"Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου"
(10/1/2021)
Ο Κ ριός μας Ιησο ς Χριστός είναι Φως. Αλλ το φως Του δεν το περιορίζει στον
εαυτό Του. πως αποκαλ πτει ο θεόπνευστος Ευαγγελισ ς Ιω ννης "ο Λ γος -ο
Χριστ ς- ε ναι το αληθιν φως, που καθ ς ρχεται στον κ σµο φωτ ζει κάθε
άνθρωπο" (Ιω ν. 1,9). πως ο λιος όταν ανατ λλει φωτίζει όλους όσους δ χονται τις
φωτειν ς ακτίνες του, τσι και ο " λιος της δικαιοσ νης", όπως αποκαλείται ο
Χριστός στο Απολυτίκιο των Χριστουγ ννων, φωτίζει πνευματικ κ θε νθρωπο, που
θα θελ σει να δεχθεί τις ζωογόνες ακτίνες Του.
Πώς γίνεται αυτό;
Στην Λειτουργία των Προηγιασμ νων Τιμίων Δώρων, που τελείται κατ τις
καθημεριν ς της Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς, διασώζεται η αρχαία πρ ξη της
Εκκλησίας μας, ως προς την εισδοχ ν ων μελών της. σοι εξεδ λωναν την επιθυμία
να γίνουν χριστιανοί εντ σσονταν αρχικ
στις τ ξεις των Κατηχουμ νων.
Παρακολουθο σαν συστηματικ κατηχητικ μαθ ματα. ταν φθαναν στο μ σον
της Μεγ λης Τεσσαρακοστ ς, ο Επίσκοπος κρινε ποιοί
σαν κατ λληλα
προετοιμασμ νοι για να βαπτιστο ν μ χρι το Π σχα. Αυτοί εντ σσονταν στην τ ξη
των "πρός τό ἅγιον φ τισµα εὐτρεπιζομ νων ἀδελφῶν". Και από την ημ ρα εκείνη
ειδικ ς ευχ ς αναπ μπονταν στην Εκκλησία" ὑπ ρ τῶν πρός το ἅγιον φ τισµα
εὐτρεπιζομ νων ἀδελφῶν καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν", "Ὅπως Κ ριος ο Θεός ... φωτ σῃ
αὐτο ς φωτισµῷ γν σεως κα εὐσεβε ας... καί καταξιώσῃ αὐτο ς τοῦ λουτροῦ τῆς
παλιγγενεσίας...". πως βλ πουμε, φώτισμα αποκαλεί η Εκκλησία το γιο Β πτισμα.
Και στην Ευχ προ της εν ρξεως της Ακολουθίας του Αγίου Βαπτίσματος
χρησιμοποιείται ο ίδιος όρος: "Δ σποτα Κ ριε....προσκ λεσαι τον δοῦλον σου (
δο λην σου) πρός τό ἅγι ν σου φ τισµα", εννοώντας το γιο Β πτισμα. Και
αργότερα, στην Ακολουθία του Βαπτίσματος απευθ νεται δ ηση: "Ὑπ ρ τοῦ νῦν
προσερχομ νου (ἤ προσερχομ νης) τῷ ἁγ ῳ φωτ σµατι...δεηθῶμεν". "Ὑπ ρ τοῦ
ἀναδειχθῆναι αὐτόν (ἤ αυτ ν) υἱ ν ( θυγατ ρα) φωτ ς...δεηθῶμεν". Μετ δε τη
Β πτιση οι βαπτισθ ντες αποκαλο νται "νεοφ τιστοι"· και όταν ενδ ονται τον
βαπτισματικό χιτώνα τους ψ λλεται ο μνος: "Χιτῶνά µοι παράσχου φωτειν ν, ὁ
αναβαλλ µενος φῶς ὡς ἱµάτιον, πολυ λεε Χριστ , ὁ Θεός ἡμῶν" (*) . ταν τελειώσει
η Β πτιση και το
γιο Χρίσμα, λ γει ο ιερ ας προς τον νεοφώτιστον:
"Ἐδικαιώθης...Ἐβαπτίσθης, ἐφωτ σθης..ἡγι σθης...". Έτσι, ο Νεοφώτιστος, με το γιο
Β πτισμα ενώθηκε με τον Χριστό, την πηγ του Φωτός· οπότε είναι φυσικό και αυτός
να φωτιστεί. Γι' αυτό ο Κ ριος είπε: "Εσε ς ε στε το φως του κ σµου" (Ματθ. 5,14).
