


Κ Ε φ Α Λ Α Ι ο Ε' 

Η ΛΑϊΚΗ ΔΟΞΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ 
ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΎ'ΜΩΝ 

1. Άπό τή!) παραπληροφόρηση στή!) όρθή πληροφόρηση 

α. Ό θρυλος 

γιά την εξακρίβωση 

του φωτός 

ώς ύπφφυσικου 

Θρύλος πλαναται ακόμη καί στίς μέ
ρες μας, κυρίως στΙς επαρχίες, γιά τόν 

τρόπο εξακρίβωσης καί επαλήθευσης 

της ύπερφυσικης προέλευσης του φω-

τός του Παναγίου Τάφου. 'Όπως δια

δίδεται δηλαδή από όρισμένους προσκυνητές (πού μάλιστα 

δέν πολυπραγμονουν) τό αγιο φως ερχεται θαυματουργικως 

«ουρανόθεν» καί, ακολούθως, εΙσέρχεται στό ίερό Κουβού

κλιο, ανάβει τήν λαμπάδα του Πατριάρχη, ό όποίος στή συνέ

χεια (μερίζοντας τό φως σέ δυό δεσμίδες λαμπάδων, κ. «μα

σαλάδες») τό μεταδίδει στό εκκλησίασμα. Παράλληλα μέ με

ρικούς προσκυνητές, καί κάπωα περιοδικά -μάλιστα θρη

σκευτικου φανατισμού - η όρισμένες επαρχιακές εφημερίδες 

πληροφορουν (σπάνια σήμερα, πολύ συχνά ομως εγραφαν πιό 

παλιά) οτι γιά νά εξακριβωθεί ή γνησιότητα του προσφερομέ

νου φωτός ώς ουρανίου, ό Πατριάρχης ύποβάλλεται σέ κά-
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πωα διακριτική ερευνα! Άφου δηλαδή, ενώπιον του λαου, 

απεκδυθεί τά αρχιερατικά του αμφια καΙ μείνει μόνο μέ τό 

στιχάριο, ύφίσταται -τάχα- κάποιο ελεγχο γιά νά διαπι

στωθεί οτι δέν εχει απάνω του ευφλεκτη ϋλη! (πυρεία, κ.τ.π.). 

'Άλλω μετριάζουν τά περί ερευνας του Πατριάρχη μέ αυτό τόν 

τρόπο, καΙ περιορίζουν τό πραγμα στήν παρακολούθηση του 

Άρχιερέως από ενα φύλακα: «'Υπό τάς οψεις του φύλακος 

μοναχου, πού αδιαλείπτως στέκει αγρύπνως ορθοστατων 

(sic), ... ό Έλληνορθόδοξος Πατριάρχης γονυπετεϊ: καΙ προσεύ

χεται μυστικως». (Άπό αρθρο του Στ. Λιππιώτη στήν Βραδυ

vή, 14-3-1963, αναδημοσιευμένο στό δημοσιογραφικό, αλλά 

ευρύτερα αξιόλογο βιβλίο του Τ. Δ. Ψαράκη, πού ηδη αναφέ

ραμε, μέ τίτλο )1vθολόΥΙΟ της 'Ιερουσαλήμ, Άθήνα 1994, σελ. 
91). Άλλά τά πράγματα δέν εχουν ετσι, γιατΙ κανείς φύλακας 

δέν παρακολουθεί τόν Πατριάρχη «αδιαλείπτως καΙ αγρύ

πνως», γιά νά αποτρέψει -τάχα- ϋποπτη ενέργεια. Αυτό 

γίνεται ακόμη πιό ανακριβές μέ τή διατύπωση οτι ό Πατριάρ

χης βρίσκεται «ύπό τάς οψεις του φύλακος» καί καθ' ον χρό

νον «γονυπετεί καί προσεύχεται». 'Όμως τουτο γίνεται μέσα 

στό αγιο Κουβούκλιο οπου παραμένει κλεισμένος μόvο ό Πα

τριάρχης σύμφωνα μέ παλιά παράδοση (Khitrowo, δ.π. σ. 

