
 

 

"Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν σου" 3ον 
"Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν" 

 
Ο Δίκαιος Συμεών κρατώντας στην αγκαλιά του το θείον Βρέφος, τον Σωτήρα Χριστό, 
ολοκλήρωσε την δοξολογία του προς τον Θεόν με μία προφητεία: "είδαν τα μάτια μου τον 
σωτήρα, που ετοίμασες για όλους τους λαούς, φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα 
δοξάσει το λαό σου τον Ισραήλ" (Λουκ.2,30-32). 
  
Ο Δίκαιος Συμεών, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα προφητεύει, όπως παλαιότερα και ο 
Ησαΐας  (βλ. Ησαΐα 49,6) ότι, ο Ιησούς Χριστός  είναι φως και Σωτήρας όλων των λαών της 
γης. Θα φωτίσει όλα τα ειδωλολατρικά έθνη που βρίσκονται στο σκοτάδι της άγνοιας του 
αληθινού Θεού. 
  
Ο Γέροντας Συμεών με τα προφητικά του αυτά λόγια παρουσιάζεται απαλλαγμένος από 
την αποκλειστικότητα και τον φανατισμό των συγχρόνων του Ιουδαίων. Αυτοί ήθελαν τον 
Μεσσία αποκλειστικά δικό τους, για τη σωτηρία του δικού τους μόνον έθνους. Αν οι 
Ιουδαίοι άκουγαν τον Συμεών να μιλάει για σωτηρία των εθνικών ειδωλολατρών, ο Συμεών 
κινδύνευε. Θα τον χαρακτήριζαν επικίνδυνο με ελευθεριάζουσες ιδέες και θα είχε σοβαρές 
συνέπειες. 
  
Αυτό είναι ένα θέμα που χρειάζεται κι εμείς οι Ορθόδοξοι χριστιανοί πολύ να το 
προσέξουμε. Διότι παρουσιάζονται άνθρωποι που επιδιώκουν να περιορίσουν το Χριστό 
στα όρια της πατρίδας τους και του έθνους τους.  Το έργο της ιεραποστολής δεν θέλουν να 
επεκταθεί πέραν των ορίων της χώρας τους. Αν τους ζητηθεί βοήθεια, οποιασδήποτε 
μορφής, για την εξωτερική Ιεραποσρολή, αντιδρούν: Η πατρίδα μας έχει περισσότερη 
ανάγκη, για ιεραποστολή. Έχουμε τόσες ανάγκες στον τόπο μας. Αλλά αν αυτή η 
νοοτροπία ίσχυε στην Εκκλησία από την αρχή, τότε κανένας από μας δεν θα ήταν 

χριστιανός. Oι παλαιοί πρόγονοι όλ ων μας ήσαν ειδωλολάτρες! Αν οι Άγιοι Απόστολοι, που 

ήσαν όλοι Ισραηλίτες, σκέπτονταν έτσι, δεν θα έβγαιναν από τα όρια της πατρίδας τους να 
κηρύξουν το Ευαγγέλιο, και έτσι η Εκκλησία θα έμενε περιωρισμένη στα όρια της 
Παλαιστίνης. 
  
Αλλά, ο Χριστός ήρθε να ενώσει όλους σε μία πνευματική οικογένεια. Ως "τό Φώς τοῦ 
κόσμου" (Ιωάν. 8,12), ήρθε να διαλύσει το σκοτάδι μέσα στο οποίο ήσαν βυθισμένα τα 
έθνη των ειδωλολατρών, και να φωτίσει -ως άλλος ήλιος- και σώσει όλον τον κόσμο. 
  
Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος έδωσε την εντολή στους Αποστόλους Του: "Πορευθείτε σ' 
ολόκληρο τον κόσμο και να διακηρύξετε το χαρμόσυνο μήνυμα σ' όλη την κτίση" (Μάρκ. 
16,15). Και οι Άγιοι Απόστολοι αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας το μετέφεραν σε 
Ανατολή και Δύση, Βορά και Νότο, παρ' όλους τους κινδύνους που αντιμετώπισαν, ακόμη 
με τη θυσία της ζωής τους. Η Αγία Αποστολική Εκκλησία μας το έργο αυτό του 
ευαγγελισμού των εθνών το συνεχίζει έως σήμερα με τα φωτισμένα μέλη της, κληρικούς 
και λαϊκούς. 
  
