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Κατά τάς ὥρας τῆς πρωΐας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 21ης Μαρτίου / 3ης Ἀπριλίου
2010, οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία προέβαινον εἰς τάς
ἀπαραιτήτους διευθετήσεις διά τήν εἴσοδον τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν εἰς τόν
Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.
Ἑνῷ αἱ προετοιμασίαι αὐταί ἐγίνοντο εἰς τόν χῶρον τοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ
Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης
κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχετο τάς Ἀποστολάς, αἱ ὁποῖαι ἦλθον ἐπί τούτου, διά νά
μεταφέρουν τό Ἅγιον Φῶς εἰς τάς Ἐκκλησίας καί τάς χώρας αὐτῶν, εἰς τήν
ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδοξίαν, ἤτοι τήν Ἑλληνικήν Ἀποστολήν, ἧς ἐκ μέρους τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναούσης Βεροίας
καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὁ
Ἐξοχώτατος Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Σπυρίδων Κουβέλης, τήν ἀποστολήν τοῦ
Ρωσικοῦ Πατριαρχείου ὁμοῦ μετά τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου
τῆς Ρωσίας, τήν Ἀποστολήν τῶν Πατριαρχείων Βουλγαρίας καί Ρουμανίας καί τῶν
Ἐκκλησιῶν τῆς Κύπρου, τῆς Οὐκρανίας, Μολδαβίας καί Πολωνίας.
Τήν 12ην μεσημβρινήν ὥραν ὁ Μακαριώτατος κατῆλθε διά τῶν βαθμίδων τοῦ
Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Ἀπό
τῆς Ἀποκαθηλώσεως διά τῆς θύρας τοῦ δεξιοῦ χοροῦ ἦλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ
Καθολικοῦ, ἔνθα προσῆλθον οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρμενίων, τῶν Συριάνων και τῶν
Κοπτῶν, διά νά λάβουν τήν εὐλογίαν τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐνεδύθη τήν Πατριαρχικήν στολήν Αὐτοῦ πρό τῆς
Ἁγίας Τραπέζης τοῦ Καθολικοῦ, μεθ’ ἧς καί προεξῆρξε τῆς λιτανείας τρίς πέριξ
τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, εὐλογήσας τήν εἴσοδον ἀπό τοῦ Καθολικοῦ.
Τήν στολήν ταύτην ἀπεξεδύθη πρό τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς ὅ καί
εἰσῆλθεν ἐνδεδυμένος μόνον λευκόν στιχάριον καί ἐπιτραχήλιον. Εἰσελθών εἰς τά
ἐνδότερα τοῦ Παναγίου Τάφου μόνος ὁ Μακαριώτατος, ἀνέγνωσε τήν καθιερωμένην
εὐχήν τοῦ Ἁγίου Φωτός, ὅ καί μετέδωσεν εἰς τάς χιλιάδας τῶν ἐν ἀδημονίᾳ
ἀναμενόντων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι καί ἔλαβον ἐν ἀγαλλιάσει αὐτό μέ τάς λαμπάδας
αὐτῶν, ἐν ᾦ τό ἰδιωτικόν Ἑλληνικόν Τηλεοπτικόν Δίκτυον 4Ε ἀναμετέδιδε
δορυφορικῶς ὁλόκληρον τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός ἀνά τήν Οἰκουμένην.
Κρατῶν τάς δεσμίδας τῶν λαμπάδων ὁ Μακαριώτατος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ Ἱεροῦ
Κουβουκλίου καί εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα καί τό Σκευοφυλάκιον. Ἐντεῦθεν ἐν
συνοδείᾳ Πατέρων καί τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς ἀνῆλθεν εἰς τό
Πατριαρχεῖον ἐν χαρμοσύνῳ κωδωνοκρουσίᾳ καί χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ.
Εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τάς προεορτίους πασχαλίους εὐχάς
πάντων καί ηὐλόγησε τήν Ἑλληνικήν Ἀποστολήν διά τήν μεταφοράν τοῦ Ἁγίου Φωτός
εἰς την Ἑλλάδα, διά τήν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου
ἐν Ἀθήναις καί τάς Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ Μακαριώτατος εἰς τό σύντομον Μήνυμα αὐτοῦ πρός τό Ἑλληνικόν Κρατικόν

Τηλεοπτικόν δίκτυον καί πρός τούς Ἕλληνας Ὀρθοδόξους ἀνεφέρθη εἰς τόν
μυστηριακόν χαρακτῆρα τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός, εἰς τό εὐφρόσυνον μήνυμα
τῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως καί ηὐχήθη διά τήν εἰρήνευσιν
εἰς τόν χῶρον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Σπυρίδων
Κουβέλης διεβίβασεν εἰς τόν Μακαριώτατον τάς εὐχάς τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως
καί ἐπέδωσεν τῷ Μακαριωτάτῳ ὡς δῶρον χρυσῆν εἰκόνα ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως. Ὁ Μακαριώτατος ἀντηυχήθη θερμῶς καί παρέδωσε τό Ἁγιον Φῶς διά
τήν μεταφοράν ἀεροπορικῶς εἰς Ἑλλάδα.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
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