
Μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, ν᾽ ἀκού-
 σουμε μία ἰδιαίτερη ἀκολουθία τῆς Ἐκκλη-

 σίας μας, τὴ λειτουργία τῶν προηγιασμένων.
Τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς λειτουρ-

γίας αὐτῆς εἶνε τὸ πένθος, ἡ κατάνυξις. Γι᾿ αὐ -
τὸ καὶ ἡ ἁγία τράπεζα εἶ  νε σκεπασμένη μὲ μαῦ -
ρα κι ὁ ἱερεὺς φορεῖ ἄμφια πένθιμα. Πενθοῦ με
γιὰ τὰ πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
γιὰ τὰ δι κά μας πάθη, γιὰ τὶς ἁμαρτίες κλήρου
καὶ λαοῦ, καὶ ζητοῦμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Σᾶς παρακαλῶ νὰ προσέξουμε ἕνα σημεῖο.
Εἶ νε τὸ σημεῖο πού, ἐνῷ τὰ φῶτα εἶνε σβη-
στά, ὁ ἱερεὺς κρατάει τὸ θυμιατὸ μαζὶ μὲ λαμ -
πάδα καὶ λέει «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι».
Αὐτὴ ἡ ἐκφώνησι ἔχει σπουδαῖα νοήματα.

* * *
Ὑπάρχει φῶς· καὶ πρῶτα - πρῶτα φῶς ὑλικό,

τόσο χρήσιμο στὴ ζωή μας. Ὁ Θεὸς μᾶς ἔδω-
σε γιὰ τὴν ἡμέρα τὸν ἥλιο καὶ γιὰ τὴ νύχτα τὴ
σελήνη. Ὁ ἄνθρωπος, γιὰ ν᾽ ἀ ναπληρώνῃ τὴν
ἔλλειψι φωτός, χρησιμοποίησε τὸ δᾳδί, τὸ κερί,
τὸ λυχνάρι, τὴ λάμπα πετρελαίου, καὶ τώρα
τὸν ἠλεκτρισμό. Τὸ φῶς εἶ νε ἀναγκαῖο. Ὅ ταν
ἔχουμε φῶς, αἰσθανόμαστε εὐ χάριστα· ὅταν
λεί ψῃ τὸ φῶς, προκαλεῖται ἀνησυχία· διότι
στὸ σκοτάδι ἐλλοχεύουν κίνδυνοι καὶ ἔχουν
συμβῆ πολλὰ δυσ τυχήματα.

Ἀλλ᾽ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὑλικὸ φῶς ὑπάρχει καὶ
φῶς πνευματικό, ποὺ διαλύει τὸ πνευματικὸ
καὶ ἠθικὸ σκοτάδι. Τὸ ἠθικὸ σκοτάδι δὲν εἶνε
ἔξω (σὲ δρόμους, πλατεῖες, σπίτια, χωριὰ καὶ
πόλεις)· ἐκεῖ βρίσκουμε τρόπους νὰ ἐξασφα-
λίσουμε φῶς. Τὸ μεγάλο σκοτάδι εἶνε μέσα
μας, στὴν καρδιὰ καὶ στὸ νοῦ μας· ἀλλὰ τὸ
σκοτάδι αὐτὸ λίγοι τὸ καταλαβαίνουν.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ μεγάλους ἁγίους τῆς
Ἐκ κλησί  ας μας, ποὺ τὸ ἅγιο λείψανό του εἶνε
στὴ Θεσ σαλονίκη, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλα -
μᾶς, ἔ λεγε πάντοτε τὴν προσευχή, «Κύριε Ἰη-
 σοῦ Χριστέ, φώτισόν μου τὸ σκότος»· παρακα λοῦ -
 σε τὸν Κύριο νὰ φωτίσῃ τὸ ἐσωτερικὸ σκότος.

Καὶ πράγματι μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώ-
 που ὑπάρχουν σκοτάδια. Εἶνε ἐκεῖνο ποὺ λέει τὸ
τροπάριο τῆς Κασσιανῆς· «Κύριε,… νύξ μοι ὑ -
πάρχει, …ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς
ἁμαρτίας» (ὄρθρ. Μ. Τετ. Δόξα Καὶ νῦν ἀποστ.). Στὴν καρδιά μου, Κύ-
 ριε, ἔχω νύχτα σκοτεινὴ χωρὶς φεγγά ρι· εἶνε
ἡ νύχτα τῆς ἁμαρτίας, ἡ νύχτα τῶν παθῶν.

