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Κυριακή της Ορθοδοξίας 2020 

«Ψυχή μου, την εικόνα σου φύλαξον…» 

 

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου 

Αρχιμ. Τίτου Ταμπακάκη 

         

  Εορτάσαμε σήμερα πανηγυρικώς, αδελφοί μου εν Χριστώ, τη νίκη της 

Ορθοδοξίας. Ομολογήσαμε την Πίστη μας, η οποία κατά τον Ευαγγελιστή 

Ιωάννη τον Θεολόγο, είναι «ἡ νίκη, ἡ νικήσασα τόν κόσμον», όπου κόσμος, το 

φρόνημα εκείνο, που βιώνει η κοινωνία και ο άνθρωπος, όταν απομακρύνεται 

από την αγάπη του Θεού.  

 Η πίστη στον αληθινό Θεό ήταν εκείνη που νίκησε την εικονομαχία. Οι 

αγώνες για την προάσπιση των Ιερών Εικόνων διήρκησαν πάνω από 100 

χρόνια. Οι εικονομάχοι ήταν εσωτερικοί εχθροί της Εκκλησίας, που κατείχαν 

εκκλησιαστική ή κοσμική εξουσία. Πολλοί ήταν βασιλείς ή πρίγκιπες, πολλοί 

πλανηθέντες ιερείς, μοναχοί και επίσκοποι.  

Η εικονομαχία δεν ήταν μόνο ένας έξωθεν πειρασμός για την Εκκλησία 

του Χριστού. Ήταν και ένας έσωθεν πειρασμός για τον κάθε άνθρωπο, αφού 

απετέλεσε πολέμο του διαβόλου εναντίον του κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν. 

Γιατί το λέγω αυτό; Το ανθρώπινο πρόσωπο, όταν μέσα από τα σκάμματα της 

πνευματικής ζωής εξαγιάζεται, δεν τιμάται ξεχωριστά το πνεύμα του, ή η ψυχή 

του ή το σώμα του. Τιμάται ο όλος άνθρωπος· και η ψυχή και το σώμα, όπως 

αναφέρει ο απόστολος Παύλος: «Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς 

ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως 

ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη». (Α΄ Θεσ. 5,23) Αυτό 

είναι το εικόνισμα που προσκυνούμε, ο όλος αγιασμένος άνθρωπος και η τιμή 

που αποδίδουμε στην εικόνα «ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει». Δεν 
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προσκυνούμε το ξύλο ή το χρώμα της εικόνας, δεν είμαστε ειδωλολάτρες, αλλά 

προσκυνούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο, τον άνθρωπο του Θεού. 

Κάθε φορά που ο διάβολος προσπαθεί με τα τεχνάσματά του να μας 

χωρίσει από τον Θεό κι από τους αδελφούς μας με τα πάθη, τον εγωισμό, την 

ιδιοτέλεια, την ψυχρότητα, την φιλαυτία, το πράττει για να αμαυρώσει την 

εικόνα του Θεού, κατά την οποία είμαστε πλασμένοι. Αυτήν την εικόνα του 

Θεού πρέπει να διαφυλάττουμε. Άνθρωπε, «Πρόσεχε σεαυτῷ καί φύλαξον τήν 

ψυχήν σου σφόδρα», αναφέρει το Δευτερονόμιο. 

 Είναι γεγονός, αδελφοί μου, ότι η περίοδος αυτή της Αγίας και Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής είναι περίοδος μεταμορφώσεως, πνευματικής αναγεννήσεως 

για τον άνθρωπο. Είναι «καιρός εὐπρόσδεκτος, καιρός μετανοίας». Είναι ο 

ευλογημένος καιρός, η απαρχή των αγώνων για τη σωτηρία μας, μέσα στην 

τραγικότητα της ιστορίας μας και της προσωπικής μας περιπέτειας. Ο 

Νυμφίος, ο κάλλει ωραίος παρά τους υιούς των ανθρώπων, μας προσκαλεί 

κοντά Του για να μας ζωογονήσει, να μας στρέψει από το χάος της 

απογοητεύσεως και της καταθλίψεως στη αληθινή ελευθερία, στην αποβολή 

του μαρτυρικού εγωισμού και στην άνεση της υπακοής στο θέλημα του Θεού 

Πατρός και της υψοποιού ταπεινώσεως. Πόσο ηχηρό μήνυμα μας έδωσε κατά 

την έναρξη του Τριωδίου η Παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ποιος 

κατέβηκε δεδικαιωμένος από το Ιερό; Ο μεγάλαυχος Φαρισαίος ή ο ταπεινός 

Τελώνης; Ο ταπεινός τελώνης! 

