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Σήμερα είναι η αγία Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μεγάλη και 
αγία Κυριακή. Κυριακή, κατά την οποία εορτάζεται η νίκη της 
Ορθοδοξίας εναντίον κάθε ψεύδους, εναντίον κάθε αναληθείας, 
εναντίον κάθε αιρέσεως, εναντίον κάθε ψευδοθεού· νίκη της Ορθο-
δοξίας εναντίον κάθε ψευδούς διδασκαλίας, εναντίον κάθε ψευ-
δούς φιλοσοφίας, επιστήμης, πολιτισμού, εικόνος. Αγία νίκη της 
Ορθοδοξίας. Και αυτό σημαίνει αγία νίκη της Παναληθείας. Ποιός 
όμως είναι η Παναλήθεια σε αυτόν τον κόσμο; Ποιός είναι η Αλή-
θεια σε αυτόν τον κόσμο; Αυτός που είπε για τον εαυτό Του: «Ἐγώ 
εἰμί ἡ ἀλήθεια!» Ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριός μας! 

Ο Θεός εν σαρκί. Ναι, αυτή είναι η Αλήθεια στον γήινο 
κόσμο μας, αυτή είναι η αλήθεια για τον άνθρωπο. «Θεός ἐφανε-
ρώθη ἐν σαρκί». Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έλαβε σώμα, ώστε με το 
σώμα μας να πει σε εμάς τους ανθρώπους τι είναι αλήθεια, πως ζει 
κανείς «ἐν ἀληθείᾳ», πως πεθαίνει γι’ αυτήν, και πως δι’ αυτής ζει 
αιωνίως. Ο Χριστός συγκέντρωσε όλες τις αλήθειες και μας έδωσε 
την Παναλήθεια της Ορθοδοξίας. Όταν ο Θεός κατέβηκε σε αυτόν 
τον κόσμο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, Αυτός έγινε ορατός για μας 



τους ανθρώπους. Ο Θεός έγινε ορατός. Και μείς βλέποντάς Τον, 
στην πραγματικότητα βλέπουμε τον Ζώντα Θεό. Αυτός είναι η 
ζώσα Εικόνα του Θεού στον κόσμο. Διαφυλάσσοντας την ζώσα 
Εικόνα του Θεού σε αυτόν τον κόσμο, η Ορθόδοξος Εκκλησία διε-
φύλαξε τον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να βρει 
σ’ εμάς τους ανθρώπους την θεία Εικόνα, την ζώσα θεία Εικόνα, 
την οποία εμείς αμαυρώσαμε με τις αμαρτίες και τα πάθη, την 
παραμορφώσαμε με την αμαρτωλή ζωή μας. Και ο Θεός, κατεβαί-
νοντας σε αυτόν τον κόσμο σαν καθαρή, ολοκάθαρη Εικόνα του 
Θεού, ως Θεός, έδειξε τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο τέλειος αν-
θρωπος, πως οφείλει να είναι ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. 

Εμείς σε αυτόν τον κόσμο πραγματικά πολεμάμε, συνέχεια 
πολεμάμε γι’ αυτήν την θεία Εικόνα που είναι μέσα στην ψυχή 
μας. Ποιός μας την κλέβει; Όλοι οι εικονομάχοι! 

Και μεγαλύτερος εικονομάχος είναι η αμαρτία. Η αμαρτία 
δεν θέλει τον Θεό. Δεν θέλει τον Θεό ούτε μέσα στον άνθρωπο, 
ούτε μέσα στον κόσμο γύρω από τον άνθρωπο. Και διά της αμαρ-
τίας κατεξοχήν εικονομάχος είναι ο Σατανάς και οι άγγελοί του, οι 
απαίσιοι δαίμονες. Εκείνοι είναι που κλέβουν την ψυχή μας, πού 
συσσωρεύουν αμαρτίες στην ψυχή μας και κατακαλύπτουν την 
θεία Εικόνα που είναι μέσα μας. Και ο άνθρωπος, όταν ζει 
αμετανόητος μέσα στην αμαρτία, όταν δεν πολεμά κατά των 
αμαρτιών του, όταν μένει σε αυτές, όταν δεν τις εξομολογείται, τί 
απομένει από την ψυχή του; Απομένει η θεία Εικόνα λερωμένη με 
το μαύρο πύον της αμαρτίας, των παθών, του θανάτου. Φρικτό 
θέαμα, φοβερή ντροπή! 

