
Ὁ Φεβρουάριος
ἀνοίγει μέ τή γλυκιά δε-
σποτική καί θεομητορική γιορτή
τᾹς ὙπαπαντᾹς, τᾹς συναντήσεως δη-
λαδή. Ἀλλά ποιός σπεύδει πρός συνάντηση καί ποι-
ός τόν ὑποδέχεται;

Τό ὡραῖο τροπάριο τᾹς ἡμέρας ἀπευθύνεται στόν
Θεό, πού ἔγινε βρέφος, καί σπεύδει πρός συνάντη-
ση τοῦ ἀνθρώπου:

«...ἐν τῷ ναῷ τᾹς δόξης σου ὤφθης ὡς βρέφος
ἀγκαλοφορούμενος καί ἐπληρώθη τά πάντα τᾹς
σᾹς αἰνέσεως».

Στόν ἐπίγειο Ναό τοῦ Θεοῦ ὁ Υἱός του καί Θεός
ἔρχεται νά προσφερθεῖ στόν Θεό καί στόν ἄνθρω-
πο. Ἀπό τή μητρική ἀγκάλη τᾹς Ἀειπαρθένου Μητέ-
ρας προσφέρεται σέ ἄλλες ἀγκάλες, πού χρόνια
τόν προσμένουν. Ὁ πρεσβύτης Συμεών καί ἡ εὐλα-
βική γερόντισσα προφήτης Ἄννα ἔχουν πληροφο-
ρηθεῖ μυστικά στήν ψυχή τους γιά τό μελλοντικό
ἐρχομό Του. Καί τόν προσμένουν ἕτοιμοι, μέ τήν
ἔγνοια τᾹς σοφᾹς καρδις, πού λειώνει στήν προ-
σμονή γιά τό καλό πού θά τᾹς γίνει.

Κι Ἐκεῖνος ἔρχεται μέγας καί μικρός Θεός ἀγε-
νεαλόγητος καί τρυφερό βρέφος. Οἱ ἄγγελοι, στή
βυζαντινή εἰκόνα τᾹς ὙπαπαντᾹς κοιτνε ἔκθαμβοι
ἀπό τά παραθυράκια τοῦ οὐρανοῦ. Κι Ἐκεῖνος
ἔρχεται πρός συνάντηση. Ἔτσι κάνει πάντα. Δέν
ἔρχεται παρά ὅταν ὁ ἄνθρωπος τοῦ ἀνοίξει δρόμο

στήν καρδιά του.Ὅ-
ταν ἔρθει αὐτή ἡ ὥρα. Κι

ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι σ᾿ αὐτή
τή στάση, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός

δέν ἀρνιέται ποτέ τή συνάντηση, ἀκόμα κι ἄν χρεια-
στεῖ νά γίνει ἕνα μικρό βρέφος φαινομενικά, γιά
νά χωρέσει στήν ἀνθρώπινη προσμονή.

Ἔπειτα, ὅλα γίνονται ξανά μεγάλα, ἀφάνταστα
μεγάλα, θεϊκά! Γιατί γεμίζουν τά πάντα ἀπ᾿ Αὐτόν.
Ὁ ἄνθρωπος δέν βλέπει πιά παρά μόνον Ἐκεῖνον,
τόν Ἕνα, πού εἶναι γι᾿ αὐτόν τό σύμπαν.

Γι᾿ αὐτό ὁ Συμεών ὅταν Τόν ἀντίκρισε, ὅταν Τόν
ἀκούμπησε μέ δέος καί λαχτάρα, δέν τόν κρατάει
πιά ἡ γᾹ...

Φίλοι μου, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, «βρέφος τεσσαρα-
κονθήμερο», μς ἔχει δοθεῖ. Ἔχουμε τάχα
αἰσθανθεῖ στήν καρδιά μας τό χαρμόσυνο γλυκό
φορτίο τοῦ ἐρχομοῦ Του;

Ἔρχεται γιά νά χωρέσει στήν ἀδειανή ἀγκάλη
τᾹς ψυχᾹς τοῦ καθενός μας. Εἴμαστε ἕτοιμοι νά
μς τόν δώσει ἡ Θεομάνα Κυρία τῶν Ἀγγέλων;

Εἴμαστε; Καρδιά θέλει τό πράγμα καί ἐλεύθερα
ἁπλωμένα χέρια στό θεῖο Βρέφος, τόν Ἐλευθερω-
τή. Αὐτό ὅλο κι ὅλο. Κι ἔπειτα ἡ ζωή μαζί Του εἶναι
τραγούδι κι ἄνοιγμα πρός ὅλη τήν κτίση καί ὑπέρ-
βαση τοῦ ἐγώ μας γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
ἀνθρώπου. Πραγματική εὐτυχία.

ΥΠΑΠΑΝΤΗ

Φεβρουάριος 2010 39




