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Φώτα
δού λοιπόν η αφετηρία του κηρύγματος της ερχόμενης 
Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι άλλη από την έλευση του φωτός. 

Την αύξησή του. Την ανατολή του. 
Τι είναι τελικά τούτος ο φωτισμός; 
Αφήνει σ’ εμάς να βρούμε την απάντηση. 
Να μην ξεχνούμε, πως ολόκληρη η ζωή του Χριστού, (ο,τιδήποτε 

κάνει ή λέει), είναι πηγή φωτός. Καταυγάζει τον νου και την καρδιά. 
Κάμνει τον άνθρωπο να μπορεί να «βλέπει» ότι παραμένει κρυμμένο.

Να καταλαβαίνει ό,τι παραμένει ακατανόητο από τις τυπικές 
διαδικασίες της ασυνάρτητης λογικής. 
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Προσέχουμε ότι 
Α. ο ι  π ρ ώ τ ο ι  μ α θ η τ έ ς  Τον ακολούθησαν γιατί «είδαν». Τι; 
Έναν καινούργιο κόσμο ν’ ανοίγεται μπροστά τους.
Έναν κόσμο αφοσίωσης στο Θεό.
Κάποιον που εκείνοι σταδιακά και μόνο αντιλαμβάνονταν, πως 

είναι ο Χριστός.
«Είδαν». Και η ζωή τους άλλαξε.
Β. φ ω ς  καταύγασε τον Ζακχαίο. Αμέσως η σχέση Του με τους 

άλλους άλλαξε. Το φως που είδε στον Χριστό, ήταν μια κλήση 
σε δικαιοσύνη. Αμεροληψία στις συναλλαγές του. Μοίρασμα των 
αγαθών του με τους φτωχούς.

Γ. Φ ω ς  καταύγασε και τη γυναίκα που έπλυνε τα πόδια του 
Ιησού με τα δάκρυά της. 

Είδε στο Χριστό τη συγχώρεση του Θεού και τη δυνατότητα της 
σωτηρίας.

Δ. Φως καταύγασε τους μαθητές, όταν μετά τη Σταύρωση 
κατόρθωσαν να δουν στο σταυρικό θάνατο του Χριστού μιαν 
αποκάλυψης της αγάπης του Θεού. Τη δυνατότητα ανακαίνισης 
της ζωής. Τη νίκη κατά του θανάτου και τις δυνάμεις του σκότους. 

Τι λέει σ’ εμάς ο Χριστός; Είστε το φως του κόσμου.
Στόχος μας να γίνουμε κατά χάρη θεοί.
Αυτή είναι η αποστολή μας. 
Καιρός ν’ αναρωτηθούμε λοιπόν: 
α. είμαστε φώτα; 
β. φωτίζουμε το δρόμο των άλλων; 
Τεράστιο το θέμα της ευθύνης μας. 
Καιρός για προβληματισμό λοιπόν. Τώρα με τη νέα χρονιά. 
«Επί την λυχνίαν» ή… ; 

+ ο π.Γ
*   *  *

Τί δεν ήταν
ία από τις μεγαλύτερες εορτές του χρόνου είναι αυτή των Θεοφανείων 
ή Επιφανείων του Κυρίου. 

Τα Θεοφάνεια αποτελούν τη φανέρωση επί της γης του Τριαδικού 
Θεού. Ο Χριστός βαπτίζεται, ο Πατήρ αναφωνεί 
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εκ του ουρανού «ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω ηυδόκησα» και το 
Άγιο Πνεύμα αγιάζει τα ύδατα «ωσεί περιστερά». 

Ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται ως Τριάδα και αυτό αποτελεί το 
κορυφαίο γεγονός της εορτής στη ζωή μας. 

Ο Θεός είναι Τριαδικός, αλλά και μοναδικός. Είναι τρία ξεχωριστά 
πρόσωπα, με τις δικές του ιδιότητες και το δικό τους όνομα, αλλά 
ταυτόχρονα και μια ουσία και φύση. Έτσι έκαμε κι εμάς τους ανθρώπους. 

Όλοι έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, σωματικές 
και ψυχικές. Κανείς μας δεν είναι όμοιος με τον άλλο. 

Όλοι όμως ανήκουμε στο ανθρώπινο γένος, είμαστε της αυτής φύσης 
και ουσίας. Γεννιόμαστε ίδια, τρεφόμαστε ίδια, κάνουμε οικογένεια ίδια, 
πεθαίνουμε ίδια. 

Αυτό σημαίνει ότι είμαστε εικόνες Θεού. Όπως τα τρία πρόσωπα 
της Αγίας Τριάδος περιχωρούνται το ένα στο άλλο, εν αγάπη και εν 
ελευθερία, χωρίς να χάνουν την ιδιοπροσωπία τους, να παύουν να είναι 
δηλαδή ξεχωριστά πρόσωπα, έτσι κι εμείς οι άνθρωποι καλούμαστε από 
τον Επιφανέντα Θεό να περιχωρούμαστε, να κοινωνούμε ο ένας τον άλλο, 
εν ελευθερία και αγάπη, χωρίς να χάνουμε την ιδιοπροσωπία μας!

