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«Αθνύ πέξαζαλ ζαξάληα εκέξεο, κεηά ηε ζσηήξηα ελαλζξώπεζε ηνπ Κπξίνπ, ηε 

γέλλεζή Σνπ άλεπ αλδξόο από ηελ αγία αεηπάξζελν Μαξία, θαηά ηε ζεβαζκηόηαηε απηή 

εκέξα, ε πάλαγλε Μεηέξα Σνπ θαη ν δίθαηνο Ισζήθ έθεξαλ ηνλ Κύξην εκώλ Ιεζνύ Υξηζηό ζην 

Ιεξό, ζύκθσλα κε ηε ζπλήζεηα ηνπ  ζθηώδνπο θαη λνκηθνύ γξάκκαηνο, ηνπ Μσζατθνύ Νόκνπ. 

Σόηε θαη ν γεξαηόο  θαη πξεζβύηεο πκεώλ, πνπ είρε δερζεί σο ρξεζκό από ην Άγην Πλεύκα 

όηη δελ ζα πεζάλεη, πξηλ λα δεη ηνλ Υξηζηό Κπξίνπ, δέρηεθε απηόλ ζηελ αγθαιηά ηνπ, θαη αθνύ 

επραξίζηεζε θαη νκνιόγεζε ηνλ Θεό, θώλαμε: «Νπλ απνιύεηο ηνλ δνύινλ ζνπ, Γέζπνηα, θαηά 

ην ξήκα νπ»: ηώξα κπνξείο λα πάξεηο ηνλ δνύιν ζνπ, Κύξηε, εηξεληθά. Καη κεηά, γεκάηνο 

ραξά, έθπγε από ηε δσή απηή, αληαιιάζζνληαο ηα επίγεηα κε ηα νπξάληα θαη αηώληα. Η ζύλαμε 

απηή ηειείηαη ζηνλ ζεβάζκην Ναό ηεο αρξάληνπ Γεζπνίλεο εκώλ Θενηόθνπ θαη αεηπαξζέλνπ 

Μαξίαο, πνπ βξίζθεηαη ζηηο Βιαρέξλεο». 

 

Όιε ε πκλνγξαθία ηεο κεγάιεο απηήο Γεζπνηηθήο θαη Θενκεηνξηθήο ενξηήο θηλείηαη 

κέζα ζε αηκόζθαηξα ζάκβνπο θαη κπζηεξίνπ: «επίγεηνλ ην θαηλόκελνλ, νπξάληνλ ην 

λννύκελνλ». Οη ύκλνη ηνλίδνπλ βεβαίσο ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα: ηνλ εξρνκό ηεο αγίαο 

νηθνγέλεηαο ζηνλ Ναό, όηαλ ζπκπιεξώζεθαλ νη ζαξάληα εκέξεο από ηελ εκέξα ηεο Γελλήζεσο 

ηνπ Κπξίνπ, θαη ηε ζπλάληεζε Απηνύ κε ηνλ γέξνληα πκεώλ, αιιά καο αλνίγνπλ θαη ηα κάηηα 

ηεο ςπρήο ελ πλεύκαηη, γηα λα δνύκε ην «βάζνο» ηεο πξαγκαηηθόηεηαο απηήο: ηε γεκάηε 

έθπιεμε ζηάζε ησλ αγίσλ αγγέισλ, νη νπνίνη αδπλαηνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

δηαδξακαηηδόκελα ελ γε, θαζώο βιέπνπλ ηνλ Γεκηνπξγό ηνπ αλζξώπνπ λα βαζηάδεηαη σο 



βξέθνο, ηνλ αρώξεην θαη άπεηξν Θεό λα πεξηνξίδεηαη κέζα ζηελ αγθαιηά ελόο γέξνληα, ηνλ 

απεξίγξαπην  Τηό θαη Λόγν ηνπ Θενύ, ηνλ νκννύζηνλ ησ Παηξί, λα γίλεηαη πεξηγξαπηόο σο 

άλζξσπνο κε ηε ζέιεζή Σνπ. Καη ε κόλε εμήγεζε πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ γηα ηα αθαηαλόεηα 