316). ΚαΙ κατά τήν παρατήρηση του Καλ. Μηλιαρα,Ν.Σιώv, 

τ. ΞΒ', 1967, σελ. 235 « ... ό Πατριάρχης εΙσέρχεται εΙς τόν Τά

φον, ό δέ Άρμένιος κληρικός - οστις τόν ακολουθεί γιά νά 

παραλάβει τό φως- μένει εν τc{) πρoθαλάμ~ αυτου» καΙ 

«έκεί ίστάμενος» δέχεται τό αγιο φως από τήν μιά λαμπάδα 

του Πατριάρχη. ('Ό.π. σελ. 237). Άνακριβές λωπόν οτι εκεί 

μέσα βρίσκεται φύλακας ... 
'Όλη αυτή ή πάρα πάνω δηθεν διαδικασία, ειναι ανακρι

βής καί απαράδεκτη. Γνωρίζουμε τήν εν λόγ~ τελετή καί 

ε'ίμαστε βέβαιοι οτι τίποτε άπό αυτά δέ!) συμβαίvει. 'Εάν 
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δμως συνέβαινε, αυτός ό 1 ελεγχος θά αποτελουσε, βασικά, 
ασέβεια πρός τό εργο καί πρός τό Ιερό καί αδιάβλητο πρόσω

πο του Πατριάρχη. 'Ο θρυλος αυτός είναι προ'ιόν κατώτερης 

λα·ικης ευσεβόφρονος αφέλειας καί προέρχεται, από τήν διά

θεση νά αυτοδικαιώσουν μερικοί τήν πίστη τους μέ λογική 

απόδειξη, αλλά καί νά εναντιωθουν στούς Δυτικούς οΙ όποίοι, 

δπως ε'(δαμε, όνομάζουν πλαστό τό θαυμα του φωτός. 'Όμως 

ό θρυλος της καχύποπτης καί ανευλαβους «παρακολούθη

σης» του Πατριάρχη, σέ Ιερότατη στιγμή εκτέλεσης του καθή

κοντός του, ύποβιβάζει σέ «απάτη» τήν εντιμη καί ακατάκρι

τη συμπεριφορά του, καί τόν παρουσιάζει ετσι ώς συνεργό 

στήν εμφάνιση ένός Ψευδοθαύματος! ουδέποτε δμως μαρτυ

ρείται, από σοβαρούς ερευνητές, μιά τέτοια διαδικασία, ή 

όποία εξ αλλου είναι εντελως ξένη στίς αρχές της 'Ορθόδοξης 

'Εκκλησίας, δπου ισχύει ή προβολή της αλήθειας καί μόνο. 

Καί ποιός, τέλος πάντων είναι εκείνος πού θά εμφανιζόταν 

(αν δεχτουμε ακόμη καί τυπικως) ώς ό έπόπτης μιας υΨιστης 

μυσταγωγικης τελετης (αρα ανώτερος του Ίερουργουντος!) ; 
τι εχέγγυα θά διέθετε καί ποιός θά τόν δριζε, αναγνωρίζοντας 

ετσι τό «ύπέρ τήν Κεφαλήν» κυρος του; - Φαιδρότητας 

πράγματα! Πάντως μιά άρμόδια εκκλησιαστική διάψευση θά 

ηταν, νομίζουμε, σκόπιμη, ώς καί ή ευρύτερη κοινοποίησή της. 

Άλλά καί ή αφαίρεση των αμφίων του Πατριάρχη απο

τελεί, τό λιγότερο, αφελη παρεξήγηση. Γιατί τουτο δέν γίνεται 

γιά τόν ανετο, δηθεν ελεγχό του (σχόλιο απύθμενης καχυπο

Ψίας) οϋτε γιά νά συμβολίσει ~τσι, μέ τό (συνήθως ύπόλευκο) 

στιχάριό του τόν αγγελο πού καθισμένος στόν «λίθον του 

μνήματος» κήρυξε τήν Άνάσταση ('Ο Πατριάρχης «ύποδύεται 

τόν 'Άγγελον» κατά τό αρθρο, στό βιβλίο Ψαράκη, σελ 95). Ή 
αφαίρεση των αμφίων καί ή εμφάνισή του μόνο μέ τό στιχάριο 

αποτελεί μέρος του σχετικου Τυπικου της 'Εκκλησίας. Δηλαδή 
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πρόκειται γιά διαδικασία ή όποία σημαίνει δτι ό Πατριάρχης, 

εκφράζοντας ταπείνωση καί ακρα ευλάβεια, πρίν πλησιάσει 

καί περάσει στό Πανάγιο 'Άδυτο απεκδύεται τά δηλωτικά του 

επισκοπικου αξιώματος αμφια (σάκκο, ώμοφόριο, μίτρα, καί 

αποχωρίζεται από τά εντυπωσιακά διάσημα εξουσίας, δηλαδή 

τήν ποιμαντορική ράβδο καί τά εγκόλπια). ΚαΙ φορώντας τό 

στιχάριο (τό άπλούστερο καί κοινό αμφιο γιά κάθε βαθμίδας 

κληρικό, πού προέρχεται από τόν αρχαίο χιτωνα, tunica η alba 
γιά τό λευκό του χρω μα) προσέρχεται μόνο μέ τήν χάρη της 

