Χριστούγεννα καὶ κρίση
Ἀ ρχ ιμ Γεω ργ ίου Καψάνη

Eἶναι πολλὰ τὰ κοινὰ σημεῖα τῆς
ἐποχῆς μας μὲ τὴν ἐποχή κατὰ
τὴν ὁποία ἐγεννήθη ὁ Χριστὸς
ἐπὶ «Καίσαρος Αὐγούστου», «ἐν
Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας». Καὶ
τότε ὑπῆρχε μία μορφὴ παγκο σμιοποιήσεως ἀνάλογη μὲ αὐτὴν
ποὺ ἐπιχειρεῖται σήμερα.

φερτες “θεολογίες”. Αὐτὲς οἱ “θεολογίες” ἄδειασαν τὶς Ἐκκλησίες
τῆς Εὐρώπης καὶ κινδυνεύουν νὰ
ἀδειάσουν καὶ τοὺς δικούς μας
Ναούς, ὅπως εἶπε Προτεστάντης
θεολόγος, διότι καλλιεργοῦν τὸν
ὀρθολογισμὸ καὶ τὸν σκεπτικισμό.

Ἡ φορολογία ἦταν ἀπάνθρωπη.
Τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο συνετρίβετο, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθοῦν
οἱ στόχοι τοῦ Καίσαρος. Εἶναι
γνωστοὶ οἱ ἐξανδραποδισμοὶ καὶ
τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑφίσταντο
οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τοὺς τότε δυ νάστας. Ἀκόμη εἶναι γνωστὰ τὰ
ἔκλυτα ἤθη τῆς τότε κοινωνίας,
ἀντίστοιχα πρὸς τὴν φαυλότητα
τῶν “θεῶν” ποὺ ἐλάτρευαν οἱ
ἄνθρωποι.

Ὅπως στὸν εὑρισκόμενο «ἐν
χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου» κόσμο
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης «φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς» (Ματθ. δ´ 16),
ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός, προσφέροντάς του τὴν
λύτρωσι, ἐλπίζουμε ὅτι καὶ στὴν
παροῦσα κρίσιμη φάσι τῆς ἱστο ρίας τοῦ ἔθνους μας ὁ Παντοκράτωρ Κύριος δὲν θὰ μᾶς στερήσῃ
τὴν Χάρι Του καὶ τὴν εὐλογία
Του καὶ δὲν θὰ ἀφήσῃ νὰ χαθῇ
τὸ πολυπαθὲς ἔθνος μας.

Καὶ σήμερα ἡ κρίσις ποὺ ἀντιμετωπίζουμε εἶναι : α) Κρ ίσις οἰκο νομ ική, διότι ἡ πτωχεία καὶ ἡ
ἀνέχεια μαστίζει πολλοὺς ἀδελφούς μας. β) Κρ ίσις ἠθική, διότι
ὁ πολιτισμός μας ὅλο καὶ περισσότερο ἑδράζεται στὴν φιλαυτία
καὶ ὄχι στὴν ἀγάπη. γ) Κρ ίσις
θεολογική, διότι μεταίρονται ὅρια
αἰώνια, τὰ ὁποῖα ἔθεσαν οἱ ἅγιοι
Πατέρες (πρβλ. Παροιμ. κβ´ 28),
καὶ ἀντικαθίστανται ἀπὸ ξενό -