απηά πξάγκαηα είλαη ε αγάπε ηνπ Θενύ γηα ηνλ άλζξσπν. «Σε Θενηόθσ πξνζδξάκσκελ νη 

βνπιόκελνη θαηηδείλ ηνλ Τηόλ απηήο πξνο πκεώλ απαγόκελνλ∙ νλ πεξ νπξαλόζελ νη Αζώκαηνη 

βιέπνληεο, εμεπιήηηνλην ιέγνληεο∙ Θαπκαζηά ζεσξνύκελ λπλί θαη παξάδνμα, αθαηάιεπηα, 

άθξαζηα∙ ν ηνλ Αδάκ δεκηνπξγήζαο βαζηάδεηαη σο βξέθνο∙ ν αρώξεηνο ρσξείηαη ελ αγθάιαηο 

ηνπ Πξεζβύηνπ∙ ν επί ησλ θόιπσλ απεξηγξάπησο ππάξρσλ ηνπ Παηξόο απηνύ, εθώλ 

πεξηγξάθεηαη ζαξθί, νπ Θεόηεηη, ν κόλνο θηιάλζξσπνο». 

 

ην κέγα απηό κπζηήξην - πνπ ζεσξείηαη σο ζπλέρεηα ηεο Γελλήζεσο θαη ηεο Πεξηηνκήο 

ηνπ Κπξίνπ, ζπλεπώο σο επίηαζε ηεο εμαγγειίαο όηη Υξηζηόο ν Θεόο καο θάλεθε ζηνλ θόζκν 

σο άλζξσπνο όρη ζεσξεηηθά θαη θαληαζηηθά, αιιά αιεζηλά θαη πξαγκαηηθά («νπ δνθήζεη νπδέ 

θαληαζία, αιι’ αιεζεία ησ θόζκσ θαλέληα») – κεηέρεη ν γέξσλ πκεώλ, ν νπνίνο θέξεηαη λα 

κπζηαγσγείηαη ζην κπζηήξην απηό («θαη ηαύηα πκεώλ κπζηαγσγνύκελνο, επέγλσ ηνλ απηόλ, 

Θεόλ θαλέληα ζαξθί»: θαη κπνύκελνο ζ’ απηά ν πκεώλ, γλώξηζε βαζηά ηνλ ίδην, σο Θεό πνπ 

θάλεθε σο άλζξσπνο) θαη λα έρεη ζενπηία κεγαιύηεξε θαη θαζαξόηεξε θαη από εθείλελ ηνπ 

Μσπζή ζην όξνο ηλά («Δθείλνο κελ, ν Μσπζήο, δηά γλόθνπ θαη θσλήο ακπδξάο ζεόπηεο 

εμίσην…∙ νύηνο δε, ν πκεώλ, ηνλ πξναηώληνλ Λόγνλ ηνπ Παηξόο ζσκαησζέληα εβάζηαζε θαη 

ησλ Δζλώλ απεθάιπςε ην θσο, ηνλ ηαπξόλ θαη ηελ Αλάζηαζηλ», δειαδή: Ο Μσπζήο 

αμηώζεθε  λα γίλεη ζεόπηεο κέζα ζε γλόθν θαη θσλή πνπ κόιηο αθνπγόηαλ, ν πκεώλ βάζηαζε 

ηνλ Λόγν ηνπ Παηξόο κε ην ζώκα Σνπ θαη απνθάιπςε ην θσο ησλ Δζλώλ, δειαδή  ηνλ ηαπξό 

θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ). 

 

Η κπζηαγσγία θαη ζενπηία απηή ηνπ πκεώλ κέζα από ην κπζηήξην ηεο ζπλαληήζεώο 

Σνπ κε ηνλ ηεζζαξαθνλζήκεξν Υξηζηό ζπληζηά ην κέγηζην γεγνλόο ηεο δσήο ηνπ. Γηόηη αθελόο 

ε γεξνληηθή  αγθαιηά ηνπ γίλεηαη ζξόλνο ηνπ παληνθξάηνξα Θενύ, αθεηέξνπ, αθξηβώο γη’ απηό, 

θηάλεη ζην ζεκείν ηεο πιήξνπο ειεπζεξίαο, δειαδή ηεο επηζπκίαο ηνπ λα θύγεη πηα από ηνλ 

