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"Κυριακή της Ορθοδοξίας." 
 

Η πρώτη Κυριακή της μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι αφιε-

ρωμένη στη νίκη της Ορθοδοξίας εναντίον της εικονομαχίας και 

όλων των αιρέσεων. Πριν από δώδεκα αιώνες, επί εκατό χρόνια, α-

ναστατώθηκε η χριστιανοσύνη για το ζήτημα των ιερών εικόνων. 

Η αφορμή και το πρόσχημα ήταν η προσκύνηση των Ιερών 

εικόνων, η αίρεση όμως είχε βαθύτερες ρίζες, κι όπως είπε ο άγιος 

Θεόδωρος ο Στουδίτης, ήταν μια «αθεωτάτη μεταστοιχείωσις των 

απάντων», απέβλεπε δηλαδή σε μια γενική ανατροπή της Εκ-

κλησίας. Η εικονομαχία, ήταν μια από τις πιο δραματικές περιπέ-

τειες της Εκκλησίας, όταν το Κράτος ήλθε σε σύγκρουση μαζί της. 

Φανερά μεν ήταν το ζήτημα των εικόνων, στην ουσία όμως, το 

Κράτος ήθελε μια ριζικότερη αλλαγή και μεταρρύθμιση των εκ-

κλησιαστικών πραγμάτων. Στο τέλος νίκησε πάλι η Εκκλησία και 

επικράτησε η ορθή πίστη· γιατί πάντα η Εκκλησία νικά, όταν 

αγωνίζεται για τα δίκαια του Θεού. 

Σ’ εκείνη λοιπόν τη νίκη και γενικά στους αγώνες και στο 

θρίαμβο της Ορθοδοξίας είναι αφιερωμένη η σημερινή εορτή. 



Η ορθόδοξη πίστη μας είναι η πολύτιμη κληρονομιά των 

πατέρων μας. Γι’ αυτό πρέπει να το έχουμε καύχηση πως είμαστε 

ορθόδοξοι χριστιανοί και να το θεωρούμε ιερότατο χρέος μας να 

φυλάμε και να υπερασπίζουμε την Ορθοδοξία μας. 

Όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η 

Ορθόδοξη Εκκλησία είναι «η μία, αγία, καθολική και αποστολική 

Εκκλησία»· αυτή είναι η Εκκλησία της αποστολικής και πατερικής 

παράδοσης, αυτή είναι η κιβωτός της σωτηρίας μας. Είναι γνωστά 

τα λόγια του Συνοδικού, που διαβάζεται σήμερα στη Λιτανεία· 

«Αύτη η πίστις των Αποστόλων, αύτη η πίστις των Πατέρων, αύτη 

η πίστις των Ορθοδόξων, αύτη η πίστις την Οικουμένην εστήριξε». 

Και είναι γνωστό στην ιστορία πως η Ορθοδοξία στήριξε την 

Οικουμένη, όσο κι αν αυτό αμφισβητήθηκε πρώτα από τους ξένους 

κι ύστερα κι από εμάς τους ίδιους, που είναι αλήθεια πως άρχισε 

να μας βαραίνει η Ορθοδοξία. Η Οικουμένη, για την οποία ομιλεί 

το Συνοδικό, είναι ο τότε πολιτισμένος κόσμος, ο πριν από το σχί-

σμα χριστιανικός κόσμος, που συμπίπτει σχεδόν με τη Βυζαντινή 

αυτοκρατορία. Πώς μπορούμε να αρνηθούμε την εθνική μας ιστο-

ρία; Πώς μπορούμε να αμφισβητήσουμε το σπουδαίο έργο της Εκ-

κλησίας στη διάσωση και την αναβίωση του Ελληνισμού; 

Είναι αρχαίο αξίωμα των Ιερών Πατέρων της Ορθοδοξίας 

ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει ορθή πίστη και δεν υπάρχει 

σωτηρία. Όποιος θέλει να είναι χριστιανός πρέπει να ανήκει στην 

Εκκλησία, κι οποίος θέλει τη σωτηρία του πρέπει να ξέρει πως μό-

νο μέσα στην Εκκλησία σώζεται. Χριστιανός θα πει άνθρωπος της 

Εκκλησίας, μέλος του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. 

Είναι πολλοί, που στα χαρτιά λέγονται χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά 

την Εκκλησία δεν την ξέρουν, γιατί θαρρούν πως δεν τους χρειάζε-

ται. 

