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■ Ἡ πορεία μας ἀπὸ τὴν Ἀνάστασι στὴν Πεντηκοστὴ (β΄) 

Ἀνάστασις καὶ Ἐλεημοσύνη
Ἐσωτερικὲς Λαμπάδες 

καὶ Συναγαλλίασις 
μὲ τὶς Οὐράνιες Δυνάμεις

«Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι, 
τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ Μνήματος, ὡς Νυμφίῳ, 

καὶ συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις Τάξεσι, 
Πάσχα Θεοῦ τὸ σωτήριον».

Ἂς πλησιάσουμε μὲ ἀναμμένες λαμπάδες τὸν Χριστό, 
ὁ Ὁποῖος ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ Μνῆμα, σὰν ἀπὸ νυμφικὸ θά-
λαμο ὡραῖος καὶ λαμπρός· καὶ ἂς συνεορτάσουμε μὲ τὶς 
Οὐράνιες Τάξεις, οἱ Ὁποῖες ἀγαποῦν τὶς Ἑορτές μας, τὸ 
σωτήριο γιὰ μᾶς Πάσχα τοῦ Θεοῦ.  

Ὁσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 
Ἑρμηνεία εἰς τὸ τροπάριον β΄ τῆς ᾨδῆς Ε΄

τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα,
Ποιήματος Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ

Καθὼς εἰς [ἄλλον] Τροπάριον παρεκίνησεν ἡμᾶς ὁ Ἱερὸς 
  Μελῳδὸς νὰ ὀρθρίσωμεν μὲ τὰς Μυροφόρους Γυναῖκας εἰς 

δοξολογίαν τοῦ ἀναστάντος Σωτῆρος, οὕτω καὶ εἰς τὸ Τροπάριον 
τοῦτο, βλέπων τὸν εὐσεβῆ Λαὸν τοῦ Χριστοῦ νὰ βαστάζῃ κηρία 
ἀναμμένα, ἀποδέχεται τὸ ἔργον τοῦτο ὡς θεάρεστον, ἤτοι τὴν 
κηροφορίαν καὶ λαμπαδηφορίαν· διὸ παρακινεῖ ἡμᾶς εἰς αὐτό, 
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παράδειγμα προβάλλων τὰς πέντε 
φρονίμους Παρθένους, αἵτινες, μὲ τὸ 
νὰ εἶχον κεκοσμημένας τὰς λαμπάδας 
των, ἐμβῆκαν εἰς τὸν νοητὸν Θάλα-
μον μαζὶ μὲ τὸν Νυμφίον Χριστόν.

* * *
Λέγει λοιπὸν οὕτως ὁ ᾈσματογράφος·
● «Ὦ Χριστώνυμοι λαοὶ τῶν Ὀρ-

θοδόξων, ἐλᾶτε νὰ πλησιάσωμεν εἰς 
τὸν Δεσπότην Χριστόν, ὁ Ὁποῖος σή-
μερον ἐκβαίνει ἀπὸ τὸν Τάφον ὡς 
Νυμφίος ἀπὸ νυμφικὸν θάλαμον· ἂς 
πλησιάσωμεν δὲ εἰς Αὐτὸν βαστάζον-

τες εἰς τὰς χεῖράς μας ἀναμμένας λαμπάδας κατὰ μίμησιν τῶν 
πέντε ἐκείνων φρονίμων Παρθένων.

● Λαμπάδας δὲ λέγω ὄχι μόνον τὰς ἐξωτερικάς, τὰς κατεσκευ-
ασμένας ἀπὸ κηρίον, ἢ λάδι [λυχνάρια], ἀλλὰ καὶ τὰς ἐσωτερι-
κάς, τὰς κατεσκευασμένας ἀπὸ ἀρετάς, μάλιστα δὲ ἀπὸ ἐλεημο-
σύνην πλουσιοπάροχον· αὐτὴ γὰρ ἔχει νὰ στολίσῃ τὰς λαμπάδας 
μας, καὶ αὐτὴ ἔχει νὰ τὰς φυλάττῃ ἀσβέστους.

● Ἐὰν δὲ ἡ πρὸς τοὺς πτωχοὺς ἐλεημοσύνη ἡμῶν ἦναι ὀλίγη, 
ἀκολούθως καὶ τὸ ἔλαιον τῶν λαμπάδων μας θέλει ὀλιγοστεύ-
σει, καὶ ἔχει νὰ κάμῃ αὐτὰς νὰ σβεσθοῦν εἰς ἕνα καιρόν, ὅπου δὲν 
εὑρίσκομεν πλέον πτωχοὺς νὰ ἐλεήσωμεν καὶ διὰ τῆς ἐλεημοσύ-
νης αὐτῶν νὰ εὐτρεπίσωμεν τὰς λαμπάδας μας· 

● τὸ ὁποῖον ἄμποτε [εἴθε] νὰ μὴ πάθωμεν, ἀλλὰ μάλιστα νὰ 
ἔχωμεν ἔλαιον πλούσιον εἰς τὰς λαμπάδας μας διὰ τῆς πρὸς τοὺς 
πτωχοὺς πλουσίας ἐλεημοσύνης, ἵνα ὑπαντήσωμεν τῷ νοητῷ 
Νυμφίῳ Χριστῷ, Ὅς τις σήμερον ἐκβαίνει ἀπὸ τὸν τάφον, καὶ 
ἵνα ἔμβωμεν μαζὶ μὲ Αὐτὸν εἰς τὸν οὐράνιον Νυμφῶνα, αἰωνίως 
μὲ Τοῦτον συναγαλλόμενοι».

