ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΝΑΤΟΛΩΝ

Μυστ ήριο Μέ γ α

Τί ὡραῖα λόγια!
Καί τί σωτήριο τό περιεχόµενό τουσ!
Τό µήνυµά τουσ γιά µᾶσ.
Ὁ Θεόσ κατέβηκε στή γῆ.
Αὐτόσ πού φαίνεται νά κατοικεῖ στούσ
οὐρανούσ, πολύ µακριά ἀπό ἐµᾶσ, τόσο
πού νά µή µποροῦµε οὔτε νά Τόν ἰδοῦµε,
οὔτε νά Τόν αἰσθανθοῦµε, οὔτε νά Τόν φαντασθοῦµε, τί εἶναι, κάνει ἕνα βῆµα πρόσ
τό µέροσ µασ! Νά ἐµεῖσ δέν µποροῦµε νά
ἀνεβοῦµε µόνοι µασ στόν οὐρανό. Καί καταντᾶµε ἄθεοι, σάρκα, βρώµα, παλιανθρωπιά! Μήπωσ κάνω λάθοσ;
Ἀλλά νά: Ἔρχεται ὁ Θεόσ κοντά µασ!
Ἔρχεται ὄχι σάν γρῖφοσ, ὄχι σάν αἴνιγµα ἄλυτο, πού ταλαιπωρεῖ τούσ ἀνοητολόγουσ «φιλοσόφουσ» ἀλλά σάν «παιδίον νέον».
Παιδίον νέον! Ποῖοσ; Ὁ πρό αἰώνων
ὑπάρχων Θεόσ!
* * *
Γιατί ἦρθε;
Γιά νά σκορπίσει φῶσ!
Ἐπεσκέψατο ἡµᾶσ ἐξ ὕψουσ ὁ Σωτήρ
ἡµῶν!
Γιατί;
Γιά νά µᾶσ δείξει τό φῶσ καί τήν ἀλήθεια.
Νά µήν πελαγοδροµοῦµε στό σκοτάδι
τῶν ἀνθρώπινων ἀνοητολογιῶν.
Γιά νά φωτισθῆ ὁ ἐσωτερικόσ µασ κόσµοσ.

Εἶναι «Θεόσ Κύριοσ». «Καί ἐπέφανεν
ἡµῖν». Γιά νά γεµίσει τό νοῦ καί τήν καρδιά
µασ µέ τό φῶσ Του.
«Εὐλογηµένοσ ὁ ἐρχόµενοσ ἐν ὀνόµατι
Κυρίου».
* * *
Τό τραγούδησαν πρῶτοι οἱ µάγοι.
Εἶδαν ἀστέρι στόν οὐρανό. Καί ἄγγελοσ Κυρίου τούσ τό εἶπε: Κατεβαίνει στή
γῆ ὁ Θεόσ-σωτήρασ καί λυτρωτήσ. Τρέξετε
νά Τόν ἰδεῖτε, νά Τόν προσκυσνήσετε!
Καί ἔφθασαν στό σπήλαιο τῆσ Βηθλεέµ. Ἀφοῦ περπάτησαν: ἡµέρεσ; ἑβδοµάδεσ; µῆνεσ; δύο χρόνια; πόσα;
Ὤ ὑποµονή! Ὤ ὑποµονή! Πόσα µᾶσ
λέει! Μέ τί ὑποµονή πρέπει νά ἀναζητοῦµε
τόν Χριστό!
Καί εὑρῆκαν ἀντί γιά τήν θεϊκή δόξα,
ὅπωσ ἐφαντάζονταν ἕνα µωρουδάκι στό
παχνί τῶν ἀλόγων ζώων.
Τί εἶδαν;
Τά ἀντίθετα ἀπό ὅτι περίµεναν. Ὄχι
σκῆπτρα· ὄχι θρόνο· ἀλλά τήν ἔσχατη φτώχεια! Μιά ἀπελπιστική φτώχεια! Τί πιό ξεφτιλισµένο γιά ἄνθρωπο ἀπό τό νά ζεῖ σέ
σπηλιά; Τί πιό φτωχικό ἀπό τά κουρέλια;
Ἀλλά οἱ µάγοι δέν ἄφησαν τό µυαλό
τουσ νά µπλοκάρει.
Εἶπαν:
Τί µεγαλεῖο εἶναι αὐτό πού βλέπουµε.
Ὁ Θεόσ ἦρθε στήν γῆ γιά νά µᾶσ σώσει
ἀπό τά πάθη µασ. Νά µᾶσ δείξει ὅτι ὁ µε-

