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Ἡ Ἁγιογραφία ὡς Λειτουργία
καὶ ὁ Ἁγιογράφος ὡς Λειτουργὸς

Μία Θερμὴ Ποιμαντικὴ Ἔκκλησις

Θεοφιλέστατε·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

α. Προλογικὰ

Eπικαλοῦμαι τὶς εὐχὲς τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος 
καὶ Ὁδηγοῦ μας, τοῦ Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου 

μας κυρίου Κυπριανοῦ· ἐπίσης, τὴν ἐνίσχυσι καὶ 
ὁδηγία τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου· ἀλλά, 
ὁπωσδήποτε καὶ τὶς προσευχές Σας, προκειμένου νὰ 
προσεγγίσω ἕνα θέμα ἀρκετὰ σοβαρό.

Ἡ προσέγγισίς μου θὰ εἶναι καθαρῶς ποιμαντι
κή· αὐτὸ δὲν σημαίνει βεβαίως, ὅτι θὰ ἀγνοηθῆ ἡ 
θεολογικὴ διάστασις τοῦ θέματος, ἀλλὰ ὅτι θὰ τεθῆ 
στὰ πραγματικὰ ὅριά του, ἐφ᾿ ὅσον στὴν Ὀρθοδοξία 

ἡ Ἱερωσύνη ἦταν πάντοτε θεολογοῦσα καὶ ἡ Θεολογία ἦταν πάντοτε 
ποιμαίνουσα.

Ἱερωσύνη, Ποιμαντικὴ καὶ Θεολογία, αὐτὰ τὰ τρία ἦσαν καὶ ἐξακο-
λουθοῦν νὰ εἶναι μία τριάδα ὁμοούσιος καὶ ἀχώριστος · ἐν σχέσει μάλιστα 
μὲ τὸ λειτούργημα τῆς Ἁγιογραφίας, ἡ Ἱερωσύνη ἐκφράζει τὸ βάθος 
ἐκεῖνο τῆς Θεολογίας, τὸ ὁποῖο εἶναι γεμᾶτο εὐαισθησία καὶ τρυφερό-
τητα, ὀμορφιὰ καὶ ποίησι, νῆψι καὶ προφητεία.

Ἡ ποιμαίνουσα Θεολογία εἶχε ἀνέκαθεν λόγο γιὰ ἐκεῖνα τὰ Ἐκκλη-
σιαστικὰ Λειτουργήματα, τὰ ὁποῖα κινδυνεύουν συνεχῶς ἀπὸ τὴν 
ἐκκοσμίκευσι, ἀπὸ τὸν ἰδεολογικὸ καὶ θρησκειολογικὸ ἐκφυλισμό 
τους, ὥστε αὐτὰ νὰ διατηρηθοῦν στὴν ἀρχέγονη κατανόησί τους, στὰ 
πραγματικὰ ὅρια τους, στὴν γνήσια προοπτική τους, στὴν χαρισματική 
τους διάστασι.
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Ἡ Ἱστορία, ἡ ὁποία συμπαρασύρει συνήθως στὸ διάβα της θεσμοὺς καὶ 
ἰδέες, δὲν ἦταν ποτὲ ἐχθρὸς καὶ ἀντίπαλος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ πεδίο 
εὐθύνης · εὐκαιρία φανερώσεως / ἀποκαλύψεως τῆς θεολογούσης Ἱερω-
σύνης, ἡ ὁποία –ὀδυνωμένη καὶ ὠδίνουσα, νήφουσα καὶ προφητεύουσα– 
ποιμαίνει καὶ διακονεῖ τὸ Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κόσμου.

Καὶ οἱ Ἁγιογράφοι λοιπόν, στοὺς ὁποίους κυρίως ἀπευθύνομαι ἀπόψε, 
ἔχουν ἰδιαίτερα σήμερα ἀνάγκην τῆς Θεολογίας· αὐτὴ τοὺς βοηθεῖ –μὲ 
ἐξαιρετικὰ ὑπεύθυνο τρόπο– νὰ ἐννοήσουν τί εἶναι, ποία ἡ πνευματική 
τους ταυτότης, προτοῦ νὰ μάθουν τί πρέπει νὰ κάμνουν, πῶς πρέπει νὰ 
ἁγιογραφοῦν.

Ὅταν λησμονῆται ἡ θεμελιώδης αὐτὴ ἀρχή, ἡ σημασία τοῦ εἶναι τῶν 
Ἁγιογράφων, τὸ οἰκοδόμημά τους θὰ εἶναι ἐπισφαλές, ἂν δὲν ὁδηγηθοῦν 
σὲ εἰκαστικὲς αἱρέσεις.

* * *

● Μὲ τὶς προλογικὲς αὐτὲς σκέψεις εἰσέρχομαι στὸ θέμα μου.
Στὴν πρώτη ἑνότητα θὰ ὁμιλήσω γιὰ τὴν Γενικὴ Ἱερωσύνη καὶ τὰ 

Λειτουργήματα, προκειμένου νὰ ἀναδειχθῆ τὸ πρωταρχικὸ εἶναι τοῦ Ἁγιο
γράφου.

β. Γενικὴ Ἱερωσύνη καὶ Λειτουργήματα

H Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας διδάσκει, ὅτι Κλῆρος 
καὶ Λαὸς συναποτελοῦμε Ἕνα Σῶμα, τὸ Σῶμα 

τοῦ Χριστοῦ: τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Λαὸν τῆς Χάριτος, 
τὴν Κοινωνία τῶν Πιστῶν, τὸ Βασίλειον Ἱεράτευμα, τὸ 
Ἅγιον Ἔθνος, τὴν Ἐκκλησία.

