
Εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἡμέρα Κυριακή· ποῦ βρί-
 σκονται οἱ πολλοί; Δυστυχῶς, ἐπὶ ἑκατὸ

Χριστιανῶν οἱ ἐνενηνταοχτὼ ἀπουσι άζουν,
μικρὸ ποσοστὸ ἐκκλησιάζεται. Κι αὐτοὶ ὅμως
οἱ λίγοι ποὺ ἐκκλησιαζόμεθα πῶς ἐκκλησιαζό -μεθα; Διότι δὲν ἀρκεῖ ἁπλῶς νὰ βρισκώμαστε
μέσα στὴν ἐκκλησία. Μποροῦμε ἐμεῖς νὰ ποῦ -
με «Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος» (Γέν. 28, 17); ἢ ἐ κεῖ -
νο ποὺ εἶπε ὁ Δαυΐδ, «Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώ -
ματά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων. ἐπιποθεῖ καὶ
ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυ ρίου»
(Ψαλμ. 83,2-3); μποροῦμε τὴν ὥρα αὐτὴ νὰ αἰ σθαν-
θοῦ με ἐκεῖνο ποὺ αἰσθάνθηκε ὁ λῃστὴς καὶ νὰ
ποῦμε τὸ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν
τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42); αἰσθανόμαστε στὴλατρεία τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ; Ἐὰν ὄχι, τότε
τί μᾶς ὠφελεῖ ὁ ἐκκλησιασμός; Τὸ κορμὶ εἶνε
ἐδῶ, τὸ πνεῦμα μας ποῦ εἶνε; Ὁ ἄγγελος θὰ
σημειώσῃ σήμερα· Ἦταν παρὼν τῷ σώματι, ἀλ λ᾽
ἀπὼν τῷ πνεύματι. Παρόντες, ἀλλ᾽ ἀπόντες.

Τὸ νὰ ἐκκλησιαστῇ κανεὶς εἶνε εὔκολο, ἀλ -
λὰ πόσο δύσκολο εἶνε ἀπὸ τὸ «Εὐλογημένη ἡ
βασιλεία…» μέχρι τὸ «Δι᾽ εὐχῶν …» τὸ πνεῦ -μα μας νὰ εἶνε ἀπόλυτα στὸ Θεό! Γι᾽ αὐτὸ ἡ
Ἐκκλησία, ποὺ ξέρει τὴ δυσκολία μας, συνε -
χῶς μᾶς προτρέπει· «Πρόσχωμεν», προσέξ-
τε, «Σοφία, πρόσχωμεν». Μᾶς λέει νὰ πετάξου -
με ἔξω ὅλα τὰ σκουπίδια, τὶς μάταιες σκέψεις.
Κι ὅταν πλησιάζει τὸ κρισιμώτερο ση μεῖο τῆς
θείας λειτουργίας μᾶς λέει· «Ἄνω σχῶ μεν
τὰς καρ δίας», ἡ καρδιά μας νά ᾽νε ψηλά.

Ὅσοι πάντως ἐκκλησιάζονται μὲ εὐλάβειακαὶ πίστι, εἶνε μακάριοι. Αὐτοὶ δὲν πατοῦν στὴ
γῆ, ὑψώνονται στὰ οὐράνια, βλέπουν τὰ ἀό-
ρατα, ἀκοῦνε φωνές, ἑνώνονται μὲ τοὺς ἁ γί-
ους ἀγγέλους καὶ ψάλλουν μαζί τους «Ἅγι ος,
ἅγιος, ἅγιος Κύριος σαβαώθ…» (Ἠσ. 6,3)!

Γι᾽ αὐτὸ σᾶς ἐρωτῶ· ἐμεῖς πῶς ἐκκλησιαζό-
 μεθα; Οἱ ψυχὲς ἐκεῖνες ἀκοῦνε τὰ θεῖα λόγια

μὲ προσοχή, ῥουφᾶνε κάθε λόγο τῆς λατρεί-ας ὅπως ἡ γῆ τὴ βροχὴ τώρα τὸ φθινόπωρο. 
Ἀπ᾽ ὅλα ὅσα ἀκούστηκαν σήμερα στὴ θεία

λειτουργία ξεχωρίζω λίγα λόγια, ποὺ θά ᾽μουν
εὐτυχὴς ἂν μποροῦσα νὰ τὰ φυτέψω στὴν καρ-
 διά σας. Εἶνε ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀποστόλου. Προσ έξα-
 τε πῶς ἀρχίζει; «Ὁ Θεός», λέει, «ὁ εἰπὼν ἐκ σκό-
 τους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις
ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης
τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. 4,6).
Σὰν δύσκολα φαίνονται αὐτά. Τί λέει ἐδῶ;

