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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 
 

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,  
Τούς ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, 
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων,  
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,  
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, Τάς 
Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.  
 

«Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Κυριακῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν, ἀνάµνησιν ποιούµεθα  
τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καί σεπτῶν εἰκόνων»  

(Συναξάριον Κυριακῆς Ὀρθοδοξίας) 
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ άγαπητά, 
 

Μέ τούς παραπάνω λόγους, ὁ ἱερός Συναξαριστής µᾶς εἰσάγει στό ὑψηλό 
περιεχόµενο τοῦ µεγάλου ἑορτασµοῦ τῆς Ἐκκλησίας µας, κατά τήν σηµερινή ἡµέρα, 
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀπό τήν ὥρα πού ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐνσαρκώθηκε γιά τή σωτηρία 
µας καί ἔλαβε «ἀναλλοιώτως µορφήν ἀνθρωπίνην», «κηρύσσοµεν Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν 
ἡµῶν, καί τούς αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιµῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήµασιν, ἐν θυσίαις, ἐν 
Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσµασι» (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας). Συνεπῶς, ἐξεικονίζουµε τόν Κύριο καί 
τούς Ἁγίους Του, διότι εἴµαστε ἀδύναµοι πνευµατικά καί χρειαζόµαστε ὑλικά µέσα στήν 
πορεία µας. 

 
 Κατά τήν Ζ΄ Οἰκουµενική Σύνοδο τοῦ 787 µ.Χ., στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ἐπί 

Ταρασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καταδικάστηκε ἡ αἵρεση τῶν εἰκονοµάχων. 
Ἡ Εἰκονοµαχία ταλαιπώρησε τό Βυζάντιο γιά ἑνάµιση περίπου αἰῶνα. Ἡ Ζ΄ Οἰκουµενική 
Σύνοδος ἔλυσε πρός στιγµήν τό ζήτηµα, ἀλλά ἡ ὁριστική λύση δόθηκε τό 843 µ.Χ. µέ τήν 
ἀποκατάσταση καί ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων. Οἱ Εἰκόνες ἐπανῆλθαν ὄχι ὡς 
λατρευτικά ἀντικείµενα ἀλλά ὡς πολύτιµα θησαυρίσµατα, πού ἀξίζουν τήν τιµή καί τόν 
σεβασµό µας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κηρύσσει «Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν ἡµῶν καί τούς 
Αὐτοῦ Ἁγίους... τόν µέν ὡς Θεόν καί Δεσπότην προσκυνοῦντες καί σέβοντες, τούς δέ (ἁγίους), 
διά τόν κοινόν Δεσπότην, ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιµῶντες καί τήν κατά σχέσιν 
προσκύνησιν ἀπονέµοντες». Ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ µόνη κλίµακα ἀνόδου µας στόν 
Θρόνο τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Γιά νά τό ἐπιτύχουµε ὅµως, ὀφείλουµε νά ζοῦµε τήν 



Ὀρθοδοξία σέ συνδυασµό µέ τήν Ὀρθοπραξία, πού σηµαίνει τόν συνδυασµό τῆς ὀρθῆς 
πίστεως τῶν Πατέρων µας µέ τήν τήρηση καί πράξη τοῦ θελήµατος τοῦ Θεοῦ. 

 
Ἡ Ἐκκλησία σήµερα καί πάντοτε, µᾶς καλεῖ νά κρατήσουµε ἀµόλυντη τήν 

ἐσωτερική µας εἰκόνα, τό «κατ’ εἰκόνα» µέ τό ὁποῖο πλασθήκαµε, στοχεύοντας στό «καθ’ 
ὁµοίωσιν»,  πού εἶναι κατά τούς Ἁγίους καί Θεοφόρους Πατέρες, ὁ τελικός σκοπός τοῦ ἀν-
θρώπου. Αὐτός ὁ σκοπός θά γίνει πραγµατικότητα ὅταν ἀγωνισθοῦµε πνευµατικά καί 
ὁρθόδοξα, ὅταν συµµετέχουµε τακτικά στά ἱερά Μυστήρια καί τίς ἱερές Ἀκολουθίες καί 
ὅταν µέ ταπείνωση, µετάνοια καί ἐλεηµοσύνη καθαρίσουµε τήν ψυχήν µας καί 
ἀποφασίσουµε νά ἀλλάξουµε τρόπο ζωῆς. Στόν ἀγῶνα αὐτό, θά µᾶς βοηθήσει ὅλως 
ἰδιαιτέρως ἡ περίοδος τῆς Μεγάλη Τεσσαρακοστής, τήν ὁποία διανύουµε. 

 
Ζῶντας µέσα στό πνεῦµα τῆς Ὀρθοδοξίας καί Ὀρθοπραξίας, σᾶς καλῶ ὅλους στόν 

ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας µας για τήν ἔµπρακτη βοήθεια τῶν οἰκονοµικῶς ἀδυνάτων ἀδελφῶν 
µας, καί σᾶς παρακαλῶ νά συνεισφέρετε, κατά τό δυνατόν, στόν δίσκο πού θά περιαχθεῖ 
εὐθύς ἀµέσως ἀπό τά µέλη τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἐνορίας σας, πρός ἐνίσχυση 
τῶν Κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν καί τῶν φιλανθρωπικῶν προγραµµάτων τῆς Φιλοπτώχου 
Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.  

 
Εὐχαριστῶν ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν στήριξή σας στό ἔργο πού ἐπιτελοῦµε, εὔχοµαι 

πατρικῶς ὅπως Κύριος ὁ Θεός σᾶς δίδει ὑγεία καί κάθε εὐλογία. Παρακαλῶ δέ ὅλους, 
κληρικούς καί Λαϊκούς, νά κρατήσουµε µέ κάθε τρόπο καί µέ κάθε κόστος τήν Ἁγία 
Ὀρθοδοξία µας, µέσα στήν ὁποία µᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά γεννηθοῦµε καί νά ἀνατραφοῦµε.   
 

Χρόνια πολλά! 
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν, 

 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  
 

 
† ὁ Νέας  Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 


