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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
!ό θαυµάσιο *ργο !ο- Ν!οσ!ογιέφσκι
«2δελφοί Καραµάζωφ» παρουσιάζε!αι
κάπου ; διάβολος σ!όν ?βάν Καραµάζωφ καί !ο- @ξοµολογεB!αι C!ι, *σ!ω κι
Dν Eθελε ; Fδιος νά χαθεB Hπό !ήν ζωή
!Jν Hνθρώπων, @κεBνοι δέν !όν Hφήνουν. Καί
!ο- λένε:
- Lχι µή φεύγεις! Για!ί χωρίς @σένα δέν
θά Oπάρχουν γεγονό!α!
Καί συνεχίζει ; διάβολος:
- ΟQ Dνθρωποι παίρνουν Cλη αS!ή !ήν κωµωδία γιά κά!ι σοβαρό, παρ’ Cλο !ό µυαλό
πού *χουν. Γι’ αS!ό λοιπόν, !ό ξέρω, C!ι Dν
µε!άνιωνα καί γύριζα ξανά σ!ούς Hγγέλους
καί Dρχιζα πάλι νά ψάλλω σ!όν Θεό «Vσαννά»,
!ό!ε θά Dρχιζε ; κόσµος νά σκέφ!ε!αι λογικά. W!σι Cµως θά @ρχό!αν !ό !έλος Hκόµα καί
!Jν περιοδικJν καί !Jν @φηµερίδων!... Για!ί
ποιός !ρελλός θά καθό!αν !ό!ε νά !ίς διαβάσει!...
X προφη!ικός Ν!οσ!ογιέφσκι µYς «Hποκαλύπ!ει» C!ι Hκόµα κι ; διάβολος κάνει «χάζι» καί γελάει εZς βάρος µας, C!αν µYς βλέπει
νά χάνουµε !όν καιρό µας µέ !ά δ[θεν σηµαν!ικά γεγονό!α ![ς @πικαιρό!η!ας\ µιYς @πι-
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καιρό!η!ας, Cπου συνήθως ; Fδιος (; διάβολος) ε]ναι «σκηνοθέ!ης» καί «παραγωγός»\
µιYς @πικαιρό!η!ας, πού µYς ψυχοπλακώνει
καί µYς µαυρίζει !ήν καρδιά.
* * *
Σ!ίς 25 _εκεµβρίου γιορ!άζουµε !ό πιό
Hληθινό καί σω!ήριο γεγονός σ!ήν Qσ!ορία
!ο- κόσµου. X Θεός γίνε!αι Dνθρωπος. Λαµβάνει Hνθρώπινη σάρκα καί γίνε!αι γιά µYς
χειροπιασ!ός. Lχι, βέβαια, γιά νά µονοπωλήσει !ήν πρώ!η θέση σ!ά δελ!ία εZδήσεων\
οa!ε γιά νά γίνει πρω!οσέλιδο σ!ίς @φηµερίδες. Τό «!ιµη!ικό Dγηµα», πού δόξασε !ήν
Dφιξή Του, c!αν µόνο κάποιοι φ!ωχοί ποιµένες! Καί Hν!ί γιά κόκκινο χαλί, βρ[κε σ!ρωµένη «πλούσια»... !ήν κοπριά dνός σ!αύλου!
X Χρισ!ός γιά Dλλο σκοπό *ρχε!αι σ!ό κόσµο. Wρχε!αι γιά νά πρω!οσ!α!ήσει σ!ό πιό
συγκλονισ!ικό γιά µYς ΓΕΓΟΝΟΣ: σ!ό γεγονός ![ς σω!ηρίας µας. Τ[ς Hπελευθέρωσής
µας Hπό !ά πάθη µας, Hπό !όν διάβολο καί
Hπό !όν θάνα!ο. Wρχε!αι γιά νά Τόν Hφήσουµε νά µπαίνει σ!ά καθηµερινά γεγονό!α ![ς
ζω[ς µας καί νά !ά κάνει gχι Hφορµές ψυχοπλακώµα!ος Hλλά Hφορµές Hπελευθέρωσης
καί σω!ηρίας ![ς ψυχ[ς καί !ο- σώµα!ός
µας.