* * *Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου, ὁμιλεῖ
γιὰ τὸ φῶς. Ἀλλὰ ποιό φῶς; Δύο φῶτα ὑπάρ-
χουν· τὸ ἕνα ὑλικό, καὶ τὸ ἄλλο πνευματικό.
⃝ Καὶ τὸ ὑλικὸ πάλι φῶς διακρίνεται ἀναλό-
γως τῆς πηγῆς ποὺ τὸ ἐκπέμπει· φῶς δίνει ἕ -
νας πυρσός, ἕνα δᾳδί, ἕνα κερί, ἕνα λυχνάρι,
ἕνα καντήλι, μιὰ λάμπα πετρελαίου· ἀλλὰ φῶς
μᾶς δίνει καὶ μία ἠλεκτρικὴ λάμπα, ἕνας πο-
λυέλεος, ἕνας προβολέας· φῶς ἀκόμη, γλυκὸ
φῶς, μᾶς στέλνει τὴ νύχτα ἡ σελήνη, καὶ τέ-
λος φῶς, τὸ λαμπρότερο ἀπ᾽ ὅλα, εἶνε τὸ φῶς
τοῦ ἥλιου. Ὅλα αὐτὰ εἶνε ὑλικὰ φῶτα.

Τὸ φῶς εἶνε κάτι πολὺ λεπτὸ καὶ εὐκίνητο.
Τρέχει μὲ ταχύτητα ἀσύλληπτη, πιὸ γρήγορα
ἀπὸ τὸν ἦχο, καὶ πολὺ γρηγορώτερα ἀπὸ τὸ
αὐ τοκίνητο, τὸ σιδηρόδρομο, τὸ ἀερο πλάνο,
ἀκόμη καὶ τὸν πύραυλο. Ἂν κανεὶς ταξίδευε
καὶ μὲ τὸ ταχύτερο μεταφορικὸ μέσο, θὰ χρει-
 άζονταν χρόνια καὶ χρόνια γιὰ νὰ φτάσῃ ἀ πὸ
τὴ γῆ στὸν ἥλιο, τὸ φῶς ὅμως διανύει αὐ τὴ
τὴν ἀπόστασι ἀστραπιαῖα· μέσα σὲ 8 λεπτὰ ὁ
ἥλιος εἶνε μέσα στὸ σπίτι μας!

Τὸ βλέπουμε τὸ φῶς, τὸ ἀπολαμβάνουμε, τὸ
θαυμάζουμε, τὸ περι γράφουν οἱ ἐπιστήμονες,
τὸ ὑμνοῦν οἱ ποιηταί, ἀλλ᾽ ἐὰν προχωρήσῃς καὶ
κάνῃς τὸ ἐρώτημα, τί εἶνε τὸ φῶς στὴν οὐσίατου; δὲν γνωρίζω σὲ ποιόν ὁρισμὸ καταλήγει
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σήμερα ἡ ἐ πιστήμη. Ἡ Ἐκκλησία μας διδάσκει
γιὰ τὸ φῶς ὅ,τι ἀποκαλύπτει ἡ ἁγία Γραφή.

Ἡ δική μας ἀπάντησι εἶνε αὐτὰ ποὺ λέει ἡ
Γένεσις στὸ πρῶτο κεφάλαιο· «Ἐν ἀρχῇ ἐ ποί η-
 σεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» (Γέν. 1,1), ἡ γῆ
ἦταν «ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύα στος» καὶ «ἐπά -
νω τῆς ἀβύσσου» ἦταν σκότος (ἔ.ἀ. 1,2)· κι ὅτι, μέσ᾽
στὸ πυκνὸ σκοτάδι, ἀκούστηκε κάποτε ἡ φωνὴ
«Γενηθή τω φῶς» ( ἔ.ἀ.. 1,3). Καὶ μὲ ὅση εὐκολία μὲ
τὸ διακόπτη ἀνάβουμε ἐ μεῖς τὸ φῶς ἢ ὁ νε ω-
κόρος τὸν πολυ έλεο, μὲ τόση καὶ μεγαλύτε-
 ρη εὐκολία ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἔκανε τὸ φῶς.
Τὸ ἔ κανε τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς δημιουργίας.

Πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ὅτι ὁ ἥλιος δὲν εἶνε
ἡ μόνη πηγὴ φωτός· εἶνε μία ἀπὸ τὶς πολλὲς πη -
γὲς φωτὸς ποὺ δημιούργησε ὁ Θεός. Ὅταν
λέῃ ἡ Γραφὴ ὅτι τὴν πρώτη ἡμέρα ὁ Θεὸς εἶ πε
«Γενηθήτω φῶς», ἐννοεῖ, κα τὰ τὸν Μέγα Βα σί-
λειο, ὅτι ἐποίησε-ἔφτειαξε τὴν φύσι τοῦ φω τός.
Γιατὶ παρακάτω ἡ Γραφὴ λέει ὅτι, ἐνῷ προη-
γουμένως ἔφτειαξε τὴν φύ σι τοῦ φωτός, κατό -
πιν, τὴν τετάρτη ἡμέρα, δι έταξε καὶ κρέμα σε
πάνω ἀπ᾽ τὴ γῆ τὸ μεγάλο πολυέλεο, τὸν ἥλιο,
«τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν» (ἔ.ἀ. 1,16)· καὶ τὴ νύχτα
ἕ να μικρότερο πολυέλεο, τὴ σελήνη, «τὸν φω-
στῆρα τὸν ἐλάσ σω». Ὥστε τὴν πρώτη ἡμέρα
ἔγινε ἡ φύσις τοῦ φωτός, καὶ τὴν τετάρτη ἡ -
μέ ρα ἔγιναν οἱ φωστῆρες ἥλιος καὶ σελήνη.
⃝ Ἀλλά, ἀδελφοί μου, πέρα ἀπὸ τὸν ἥλιο τὸ
φεγγάρι τὰ ἀστέρια, τὶς ἀμέτρητες πηγὲς τοῦ
ὑλικοῦ φωτός, ὑπάρχει καὶ κάποιο ἄλλο φῶς.
Δυστυχισμένος ὅποιος δὲν βλέπει τὸ ὑλικὸ φῶς,
μὰ πιὸ δυστυχισμένος αὐτὸς ποὺ δὲν βλέπει
τὸ ἄλλο φῶς· καὶ αὐτὸ εἶνε τὸ πνευματικὸ - τὸνοερὸ φῶς. Αὐτὸ εἶνε ἀόρατο, μυστικό, ἀν έσπε-
 ρο φῶς. Εἶνε, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός! αὐτὸς εἶ -
νε ἡ πηγὴ τοῦ φωτός, ὁ «πατὴρ τῶν φώτων» (Ἰακ. 1,17).
Φῶς εἶνε ὁ Θεός· «Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος
(Υἱός), φῶς καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα…» (ἐξαποστ. Πεντηκ.).

–Δύσκολα αὐτά, δυσνόητα, θὰ πῆτε.
Μὰ ἐδῶ ἡ ἐπιστήμη δυσκολεύεται νὰ ἐξηγή -

 σῃ τί εἶνε ὑλικὸ φῶς, τί εἶνε ἠλεκτρισμός, τί εἶ -
νε μαγνητισμός· πῶς λοιπὸν ἔχουμε τὴν ἀ ξί ω-
 σι νὰ ἐρευνήσουμε τί εἶνε ὁ Θεός; Μικρὸ τὸμυαλό μας. Ἂν χωράῃ ἡ θάλασσα σ᾽ ἕνα ποτήρι,
τότε θὰ χωρέσῃ κι ὁ Θεὸς στὸ μυαλό μας.

Πέρα ἀπ᾽ τὰ ὑλικὰ φῶτα εἶνε τὸ πνευ μα-
τικὸ φῶς, ὁ Θεός. Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος
λέει, ὅτι τὸ φῶς αὐτὸ ἐμφανίστηκε σὲ ὅλη τὴ
λάμψι του «ἐν (τῷ) προσώπῳ (τοῦ) Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ» (Β΄ Κορ. 4,6). Ναί, ὁ Χριστὸς εἶνε τὸ φῶς. Φῶς ἡ
διδασκαλία - τὰ λόγια του, ὁ ἄψογος βίος του ποὺ
«ἐκάλυψεν οὐρανούς» (Ἀμβ. 3,3), τὰ θαύματα, ὁ
σταυρός, τὰ πάθη καὶ ἡ ἀ νάστασί του. Τὸ φῶς

αὐτὸ ἔλαμψε καὶ δό θηκε στὸν κόσμο. Ἡ Ἐκκλη- σία καλεῖ ὅλους νὰ τὸ λάβουν. Ὅπως τὴ νύχτα
τῆς Ἀναστάσεως ὅλα εἶνε σβηστὰ καὶ μόνο ἡ ἀ -
κοίμητη κανδήλα τοῦ ἱεροῦ ἀναμμένη, κι ὁ ἱε-
ρεὺς παίρνει τὸ φῶς, βγαίνει στὴν ὡ ραία πύλη
καὶ τὸ μεταδίδει σὲ ὅλους λέγοντας «Δεῦτε λά-
 βετε φῶς», ἔτσι πάντοτε μέσ᾽ στὰ σκότη τοῦ
κόσμου ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους
νὰ φωτισθοῦν «ἐκ τοῦ ἀν εσπέ ρου Φωτός».