αρχιερωσύνης του γιά νά παραλάβει τό φως τό όποίο (ηδη 

αγιο, από τόν χωρο πού βρίσκεται) θά καταστεί ιδιαιτέρως 

άγία καί χαρισματουχος δωρεά, οχι από αυτόν, αλλά από τόν 

Μέγα ΆΡχιερέα Χριστό, υστερα από τήν θερμή Ικεσία πού θά 

του απευθύνει μέ τήν ειδική Ευχή. 

Σχετικά μέ τήν προέλευση αυτης της πρακτικης, δηλαδή 

της τελετουργίας μόνο μέ τό στιχάριο (χιτωνα) παρατηρουμε 

δτι, δπως συμβαίνει καί μέ όρισμένες λειτουργικές πράξεις οΙ 

όποίες μιμουνται, η τελουν ύπό τήν επίδραση της Παλ Διαθή

κης η του έβρα"ικου τυπικου , ετσι καί εδω πιθανόν νά εχουμε 
επίδραση του Λευιτικού, ΙΣΤ', 3-4: «οϋτως εισελεύσεται Άαρών 

εις τό αγιον (του ναοω ... καί χιτωνα λινουν εσται επί χρωτός 
αυτου, καί ζώνη λινή ... ». 'Επίσης, στ. 23 «καί εισελεύσεται 
Άαρών εις τήν σκηνήν του Μαρτυρίου καί εκδύσηται τήν στο

λήν τήν λινήν ην ενδεδύκει εισπορευομένου αυτου εις τό αγιον, 

καί αποθέσει αυτήν, εκεί». (Πρβλ καί Φίλωνα, Νόμων Εερών 

άλληΥορία, 256 καί E.R. Dodds, Pagan and Christian in an Age of 

Anxiety, Μπέλφαστ 1963, κεφ. ΠΙ, σ. 133). 'Άν τώρα αυτή ή 

έβραική επίδραση είναι πιθανή, βέβαιο είναι καί ανάλογο τελε

τουργικό στά αρχαία μυστήρια, αλλά καί στήν 'Ορθόδοξη Θ. 

Λειτουργία δπου ό αρχιερέας, σέ όρισμένη φάση αφαιρεί όρι

σμένα αμφια η διάσημά του (ώμοφόρω, μίτρα, κ.λπ.). 
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β. Ή δεΎjτική Ευχή 

του ΠατριάρχΎj 

ώς Ύι μόνΎj ύπεύθυν-η 

εκφρασΎj της φύσεως 

καΙ της εννοίας 

του άγίου φωτός 

Ύστερα από τήν ανάπτυξη των προ
υποθέσεων στά προηγούμενα Κεφά

λαια, ό αναγνώστης είναι πλέον προ"ί

δεασμένος γιά νά γνωρCσει τήν σημα

ντική δεητική Ευχή. Ό Πατριάρχης 

κρατώντας τίς δύο (πολυσώματες) 

σβηστές λαμπάδες, εισέρχεται στό αγ. 

Κουβούκλιο καΙ κλείνεται στόν Πανάγιο Τάφο. Έκεί, ώς γρά

φει ό Κάλ. Μηλιαρας, «κλίνας τά γόνατα μετά φόβου καί κα

τανύξεως αναγινώσκει τήν ακόλουθον ευχήν». (Τήν παραθέ

τουμε όλόκληρη καί ακριβως ώς εχει στήν Νέα Σ ιών, τό επί

σημο δημοσιογραφικό αργανο του Πατριαρχείου 'Ιεροσολύ

μων, τόμ. ΞΒ', 1967 σελ. 235, δηλαδή στή μελέτη γιά τό αγιο 
φως του Καλ. Μηλιαρα. Ό αναγνώστης θά πρέπει νά προσέ

ξει την ευχή Ιδιαιτέρως). 