Ὅλοι οἱ βαπτισμένοι στὸ Ὄνομα τῆς Παναγίας 
Τριάδος ἐνδυόμεθα τὸν Χριστὸν (Γαλ. γ΄ 27)· δεχόμεθα τὶς Ἐνέργειες τῆς 
Θείας Χάριτος· γινόμεθα μέτοχοι τοῦ Ἀκτίστου Φωτός· καὶ συγκροτοῦμε 
ἕνα Ἱερατικὸν Σῶμα, μίαν Ἱερατικὴν καὶ Βασιλικὴν Κοινότητα.

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὁ Κύριός μας, διὰ τοῦ Ἁγίου Προφήτου Μωϋ-
σέως, ἀποκαλεῖ τὸν Λαόν Του «Βασίλειον Ἱεράτευμα καὶ Ἔθνος Ἅγιον» 
(Ἐξ. θ΄ 6)· καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη, διὰ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου, 
ὀνομάζει τὸν Χριστιανικὸν πλέον Λαόν Του «Γένος Ἐκλεκτόν, Βασίλειον 
Ἱεράτευμα, Ἔθνος Ἅγιον, Λαὸν εἰς Περιποίησιν» (Α΄ Πέτρ. β΄ 9).

Πράγματι, ὁ Χριστός μας ἔκαμε ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς «Βασιλεῖς 
καὶ Ἱερεῖς», «Ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ Αὐτοῦ» (Ἀποκ. ε΄ 10, α΄ 6).

* * *
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Μὲ� τὸ Βάπτισμα καὶ τὸ Χρῖσμα, κάθε Μέλος τῆς Ἐκκλησίας γίνεται 
«Χριστὸς Κυρίου»· ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ εἶναι ἤδη Ἱερεῖς · μετέχουν στὴν 
Βασιλικὴ Καθολικὴ Ἱερωσύνη, στὸ Βασίλειον Ἱεράτευμα· συμμετέχουν στὸν 
Μοναδικὸ Θεῖο Ἱερέα, στὴν Μοναδικὴ Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ· ἔχουν 
πλέον ἱερατικὴ φύσι· ἀποτελοῦν τὴν Ἱεραρχίαν τοῦ Λαοῦ· καὶ ὅλη τους ἡ 
ζωὴ θεωρεῖται ὡς μία Ἱερατικὴ Λειτουργία.

Στὴν Ἐκκλησία συνυπάρχουν δύο εἴδη Ἱερωσύνης: ἡ εἰδικὴ ἢ καθ
ιδρυματικὴ ἢ μυστηριακὴ Ἱερωσύνη, ἀπαραίτητος πρὸς τέλεσιν τῶν ἱερῶν 
Μυστηρίων, φορεῖς τῆς Ὁποίας εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Πρεσβύτεροι· 
καὶ ἡ γενικὴ ἢ πνευματικὴ ἢ βαπτισματικὴ Ἱερωσύνη, φορέας τῆς Ὁποίας 
εἶναι ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ οἱ δύο Ἱερωσύνες λειτουργοῦν «ἀσυγχύτως καὶ 
ἀδιαιρέτως», χωρὶς καμμίαν ἀντίθεσιν, κυριολεκτικὰ συλλειτουργοῦν.

Στοὺς κόλπους αὐτῆς τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Λαοῦ, τῆς ἱερατικῆς ἰσοτιμίας, 
διαφοροποιοῦνται τὰ Χαρίσματα, οἱ Διακονίες, τὰ Ἐνεργήματα, τὰ χαρι
σματικὰ Λειτουργήματα.

Κάθε Λειτούργημα ἀπορρέει ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Χριστό μας καὶ εἶναι 
Λειτούργημα καὶ Διακόνημα τοῦ Σώματός Του, τοῦ Λαοῦ Του.

* * *

Ἕνα ἀπὸ τὰ Χαρίσματα αὐτὰ εἶναι τὸ Λειτούργημα τοῦ Ἁγιογράφου· 
ὁ Ἁγιογράφος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἐκκλησιαστικὸς λειτουργός, ὁ ὁποῖος ἔχει 
λάβει τὴν χειροτονία του κατὰ τὸ ἱερὸ Βάπτισμα καὶ τὸ Χρῖσμα, διὰ μέ σου 
τῶν ὁποίων μετέχει στὴν γενικὴ Ἱερωσύνη, στὸ Βασίλειον Ἱεράτευμα.

Ὅπως κάθε Χριστιανός, ὁ Ἁγιογράφος ἢ ὁ λειτουργὸς τῆς Ἁγιογραφίας 
ἔχει ὡς ἔργο του νὰ ἐνεργοποιήση τὸ Βάπτισμα καὶ τὸ Χρῖσμα· νὰ ἀνα-
νεώνη συνεχῶς τὴν συμμετοχή του στὸ τριπλοῦν Ἀξίωμα τοῦ Μεγάλου 
Ἀρχιερέως Χριστοῦ: στὸ Ἱερατικό, τὸ Βασιλικὸ καὶ Προφητικό.

Ὁ Ἁγιογράφος δηλαδή, ὡς λειτουργὸς ἐπιτελεῖ λειτουργία, Ἔργο χάριν 
τοῦ Λαοῦ· ἀσκεῖ ἕνα δημόσιο κοινωνικὸ ἔργο: ἱερατεύει, δηλαδὴ μετα-
μορφώνει τὴν ὕλη καὶ προσφέρει αὐτὴν ὡς θυσία στὸν Κύριο· βασιλεύει, 
δηλαδὴ κυριαρχεῖ δημιουργικὰ τῆς ὕλης καὶ τὴν ἐπιστρέφει στὸν Θεό· 
καὶ προφητεύει, δηλαδὴ διὰ μέσου τῆς ὕλης - Εἰκόνος ἀποκαλύπτει καὶ 
ἐξαγγέλει στὸν κόσμο τὴν Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ καλεῖ αὐτὸν στὴν 
θέωσι, τὴν χριστοποίησι.