θόζκν ηνύην κε ραξά. «Ο ηνηο Υεξνπβίκ επνρνύκελνο θαη πκλνύκελνο ππό ησλ εξαθίκ, 

ζήκεξνλ ησ ζείσ Ιεξώ θαηά λόκνλ πξνζθεξόκελνο, πξεζβπηηθαίο ελζξνλίδεηαη αγθάιαηο» 

(Απηόο πνπ θέξεηαη επί ησλ Υεξνπβίκ θαη πκλείηαη από ηα εξαθίκ, ζήκεξα πξνζθέξεηαη ζην 

ζείν Ιεξό, ζύκθσλα κε ηνλ Μσζατθό Νόκν, θαη ελζξνλίδεηαη ζε πξεζβπηηθέο αγθάιεο). «Λέγε 

πκεώλ, ηίλα θέξσλ ελ αγθάιαηο, ελ ησ λαώ αγάιιε; Σίλη θξάδεηο θαη βνάο; Νπλ ειεπζέξσκαη∙ 

είδνλ γαξ ηνλ σηήξα κνπ» (Λέγε πκεώλ, πνηνλ θέξεηο ζηελ αγθαιηά ζνπ θαη ραίξεζαη κέζα 

ζηνλ Ναό; ε πνηνλ θξάδεηο θαη βνάο: Σώξα έρσ ειεπζεξσζεί, δηόηη είδα ηνλ σηήξα κνπ). 

 

Η επηζπκία ηνπ πκεώλ λα θύγεη πηα από ηνλ θόζκν ηνύην, επηζπκία κάιηζηα πνπ 

ζπλνδεύεηαη κε κεγάιε ραξά («Γεμάκελνο δε ηνύηνλ πκεώλ ν δίθαηνο θαη ησλ δεζκώλ ηελ 

έθβαζηλ ηδώλ ηειεζζείζαλ, γεζνζύλσο εβόα», δειαδή: ν πκεώλ ν δίθαηνο αθνύ δέρηεθε ηνλ 

Υξηζηό θαη είδε όηη έθηαζε ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ κε κεγάιε ραξά θώλαδε), ζπληζηά ην όξην 



ηεο αγηόηεηαο. Μόλνλ ν άγηνο είλαη εθείλνο πνπ ζέιεη λα θύγεη από ηε δσή απηή, όρη γηαηί ηελ 

βαξέζεθε ή απειπίζηεθε – απηό απνηειεί ηνλ νξηζκό ηεο απηζηίαο – αιιά γηαηί έδεζε θαη δεη 

ηε ζρεηηθή γη’ απηήλ ηε δσή πιεξόηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ Υξηζηό, θαη πξνζδνθά ηελ 

ηειεηόηεηα ηεο ζρέζεο κεηά ηε θπγή ηνπ από ηνλ θόζκν. Όπσο ην ιέεη θαη ν απόζηνινο 

Παύινο: «Έρσ ηελ επηζπκίαλ εηο ην αλαιύζαη θαη ζπλ Υξηζηώ είλαη» (Δπηζπκώ λα πεζάλσ θαη 

λα είκαη καδί κε ηνλ Υξηζηό). Σν ίδην βεβαηώλνπλ θαη νη ινηπνί άγηνη ηεο Δθθιεζίαο καο, ζαλ 

ηνλ άγην Ισάλλε ηεο Κιίκαθνο, πνπ ζεκεηώλεη: «Ο άγηνο πξνζδνθά θάζε εκέξα ηνλ ζάλαηό 

ηνπ». 

