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Τριαδικὴ Συλλειτουργία 
μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος
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Φιλόχριστοι Ἀδελφοί μου·
Φωτόμορφα τέκνα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας·

Σᾶς μεταφέρω τὴν εὐλογία τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας

κυρίου Καλλινίκου καὶ ὅλων τῶν 
Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
μας γιὰ τὸ Νέο Ἔτος 2015 καὶ 
γιὰ τὴν Μεγάλη καὶ Φωτοφόρο 
Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανίων.

Ἡ Χάρις τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, καὶ ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πα-
τρός, καὶ ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ εἶναι μαζί μας, καὶ 
νὰ δίδη Εἰρήνη καὶ Ἑνότητα στὴν Πατρίδα καὶ τὸ Ἔθνος μας.

* * *
Ἡ Φωτοφόρος καὶ Φωτώνυμος Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανίων 

ἦταν ἀνέκαθεν πηγὴ Εὐλογίας καὶ Ἐμπνεύσεως, στὴν ἀρχὴ μάλι-
στα κάθε Νέου Ἔτους...

Ἦταν καὶ εἶναι ἀνανέωσις τοῦ Ὁράματός μας νὰ ζοῦμε μέσα 
στὸ Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ νὰ βαπτίζουμε στὸ Ὄνομα Αὐτῆς 
κάθε πτυχὴ τοῦ καθημερινοῦ μας ἐπιγείου βίου.

Μόνο ὅταν βαπτίζουμε τὴν προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακή μας ζωή, 
τὴν Ἐθνικὴ καὶ Συλλογική μας ὕπαρξι, στὸ Ἄκτιστο Φῶς τοῦ Θεοῦ, 
ὅλα ἀνακαινίζονται, ὅλα ξαναβρίσκουν τὸν προορισμό τους, ὅλα συλ-
λειτουργοῦν γιὰ τὸν Ἁγιασμὸ τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τῆς Δημιουργίας.

* * *
Στὴν κρίσιμη αὐτὴ ἱστορικὴ καμπὴ τῆς Πατρίδος μας, ἀλλὰ καὶ 

τοῦ κόσμου παντός, καὶ ἐν ὄψει μάλιστα τῶν Ἐκλογῶν γιὰ τὴν 
ἀνάδειξι τῶν Ἀρχόντων μας, εἶναι γιὰ μᾶς ἀναγκαία ‒ὅσο ποτὲ 
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ἄλλοτε‒ ἡ Φωνὴ τοῦ Πατρός, ἡ Κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
καὶ ἡ Βεβαίωσις ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἡ μοναδικὴ 
Ἐλπίδα τοῦ Κόσμου, ἡ Λύσις κάθε προβλήματος.

Ὁ Ἄνθρωπος, ἡ κοινωνικὴ Συλλογικότητά μας, ζῆ κατ᾿ εἰκόνα τῆς 
Ἁγίας Τριάδος: ἐφ᾿ ὅσον ζοῦμε σὲ κοινωνία Ἀγάπης μὲ τὸν Θεὸ καὶ 
τὸν Ἀδελφό μας, ζοῦμε τριαδικὰ καὶ ἐπιτελοῦμε μία Λειτουργία 
Τριαδική.

Στὴν τριαδικὴ συλλειτουργία αὐτή, στὴν κοινωνία αὐτὴ τῆς Ἀγά-
πης καὶ τῆς Ἀλληλοπεριχωρήσεως μέσα στὸ Φῶς καὶ τὴν Ἀλήθεια 
τῆς Ἁγίας Πίστεώς μας, ἀναδεικνύονται καὶ βασιλεύουν τὰ Ὁρά-
ματα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ... Φανερώνεται καὶ ἐξαπλώνεται τὸ 
Μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας μας... Ἀναδεικνύεται ἡ εὐαισθησία μας 
γιὰ τὴν Κοινωνικὴ Δικαιοσύνη, τὴν Ἀλληλεγγύη, τὴν Φιλανθρω-
πία, τὴν Θυσιαστικὴ Ἀγάπη, τὴν Ἐθνικὴ καὶ Παγκόσμια Καταλλα-
γή, τὴν ἀνιδιοτελῆ Διακονία τοῦ Κόσμου.

* * *
Ἀδελφοί μου Φιλόχριστοι·

Οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ Ποιμένες Σας, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρ-
θοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, Σᾶς εὐλογοῦν καὶ Σᾶς προτρέπουν 
νὰ μὴ λησμονῆτε ποτὲ τὴν πνευματικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ταυτότη-
τά Σας... Νὰ σκέπτεσθε καὶ κινῆσθε ὡς οἱ κατ᾿ ἐξοχὴν ὑπεύθυνοι 
Πολῖτες, οἱ ὁποῖοι διαχειρίζονται μὲ σοφία τὴν ἐν Χριστῷ Ἐλευθερία 
Τους... Νὰ δίδετε Μαρτυρία Ἀληθείας, Ζωῆς, Ἀγάπης καὶ Ἑνότητος.

Εἴθε τὸ Ἁγιασμένο ῞Υδωρ τῶν Θεοφανίων νὰ καταρδεύη συνεχῶς 
τὴν καρδιὰ καὶ τὸν νοῦ τῶν Πολιτικῶν Ἀρχόντων μας, ὥστε ἡ Πα-
τρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα μας, νὰ ξαναβρῆ τὴν χαμένη Της Ἀξιοπρέ-
πεια, τὴν Ἀρχοντιὰ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ Της, τὴν 
Ἐλπίδα καὶ τὸ Ὅραμα γιὰ δημιουργία καὶ πρόοδο σὲ ὅλους τοὺς 
τομεῖς, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ἀμήν!

Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς


