ΚΑΥΣΗ ΝΕΚΡΩΝ
Μόιηο ὁ ἄλζξσπνο πεζάλεη, ηὸ ζῶκα ηνπ γίλεηαη ιείςαλν. Τόηε αὐμάλεη
θαὶ ὁ ζεβαζκὸο κᾶο ζ’αὐηό. Τὸ ιείςαλν ἀπνηειεῖ ηὴλ ἀλάκλεζε κίαο
ἱεξνπξγίαο πνὺ κέζα ηνπ ἐπηηειεῖην - ηῆο ζσηεξίαο ηῆο ςπρῆο- θαὶ ηὴλ
ὑπόκλεζε κίαο ἄιιεο πνὺ ηώξα "ἀγλώζησο" ζπλερίδεηαη ἔμσ ἀπὸ αὐηὸ- ηῆο
δόμεο ηῆο ςπρῆο. Τὸ ζῶκα δὲλ πεξηκέλεη ηὴλ θαηαζηξνθή ηνπ, ἀιιὰ ηὴλ
"ἑηέξα κνξθὴ ηνῦ"(Μάξθ. ἰζη΄12), ηὴλ ἀλακόξθσζή ηνπ "εἰο ηὸ ἀξραῖνλ
θάιινο". Αὐηὴ εἶλαη ἡ αἰηία πνὺ ἡ Ἐθθιεζία πξνζεγγίδεη ηὸ ζῶκα κὲ ἰδηαίηεξν
ζεβαζκὸ θαὶ αἰζζήκαηα ἱεξά. Δὲλ θαῖκε ηνὺο λανύο, πνιιῶ δὲ κᾶιινλ ηνὺο
ἔκςπρνπο λανύο.
Αὐηὸ βέβαηα δὲλ ζεκαίλεη ὅηη ηὸ ζῶκα εἶλαη θάηη πνὺ δὲλ ἐγγίδεηαη θαὶ
ζηὸ ὁπνῖν ἀξλνύκεζα θάζε παξέκβαζε. Τὸ ζῶκα εἶλαη ηὸ ὑπνθείκελν ζηὴ
θζνξὰ. Κάζε βίαηε θίλεζε πνὺ ζπλεγνξεῖ ζηὴ ζπξξίθλσζή ηνπ, πξνζβάιιεη
θαὶ ηὴλ ςπρή. Γηὰ ηὸλ ιόγν αὐηό, ζηὸ ζῶκα παξεκβαίλνπκε κόλν
ζεξαπεπηηθά, ἀλαζηέιινληαο ηὴλ ἐμέιημε ηῆο θζνξᾶο, ὅηαλ θαὶ ὅζν κπνξνῦκε.
Ἡ δηαδηθαζία ηεο πξέπεη λὰ εἶλαη ἐληειῶο θπζηθὴ θαὶ πνηὲ ἐμαλαγθαζκέλε.
Τὴλ ἀλαιακβάλεη κόλνλ ὁ Θεὸο κέζα ἀπὸ ηὶο ζπλζῆθεο πνὺ ὁ ἴδηνο πξνλνεῖ ἢ ἡ
θύζε κέζα ἀπὸ ηὴλ εὐζύλε πνὺ ηῆο ἔρεη ἀλαηεζεῖ. Αὐηὸο εἶλαη ἕλαο ἄιινο
ιόγνο πνὺ ἡ Ἐθθιεζία κᾶο ἀξλεῖηαη ηὴλ θαύζε ηῶλ λεθξῶλ. Ἀθήλεη ζηὴ θύζε
λὰ ἀλαιάβεη ηὴλ εὐζύλε ηῆο θζνξᾶο ηνῦ ζώκαηνο. Δὲλ ηὸ θαίεη, ἀιιὰ ηὸ
ἀθήλεη λὰ ζβήζεη. Αὐηὸ ζεκαίλεη ὅηη ἀπὸ ηὴ ζηηγκὴ πνὺ ἡ θύζε ἐπηηξέπεη λὰ
κείλεη θάπνην ὑπόιεηκκα, αὐηὸ ἔρεη ηὸ ιόγν ηνπ. Ὅηαλ θαὶ ἡ θύζε ἀξλεῖηαη
ηὴλ ὁινζρεξῆ δηάιπζή ηνπ ἀλζξσπίλνπ ζώκαηνο, ηόηε ἡ λνκνζεηεκέλε θαύζε
