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μέρα χαρμόσυνος καὶ εὐφρο-
σύνης ἀνάπλεως», ἡ Κυριακὴ 
τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ψάλ-
λει ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος. Ἡμέρα 

πανηγύρεως καὶ θριάμβου γιὰ τὴν 
Ἐκκλησία μας. Ἡμέρα πνευματικῆς 
ἐξάρσεως καὶ ἐνθουσιασμοῦ.

Τὴν Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 
τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, 
στὴν ἀρχὴ ἀκόμη τῆς Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς, γιορτάζουμε τὴν
ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰ-
κόνων καὶ γενικότερα τὸν 
θρίαμβο τῆς Ὀρθοδόξου Πί-
στεως, τὴν περίλαμπρη νίκη 
τῆς ἀληθείας ἐναντίον κά-
θε κακοδοξίας καὶ αἱρέσε-
ως, ἐναντίον ὅλων τῶν ἀν-
τιθέων δυνάμεων, ποὺ κα-
τὰ καιροὺς ἐπιτέθηκαν κατὰ 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπιχείρησαν νὰ ἐκ-
πορθήσουν τὸ ἀσάλευτο κάστρο της. 

Ἡμέρα θριάμβου λοιπόν. Ποὺ μᾶς δί-
νει τὴν εὐκαιρία νὰ μελετοῦμε τὸν με-
γάλο θησαυρὸ τῆς Πίστεως, τὴν ἀκατα-
μάχητη δύναμη τῆς ἀλήθειας, τὸ ἀνεκ-
τίμητο δῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Καὶ 
μελετώντας τὴν ἀξία τοῦ δώρου αὐτοῦ ἀ-

ναφωνοῦμε μαζὶ μὲ τὸν Ἰωσὴφ τὸν Βρυ-
έννιο, τὸν διδάσκαλο τοῦ ἁγίου Μάρκου 
τοῦ Εὐγενικοῦ. 

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδο-
ξία». Δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ σὲ ἀρνη-

θοῦμε, ἀγαπημένη μας Ὀρθοδοξία. 
Διότι ἐσὺ διατηρεῖς ἀνόθευτη τὴν ἀ-

λήθεια, καθαρὴ καὶ ὁλόκληρη τὴ 
διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως 
ἀκριβῶς μᾶς τὴν παρέδωσαν 
οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὅπως μᾶς

τὴν ἀνέλυσαν μὲ τοὺς θεοφώ-
τιστους λόγους τους οἱ θεο-

φόροι Πατέρες, ὅπως μᾶς τὴ 
δίδαξαν οἱ ἅγιες Οἰκουμενικὲς

 Σύνοδοι μὲ τὴν καθοδήγηση 
καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Πανα-
γίου Πνεύματος, ὅπως μᾶς 
τὴν ἔμαθαν ἀπὸ τὰ μικρά 

μας χρόνια στὰ σπίτια μας οἱ 
εὐσεβεῖς γονεῖς μας, στὰ σχολειὰ οἱ πι-
στοὶ δάσκαλοι, στὸ ἱερὸ περιβάλλον τοῦ 
Ὀρθοδόξου ναοῦ οἱ κατηχητές μας. Ἀλή- 
θεια καθαρή, χωρὶς σπίλους καὶ σκιὲς
ψεύδους, χωρὶς προσμείξεις πλάνης καὶ 
δεισιδαιμονίας, χωρὶς ἐπηρεασμοὺς ἀπὸ
ὀλέθριες πλάνες καὶ δυσσεβεῖς αἱρέσεις.

Τὸ νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν Ὀρθοδοξία ἰσο-
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δυναμεῖ μὲ τὸ νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν ἀλή-
θεια, τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, καὶ μὲ τὸ 
νὰ ἀποφασίσουμε νὰ ζοῦμε μὲ τὸ ψέμα, 
τὴν πλάνη, τὴν αἵρεση. Αὐτὰ ὅλα προ-
έρχονται ἀπὸ τὸν πατέρα τοῦ ψεύδους, 
τὸν ἀρχαῖο καὶ μισόκαλο ἐχθρό μας, τὸν
διάβολο. Καὶ δὲν πρόκειται βέβαια νὰ ἀ-
κούσουμε τὸν διάβολο καὶ νὰ ἐγκατα-
λείψουμε τὸν Θεό. 

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδο-
ξία». Διότι μόνο μέσα στὸ ἱερὸ περιβάλ-
λον σου ἀπολαμβάνουμε πλούσια τὴ 
Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἀπολαμβάνουμε τὸ 
πλήρωμα τῆς Χάριτος, τὴν ἀφθονία τῶν 
δωρεῶν τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς ἐξασφαλί-
ζουν τὴ σωτηρία. Μέσα στὴν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ πρῶτα, τὰ νηπιακά 
μας χρόνια, δεχθήκαμε τὸ ἅγιο Βάπτι-
σμα καὶ τὸ ἅγιο Χρίσμα. Πήραμε τὰ χα-
ρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, φωτισθή-
καμε καὶ ἀναγεννηθήκαμε καὶ ὁπλισθή-
καμε μὲ ὅλα τὰ ἀπαραίτητα ὅπλα γιὰ
νὰ ἀγωνισθοῦμε στὴ συνέχεια ἐπιτυχῶς, 
γιὰ νὰ πετύχουμε τὴν κάθαρση ἀπὸ τὰ 
πάθη καὶ τὸν ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς.

Μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπο-
λαμβάνουμε μὲ τὰ χαριτόβρυτα Μυστή-
ρια τὴν ἴαση τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, 
καὶ τὸ πολὺ σπουδαιότερο, τὴν ἄφεση 
τῆς θανατηφόρου ἁμαρτίας, τὴν ἀπαλλα-
γὴ ἀπὸ κάθε ἐνοχὴ καὶ εὐθύνη καὶ τὴν 
ἀπέραντη εἰρήνη τῆς ψυχῆς.

Καὶ δὲν ἀπολαμβάνουμε ἁπλῶς τὴ 
Χάρη μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
ἀλλὰ συναντοῦμε τὸν ἴδιο τὸν χαριτο-
δότη Κύριο, κοινωνοῦμε τὸ πανάχραν-
το Σῶμα καὶ τὸ τίμιο Αἷμα του. 

Πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ὑπάρχει αὐτὸς 
ὁ πλοῦτος τῆς ζωοποιοῦ καὶ θεοποιοῦ  
Χάριτος, πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ὑπάρχει ὁ 
Χριστὸς ὅπως ὑπάρχει στὴν Ὀρθοδο-
ξία μας, πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν μπορεῖ νὰ 
Τὸν συναντήσει ὁ ἄνθρωπος, νὰ Τὸν 
γνωρίσει, νὰ Τὸν κοινωνεῖ, νὰ Τὸν ἔχει 
κατοικοῦντα ἐντός του.    

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδο-
ξία». Διότι μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία ἔχουμε τὴ ζωή. Ἔχουμε Αὐτὸν ποὺ 
εἶναι «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» 
(Ἰω. ιδ΄ 6). Αὐτὸν ποὺ ἦλθε στὸν κόσμο, 
«ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν» 
ὅσοι μὲ πίστη Τὸν ἀκολουθοῦν (Ἰω. ι΄ 
10). Ὁ ἱερὸς περίβολος τῆς Ὀρθοδοξίας 
μας εἶναι ὁ χῶρος τῆς ζωῆς, τῆς ζωῆς 
ὅπως βαθιὰ τὴν ἐπιθυμεῖ ὁ ἄνθρωπος, 
τῆς ἀνώτερης, τῆς πνευματικῆς, τῆς ἁ-
γίας, τῆς αἰώνιας ζωῆς.

Δὲν ὑπάρχει τέτοια ζωὴ ἐκεῖ ποὺ ἐπι-
κρατεῖ τὸ ψέμα, ἐκεῖ ποὺ ἀπουσιάζει ἡ 
Χάρη. Ἐκεῖ κυριαρχοῦν τὸ συμφέρον, 
ἡ ἀπάτη, τὰ πάθη καὶ οἱ ἐγωισμοὶ καὶ ἡ 
ὀσμὴ τοῦ θανάτου. Δὲν εἶναι ἐκεῖ ἡ ζωή.

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδο-
ξία». Γιατὶ δὲν μποροῦμε νὰ ἀρνηθοῦμε 
τὴν ἀλήθεια, γιατὶ δὲν μποροῦμε νὰ στα-
θοῦμε χωρὶς τὴ Χάρη, γιατὶ ποθοῦμε τὴ 
ζωή. 

Γιατὶ γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ-
κλησία, ἐπειδὴ εἶναι ἡ μόνη ἀληθὴς Ἐκ-
κλησία, γι’ αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ μόνη ἀσφαλὴς 
ὁδὸς λυτρώσεως. Εἶναι ἡ κιβωτὸς τῆς 
σωτηρίας. Καθὼς διατηροῦμε τὴν πίστη 
τῆς Ὀρθοδοξίας, καθὼς μετέχουμε στὴν 
Ὀρθόδοξη λατρεία μας, καθὼς ἀγωνι-
ζόμαστε μὲ τὴν ἀκαταμάχητη βοήθεια 
τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, ἔχουμε βεβαία 
τὴν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς στὴν οὐρά-
νια βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Γι’ αὐτὸ «οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη 
Ὀρθοδοξία». «Ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, ἐν σοὶ 
ζῶμεν καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα». Ὀρ-
θόδοξοι γεννηθήκαμε. Ὀρθόδοξα ζοῦμε. 
Μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας θὰ 
πεθάνουμε. Ἂν τὸ καλέσουν δὲ οἱ περι-
στάσεις, «καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνη-
ξόμεθα». Ἀμέτρητες φορὲς θὰ πεθάνου-
με γιὰ σένα καὶ θὰ θυσιαστοῦμε. Γιατὶ ἡ 
ζωὴ δὲν ἀξίζει ὅσο ἡ Ὀρθόδοξη πίστη 
μας. Γιατὶ δὲν ὑπάρχει ζωὴ ἔξω ἀπὸ τὴν 
Ὀρθοδοξία.




