Λίγες στιγμές πρίν τήν ἔξοδο τοῦ Ἐπιταφίου...
(προσλαλιά τοῦ π. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Μ. Παρασκευή 2019)
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἐδῶ καί τριάντα δύο χρόνια κάνουμε μαζί τήν Μ. Ἑβδομάδα. Συνήθως αὐτήν τή στιγμή, πρίν τήν ἔξοδο τοῦ Ἐπιταφίου,
λέω δύο λόγια γιά τήν ἱερή αὐτή λιτανεία καί, βασικά, προτρέπω νά φωταγωγήσουμε τά μπαλκόνια μας στούς δρόμους
πού περνάει ὁ Ἐπιτάφιος, νά βάλουμε λιβάνι, νά ἀκολουθήσουμε προσευχόμενοι καί νά ἐπιστρέψουμε ὅλοι στό Ναό τηρῶντας
σιωπή κατά τήν ἱερή αὐτή λιτανεία.
Αἰσθάνομαι ὅτι ὅλα αὐτά πού ἔλεγα μέχρι τώρα εἶναι
κάπως χρηστικά, τυπικά καί, βέβαια, ὥς ἕνα βαθμό τά κατακτήσαμε. Καί τότε προβάλλει τό ἐρώτημα: αὐτό εἶναι ἡ πίστη μας, ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας;
Εὐπρέπεια, σοβαρότητα ἤ σοβαροφάνεια; Δέν ὑπάρχει κάτι τό βαθύτερο;
Σήμερα γιά πρώτη φορά θά τολμήσω νά πάω ἐνάντια στή συνήθεια καί θά κάνω μία
σύντομη διδαχή. Τό θεωρῶ ἀπαραίτητο. Ἐπιτέλους, κάποτε πρέπει νά ἀρχίσουμε νά καταλαβαίνουμε τήν οὐσία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Σήμερα - τώρα ἔχουμε κηδεία. Συμμετέχουμε στήν ἐκφορά ἑνός νεκροῦ. Περιφέρουμε τό
νεκρό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ γιά τήν ταφή Του. Ὀφείλουμε νά σκεφθοῦμε ὅτι αὐτό πού ἔγινε στόν
Χριστό δέν ἦταν ἀτύχημα, οὔτε ἔγινε ἐξαιτίας τῆς προδοσίας τοῦ μαθητοῦ Του καί τῆς κακότητος τῶν συγχρόνων Του θρησκευομένων παραγόντων τῆς Ἰουδαίας.
Ὁ θάνατος, καλύτερα ἡ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, τά Πάθη Του εἶναι ἐπιλογή Του, ὅπως
ἐπιλογή Του εἶναι καί ἡ ταφή Του. Ὁ Χριστός μέ τά Πάθη Του, ἰδιαίτερα μέ τόν Σταυρό Του,
πῆρε πάνω Του τίς ἁμαρτίες ὁλόκληρου τοῦ κόσμου καί κατέρχεται σωματικά στόν Ἅδη
βαρυφορτωμένος μέ τίς ἁμαρτίες ὅλων μας. Πεθαίνει ὡς κοινός ἄνθρωπος καί συναντάει στόν
Ἅδη ὅλους τούς μέχρι τότε κεκοιμημένους. Καί, βέβαια, ὁ Ἅδης, ὁ διάβολος, τά ἔχασε, ἐξαπατήθηκε ἀπό τόν Χριστό, ὅπως λένε τά κείμενα, διότι ὄχι μόνο πῆρε πάνω Του καί συγχώρησε
ὅλους τούς ἁμαρτωλούς, ἀλλά καί δίδαξε μετάνοια στούς πολίτες τοῦ Ἅδη καί τούς ἔσωσε καί
αὐτούς.
Ἔτσι, μέ τήν τριήμερο Ἀνάστασή Του χάρισε τήν αἰώνια ζωή καί στόν ἄνθρωπο.
Αὐτό πού εἶχε ὁ Ἴδιος ὡς Θεός, τήν αἰωνιότητα, τό ἔδωσε ὡς δῶρο καί στόν ἄνθρωπο.
Μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρχει ὁ θάνατος ὡς τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς,
ἀλλά ὁ θάνατος τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ γίνεται εὐκαιρία νά ζήσουμε αἰώνια μαζί Του.
Ἀγαπητοί μου,
Σκεφθεῖτε τα λιγάκι αὐτά πού πρίν ἀπό λίγο σᾶς ἀνέφερα, ποθῆστε νά τά προσεγγίσετε
βιωματικά, δηλαδή ὄχι μόνο νά τά πιστεύσετε ἀλλά νά τά ζήσετε πραγματικά, ἐσωτερικά, “στό
πετσί σας”, ὅπως λέμε στήν ἁπλή γλῶσσα.
Ὁ Θεός ἦλθε κοντά μας, μέσα μας. Ἔγινε τό ἀδύνατο. Τό νά Τόν πλησιάσουμε ἐμεῖς εἶναι
τό εὔκολο, γιατί πρῶτος Ἐκεῖνος μᾶς συνάντησε. Ἄς προσπαθήσουμε ἔστω καί αὐτήν τή
στιγμή ἀκολουθῶντας τόν νεκρό Χριστό νά πάρουμε τή ζωή Του. Νά ἑνωθοῦμε ἀχώριστα μαζί
Του, τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀπέραντους αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