Δέσποτα Κύριε 'Ιησου Χριστέ, ή αρχ(φωτος σο

φ(α του ανάρχου Πατρός. Ό φως οικων απρόσιτον, ό 

ειπών εκ σκότους φως λάμφαι, ό ειπών Υενηθήτω φως 

και εΥένετο φως, Κύριε, ό του φωτός χορηΥός, ό εξα

ΥαΥών ήμάς από του σκότους της πλάνης και εισαΥα

Υών εις τό θαυμαστόν φως της σης εΠΙΥνώσεως, ό την 

yΎjν μέν πάσαν διά της εν αυτΏ ενσάρκου παρουσ(ας 

σου, τά καταχθόνια δέ διά της εις ΆδΗV καταβάσεώς 

σου φωτός πληρώ σας και χαράς, μετά δέ ταυτα διά 

των άΥ(ων σου αποστόλων φως καταΥΥε(λας πάσι 

τοις εθνεσιν. Ευχαριστουμεν σοι, δτι διά της ευσε

βους πίστεως μετήΥαΥες ήμάς από σκότους εις φως 

και ΥεΥόναμεν υ[ο( διά του άΥ(ου βαπτ(σματος, θεα

σάμενοι τήν δόξαν σου πλήρη ουσαν χάριτος και 

αληθείας αλλ' (Jj φωτοπάροχε Κύριε' ό τό μέΥα φως 

222 

ων, ό ειπών, ό λαός ό καθήμενος εν σκότει. Δέσποτα 
Κύριε, τό φως τό αληθινόν, δ φωτίζει πάντα ανθρω

πον ερχόμενον εις τόν κόσμον' τό μόνον φως του κό

σμου και φως της ζωης των ανθρώπων, 015 από της 
δόξης επληρώθη τά σύμπαντα, δτι φως εις τόν κό

σμον iλήλυθας διά της ενσάρκου σου οικονομ(ας, ει 

και οΕ ανθρωποι ηΥάπησαν μάλλον τό σκότος η τό 

φως σύ Κύριε φωτοδότα, επάκουσον ήμων των 

άμαρτωλων και αναξ(ων δούλων σου των τΏ ωρςχ 

ταύτrι παρισταμένων τΙ:;:> παναΥ(Ι;> σου και φωτοφόρι;> 

τούτι;> τάφι;> και πρόσδεξαι ήμάς τιμωντας τά αχρα

ντα πάθη σου, τήν παναΥ(αν σου σταύρωσιν, τόν 

έκούσων θάνατον και τήν εν τι:;:> πανσεβάστι;> τούτι;> 

μνήματι του τεθεωμένου σου σώματος κατάθεσιν και 

ταφήν και τριήμερον εξανάστασιν, ην χαρμονικως 

ηδη αρξάμενοι έορτάζειν, μνε(αν ποωύμεθα και της 

εν Άδου καθόδου σου, δι' ης τάς εκεισε των δικα(ων 

κατεχομένας φυχάς δεσποτικως ηλευθέρωσας τΏ 

αστραπη της σης θεότητος φωτός πληρώ σας τά κα
ταχΘόνια. 'ΌΘεν δή αΥαλλομένη καρδ(ςχ και χαρ~ 

πνευματικη κατά τουτο τό ύπερευλΟΥημένον Σάββα

τον τά εν yΎj και ύπό yΎjν Θεοπρεπως τελεσΘέντα σοι 

σωτηριωδέστατα μυστήρια σου έορτάζοντες και σέ 

τό οντως ίλαρόν και εφετόν φως εν τοις καταχΘον(οις 

Θεϊκως επιλάμφαν, εκ τάφου δέ Θεοπρεπως αναλάμ

φαν αναμψνησκόμενοι, φωτοφάνειαν ποι

ούμεΘα, σου τήν πρός ήμάς συμπαΘως yενoμένΗV 

Θεοφάνειαν, εικον(ζοντες- επειδή ΥάΡτΏ σωτηρ(ι;> 

και φωταυΥει νυκτ( πάντα πεπλήρωται φωτός ουρα

νός τε και yΎj και τά καταχΘόνια διά τό ύπερφυές μυ

στήρων της εν ".f.lδου καΘόδου σου καΙ' της εκ Τάφου 

223 



σου τριημέρου αναστάσεως. Διά τούτο, εκ τού επι 

τούτον τόν φωτοφόρον σου Τάφον ενδελεχως και 

αειφώτως εκκαισμένου φωτός ευλαβως λαμ

βάνοντες, διαδιδόαμεν τοις πιστεύουσιν εις σέ τό 

αληθινόν φως και παρακαλούμεν και δεόμεθά σου, 

ΠανάΥιε Δέσποτα, δπως αναδειξης αυτό αΥια

σμού δωρον και πάσης θεϊκής σου χάριτος πεπληρω

μένον, διά τής χάριτος τού ΠαναΥιου και φωτοφόρου 

Τάφου σου' και τούς απτομένους ευλαβως αυτού 

ευλoyήσrις και αyιάσrις, τού σκότους των παθων 

ελευθερων και των φωτειvoτάτων σου σΚΗVων κατα

ξιώσrις, δπου φως τό ανέσπερον τής σής θεότητος λά

μπει' χάρισαι αυτοίς, Κύριε, υΥιειαν και ευζωιαν και 

τούς ο/χους αυτων παντός αγαθού πλήρωσον. 