* * *
Ποιός, ἀδέρφια μου, ποιά δύναμι, ποιά φιλο -

σοφία, μπορεῖ νὰ διαλύσῃ αὐτὸ τὸ σκοτά δι τῆς
ψυχῆς; Μπορεῖ κάποιος νά ᾽νε μορ φωμένος, νά ᾽χῃ
βγάλει πανεπιστήμια καὶ ἀ καδημίες, νὰ μιλάῃ
γλῶσσες, νὰ γνωρίζῃ χίλια πράγματα, τὸ μυαλό
του νά ᾽νε ἐγκυκλοπαιδικὸ λεξικό, καὶ ὅμως νὰ ἔ -
χῃ ἄγνοια στὰ πιὸ σοβαρὰ ζητήματα ποὺ ἐνδια φέ-
 ρουν τὸν ἄνθρωπο, στὶς ἀλήθειες τῆς πίστεως.
⃝ Ρωτῆστε τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους· τί εἶ νε
Θεός; Σκοτάδι ἔχουν. Μόλις πλησιά σῃς τὸ Χρι-
 στό, ἀκοῦς νὰ σοῦ δίνῃ, ὅσο μπορεῖ νὰ συλλά -
βῃ ὁ ἄνθρωπος, τὴν ἔννοια τοῦ Θεοῦ· «Οὕτως
ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐ -
τοῦ τὸν μονογενῆ ἔ δωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς
αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3,16).
⃝ Τοὺς ρωτᾷς· πῶς πρέπει νὰ λατρεύουμε τὸ
Θεό; Σκοτάδι ἔχουν. Ὁ Χριστὸς ἀπαντᾷ· «Πνεῦ -
μα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν
πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (ἔ.ἀ. 4,24). 
⃝ Ρωτᾶμε· τί εἶνε ὁ ἄνθρωπος; Ἡ φιλοσοφία
δὲν μπορεῖ νὰ λύσῃ τὸ αἴνιγμα. Τὸ Εὐαγγέλιο
λέει· ὁ ἄνθρωπος, πλασμένος ἀπὸ τὸ Θεό, κά-
ποτε ἔπεσε καὶ διεφθάρη, ἡ καρδιά του τώρα
κρύβει πάθη κ᾽ ἐλαττώματα· ἔχει ἀνάγκη ἀλ -
λαγῆς καρδίας, νὰ «ἀναγεννηθῇ» (πρβλ. Α΄ Πέτρ. 1,3,23)
καὶ νὰ γίνῃ μία «καινὴ κτίσις» (Β΄ Κορ. 5,17. Γαλ. 6,15).
⃝ Ῥωτᾷς τοὺς φιλοσόφους· τί εἶνε ἡ ψυχή; κι
ἀκοῦς ἰδέες, θεωρίες. Ὁ Χριστὸς ἀπαντᾷ· «Τί
ὠφελήσει ἄνθρω πον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον
ὅλον, καὶ ζημι ωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36).
⃝ Ῥωτᾷς· ποῦ εἶνε ἡ εὐτυχία; στὸ χρῆμα, στὴ
γνῶσι, στὴ δόξα, στὴ δύνα μι; ποῦ; Ὁ Χριστὸς
μᾶς δίνει τὸ κλειδὶ ν᾿ ἀνοίξουμε τὸ παλάτι τῆς
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«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



εὐτυχίας· τὸ κλειδὶ εἶ νε ἡ ἀ ρετὴ καὶ ἡ ἁγιότης,
ποὺ διδάσκει στοὺς Μακαρισμούς (βλ. Ματθ. 5,1-12).
⃝ Ῥωτᾷς· ποιός εἶνε ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώ-
 που; τί νὰ ἐπιδιώκῃ; καὶ δὲν ἀκοῦς μιὰ σωστὴ
κουβέντα. Ρωτᾷς τὸ Χριστό, σοῦ δείχνει τὰ ἄ -
στρα καὶ λέει· «Ἔσεσθε τέλειοι, ὥσπερ ὁ πα τὴρ ὑ -
μῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστι» καὶ «Ἅ γιοι
γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι» (Ματθ. 5,48. Α΄ Πέτρ. 1,16=Λευϊτ. 20,7,26).
⃝ Πᾶμε καὶ στοὺς τάφους, στὸ μυστή ριο ποὺ λέ-
 γεται θάνατος. Ρωτᾶμε τοὺς φιλοσόφους· Τί
γίνεται ἐδῶ; Σκοτάδι· δὲν μποροῦν ν᾿ ἀ παντή-
σουν. Ὁ Χριστὸς ἀπαντᾷ μὲ λόγια, ἀπαν τᾷ καὶ μὲ
ἔργα καὶ θαύματα. Στὴ χήρα τῆς Ναῒν λέει «Μὴ
κλαῖε» (Λουκ. 7,13)· στὶς ἀδελφὲς τοῦ Λαζάρου λέει
«Ἐ γώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή», καὶ τὸ Σάββα-
 το ποὺ μᾶς ἔρχεται θὰ τὸν δοῦμε μπροστὰ στὸ
μνῆμα νὰ φωνάζῃ «Λάζαρε, δεῦ ρο ἔξω» (Ἰω. 11,25,44)
κι ὁ Λάζαρος νὰ ἀνασταίνεται. Πρὸ παντὸς ὅ -
μως, στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου, ἀπαντᾷ τὴ νύ-
 χτα τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ συντρίβει τὶς πύ λες
τοῦ ᾅδου κ᾽ ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει· «Νῦν πάν -
τα πεπλήρωται φωτός» (ὄρθρ. Κυρ. Πάσχα, ᾠδὴ γ΄). Φῶς στὸν
οὐρανό, φῶς στὴ γῆ, φῶς στὸν ᾅδη, ὅλα γέμι-
 σαν φῶς ἐπὶ τῇ ἀναστάσει τοῦ Κυρίου.