Ὁ Ἁγιογράφος λοιπόν, μέσῳ τῆς χαρισματικῆς Διακονίας του, εἶναι 
πράγματι λειτουργός, ὁ ὁποῖος ὀφείλει ὑπεύθυνα, μὲ τὴν συναίσθησι ὅτι 
συμβάλλει στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, νὰ ἱερατεύη, νὰ βασιλεύη 
καὶ νὰ προφητεύη.

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας διδάσκουν ὅτι οἱ Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι 
ἔχουν τὴν Κονωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι «Βασιλεῖς καὶ Προφῆται 
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Ἐπουρανίων Μυστηρίων» καὶ συνεχίζουν μέσα στὸν κόσμο τὴν Λειτουρ-
γία τῆς Ἐκκλησίας (Ἁγ. Μακαρίου Αἰγυπτίου, PG τ. 34, στλ. 624C, Ὁμιλία ΙΖ ́, § α΄).

Βάσει τῆς θέσεως αὐτῆς, γίνεται περισσότερο κατανοητὸ τὸ χάρισμα 
τοῦ Ἁγιογράφου ὡς λειτουργοῦ: μὲ τὶς ἅγιες Εἰκόνες, οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν 
καὶ ἐκτὸς τῶν τειχῶν τοῦ Ναοῦ, ἡ Ἀλήθεια κηρύττεται ἀποστολικὰ καὶ 
προφητικὰ παντοῦ· ἡ δύναμις τῶν πονηρῶν πνευμάτων καταλύεται· ἡ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐξαπλώνεται συνεχῶς· ὁ κόσμος σώζεται.

γ. Θεολογία τῆς ὕλης

Μὲ� ὅσα προαναφέρθησαν, προσεγγίσαμέ πως μία 
μεγάλη ἀλήθεια: ὅλος ὁ κόσμος, πᾶσα ἡ Δημιουρ-

γία ἔχει κληθῆ νὰ γίνη, διὰ τῆς Ἐκκλησίας, Ναὸς τοῦ 
Θεοῦ, ὁ τεράστιος Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Σύμπαντος, 
ἐντὸς τοῦ Ὁποίου ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ὡς Ἱερεῖς, 
λειτουργοῦμε πρὸς τὴν κατεύθυνσι αὐτή, μέσῳ τῆς 
Ἱερωσύνης, γενικῆς καὶ εἰδικῆς.

Ἡ ζωὴ ὅλων μας, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, πρέπει 
νὰ εἶναι λειτουργικὴ καὶ εὐχαριστιακή, ἕνα μυστήριο καὶ μία ἱερουργία, 
μία ἐνεργοποίησις τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος, μία συμμετοχὴ 
στὸ τριπλοῦν Ἀξίωμα τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, διότι μόνον τότε εἶναι 
δυνατὸν νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ γνήσια ἐκκλησιαστικὴχαρισματικὴ ζωή.

Ὁ χριστοποιημένος ἄνθρωπος, ὅπως διδάσκει ὁ Ἅγιος 
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, καλεῖται νὰ γίνη ὁ Ἱερεὺς 
τῆς Λειτουργίας τοῦ Σύμπαντος, δηλαδὴ νὰ φανερώνη/
ἀποκαλύπτη τὸν Δημιουργό του καὶ ταυτοχρόνως νὰ 
ἑλκύη στὴν λατρεία τοῦ Θεοῦ ὅλη τὴν Δημιουργία.

Αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ στὸν ὑλικὸ κόσμο καὶ ἐφ᾿ ὅσον ὁ 
Ἁγιογράφος λειτουργεῖ τὴν ὕλη, μᾶς ὁδηγεῖ φυσιολογικὰ νὰ ἀναφερθοῦμε 
στὴν σταθερὴ διαχρονικὰ στάσι καὶ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι 
τοῦ ὑλικοῦ στοιχείου τοῦ κόσμου· εἶναι σκόπιμο νὰ παρουσιάσουμε τὰ 
βασικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα συγκροτοῦν μίαν τρόπον τινὰ θεολογία τῆς 
ὕλης, μία θεολογία τοῦ χριστιανικοῦ ὑλισμοῦ.

Αὐτὸ εἶναι ἀναγκαῖο, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, διότι ὑπάρχει ἡ λανθασμένη 
ἀντίληψις, ὅτι δῆθεν ὁ Χρισιανισμὸς ὑποτιμᾶ ἢ περιφρονεῖ τὴν ὑλικὴ δι-
άστασι τοῦ κόσμου καὶ ἔχει υἱοθετήσει διαρχικὲς ἢ πλατωνικὲς δοξασίες.

* * *

1. Ἡ Ὀρθοδοξία πρεσβεύει τὴν θετικὴ σημασία τοῦ ὑλικοῦ στοιχείου καὶ 
διδάσκει, ὅτι ὁ Τριαδικὸς Θεός, μὲ τὴν ἰδική Του προσωπικὴ παρέμβασι, 
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μὲ τὶς Ἄκτιστες Ἐνέργειές Του, ἐδημιούργησε τὸν ὑλικὸ κόσμο καὶ τὸν 
ἄνθρωπο ἐκ τοῦ μηδενός, χωρὶς μεσάζοντες, ὅπως ὑπεστήριζαν διάφοροι 
αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι μάλιστα κατεδικάσθησαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

2. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλήρης καὶ πραγματικὰ ἄνθρωπος, τώρα καὶ 
στὴν αἰωνιότητα, μόνον στὴν διφυῆ σύστασί του, δηλαδὴ στὴν ἀδιαίρετη 
καὶ ἀσύγχυτη ἑνότητα ψυχῆς καὶ σώματος.