Στὸν σύμπαν ὑπάρχουν σώματα αὐτόφωτα
ὅπως ἡ ἥλιος καὶ σώματα ἑτερόφωτα ὅπως οἱ
πλανῆτες καὶ δορυφόροι καὶ ἡ σελήνη. Ἔλα
λοιπὸν κ᾽ ἐσύ, ἄνθρωπε, κοντὰ στὸν ἥλιο - Χρι-
 στό· κι ἂν εἶσαι σκοτεινός, θὰ γίνῃς φωτεινός.
Σκοτάδι πνευματικὸ ἦταν π.χ. ἡ Μαρία ἡ Μα-
γδαληνή, ἡ Σαμαρείτιδα, ὁ λῃστὴς καὶ τόσοι
ἄλλοι, κι ὅταν πλησίασαν τὸ Χριστὸ εἶδαν τὸ
φῶς, ἔγιναν ἅγιοι, ἔγιναν κι αὐτοὶ φῶς. 

* * *Ὠνόμασαν, ἀδελφοί μου, τὸν αἰῶνα μας αἰῶ - να τῶν φώτων, γιατὶ εἶχε σχο λεῖα πανεπιστήμια
ἀκαδημίες, βιβλία περιοδικὰ ἐφημερίδες, ῥα-
διόφωνα σταθμοὺς εἰδήσεις, ἐφευρέσεις ἀνακα-
 λύψεις κατακτήσεις. Ναί, ἀλλὰ καὶ ποιός ἄλλος
αἰώνας εἶδε τόσο αἷμα, τόσο πόνο, τόσους πο-
λέ μους ἐγκλήμα τα καταστρο φές; Κρίμα στὴ
μόρφωσι τὶς ἐπιστῆμες καὶ τὴν τεχνολογία! Τί
μᾶς ὠφέλησαν; Προτιμότερο νὰ μέναμε ἀπολί -
τιστοι, σὰν τοὺς ἰθαγενεῖς τῆς ζούγκλας, παρὰ
νὰ κρέμεται πά νω ἀπ᾽ τὰ κεφάλια μας ἡ ἀπειλή.
Αἰώνας τῶν φώτων ὡς πρὸς τὰ ὑλικὰ ἐπιτεύ -
γματα, ἀλλὰ σκοτάδι ὡς πρὸς τὴν ψυχὴ καὶ τὸ
πνεῦμα· «ἄ βυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται εἰς
φωνὴν τῶν καταρρακτῶν σου» (Ψαλμ. 41,7). Γι᾽ αὐ -
τὸ ἕνας σο φὸς τῆς ἐποχῆς μας ἔγραψε·

«Ἰδοὺ ἐγώ, μὲ τόσα φῶτα,
τυφλός, τυφλὸς ὅπως καὶ πρῶτα». Τυφλὴ ἡ ἀνθρωπότης· οἱ πολιτικοί, οἱ ἐπι-

στή μονες, οἱ διανοούμενοι. Γιατί; Θέλετε ἀπάν -
τησι; Ἀνοῖξτε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ διαβά στε· «Τὸ
φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠ γάπησαν οἱ
ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς». Γιατί;
«Ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. πᾶς γὰρ ὁ φαῦ -
λα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς
τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ» (Ἰω. 3,19-20).

Ἀδελφοί μου, στὸν αἰῶνα αὐτὸν ἂς κρατή-σουμε τὴν πίστι, τὸ φῶς ποὺ μᾶς ἔ δωσαν ὁ
πατέρας, ἡ μάνα, ἡ γιαγιά μας. Καὶ νὰ μᾶς ἀξι -
ώσῃ ὁ Θεός, ὅταν μιὰ μέρα τελειώσῃ ἡ ἐπί-
γεια ζωή, νὰ πᾶμε ἐκεῖ στὸν κόσμο τῶν πνευ-
μάτων, στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας εἴ -
θε ν᾽ ἀξιωθοῦμε ὅλοι διὰ πρεσβειῶν τῆς ἁ γί -
ας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.
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