Ναί, Δέσποτα φωτοπάροχε, επάκουσόν μου 

τού αμαρτωλού εν τΏ ωρςχ ταύτrι και δός ήμίν τε και 

αυτοίς περιπατείν εν τci3 φωτι σου και εν αυτci3 μέ

νειν, εως τό φως τής προσκαιρου ζωής εχομεν. Δός 

ήμϊV, Κύριε, ['να τό φως τής προσκαιρου ζωής ταύτης 

εχωμεν. Δός ήμϊV Κύριε, ίνα τό φως των καλων εΡΥων 

ήμων λάμπrι εμπροσθεν των ανθρώπων και δοξάζωσι 

σε σύν τci3 ανάρχιΡ σου Πατρι και τci3 ΠαναΥΙιΡ Πνεύ

ματι. Εις φως Υάρ εθνων ήμάς τέθεικας, ίνα αυτοίς τfι 

σκοτιςχ περιπατούσι φαίvωμεν.Άλλ' ήμείς ήΥαπήσα

μεν τό σκότος μάλλον η τό φως, φαύλα πράσσοντες. 

Πάς Υάρ ό φαύλα πράσσων μισεί τό φως κατά τόν 

αψευδή λόΥον σου' διά τούτο όσημέραι προσκόπτο

μεν αμαρτάνοντες, επειδή περιπατούμενεν τΏ σκο

τΙςχ . .ί1λλ' αξιωσον ήμάς τό υπόλοιπον τής ζωής ήμων 
βιωτεύσαι πεφωτισμένους τούς οφθαλμούς τής δια

'Υοιας ήμων. Δός ήμίν, ωα ώς τέκνα φωτός περιπατή-
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σωμεν εν τci3 φωτι των εντολων σου' τό τού αΥιου βα

πτισματος φωτεινόν ενδυμα, δπερ διά των εΡΥων 

ήμαυρώσαμεν, λεύκανον ώς τό φως, ό αναβαλλόμε

'Υος τό φως ωσπερ [μάτιον. Δός ήμίν ενδύσασθαι τά 

δπλα τού φωτός, ωα δι' αυτων τόν αρχοντα τού σκό

τους τροπούμεθα, δς μετασχηματιζεται εις αΥΥελον 

φωτός. Ναι, Κύριε, και ώς εν ταύτrι τΏ ήμέρςχ τοίς εν 

σκότει και σκι~ θανάτου καθημένοις φως ελαμψας, 

ουτω σήμερον λάμψον εν ταίς καρδ(αις ήμων 

τό σόν ακήρατον φως, ωα διά τούτου φωτιζόμενοι 

και θερμαινόμενοι εν τΏ πιστει δοξάζομέν σε τό μό

vov εκ μόνου τού αρχιφώτου φωτός [λαρόν φως εις 
τούς ατελευτήτους αΙώνας . .ί1μήν». 

Μετά τό τέλος της ευχης «ό Πατριάρχης μετά πάσης 

ευλαβείας ασπάζεται τόν αγων Τάφον καί λαμβάνει τό αγων 

φως Όπερ, εξερχόμενος εξ αυτου εΙς τόν προθάλαμον αυτου, 
μεταδίδει ... κ .λπ .». 

'Όπως γίνεται φανερό ή Ευχή αυτή ειναι πολύ διαφωτι

στική καί έπομένως σπουδαία γιά τό θέμα μας από τήν απο

ψη του περιεχομένου της. (Ό περισσότερο εγκρατής της ελλη

νικης γλώσσας αναγνώστης, ας μή αποβλέΨει στήν ελλειψη 

πρωτοτυπίας της Ευχης, μέ τήν ύπερβολική συμπίληση Γρα

φικων χωρίων -κατά τήν κρατουσα εκκλησιαστική συνή

θεια- ουτε στήν πλημμελη σύνταξη καί στίξη. 'Ας αποβλέΨει 

στήν ουσία του κειμένου ή όποία γίνεται μέ σαφήνεια αντιλη

πτή, καί καθιστα ετσι τήν Ευχή αξια Ιδιαίτερης σημασίας). 