Σε αυτό το έργο καλούμαστε κι εμείς να συμβάλουμε με την θερμή προσευχή μας και κάθε 
άλλον τρόπο, ανάλογα με τις δυνατότητές μας. Δυστυχώς ει δωλολάτρες δεν υπήρχαν 
μόνον στα χρόνια των Αποστόλων· υπάρχουν και σήμερα και μάλιστα πολλά εκατομμύρια. 
Πολλοί από αυτούς αναμένουν το μήνυμα της σωτηρίας. Εί ναι  συγκι νητι κή η χαρά και  
ευγνωμοσύνη που εκδηλ ώνουν προς τους ι εραποστ όλους της Εκκλησί ας μας, άνθρωποι  
που γι α πρώτη φορά στις ημέρες μας άκουσαν για τον Χριστό, πίστεψαν, βαπτίστηκαν και 
αξιώνονται να λατρεύουν πλέον τον Ένα και αληθινό Τριαδικό Θεό. Θαυμάζει κανείς τη 



 

 

λαχτάρα πολλών από αυτούς, που βαδίζουν με τα πόδια ή ταξιδεύουν με μεταφορικά μέσα 
πολλά χιλιόμετρα, για να φθάσουν στην πλησιέστερη Ορθόδοξη Εκκλησία για να 
κατηχηθούν, να βαπτιστούν και να λειτουργηθούν, ώσπου να καταστεί δυνατή η ανέγερση 
Ορθοδόξου ναού και στόν τόπο τους. 
                                                                                                                                    
Θα ήθελα εδώ να κάνουμε μια αναγκαία διευκρίνιση. Μερικοί συγχέουν την ιεραποστολή 
της Εκκλησίας με τον προσηλυτισμό που ασκούν διάφορες αιρέσεις. Ο προσηλυτισμός 
είναι αυτό που έκαναν οι Εβραίοι και το οποίο κατεδίκασε ο Κύριος. Το να προσπαθεί, 
δηλαδή, κάποιος να παραπλανήσει το άλλον με διάφορα πονηρά μέσα για να τον τραβήξει 
στην παράταξή του. Αυτό το καταδικάζει, όπως είναι φυσικό, και  η Ορθόδοξη Εκκλησία, η 
οποία ποτέ δεν χρησιμοποίησε τέτοια μέσα. Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή είναι κάτι το τελείως 
διαφορετικό. Σέβεται την ελευθερία του κάθε προσώπου. Κηρύσσει την αλήθεια και όποιος 
με την θέλησή του εκδηλώσει ενδιαφέρον, αφού τον κατηχήσει, όσο διάστημα χρειάζεται, 
και διαπιστώσει ότι πιστεύει ειλικρινά, τότε μόνον τον βαπτίζει και τον συμπεριλαμβάνει στα 
μέλη της. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αυτή την γραμμή τήρησε: "Όποιος θέλει να με 
ακολουθήσει" (Μάρκ. 8,34)· κανέναν ποτέ δεν τον ανάγκασε ο Χριστός. 
  
Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, μετά από όλα αυτά, παρακαλώ να θυμόμαστε ότι ο 
Κύριός μας, όπως το προφήτευσε ο Δίκαιος Συμεών, είναι το Φως που φωτίζει όλα τα έθνη 
και ο Σωτήρας όλων των λαών. Όμως στο έργο Του αυτό θέλει να έχει συνεργούς Του 
εκείνους, που ήδη έχουν φωτιστεί και έχουν δεχθεί το σωτήριο μήνυμά Του. Όχι γιατί τους 
έχει ανάγκη. Ως Πάνσοφος και Παντοδύναμος μπορεί μόνος Του να κάνει τα πάντα. Αλλά 
ζητεί κι εμείς να γίνουμε "συνεργοί Θεοῦ" (βλ. Α' Κορ. 3,9) για να μας τιμήσει. Ας δεχθούμε 
αυτή την τιμή, και ο καθένας μας ας ενισχύει τις Ορθόδοξες Ιεραποστολές και με το 
φωτεινό παράδειγμά του· με τον φωτισμένο λόγο του ας προσπαθεί να μεταδώσει αυτό το 
φως της πίστεώς του σε όσους περισσοτέρους μπορεί, ώστε και άλλοι να φωτιστούν και να 
σωθούν από τον Σωτήρα Χριστό. Αμήν. 
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