W!σι, !ό Hληθινό !έλος !Jν περιοδικJν
καί !Jν @φηµερίδων *ρχε!αι, C!αν αS!ό !ό
γεγονός ![ς σω!ηρίας µας, !ό κάνουµε κέν!ρο ![ς προσοχ[ς καί ![ς @νασχόλησής
µας\ C!αν !ό κάνουµε ΤΟ γεγονός ![ς ζω[ς
µας. hλα !ά Dλλα γεγονό!α Hποκ!ο-ν νόηµα
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ὸν περασμένο Ἰούνιο παίχθηκε στὴν
Ἀθήνα τὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ Ἰταλοῦ
σκηνοθέτη Ρομέο Καστελούτσι μὲ τίτλο:
«Περὶ τῆς ἐννοίας τοῦ προσώπου τοῦ Υἱοῦ
καὶ τοῦ Θεοῦ». Ἡ παράσταση ἔγινε μὲ φόντο
ἕνα τεράστιο πορτραῖτο τοῦ Ἰησοῦ, ἔργο τοῦ
σπουδαίου Ἰταλοῦ ζωγράφου Ἀντονέλο ντὰ
Μεσίνα. Σὲ συνέντευξη ποὺ ἀκολούθησε, ρωτήθηκε ὁ σκηνοθέτης, γιατί σὲ κάποια σκηνὴ
βάζει παιδιὰ νὰ πετοῦν χειροβομβίδες στὴν
εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ. «Εἶναι ἕνας τρόπος ἀφύπνισης τῆς εἰκόνας, λέει ὁ Καστελούτσι.
«Ἄκουσέ με, εἶμαι ἐδῶ, εἶμαι ἀπέναντί σου»,
λένε τὰ παιδιὰ στὸν Ἰησοῦ. Ἕνα νεῦμα ποὺ κάνει ἕνας ἀθῶος, τὰ παιδιά, ἀπέναντι σὲ ἕναν
ἄλλο ἀθῶο. Μιὰ σκηνὴ ἀθωότητας. Καὶ μιὰ
μορφὴ προσευχῆς. Προσευχῆς μὲ παράδοξο
τρόπο». «Ἐσεῖς προσεύχεστε;» «Δὲν εἶμαι
ἱκανὸς νὰ προσευχηθῶ. Ἀλλὰ ζηλεύω πολὺ
ἐκείνους ποὺ μποροῦν. Μπορῶ νὰ καταλάβω
τὸν Ἰησοῦ, ἀλλὰ ὄχι τὸν Θεό. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι
ἄνθρωπος. Ἀσκεῖ μιὰ μαγευτικὴ δύναμη πάνω
μου» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 3-7-2011).
Δὲν ξέρουμε ἂν γιὰ τὸν Καστελούτσι ὁ
Χριστὸς εἶναι καὶ κάτι περισσότερο ἀπὸ
ἄνθρωπος, ὅμως θὰ ἑστιάσουμε στὰ λόγια
του, ὅτι μπορεῖ νὰ καταλάβει τὸν Ἰησοῦ,
καί Hξία µόνο σ!όν βαθµό, πού !ά κάνουµε νά
Oπηρε!ο-ν !ήν δική µας σω!ηρία.

* * *

Γι’ αS!ό, Hν!ί νά σκο!ώνουµε !ήν iρα
µας καί... !ήν ζωή µας µέ !ήν κούφια @πικαιρό!η!α, Dς jγιάσουµε !όν χρόνο µας Hνοίγον!ας συνεχJς «πόρ!ες», γιά νά µπαίνει ; Χρισ!ός σ!ήν ζωή µας: µέ !ήν γεµά!η εSλάβεια

ἐπειδὴ ἀκριβῶς ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἄνθρωπος. Τὰ
λόγια αὐτὰ ἀπαντοῦν στὸ παλιὸ ἐρώτημα:
Γιατί ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος;
Ἀκριβῶς, γιὰ νὰ τὸν νοιώσουμε κοντά μας.