Ὁ ἅγιος Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς
ὡς κριτὴς τοῦ κόσμου μπορεῖ νὰ
ἐπέμβη γιὰ τὴν σωτηρία μας.
Μπορεῖ νὰ ἐπέμβη καὶ νὰ ἐνερ γήση. Σεβόμενος ὅμως τὴν ἐλευ θερία μας περιμένει καὶ τὴν δική
μας συνέργεια, ποὺ ἐκφράζεται
μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν προσευ χή μας. Ἐκεῖνος θὰ ἐνεργήση
τὴν σωτηρία μας, ἐὰν ἐμεῖς συ νεργήσουμε.
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Ὁ Χριστός μέ τή μεγάλη Του ἀγάπη καί μέ τήν μεγάλη Του ἀγαλλίαση πού σκορπάει στίς ψυχές τῶν πιστῶν μέ ὅλες τίς ἅγιες γιορτές
Του, μᾶς ἀνασταίνει ἀληθινά ἀφοῦ μᾶς ἀνεβάζει ψηλά πνευματικά.
Ἀρκεῖ νά συμμετέχουμε καί νά ἔχουμε ὄρεξη πνευματική νά τίς πανηγυρίζουμε πνευματικά. Τότε τίς γλεντᾶμε πνευματικά καί μεθᾶμε
πνευματικά ἀπό τό παραδεισένιο κρασί πού μᾶς φέρνουν οἱ Ἅγιοι καί
μᾶς κερνοῦν.
Τίς γιορτές γιά νά τίς ζήσουμε, πρέπει νά ἔχουμε τόν νοῦ μας στίς
ἅγιες ἡμέρες καί ὄχι στίς δουλειές πού ἔχουμε νά κάνουμε γιά τίς
ἅγιες ἡμέρες. Νά σκεφτόμαστε τά γεγονότα τῆς κάθε ἁγίας ἡμέρας
καί νά λέμε τήν εὐχή δοξολογώντας τόν Θεό. Ἔτσι θά γιορτάζουμε μέ
πολύ εὐλάβεια κάθε γιορτή.
Νά μελετάει καί νά ζεῖ τά θεῖα γεγονότα συνέχεια. Ὅταν κανείς μελετάει τά γεγονότα τῆς κάθε γιορτῆς, φυσιολογικά θά συγκινηθεῖ καί
μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια θά προσευχηθεῖ. Ἔπειτα στίς Ἀκολουθίες ὁ νοῦς
νά εἶναι στά γεγονότα πού γιορτάζουμε καί μέ εὐλάβεια νά παρακολουθοῦμε τά τροπάρια πού ψέλνονται. Ὅταν ὁ νοῦς εἶναι στά θεῖα
νοήματα, ζεῖ τά γεγονότα ὁ ἄνθρωπος καί ἔτσι ἀλλοιώνεται.
Γιά νά ζήσουμε αὐτά τά θεῖα γεγονότα, πρέπει ὁ νοῦς νά εἶναι στά
θεῖα νοήματα. Τότε ἀλλοιώνεται ὁ ἄνθρωπος. «Μέγα καί παράδοξον
θαῦμα τετέλεσται σήμερον», ψάλλουμε. Ἅμα ὁ νοῦς μας εἶναι ἐκεῖ, στό
«παράδοξον», τότε θά ζήσουμε καί τό μεγάλο μυστήριο τῆς Γεννήσεως
τοῦ Χριστοῦ. Ἐγώ θά εὔχομαι ἡ καρδιά σας νά γίνη Ἁγία Φάτνη καί
τό Πανάγιο Βρέφος τῆς Βηθλεέμ νά σᾶς δώση ὅλες τίς εὐλογίες Του.

Μιὰ πραγματική ἱστορία
Τό 1994 δύο ἐκπαιδευτικοί Ἀμερικανοί ἀνταποκρίθηκαν σέ μία
πρόσκληση γιά νά διδάξουν ἠθική στίς δημόσιες σχολές, στηριζόμενοι στίς βιβλικές ἀρχές.
Εἶχαν διδάξει σέ φυλακές, σέ
ἐπιχειρήσεις, στήν ἀστυνομία καί
στό τέλος σ’ ἕνα μεγάλο ὀρφανο τροφεῖο τῆς Ἱσπανίας.
Σέ αὐτό τό ὀρφανοτροφεῖο ὑπήρ χαν 100 περίπου παιδιά πού ἦταν
ἐγκατελειμμένα ἀπό τούς γονεῖς
τους.
Πλησίαζαν οἱ γιορτές τοῦ 1994
Τά παιδιά τοῦ ὀρφανοτροφείου
ἄκουγαν γιά πρώτη φόρα ἀπό
τούς δύο Ἀμερικανούς τήν ἱστο ρία τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ.
Ἔμαθαν γιά τήν ἄφιξη τῆς Παρ θένου Μαρίας καί τοῦ Ἰωσήφ στή
Βηθλεεμ πού δέν βρῆκαν τόπο
στά πανδοχεῖα καί ἔτσι πῆγαν
σέ ἕνα στάβλο ὅπου γεννήθηκε ὁ
μικρός Ἰησοῦς καί τοποθετήθηκε
σέ μία φάτνη.
Κατά τή διάρκεια τῆς ἱστορίας
τά παιδιά δέν μποροῦσαν νά συ γκρατήσουν τήν κατάπληξή τους.