* * *
«Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι». Ὁ Χριστός, ἀ -

δελφοί μου, εἶνε «τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω. 8,12).
Ἐ κεῖνος ἄναψε τὸ ὑλικὸ φῶς, ἥλιο - σελήνη -
ἄστρα, μ᾽ ἕνα του πρόσταγμα· «Γενηθήτω φῶς·
καὶ ἐγένετο φῶς» (Γέν. 1,3)· μὲ τόση εὐκολία. Ἀλλ᾽
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὑλικὸ φῶς, ἄναψε καὶ μέ σα στὴν
καρδιά μας ἕνα ἄλλο φῶς, ἀσυγκρίτως ἀνώτε-
ρο· κι αὐ τὸ εἶνε τὸ πνευματικὸ φῶς, ποὺ διώ-
χνει τὸ σκοτάδι τῶν παθῶν.

Τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ θ᾽ ἀκούσουμε ἕναν
ὕμνο τῆς Ἐκκλησί ας μας, ποὺ λέει στὸ Χρι-
στό· «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς ὥσπερ
ἱ μάτιον…» (Μ. Παρ. δοξ. ἀποστίχ. ἑσπ. ἀποκαθηλ.). Αὐτὴ τὴν ὀ νο-
μασία τὴ θεωρῶ ἀπὸ τὶς ὡραιότερες· ὅπως ἐ -
μεῖς φορᾶμε ἕνα ῥοῦχο, ἔτσι ὁ Χριστὸς ἔχει
ὡς ἔνδυμά του τὸ φῶς!

Εἶνε φῶς λοιπὸν ὁ Χριστός. Κι ὄχι μόνο ὁ ἴ -
διος εἶ νε φῶς, ἀλλὰ ἔχει τὴ δύναμι κ᾽ ἐμᾶς, ἐνῷ
εἴμαστε «σκότος», νὰ μᾶς κάνῃ «φῶς» (Ἐφ. 5,8),
«υἱοὺς φωτός» (Ἰω. 12,36) καὶ «υἱοὺς ἡμέρας» (Α΄ Θεσ.
5,5). Ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶπε στοὺς ἀρχαίους
προγόνους μας· Ζούσατε κάποτε στὸ σκοτάδι
τῶν εἰ δώλων, καὶ τώρα εἶστε στὸ φῶς· λοι πὸν
νὰ ζῆτε ἀναλόγως· «ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖ -
τε» (Ἐφ. 5,8)· ὄχι σὰν παιδιὰ σκότους καὶ πλάνης.

«Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι». Ἀλλὰ θὰ ρωτή -
σετε· πῶς μποροῦμε νὰ γίνουμε φῶς; Εἶνε εὔ -
κολο· διὰ τῆς πίστεως. Ὅποιος πιστέψῃ πρα -
γμα τικά, ἀκράδαντα στὰ λόγια μου, εἶπε ὁ Κύ-

ρι ος, θὰ βρῇ τὸ φῶς· «Ὁ ἀκολου θῶν ἐμοί», αὐ -
τὸς ποὺ θὰ πιστέψῃ καὶ θὰ μ᾽ ἀκολου θήσῃ, «οὐ
μὴ περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς
τῆς ζωῆς» (Ἰω. 8,12)· αὐτὸς θὰ ζῇ μέσα στὸ φῶς.

Φῶς λοιπὸν μπορεῖ νὰ γίνῃ ὁ καθένας διὰ
τῆς πίστεως· ὄχι ὅμως τῆς νεκρᾶς ἀλλὰ τῆς
ἐμ πράκτου πίστεως ποὺ συν οδεύουν τὰ ἔργα.
«Δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου»,
λέει ὁ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος (Ἰακ. 2,18).

