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Πρός
τό Χριστεπώνυµον Πλήρωµα
τ&ς Hκκλησίας τ&ς Jλλάδος
ΘLµα: «Hκκλησία καί Nπιστήµη στόν OγQνα κατά τ&ς πανδηµίας»
Τέκνα Nν ΚυρίT Oγαπητά,
Τό τελειότερο δηµιούργηµα τοV ΘεοV εWναι X Yνθρωπος, X XποZος
πλάστηκε γιά νά ζεZ α\ώνια. ] Nγωισµός Xδήγησε τόν Yνθρωπο στήν
πτώση καί ^ πτώση _φερε aς συνέπεια τίς Oσθένειες καί τόν θάνατο.
] ∆ηµιουργός µας, γιά νά bπαλύνει τόν πόνο τQν Oνθρώπων
Oπό τίς Oσθένειες, µcς χάρισε τήν \ατρική Nπιστήµη καί τά φάρµακα.
Στήν Παλαιά ∆ιαθήκη X Προφήτης fσα˙ας µέ τήν βοήθεια τ&ς τότε \ατρικ&ς, Nθεράπευσε τόν Hζεκία.
Στήν Καινή ∆ιαθήκη Nξ Yλλου, X jδιος X Κύριός µας τονίζει τήν
Oναγκαιότητα τ&ς \ατρικ&ς Nπιστήµης λέγοντας: «οk χρείαν _χουσιν οl
\σχύοντες \ατροV, Oλλ’ οl κακQς _χοντες» (Ματθ. 9, 12), πού σηµαίνει
πώς qταν τό σQµα OσθενεZ, rπάρχει Oνάγκη τ&ς συνδροµ&ς τQν \ατρQν.
] sγιος Νεκτάριος Nπίσης, λίγο πρίν Oπό τόν θάνατό του, µή
Oντέχοντας τούς πόνους τ&ς Oσθενείας του, ζήτησε \ατρική φροντίδα
στό $ρεταίειο ΝοσοκοµεZο, qπου καί Nκοιµήθη.
$λλά καί X sγιος Λουκcς X ατρός, πρωτοπόρος σέ \ατρικά Nπιστηµονικά Nπιτεύγµατα, χάριζε καί NξακολουθεZ καί µετά τήν κοίµησή
του νά χαρίζει, µέ τήν δύναµη τοV tγίου Πνεύµατος, στούς Oνθρώπους
τήν rγεία τοV σώµατος, Oλλά καί τ&ς ψυχ&ς.
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Στήν Nποχή µας, X vσιος Πορφύριος Oνεδείχθη X κατ’ Nξοχήν
sγιος τQν ΝοσηλευτικQν wδρυµάτων καί, γνωρίζοντας qσο κανείς Yλλος τόν πόνο τQν OσθενQν, ζητοVσε Oπό τούς Oνθρώπους νά προσεύχονται γιά τόν φωτισµό τQν \ατρQν καί qταν τούς Nπισκέπτεται ^ Oρρώστια νά Oπευθύνονται σέ αkτούς γιά βοήθεια.
xτσι καί σήµερα, ^ Hκκλησία Nµπιστεύεται τήν Nπιστηµονική
κοινότητα τQν \ατρQν, ^ Xποία νυχθηµερόν Oγωνίζεται γιά τήν Oπαλλαγή τQν Oνθρώπων Oπό τήν θανατηφόρο πανδηµία. Μέ τόν φωτισµό
τοV ΘεοV καί τήν Nπίπονη προσπάθεια τQν Nπιστηµόνων NρευνητQν, ^
Oνθρωπότητα _χει πλέον στήν διάθεσή της τό Nµβόλιο, τό XποZο εWναι
lκανό νά rψώσει τεZχος στήν Nξάπλωση τ&ς πανδηµίας. y Nλπίδα _χει
Oνατείλει γιά Nπιστροφή στήν κανονικότητα, Oλλά, κυρίως, γιά τήν
Oνεµπόδιστη συµµετοχή στά ΘεZα Μυστήρια τ&ς Hκκλησίας µας, µέ
κορύφωση τήν Κοινωνία qλων µας κατά τό Μυστήριο τ&ς Θείας Εkχαριστίας.
y wερά Σύνοδος τ&ς Hκκλησίας τ&ς Jλλάδος, γνωρίζοντας πώς X
Nµβολιασµός OποτελεZ µέγιστη πράξη εkθύνης Oπέναντι στόν συνάνθρωπο, συνιστc σέ qλους, σέ συνεννόηση µέ τόν \ατρό τους, νά Oξιοποιήσουν τό δQρο αkτό πού µcς χάρισε X Θεός, προκειµένου νά προστατεύσουµε τούς zαυτούς µας, Oλλά καί κάθε Yνθρωπο «rπέρ ο{ Χριστός Oπέθανε» (Ρωµ. 14, 15). Καί θέλει αkθεντικQς νά διαβεβαιώσει
πώς αkτό τό Nµβόλιο δέν _ρχεται σέ καµία Oντίθεση µέ τήν tγιογραφική, Πατερική καί Κανονική διδασκαλία τ&ς tγίας µας Hκκλησίας.