3. Στὴν Ἐνανθρώπησι, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ δὲν βδελύσσεται 
τὸ ὑλικὸ στοιχεῖο, ἀλλὰ προσλαμβάνει ἐκ τῆς Θεοτόκου Μαρίας τὴν 
πλήρη καὶ ἀνθρώπινη φύσι, σῶμα καὶ ψυχή, ἡ ὁποία λειτουργεῖ μὲ ὅλα 
τὰ γνωστὰ ἀνθρώπινα ἀδιάβλητα πάθη, καὶ καθιστᾶ αὐτὴν κοινωνὸν τῆς 
θεότητος.

4. Ὁ Σωτήρας μας Χριστὸς ἐτίμησε τὴν ἀνθρώπινη φύσι στὸν ὕψιστο 
βαθμὸ κατὰ τὴν Μεταμόρφωσι, τὴν Ἀνάστασι καὶ τὴν Ἀνάληψί Του, 
ὁπότε καὶ ἀνέδειξε αὐτὴν συγκάθεδρον τῆς Θεότητος.

5. Ὅλα τὰ κτίσματα, πλασμένα ὡς «λίαν καλά», ὑπηρετοῦν τὴν φα-
νέρωσι/ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχουν κληθῆ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸν Θεό, 
ὄχι βεβαίως μὲ τὴν ἀμέθεκτη Οὐσία Του, ἀλλὰ μὲ τὶς Ἄκτιστες Ἐνέρ-
γειές Του (ἀποφυγὴ πανθεϊσμοῦ)· δηλαδή, μέσα στὴν Ἐκκλησία ἡ ὕλη 
μεταμορφώνεται, ἁγιάζεται, θεώνεται, ὁπότε καὶ ἀναδεικνύεται ὁ ἔσχατος 
προορισμός της.

6. Ἡ ὕλη εἶναι κυριολεκτικὰ τὸ ὑλικὸ τῆς σωτηρίας μας, διότι εἶναι 
ἀδύνατον ὁ ἄνθρωπος νὰ σωθῆ, δηλαδὴ νὰ συναντήση καὶ ἑνωθῆ μὲ τὸν 
Θεό, χωρὶς νὰ χρησιμοποιήση τὸν κόσμο, τὸ σῶμα, τὴν ὕλη, ἡ ὁποία 
γίνεται ἀγωγὸς τῆς Χάριτος.

* * *

Ἐν κατακλείδι· εἶναι ἀμέσως καὶ πλήρως κατανοητό, βάσει τῶν 
ἀνωτέρω στοιχείων, ὅτι κανεὶς ἄλλος μέχρι τώρα δὲν ἔχει διανοηθῆ νὰ 
ἀνεβάση τὴν ὕλη σὲ τέτοιο ὑψηλὸ ἐπίπεδο, ὅπου τὴν ὕψωσε ἡ Ἐκκλησία, 
μάλιστα μὲ τὴν συνδρομὴ καὶ τῆς ἁγιογραφικῆς λειτουργίας.

δ. Θεολογία τῆς Εἰκόνος

M έχρι τώρα ἔχουμε ἀναφερθῆ στὸν Ἁγιογράφο ὡς 
λειτουργὸ καὶ στὴν ὕλη, τὴν ὁποία αὐτὸς λειτουρ

γεῖ· στὸ «εἶναι» καὶ στὸ «τί» τοῦ Ἁγιογράφου.
Καὶ ὁ μὲν σκοπὸς τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπως 

εἶναι γνωστόν, εἶναι ἡ μεταβολὴ τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ 
οἴνου σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ· ὁ σκοπὸς ὅμως τῆς 
λειτουργίας τοῦ Ἁγιογράφου, περισσότερο συγκεκρι-
μένα, ποῖος εἶναι;
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Ὁ Ἁγιογράφος, ὅταν ὁλοκληρώση μίαν Εἰκόνα, καλεῖται νὰ ἐνεργήση 
εὐχαριστιακά, ἀπευθυνόμενος στὸν Κύριό μας: «Τ ὰ Σ ὰ ἐκ τῶν Σῶν!»· 
ἐπίσης, ὀφείλει νὰ προσευχηθῆ ἐν ταπεινώσει καὶ εὐγνωμοσύνῃ στὸν 
Χριστό μας, ὅπως ὁ Ἱερεὺς στὴν Θεία Λειτουργία: «Εὐχαριστοῦμέν 
Σοι καὶ ὑπὲρ τῆς Λειτουργίας ταύτης, ἣν εκ τῶν χειρῶν ἡμῶν δέξασθαι 
κατηξίωσας» (Εὐχὴ Ἁγίας Ἀναφορᾶς).

Τί ὅμως ἀκριβῶς εἶναι αὐτὴ ἡ λειτουργία; αὐτὸ τὸ ἔργο, γιὰ τὸ ὁποῖο 
αἰσθάνεται ὅτι ἐκρίθη ἄξιος ὁ Ἁγιογράφος; γιατί λειτουργεῖ ὁ Ἁγιογράφος; 
τί ἀκριβῶς προσφέρει στὸν Κύριο καὶ τὴν Ἐκκλησία Του ὡς λειτουργός;

Ὡς ἀπάντησι στὰ ἐρωτήματα αὐτά, φρονῶ ὅτι ἐδῶ εἶναι ἀπαραίτητη 
μία σύντομη ἀναφορὰ στὴν Θεολογία τῆς Εἰκόνος, τῆς ὁποίας βασικὲς 
θέσεις εἶναι οἱ ἑξῆς δέκα (1-10).

* * *

1. Ἡ Εἰκόνα προϋποθέτει καὶ βεβαιώνει τὴν ὀντολογικὴ διάκρισι Οὐσί
ας καὶ Ἐνεργείας στὸν Θεό, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς ἐν Χριστῷ 
Ζωῆς καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας· ἡ διάκρισις αὐτὴ ἐπιτρέπει 
καὶ τὴν εἰκαστικὴ ἔκφρασι τῆς Θεώσεως/Χριστοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου.