ηνπ δὲλ εἶλαη πξάμε ἐπηιήςηκεο βίαο;
Οἱ λεθξνὶ δὲλ εἶλαη "πεζακέλνη" ἀιιὰ θεθνηκεκέλνη. Τνπνζεηνῦληαη κὲ
ζεβαζκὸ ζηὸλ ηάθν, ζηξακκέλνη πξὸο ἀλαηνιᾶο κὲ ηὴλ πξνζδνθία ηῆο
ἀλαζηάζεώο ηνπο. Ἡ Ἐθθιεζία ζπλεηδεηὰ ἀξλεῖηαη ηὸλ ὄξν "λεθξνηαθεῖα" θαὶ
ἐπηκέλεη ζηὸλ ὄξν "θνηκεηήξηα". Καὶ ηὸ θάλεη αὐηὸ ὄρη γηὰ ιόγνπο
ςπρνινγηθνύο, ἀιιὰ γηὰ ιόγνπο θαζαξὰ πλεπκαηηθνύο: λεθξὸο δὲλ ζεκαίλεη
ηειεησκέλνο (πνὺ ἔρεη ηειεηώζεη) ἀιιὰ ηεηειεησκέλνο (πνὺ ἔρεη ηειεησζεῖ). Τὰ
ὀζηᾶ ηῶλ λεθξῶλ ἀπνηεινῦλ ἀλάκλεζε ηῆο παξειζνύζεο δσῆο ηνπο,
ἐλζύκεζε ηῆο παξνύζεο θαηαζηάζεώο ηνπο, ἀιιὰ θαὶ ὑπόκλεζε ηῆο
κειινύζεο πξννπηηθῆο καο. Αὐηὰ κὲ θαλέλα λόκν δὲλ θαίγνληαη.

Ἡ Ἐθθιεζία δὲλ ηηκᾶ ηὸ ζῶκα θαὶ ρσξηζηὰ ηὴλ ςπρή, ἀιιὰ ηὸλ
ζύλδεζκν ηῶλ δύν, ηὸλ ἄλζξσπν ὡο ὅινλ. Σηὸλ θίλδπλν λὰ μεραζηεῖ ὁ
ἄλζξσπνο, ἐπεηδὴ δὲλ θαίλεηαη ἡ ςπρή ηνπ, δηαηεξνῦκε ηὸ ζῶκα, πνὺ δὲλ κᾶο
ηὴλ ζπκίδεη κόλν ὅηαλ ιεηηνπξγεῖ ἀιιὰ θαὶ ὅηαλ ἁπιὰ ὑπάξρεη. Ἡ ὁξηζηηθὴ
θαηαζηξνθὴ ηνῦ ζώκαηνο, ἡ θαύζε ηνπ, δὲλ εἶλαη θαύζε λεθξνῦ ἀλζξώπνπ θάηη πνὺ θαίγεηαη - ἀιιὰ πξνζπάζεηα θαύζεο ηῆο δσληαλῆο ςπρῆο ηνπ, θάηη
πνὺ δὲλ θαηαζηξέθεηαη.
Ἡ ςπρὴ δεῖ. Αὐηὸ θαίλεηαη ἀπὸ ηὸ ὅηη ηὰ ιείςαλα ἔρνπλ δσὴ ὄρη
βηνινγηθὴ βέβαηα ἀιιὰ θάπνηαο κνξθῆο πλεπκαηηθή. Εἶλαη πνιύηηκε ἐκπεηξία
ηῆο Ἐθθιεζίαο, δηαξθῶο ἐπαιεζεπόκελε, ὅηη πιεῖζηα ὅζα ἐμ αὐηῶλ
ἐκθαλίδνπλ ἰδηάδνπζα ράξη. Εἶλαη γλσζηὸ ὅηη ζπρλὰ ηὰ ιείςαλα ηῶλ
ἁγηνξεηηῶλ κνλαρῶλ ἀιιὰ θαὶ ηῶλ ἄιισλ ἐμαγηαζκέλσλ ἀλζξώπσλ,
δηαηεξνῦλ κία ἐληππσζηαθὴ εὐθακςία γηὰ ὧξεο κεηὰ ζάλαηνλ. Δὲλ
θνθαιώλνπλ!