Προσπαθοῦσαν νά μή χάσουν οὔτε
μία λέξη ἀπό τήν ἀφήγηση.
Ὅταν τελείωσαν τήν ἱστορία,
ἔδωσαν στά παιδιά τρία κομμάτια χαρτόνι γιά νά κάνουν μία
φάτνη· τούς ἔδωσαν ἐπίσης χρωματιστές κίτρινες πετσέτες πού
κόβοντας τῖς ἔβαλαν γιά ἄχυρο,
λίγη τσόχα καφέ γιά νά φτιάξουν
τή φιγούρα τοῦ μωροῦ καί ἕνα
μικρό κουρελάκι γιά κουβέρτα.
Ὅλα λοιπόν τά ὀρφανά ἄρχισαν
νά φτιάχνουν βιαστικά τίς φάτνες.
Ὅλα πήγαιναν καλά μέχρι πού
ἔφτασε ἡ σειρά ἑνός μικροῦ παιδιοῦ τοῦ Μίσα γιά νά δείξει τί εἶχε
κάνει. Φαινόταν μέχρι ἕξι χρό νων καί εἶχε τελειώσει πρῶτος
τή φάτνη.
Τόν πλησίασαν οἱ δύο ἀμερικανοί καί ἔκπληκτοι κοιτάζοντας
τή φάτνη, εἶδαν μέσα δύο μωρά
ἀντί γιά ἕνα.
Κοίταγαν ἀπορημένοι καί ἔκπληκτοι. Φώναξαν γρήγορα τόν διερ μηνέα γιά νά ρωτήσουν τί συμβαίνει.

Ὁ μικρός Μίσα σταύρωσε τά χεριά του καί παρατηρώντας τήν
φάτνη, ἄρχισε νά διηγεῖται τήν
ἱστορία τῆς γέννησης.

Καί ὁ Ἰησοῦς μοῦ εἶπε: ἐάν μοῦ
προσφέρεις ζεστασιά, αὐτό θά
εἶναι τό καλύτερο δῶρο πού θά
μοῦ ἔχουν δώσει.

Ἡ ἀφήγηση ἑνός παιδιοῦ πού
ἄκουγε τήν ἱστορία μία μόνο
φόρα ἦταν πολύ καλή, μέχρι πού
ἔφτασε στό σημεῖο πού ἡ Μαρία
ἔβαλε τό μωρό στή φάτνη.

Ἔτσι λοιπόν μπῆκα καί ἐγὼ
μέσα στή φάτνη, εἶπε ὁ μικρός,
ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς μοῦ εἶπε ὅτι θά
μποροῦσα νά μείνω ἐκεῖ γιά πάντα”.

Ἐκεῖ ὁ μικρός Μίσα ἄρχισε νά
ἐπινοεῖ τό δικό του τέλος γιά τήν
ἱστορία καί ἄρχισε νά λέει:

Ὅταν λοιπόν ὁ μικρός τελείωσε τή δική του ἱστορία, τά ματάκια του ἔλαμπαν γεμάτα ἀπό
δάκρυα τά ὁποῖα μούσκευαν τά
μάγουλά του.

«Καὶ ὅταν ἡ παρθένος Μαρία
ἄφησε τό μωρό στή φάτνη, ὁ Ἰησοῦς μέ κοίταξε καί μέ ρώτησε
ἐάν εἶχα μέρος νά μείνω.
Ἐγὼ τοῦ εἶπα ὅτι δέν εἶχα γο νεῖς καί γι’ αὐτό δέν εἶχα ποῦ νά
μείνω.
Τότε ὁ Ἰησοῦς μοῦ εἶπε ὅτι μπο ροῦσα νά μείνω ἐκεῖ μαζί του.
Τοῦ ἀπάντησα ὅτι δέν μποροῦσα,
διότι δέν εἶχα κάποιο δῶρο νά
τοῦ προσφέρω ὅπως ὅλοι.
Σκέφτηκα ὅμως ὅτι θά μποροῦσα
νά τοῦ προσφέρω τή ζεστασιά
μου ἀφοῦ ἦταν μικρός καί μέσα
σέ μία φάτνη.
Γι’ αὐτό τόν ρώτησα: ἐάν σοῦ
προσφέρω ζεστασιά, αὐτό θά
εἶναι καλό δῶρο γιά σένα;

Σκέπασε τό πρόσωπό του καί
ἔσκυψε τό κεφάλι του.
Τό μικρό ὀρφανό συνάντησε ἐπιτέλους κάποιον ὁ ὁποῖος πότε
δέν θά τό ἐγκατέλειπε, οὔτε θά
τό ἐκμεταλλευόταν.
Κάποιον πού θά ἦταν μαζί του
γιά πάντα.
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