] φόβος γιά Xτιδήποτε εWναι πρωτόγνωρο συχνά δηµιουργεZ
Oντιδράσεις | καχυποψία µέ Oποτέλεσµα, πολλές φορές, νά Oκούγονται φωνές, πού προκαλοVν σύγχυση καί διαχωρισµό. Αkτό qµως _ρχεται σέ Oντίθεση µέ τό α}τηµα τοV Κυρίου µας, κατά τήν $ρχιερατική
Του Προσευχή, «~να πάντες •ν €σι» ( ω. 17, 21).
Στήν δύσκολη αkτή συγκυρία χρειάζεται πίστη, σύνεση, ταπείνωση, rψηλό α}σθηµα εkθύνης, Oλληλεγγύη, Oγάπη πρός τόν Θεό καί
πρός τόν πλησίον διότι Nάν αkτά Nκλείψουν, X φόβος κυριεύει τίς καρδιές τQν Oνθρώπων καί κατά τόν Προφήτη ∆αβίδ «NκεZ Nδειλίασαν φόβT, ο{ οkκ •ν φόβος» (Ψαλµ. 13, 5).
Τέκνα Nν ΚυρίT Oγαπητά,
Σcς καλοVµε νά OκοVτε τήν φωνή τ&ς Nπιστήµης καί τQν ε\δικQν,
οl XποZοι πάντοτε µέ rψηλό α}σθηµα εkθύνης Nνηµερώνουν τούς
πολίτες, προτείνοντας Nνδεδειγµένες λύσεις προσαρµοσµένες στήν Oντιµετώπιση τQν δυσχερειQν, πού κάθε φορά προκύπτουν.
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Πολλές φορές, στά µέσα κοινωνικ&ς δικτυώσεως προβάλλονται
Oβασάνιστα Oπόψεις, οl XποZες στεροVνται Nπιστηµονικότητος, Oλλά
καί NκκλησιαστικοV πνεύµατος. Γι’ αkτό NφιστοVµε τήν προσοχή, rπενθυµίζοντας τά λόγια τοV ΕkαγγελιστοV τ&ς $γάπης tγίου ωάννου
τοV Θεολόγου «µή παντί πνεύµατι πιστεύετε, Oλλά δοκιµάζετε τά
πνεύµατα ε\ Nκ τοV ΘεοV Nστιν» ( ω. Α΄, 4, 1).
Παιδιά µας,
ΚαλοVµε qλους σέ πανστρατιά προσευχ&ς, ^ Xποία Yλλωστε OποτελεZ καί τό κατ’ Nξοχήν qπλο τQν ΧριστιανQν, „στε µαζί καί µέ τήν
τήρηση τQν \ατρικQν XδηγιQν καί µέ τήν βοήθεια τQν NπιστηµονικQν
Nπιτευγµάτων, νά Nκλείψει ^ πανδηµία καί ^ …σµή θανάτου Oπό τήν
Oνθρωπότητα καί qλοι zνωµένοι νά δοξάζουµε τόν $ρχηγό τ&ς Πίστεώς µας, ησοV Χριστό, X ]ποZος •λθε σέ αkτόν τόν κόσµο «~να ζωήν
_χωµεν καί περισσόν _χωµεν» ( ω. 10, 10).
Μετά τ&ς Nν ΚυρίT Oγάπης καί πολλQν πατρικQν εkχQν.
† ] $θηνQν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρ‰εδρος
† ] Μυτιλήνης, HρεσσοV καί Πλωµαρίου άκωβος
† ] Γουµενίσσης, $ξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ∆ηµήτριος
† ] Βεροίας, Ναούσης καί Καµπανίας Παντελεήµων
† ] ∆ιδυµοτείχου, ‹ρεστιάδος καί Σουφλίου ∆αµασκηνός
† ] ∆ρὐνουπόλεως, Πωγωνιαν&ς καί Κονίτσης $νδρέας
† ] Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήµων
† ] Žρτης Καλλίνικος
† ] λίου, $χαρνQν καί Πετρουπόλεως $θηναγόρας
† ] Ζακύνθου ∆ιονύσιος
† ] Κηφισίας, $µαρουσίου καί •ρωποV Κύριλλος
† ] Νέας ωνίας, Φιλαδελφείας, yρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† ] Γλυφάδας, JλληνικοV, Βούλας, Βουλιαγµένης καί Βάρης $ντώνιος
] $ρχιγραµµατεύς
† ] •ρεQν Φιλόθεος
$κριβLς $ντ’γραφον
] $ρχιγραµµατεύς

† ] •ρεQν Φιλόθεος
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