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Καταληκτήριος προσλαλιὰ στὴν Ἐκδήλωσι
ἐπὶ τῇ λήξει τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας

Κυριακή, 9/22.6.2014

Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία:
Ζωὴ - Δημιουργία -Συνέχεια

Ἅγιοι Ἀρχειρεῖς·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφὲς
καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα! Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ 
τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι! Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι!

Ἀπόψε, ἡ Ἐκδήλωσίς μας αὐτὴ ἦταν ἕνα θαῦμα, διὰ τῶν εὐχῶν 
τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος καὶ Πνευματικοῦ Ὁδηγοῦ μας, τοῦ Μη
τροπολίτου μας Κυπριανοῦ († 17.5.2013).

Καὶ εὐχαριστῶ ἐγκάρδια τοὺς συντελεστὰς καὶ ἱερουργοὺς τοῦ 
θαύματος αὐτοῦ: τὸν ἀγαπητό μας Ἱεροδιάκονο Γαβριὴλ καὶ τοὺς 
ἀξίους συνεργάτες του.

* * *

Τὸ θαῦμα αὐτὸ εἶναι ὁδηγητικὸ πρὸς δύο κατευθύνσεις.
α) Πρωτίστως, ἀνέδειξε, μὲ ἐξαιρετικὴ μάλιστα ἔμφασι, τὴν 

Ποιμαντικὴ Διάστασι τῆς Ἱερᾶς Τέχνης, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ὀρ
θοδόξου Ἁγιογραφίας.

Ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν παρελθοῦσα Περίοδο Ϛ΄τῶν Μαθημάτων, 
συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ «νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι 
μετὰ νεωτέρων», καὶ ἐργάσθηκαν συνειδητὰ καὶ ἐπίμονα στὴν 
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προοπτικὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Ἤθους: ἀπὸ τὸ 
«ἐγὼ» στὸ «ἐμεῖς», δηλαδὴ στὴν συν

ειδητοποίησι, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία 
Οἰκογένεια, ἕνα Σῶμα, ἕνας ἀλλη
λέγγυος ζωντανὸς Ὀργανισμός.
Τὸ Σῶμα φέρει ὅλο τὸν Χριστό· καὶ 

κάθε Μέλος φέρει ὅλο τὸ Σῶμα, καὶ ἑπο
μένως ὅλο τὸν Χριστό· μέσα στὸ Σῶμα, καὶ μέσα σὲ κάθε Μέλος, 
ρέει ἡ ζωοποιὸς καὶ ἀνακαινιστικὴ Ζωὴ τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἁγίας Τρι
άδος.

Σὲ κάθε Διακονία τῆς Ἐκκλησίας βιώνεται ἀπὸ τοὺς Διακο
νοῦντας ἕνας παρατεταμένος λειγουργικὸς ἀσπασμός: «Ἀγαπή
σωμεν ἀλλήλους», «ἀσπασώμεθα ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ»!... 
«Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν»!...

Ὁ Ἀσπασμὸς εἶναι ἀπόδειξις τῆς Ἑνώσεώς μας ἐν Χριστῷ· καὶ 
ἡ  Ἕνωσίς μας αὐτή, ἐν προκειμένῳ μέσῳ τῆς συνεργατικότητος 
στὴν Διακονία τῆς Ἁγιογραφίας, δίδει μαρτυρία μιᾶς αὐθεντικῆς 
«Χριστοφάνειας», καθιστᾶ ὁρατὸ τὸν Χριστό, μαρτυρεῖ γιὰ τὸν 
Χριστό μας, κηρύττει τὴν Ἁγία Τριάδα, παροντοποιεῖ τὸν Χριστὸ 
 διὰ τοῦ Πατρὸς  ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι· πραγματώνει τὴν Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ ἐδῶ καὶ τώρα, μᾶς ἀνοίγει ἕνα παράθυρο στὴν πραγμα
τικότητα τῶν Ἐσχάτων.