Σήμερα στὴν ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν διαβάστη-
 κε ἕνα ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὸν προφήτη Ἠσαΐα (βλ.
Ἠσ. 58,1-11· Τετ. πρὸ Βαΐων, εἰς Τριθέκτ.· Τριῴδιον «Φωτός», σσ. 354-5). Τί ἔ λεγε;
Ἔλεγε, ὅτι ὑπῆρχαν καὶ τότε ἄνθρωποι μὲ τυ-
πικὴ θρησκευτικότητα· νήστευ αν, ἔ καναν κάτι
μικροελεημοσύνες, καὶ μ᾽ αὐτὰ νό μιζαν πὼς ὑπο  -
χρεώνουν τὸ Θεό· προσεύχον ταν κ᾽ ἔλεγαν· Εἶ -
δες, Κύριε, ποὺ νήστεψα, κ᾽ ἔ κανα αὐτὸ κι αὐτό;
λοιπὸν πλήρω  σέ με… Σὰν τὸν ἐργάτη, ποὺ δου-
 λεύει στὸ χω ρά φι καὶ μόλις τελειώσῃ ζητάει
τὴν ἀμοιβή· μὲ τέτοια ἀναίδεια μιλοῦσαν στὸ Θεό.

Καὶ ὁ προφήτης Ἠσαΐας τοὺς λέει· Ἂν δί-
πλα σας ὑπάρχῃ ἔστω καὶ ἕνας πεινασμέ νος,
καὶ ἕνας ἄστεγος, καὶ ἕνας γυμνός, θὰ κολα-
στῆτε. Ἂν ὑπάρχουν ἀδέρφια σας ποὺ ὑ ποφέ-
 ρουν κ᾽ ἐσεῖς τοὺς ἔχετε ἀδική σει καὶ νο μίζετε
πὼς μὲ τὶς νηστεῖες σας κι ὅλ᾽ αὐτὰ θὰ σωθῆ -
τε, ἀπατᾶσθε. Θέλεις, λέει, νὰ διαλυθῇ τὸ σκο-
τά δι τῆς ψυχῆς σου, νὰ λάμ ψῃ μέσα σου τὸ φῶς;
Εὔκολο εἶνε· ἄρχισε μὲ ἀγάπη νὰ κάνῃς τὸ κα λὸ
γύ ρω σου· δῶσε στὸν ἀδικημένο τὸ δίκιο του,
συγ χώρησε, χά ρισε χρέη, δῶσε ἀπ᾽ τὸ ψωμί σου
στὸ φτωχό, στέγασε τὸν ἄστεγο, ντύ σε τὸ γυ-
μνό. Τότε «ῥαγήσεται πρώιμον τὸ φῶς σου» (Ἠσ.
58,8), θ᾿ ἀνάψῃ στὴν καρδιά σου φῶς πνευματι κὸ
κ᾽ ἡ ἀσέληνη νύχτα θὰ γίνῃ μέρα - μεσημέρι.

Δὲν ἀρκεῖ μόνο, ἀγαπητοί μου, νὰ λέμε ὅτι
ὁ Χριστὸς εἶνε φῶς ποὺ «φαίνει πᾶσι»· πρέ-
πει κι ὁ καθένας μας νὰ γίνῃ φῶς, νὰ γίνου-
με μικροὶ ἥλιοι καὶ μέσ᾿ στὸ σκοτάδι νὰ σκορ-
πίζουμε φῶς. Καὶ τότε πραγματικά, ὄχι μόνο
μὲ τὰ λόγια ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἔργα, θὰ μπο-
ροῦμε νὰ ποῦμε «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι»
καὶ ἡ πατρίδα μας θὰ γίνῃ ὅλη φωτεινή.

Αὐτὸ τὸ φῶς, ἀδελφοί μου, τὸ οὐράνιο, νὰ
προσπαθήσουμε ν᾽ ἀποκτήσουμε μὲ τὴν πίστι,
μὲ τὰ ἔργα, μὲ τὴν προσευχή, μὲ ὅλα τὰ μέσα
ποὺ δίνει ἡ Ἐκκλησία μας. Νὰ γίνουμε πνευ-
ματικοὶ πολυέλεοι, καὶ ἔτσι νὰ μποροῦμε νὰ
ποῦμε στοὺς γύρω μας· «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ
τοῦ ἀνεσπέρου φωτός» (τελ. Ἀναστ.). Τὸ δὲ φῶς τὸ
ἀνέσπερο, τὸ ἄδυτο, τὸ αἰώνιο, εἶνε ὁ Κύρι ος
ἡ μῶν Ἰησοῦς Χριστός· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
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