Πρέπει όλοι εμείς, ο κλήρος και ο λαός της Εκκλησίας να 

αναλογιστούμε τη μεγάλη μας ευθύνη απέναντι στην Ορθοδοξία. 

Μήπως για μας πολλές φορές οι εχθροί κατηγορούν την Εκκλησία, 

μήπως εξαιτίας μας υβρίζεται η πίστη, μήπως για μας βλασφη-

μείται το όνομα του Θεού; Εμείς λοιπόν ας προσέχουμε, ας φοβού-

μαστε το Θεό κι ας ντρεπόμαστε τους ανθρώπους και, αν ο Θεός το 



ανέχεται, οι εχθροί ας κάνουν το έργο τους εναντίον της Εκκλη-

σίας, που φαίνεται πως αυτό το έργο δεν θα σταματήσει ποτέ. 

Όλοι οι εχθροί της Εκκλησίας είναι άνθρωποι τόσο περισ-

σότερο πανούργοι όσο και δειλοί. Δεν τολμάνε να τα βάλουν ανοι-

χτά με την Εκκλησία, αλλά υποκρίνονται ότι τάχα ενδιαφέρονται 

για την Εκκλησία και για την ανύψωσή της. Ψάχνουν λοιπόν για 

να βρουν τρωτά μεταξύ των κληρικών και με όλα τα μέσα διαφη-

μίζουν σκάνδαλα σε βάρος των ιερέων για να δημιουργήσουν 

εντυπώσεις και να κλονίσουν την πίστη και την εμπιστοσύνη των 

χριστιανών προς την Εκκλησία. Εφαρμόζουν τη γνωστή τακτική, 

για την οποία λέγει ο Προφήτης· «Πατάξω τον ποιμένα και δια-

σκορπισθήσονται τα πρόβατα της ποίμνης». Εμείς λοιπόν, όσοι 

πιστεύουμε στη μητέρα μας Εκκλησία και την αγαπάμε, δεν έχομε 

άλλον καλύτερο τρόπο για να αμυνθούμε παρά, καθώς γράφει ο 

Απόστολος, να «περιπατώμεν αξίως του Ευαγγελίου». Ο Θεός δεν 

είναι προσωπολήπτης, δεν μυκτηρίζεται, αλλά και δεν χαρίζεται· ο 

Απόστολος το γράφει καθαρά, ότι «αποκαλύπτεται οργή Θεού απ’ 

ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, των την 

αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

προσέξουμε και να θυμηθούμε μήπως κάτι μας λέγει η ιστορία στο 

πρόσφατο παρελθόν. Ποιός τάχα ευθύνεται για την τωρινή δοκι-

μασία της Ορθοδοξίας σε όλη την Ανατολή; Μακάρι να μπορού-

σαμε ανοιχτά και ανεπιφύλακτα να πούμε σε κάθε εχθρό και 

κατήγορο· «Έρχου και ίδε». 

Αξίωμα των ιερών Πατέρων της ’Ορθοδοξίας είναι το «πρά-

ξις θεωρίας επίβασις». Αυτό θα πει ότι στην Εκκλησία ο λόγος 

στηρίζεται επάνω στην πράξη. Τίποτε θεωρητικό, τίποτε φτιαγ-

μένο στο μυαλό του ανθρώπου, τίποτε έξω από τα πράγματα και 

τη ζωή δεν υπάρχει στην Εκκλησία. Η πίστη, η θεολογία, το 

Ευαγγέλιο, όλα είναι κήρυγμα γεγονότων. Η Ορθοδοξία είναι ένα 

γεγονός, μια ζωή και μια παράδοση στο πέρασμα των αιώνων. 

Ορθοδοξία είναι η ορθή και σωστή δοξολογία του Θεού, η λογική 

λατρεία και στη σύναξη της Εκκλησίας και στη βιωτή των πιστών. 

Εορτάζοντας και σήμερα τη νίκη της Ορθοδοξίας εναντίον της ει-

κονομαχίας και όλων των αιρέσεων, εύκαιρο είναι να δώσουμε 



άλλη μια φορά και να ανανεώσουμε την παλαιά υπόσχεση· Δεν θα 

σε απαρνηθούμε, αγαπητή μας Ορθοδοξία· δεν θα σε ψευτίσουμε, 

ιερή και σεβαστή κληρονομιά των πατέρων μας. Αμήν. 
 

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. 
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