στε, λοιπόν, ο Χριστός µε το γιο Φ τισµα - το γιο Β πτισμα και το γιο Χρίσμααξιώνει τον πιστό να γίνει τ κνον φωτ ς, υιός και κληρονόμος της Βασιλείας Του!
Αυτό βεβαιώνει και ο Απόστολος Πα λος στους χριστιανο ς της Εφ σου: "Κ ποτε
σασταν στο σκοτ δι· τώρα όμως -αφο πιστ ψατε και βαπτιστ κατε- ε στε στο φ ς"
(Εφ. 5, 8)· και στους Φιλιππησίους γρ φει πως λ μπουν ως "φωστῆρες" -λαμπερ
αστ ρια- αν μεσα στους ανθρώπους (βλ. Φιλ. 2, 15-16). Πόσο εντυπωσιακ είναι η

προσφώνηση του υμνωδο προς τους πιστο ς: "Ὤ τ κνα φωτ µορφα τῆς Ἐκκλησίας"!
** (Ω φωτισμ να τ κνα της Εκκλησίας!).
Αλ θεια, αδελφοί μου, χουμε συναισθανθεί την τόσο μεγ λη τιμ που μας κανε ο
Κ ριός μας Ιησο ς Χριστός, να μας καλ σει κοντ Του και να μας μεταδώσει το δικό
Του Φώς! Και το σημαντικό είναι ότι δεν μας χ ρισε το φως Του και μετ μας
εγκατ λειψε! Κ θε λλο! Μ σα στην Εκκλησία Του μας κρατεί σε συνεχ κοινωνία
κοντ Του, ώστε συνεχώς να αντλο με φως από το δικό Του Φως. Η πηγ του φωτός
είναι Εκείνος! σο είμαστε σε κοινωνία μαζί του χουμε κι εμείς φως. Αν πα σουμε
να είμαστε σε κοινωνία μαζί Του π φτουμε στο σκοτ δι. Ως παρ δειγμα θα
μπορο σαμε να δο με τί συμβαίνει με την ηλεκτρογενν τρια και τον λαμπτ ρα. Ο
λαμπτ ρας φωτίζει όσο είναι συνδεδεμ νος με την ηλεκτρογενν τρια. Αν, από
κ ποια αιτία, κοπεί το καλώδιο ο λαμπτ ρας μ νει στο σκοτ δι. Γι' αυτό είναι
απολ τως αναγκαίο κ θε πιστός να είναι π ντα ενωμ νος με τον Χριστό. σο ποιο
κοντ στον Χριστό είναι ο πιστός, όσο πιο πολ η ζω του είναι σ μφωνη με το
θ λημα του Κυρίου· όσο πιο πολ αγαπ τον Χριστό τόσο πιο φωτεινός γίνεται. Ο
νους μας να είναι συνεχώς στραμμ νος προς τον Χριστό, όπως το Ηλιοτρόπιο, που
από την ανατολ του ηλίου μ χρι τη δ ση του στρ φει συνεχώς τον δίσκο του προς
τον λιο. Στη σκ ψη μας να χουμε π ντοτε τον Χριστό και να μη πα ουμε να του
μιλ με με την αδι λειπτη σ ντομη Ευχ : " Κ ριε Ἰησοῦ Χριστ ἐλ ησ ν με". Τα λόγια
μας και οι εν ργει ς μας να είναι σ μφωνες με τον Χριστό. Ο Χριστός να
ευχαριστείται να ζεί μ σα μας. Λ ει ο γιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: Ολόκληρη η
παρξ μας να γίνει θεϊκό φως, σαν να γεννηθ καμε από το φως.*** Έτσι το Φως του
Χριστο θα λ μπει συνεχώς στη ψυχ μας, ως να φθ σουμε στην αιώνια πατρίδα
μας, όπου, όπως είπε ο Κ ριος "οι ευσεβε ς θα λ μψουν σαν τον λιο στη βασιλε α του
Πατ ρα μου" (Ματθ.13,43).
Αδελφοί μου, ο Χριστός ναψε το καντ λι της ψυχ ς μας με το θεϊκό φως Του. Η δικ
μας συνεχ ς προσπ θεια γκειται στο να διατηρ σουμε το φως αυτό συνεχώς
αναμμ νο! Αμ ν.
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