Ἡ Εὐχαριστία καί
τά ... µικρόβια

Κ

αί σ$ό παρελθόν, ε,χε $εθ. θέµα γιά
$όν $ρόπο «διανοµ.ς» $.ς Θείας
Ε8χαρισ$ίας (καί µάλισ$α µέ :περώ$ηση σ$ήν ... Βουλή καί πρό$αση γιά µι@ς χρήσης ... κου$αλάκι)! Καί $ώρα µέ $ήν λεγόµενη
γρίππη $Bν χοίρων Dναζωπυρώθηκαν $έ$οιου
εFδους συζη$ήσεις!

*

*

*

Γράφον$αι λοιπόν πολλά, Dκούγον$αι περισσό$ερα καί γενικεύε$αι µιά σύγχυση πού
:κφράζε$αι Jς Kξ.ς: Μερικοί Nσχυρίζον$αι O$ι
P χρήση µι@ς λαβίδας (κου$αλάκι Θείας Με$αλήψεως) γιά Oλους θά µε$αδώσει µικρόβια
(:ν προκειµένS $.ς γρίππης $Bν χοίρων)T
Uλλοι, $άχα θεολογικό$εροι α8$οί, Dποκλείουν $έ$οιο :νδεχόµενο Dπό $ό ΣBµα καί $ό
ΑXµα $οY Χρισ$οY! Κάποιοι Uλλοι, πιό «:πισ$ήµονες», προ$είνουν λογικά Dποδεικ$ικά
:πιχειρήµα$α (ο[ παπάδες σ$ά σανα$όρια κοινωνοYν $ούς Dρρώσ$ους καί ο[ Fδιοι δέν παθαίνουν $ίπο$ε)! Καί $έλος, κάποιοι ε,παν:
\$αν P λαβίδα ε,ναι Dσηµένια δέν µε$αφέρε$αι κανένας Nός!

Ζωή καί :πιβίωση γιά $ήν _κκλησία δέν
$αυ$ίζον$αι. Ζωή γιά $ήν _κκλησία ε,ναι h
Χρισ$ός. Γιi α8$ό καί πολλά Dπό $ά µέλη-$έκνα $ης ($.ς _κκλησίας) µπροσ$ά σ$ό δίληµµα Uρνηση $οY Χρισ$οY, j συµβα$ικός θάνα$ος, προ$ιµοYν $όν θάνα$ο! Μέσω $Bν µυσ$ηρίων καί $.ς Ε8χαρισ$ίας “ :νεργε^$αι :ν
Pµ^ν” P Ζωή πού ε,ναι h Χρισ$ός.
Τά Μυσ$ήρια $.ς _κκλησίας δέν ε,ναι
kπόθεση δηµοσιογραφικBν παρουσιάσεων.
Τό Μυσ$ήριο $.ς Ε8χαρισ$ίας Dφορά µόνον
$ούς πισ$ούςT lχι $ούς ... παρα$ηρη$ές, οm$ε
$ούς … κοινωνοYν$ες Dπό συνήθεια. e
_κκλησία $οY Χρισ$οY δέν $αυ$ίζει $ά Μυσ$ήρια µέ $όν Θεό. Τά nχει $ρόπο “ προσπέλασης” σ’ Α8$όν.