Και τούτο έχει μεγάλη σημασία, ιδίως στην εποχή μας. Ο άνθρωπος 
παρασυρόμενος από τους διάφορους θεσμούς και τρόπους που ο 
παγκοσμιοποιημένος πολιτισμός επιβάλλει, ξεχνά ότι είναι διαφορετικός. 
Γίνεται ομοιόμορφος και χάνει την προσωπικότητά του. Πορεύεται όχι 
μαζί με τους άλλους, αλλά ίδιος με τους άλλους, χωρίς να θέλει να 
διαφέρει. Διακατέχεται από μία τάση ταύτισης με τον κόσμο, χωρίς να 
συνειδητοποιεί ότι είναι μοναδικής αξίας εικόνα Θεού. 

Ο Επιφανείς Τριαδικός Θεός μας καλεί να κατανοήσουμε ότι χρειάζεται 
να προσφέρουμε αγάπη στον άλλο, αλλά ταυτόχρονα να πορευόμαστε με 
ελευθερία, αναζητώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας που δίνουν 
πραγματικό νόημα στη ζωή μας. 

Όμως η Επιφάνεια το Θεού φέρει και ένα άλλο στοιχείο, το Φως. Ο 
Τριαδικός Θεός ως Φως λάμπει εν τω κόσμω και φωτίζει τον καθένα 
από μας. Αγιάζει όλη την κτίση και τα ύδατα, δείχνοντας τον πραγματικό 
σκοπό της Δημιουργίας, που δεν είναι άλλος από το Φωτισμό και τον 
Αγιασμό της. Γι’ αυτό τελούμε το Μέγα Αγιασμό, ρίχνοντας το Σταυρό 
του Κυρίου στα ύδατα, για να δείξουμε συμβολικά την πίστη μας στο Φως 
και την αξία της κτίσης και του ανθρώπου. Και είναι η κατάδυση του 



Σταυρού μια σιωπηλή υπόμνηση σε όλους ότι ο κόσμος δεν αγιάζεται με 
λόγια, αλλά με την αγάπη και τη θυσία που ο Σταυρός του Κυρίου φέρει.

Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ έχουμε ανάγκη το Αληθινό Φως που 
είναι ο Χριστός. 

Ζούμε σε έναν κόσμο εσκοτισμένο από την αμαρτία και την αδικία. 
Εργαζόμαστε με υπερβολικό άγχος και ασταμάτητα, για να 

διασκεδάσουμε άμετρα και να συνεχίζεται η ζωή μας μέσα στη φιλαυτία 
και τη φιληδονία. 

Ταυτίζουμε την επιτυχία με κάθε μέσο υλικό και αγνοούμε την εσώτερη 
ανάγκη μας για λάμψη και πνευματική ανάταση.

Το Φως είναι απαραίτητο για τη ζωή. Θερμαίνει, καρπογονεί στον 
κόσμο, δίδει χαρά, βοηθά στην κοινωνία των ανθρώπων. 

Το πνευματικό άκτιστο Φως που ο Τριαδικός Θεός στο πρόσωπο του 
Χριστού προσφέρει  στον κόσμο δίδει μιαν άλλη ζωή, την εσωτερική, τη 
χαρά της καρδιάς, τη δύναμη της αγάπης, την αίσθηση της ελευθερίας από 
τα πάθη, αλλά και από ό,τι μας χωρίζει από το Θεό και τον συνάνθρωπο. 
Και η καρδιά ,που είναι φωτισμένη, δεν μπορεί παρά να είναι ευτυχισμένη, 
ακριβώς διότι μέσα της κατοικεί ο Θεός. 

Έχουμε λοιπόν την ανάγκη μιας Επιφάνειας στη ζωή μας. Και 
η Επιφάνεια του Θεού είναι προσωπική στον καθένα μας. Αρκεί να 
αναζητούμε το Φως και τον Αγιασμό, το φωτισμένο ανθρώπινο πρόσωπο 
και την βίωση του Τριαδικού Θεού, εν ελευθερία και αγάπη, στο 
πρόσωπο των άλλων. Και τότε η κτίση θα αγιάζεται, αλλά η ύπαρξή μας 
θα πλημμυρίζει από το Φως του προσώπου του Χριστού, του Επιφανέντος 
Θεού. (Αρχιμ. Νεκτάριος Ντόβας)                                                                
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“... το έσχατο που επιδιώκει ο άνθρωπος δεν είναι η ευδαιμονία του, 
αλλά η αλήθεια του. Και αλήθεια του είναι ο φωτισμός του... Ο 
άνθρωπος δεν είναι παρά ανάδυση στο φως, δηλ. στην αλήθεια. αλλά 
πρέπει να είναι η αυθεντική αλήθεια, ο αυθεντικός φωτισμός. (Χρήστος 
Μαλεβίτσης)


