G REEK O RTHODOX M ETROPOLIS O F N EW J ERSEY
Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
Τῇ 26ῃ Ἰουνίου 2020
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.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Μέ τήν Χάρη τοῦ Παναγίου Θεοῦ, συνεδρίασε ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπό τήν Σεπτή Προεδρία τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀπό τίς 23 ἔως τίς 25 Ἰουνίου στό
Σαμπεζύ τῆς Ἐλβετίας, ὅπου συνεζήτησε περί τοῦ σπουδαίου ζητήματος τοῦ τρόπου
μεταδόσεως στούς πιστούς τοῦ Μυστηρίου τῶν Μυστηρίων, τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἡ
Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε ὑπ’ὄψιν τήν γνώμη καί τίς ἀπαντήσεις τῶν λοιπῶν
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὅπως εἴχε ζητηθεῖ ἀπό τόν Παναγιώτατο. Ἡ ἐπίσημη
ἀπόφασις, πού ἐπισυνάπτουμε στήν Ἑλληνική καί Ἀγγλική, ἀναφέρει στήν 2η
παράγραφο:
«Ὡς πρός τόν τρόπον μεταδόσεως τῶν ἀχράντων Μυστηρίων εἰς
τούς πιστούς, ἡ Ἐκκλησία, σεβομένη τήν Ἱεράν Παράδοσιν, τήν
συνυφασμένην ἀρρήκτως μέ τήν καθ' ἡμέραν ἐκκλησιαστικήν
πρακτικήν καί κενωτικήν ἐμπειρίαν, διακρατεῖ τά ἀπό αἰώνων καί
μέχρι σήμερον ἰσχύοντα, ὡς φύλαξ καί φρουρός ἀνύστακτος τῶν
παραδοθέντων ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί οὐδεμίαν ἀνάγκην
εὑρίσκει δι' ἀλλαγήν τοῦ τρόπου τούτου καί μάλιστα ὑπό τήν πίεσιν
ἐξωγενῶν παραγόντων.»
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἀπόφασις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι ξεκάθαρη ὡς
πρός τό γεγονός ὅτι δέν ὑπάρχει οὐδεμία ἀλλαγή στόν παραδοσιακό τρόπο
μεταδόσεως καί μεταλήψεως τῆς Θείας Κοινωνίας, ὅπως γίνεται ἐπί πολλούς
αἰῶνες.
Ἐπιπλέον, στήν 3η παράγραφο τῆς Ἀποφάσεως γίνεται σαφές ὅτι:
«Συγχρόνως, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, μεριμνῶσα διά τάς ἰδιαιτέρας
ἀνάγκας τῶν τέκνων αὐτῆς ἐν τῇ Διασπορᾷ, προτρέπει τούς ἐν αὐτῇ
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διακονοῦντας Ποιμενάρχας ὅπως, ἐν τῇ ποιμαντικῇ αὐτῶν
εὐαισθησίᾳ, εὐθύνῃ καί συνέσει, οἰκονομοῦν προσωρινῶς τά
ἀνακύψαντα ἐκ τῶν τοπικῶν νόμων τῆς Πολιτείας προβλήματα,
πάντοτε ἐν συντονισμῷ μέ τό ἐν Φαναρίῳ Ἱερόν Κέντρον, διά τήν
μείζονα πνευματικήν ὠφέλειαν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ.»
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νέας Ἰερσέης ἐξαρχῆς καί μέ ἀπόλυτη συνέπεια
ἀκολουθεῖ καί συμμορφώνεται μέ τούς τοπικούς, Πολειτιακούς καί Ὁμοσπονδιακούς
Νόμους καί τίς ὁδηγίες, καί θά συνεχίσῃ νά τό πράττει μέ ἀκρίβεια. Εἶναι εὐχάριστο
τό γεγονός ὅτι δέν ἔχει ἐπιβληθεῖ κάνένας περιορισμός ἤ ἀλλαγή στόν τρόπο
μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας σέ καμία Πολιτεία ἐντός τῆς πνευματικῆς
δικαιοδοσίας τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Εἴμεθα λοιπόν εὐγνώμονες πρός τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο γι’αὐτήν τήν σπουδαία ἀπόφαση. Ἀς συνεχίσουμε ἀγαπητοί μου νά
προσευχόμαστε καί νά ἱκετεύουμε τόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό νά μᾶς παρέχῃ τήν
Χάρη Του, ἰδιαίτερα κατ’αὐτές τίς δύσκολες καί ἀβέβαιες στιγμές, ὅπου τά
καταστρεπτικά ἀποτελέσματα τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ ἔχουν ἐπηρεάσει τούς
πιστούς μας ἀλλά καί ὁλόκληρη τήν Χώρα μας. Εὐχόμενος ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός προστατεύῃ καί διαφυλάττει ὅλους ἐσᾶς, διατελῶ
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