2. Ἡ Εἰκόνα θεμελιώνεται δογματικὰ στὴν Ἐνανθρώπησι τοῦ Υἱοῦ 
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ· ἀπόρροια τῆς Ἐνανθρωπήσεως εἶναι ἡ δυνατότης 
νὰ ἀποτελοῦν οἱ ἄνθρωποι τὰ δοξασμένα Μέλη τοῦ Σώματός Του, δηλαδὴ 
τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἡ ὕλη νὰ θεώνεται μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας.

3. Ἡ Εἰκόνα δὲν εἶναι φαντασικὴ/ἰδεατὴ σύλληψις τῆς ὑποστάσεως 
τοῦ Πρωτοτύπου, ἀλλὰ τὰ συγκεκριμένα καὶ ἱστορικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ 
Πρωτοτύπου, ὅπως τὰ διέσωσε ἡ μνήμη τῆς Ἐκκλησίας.

4. Ἡ Εἰκόνα εἰκονίζει τὴν ὑπόστασι/πρόσωπο καὶ ὄχι τὴν φύσι/οὐσία 
τοῦ Πρωτοτύπου· Εἰκόνα καὶ Πρωτότυπο ἀποτελοῦν μὲν μία καὶ μοναδι κὴ 
πραγ ματικότητα, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὑποστατικὴ ὁμοιότητα· ἀλλά, ταυτο-
χρόνως καὶ δύο σαφῶς διακεκριμένες πραγματικότητες, ὅσον ἀφορᾶ τὴν 
φυσικὴ ἑτερότητα, ἐφ᾿ ὅσον ἄλλη εἶναι ἡ φύσις (τὸ ὑλικὸ) τῆς Εἰκόνος 
καὶ ἄλλη ἡ φύσις τοῦ Πρωτοτύπου.

5. Ἡ Εἰκόνα καὶ τὸ Πρωτότυπο παρὰ ταῦτα δὲν χωρίζονται διχοτομικὰ 
λόγῳ τῆς φυσικῆς ἑτερότητος, ἀλλὰ συνδέονται χαρισματικά, ἐφ᾿ ὅσον καὶ 
τὰ δύο εἶναι δέκτες καὶ φορεῖς ὄχι τῆς φυσικῆς, ἀλλὰ τῆς χαρισματικῆς 
παρουσίας τῆς Θεότητος.

6. Ἡ Εἰκόνα ἔχει διαβιβαστικὴ λειτουργία· γίνεται ἡ δίοδος καὶ ἡ διά
βασις πρὸς τὸ Πρωτότυπο· ὅπως ἕνα καὶ ἀδιαίρετο εἶναι τὸ εἰκονιζόμενο 
(ὑποστατικὴ ὁμοιότης), ἔτσι μία καὶ ἀδιαίρετη εἶναι ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύ-
νησις, ἡ ὁποία τῆς ἀποδίδεται.
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7. Ἡ  Εἰκόνα ἔχει ἐσχατολογικὸ χαρακτῆρα· ἐκφράζει τὴν ἐσχατολογι-
κὴ πραγματικότητα τῆς Δόξης καὶ Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ Ὁποία βιώνε-
ται τώρα ἐν εἴδει ἀρραβῶνος μέσα στὴν Ἐκκλησία, ὅπου τὸ Κτιστὸ καὶ 
τὸ Ἅκτιστο ἑνώνονται ἀσυγχύτως.

8. Ἡ Εἰκόνα εἶναι «μέτοχος Χάριτος»· εἶναι φορέας τῆς Θεότητος, ὄχι 
βεβαίως τῆς θείας Φύσεως, ἀλλὰ τῆς Ἀκτίστου Θεοποιοῦ Ἐνεργείας 
καὶ Χάριτος, τὴν Ὁποία φέρει τὸ Πρωτότυπο.

9. Ἡ Εἰκόνα θεολογεῖ μὲ τὰ σχήματα καὶ τὰ χρώματα: παρουσιάζει 
τὸ Πρωτότυπο ὄχι φυσιοκρατικὰαἰσθησιοκρατικὰἀνθρωποκεντρικά, ἀλλὰ 
Χριστοκεντρικά· δηλαδή, μεταμορφωμένο καὶ θεωμένο/χριστοποιημένο, 
ἐφ᾿ ὅσον αἰσθητοποιεῖ τὴν παρουσία τῆς Ἀκτίστου Θείας Χάριτος καὶ 
Ἐνεργείας στὸ δοξασμένο Πρωτότυπο καὶ μαρτυρεῖ, ὅτι εἶναι Πολίτης 
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

10. Ἡ Εἰκόνα, ὡς φορέας τῆς Θεότητος, μέσῳ τῆς προσκυνήσεως, τοῦ 
ἀσπασμοῦ, τῆς περιπτύξεως, ἀλλὰ καὶ τῆς ὁράσεως Αὐτῆς, μετοχετεύει 
στὴν ὅλη ὕπαρξι τοῦ ἀνθρώπου ἁγιασμό.

● Ἐδῶ,� εἰδικὰ γιὰ τὴν τελευταία αὐτὴ θέσι, θὰ ἀναγνώσω τρία χα-
ρακτηριστικὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως.

α. Τῆς Ζ΄ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787):
«Καὶ ἀσπασώμεθα καὶ περιτυξώμεθα (τὰς σεπτὰς 
Εἰκόνας), ὡς ἐλπίδα ἔχοντες ἁγιασμοῦ μεταλαμ-

βάνειν παρ᾿ αὐτῶν».
(Μansi τ. 13, στλ. 3090· ΣΜ τ. Β΄, σελ. 855αβ)

«Διὰ τῆς ὁρατικῆς αἰθήσεως βλέποντες τὴν 
σεπτὴν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῆς κυρίως καὶ 
ἀληθῶς Δεσποίνης ἡμῶν τῆς Ἁγίας Θεοτόκου, 

Ἁγίων Ἀγγέλων τε καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἁγιά-
ζονται (οἱ Χριστιανοί)».

