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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρὸς
Τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ἱστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων.

Τέκνα μου ἀγαπητὰ,
Ἡμέρα χαρμόσυνη ἀνέτειλε καὶ πάλι γιὰ τὴν ἁγία μας

Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἑορτάζει τὰ νικητήρια, βλέπουσα προσκυνουμένας
τὰς πρὶν ἐξορίστους ἁγίας εἰκόνας.

Θυμόμαστε καὶ πανηγυρίζουμε σήμερα, πρώτη Κυριακή τῶν
Νηστειῶν, τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ἀναστήλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, ποὺ
ἔγινε μὲ τὴν θεοκίνητη βουλὴ καὶ ἀπόφαση τῶν αὐτοκρατόρων
Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ καὶ τῆς μητέρας του Θεοδώρας, ἐπὶ
Πατριαρχείας τοῦ ἁγίου Μεθοδίου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Μνημονεύουμε εὐγνωμόνως τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ
μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐχάρισε αὐτὴ τὴ μεγάλη εὐεργεσία καὶ ἔκαμε νὰ
πρυτανεύση ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἑνότητα μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καὶ δὴ τῶν
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Μὲ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἀπελάθηκε ἡ πλάνη
τῶν κακοδόξων, ποὺ σφοδρότατα πολέμησαν τὶς ἱερὲς εἰκόνες, ἔγινε δὲ
δεκτὸ ὅτι σαρκούμενος ὁ Κύριος μᾶς ἀξίωσε νὰ περιγράφουμε τὴν
ἁγία Του μορφὴ καὶ ὅσα γιὰ τὴν σωτηρία μας ἔπραξε.

Καὶ μαζί Του, φυλάσσοντες αἰώνιους πατρικοὺς θεσμοὺς τῆς
Ἐκκλησίας, εἰκονίζουμε τὴν Παναγία μητέρα Του καὶ τοὺς φίλους Του
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τοὺς ἁγίους, χωρίς νὰ διατρέχουμε τὸν κίνδυνο τῆς εἰδολωλατρείας,
ἀφοῦ, καθώς διδασκόμαστε ἀπὸ τὴ μικρὴ μας ἡλικία, ἡ τιμή τῆς
Προσκυνήσεως μεταβαίνει στὸ πρωτότυπο.

Ἀσπαζόμαστε τὴν ἄχραντον εἰκόνα τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος
Κυρίου μας καὶ ἀναγόμαστε, ὑψούμενοι πρὸς τὴν ἀγάπησή Του, γιατί
οἱ εἰκόνες, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ εἴδωλα, ἔχουν ἀντίκρυσμα στὸν οὐρανὸ.
Δὲν εἶναι κίβδηλες, ἀκάλυπτες, κατασκευὲς.

Αὐτὴ τὴν πατροπαράδοτη πίστη ζεῖ καὶ εὐαγγελίζεται ἀπ΄ ἀρχῆς
ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀποκαλύπτουσα περιτράνως, μὲ τὶς εἰκόνες τῶν
ἁγίων, τὴν αἰώνια δόξα καὶ λαμπρότητα, γιὰ τὴν ὁποία μᾶς ἔχει
προορίσει, ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ὁ πολυεύσπλαγχνος δημιουργός
μας.

Ἐπειδὴ, λοιπόν, εἶναι θεμελιώδους καὶ ὄχι μικρᾶς σημασίας
ζήτημα ἡ εἰκονογράφιση καὶ ἡ χρήση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, γι’ αὐτὸ καὶ
ἡ Ἐκκλησία μας, τούτη τὴν Κυριακὴ, μαζί μὲ τὴν ἀναστήλωση τῶν
Ἱερῶν Εἰκόνων, γιορτάζει καὶ γενικότερα τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεώς μας, ἀπέναντι στὶς διάφορες αἱρέσεις, ποὺ τὴν ταλαιπώρησαν
καὶ τὴν ταλαιπωροῦν, διὰ μέσου τῶν αἰώνων, ἀπειλοῦντες τὴν ἑνότητα
καὶ τὴν σωτηρία τῶν τέκνων της.

Ἀγαπητὰ μου παιδιὰ,

Ἀστράπτει καὶ λάμπει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κεκοσμημένη
(στολισμένη) μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ, τὰ Ἱερὰ Εὐαγγέλια, τὶς ἅγιες
Εἰκόνες, τὰ Ἱερὰ Λείψανα, προβάλουσα αὐτὴ τὴν σωτήρια πίστη, τὴν
ὁποία θεωρεῖ καὶ γενεσιουργὸ τῆς ὁμόνοιας.

Ὡστόσο, στὶς μέρες μας, δημοσιοποιοῦνται, ὁλονέν καὶ λιγότερο
διστακτικὰ, σκέψεις καὶ σχεδιασμοί ἀνευθυνοϋπευ-θύνων
παραγόντων, ποὺ φαίνεται νὰ ἐπιθυμοῦν καὶ πάλι τὴν ἐξορία τῶν
ἁγίων Εἰκόνων ἀπὸ τοὺς δημόσιους χώρους, τὰ Σχολεῖα μας κ.λ.π.,
προφασιζόμενοι μὲ διάφορα σαθρὰ ἐπιχειρήματα.

Μὴ φοβηθεῖτε! Ἀκόμη καὶ ἐὰν ἐφαρμοσθοῦν αὐτὰ τὰ σχέδια, ποὺ
ἐπιδιώκουν νὰ καταστήσουν ἄχρωμο ἀπὸ πλευρᾶς πίστεως τὸν τόπο
μας, δὲν θὰ δυνηθοῦν ποτὲ νὰ ἀμαυρώσουν αὐτὴ τὴν ἀστράπτουσα
ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα, ἀντιθέτως, μάλιστα, θὰ τὴν καταστήσουν,
παρὰ τὴν θέλησή τους, λαμπροτέρα.
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Ἁπλῶς θ’ ἀποκαλύψουν, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ, πόσο πολύ ἀδικοῦν
καὶ δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ ὑποτιμοῦν τὴν
ἀξία του.

Ἄς προσευχόμαστε γιὰ τὴ φώτιση τὴ δικὴ μας καὶ τὴ δικὴ τους.
Ἐμεῖς ὀφείλουμε, ὅσοι φυσικὰ τὸ θέλουμε, νὰ μείνουμε ἑδραῖοι

καὶ ἀμετακίνητοι, ἑνωμένοι στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ τὴν πίστη
Της, ἡ Ὁποία τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξε, ὁδηγούμενοι, ἡμέρα μὲ τὴν
ἡμέρα, ὅλο καὶ περισσότερο πρὸς τὸν πόθο καὶ τὸν ἔρωτα τοῦ ἀληθινοῦ
μας Θεοῦ.

Σᾶς τὸ εὔχομαι ἐγκαρδίως!

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθῇ στὸ ἐκκλησίασμα τῆς
Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀντὶ κηρύγματος.