 

Οη ύκλνη κάιηζηα ηεο ενξηήο απνθαιύπηνπλ θαη κία δηάζηαζε ηεο κε ραξά επηζπκίαο ηνπ 

πκεώλ λα εγθαηαιείςεη ηνλ θόζκν ηνύην,  πνπ δελ είλαη πνιύ γλσζηή ζηνλ πηζηό ιαό: Θέιεη 

λα θύγεη γξήγνξα, δηόηη δελ αληέρεη λα κε πάεη λα αλαγγείιεη ζηνπο πξσηνπιάζηνπο, ηνλ Αδάκ 

θαη ηελ Δύα, ην ραξκόζπλν άγγεικα, όηη δειαδή ό,ηη ν Θεόο ηνπο ππνζρέζεθε κεηά ηελ πηώζε 

ηνπο ζηελ ακαξηία: όηη ζα έιζεη θάπνηε σο άλζξσπνο γηα λα ζώζεη ην αλζξώπηλν γέλνο, ηώξα 

έγηλε πξαγκαηηθόηεηα. Καη από ηελ άπνςε απηή πξνεγείηαη ν πκεώλ ηνπ Ισάλλνπ ηνπ 

Πξνδξόκνπ πνπ θη απηόο ζηνλ Άδε πξνεηνίκαζε ηνλ δξόκν ηνπ Μεζζία. «Αδάκ εκθαλίζσλ 

άπεηκη, εηο Άδνπ δηαηξίβνληη, θαη ηε Δύα πξνζθνκίζσλ επαγγέιηα, πκεώλ αλεβόα» (Ο πκεώλ 

θώλαδε: Φεύγσ από ηε δσή απηή, γηα λα θαλεξώζσ ζηνλ Αδάκ, πνπ  δεη ζηνλ Άδε, θαη λα 

θέξσ ζηελ Δύα, ηα επαγγέιηα, ην ραξκόζπλν δειαδή κήλπκα ηνπ εξρνκνύ ηνπ Υξηζηνύ ζηνλ 

θόζκν). 

 

Δίλαη επλόεην όηη ε ζπλάληεζε ηνπ αγίνπ πκεώλ κε ηνλ ζαξάληα εκεξώλ Κύξην 

ιεηηνπξγεί θαη γηα εκάο θαηά παξαδεηγκαηηθό ηξόπν, θάηη πνπ ην ζεκεηώλεη βεβαίσο ε 

πκλνγξαθία. Άιισζηε, θαλέλα γεγνλόο ηεο επί γεο παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ δελ είλαη κόλνλ γηα 

κία επνρή ή γηα έλαλ κόλνλ άλζξσπν. Κη απηό ζεκαίλεη όηη όπσο ζπλαληήζεθε ηόηε ν άγηνο 

πκεώλ κε ηνλ Υξηζηό, έηζη θαινύκαζηε θαη εκείο λα ζπλαληεζνύκε καδί Σνπ, κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο Δθθιεζίαο καο θαη κε ηηο πξνζεπρέο απηήο. Να ηνλ ππνδερηνύκε σο σηήξα καο 

θαη λα Σνλ πξνζθπλήζνπκε σο Θεό καο.  

Γηαηί κέζα ζηό Ναό ὁ ἄλζξσπνο δέ ζπλαληᾶ κόλν ηό Θεό, ζπλαληᾶ θαη ηήλ εἰθόλα ηνῦ 

Θενῦ, δειαδή ηό ζπλάλζξσπό ηνπ. 

       Μέζα ζηό Ναό ὁ δηπιαλόο εἶλαη ἀδειθόο, εἶλαη ζπγγελήο, εἶλαη ἰζόηηκν κέινο ηῆο ἴδηαο 

πλεπκαηηθῆο νἰθνγέλεηαο.  

Μέζα ζηό λαό ἡ ἀγάπε, ἐθηόο ἀπό θάζεηε, γίλεηαη θαί ὁξηδόληηα. Γίλεηαη κία ἀγθαιηά πνύ 

ζπλ – ρσξάεη ηνύο πάληεο. 

Μέζα ζηό Ναό δέλ ὑπάξρνπλ ἐρζξνί, ἀθνῦ ὅινη εἴκαζηε ἀδέιθηα ηνῦ Υξηζηνῦ θαί ἀδέιθηα 

κεηαμύ καο. 

Σν θνηλό ζπίηη πνύ κνηξαδόκαζηε θαί ἀπνιακβάλνπκε κέζα ζηή ιαηξεία θαί ηήλ πξνζεπρή 

εἶλαη ἡ ἀθνξκή γηά λά κάζνπκε λά κνηξαδόκαζηε ηά πάληα ζηε δσή καο. 



