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

Τώρα ὅλη ἡ Δημιουργία εἶναι Φωτεινόμορφη 
καὶ πανηγυρίζει λαμπροστολισμένη

«Νῦν πάντα πεπλήρωται Φωτός, 
Οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια· 

ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα Κτίσις, τὴν  Ἔγερσιν Χριστοῦ, 
ἐν῟ῼ ἐστερέωται».

Σήμερα τὰ πάντα, καὶ ὁ Οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ ὁ Ἅδης, 
ἔχουν γεμίσει ἀπὸ τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως· ὅλη λοιπὸν 
ἡ φωτισμένη καὶ ἀνακαινισμένη Κτίσις ἂς ἑορτάζη καὶ 
πανηγυρίζη τὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ καὶ Σωτῆρος μας, 
στὸν Ὁποῖο καὶ διὰ τοῦ Ὁποίου ἔχει στερεωθῆ καὶ μένει 
ἀκλόνητος.

Ὁσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 
Ἑρμηνεία εἰς τὸ τροπάριον α΄ τῆς ᾨδῆς Γ΄

τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα,
Ποιήματος Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ

Πρωτύτερα ἀπὸ τὴν εἰς ᾍδου κατάβασιν τοῦ Κυρίου, τὰ μὲν 
 Ἐπουράνια Τάγματα τῶν Ἀγγέλων δεύτερα Φῶτα ἦτον, μετα-

δοτικῶς φωτιζόμενα ἀπὸ τὸ πρῶτον Φῶς τῆς Τρισηλίου Θεότητος· 
ὁ δὲ Οὐρανὸς τοῦ Οὐρανοῦ, ἤτοι ὁ καλούμενος ἐμπύρινος Οὐρα-

νός, τόπος ἦτον Φωτὸς καὶ αὐτός, ἐπειδὴ ἦτον κατοικητήριον τοῦ 
Θεοῦ τοῦ Πρώτου καὶ Ἄκρου ὄντος Φωτός: «Ὁ Οὐρανὸς γάρ, φησί, 
τοῦ Οὐρανοῦ [ὁ ὑπέρτατος Οὐρανὸς] τῷ Κυρίῳ» (Ψαλμ. ριγ΄ 24)·

ἡ δὲ γῆ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ ἐφωτίζοντο ἀπὸ τὸν Ἥλιον καὶ Σελή-
νην καὶ ἄστρα·  

Πεντηκοστάριον 
Χαρμόσυνον

Τὸ Ταξίδι Συνεχίζεται
μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως
πρὸς τὴν Δόξα τῶν Ἐσχάτων
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μόνος δὲ ὁ ᾍδης ἦτον φωτὸς ἔρημος, καὶ 
σκότους τόπος φοβερώτατος· 

ὅθεν περὶ αὐτοῦ ἔλεγεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν 
Ἰώβ: «Ἐν ποίᾳ δὲ γῇ αὐλίζεται τὸ φῶς; σκό-
τους δὲ ποῖος ὁ τόπος;» (Ἰὼβ λη΄ 19).

● Ἀφ᾿ οὗ δὲ ὁ Χριστὸς ἐκατέβη εἰς τὸν 
ᾍδην, τότε καὶ ὁ ᾍδης ἐπληρώθη ἀπὸ 
τὸ ἄδυτον καὶ ἀνέσπερον Φῶς τῆς Αὐτοῦ 

Θεότητος.
* * *

● Ταῦτα λοιπὸν ἠξεύρων ὁ σοφὸς Ἰωάννης 
[Δαμασκηνός], οὕτω μελουργεῖ: 

● Τώρα, κατὰ τὴν σημερινὴν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρί-
ου, δὲν εἶναι ἄλλα μέρη τοῦ Κόσμου πεφωτισμένα, ἄλλα δὲ ἐσκο-
τισμένα, ἀλλὰ ὅλα ὁμοῦ, χωρὶς καμμίαν ἐξαίρεσιν, εἶναι γεμᾶτα 
καὶ πεπληρωμένα ἀπὸ τὸ νοητὸν Φῶς τοῦ ἀναστάντος Δεσπότου, 
καὶ ὑπὲρ τὸν Ἥλιον ἐξαστράπτοντος· ὁ Οὐρανός, λέγω, καὶ τὰ ἐν 
τῷ Οὐρανῷ πάντα, ἡ γῆ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ πάντα, καὶ τὰ σκοτεινό-
μορφα δὲ μέρη τοῦ ᾍδου καὶ αὐτὰ σήμερον εἶναι φωτεινόμορφα. 