Πραγματικά αποβλέποντας στό περιεχόμενο της EυχYjς 

διαπιστώνουμε Ότι πουθενά δέν γίνεται λόγος (ουτε κάν 

ύπαινιγμός) περί «ανωθεν κατερχομένου αύλου φωτός» κατά 

τήν στιγμή εκείνη, αλλά εννοείται μόνο φως φυσικό πού ανά-
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βετω στήν άνάμνησΎlj του Άναστάντος Xρ~στoυ, του άληθ~νoυ 

φωτός του κόσμόυ. Tελετoυργ~κως δέν εχουμε την, λεγόμενη, 
εύχή εύχαρ~στίας (δπως θά ηταν ή εύχή εάν μόλ~ς ε'ίχαμε λάβε~ 

τό αυλο φως), άλλά εχουμε ευχή ίκεσίας, δηλαδή δεήσεως

παρακκλήσεώς μας, δπως ευλογηθεϊ: καί (ώς άναστάσψο) κα

ταστεϊ: Ιδ~αίτερα αγ~o, καθώς, δηλώνε~ ή φράση της ευχης «ν ά 

άναδε~χθη» τό φως oχ~ μόνο «άγ~ασμoυ δωρον» άλλά 

«καί πάσης θείκης χάρ~τoς πεπληρωμένον». Άλλά πωό φως, 

ευχετα~ ό Πατρ~άρχης νά γίνε~ τέτοιο; Βεβαίως τό «ε Ι ς ά ν ά

μνησ~ν» (δπως άναφέρε~ ή ευχή) φυσ~κό φως,τό όποi:ο άνά

βε~ ό Πατρ~άρχης άπό την κανδήλα του Παναγίου Τάφου. Ή 

Ευχή εΙνω σαφέστατη. Λέγε~ δηλαδή δτ~ εμεi:ς «άγαλλομένη 

καρδία», δηλαδή μέ χαρά «έορτάζοντες» αυτό «τό ύπερευλο

γημένον Σάββατον τά ... μυστηρ~ά σου», καί ενθυμoύμενo~ 
'Εσένα πού είσω τό φως τό όποi:ο ελαμψε άπό τόν τάφο μέ 

τρόπο αξιο του Θεου (<<καί σέ τό οντως ίλαρόν φως ... τό εκ 
του τάφου θεοπρεπως άναλάμψαν ά ν α μ ~ μ ν η σ κ ό μ ε ν ο ~ ») 
κάνουμε εμεi:ς -τελετή- εμφάν~σης φωτός (<<φωτoφάνε~αν 

ΠΟΙΟΥΜΕΘΑ») εΙκονίζοντας ετσ~ τήν θεoφάνε~ά σου (δηλαδή 

τήν θείκή του φωτοβόλο εμφάν~ση) πού μέ την συμπόν~α σου 

εγ~νε άπό Σένα γ~ά μας (<<εΙκονίζοντες σου την πρός ήμας συμ

παθως γενομένην θεoφάνε~αν»). Καί ή Ευχή, άφου άνέφερε δτ~ 

εμείς κάνουμε τήν δ~κή μας φωτoφάνε~α σέ άνάμνηση (<<άνα

μψνησκόμενω»), του Xρ~στoυ, πού ώς φως ελαμψε άπό τόν 

τάφο (καί της όποίας άπλη άπε~κόνιση άποτελεί ή δ~κή μας 

τελετή), προχωρεί καί εξηγεί τό άπό που παίρνετα~ τό φως 

γ~ά νά άνάψουν οί λαμπάδες καί, στη συνέχε~α, νά μεταδοθεί 

στούς π~στoύς. Καί εΙνω ό τόπος αυτός ό αγιος Τάφος καί 

πηγή του φωτός τό όποίο, εύλαβως λαμβάνε~ ό Πατρ~άρχης, 

εΙνω ή ίερή λυχνία πού ΣΤΝΕΧΩΣ καί πάντοτε καίε~ εκεί. 