Τί σημαίνει λοιπόν να είμαστε Εικόνα του Θεού; 
Σημαίνει, αδελφοί μου, το εξής: Εμείς έχουμε νου, αλλά ο 

νους μας είναι εικόνα του νου του Θεού μέσα μας. Εμείς έχουμε 
θέληση, αλλά η θέληση είναι εικόνα της θελήσεως του Θεού μέσα 
μας. Εμείς έχουμε αίσθηση, έχουμε καρδιά, αλλά αυτά είναι εικόνα 
θείων αισθήσεων μέσα μας. Εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά 
αυτό είναι εικόνα της ζωής του Θεού. Εμείς είμαστε σαν εικόνες 
του Θεού αθάνατες, αλλά αυτό είναι εικόνα της αθανασίας του 
Θεού. Ο Θεός μας έπλασε θεοειδείς, για να ζούμε μέσα σε αυτόν 



τον κόσμο δι’ Αυτού, για να σκέπτεται πάντοτε ο νους μας: 
πρόσεχε από Ποιόν είσαι, είσαι από τον Θεό, να κάνεις καθαρές 
σκέψεις, σκέψεις θεϊκές. Τότε το θέλημά μας είναι τέλειο και υγιές, 
όταν ευθυγραμμίζεται προς το θέλημα του Θεού, προς το πρωτό-
τυπό του. Η αίσθησή μας τότε είναι καθαρή, υγιής, θεϊκή, όταν 
ευθυγραμμίζεται προς την αίσθηση του Θεού. Ας μας καθαρίσει 
Αυτός από κάθε αμαρτία, από κάθε πάθος, από κάθε θάνατο. Ας 
μας ελευθερώσει από κάθε διάβολο, για να μπορούμε να είμαστε 
πραγματικά ζωντανές εικόνες του Θεού, για να μπορεί ο άνθρω-
πος να είναι επί της γης ένα θείο μεγαλείο. 

Άνθρωπε! Αδελφέ μου! Ποτέ μην ξεχνάς ότι είσαι μικρός 
Θεός μέσα στην λάσπη! Μέσα στην λάσπη του σώματός σου εσύ 
φέρεις την ζωντανή Εικόνα του Θεού. Πρόσεχε πως ζεις. Πρόσεχε 
τι κάνεις με την Εικόνα του Θεού πού είναι μέσα σου. Πρόσεχε, 
αδελφέ μου! Διότι ἡ ζωή σου ξεκινά από την γη και καταλήγει στο 
πάμφωτο πρόσωπο του Θεού, για να δώσουμε εκεί απολογία τι 
κάναμε με την Εικόνα του Θεού όσο ήμασταν σε αυτόν τον κόσμο. 

Εύχομαι ο Αγαθός Κύριος να χαρίσει στην καρδιά του 
καθενός μας όλα τα ουράνια δώρα και τις ευαγγελικές αρετές: την 
πίστη και την αγάπη, την ελπίδα και την προσευχή, την νηστεία 
και την υπομονή, την πραότητα και την ταπείνωση, ώστε να 
μπορέσουμε να αντέξουμε όλο αυτόν το φοβερό επίγειο αγώνα, να 
διαφυλάξουμε στην ψυχή μας την θεία μορφή  και να μετατεθούμε 
από τον κόσμο αυτό προς τον Αναστάντα Κύριο σε εκείνο τον 
κόσμο. Αλλά μέχρι τότε η αγία νηστεία μας οδηγεί προς το Άγιο 
Πάσχα, την Αγία Ανάσταση του Χριστού, για να προσκυνήσουμε, 
όσο είμαστε ακόμη με το σώμα μας, Αυτόν, τον Αναστάντα Κύριο, 
τον Νικητή της αμαρτίας, τον Νικητή του θανάτου, τον Νικητή του 
διαβόλου. Αυτόν που εξασφάλισε την Αιώνιο Ζωή για την ψυχή 
μας. 

Σε Αυτόν, μόνο σε Αυτόν, αποκλειστικά σε Αυτόν, ανήκει 
αιώνιος δόξα και τιμή, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. 
Ἀμήν. 

Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς. 
 

 
 



 
Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· 

οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· 
ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, 

καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· 
εἰ δὲ καλέσει καιρός, 

καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα. 
 

Ιωσήφ Βρυέννιος 
15ος αιώνας. 
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