Εἶναι λοιπὸν προφανεστάτη ἡ Ποιμαντικὴ Διάστασις τῆς Ἱερᾶς 
Τέχνης μέσῳ καὶ τῶν Μαθημάτων τοῦ Ἐργαστηρίου μας· καὶ ἑπο
μένως ἀξίζει τὸν κόπο, τὴν ἐπιμονὴ καὶ τὶς θυσίες ὅλων τῶν Συν
εργατῶν καὶ Συνδιακόνων μας, προκειμένου ἡ προσπάθεια νὰ 
συνεχισθῆ καὶ νὰ ριζώση, γιὰ νὰ δώση εὔχυμους καρπούς.

* * *

β. Κατὰ δεύτερο λόγο, τὸ ψηλαφητὸ αὐτὸ θαῦμα τῆς ἀποψινῆς 
Ἐκδηλώσεώς μας βοήθησε νὰ ἐμβαθύνουμε σὲ ἕνα λίαν ἐπίκαιρο 
θέμα, τὸ θέμα τῆς Θείας Τέχνης καὶ τοῦ διαχρονικοῦ Μηνύματός 
της.

Οἱ λέξεις Ζωὴ -Δημιουργία - Συνέχεια, ὅπως ἐνσαρκώνονται 
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στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Ἁγιογραφία, ἐκφράζουν ἕναν 
γνή σιο δυναμισμό· ὁδηγοῦν σὲ μία πραγματικὴ ἔκρηξι καὶ ἀνά
δυσι τῆς ὄντως Ζωῆς, τοῦ ἀρχέτυπου Κάλλους τῆς θεϊκῆς Ὀμορ
φιᾶς, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Κύριός μας ἔχει πλουτίσει καὶ ἐνδύσει τὴν 
Δημιουργία Του.

Ἡ πραγματική, ἡ ὀντολογικὴ Ὀμορφιὰ εἶναι ἡ Δόξα τοῦ Θεοῦ... 
Ὁ Κύριος ἐνδύεται «εὐπρέπειαν»... Ἀπο
καλύπτεται ὡς Φῶς... Καὶ τὸ ὑπέρκαλλο 
αὐτὸ Φῶς «σημειώνεται ἐφ᾿ ἡμᾶς»... Καὶ ὁ 
ἄνθρωπος ἀντανακλᾶ τὴν Δόξα καὶ τὸ Φῶς 
καὶ τὴν Ὀμορφιὰ τοῦ Θεοῦ...

«Ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δό-
ξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι, τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορ-
φούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύ-
ματος» (Β΄ Κορινθ. γ΄ 18).
...Καὶ ὅλοι ἐμεῖς..., ὡσὰν ἄλλοι καθρέπτες πνευματικοί, δεχό

μεθα καὶ ἀντανακλοῦμε τὴν δόξα τοῦ Κυρίου... Ἔτσι, μεταμορ
φωνόμεθα καὶ λαμβάνουμε τὴν ἴδια ἔνδοξη εἰκόνα τοῦ Κυρίου...  
Καὶ προοδεύουμε ἀπὸ τὸν ἕνα βαθμὸ τῆς Δόξης σὲ ἄλλο βαθμὸ 
Δόξης, ἀνώτερον... Ἀπὸ Λαμπρότητα καὶ Ὀμορφιά, σὲ μεγαλύ
τερη Δόξα καὶ Ὀμορφιά... Ὅπως εἶναι ἑπόμενο νὰ συμβαίνη σὲ 
ὅσους δέχονται ἐλλάμψεις ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα...

Τὰ Μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ ἐν προκειμένῳ οἱ Μαθητὲς 
τοῦ Ἐργαστηρίου μας, μετέχουν ἐνεργά, κυριολεκτικὰ μυοῦνται, 
στὴν Ζωή, τὸ Κάλλος καὶ τὴν Ὀμορφιά, ἐφ᾿ ὅσον πίνουν ἀπὸ 
τὴν αὐθεντικὴ Πηγὴ Αὐτῶν· τὸν Χριστό μας καὶ τὸ Σῶμά Του, 
τὴν Ἐκκλησία...

