
Εἰκόνισμα τοῦ Χριστοῦ στό ἕνα-ἑνιαῖο σῶμα τοῦ Χριστοῦ
(θέαση τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας)

ΔΙΑΡΚΩΣ συναζόμεθα σέ μιάν (δυνητικά) ἁγιασμένη κοινωνία μεταξύ μας καί συναποτελοῦμε τήν
Ἐκκλησία τοῦ ζῶντος Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ μας, γιά νά κοινωνήσουμε τό Χριστό μας: προπαντός στό
μυστήριο τῆς θείας λειτουργίας, καί στήν ἐπιπόθηση τῆς λατρευτικῆς προσκύνησής Του.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνισμα τοῦ Χριστοῦ γιά ἕνα σκοπό. 

Γιατί ὁ Χριστός ἤθελε νά γίνει ἄνθρωπος καί νά περιλάβει τήν κοινή ἀνθρώπινη φύση στόν Ἑαυτό 
Του, νά τήν ἑνώσει μέ τή θεϊκότητά Του στό θεϊκό Του πρόσωπο, ὥστε νά δώσει στήν 
πανανθρωπότητα τό σκοπό της νά γίνει “ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος”. 

Ὁ ἄνθρωπος ἀξιώνεται νά φθάσει τήν φυσική του ταυτότητα, ὅταν μετέχει στό Χριστό, ὅταν 
ὁμοιάζει στό Χριστό, γιατί ἔτσι θέλησε ὁ παντέλειος Θεός νά μᾶς φτιάξει καί νά μᾶς φέρει στήν 
ὕπαρξη. 

Ὅταν μᾶς ἔφτιαξε ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Πατρός, μᾶς ἔφτιαξε σύμφωνα μέ τό κοινό θέλημα τῆς 
Ἁγίας Τριάδος “κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ” (σύμφωνα μέ τή φυσική θεϊκή εἰκόνα τοῦ 
Πατρός πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Υἱός, μέ σκοπό νά μποροῦμε νά μοιάσουμε στόν Υἱό, ὅταν θά γινόταν 
καί ἄνθρωπος). 

Αὐτό τό ὑπαρκτικό θεῖο δῶρο μᾶς τό ἔδωσε μαζί μέ τόν πρῶτο φυσικό παράδεισο τῆς φυσικῆς 
δημιουργίας, καί μᾶς τό ξαναδίνει μέσα στό δεύτερο θεϊκό παράδεισο τῆς σωτηρίας, τῆς θείας 
κοινωνίας, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ζῶντος Θεοῦ.

Γι᾽ αυτό προσκυνοῦμε τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ καί Σωτήρα μας, Αὐτοῦ πού μᾶς ἔφτιαξε 
ὡς Θεός καί Αὐτοῦ πού μᾶς ἔσωσε ὡς Θεάνθρωπος. Αὐτοῦ πού ἑνώθηκε τελείως μέ τή φυσικότητά
μας στό θεϊκό Του πρόσωπο. 

Γιά νά γίνει σέ μᾶς αὐτό πού ἦταν καί ἔγινε καί φανερώθηκε γιά μᾶς: ἡ μοναδική προσωπική ὁδός 
τῆς ἀληθινῆς μας ἕνωσης μέ τόν Πατέρα, “ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή”, ἡ μοναδική ἀληθινή 
πορεία καί πραγμάτωση τῆς σχέσης μας καί τῆς ἕνωσής μας μέ τό Θεό Πατέρα. Αὐτό πού πάντοτε 
εἶναι Ἐκεῖνος ὡς φυσικός Θεός, μᾶς τό ἔδωσε νά γίνουμε καί ἐμεῖς ὡς ἑνωμένοι μαζί Του, ὡς ἕνα 
μέ τό Χριστό, ὡς ἐκκλησία Χριστοῦ, ὡς θεία κοινωνία. 

Αὐτό εἰκονίζουμε στήν ἅγια εἰκόνα Του. Αὐτό πού χάρη στό Χριστό ἔγινε ἡ Παναγία μας καί ὅλοι 
οἱ ἅγιοι (δηλαδή ἕνα μέ τό Χριστό καί ἄρα θεία κοινωνία) αὐτό τό εἰκονίζουμε στίς ἅγιες εἰκόνες 
τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων.

