
Το Άγιο Φως 

Το Μεγάλο Σάββατο του 1579, σύμφωνα με τα εκκλησιαστικά χρονικά 
της πόλης των Ιεροσολύμων, οι Τούρκοι κυβερνήτες απαγόρευσαν 
στον Έλληνα πατριάρχη και στους ορθοδόξους πιστούς να εισέλθουν 
στον Ναό της Αναστάσεως για την καθιερωμένη τελετή του Αγίου 
Φωτός. 

Τα συγγράμματα που 
αναφέρονται στο γεγονός δεν 
προσδιορίζουν το ακριβές έτος. 
Αναφέρουν, όμως, ότι την 
περίοδο εκείνη πατριάρχης 
Ιεροσολύμων ήταν ο Σωφρόνιος, 
ενώ πατριάρχες Κων/πόλεως, 
Αλεξανδρείας και Αντιοχείας 
ήταν αντιστοίχως ο Ιερεμίας, ο 
Σιλβέστρος και ο Ιωακείμ· τέλος, 
σουλτάνος της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας ήταν ο Μουράτ 
Γ΄. 

Αν ανατρέξουμε στους 
επίσημους καταλόγους (ή στις 
ιστοσελίδες) των τεσσάρων 
αυτών Πατριαρχείων, 
διαπιστώνουμε πως οι τέσσερις 
ελληνορθόδοξοι πατριάρχες 
πράγματι διετέλεσαν τα 
καθήκοντά τους στο δεύτερο 
μισό του 16ου αιώνα· και αν 
εξετάσουμε την ακριβή περίοδο 
πατριαρχίας του καθενός, και την αντίστοιχη περίοδο βασιλείας του 
σουλτάνου Μουράτ Γ΄, προκύπτει ότι το μοναδικό έτος που συνέπεσε η 
διοίκηση των πέντε αντρών είναι το 1579. 

Σύμφωνα με τις γραπτές πηγές, το Μεγάλο Σάββατο εκείνης της χρονιάς, μια 
ομάδα Τούρκων στρατιωτών, ύστερα από διαμεσολάβηση των Αρμενίων, 
απαγόρευσε τη διέλευση των ορθοδόξων στον Ναό της Αναστάσεως. Το 
πλήθος των πιστών παρέμεινε στο προαύλιο του ναού καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας, αλλά ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. 

Ο Πατριάρχης Σωφρόνιος Δ΄, που διήνυε το πρώτο έτος της πατριαρχίας του, 
ανέλαβε για πρώτη φορά να φέρει εις πέρας την πιο σημαντική τελετή τoυ 
έτους, όμως, οι Τούρκοι τού στέρησαν το νόμιμο δικαίωμα. 

Ο πατριάρχης στεκόταν προσευχόμενος στο αριστερό μέρος της πύλης του 
ναού, πλησίον ενός κίονα. Και ξαφνικά, ενώ είχε ήδη πέσει η νύχτα, ο κίονας 
διερράγη και το Άγιο Φως ξεπήδησε από το εσωτερικό του. 



Ο πατριάρχης άναψε αμέσως τη λαμπάδα του και μεταλαμπάδευσε το Άγιο 
Φως στους πιστούς. Μέσα σε λίγα λεπτά, η ιερή φλόγα εξαπλώθηκε σε όλους 
τους παρευρισκόμενους και το προαύλιο του ναού φωτίστηκε. Οι έκπληκτοι 
Τούρκοι φρουροί άνοιξαν τότε τις πύλες του ναού και ο πατριάρχης, μαζί με το 
πλήθος των ορθοδόξων, κατευθύνθηκαν πανηγυρικά προς τον Πανάγιο 
Τάφο. 

Τα γεγονότα εκείνης της ημέρας καταγράφονται σε όλα τα αποκαλούμενα 
Προσκυνητάρια Ιεροσολύμων, που είναι οδηγοί για τους προσκυνητές των 
Αγίων Τόπων. 
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