*

*

*

Τήν Ε8χαρισ$ία $ήν $ελε^ $ό ΣBµα $.ς
_κκλησίας $οY Χρισ$οY «εNς Dνάµνησίν Του
κα` εNς Uφεσιν aµαρ$ιBν κα` ζωbν αNώνιον». Τό
ΣBµα $.ς _κκλησίας $οY Χρισ$οY ε,ναι ο[ σέ
Α8$όν πισ$εύον$ες. cηλαδή Oσοι $όν :µπισ$εύον$αι σάν Κύριο $.ς ζω.ς $ους καί Σω$ήρα $.ς dπαρξής $ους. e _κκλησία δέν $ελε^
µαγικές $ελε$ές γιά νά $ίς Dν$ιπαρα$άξει σ$ά
προβλήµα$α καί $ίς δυσκολίες $οY κόσµου.
fναφέρει $όν κόσµο σ$όν Χρισ$ό, γιά νά
Dλλάξει καί νά µε$αβληθε^ σέ ΣBµα Χρισ$οY!

o pρ$ος καί h οXνος $.ς Ε8χαρισ$ίας
ΕΙΝΑΙ $ό ΣBµα καί $ό ΑXµα $οY Χρισ$οY. Α8$ό
µ@ς παρέδωσε h Χρισ$ός, πού ε,ναι h Θεός
µας καί P ζωή $Bν Χρισ$ιανBν. Τά µυσ$ήρια
παίρνουν kπόσ$αση Dπό $όν λόγο $οY Χρισ$οY. Μά h Χρισ$ός δέν :ξαν$λε^$αι µόνον
σ$ήν παρουσία $ους! cέν nχουν µόνα $ους
Dξία. cέν $ά Dν$ιπαραθέ$ουµε σ$όν µολυσµένο κόσµο. e _κκλησία προσλαµβάνει $όν
µολυσµένο sθικοπνευµα$ικά κόσµο, γιά νά
$όν κάνει Βασιλεία $οY ΘεοY: κοινωνία Dγάπης καί θυσίας.
pν α8$ό δέν $ό nχουµε κα$αλάβει, εFµασ$ε µέν σέ συγγνωσ$ή πλάνη, Dλλά δέν µποροYµε νά εFµασ$ε κρι$ήριο γιά $ίς :νέργειες
$.ς _κκλησίας! Τό θαYµα δέν ε,ναι πισ$όλι
σ$όν κρό$αφο $Bν Dµφισβη$ούν$ων. Οm$ε
:γωισ$ική :πιβεβαίωση $Bν Dπόψεων $Bν πισ$ών. e σχέση µέ $όν Χρισ$ό δέν ε,ναι Dπόψεις, οm$ε Dποδείξεις. Ε,ναι περιπέ$εια πορείας «:π` $Bν κυµά$ων», Oπως συνέβη κάπο$ε µέ $όν Πέ$ρο. \σο h Πέ$ρος v$αν προσηλωµένος ψυχw $ε καί σώµα$ι σ$ό πρόσωπο
$οY Χρισ$οY, περπα$οYσε πάνω σ$ά κύµα$α!

γαλύτεροσ πλοῦτοσ εἶναι ἡ ἀγάπη καί ἡ ταπείνωση.
Αὐτό ἦταν τότε πού γεννήθηκε καί
αὐτό µένει γιά πάντα τό µήνυµα τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ, πού ἦρθε στόν κόσµο γιά µᾶσ.

Ἡ Παναγία τό κατάλαβε.
Οἱ ποιµένεσ (τσοπαναραῖοι) τό κατάλαβαν.
Σύ κατάλαβεσ τίποτε;
+ ὁ Ν.Μ

* * *

*

*

*

Οἱ µάγοι τό κατάλαβαν.

