κύριο. Περίμενε χρόνια πολλά. Και το θαύμα 
έγινε. Πήρε στην αγκαλιά του τον Ιησούν. Ευτυχισμένος λοιπόν.

Η αναμονή του λειτούργησε. 
Οπότε; “Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα...”
Φως. Ναι.
“Εις αποκάλυψιν εθνών”.
Σ’ όλους εμάς. Σ’ όλους τους αιώνες.                               +ο π.Γ.
                                                              



Υπάρχει όμως κι ένα δεύτερο στοιχείο. Ούτε στιγμή δεν σκέφτηκαν οι 
γονείς του Χριστού ότι είχαν το δικαίωμα να αποτελέσουν εξαίρεση από 
το Νόμο του Θεού, που ήταν και νόμος του λαού τους. 

“Πρωτότοκοι” είμαστε και εμείς οι Χριστιανοί, οι οποίοι 
εξαγοραστήκαμε με τη σταυρική θυσία του Ιησού και λυτρωθήκαμε από 
τον αιώνιο θάνατο. Επομένως ανήκουμε στο Θεό, στον οποίο αφιερώνουμε 
τον εαυτό μας. 

Ήταν στα Ιεροσόλυμα άνθρωπος, που το όνομά του ήταν Συμεών.  
Ήταν δίκαιος και ευλαβής.

Κάθε άνθρωπος, που θέλει να δεχτεί το Χριστό, όχι ως βρέφος, αλλά 
ως τέλειο Θεό, όχι σωματικά, αλλά θεϊκά, όχι στην αγκαλιά, αλλά στην 
καρδιά, πρέπει να γίνει δίκαιος και ευλαβής, όπως ήταν ο Συμεών. 

Επί πλέον αυτού ο Συμεών είχε και Πνεύμα Άγιο. Ήταν δηλαδή 
έμπλεος και των επτά χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος.

Έμελλε να δεχτεί ο Συμεών προ του θανάτου του το Χριστό. Ποιος 
λέγεται Χριστός; Ο Κύριος ημών Ιησούς. Ο Υιός του Θεού. Χρίστηκε 
από τον Πατέρα δια του Πνεύματος με έλαιο αγαλλίασης. 

Μεγάλος καθοδηγός το Πνεύμα . Οι γονείς του Ιησού πρόσφεραν τον 
Υιό του Θεού στο Συμεών, ο οποίος γίνεται έτσι Θεοδόχος. Αξιώνεται 
της ύψιστης τιμής. Συγκλονίζεται. Δικαιώνεται ο σκοπός της ζωής του. 
Είναι ευτυχισμένος. 

Τι ονομάζει σημείο αντιλεγόμενο; Το Χριστό και τον Σταυρό. Το 
Χριστό μεν, γιατί στον καιρό  της  Σταύρωσης πολλοί σκανδαλίστηκαν. 
Τον Σταυρό δε, γιατί πολλοί άπιστοι εναντιώθηκαν στα έργα και τα 
θαύματα του Σταυρού. 

 Προς την Παρθένο τώρα: Σπαθί δίστομο θα τρυπήσει την καρδιά 
σου, Παρθένε. Αλλά, πότε; Όταν τον είδε στο Σταυρό. όταν τον είδε 
γυμνό. όταν τον είδε νεκρό. Τη λύπη που είχε, την οδύνη που ένιωσε 
στην καρδιά της, αυτά ονομάζει σπαθί ο Συμεών. Γιατί, αν και ο Θεός 
ήταν γιος της, θα δακρύσει, θα θρηνήσει, θα κλάψει το αγαπημένο της 
παιδί.                                                                (Παν. Λ. Πίσκοπος)
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