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«Δεν αμφισβητείται η θεραπευτική δύναμη των
Μυστηρίων!»
Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Μόσχας

Συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Μόσχας σήμερα
Τρίτη 13 Απριλίου 2021 στην Αίθουσα του Θρόνου στην
Πατριαρχική Κατοικία στη Μόσχα. Ο Πατριάρχης Μόσχας και
πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλος μίλησε στην έναρξη της
Συνόδου σχολιάζοντας την πανδημία και τις επιπτώσεις της
ενώ τόνισε ότι: «Δεν αμφισβητείται η θεραπευτική δύναμη των
Μυστηρίων του Χριστού!».

Ο Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Κύριλλος ανέφερε «Ακόμα μια συνεδρίαση της Ιεράς
Συνόδου συνοδεύεται από τη χρήση των μασκών. Οι άνθρωποι περνάμε δύσκολες
δοκιμασίες που σχετίζονται με την εξάπλωση του κορωνοϊού, όχι μόνο στη χώρα
μας αλλά και σε όλες τις χώρες που επεκτείνεται η ποιμαντική φροντίδα της
Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και σε όλο τον κόσμο.
Ζούμε μια πανδημία που είναι πραγματική. Πιστεύω ότι τα μέτρα που σχετίζονται
με τις Εκκλησίες ελήφθησαν εγκαίρως από την Ιεραρχία της Ρωσικής Εκκλησίας
και αυτό απέτρεψε τον κόσμο να κατηγορήσει την Εκκλησία, όπως συχνά γίνεται,
ότι είναι η πηγή εξάπλωσης της μόλυνσης.
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χρησιμοποιείται η μάσκα. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ικανοποιημένοι
και επικρίνουν τα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό
αλλά η πλειοψηφία αντιμετωπίζει τα μέτρα με κατανόηση.
Δεν αμφισβητείται η θεραπευτική δύναμη των Μυστηρίων του Χριστού! Η απόδειξη
είναι το γεγονός ότι μετά την Θεία Κοινωνία οι διάκονοί μας καταλύουν τα Θεία
Δώρα από το Δισκοπότηρο και κανένας δεν αρρώστησε και δεν θα αρρωστήσει
ποτέ. Και όπου δεν υπάρχουν διάκονοι, υπάρχουν ιερείς συμπεριλαβανομένου του
ανάξιου

Πατριάρχη.
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εμπιστοσύνη ότι παίρνοντας το Σώμα και το Αίμα του Χριστού δεν υπόκειμαι σε
κάποια μόλυνση.
Αναπτύσσονται νέα μοντέλα ποιμαντικής εργασίας με τους ανθρώπους. Με
ευγνωμοσύνη, θα ήθελα να σημειώσω τη θυσιαστική εξυπηρέτηση των Ιερέων μας
στα νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων των θαλάμων του κορωνοϊού. Υπάρχουν
επίσης απώλειες μεταξύ των κληρικών και δημοσίως προσευχόμαστε για τις ψυχές
τους.
Ελπίζω να περάσει η δύσκολη δοκιμασία και η Εκκλησία, οι άνθρωποι και οι χώρες
θα επιστρέψουμε σε μια ζωή που δε θα σκοτεινιάσει από την εξάπλωση του
κορωνοϊού. Πιστεύω ότι η εμπειρία που περάσαμε, μας εμπλουτίζει όλους.
Μας βοήθησε να καταλάβουμε τη μεγαλύτερη ευτυχία που έχει ο καθένας
μας συμμετέχοντας στην λατρεία σε έναν ναό γεμάτο από κόσμο. Η
εμπειρία είναι προφανώς απαραίτητη ιδίως σε μέρη που οι επισκέψεις σε
Ναούς είναι περιορισμένες. Επειδή έχετε συνηθίσει τα πάντα, ειδικά το καλό,
και όταν αντιμετωπίζετε δυσκολίες, ευχαριστείτε τον Κύριο με μεγαλύτερη
δύναμη για το έλεος που μας δίνει, όταν είμαστε όλοι μαζί, όλες οι κοινότητες μας
μπορούν να επισκεφθούν τους ναούς χωρίς να υπόκεινται σε περιορισμούς,
προσευχηθείτε και λάβετε μέρος στα Ιερά Μυστήρια του Χριστού.
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κανονισμούς και υποστηρίζοντας τους ανθρώπους μας στην εκπλήρωση
αυτών των παραγγελιών, έτσι ώστε, εμπιστευόμενοι στο θέλημα του
Θεού, να αγωνιζόμαστε για τη στιγμή που θα τελειώσει αυτή η δοκιμασία
και θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε ξανά θείες Λειτουργίες με αυτόν τον
τρόπο, όπως συνηθίζεται στην Εκκλησία μας, και να καταθέσουμε το
έλεος του Θεού, το οποίο αναμφίβολα θα εκδηλωθεί μέχρι το τέλος της
πανδημίας και την έναρξη μιας ειρηνικής και ήρεμης περιόδου. Αυτό είναι
το θέμα των προσευχών μας σήμερα.