* * *
● «Οὐ μόνον δὲ ἂς πλησιάσωμεν εἰς τὸν Χριστὸν λαμπαδηφο-

ροῦντες, ἀλλὰ καὶ ἂς συνεορτάσωμεν μαζὶ 
μὲ τὰς φιλεόρτους Τάξεις τῶν Οὐρανίων 
Ἀγγέλων· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐκεῖναι νὰ ἑορ-
τάζουν σήμερον, ὄχι μόνον διὰ τὴν ἀγάπην, 
ὅπου ἔχουν εἰς τὸν ἀναστάντα Χριστὸν τὸν 
Δεσπότην των, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἀγάπην, 
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ὅπου ἔχουν εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς 
σήμερον διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
ἀφθαρτισθέντας καὶ ἀθανατισθέντας· 

ὅθεν εἶπεν ὁ Θεολόγος Γρηγόριος:
● “Πείθομαι γὰρ κἀκείνας (τὰς Δυνά-

μεις τῶν Ἀγγέλων) συναγάλλεσθαι καὶ 
συμπανηγυρίζειν σήμερον, εἴπερ εἰσὶ φιλ-

άνθρωποι καὶ φιλόθεοι” (Λόγος εἰς τὴν Χρι-
στοῦ Γέννησιν)· 

● ἄτοπον γὰρ πρᾶγμα εἶναι κατὰ ἀλήθειαν οἱ μὲν Ἄγγελοι νὰ 
ἑορτάζουν διὰ τὴν ἰδικήν μας σωτηρίαν, ἡμεῖς δὲ οἱ σωθέντες νὰ 
μὴ ἑορτάζωμεν μαζὶ μὲ ἐκείνους τοῦ θείου Πάσχα τὴν κοσμοσω-
τήριον Ἑορτήν, ἀλλὰ νὰ λυπούμεθα τρόπον τινὰ εἰς τὴν σωτη-
ρίαν μας».

* * *
Λέγει δὲ καὶ ὁ Χρυσοῤῥήμων εἰς τὸν Λόγον τοῦ Πάσχα, οὗ ἡ 

ἀρχὴ «Εὔκαιρον σήμερον»:
● «Σήμερον χαρὰ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης καὶ εὐφροσύ-

νη πνευματική· σήμερον καὶ τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος, καὶ πασῶν 
τῶν ἄνω Δυνάμεων ὁ χορὸς διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν 
ἀγάλλονται. Ἐννόησον τοίνυν, ἀγαπητέ, χαρᾶς μέγεθος, ὅτι καὶ 
αἱ ἄνω Δυνάμεις ἡμῖν συνεορτάζουσι· συγχαίρουσι γὰρ τοῖς ἡμε-
τέροις ἀγαθοῖς· καὶ γὰρ εἰ καὶ ἡμετέρα ἡ χάρις ἡ παρὰ τοῦ Δε-
σπότου, ἀλλὰ καὶ ἐκείνων ἡ ἡδονή· διὰ τοῦτο οὐκ ἐπαισχύνονται 
ἡμῖν συνεορτάσαι». 

Καὶ πάλιν, εἰς τὸν Κατὰ Μεθυόντων Λόγον καὶ εἰς τὴν Ἀνά-
στασιν, οὕτω λέγει: 

«Σήμερον ἐν γῇ χαρά· σήμερον ἐν Οὐρανῷ χαρά· εἰ γάρ, ἑνὸς 
ἁμαρτωλοῦ ἐπιστρέφοντος, χαρὰ ἐπὶ γῆς καὶ Οὐρανοῦ, πολλῷ 
μᾶλλον, τῆς οἰκουμένης ἁπάσης ἐξαρπασθείσης τῶν χειρῶν τοῦ 
Διαβόλου, χαρὰ ἔσται ἐν Οὐρανῷ. Νῦν σκιρτῶσιν Ἄγγελοι· νῦν 
χαίρουσιν Ἀρχάγγελοι· νῦν τὰ Χερουβὶμ καὶ τὰ Σεραφὶμ μεθ᾿ 
ἡμῶν ἑορτάζει τὴν παροῦσαν ἑορτήν».