Ὁ Θεὸς δὲν ἦρθε στὴ γῆ, ἁπλῶς γιὰ νὰ φέρει
μιὰ νέα διδασκαλία. Αὐτὸ μποροῦσε νὰ τὸ κάμει καὶ διὰ μέσου τῶν προφητῶν, τῶν σοφῶν
καὶ τῶν ἁγίων κάθε ἐποχῆς. Κατέβηκε χαμηλά, γιὰ νὰ φέρει στοὺς ἀνθρώπους τὸν ἴδιο τὸν
ἑαυτό του. Δὲν χρειάζονταν τόσο τὰ λόγια,
ὅσο ἡ παρουσία του. Γι’ αὐτὸ καὶ πῆρε ἴδια μὲ
μᾶς μορφή, «ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος»
(Φιλ. 2, 7-8), γιὰ νὰ συναναστραφεῖ μὲ τοὺς
ἀνθρώπους. Ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔλειπε. Ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ ὑποτάχθηκε στὴν ἁμαρτία, ἔχασε
τὴν κοινωνία του μὲ τὸ Θεό. Κανένας δὲν μποροῦσε νὰ ἀνεβεῖ στὸν οὐρανό. Ἀναλαμβάνει
λοιπὸν ὁ Θεὸς νὰ καλύψει τὴν ἀπόσταση ποὺ
τοὺς χώριζε. Σὲ μιὰ κίνηση ἀπέραντης
εὐσπλαχνίας καὶ ἀγάπης κατεβαίνει, παίρνει
ἐπάνω του τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ τὴν σώζει.
Εἶναι Θεός, γίνεται γιὰ χάρη μας καὶ ἄνθρωπος. Στὸ ἑξῆς θὰ εἶναι Θεάνθρωπος. Εἶναι πιὰ
ὁ Ἐμμανουήλ, δηλαδὴ «ὁ Θεὸς μεθ’ ἠμῶν»
(Ματθ. 1,23). Μιὰ διαρκὴς παρηγορητικὴ
καὶ σωστικὴ παρουσία ἀνάμεσά μας. Ὅλοι τώρα μποροῦν νὰ τὸν καταλάβουν, νὰ τὸν νοιώσουν δίπλα τους, νὰ τὸν συναναστραφοῦν.
Κανένας στὸ ἑξῆς δὲν μπορεῖ νὰ παραπονεθεῖ,
σὰν τὸν παράλυτο τῆς Βηθεσδά, πὼς δὲν ἔχει
ἄνθρωπο κοντά του. «Διὰ σὲ ἄνθρωπος γέγοπροσευχή, µέ !ήν προσεκ!ική µελέ!η !ο- λόγου Του καί πάνω Hπό Cλα µέ !ήν συνειδη!ή
συµµε!οχή µας σ!ήν λα!ρεία ![ς kκκλησίας
Του. ΑS!ές οQ καθηµερινές συναν!ήσεις µας
µέ !όν Χρισ!ό, ε]ναι !ά πιό Hληθινά καί !ά πιό
συγκλονισ!ικά ΓΕΓΟΝΟΤΑ ![ς ζω[ς µας.

2ρχιµ. Β. Λ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
Σ!ήν µέση περίπου ![ς θείας Λει!ουργίας
γίνε!αι n λεγοµένη «Μεγάλη ΕFσοδος»:
X Qερέας πηγαίνει σ!ήν πρόθεση (=;
χJρος Hρισ!ερά ![ς jγίας Τραπέζης) καί
παίρνει !ό δισκάριο µέ !όν Dρ!ο καί !ό
πο!ήριο µέ !όν ο]νο. Σ!ή συνέχεια,
!ά µε!αφέρει διά µέσου !ο- κυρίως ναο- σ!ήν pραία πύλη. Καί
*!σι κάνει @πίσηµη «εFσοδο»
σ!ό Qερό Cπου Hφήνει !ό δισκάριο καί !ό πο!ήριο @πάνω σ!ήν
jγία Τράπεζα.
Τί χρειάζε!αι Cµως, αS!ή n
διαδικασία; Νά !ί Hπαν!Y ; qγιος
Γερµανός, Hρχιεπίσκοπος Κωνσ!αν!ινουπόλεως:
-r µε!αφορά !Jν δώρων µας (=!ο- Dρ!ου
καί !ο- οFνου) Hπό !ήν πρόθεση σ!ό qγιο θυσιασ!ήριο, σ!ήν jγία Τράπεζα, συµβολίζειOποδηλώνει !ήν πορεία !ο- Κυρίου Hπό !ή
Βηθανία σ!ήν sερουσαλήµ (P.G. 98, 420D).
