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Kultury Prawosławnej
SiemiaĘcze

serdecznie dziękuję zazaproszenie mnie na xI Miedzynarodowy przeg|ądpieśni Religijnej i

Paraliturgic zrrLej - Siemiatycze 20 1 4,

śpiew jest nieodŁaczną cąściąprawosławnej modlitwy_ T owaruyszy nam w chwilach radości,

Nie milknie na nasrych ustach w godzinach ,*,rtkń. Jest mo-dlitewną nicią łacą2ą_ziemię z niebem,

człowieka z jego Stwórcą. Rozbrzmiewa pod strzechą ch?y, pod kopuĘ par.afialnej cerkwi i pod

sklepieniem wielkiej filharmonii. Niczym duch Bozy *r."ń i* świat i kżdego.człowieka, Rodzi

się nie Ęle w jego ustach, co w jego sercu pog.ąróoy* w miłości do Boga, Jest bowiem wyrazem

naszej synowskiej jedności z niebianskń b1"".n, ,,śpiewajcie (naszemu) Bog", śpiewajcie;

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!" (P s,47,7),

Kiedy milkną * 
"órt*i 

spiewy,'kied} upadają parafialne chóry, a w domach kurzem

połrywają ń rerigłn! śpiewniki,,ó ,*otki"* *ori.y itwierdzić, że obumieramy, Kiedy bogactwo

naszej chóralnej kultuy zamykasię w murach świątyń i nie przekraczaichprogu by sięgnąó domu

wiernych, oostrzegamy ""ańo"ą"v 
dgchowy tv"r!. K"9I zaświózimy młodych ludzi, k;tórzy idąc

w pielgrzymc" .uoosrr"i*spiewają:',iarice mó3a vrćwugalt; i ,,Sława Bogu za wsjo", Ę, serce raduje

się, bo ta Cerkiew ą,:" i Óaav":t L p"nupiersĘ. Te pieśni to wytaz naszej radości i faktu, że jesteśmy

prawosławni. To zwiastowanie światu, ze dobio i dzieci Dobra nie poddają się falom zeświedczenia,

io objawienie chrześcijństwa światu, który zapaminałK1o go ńawtł,
prosty lud nie wyznaje Boga w ńto§i"^ych dogmatach, nie pisze uczonych traktatÓ% on

jest w stanie ucrynić'dń wie-cej. Jest idolny w prostych zwrotkach za'wrzęĆ całą głebię

prawosławnej oogrnat}ti i całe dośwńdczęnie naszej u,""!,kil słowami jego pieśni przemawia do nas

sam Zbawicier lerus'cnr}stus i Jego Najczcigodnńjsza Ńatka. W prostych melodiach odnajdujemy

n^""ńi.św. Serafina, ś*o*u i innych Wielkich ojców naszej Cęrkwi,

Czy potrafrsz powiedzieó, na czym polega 
"Wcielenie'Syrru 

Bozeg9] Czy jesteś w stanie

wyjaśnió jak Chryń fro"uo.t*iu ludzką naturęr Ńie. Ale ryogę 
ci zaśpiewać jak bardzo Go kocham

i jak blisko z Nim jJń oto teo.logiu puraitorgi"znej pieśni, Teologia doświadczenia, Teologia

spotkania. Bo w ń **i siła śpień. We wsp-ólnocL-człowięka z człowiekiem i cńowięka z

Bogiem.
Wyrażam arcypasterskie podziękowanie Ks. Dyrektorowi, organizatorom^i Uczestnikom XI

przeglądu. Dziękuję Ń-u*^świadectwo Ęciaidobrej drylo1ej kondycji lszej Cerkwi,, 
Niech wasz śpiew sięgnie najbariziei oddalonych ludzkich strzech i serc. Niech naPełni je

radością wiarą miłością inadzielą.Melodyjiem wołŃem obudźcie uśpionych, podnieście upadĘch

i wąĘiących, podtrz,ymajcie zmęczonych.lesteście nasą radością. Jesteście nadzieją prryszłości

nu.*j Cerkwi. Jesteście Apostołami XXI wieku,

,,Słowo Chrystusa niech w was mieszka w (całym slvym) bogactwie: _z cńą mądrością

nauczajcie i napominajcie siebie _ i nas _ psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi duchą pod

wpływem.łaski Śpiewając Bogu w wlszych sercach" (Kol, 3,16),

,,śpiewajcie l"ń"p"g") pieśń oo** pehrym głosem pięknie Mu śpiewajcie" (ps,33,3),

Z ar cypaśerskim bło gosławństwem

* ^lau a,
Prawosławny Metropolita Warszawski i caĘ Polski