(Μansi τ. 13, στλ. 249DΕ· ΣΜ τ. Β΄, σελ. 838β)

β. Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ († 749):
«Καὶ αἰσθητῶς μὲν τὸν Αὐτοῦ Χαρακτῆρα 

προ τίθεμεν ἁπανταχῇ, καὶ τὴν πρώτην ἁγιαζό-
μεθα· πρώτη γὰρ αἰσθήσεων ὅρασις»· «ὑπόμνημα 
γάρ ἐστω ἡ Εἰκών· καὶ ὅπερ τοῖς γράμμασι με-
μνημένοις ἡ βίβλος, τοῦτο καὶ τοῖς ἀγραμμάτοις 
ἡ Εἰκών· καὶ ὅπερ τῇ ἀκοῇ ὁ λόγος, τοῦτο τῇ 
ὁράσει ἡ Εἰκών· νοητῶς δὲ αὐτῇ ἑνούμεθα».

(PG τ. 94, στλ. 1248C)
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γ. Τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου του Στουδίτου († 826):
«Καὶ εἰ ὁ θηρόμορφος τύπος (τοῦ χαλκίνου ὄφε-

ως), ὁρώμενος μόνον, τοὺς δεδηγμένους ἰᾶτο, πόσον 
οὐχ ὁ ἱερότυπος Χαρακτὴρ τοῦ Χριστοῦ βλεπόμενος 
ἁγιάσειε τοὺς τεθεαμένους;».

(PG τ. 99, στλ. 335-336Α)

* * *

Ἴσως,� ὅλες οἱ βασικὲς θέσεις αὐτὲς εἶναι δυνατὸν νὰ συμπεριληφθοῦν 
στὶς ἑξῆς δύο ἑνότητες:

● «Οἱ ὀρθόδοξες Εἰκόνες ἐκφράζουν τὴν ἐσωτερικότητα τοῦ ἀνθρώ-
που, τὴν ἕνωση Ἀκτίστου καὶ Κτιστοῦ, τὴν μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπὸ τὸ ἄκτιστο Φῶς, τὸ ὁποῖο εἰσῆλθε μέσα στὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ προχέεται στὸ σῶμα καὶ ὅλη τὴν δημιουργία. [Οἱ Εἰκόνες] περι-
βάλλουν τὸν ἄνθρωπο, ποὺ τὶς βλέπει, μὲ εὐαισθησία, τρυφερότητα καὶ 
ἀγάπη. Συγχρόνως, τὸ ἱλαρὸ Φῶς προχέεται ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ ἁγιάζει 
ὅλη τὴν κτίση».

● «Οἱ Εἰκόνες δὲν εἶναι σύμβολα ἐξωτερικά, ἀλλὰ ἐκφράσεις τοῦ Μυ-
στηρίου τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς θεώσεως 
τοῦ ἀνθρώπου. Στὴν πραγματικότητα, ἡ ἱστόρηση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων 
δείχνει τὴν ὑποστατικὴ ἕνωση Κτιστοῦ καὶ Ἀκτίστου στὸ Πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ, καὶ τὴν κατὰ Χάρη ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό».

* * *

Τελικά,� προκύπτει ἀβίαστα, ὅτι ὁ Ἁγιογράφος μὲ τὴν λειτουργία του, 
προσφέρει ἔργο ὑψίστης σημασίας, ἐφ᾿ ὅσον μᾶς βοηθεῖ νὰ ἑορτάζουμε 
μίαν συνεχῆ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας:

● ἀναστηλώνει εἰκαστικά, ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ, δηλαδὴ μέσα στὴν 
Ἱστορία, τὴν πραγματικὴ Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἡ Ὁποία εἶναι ὁ Υἱὸς καὶ 
Λόγος τοῦ Θεοῦ·

● ἀποκαλύπτει τὸ γνήσιο Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἀγαπᾶ τὸν 
ἄνθρωπο εἰρηνικά, κενωτικὰ καὶ στοργικά, ὡς τρυφερὸς Νυμφίος τῆς 
καρδιᾶς του καὶ ἑνώνεται μαζί του μέσα στὴν Ἐκκλησία Του, μέσα στὸν 
ὁλόφωτο Νυμφῶνα τῆς Δόξης Του·

● ἀποκαλύπτει τὸν γνήσιο Ἄνθρωπο, ὡς κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν 
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος βιώνει τὴν Ἀρχοντικὴ Ἀγάπη καὶ τὴν Ἀρχοντικὴ Ἐλευ-
θερία, τὴν «ἁγία ἀριστοκρατία τοῦ Θεοῦ» (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς), 
ἑνωμένος μὲ τὴν Νύμφη καὶ τὸ Πνεῦμα (Ἀποκαλ. κβ΄ 17)·

● μεταβάλλει, μέσῳ αὐτῆς τῆς ἀποκαλυπτικῆς Ἀναστηλώσεως, τὴν ὕλη 
σὲ φορέα τῆς Θεότητος καὶ σὲ ὄργανο τοῦ Ἁγιασμοῦ μας, δηλαδὴ παροντο



10

ποιεῖ τὸν Μεταμορφωμένο Κόσμο, τὴν Νέα Δημιουργία τοῦ Θεοῦ, μέσα στὸ 
Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος.