'Επαναλαμβάνουμε τίς φράσε~ς του κεψένου: «Δ~ά τουτο, εκ 
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του επί τουτον τόν φωτοφόρον σου Τάφον ενδελεχως καί 

άε~φώτως εκκαιομένου φωτός ευλαβως λαμβάνοντες δ~α

δ~δόαμεν τοi:ς π~στεύoυσ~ν εΙς σέ τό άληθ~νόν φως ... ». Τέλος ή 
ευχή, άφου δ~ευκρίνησε δτ~ ή τελετή της φωτoφάνε~ας γίνετω 

«εΙς άνάμνησ~ν» της θεoφάνε~ας του Χριστου, καί άφου δή

λωσε τό πόθεν άνάβε~ τό (συμβoλ~κό της Άναστάσεως) φως, 

καταλήγε~ στην παράκληση πρός τόν Θεό δπως αυτό τό (φυ

σ~κό) φως πού παίρνουμε άπό τόν αγιο Τάφο (καί πού, μάλ~

στα, τό παίρνουμε «τό ύπερευλογημένον Σάββατον», δπως 

τό άναφέρε~) νά γίνε~ καί αυτό πλoύσ~α ευλογημένο (δηλαδή 

καί αυτό ύπερ-ευλογημένο). Τονίζουμε τή δ~ατύπωση: «Πα

ρακαλουμεν καί δεόμεθά σου, Πανάγ~ε Δέσποτα, δπως 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ αυτό άγ~ασμoυ δωρον καί πάσης θε'ίκης χάρ~τoς 

πεπληρωμένον ... ». Άξ~oπρόσεκτη ή λέξη «άναδείξης» ή 
όποία δηλώνε~ καθαρά δτ~ τό φως (oχ~ μόνο δέν είνα~ ουρανό

πεμπτο, άλλά) δέν εχε~ άκόμη άναδε~χθεί Ιδ~αίτερoν «άγ~α

σμου δωρον», δηλαδή δέν εχε~ γίνε~ άκόμη τό προσδοκώμενο 

νέο αγιο φως της «κλητης καί άγίας ήμέρας», τό «κωνόν φως 

του κα~νoυ Πάσχα» η, κατά τόν Γρηγόρ~o Nαζ~ανζηνό, «τό του 

μεγάλου φωτός άντίτυπον». 'Εάν δμως, μέ αλλα λόγ~α, τό 

φως ηταν ουρανόπεμπτο, τότε θά ηταν «άφ' έαυτου» άναδε

δε~γμένo αγιο, καί δέν θά παρακαλουσε ό Πρωθ~εράρχης 

δπως τό άναδείξε~ ό Θεός. Καί πως θά γίνε~ αυτη ή άνάδε~ξη; 

'Επεξηγεί ή ευχή: «δ~ά της χάρ~τoς του Παναγίου Τάφου». 

[Τέλος, παρατηρουμε άκόμη δτ~ άξιοπρόσεκτη, ώς δηλωτ~κή 

της εννοίας του φωτός, εIνα~ καί ή όρθοδοξότατη φράση πρός 

τό τέλος της Εύχης: «λάμψον εν ταίς καρδίως ήμων τό σόν 

άκήρατον φως». Ή φράση βέβωα σημαίνε~: παράκλησή μας 

δπως, Σύ ό Θεός, στείλε~ς τήν όλοκάθαρη λάμψη του φωτ~

σμου σου στόν εσωτερ~κό μας κόσμο (καί oχ~, φυσ~κά, στά 

ύλ~κά μας μάτ~α ώς εξωτερ~κή, όρατη θαυματουργία]. 
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Σχετικά τώρα μέ τ';ιν δομή της Ευχης καΙ τήν φραστική 

διατύπωση διαπιστώνουμε τήν επίδραση ευχών του Μεγ. 

Άγιασμου τών Θεοφανείων (Όπως γίνει «τό υδωρ αγιασμου 

δώρον καί ... αναδειχθηνω αυτό αποτρόπαων ... »), καί της 

ευχης γιά τήν μετουσίωση τών Τψίων Δώρων στήν Λειτουργία 

του Μ. Βασιλείου (δέετω ό Ιερέας Όπως ό Θεός τά Τ. Δώρα 

«ευλογησω, αγιάσω καί αναδείξω»). Λοιπόν «αγιάσω καί 

αναδείξω», εχουμε σέ αυτές τίς ευχές, Όπως ακριβώς καί στήν 

ευχή του αγίου φωτός. 

γ. Συμπερασματικός 

χαρακτηρισμός 

τών δύο μορφών 

τού άγίου φωτός. 

Άγωγραφικές 

ύπoμν~σεις. 