● Διὰ τοῦτο λοιπόν, ἂς μὴ ἑορτάζῃ μόνη ἡ γῆ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ, 
οὐδὲ μόνος ὁ Οὐρανὸς καὶ τὰ ἐν τῷ Οὐρανῷ, οὐδὲ μόνα τὰ κατα-
χθόνια, ἀλλὰ ὅλη ὁμοῦ ἡ Κτίσις, ἡ οὐράνιος, ἡ ἐπίγειος καὶ ἡ κατα-
χθόνιος, ἂς ἑορτάζῃ τὴν Ἀναστάσιν τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸ Φῶς τοῦ 
Ὁποίου ἐφωτίσθησαν, ἐλαμπρύνθησαν καὶ τόσον εὐεργετήθησαν· 

● ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ λαὸς τῶν Ἐθνῶν καὶ ἀπίστων, ὁ κατὰ τὸν 
Ἡσαΐαν καθήμενος ἐν τῷ σκότει τῆς ἀσεβείας καὶ κακίας, ἂς ἰδῇ τὸ 
μέγα τοῦτο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, «ἐν ῟ῼ ἐστερέωται».

● Εἰς ἄλλα ἀντίγραφα γράφεται «Ἐν ῟ῌ (ἤγουν Ἀναστάσει)», 
ὀρθότερον ὅμως εἶναι νὰ γράφεται, «Ἐν ῟ῼ (Χριστῷ δηλαδή)», 
κατὰ τοὺς δύο ἑρμηνευτὰς τῶν Κανόνων, καὶ 
κατὰ τὴν ᾨδὴν τῆς Ἄννης, εἰς τὴν ὁποίαν γρά-
φεται: «Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ».

* * *
■ Σημειοῦμεν ἐδῶ, ὅτι καὶ ὁ θεῖος Κο-

σμᾶς [ὁ Μελῳδός, Ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ], 
ὁμότροπος καὶ ὁμόψυχος τοῦ θεσπεσίου 
Ἰωάννου [τοῦ Δαμασκηνοῦ], Κανόνα ἐφιλο-
πόνησεν εἰς τὴν Ἑορτὴν ταύτην τῆς λαμπροφό-



3

ρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἰς ἦχον δεύτερον, 
Εἱρμὸν ἔχοντα τὸ «Δεῦτε λαοί», ὃς καὶ σώζεται ἐν 
τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς βασιλικῆς καὶ μεγαλοπρεποῦς 
Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου, καθὼς οἱ ἐκεῖσε ἀνήγγει-
λαν ἡμῖν. 

ᾍδεται δὲ λόγος, ἐκ Πατέρων εἰς ἡμᾶς ἐλθών, 
ὅτι ἀνέγνω πρῶτον ὁ θεῖος Κοσμᾶς τὸν ἰδικόν του 
Κανόνα, καὶ ἐπῄνεσεν αὐτὸν ὁ Ἱερὸς Ἰωάννης, 
ὕστερον ἀνέγνω καὶ τὸν ἰδικόν του ὁ θεῖος Ἰωάν-
νης· ὅταν δὲ ἦλθεν εἰς τὸ Τροπάριον τοῦτο «Νῦν 
πάντα πεπλήρωται φωτός, Οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ 
τὰ καταχθόνια», τότε ὁ θεῖος Κοσμᾶς ὑπερθαυμά-
σας καὶ ἐκπλαγείς, 

«Καὶ σύ, ἔφη, ἀδελφὲ Ἰωάννη, ὅλον τὸ πᾶν μέσα 
εἰς τὰ τρία ταῦτα συμπεριέλαβες, καὶ οὐδὲν ἀφῆκες 

ἔξωθεν. Λοιπὸν ἐγὼ ἥττημαι καὶ τὴν ἧτταν ὁμολογῶ· ὅθεν ὁ μὲν 
ἰδικός σου Κανὼν ἂς ἔχῃ τὰ πρωτεῖα καὶ ἀριστεῖα, καὶ ἂς ψάλ-
λεται δημοσίως εἰς τὰς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας· ὁ δὲ ἰδικός μου 
ἂς μένῃ ἐν γωνίᾳ καὶ ἐν τῷ σκότει, ὡς μὴ ὢν φωτὸς ἄξιος καὶ διὰ 
τὰ νοήματα καὶ διὰ τὸν πενθικὸν καὶ κλαυθμηρὸν ἦχον καθ᾿ ὃν 
συνετέθῃ, ὅς τις εἶναι πάντῃ ἀνάρμοστος εἰς τὴν λαμπροτάτην 
καὶ κοσμοχαρμόσυνον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου».