ε. Ἁγιογραφικὴ λειτουργία: τὸ «πῶς»

Εἴδαμε λοιπὸν τὸν Ἁγιογράφο ὡς λειτουργό· ἐπίσης, 
εἴδαμε τὰ ὑλικὰ τῆς λειτουργίας του· καὶ τέλος, τὸν 

σκοπὸ τῆς λειτουργίας του.
Ἀπομένει λοιπὸν νὰ ἀναφερθοῦμε διὰ βραχέων στὸν 

τρόπο, στὸ «πῶς» τῆς λειτουργίας του, προκειμένου νὰ 
ὁλοκληρώσουμε, χάριτι Θεοῦ, τὴν ποιμαντική μας 

προσέγγισι στὸ σοβαρώτατο αὐτὸ θέμα.
Μὲ ὅσα ἀνεπτύχθησαν προηγουμένως, πιστεύω ὅτι συνειδητοποι-

εῖται πλήρως ἡ ἐκκλησιαστικότης τοῦ λειτουργήματος, τὸ ὁποῖο καλεῖται 
νὰ ἀσκήση ὁ Ἁγιογράφος.

Εἶναι ἀδιανόητον ἡ λειτουργία του νὰ τελῆται αὐτόνομα καὶ ἀνεξάρ-
τητα ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ Ζωή, τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ τῆς Ἀσκήσεως 
καὶ τῶν Μυστηρίων!.. .

Ἄλλωστε, ἡ ἀλήθεια αὐτὴ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν εἰδικὴ ἐκκλη-
σιαστικὴ Εὐχή, διὰ τῆς ὁποίας δέχεται ὁ Ἁγιογράφος ὑπὸ τοῦ Ἱερέως 
τὴν εὐλογία νὰ τελῆ τὴν ἁγιογραφικὴ λειτουργία του.

Δὲν θὲ πρέπει νὰ λησμονῆται, ὅτι ὁ Ἁγιογράφος θεολογεῖ, εἶναι 
θεο λόγος ἐμπειρικὰ καὶ γνωστικά· ἡ ἐμπειρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 
καὶ ἡ γνῶσις τῆς ἐκκλησιαστικῆς θεολογίας εἶναι οἱ ἀναγκαῖες καὶ 
ἀπαραίτητες προϋποθέσεις ἀσκήσεως τοῦ λειτουργήματός του.

Μὲ τὴν χαρισματικὴ ζωή του ὁ Ἁγιογράφος συντελεῖ μοναδικὰ στὸ 
νὰ βιώνη ἡ Ἐκκλησία, τὸ σύνολο τῶν εὐσεβῶν, τὴν χαρισματικὴ παρουσία 
τοῦ Πρωτοτύπου στὴν Εἰκόνα.

Τὸ θεολογεῖν καὶ τὸ λειτουργεῖνι/ἁγιογραφεῖν, στὸ πρόσωπο τοῦ Ὀρθο-
δόξου Ἁγιογράφου, ταυτίζονται.

* * *

Ἀπαιτεῖται λοιπὸν ὁ Ἁγιογράφος, προκειμένου νὰ μεταβάλλη τὴν ὕλη 
σὲ «Χώρα τοῦ Ἀχωρήτου», σὲ Τόπο Ἀποκαλύψεως τῆς Θεοποιοῦ Χάριτος, 
νὰ λειτουργῆ ὄχι μὲ «γυμνὰ χέρια»!.. .

Ὀφείλει ὁ Ἁγιογράφος νὰ χρησιμοποιῆ τὴν «λαβίδα» τῆς ἐν μετανοίᾳ 
μετοχῆς στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, τὴν Ζωὴ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καὶ 
τῆς Ἡσυχαστικῆς Καθάρσεως.

Ὁ Ἁγιογράφος, μὲ τὴν «λαβίδα» αὐτή, ὅπως στὸ γνωστὸ Ὅραμα τοῦ 
Ἁγίου Προφήτου Ἡσαΐου, λαμβάνει τὸν «ἄνθρακα» τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος 
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ἀπὸ τὸ «θυσιαστήριο» τῆς λειτουργίας του καὶ προσφέρει αὐτὸν εἰς προσ-
κύνησιν καὶ ἁγιασμόν:

«καὶ ἥψατο τοῦ στόματός μου καὶ εἶπεν· ἰδοὺ ἥψα-
το τοῦτο τῶν χειλέων σου καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας 
σου καὶ τὰς ἁμαρτίας σου περικαθαριεῖ» (Ἡσ. ϛ΄ 6-7).

* * *

Ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς θεωρήσεως αὐτῆς, Ἁγιογράφος εἶναι καὶ κα-
λεῖται ὄντως καὶ ἀληθῶς μόνον ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος βιώνει μὲ συνέπεια 
τὴν χαρισματικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἑπομένως λειτουργεῖ μὲ τὴν 
ἔμπνευσι καὶ ὁδηγία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς γνήσιος Θεολόγος τῆς 
Παραδόσεως.

● «Οἱ ἱεροὶ Εἰκονογράφοι», γράφει ἕνας σύγχρονός μας 
Λευΐ της, «διὰ νὰ ζωγραφίσουν μίαν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἢ 
τῆς Παναγίας, ἔπρεπε νὰ νηστεύσουν προηγουμένως καὶ νὰ 
ζήσουν ζωὴν μεγάλης ἀσκήσεως καὶ πλήρους ἀφοσιώσεως 
καὶ προσευχῆς.

Μὲ� τὸν τρόπον αὐτόν,� ἀπέκτων τὰς ἀπαραιτήτους πνευ
ματικὰς ἐμπειρίας,� τὰς ὁποίας καὶ ἐξέφραζον μὲ� τὰ χρώματα.

Συνέβαινε, δηλαδή, κάτι ἀνάλογον μὲ τὴν ἀποκάλυψιν 
τοῦ Μωϋσέως.

Ὁ Μωϋσῆς ἔμεινε τεσσαράκοντα ἡμερόνυκτα ἐπάνω εἰς 
τὸν Ὄρος, ἔζησε ζωὴν ἐντόνου ἀσκήσεως καὶ ἐγγύτητος μὲ 
τὸν Θεὸν (Ἐξ. κδ΄ 15-18) καὶ ἀφοῦ ἐφωτίσθη μὲ τὸ Ἄκτιστον 
Φῶς τῆς Τριαδικῆς Θεότητος, κατῆλθε διὰ νὰ ἐκπληρώσῃ 
τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ (Ἐξ. λδ΄ 30).