Αὐτό τό ζοῦμε μέ τίς θαυματουργίες διά μέσου τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Τά θαύματα καί ἡ θεία εὐλογία 
πού νιώθουμε καί ζοῦμε μέ τίς ἅγιες εἰκόνες, αὐτό εἶναι ἕνα λάλημα καί ἄκουσμα, ὅτι ὁ Χριστός 
εἶναι ἡ φυσική μας ταυτότητα, ὁ Χριστός μᾶς δίνει τή μοναδική φυσική μας ταυτότητα, τή σχέση 
μας μέ τό Θεό Πατέρα.

ΕΙΝΑΙ μία ἔκφραση τῆς ἐμπειρίας καί τῆς βεβαιότητος τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι μιά χειροπιαστή 
χαρισματική δήλωση τῆς οὐσίας καί τῆς ἀληθινότητος τῆς Ὀρθοδοξίας. Κοινωνία τοῦ ἀληθινοῦ 
Θεοῦ, Σῶμα Χριστοῦ.

Ὁ Χριστός ὡς προαιώνιος δημιουργός Υἱός τοῦ Πατρός εἶναι ὁ δημιουργός τῆς παγκόσμιας 
πραγματικότητος καί τῆς πανανθρωπότητος. Ὁ Χριστός ὡς ἐνανθρωπισμένος Υἱός τοῦ Πατρός καί 
Σωτήρας μας εἶναι ὁ δωρητής καί σωτήρας καί ὁ σκοπός τῆς ὕπαρξης τῶν ἁπάντων.



Προσκυνοῦμε τήν εἰκόνα Του ὄχι ὡς ζωγραφιά. Ἀλλά καί τό εἰκόνισμα καί τό προσκύνημα μέσα 
στό ἑνιαῖο μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, γίνονται καί λειτουργοῦν ὡς τρόπος μέθεξης τοῦ Χριστοῦ. Τό 
Πνεῦμα τό Πανάγιο τά χρησιμοποιεῖ καί τά ἁγιάζει ὡς τρόπο μέθεξης τοῦ Χριστοῦ.

Ὡς Θεός ὁ Χριστός εἶναι “ἀνείκαστος καί ἀχώρητος”, οὔτε εἰκονίζεται οὔτε χωράει στά σύμπαντα. 
Ἐπειδή ὅμως ἔγινε καί ἄνθρωπος, παραμένει Θεός καί ἄνθρωπος, καί ἔτσι εἶναι ἡ μοναδική μας 
ἑνότητα μέ τόν Τριαδικό Θεό. Ὡς Θεός καί ἄνθρωπος ἀνέβασε τήν ἀνθρώπινη φύση Του στά 
ὑπερουράνια, στήν ἀπερινόητη θεϊκή Τριαδικότητα, καί συνάμα παραμένει ἑνωμένος μαζί μας μέ 
τό δῶρο τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτό δηλώνεται μέ τίς ἅγιες εἰκόνες Του, πού δέν εἶναι ζωγραφιές, ἀλλά ἔκφραση τοῦ 
ἀνέκφραστου θεϊκοῦ καί ἀνθρώπινου μυστηρίου Του. Οἱ εἰκόνες εἶναι συμβολική φανέρωση τῆς 
θεανθρώπινης ὕπαρξης καί ἐνεργοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί Σωτήρα μας.

Δέν στεκόμαστε οὔτε στά χρώματα οὔτε στό ξύλο οὔτε στή ζωγραφική τέχνη οὔτε σέ μιά μηχανική
ἐπικοινωνία, ἀλλά προχωροῦμε μέ τήν καρδιά μας σέ ἕναν τρόπο λατρευτικῆς ἕνωσης μαζί Του. 
Αὐτό εἶναι μιά ἱερή παράδοση αἰώνων ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Ἕνας ἐκκλησιαστικά μέτοχος (χάρη στή δική του θεληματική πίστη καί προπαντός στή χάρη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος) στέκεται μέσα στό μυστήριο καί τήν πραγματικότητα τοῦ Χριστοῦ. Ζεῖ μέ τόν 
τρόπο τῆς Ἐκκλησίας (τῶν ἁγίων, τῶν πιστῶν, τῶν ἀγγέλων) τήν πορεία τῆς ζωντανῆς κοινωνίας 
μέ τό Χριστό, γίνεται ὁλόκληρος γεμάτος ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ.

ΕΝΑΣ θρησκευτικά ἀδιάφορος (πού δέν ἔχει κανένα κίνητρο σχέσης μέ τόν ἀληθινό Θεό) στέκεται
μόνο στήν καλλιτεχνία. Κλείνεται μόνο στόν ἑαυτό του καί στόν δημιουργημένο κόσμο, σάν νά 
ἦταν αὐθύπαρκτοι. Ζεῖ μιάν ἀφύσικη φυσικότητα. Εἰδωλοποιεῖ τήν δημιουργημένη φυσικότητα. 
Ἐδῶ βρίσκεται ἡ πανανθρώπινη τραγωδία, στήν ἀδιαφορία γιά τήν ἐκκλησιαστική συμμετοχή στό 
μυστήριο τοῦ ἀληθινοῦ Σωτήρα καί Θεοῦ.

Αὐτή ἡ μειοδοσία θά σταματήσει, μέ τό τέλος τούτου τοῦ κόσμου, ὅταν ἅπαντες θά σταθοῦμε 
κατενώπιον τῆς ἀληθινῆς μας φυσικότητος, τοῦ Σωτήρα μας Θεοῦ.
Αὐτήν τήν τραγωδία ἄλλοι τή ζοῦν ἀπό ἄγνοια, ἄλλοι ἀπό θεληματική ἀθεΐα. 

Ἄλλοι παρωθοῦνται πρός τά ἐκεῖ μέ μιά μειοδοσία πιστότητος· εἶναι λίγο πιστοί καί λίγο ἄπιστοι, 
ἐνδιαφερόμενοι καί ἀδιάφοροι, θρησκευόμενοι μέ ἕναν κοσμικό τρόπο.

Σ᾽ αὐτόν τό θλιβερό παράγοντα ἐπενδύουν οἱ ἀθεϊστές τοῦ παγκόσμιου σκηνικοῦ, καί ἐπενδύουν 
στά παιδιά τῆς ἀποτυχίας τοῦ πρώτου Ἀδάμ.

Καλλιεργοῦν μηχανικά καί ἐπιβάλλουν ἰδεολογικά μιάν ἀδιαφορία γιά τή λατρευτική ἀκεραιότητα. 
Μιά μειοδοσία γιά τήν πλήρη ἐκκλησιαστικότητα. Μιά ἐπιλεκτική θρησκευτικότητα 
προσκυνημάτων, κάτι σάν ἰδιωτική ἐπιλογή τρόπου θρησκευτικότητας. Τό ἀλλοτινό ἐπίκεντρο τῆς 
καρδιακῆς λατρείας μας (πού γινόταν φλόγα κοινωνικῆς ἀδελφοσύνης καί ἐκπαιδευτήριο 
πρακτικῆς σοφίας καί θυσιαστικῆς λεβεντιᾶς), σήμερα μεταβολίζεται σέ λατρεία στοιχειώδους 
ἀνάγκης, σέ λατρεία ἔσχατου φόβου, σέ λατρεία ἐπιλεκτικῆς ἐλαχιστοποίησης. Γιαυτό καί σήμερα 
δέν πολυνηστεύουμε, δέν προσευχόμαστε μέ λαχτάρα γιά τό Χριστό.

Παρόλο πού ζήσαμε στά χρόνια μας Ἁγίους μέ φλόγα λατρευτικῆς ἀγάπης πρός τό Χριστό καί μέ 
φλόγα θυσιαστικῆς ἀγάπης γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους! Διότι αὐτά τά δύο πηγαίνουν μαζί: δίχως 
λατρεία φλογερή στό Θεό, δέν πονᾶς οὔτε θυσιάζεσαι γιά τό συνάνθρωπο· καί δίχως θυσία γιά τό 
συνάνθρωπο, δέν φλογίζεται ἡ καρδιά σου γιά τό Χριστό.



ΒΕΒΑΙΩΣ, θρησκεύουμε σέ πάρα πολύ ὑψηλά ποσοστά ἔναντι τῶν περισσοτέρων Εὐρωπαϊκῶν 
χωρῶν. Ἀλλά θρησκεύουμε σέ πολύ χαμηλότερα ποσοστά ἔναντι τῶν γονέων καί τῶν παππούδων 
μας, πού μᾶς παρέδωσαν τήν Ἑλλάδα “σπαρμένη” μέ ἐκκλησιές καί ἐκκλησάκια, μέ περίτεχνα 
προσκυνητάρια καί μοναστήρια, μέ εἰκόνες θαυμασίων καί παλλαϊκές τοπικές ἑορτές. Φθάσαμε 
στό σημεῖο αὐτό μέ τή χαλάρωση τῶν ἀνέσεων, τῶν προηγούμενων δεκαετιῶν. 

Καί σήμερα, στά χρόνια τῶν μαζικῶν στερήσεων καί τῆς ὁριακῆς κοινωνικῆς κρίσης, σάν 
κοινωνικό σύνολο, σάν πολιτική δομή, σάν θρησκευόμενο σῶμα, δέν ἔχουμε ὄρθια τήν ψυχική 
ἀντοχή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκεραιότητας, τῆς ἱερῆς πνευματικῆς μαχητικότητας. Πῶς νά τήν 
μεταδώσουμε ὡς παράδειγμα διαπροσωπικό καί ὡς χάρισμα Θεοῦ στά παιδιά μας; 

Στούς ἄρχοντές μας καί στούς πολιτικούς μας; Στούς ἐκπαιδευτικούς μας; Στά πολιτισμικά μας 
στελέχη; Στό παρόν καί τό αὔριο τῆς πατρίδας μας, τῆς ἐλευθερωμένης μέ τό αἷμα τῶν Ἁγίων καί 
τῶν ἡρώων;

Αὐτήν τήν ὑστερημένη τωρινή θρησκευτική ὑποδομή ἐκμεταλλεύονται ὅσοι θέλουν νά 
ἀποδομήσουν τήν πολιτειακή δεοντολογία τῆς πανελλαδικῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς 
θρησκευτικότητας. 

Αὐτήν τήν σημερινή ὑποτονισμένη θρησκευτικότητα τῶν κοινωνικῶν στελεχῶν θέλουν νά τήν 
παρωθήσουν σέ μιά ἀδιάφορη ἐκπαιδευτική ἀγωγή πρός τά παιδιά μας. Καί νά παρωθήσουν τήν 
ἐκκλησιαστική παρουσία στό περιθώριο τῆς θεσμικῆς ζωῆς. Νά μήν φαίνεται, νά μήν παρεμβαίνει, 
νά μήν εὐλογεῖ τό μαρτυρικό μας τόπο καί τίς συνειδήσεις τῶν νεότερων Ἑλλήνων.

Ζοῦμε μιά διάρκεια “χειμώνα”, γιά τοῦτον τόν προοδευτικό ἤ μᾶλλον προδοτικό αἰώνα. Καί 
προσπαθοῦμε νά βροῦμε κάποιες διεξόδους ἡλιοφάνειας, κάτι σάν τήν ἀνάπαυλα τοῦ παγετοῦ, μέ 
τήν ἐνάσκηση τῶν στοιχειωδῶν δικαιωμάτων μας. 

Χάριν τοῦ λαοῦ μας. Χάριν τῆς ἐθνικῆς μας ψυχῆς καί τοῦ συλλογικοῦ ψυχισμοῦ μας. Πρίν 
φθάσουμε στό σημεῖο ἑνός νεότερου διωγμοῦ γιά τήν δικαιωματική πιστότητα στίς παραδοσιακές 
μας ρίζες.

Ἄς ἀγωνισθοῦμε μέ τόν τρόπο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, μέ τόν τρόπο τῆς ἐκκλησιαστικῆς μέθεξης
καί κοινωνίας τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ζοῦμε τό μυστήριο τῆς παρουσίας Του καί νά τό ἐκφράζουμε μέ 
μιάν ἁγιασμένη φυσικότητα καθημερινῆς πράξης.

†Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου Δημήτριος