Ας προσέξουμε πολύ στη ζωή μας το θέμα αυτό. Μεγάλοι δεν είναι οι 

θορυβοποιοί που προβάλλονται ως πνευματικοί ηγέτες ή προφήτες για να 

καταπλήξουν ή μάλλον να καταπνίξουν τον κόσμο. Μεγάλοι είναι οι ταπεινοί 

και κατ’ επιλογήν ανύπαρκτοι, που έχουν δεχθεί την παράκληση του Αγίου 

Πνεύματος. Αυτό το μικρόν φύραμα, το οποίο «ὅλην τήν ζύμην ζυμοί», 

αποτελεί την παρηγορία όλου του κόσμου. «Μακάριοι οἱ ταπεινοί τῇ καρδία 

ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται». Αυτοί οι αφανείς, που ζουν ιεροκρυφίως, 
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αποσπούν τη χάρη του Θεού και την εκπέμπουν αενάως με την ακτινοβολία 

που τρέφεται ακατάπαυστα από την συντριβή της καρδιάς των. 

Η ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, την οποία ακούμε επανειλημμένα 

στις Ιερές Ακολουθίες του κατανυκτικού Τριωδίου, χαρακτηρίζεται ως «η ευχή 

της Μεγάλης Τεσσαρακοστής», γιατί συνοψίζει το πνεύμα και το ήθος της ζωής 

του χριστιανού. Ένα ήθος που είναι αγαπητικό, ασκητικό, προσευχητικό. 

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου…». Με αυτή την κραυγή της συντριβής και 

της αγωνίας, ο άνθρωπος παραδέχεται την μηδαμινότητά του, καταθέτει 

ενώπιον του Κυρίου και Δεσπότου της Ζωής την αίσθηση της αμαρτωλότητος 

και της αδυναμίας του.  

Όταν η ψυχή μας βιώνει την μοναξιά, οδυνάται και συνθλίβεται. Ενώ ζει, 

πεθαίνει. Ενώ αναπνέει, εκπνέει. Γι’ αυτό πολλές φορές, κυρίως σε στιγμές 

δυσκολίας, η ψυχή αυτόματα και αυθόρμητα αναζητεί τον Θεό. Τον αναζητεί 

απεγνωσμένα, γιατί αντιλαμβάνεται ότι ο Θεός είναι το Φως, η Ελπίδα, η Ζωή. 

Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης έλεγε: «υπάρχει επιθυμία του ανθρώπου για 

τον Θεό, μόνο επειδή υπάρχει η επιθυμία του Θεού για τον άνθρωπο». Αυτό 

σημαίνει ότι ο Θεός μάς συναντά με την προϋπόθεση ότι εμείς 

εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στα χέρια Του, εγκαταλείπουμε το θέλημά μας 

και απαλλασσόμαστε από μέριμνες και φροντίδες. Τί ψάλουμε στο Χερουβικό 

της Θείας Λειτουργίας; «Πᾶσαν τήν βιωτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν, ὡς τόν 

βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι».  

Ας μην αργήσουμε, λοιπόν, να λάβουμε την απόφαση της επιστροφής 

προς τον Πατέρα. Ας μην δοκιμάσουμε την πρόσκαιρη γλυκύτητα και την 

πικρία των ξυλοκέρατων που γεύθηκε ο άσωτος υιός της παραβολής, εξαιτίας 

της αποστροφής του προς την πατρώα δόξα που του προσέφερε απλόχερα ο 

γεννήτοράς του. Η ηδονή τού προσέφερε την οδύνη. Ο εγωισμός του την  

κενοδοξία, η αθυμία την πλήρη, αλλά ευτυχώς πρόσκαιρη συσσωμάτωσή του 

στο αρρωστημένο περιβάλλον της ανηθικότητος. Να μην έχουμε πνεύμα 

αργίας, πνεύμα αθυμίας, πνεύμα οκνηρίας. Η Εκκλησία μας καλεί συνεχώς να 
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μη μένουμε στάσιμοι, να προχωρούμε προς τα εμπρός. Ο πιστός είναι πάντα 

εν κινήσει, πάντα τολμά και πάντα δοκιμάζει, ακόμη κι αν υπάρχει το 

ενδεχόμενο του λάθους. Προσοχή όμως. «Τὸ Πνεῦμα μὴ 

σβέννυτε,  προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε. Πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν 

κατέχετε· ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε». 

