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Ἐπιλογικὲς Σκέψεις

† Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ Φῶς!... Δόξα τῷ Πα-
 τρί, καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι!... 

Ἡ «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομία», ἡ Χο-
ρωδία καὶ Ὀρχήστρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ μᾶς ἐβοήθησε νὰ 
συνειδοτοποιήσουμε, ὅτι ὅλη ἡ ζωή μας ἐκτυ-

λίσσεται καὶ βιώνεται αὐθεντικὰ μέσα στὴν 
μεγάλη Ἀγκαλιὰ τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας.

Ἡ εὐλογημένη Παράδοσίς μας, ὅλες οἱ πτυχὲς τῆς ζωῆς τοῦ 
Λαοῦ μας, διαποτίζονται ἀπὸ μία ἁγνότητα καὶ παιδικὴ ἀφελό-
τητα, τῆς ὁποίας ὄχημα καὶ φορέας εἶναι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ἐν 
Χριστῷ ζωή.

Τί εἶναι ὅμως ἡ  Ἐκκλησιαστικὴ Ζωή;
Εἶναι ἡ δροσιὰ καὶ ἡ εὐωδία τῆς Αἰώνιας Ἄνοιξης, ἡ ὁποία ξε-

χύνεται στὶς καρδιές μας, στὶς σχέσεις μας, στὴν κοινωνική μας 
ζωή...

Εἶναι ἡ ὄντως Ζωή, ἡ Ζωὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ Ὁποία ἐνσαρ-
κώνεται στὴν Ἱστορία καὶ δίδει νόημα ζωῆς καὶ ὑπάρξεως, 
Ὄραμα καὶ Ἐλπίδα καὶ Φῶς, γνήσιες διαπροσωπικὲς σχέσεις, 
αὐθεντικὴ Ἀγάπη καὶ Ἐλευθερία.

Εὐχαριστοῦμε τὸν Μαΐστορα, τὸν π. Διονύσιο, καὶ τὰ Μέλη τῆς 
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«Ἑλληνορθόδοξης Κληρονομιᾶς», διότι διασώζουν τὴν ζωὴ καὶ 
τὴν ζωντάνια τῆς Παραδόσεώς μας καὶ διατηροῦν ἀνέσπερο τὸ 
Φῶς τοῦ Πολιτισμοῦ μας.

Αὐτὸ εἶναι τὸ κατ᾿ ἐξοχὴν χρέος μας σήμερα: νὰ διατηρήσου-
με τὴν Ζωή, νὰ παραμείνουμε ζῶντες Φορεῖς καὶ Μάρτυρες τῆς 
Ζωῆς τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ταραγμένη θάλασσα τῆς Ἱστορίας.

● Ἐδῶ ὅμως ἀπαιτεῖται μία διευκρίνισις: δὲν πρέπει νὰ συγχέ-
ωνται οἱ ἔννοιες διατήρησις καὶ συντήρησις.

Ὅταν ἐπιθυμοῦμε νὰ διατηρήσουμε τὴν Ζωή, οὐσιαστικὰ ἐπιθυ-
μοῦμε μία δυναμικὴ σχέσι μὲ τὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς, ἀπὸ τὴν Ὁποία 
ξεχύνεται ἕνα ὁρμητικὸ ποτάμι Ζωῆς, τὸ ὁποῖο ἀρδεύει καὶ ζωο-
ποιεῖ ὅλες τὶς πτυχές, ὅλες τὶς δομὲς τῆς Ἱστορίας.

Στὴν συντήρησι συμβαίνει τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο: ἐπικρατεῖ ἡ 
στασιμότης, ἡ στεῖρα ἐπανάληψις, ἡ συναισθηματικὴ καὶ μὴ δη-
μιουργικὴ προσκόλλησις σὲ μορφὲς καὶ ἐκφράσεις ἑνὸς ἰδανικοῦ 
ἢ ἰδεάτου παρελθόντος.

Ἀλλά, τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν δὲν πρέπει νὰ ἀποσυνδέωνται 
καὶ αὐτονομοῦνται, διότι μόνο ἡ ζωντανὴ διαλεκτικὴ σχέσις 
τους μαρτυρεῖ γιὰ τὴν αὐθεντικότητά τους, τὴν διαχρονικότητά 
τους καὶ τὴν δυνατότητά τους νὰ ἐνσαρκώνουν Πρότασι Ζωῆς.

Ὅλες αὐτὲς οἱ γόνιμες διεργασίες μέσα στὴν Θεανθρώπινη 
Ἀγκαλιὰ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας συνδέουν δυναμικὰ Παρελθόν, 
Παρόν καὶ Μέλλον.

Καὶ θὰ ἤθελα, μετὰ τὶς ἐπιλογικὲς σκέψεις αὐτές, νὰ προτρέψω 
τὴν «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομία» νὰ προβῆ σὲ τολμηρὰ καὶ 
γενναῖα βήματα στὴν προοπτικὴ αὐτή.

Ὁ Ἐκκλησιαστικο-Λαϊκός μας Πολιτισμὸς δὲν θὰ πρέπει σὲ 
καμμία ἀπολύτως περίπτωσι νὰ ταυτισθῆ μὲ τὴν συντήρησι, ἀλλὰ 
νὰ ἀποτελῆ ἔκφρασι δυναμικῆς-διαρκῶς ἀνανεωμένης Ζωῆς, ἡ 
ὁποία –μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος– δίδει τὴν μαρτυρία 
καὶ βεβαιότητα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν στὸ Παρόν, μὲ τὸ 
βλέμμα στραμμένο ταυτοχρόνως στὸ φωτεινὸ Παρελθὸν καὶ στὸ 
ἐσχατολογικὸ Μέλλον.

Σᾶς εὐχαριστῶ!
+

Τῷ δὲ Θεῷ 
δόξα καὶ εὐχαριστία!
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