Μὲ αὐτὰ ἐνοοῦμεν, διατί δὲ�ν ἠμποροῦν νὰ ὀνομασθοῦν 
Εἰκονογράφοι ὅσοι δὲ�ν ἔχουν αὐτὰ τὰ ἐσωτερικὰ βιώματα 
καὶ τὰς πνευματικὰς ἐμπειρίας. Δι᾿ αὐτὸ καὶ τὰ ἔργα τους 
εἶναι ἁπλοῖ πίνακες ἢ ἀντίγραφα ἱερῶν Εἰκόνων, τὰς ὁποίας 
ἐζωγράφισαν ἄλλοι, ὁδηγούμενοι ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Ἀντιθέτως, οἱ Εἰκονογράφοι τῆς Ἐκκλησίας μας εἶχον 
τὴν συναίσθησιν, ὅτι δὲν ἐπρόκειτο διὰ ἰδικά των ἔργα, ἀλλὰ 
διὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἐκεῖνοι ἐδάνειζον μόνον τὰ χέρια των.
Δι᾿ αὐτὸν τὸν λόγον, δὲν ἔγραφαν ποτὲ τὰ ὀνόματά των 

εἰς τὰς ἁγίας Εἰκόνας.
Ἐσημείωναν μόνον ὅτι ἔγιναν «διὰ χειρός...», μὲ τὸ χέρι 

των δηλαδή, τὸ ὁποῖον τὸ εἶχον δανείσει εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ 
Ἅγιον διὰ νὰ τὸ κατευθύνῃ.
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Ἐπίστευον ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ,� ἡ ὁποία ἀποκαθιστᾶ 
εἰς τὸν ἄνθρωπον τὴν φθαρεῖσαν εἰκόνα,� ὁδηγεῖ καὶ τὸ χέρι 
των,� διὰ νὰ ζωγραφίσῃ τὴν ἀναστηλωμένην εἰκόνα τοῦ 
ζῶντος Θεοῦ.

Ἐπίστευον, ἐπίσης, ὅτι αἱ Εἰκόνες, αἱ ὁποῖαι ἦσαν ἀπο-
τέλεσμα ἐσωτερικῶν βιωμάτων, δὲν ἐξέφραζον καταστάσεις 
τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἀλλὰ καταστάσεις τοῦ Μεταμορφωμένου 
Κόσμου.

Δι᾿ αὐτὸν τὸν λόγον, ὁ τρόπος κατὰ τὸν ὁποῖον παρι-
στάνονται εἰς τὰς Εἰκόνας οἱ Ἅγιοι, τὰ ζῶα, τὰ φυτὰ καὶ 
ὁλόκληρος ἡ δημιουργία, δὲν εἶναι “φυσικός”.

Αἱ ἅγιαι Εἰκόνες δὲν ἐκφράζουν “φυσικὲς” καταστάσεις 
αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ πνευματικὲ�ς ἐμπειρίες τῆς Ἐκκλη
σίας μας δι᾿ ἕνα Μεταμορφωμένον Κόσμον,� ὁ ὁποῖος ἐπι-
στρέφει εἰς τὴν πρώτην του λαμπρότητα, εἰς τὴν “ἔνδοξον 
ἐλευθερίαν τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ” (Pωμ. η΄ 21)».

ϛ. Θερμὴ ποιμαντικὴ ἔκκλησις

O Ἁγιογράφος τῆς Παραδόσεως εἶναι μέλος τίμιον 
τῆς Ἐσχατολογικῆς Κοινότητος τῆς Ἐκκλησίας· 

συμβάλλει καὶ αὐτός, μέσῳ τῆς λειτουργίας του, ὥστε 
ὁ Μέλλων Αἰὼν νὰ εἶναι τὸ Παρόν μας, νὰ ἀνήκουμε 
ἤδη σὲ αὐτὸ ποὺ ἔχουμε κληθῆ νὰ γίνουμε, νὰ Ζοῦμε στὸ 
Μέλλον...

Παρακαλοῦμε ἐγκάρδια τὸν Ἁγιογράφο, τοὺς Ἁγιογράφους μας· τοὺς 
ἀπευθύνουμε μία θερμὴ ποιμαντικὴ ἔκκλησι:

● ἂς καταβάλλουν μίαν συνεχῆ προσπάθεια, ὥστε νὰ προσφέρουν 
τὴν λειτουργία τους ὄχι μὲ «γυμνὰ χέρια»· ὄχι δηλαδὴ ἀπροϋπόθετα, μὲ 
ἐπιπολαιότητα καὶ μὲ κοσμικὸ φρόνημα·

● ἂς ἀξιοποιήσουν τὸ μέγα προνόμιό τους: νὰ ἑλκύουν καὶ αὐτοὶ μὲ 
τὴν λειτουργία τους «τὰ ἔσχατα στὴν καθημερινή μας ζωή»·

● ἂς ἐξακολουθήσουν οἱ Εἰκόνες τους νὰ εἶναι παράθυρα στὴν αἰω
νιότητα·

● ἂς εἶναι πάντοτε ἀνοιγμένα πρὸς τὴν Μεριὰ τοῦ Τέλουςι/τῶν Ἐσχά
των, γιὰ νὰ ἀναπνέουμε τὸν καθαρὸ ἀέρα τῆς Χάριτος, γιὰ νὰ αἰσθανώ-
μεθα ἀπὸ τοῦ νῦν «συμπολῖται τῶν Ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» (Ἐφέσ. 

β΄ 19), τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

† ὁ. Ὠ.Κ.
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Τέλος

ϗ τῷ Εὐσπλάγχνῳ Θεῷ,
δόξα καὶ εὐχαριστία.

Ἀμήν!