Ο άνθρωπος που δεν κάνει λάθη και που ποτέ δεν αποτυγχάνει, δεν χωρά 

στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι η λέσχη των τελείων, των αλάνθαστων, 

αλλά ο χώρος των μετανοούντων και αγωνιζομένων πιστών. Η Εκκλησία είναι 

νοσοκομείο ψυχών. Εντός αυτής συναντούμε τον ιατρό μας, τον θεραπευτή 

μας, τον πνευματικό μας, ο οποίος με το νυστέρι της Ιεράς Εξομολογήσεως 

αλλά κυρίως με τη ζωή και το παράδειγμά του, γίνεται οδοδείκτης στον 

δύσβατο δρόμο της σωτηρίας μας.  

Και κάτι ακόμα: Μην είμαστε περίεργοι στη ζωή μας. Πολλές φορές 

αγωνιούμε να γεμίσουμε με πληροφορίες τον εγκέφαλό μας, να τον κάνουμε 

σκουπιδότοπο, να πνιγούμε στο πάθος της περιεργείας. Δεν μας αφορά 

ο,τιδήποτε συμβαίνει και κυρίως ότι έχει σχέση με τη ζωή και τον αγώνα του 

πλησίον. Μας παραγγέλει ο Χριστός: «Μη κατακρίνετε και μη καταδικάζετε τον 

πλησίον σας, δια να μη κατακριθήτε και σεις από τον Θεό. Διότι με την σκληρή 

και αυστηρή κρίση, που κατακρίνετε, θα κατακριθείτε και με το ίδιο μέτρο που 

κρίνετε τις πράξεις του πλησίον, θα μετρηθεί από τον Θεό και θα κριθεί και η 

δική σας ζωή και συμπεριφορά. Γιατί δε βλέπεις το μικρό κάρφος, που υπάρχει 

στο μάτι αδελφού σου, και δεν αισθάνεσαι το δοκάρι που είναι στο δικό σου 

μάτι; (Γιατί επικρίνεις το ελαφρό σφάλμα του αδελφού σου και δεν 

συναισθάνεσαι το βαρύτατο δικό σου παράπτωμα;) Και με τι δικαίωμα θα πεις 

στον αδελφό σου, άφησέ με να βγάλω το κάρφος από το μάτι σου (να 

διορθώσω δηλαδή εγώ, σαν καλύτερος τάχα, το δικό σου σφάλμα), καθ' ον 

χρόνο υπάρχει στο μάτι σου δοκάρι ολόκληρο (δηλαδή βαρύνεσαι συ από 

μεγάλα αμαρτήματα); Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και 
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τότε θα δεις καθαρά, ώστε να βγάλεις με προσοχή και αγάπη το κάρφος από 

το μάτι του αδελφού σου.» (Μτθ 7, 1-5) 

Ασχολούμαστε με κάποιον μόνο όταν είμαστε σίγουροι ότι τον 

αγαπούμε, διαφορετικά οδηγούμαστε στην κατάκριση. Τελικά, η περιέργεια 

δηλώνει ότι δεν έχουμε γνώση του ίδιου μας του εαυτού και γι’ αυτό 

εγκαταλείπουμε τα δικά μας θέματα, τις υποχρεώσεις μας και τις εργασίες μας 

και με τρόπο αυθάδη εισερχόμαστε στη ζωή των άλλων. Αντί να ασχολούμαστε 

και να εκδαπανούμε το χρόνο μας και την ενέργειά μας σε βλαβερά θέματα να 

στρέψουμε την προσοχή και τη μέριμνά μας στην πνευματική μας οικοδομή 

και στην αγάπη. Να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τους άλλους και να 

ασχοληθούμε πραγματικά με την καλλιέργεια της αγάπης μας προς το Θεό και 

την καλλιέργεια της δικής μας ψυχής, η οποία ενδεχομένως έχει περισσότερη 

ανάγκη από την ζωή του πλησίον.  

Ο άνθρωπος που συνειδητοποιεί την αμαρτωλότητά του, που βλέπει τα 

δικά του πταίσματα, που δεν τον ενδιαφέρει η εικόνα του προς τα έξω, που 

δεν αγωνιά για την γνώμη των ανθρώπων, για το πρόσωπό του, είναι που 

μαζεύει το έλεος του Θεού, που φτάνει στο σημείο να επιζητεί την ησυχία και 

τη γαλήνη της ψυχής του πάνω απ’ όλα, που δεν γίνεται αυστηρός κριτής, αλλά 

ρυθμιστής των δικών του λαθών και παθών. 