ΕΧΟΥΜΕ ... ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Σ

υνήθως, µιλών$ας γιά $ήν Μέλλουσα
Κρίση, περιοριζόµασ$ε σ$ό γνωσ$ό Ε8αγγέλιο $.ς Κρίσεως, πού διαβάζοµε $ήν Κυριακή $Bν fπόκρεω (Μα$θ. 25, 31-46). Καί
:παναπαυόµασ$ε O$ι µέ λίγες :λεηµοσύνες
καί :πισκέψεις σέ Dρρώσ$ους καί φυλακισµένους ... ξεµπερδέψαµε! Μερικοί προχωρ@νε
καί παραπέρα καί θεωροYν περι$$ές $ίς πολλές νησ$ε^ες, προσευχές καί λει$ουργίες,
DφοY $ά nργα Dγάπης ... φ$άνουν καί περισσεύουν.
Ξεχν@µε Oµως O$ι h Χρισ$ός, λίγο πρίν
Dπό $ό Πάθος Του, µίλησε καί γιά µιά Uλλη
Κρίση-y λεγχο, πού θά $ήν κάνει $ό zγιο
ΠνεYµα, h Παράκλη$ος, πού θά σ$είλει σ$όν
κόσµο µε$ά $ήν fνάληψή Του. «o Παράκλη$ος» λέει h Χρισ$ός, «O$αν θά nλθει, θά :λέγξει $όν κόσµο γιά $ήν κα$’ :ξοχήν aµαρ$ία
$ους, πού ε,ναι O$ι δέν πίσ$εψαν O$ι _ γώ
ε,µαι h Υ[ός $οY ΘεοYT O$ι ε,µαι Θεός Dληθινός»!
Μέ Uλλα λόγια: Ε,ναι lν$ως µεγάλη
aµαρ$ία, $ό νά µή δώσει κάποιος |να κοµµά$ι
ψωµί σ$όν πεινασµένο. fσύγκρι$α Oµως µεγαλύ$ερη ε,ναι, $ό νά µή πισ$εύει O$ι Α8$ός,
πού µ@ς nδωσε $ήν :ν$ολή $.ς :λεηµοσύνης, ε,ναι h Υ[ός $οY ΘεοY καί Λυ$ρω$ής $οY
κόσµου! fπαι$ε^ lν$ως θυσίες P Uσκηση $.ς
:λεηµοσύνης. Περισσό$ερο Oµως κόπο καί
πιό πολλές θυσίες Dπαι$ε^ $ό Uθληµα $.ς πίσ$εως.
* * *
Ο[ Τρε^ς Μάγοι, πού vλθαν Dπό $ά βάθη
$.ς Dνα$ολ.ς νά προσκυνήσουν $όν Νεογέννη$ο Χρισ$ό, σίγουρα δέν δοξάζον$αι για$ί

pρχισε νά βουλιάζει, µόλις Dναρω$ήθηκε:
µά, ε,ναι δυνα$όν; \ποιος θέλει, µπορε^ νά
«Dναπαύε$αι» σ$ήν Dκινησία $οY «κρεβα$ιοY»
$ου! cέν κάνει Oµως, νά θέλει νά ρυθµίζει
$ήν περιπέ$εια α8$Bν πού Dποφάσισαν νά
DκολουθοYν $όν Χρισ$ό nσ$ω καί «βασανιζόµενοι kπ $Bν κυµά$ων».

* * *

e πίσ$η ε,ναι σχέση καί P µε$οχή σ$ήν
Ε8χαρισ$ία. Ε,ναι πορεία, καί lχι συµβόλαιο

