ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
“Καὶ ἡ κραυγή ἡµῶν πρὸς Σὲ ἐλθέτω”

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020
Προς τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και τις Μοναχές, τους
Προέδρους και τα Μέλη των Κοινοτικών Συµβουλίων, τους Εντιµολογιωτάτους Άρχοντες του
Οικουµενικού Πατριαρχείου, τα Ηµερήσια και Απογευµατινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους
Αδελφότητες, τη Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και όλο το Χριστεπώνυµο πλήρωµα
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αµερικής.
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές,
Και πάλι µε ιδιαίτερη αγάπη εµείς, τα µέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ελληνορθόδοξης
Αρχιεπισκοπής Αµερικής, υπό την προεδρία του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αµερικής κ.
Ελπιδοφόρου, απευθυνόµαστε επειγόντως προς εσάς µε αποφασιστικότητα και µεγάλη πίστη,
διότι ακούσαµε τις κραυγές της αγωνίας και του πόνου σας σχετικά µε την αρπαγή του Μεγάλου
Ναού της Αγίας Σοφίας, της δικής µας Αγίας Σοφίας. Γνωρίζουµε ότι οι καρδιές σας έχουν ραγίσει
και γι’ αυτό έχουµε εκφράσει ανοιχτά τη θέση µας για την Αγία Σοφία µας και θα
εξακολουθήσουµε να το κάνουµε “εὐκαίρως ἀκαίρως” (Β΄ Τιµ. 4, 2), αρνούµενοι να
υποχωρήσουµε από τις δίκαιες επιδιώξεις µας.
Γνωρίζοντας, εποµένως, ότι την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πραγµατοποιηθούν τα “εγκαίνια”
αυτού του προγράµµατος πολιτιστικής και πνευµατικής υπεξαίρεσης και παραβίασης κάθε
προτύπου αρµονικής συµβίωσης και αµοιβαίου σεβασµού, καλούµε όλους τους πιστούς της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής µας να τηρήσουν τη µέρα αυτή ως µέρα πένθους και έντονης θλίψης. Σας
προτρέπουµε να καλέσετε τους αδελφούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά και όλους τους
Χριστιανούς και τους ανθρώπους καλής θελήσεως να µοιραστούν µαζί µας το ακόλουθο τυπικό.
Ζητάµε από κάθε Εκκλησία να χτυπήσει πένθιµα τις καµπάνες της εκείνη τη µέρα. Ζητάµε κάθε
είδους σηµαία που βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας των ναών να κυµατίζει µεσίστια την ίδια µέρα.
Δίνουµε εντολή σε κάθε ναό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής µας να ψαλεί ο Ακάθιστος Ύµνος το
απόγευµα εκείνης της µέρας, όπως ακριβώς τον ψάλλουµε την Παρασκευή της Ε΄ εβδοµάδας της
Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Σε τούτη τη στιγµή της θλίψης και του πένθους, ας απευθυνθούµε στην Υπεραγία Θεοτόκο και
Αειπάρθενο Μαρία. Αυτή είναι “ἡ τῶν ἀπελπισµένων µόνη ἐλπίς”, όπως ψάλλουµε στον
Ακάθιστο Ύµνο, το “Σοφίας Θεοῦ δοχεῖον καί Προνοίας Αὐτοῦ ταµεῖον” (Ακάθιστος
Ύµνος, Οίκος Ρ).

Έτσι, λοιπόν, µε απόλυτη πίστη στην πρόνοια του Τριαδικού µας Θεού και στο σχέδιο της Θείας
Οικονοµίας για τη σωτηρία µας, εµπιστευόµαστε το µέλλον της αγαπηµένης µας Αγίας Σοφίας
στη δική Του Σοφία και ικετεύουµε Εκείνη που είναι το ταµείο της Πρόνοιάς Του και το δοχείο
της Σοφίας Του να µεσιτεύει για µας, να µας παρηγορήσει, να µας ενδυναµώσει, να µας
νουθετήσει ώστε να πράττουµε και να λέµε ό,τι είναι ευάρεστο στον Υιό Της και Κύριο µας, στο
Θεό και Σωτήρα µας Ιησού Χριστό, προς δόξα του Θεού Πατρός, ο Οποίος µαζί µε το Άγιο
Πνεύµα λατρεύονται ως ένας Θεός στους αιώνες των αιώνων. Αµήν!

Με πατρική εν Χριστώ αγάπη
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