Ἀιιὰ θαὶ ἡ ἀπνδεδεηγκέλε εὐσδία, ηὸ θέξηλν ρξῶκα ηνπο, ἡ
ζαπκαηνπξγηθὴ ράξη ηνπο ἢ ἡ θπζηθὴ ἀθζαξζία ὁιόζσκσλ ἁγίσλ, ζηνηρεῖα
ἀζπλήζε θαὶ θπζηθῶο ἀλεμήγεηα, εἶλαη ἀλακελόκελα θαηλόκελα ηῆο
πλεπκαηηθῆο πξαγκαηηθόηεηνο. Αὐηὰ ηὰ ιείςαλα, γηὰ ηὴλ ὀξζόδνμε
ἐθθιεζηαζηηθὴ παξάδνζε θαὶ ζπλείδεζε, ἀπνηεινῦλ πεξηνπζία πνιπηηκόηεξε
θαὶ ἀπὸ ηὴ δηδαζθαιία ηῆο ζεζαπξνὺο ἀλαγθαηόηεξνπο θαὶ ἀπὸ ηὰ ζθεύε ηεο.
Σηὰ ιείςαλα ηῶλ καξηύξσλ ηεο ἑδξάδνληαη νἱ ἅγηεο ηξάπεδέο ηεο. Ἂλ αὐηὰ
θάςεη ζὰ ἔρεη ἤδε ζπζηάζεη ηὰ ἱεξὰ ζπζηαζηήξηά ηεο ζὰ ἔρεη θαηαζηξέςεη ηὰ
δσηηθὰ ζπιάρλα ηεο.
Ἂλ κᾶο ξσηνῦζαλ πὼο ζὰ πξνηηκνύζακε λὰ θύγεη ἀπ’αὐηὸλ ηὸλ θόζκν
θάπνηνο δηθόο καο: ἀπὸ ἐγθεθαιηθὴ ἀπνπιεμία, ἀπὸ θαξδηαθὴ ἀλαθνπή, κὲ
παξακνξθσηηθὰ ἐγθαύκαηα, ἢ λὰ ἀπνηεθξσζεῖ ἀπὸ ἀλάθιεμε θαὶ ππξθαγηά,
ἔρσ ηὴλ ἐληύπσζε πὼο ὁ ηξαγηθόηεξνο ηξόπνο ζὰ ὁκνινγνύζακε πὼο εἶλαη ὁ
ηειεπηαῖνο.
Εἶλαη θπζηθὸ ζηὸλ ἄλζξσπν, ὅηαλ ἀπνραηξεηᾶ ηὸλ ἄλζξσπό ηνπ, λὰ
ζέιεη λὰ ἀληηθξύζεη γηὰ ηειεπηαία θνξὰ ηὴλ νἰθεία ζ΄αὐηὸλ ὄςε θαὶ ὄρη ηὸ
ἀπνηξόπαην θαηάληεκά ηνπ ζὲ ἀπάλζξσπε, ἀλνίθεηα θαὶ ἀπξόζσπε ζηάρηε.
Ἡ ιεπηὴ ἀγάπε ηῶλ ζηηγκῶλ ἐθείλσλ ἐθθξάδεηαη ὡο ἀλάγθε λὰ ἀγθαιηάζεη
θαλείο, λὰ θηιήζεη, λὰ ρνξηάζεη ηὸ βιέκκα ηνπ, λὰ ἐθδεισζεῖ ηξπθεξὰ πάλσ
ζηὸ ἄςπρν ζῶκα. Ἂλ κᾶο πιεγώλεη ἡ βία ηῆο θύζεσο, πῶο ἐκεῖο ἐπηιέγνπκε
ηὴ βία ηνῦ αὐηεμνπζίνπ καο;
Ἔηζη πνὺ βαδίδεη ἡ θνηλσλία καο δὲλ ζὰ ἔρεη κόλνλ ἔιιεηςε ρώξνπ, ἀιιὰ
θαὶ ἀλζξώπνπο δὲλ ζὰ βξίζθεη γηὰ λὰ ζάςνπλ, ἴζσο θαὶ λὰ θάςνπλ, ηνὺο

λεθξνύο ηεο. Σηὸ ἀπέξαλην γεξνθνκεῖν ηνῦ "πνιηηηζκέλνπ" θόζκνπ καο, ὅπνπ
νἱ λένη ηείλνπλ λὰ γίλνπλ πνιὺ ιηγόηεξνη ἀπὸ ηνὺο ἡιηθησκέλνπο θαὶ νἱ
γελλήζεηο πνιὺ πηὸ ζπάληεο ἀπὸ ηνὺο ζαλάηνπο, ζὰ ὑπάξρνπλ λεθξνὶ θαὶ ὄρη
λεθξνζάθηεο. Ἀληὶ λὰ ἐλδηαθέξεηαη ἡ θνηλσλία καο γηὰ ηὴλ ἀξρὴ ηῆο δσῆο,
π.ρ. ηὸ δεκνγξαθηθὸ πξόβιεκα, ὑπεξαπαζρνιεῖηαη κὲ ηὸ ηέινο, ηὴλ θαύζε. Ἡ
ἴδηα λννηξνπία πνὺ ἀπνθεύγεη, ηὴ γέλλεζε, δειαδὴ ηὴ δσή, αὐηὴ πνὺ
ἀπνξξίπηεη θαὶ ηνὺο γέξνπο, αὐηὴ πνὺ πξνηείλεη ηὴλ εὐζαλαζία, αὐηὴ πνὺ ἡ
ἴδηα δὲλ ἀληέρεη θαὶ ηνὺο λεθξνὺο ἀξλεῖηαη ηὴ δεκηνπξγία θαὶ ἐπηιέγεη ηὴλ
θαύζε. Αὐηὴ ὑπνγξάθεη ηὸ ὁξηζηηθὸ ηέινο ηνῦ ηέινπο ηὸ ηέινο ηνῦ ζθνπνῦ ηὸ
ηέινο ηνῦ ἀλζξώπνπ.