κα$αξοδεύ$ηκαν, γιά νά φέρουν πλούσια
δBρα σ$όν Χρισ$ό. ΤιµBν$αι καί δοξάζον$αι,
διό$ι ~δρωσαν σ$ό δύσκολο Uθληµα $.ς πίσ$εως.
Τούς Τρε^ς Μάγους δέν $ούς $ράβηξε
σ$όν Χρισ$ό κάποιος χορός Dγγέλων, πού
Dνεβοκα$έβαιναν σ$όν ο8ρανό ψάλλον$ας
«cόξα :ν ψίσ$οις». Πολύ περιςσό$ερο δέν
ε,δαν $όν Χρισ$ό οm$ε νά θεραπεύει Dρρώσ$ους οm$ε νά Dνασ$αίνει $όν Λάζαρο! cέν
v$αν µπροσ$ά σ$ήν Με$αµόρφωσή Του.
Οm$ε $όν ψηλάφησαν fνασ$ηµένο καί Νικη$ή $οY Θανά$ου.
Τούς Μάγους $ούς $ράβηξε σ$όν Χρισ$ό
aπλBς |να fσ$έρι, πού ... περπα$οYσε. Α8$ό
$ό fσ$έρι-pγγελος v$αν Dρκε$ό, γιά νά $ούς
βάλει σ$όν σω$ήριο ΜΠΕΛΑ $.ς πίσ$εως!
$αν Dρκε$ό γιά νά $ούς βάλει σ$ήν kποψία
O$ι ... µ@λλον nχουµε :πισκέψεις! Μ@λλον
Κάποιος Μεγάλος κα$έβηκε σ$ήν γ.! Καί
:πειδή α8$ό $ό «µ@λλον» $ό π.ραν πολύ σοβαρά, Uρχισαν νά «ξοδεύουν» aπλόχερα,
σ$ε Dπό «µ@λλον» νά γίνει «σίγουρα». ραγε
µικρό nξοδο v$αν $ό $εράσ$ιο $αξίδι $ους
Dπό $ήν Uλλη Uκρη $οY κόσµου µέχρι $ήν Βηθλεέµ;
Καί h Θεός βλέπον$ας O$ι δέν v$αν $σιγγούνηδες σ$ήν Dναζή$ησή $ους, Dλλά $ά δίνανε Oλα γιά νά βροYν $ήν fλήθεια, $ούς χάρισε κι Α8$ός aπλόχερα $ήν σιγουριά $.ς πίσ$ης. Τούς βεβαίωσε O$ι « :πεσκέψα$ο Pµ@ς
:ξ mψους h Σω$ήρ PµBν»! y$σι, O$αν συνάν$ησαν $όν Χρισ$ό νά βρίσκε$αι µέσα σέ $έ$οια $απείνωση καί φ$ώχεια, δέν δυσκολεύ$ηκαν νά Τόν Dναγνωρίσουν. yσ$ω κι Uν «κα$έπλη$$εν α8$ούς ο8 σκ.π$ρα καί θρόνος,
Dλλ’ :σχά$η π$ωχεία», «διέλαµψεν α8$ο^ς h
$.ς Θεό$η$ος πλοY$ος»! Σ$ό πάµπ$ωχο Νήπιο Dναγνώρισαν $όν Κύριο $.ς δόξης! Καί

Dσφαλισ$ικής K$αιρείαςT nσ$ω καί ... ο8ράνιας! e Ε8χαρισ$ία ε,ναι nκφραση $.ς Κοινωνίας $Bν «εNς Χρισ$ν πισ$ευόν$ων».
Σ$ήν _κκλησία µπαίνεις µέ $ό Βάπ$ισµα,
δηλαδή Dποφασίζον$ας Jς $ρόπο ζω.ς σου
$ήν $ήρηση $Bν :ν$ολBν $οY Χρισ$οY. Καί
ζε^ς µέ $ήν Ε8χαρισ$ία πού σέ µε$αβάλλει σέ
δοYλο καί µιµη$ή $οY Χρισ$οY.
fρχιµ. Θ.Μ.

Ἁγίου Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου

ΠΩΣ ΘΑ Ι∆Ω ΤΟΝ ΘΕΟ;
Κάπο$ε |νας µοναχός, h π. Γερµανός,
:ρώ$ησε $όν γιο Μωϋσέα $όν ΑNθίοπα:
-ΕNπέ µου, πά$ερ. Μπορε^ h Uνθρωπος,
ζών$ας µέσα σέ $όσες φρον$ίδες καί nχον$ας $όσες kποχρεώσεις, νά βλέπει νοερά
$όν Dόρα$ο καί Dκα$άληπ$ο Θεό; Καί νά ε,ναι
µαζί $ου;
ΤοY Dπάν$ησε h Dββ@ς Μωϋσ.ς:
-cέν $ό nχεις πιάσει σωσ$ά $ό θέµα
α8$ό. Τόν Θεό «πρόσωπον πρός πρόσωπον»
θά Τόν NδοYµε σ$ήν Uλλη ζωή. Μόνο :κε^. Θά
εNπε^ς. ΠBς, $ό$ε $ήν Dν$ιλαµβανόµασ$ε $ήν
θέα $οY ΘεοY :δBT σi α8$ήν $ήν ζωή; Σi α8$ήν
:δB $ήν ζωή $όν Θεό, $όν βλέπουµε µόνο νοερά.
! Σ$ό µεγαλε^ο καί σ$ήν µορφιά $.ς δηµιουργίας Του.
! Σ$ά θαύµα$α $Bν aγίων Του.
! Σ$ήν δύναµή Του νά γνωρίζει Dκόµη καί $ίς
κρυφές µας σκέψεις!
! Σ$ήν Dπερίγραπ$η µακροθυµία Του, πού
$όν κάνει καί Dνέχε$αι $ά $όσα aµαρ$ήµα$ά µας.
! Σ$ήν µεγάλη Του Dγάπη γιά µ@ςT πού :νB
δέν nχουµε κανένα καλό, α8$ός κάνει $ά
πάν$α γιά νά µ@ς σώσει.