Ας αποκτήσουμε υπομονή στη ζωή μας, που είναι καρπός 

ταπεινοφροσύνης. «Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται». Όποιος δεν έχει 

υπομονή καταφεύγει στα μέτρια και στα πρόχειρα και μετά χάνεται, διότι ο 

άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για τα μέτρια αλλά για τα κρείττονα. Ο 

«υπομένων» είναι αυτός που καρτερικά αφήνεται στο Θεό και αναμένει να 

έρθει η ώρα του Θεού, για να εκπληρωθεί το θέλημά Του στη ζωή του. Και η 

ώρα αυτή του Θεού μπορεί να καθυστερήσει, να χρειαστεί πολύ καρτερία για 

να αντέξει κανείς στην αναμονή. Στη συνέχεια όμως η ώρα του Θεού φτάνει 

και διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα, για το οποίο αξίζει να περιμένουμε 

περισσότερο. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του παράλυτου της 
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Βηθεσδά, ο οποίος για 38 ολόκληρα χρόνια υπέμεινε το σταυρό της 

δοκιμασίας του, όμως μετά από τόσα χρόνια υπομονής έφτασε και γι’ αυτόν η  

ώρα του Θεού.  

Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Μετά τήν τοῦ χειμῶνος δυσκολία 

ἦρος ὥρα θάλει». Μετά τον χειμώνα έρχεται η άνοιξη φορτωμένη με τους 

καρπούς της υπομονής και ο υπομείνας αγωνιστής γίνεται άγγελος στον 

ουρανό. Τρανό παράδειγμα μας δίδουν οι Άγιοι Σαράντα που εορτάζουμε. Με 

την υπομονή προσεγγίζουμε το Θεό και γευόμαστε τη Βασιλεία Του εν 

δυνάμει. Πόση υπομονή έκαμαν μέσα στα παγωμένα νερά της λίμνης της 

Σεβάστειας. Όμως δεν λιποψύχησαν. Παρέδωκαν την ψυχή τους στον Θεό με 

χαρά, «λέγοντες  πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες· Μὴ γὰρ ἱμάτιον 

ἀποδυόμεθα; ἀλλὰ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀποτιθέμεθα. Δριμὺς ὁ χειμών, 

ἀλλὰ γλυκὺς ὁ Παράδεισος, ἀλγεινὴ ἡ πῆξις, ἀλλὰ ἡδεῖα ἡ ἀπόλαυσις. Μὴ 

οὖν ἐκκλίνωμεν, ὦ συστρατιῶται· μικρὸν ὑπομείνωμεν, ἵνα τοὺς στεφάνους 

τῆς νίκης ἀναδησώμεθα, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν 

ἡμῶν».  

Η υπομονή, αδελφοί μου, στηρίζεται με την προσευχή. Ο άνθρωπος που 

δεν προσεύχεται χάνει την υπομονή του και μετά ακολουθεί η απογοήτευση. 

Η υπομονή καλλιεργεί την αγάπη. Έχουμε αγάπη στην ψυχή μας, αδελφοί μου; 

Περιφρονούμε τον εαυτό μας για να αγαπήσουμε τους άλλους; Ερχόμαστε σε 

κοινωνία με τον πλησίον, όπως ερχόμαστε σε κοινωνία με το Δημιουργό Θεό; 

Είναι γεγονός ότι η αγάπη έχει διαστρεβλωθεί στις μέρες μας. «Ἡ ἀγάπη τῶν 

πολλῶν ἐψύγη». Για την αγάπη μιλά με άνεση ο κάθε άπιστος, εμπαθής και 

εγωιστής. Αυτός που έχει πατήσει επί πτωμάτων, αυτός που αδικεί, που μισεί, 

που εκδικείται. Κατασκευάζει και χρησιμοποιεί την αγάπη για δικό του 

συμφέρον. Αυτός ο οποίος αδικεί, δεν μπορεί να μιλά για αγάπη. Όποιος μισεί 

έστω και έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να αναπαύεται στη σκέψη ότι αγαπά το 

Θεό. Τι κάνει ο άνθρωπος του Χριστού; Μόνο αγαπά. Αγαπά πρώτον του 

εχθρούς του. Ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυς παρακαλούσε τον Χριστό να 
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μην τιμωρήσει τους βασανιστές του. «Κύριε μή στήσεις αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν 

ταύτην».   