Ἡ θνηλσλία κὲ ηὴλ θαύζε ηῶλ λεθξῶλ πξνζππνγξάθεη ηὸ δηθό ηεο ηέινο.
ηὸλ κεδεληζκό ηεο. Μία θνηλσλία πνὺ δὲλ ἀληέρεη ηὸλ ἄλζξσπν νὔηε ζηὴλ
ἀζζέλεηά ηνπ, νὔηε ζηὴλ ἀδπλακία ηνπ, νὔηε ζηὸλ ζάλαηό ηνπ, κία θνηλσλία
πνὺ θαίεη ηνὺο λεθξνύο ηεο, κία θνηλσλία πνὺ θαηαζηξέθεη θαὶ ηὴλ ἀλάκλεζε
ηῆο δσῆο θαὶ ηὴλ ἐλζύκεζε ηῶλ κειῶλ ηῆο -αὐηὸ εἶλαη ηὰ ιείςαλα- κία
θνηλσλία πνὺ θάλεη ηὴλ ἀξρὴ ηνῦ ἀλζξώπνπ ηερλεηὴ θαὶ κεραληθὴ θαὶ ηὸ
ηέινο ηνῦ ὁξηζηηθὸ θαὶ ἀκεηάθιεην, κία θνηλσλία πνὺ ἀξλεῖηαη ηὴλ πλνὴ ηνῦ
αἰώληνπ θαὶ ἐγθισβίδεηαη ζηὴλ ἀζθπμία ηνῦ ἐθήκεξνπ, ηί ζρέζε κπνξεῖ λὰ
ἔρεη αὐηὴ ἡ θνηλσλία κὲ ηὴ δσή;
Καηόπηλ ηνύησλ, ἡ Ἐθθιεζία ἀδπλαηεῖ θαὶ ἀξλεῖηαη λὰ δερζεῖ κία ἁπιὰ
ρξεζηηθὴ θαὶ θαζόινπ πεηζηηθὴ ιύζε ἐιάζζνλνο πξαθηηθῆο βαξύηεηνο θαὶ λὰ
ζπζηάζεη ηὸ βίσκα ηνῦ ζεβαζκνῦ ηεο ζηὴ ζετθόηεηα ηνῦ πξνζώπνπ ηνῦ θάζε
ἀλζξώπνπ, πνιιῶ κᾶιινλ ηνῦ ἀλζξώπνπ πνὺ αὐηὴ βάθηηζε ζηὴ θνιπκβήζξα
ηῆο ηηκώληαο ηαπηόρξνλα θαὶ ηὴλ ςπρὴ θαὶ ηὸ ζῶκα ηνπ. Εἶλαη ἀδύλαηνλ
ὅπνηνο πηζηεύεη ζηὴλ Ἐθθιεζία θαὶ ἀπνδέρεηαη ηὴλ πξόηαζε δσῆο ηεο, ὅπνηνο
δεῖ ηὴλ πξαγκαηηθόηεηα ηῆο ςπρῆο, ὅπνηνο ζέβεηαη ηὸλ ἄλζξσπν λὰ κὴλ ηηκᾶ
θαὶ ηὸ ζῶκα. Τὸ ζῶκα ρξήδεη κεγαιύηεξεο ηηκῆο θαὶ ζεβαζκνῦ ἀπὸ ηὴλ
θνηλσλία κεηὰ ζάλαηνλ ἀπ' ὅζε πεξηπνίεζε θαὶ πξνζηαζία δέρζεθε ἀπὸ ηὸλ
ἴδην ηὸλ ἄλζξσπν θαηὰ ηὴ δηάξθεηα ηῆο δσῆο ηνπ.
Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