...Καὶ γίνονται φορεῖς τοῦ θεϊκοῦ Κάλλους... Καὶ γίνονται 
δη μιουργικοὶ συνεχιστὲς τοῦ πραγματικοῦ Κάλλους, τῆς ὄντως 
Τέχνης, τῆς Θείας Τέχνης... Καὶ διασώζουν τὰ γνήσια κριτήρια 
γιὰ τὴν Τέχνη... Καὶ διαχωρίζουν χωρὶς δίλημμα τὸ θεϊκὸ ἀπὸ 
τὸ δαιμονικό· τὸ ἱερὸ ἀπὸ τὸ βέβηλο· τὸ χριστοκεντρικὸ ἀπὸ τὸ 
ἀνθρωποκεντρικό· τὸ Ἄκτιστο ἀπὸ τὸ κτιστό· τὸ αἰώνιο ἀπὸ τὸ 
παροδικὸ καὶ ἐφήμερο· τὸ αὐθεντικὸ ἀπὸ τὸ κίβδηλο· τὴν Ζωὴ 
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ἀπὸ τὸν θάνατο· τὴν Ἀξιοπρέπεια ἀπὸ τὴν 
εὐτέλεια...

Ἡ αὐθεντικὴ Τέχνη εἶναι πάντοτε Κοινω-
νία, Ἀποκάλυψις, Πα ρουσία... Τότε μόνον εἶ
ναι δυνατὴ ἡ Συνέχεια καὶ ἡ Ἐξέλιξις... Μό νο, 
ὅταν ὑπάρχη Κοινωνία Ἀκτίστου καὶ Κτι στοῦ... Μόνο, ὅταν μᾶς 
Ἀποκαλύπτεται ἡ Δόξα τοῦ Ἀκτίστου... Μόνο, ὅταν εἴμεθα σημεῖα 
τῆς Παρουσίας τοῦ Θεοῦ...

Σὲ ἀντίθετη περίπτωσι, ὁμιλοῦμε μόνο γιὰ ἀντιγραφή, ἀκινη-
σία, ἀπολίθωμα, ρουτίνα, ἀδιέξοδο...

Ἡ Ἁγιογραφία σήμερα, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, μέσα σὲ ἕνα περι
βάλλον τόσο ξεπεσμένο ἕως καὶ δαιμονικό, ἐπιβάλλεται νὰ γίνη 
μάρτυρας τῆς θείας εὐσπλαγχνίας, μιᾶς ἀπέραντης συμπόνιας 
κατὰ τὸ μέτρο τῆς «εὐσπλαγχνίας» τοῦ Χριστοῦ μας...

Ὁ Μόνος Ἐλεήμων, τὸ Μέγα  Ἔλεος πρέπει νὰ εἶναι, μὲ ἀνα
νεωμένα στοιχεῖα τῆς Ἱερᾶς Τέχνης καὶ συνεχῶς ἀνανεούμενα, τὸ 
κυρίαρχο μήνυμα τῆς Εἰκόνος· τὸ σημεῖο, ὅπου θὰ ἑστιάζεται ὁ 
κόπος καὶ ὁ πόνος τοῦ φιλότιμου Ἁγιογράφου, ὁ ὁποῖος θὰ ἀντλῆ 
ἔμπνευσι καὶ ἐφευρετικότητα πρωτίστως ἀπὸ τὴν ἐμπειρικὴ σχέσι 
του μὲ τὴν Πηγὴ τοῦ Ἐλέους καὶ τῆς Εὐσπλαγχνίας.

Ἡ Ζωή, ἡ Δημιουργητικότητα, ἡ Συνέχεια δὲν εὑρίσκονται 
μό νο στὴν τεχνοτροπικὴ ἐνημέρωσι, οὔτε μόνο στὸ παρελθόν· 
ἀλλά, μέσα στὴν Ἐσχατολογικὴ Δόξα τοῦ Εὐσπλάγχνου καὶ Μό
νου Ἐλεήμονος Θεοῦ, στὸν Ὁποῖο πρέπει δόξα καὶ εὐχαριστία, 
στοὺς αἰῶνας. Ἀμήν!

9/22.6.2014 †  ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς
† Ἁγιορειτῶν Πατέρων