Η προσφερόμενη αγάπη του Χριστού είναι άνευ όρων, είναι μοναδική, 

ελευθερώνει και γαληνεύει. Ξεχύνεται μέσα από το φως της Αναστάσεως, που 

ανοίγει τους πνευματικούς ορίζοντες. Ο Χριστός «σχήματι εὑρεθεὶς ὡς 

ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου 

δὲ σταυροῦ». Σας εξομολογούμαι ότι συγκινούμαι βαθύτατα όταν κατά την 

Θεία Λειτουργία διαβάζω την φράση: « Ὃς ἐλθὼν καὶ πᾶσαν τὴν ὑπὲρ 

ἡμῶν οἰκονομίαν πληρώσας, τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, μᾶλλον δὲ ἑαυτὸν 

παρεδίδου ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς…». Παρέδωσε τον εαυτό του για να 

σωθεί ο άνθρωπος. Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ Σου Κύριε, δόξα τῇ μακροθυμίᾳ Σου!   

Αδελφοί μου, 

Ο άνθρωπος γίνεται πρόσωπο μόνο όταν συνδέεται με το Χριστό. Ο 

άνθρωπος από άτομο γίνεται πρόσωπο όταν αγαπάει ανιδιοτελώς και 

θυσιαστικώς, όταν ζει το ήθος που συνίσταται στην τήρηση των ευαγγελικών 

αρετών. Πολλές φορές, «ὡς σάρκα φοροῦντες καί τόν κόσμον οἰκοῦντες», 

παραστρατούμε, αιχμαλωτιζόμαστε, αμαυρώνουμε το κατ’ εικόνα. Δεν 

αγαπούμε, δεν σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας, ο οποίος είναι εικόνα του 

Θεού. Όταν ο άνθρωπος βλέπει στο πρόσωπο του άλλου τον Χριστό, γίνεται 

πιο ανεκτικός, πιο επιεικής, πιο φιλικός, πιο συγκαταβατικός, πιο 

συγχωρητικός και υποχωρητικός. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο καλούμαστε να μετανοήσουμε, να 

εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε των Αχράντων Μυστηρίων. Καλούμαστε 

να επανεύρουμε την εικόνα μας, να φυλάξουμε την ψυχή μας, τον Θεό που 

κατοικεί μέσα μας. Είναι αλήθεια ότι το ανικανοποίητο και το ανισόρροπο 

ταλαιπωρεί τους εαυτούς μας, ταλαιπωρεί και τους άλλους. Δεν μας αφήνει 

να γευτούμε την γλυκιά χαρά της ταπεινώσεως, η οποία εξισορροπεί και 

ανορθώνει τον πεσμένο άνθρωπο.  
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Ως χριστιανοί πρέπει να κυνηγούμε την αγιότητα, να γίνουμε άγιοι, για 

να μπορέσουμε να γίνουμε εμπνευστές της αγιότητας στους άλλους. Να 

γίνουμε άγιοι, κατά την εντολή του Χριστού «γίνεσθε ἅγιοι, ὅτι ἐγώ ἅγιος εἰμί», 

όχι για να κομπάζουμε ή για να αποκτήσουμε οπαδούς και αυλικούς που θα 

μας χειροκροτούν και θα μας επιδοκιμάζουν, αλλά για να εμπνεύσουμε, να 

πυρπολήσουμε καρδιές. 

Το έργο μας είναι να βαλλόμεθα αδιαλείπτως έσωθεν από το Πνεύμα το 

Άγιον και να εκβάλλουμε τους σπινθήρες του φωτός της Θεότητος.  Ο Γέρων 

Σωφρόνιος του Έσσεξ έβλεπε το ανθρώπινο πρόσωπο σε σχέση κοινωνίας, όχι 

μόνο με τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα, αλλά πρωτίστως με το απόλυτο 

πρόσωπο του Θεού. Σ’ αυτή την θεοκοινωνία βρίσκεται το κάλλος μας. Και 

συνεχίζει ο Γέροντας να μας λέγει ότι η άρνηση του Θεού συνδέεται με την 

πτώση, την οποία επιφέρει ο αγοραίος μηδενισμός και η ηθική αποσύνθεση, 

ενώ ο πόθος για ατελεύτητη ένωση με τον Πατέρα των εν τοις ουρανοίς, 

βιώνεται μέσα στον οδυνηρό ασκητικό αγώνα για να υπερνικήσουμε το 

φθαρτό της κτιστής μας φύσεως. 

Καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής! 