Μέζα ζηό Ναό καζαίλνπκε πώο ἡ ραξά βξίζθεηαη ζ’ αὐηά πνύ κνηξάδεζαη κέ ηό δηπιαλό 

ζνπ θαί ὄρη ζ’ αὐηά πνύ θαηέρεηο γηά ηνλ ἑαπηό ζνπ. 

Ὁ ἐθθιεζηαζκόο ηνῦ Υξηζηνῦ κᾶο δίλεη ζήκεξα ηή κεγάιε εὐινγία ηῆο ἀπαιιαγῆο ἀπό 

ὑιηθέο ζπζίεο θαί πξνζθνξέο. Ἡ ζεκεξηλή ἑνξηή κᾶο δηδάζθεη ὅηη ὁ Θεόο δέλ πεξηκέλεη ηά 

δῶξα θαί ηίο πξνζθνξέο καο. Ὁ Θεόο πεξηκέλεη ἐκᾶο ηνύο ἴδηνπο. 

Σν θαιύηεξν δῶξν γηά ηό Θεό εἶλαη ἡ παξνπζία καο ζηό Ναό θαί ἡ θαηάζεζε ηῶλ 

ἁκαξηηῶλ καο ζηελ ἀγάπε Σνπ. 

Ὅ,ηη ἄιιν πξνζθέξνπκε ζηό Ναό εἶλαη ἐπεηδή ἐκεῖο ηό ζέινπκε θαί ὄρη ἐπεηδή ην 

ρξσζηᾶκε. Γηθή καο ἀλάγθε εἶλαη λά ἐθθξάζνπκε ηήλ ἀγάπε καο κέζα ἀπό ηίο πξνζθνξέο καο. 

Σν κεγάιν θέξδνο γηά θάζε πηζηό εἶλαη λ’ ἀθηεξώζεη κέζα ζηό Ναό ὅζν κπνξεῖ πεξηζζόηεξν 

ηόλ ἑαπηό ηνπ ζηόλ Κύξην. 

Μέζ’ ἀπ’ αὐηή ηήλ ἀιεζηλά ὄκνξθε πξνζθνξά ζπκθηιηώλεηαη θαί ἀγαπάεη πξῶηα ηό Θεό, 

δεύηεξνλ ηό ζπλάλζξσπό ηνπ θαη ηέινο ηόλ ἴδην ηόλ ἑαπηό ηνπ. 

       Οἱ εὐινγίεο ηῆο ζεκεξηλῆο ἑνξηῆο ἄο γίλνπλ πνιύηηκεο παξαθαηαζῆθεο γηά ὅινπο καο.  

Ἡ ἔιεπζε ηνῦ Ἰεζνῦ ζηό Ναό θαί ἡ ὑπνδνρή Σνπ ἀπό ηόλ πξεζβύηε πκεώλ ἄο κᾶο θάλεη 

λά θαηαιάβνπκε ὅηη θαί ἡ δηθή καο ἀγθαιηά ρσξάεη ηό Υξηζηό, ἀξθεῖ πξῶηα λά ρσξέζεη ηό 

ζπλάλζξσπν.  

ηελ ἕλσζή καο κέ ηόλ Κύξην ηό κόλν πνύ ἐπηζπκεῖ λα Σνῦ ραξίζνπκε εἶλαη νἱ ἁκαξηίεο 

καο. άλ ηίο δώζνπκε θαί ἀπαιιαγνῦκε ἀπ’ αὐηέο, δέ ζά ἔρνπκε θάλεη ἕλα ζσζηό δῶξν κόλν 

ζηό Θεό, ζά ἔρνπκε θάλεη ηό κεγαιύηεξν θαί πηό ἀθξηβό δῶξν ζηνλ ἑαπηό καο. Σόηε θάζε δηθόο 

καο ἐθθιεζηαζκόο ζα εἶλαη κία δηθή καο Ὑπαπαληή ἀπό ηό Θεό, ζα εἶλαη ἕλαο ἐλαγθαιηζκόο 

ζσηεξίαο θαί ιύηξσζεο, πνύ μεθηλάεη ἀπό ηώξα θαί δέλ πξόθεηηαη πνηέ λά ηειεηώζεη. Ἀκήλ. 

 