Κοινό τό βίωμα 

τού άγ. φωτός, 

άλλά άνάλογο 

μέ την πΙστ'Yj 

"Ας κοιταξουμε συμπερασματικά, 
στό τέλος της μελέτης μας, τούς χαρα

κτηρες του φωτός πού μας απασχόλη

σε. ΕΥδαμε δτι αυτοί αφορουν σέ δύο 

μορφές φωτός: Α) Στό φυσικό, αλλά 

(καθιστάμενο) αγω φώς, τό όποίο 

προσφέρει ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία από 

τόν Πανάγω Τάφο, ώς σύμβολο του 

Χριστου καί της Άναστάσεώς του, καί 

Β) στό αλλο φώς, τό υπερφυσικό (τό εξ 

απαρχης αγω) πού συνιστα ενέργεια του Τριαδικου Θεου καί 

εκδηλώνετω ώς θεία δωρεά σέ αξιές της προσωπικότητες, 

αλλά καί σέ υΨιστα Γεγονότα πού εΙνω γνωστά, Ιδιαίτερα 

από τήν Κωνή Διαθήκη. 

ΕΙδικότερα: Τό πρώτο φώς, αν καί κηστό (φυσικό), 

δμως «αγιαζόμενο» προσφέρετω «εΙς τύπον» του ακτιστου 

θείου φωτός καί σύμβολο του Άναστάντος φωτοδότη. Καί, αν 

καί κτιστό, Όμως εΙνω καί τουτο πληρες από τήν δυναμική της 

Χάριτος (δπως, υπενθυμίζουμε, τό νερό του αγιασμου, τό λά-
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δι στό ευχέλαω x.CU, εφ' Όσον κατά τόν αγω Παυλο (Α' Τι
μόθ. δ' 4-5) «παν κτίσμα του Θεου καλόν καί αγιάζετω διά 

λόγου θεου καΙ εντεύξεως», δηλαδή προσευχης. (Καί εδώ ή 

«εντεuξις» εγινε μέ τήν Ευχή του Πατριάρχη). ΚαΙ ή δυναμική 

της Χάριτος ισχύει γιά Όσους δέχοντω αυτό τό φώς μέ τόν 

βαθμό της πίστεως πού απωτείτω (πίστεως ελεύθερης από

φασης) καΙ Όχι γιά εκείνους πού απλώς τό παίρνουν από συ

νήθεια, η γιά τό εθψο, δηλαδή τυπικά καί μοιρολατρικά. Καί 

εκείνοι πού τό δέχοντω μέ αυτή τήν προϋπόθεση, της ελεύθε

ρης επιλογης τους, καταλαβαίνουν Όη ή πίστη αυτή ενεργο

ποιείτω χωρίς νά υπάρχει ή ανάγκη του θαύματος (πού θέλεις 

- δέν θέλεις τό αποδέχεσω), δπως διδάσκει ό 'Ιωάννης ό 

Χρυσόστομος, καί εμείς ηδη τό σημειώσαμε: «ή γάρ ισχύς της 

πίστεως ουκέτι της του θαύματος δείτω συμμαχίας»! (Όμιλία 

στίς Πράξεις τών Άποστόλων, P.G. τ. 60, 196). Κοντολογίς, 

εκείνοι πού εχουν αυτή τήν υγιη θρησκευτικότητα, εΙνω 01. πι
στοί στό μυσηκό καί αθέατο θαυμα του αγιασμου (κατά τήν 

Ευχή πού εΥδαμε) καί Όχι δσοι γίνοντω πιστοί από τό θεατό, 

τό οπτικό θαυμα. 'Επειδή, δπως βεβαίωσε ό 'ίδως ό Άναστάς, 

εΙνω «μακάρωι 01. μή Ιδόντες καί πιστεύσαντες», ώς ελεύθε

ροι ανθρωποι, καί Όχι εκείνοι πού επειδή εΙδαν, πίστεψαν, 

αναγκαστικά βέβωα. Γιατί ποιά αξία εχει τό «δτι (δηλαδή 

επειδή) έώρακάς με, πεπίστευκας;» (Ίω. κ' 29). 

Στό φυσικό, αλλ' αγιασμένο φώς, υπενθυμίζουμε εδώ 

δτι, ανήκει καί εκείνο τό φώς τό όποίο, τήν νύχτα του Μεγ. 

Σαββάτου (καί πρίν από τό Ευαγγέλω της Άναστάσεως) 

προσφέρετω στίς 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες μέ τή λαμπάδα του 

επισκόπου η l.ερέως, (δηλαδή κατά μίμηση της πρακηκης 

του Παναγίου Τάφου), μέ τό «Δευτε λάβετε φώς εκ του ανε

σπέρου φωτός ... ». Άλλά παρόμοω φώς (πού πρέπει νά 
ανάβει από τήν ακοίμητη κανδήλα) εμφανίζει ή 'Εκκλησία ώς 
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