Τό!ε Oποδέχθηκαν !όν Χρισ!ό µε!ά
βαΐων καί κλάδων, λέγον!ας: uσαννά, εSλογηµένος ; kρχόµενος @ν vνόµα!ι Κυρίου.
Με!αφέρον!ας ; Qερέας !ά δJρα µας, πού
πρόκει!αι νά µε!αβληθο-ν σέ σJµα καί αwµα
Χρισ!ο-, γίνε!αι, συµβολικά, ; Σίµων ; ΚυρηναBος πού µε!έφερε γιά λίγο !όν Σ!αυρό
!ο- Χρισ!ο-. hλοι συµµε!έχουµε, πνευµα!ι-

να, λέγει ὁ Χριστός, καὶ σὺ λέγεις, ἄνθρωπον
οὐκ ἔχω;»
Ἄνθρωπος λοιπὸν ὁ Χριστός, ὅμοιος σὲ
ὅλα μέ μᾶς, πλὴν τῆς ἁμαρτίας, γιὰ χάρη μας.
Ἂν καὶ πάλι νοιώθουμε μόνοι, μήπως κάτι
ἐμεῖς δὲν κάνουμε καλά; Ἐκεῖνος εἶναι δίπλα
μας, μὲ τὸ χέρι πάντα ἁπλωμένο πρὸς ἐμᾶς. Ἂν
δὲν τοῦ δώσουμε κι ἐμεῖς τὸ δικό μας, πῶς θὰ
ἀνεβοῦμε ξανὰ στὸν οὐρανό; Δὲν θὰ τὸ καταφέρουμε ποτέ, ἔστω κι ἂν κάθε χρόνο ἀκοῦμε

κά, σ’ αS!ήν !ήν Oποδοχή καί !ήν µε!αφορά.
Γι΄ αS!ό, κα!ά !ήν iρα ![ς εZσόδου ; Qερέας
@κφωνεB !ά λόγια:
-Πάν!ων nµJν µνησθείη Κύριος ; Θεός @ν
!z Βασιλεί{ αS!ο- πάν!ο!ε, ν-ν καί Hεί καί
εZς !ούς αZJνας !Jν αZώνων. ΕFθε Cλους µας
νά µYς θυµηθ[ Κύριος ; Θεός σ!ήν βασιλεία
!ου, !ώρα καί πάν!ο!ε καί σ!ούς αZJνες.
W!σι, γινόµασ!ε καί @µεBς µιµη!ές
!ο- λησ!ο- ; ;ποBος, πάνω σ!ό
Σ!αυρό, ε]πε σ!ό Χρισ!ό: Μνήσθη!ί µου Κύριε @ν !z βασιλεί{ Σου.
kπίσης, Hκολουθο-µε !όν Κύριο
πρός !ήν sερουσαλήµ γιά νά συµµε!έχουµε σ!όν Σ!αυρό, δηλ. γιά
νά σ!αυρώσουµε !ήν σάρκα µας
µέ !ά πάθη µας καί !ίς jµαρ!ωλές
@πιθυµίες, Cπως λέει ; Hπόσ!ολος
Πα-λος (Γαλ. 5,24). Σάρκα σηµαίνει !ίς
πονηρές πράξεις. _ηλαδή, µέ !ή χάρη !οΧρισ!ο-, νά @ξον!ώσουµε, νά «σκο!ώσουµε»
!ίς jµαρ!ωλές πράξεις καί σκέψεις µας. Καί
Cλα αS!ά κα!ορθώνον!αι χάρις σ!ήν θυσία
!ο- Χρισ!ο- @πί !ο- Σ!αυρο-. Καί χάρις σ|
αS!ήν !ήν θυσία, κα!ά !ήν θεία Λει!ουργία
γίνε!αι n µε!αβολή !ο- Dρ!ου καί !ο- οFνου
σέ ΣJµα καί Αwµα !ο- Σω![ρος µας ?ησοΧρισ!ο-.
r συµµε!οχή µας σ!ό ΣJµα Του καί σ!ό
Αwµα Του µYς jγιάζει καί µYς καθισ!Y φίλους
Του καί Hληθινά !έκνα Του.
2ρχιµ. Ν. Κ
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