θεώρησαν O$ι P συνάν$ησή $ους α8$ή µέ $όν
fληθινό Θεό καί Κύριο $.ς δόξης v$αν h µεγαλύ$ερος πλοY$ος καί $ό Dληθινό νόηµα
$.ς ζω.ς $ους!

* * *

Σήµερα Uς ρω$ήσει h καθένας µας $όν
Kαυ$ό $ου:
● Πόσο λαχ$αρ@µε νά συναν$@µε $όν Χρισ$ό
µέσα σ$ήν Θεία Λει$ουργία;
● Πόσο Τόν Dφήνουµε νά «:πισκέπ$ε$αι» $ήν
ζωή µας, βρίσκον$ας χρόνο γιά προσευχή
καί γιά µελέ$η $οY λόγου Του;
● Πόση σηµασία δίνουµε σ’ α8$ή $ήν _πίσκεψη, καί πόσο ΤοY :πι$ρέπουµε νά κυβερνάει $ήν ζωή µας;

Καί σέ χίλια δύο Uλλα. Ε,ναι Dναρίθµη$οι
ο[ $ρόποι µέ $ούς hποίους «βλέποµε» νοερά
$όν Θεό. fνάλογα h καθένας µέ $όν DγBνα
πού κάνει γιά νά νικήσει $ίς Dδυναµίες $ου
καί Dνάλογα µέ $ήν καθαρό$η$α $.ς συνείδησής µας!

* * *

_ρώ$ησε πάλι h π. Γερµανός:
-Για$ί, Oµως, δέν $ά κα$αφέρνουµε; Για$ί µ@ς βασανίζουν καί µ@ς :νοχλοYν $όσοι
κακοί λογισµοί, $όσες Uσχηµες σκέψεις;
fπάν$ησε h γιος:
-e διάνοια $οY Dνθρώπου, $ρέχει εmκολα Dπό $ήν µιά σκέψη σ$ήν Uλλη. Μά ε,ναι
σ$ό χέρι µας, Uν θέλουµε νά $ήν παρακολουθοYµε. Καί Uν δέν θέλουµε νά $ίς Dπορρίψουµε! Α8$ό ε,ναι σ$ό χέρι µας. Καί ε,ναι καλύ$ερα, Dν$ί νά γκρινιάζουµε, νά Dγωνιζόµασ$ε!
e διάνοιά µας, $ό µυαλό µας, ε,ναι σάν
νερόµυλος. o µύλος Oσο πέφ$ει νερό, γυρίζει! y$σι καί P διάνοιά µας Oσο $ήν Dφήνουµε
:λεύθερη, «γυρίζει». Πάει Oπου θέλει h διάβολος. Σ$ήν :ξουσία µας ε,ναι, :µε^ς νά βάζουµε $ό µύλο µας νά Dλέθει «σι$άρι», δηλ.
σκέψεις καλές καί γιες. \$αν :µε^ς δέν βάζουµε σ$όν «µύλο» µας σι$άρι, h διάβολος ρίχνει σ$όν µύλο µας «ζιζάνια», δηλ. σκέψεις
πονηρές καί aµαρ$ωλές. Καί $ό$ε, Uν µπορε^ς, ξεµπέρδευε.
(fπό $ήν :πισ$ολή $ου «Πρός Λεόν$ιον»
[διασκευή])

● Τελικά πόσο κοπιάζουµε, γιά νά κρα$@µε
πάν$ο$ε ζων$ανή $ήν πίσ$η µας σ$όν Μεγάλο _πισκέπ$η;
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