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Πατριαρχείο Μόσχας

Ο ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΔΕΧΘΗΚΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
Την αντιπροσωπεία της Αγγλικανικής Εκκλησίας στη Βόρεια Αμερική, η οποία μετέβη στη Ρωσία
για προσκύνημα, δέχθηκε σε ακρόαση στις 25 Αυγούστου 2015 στην κατοικία του στην Ιερά Μονή
Αγίου Δανιήλ Μόσχας, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος.
Την αντιπροσωπεία συναποτελούσαν ο Αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας στη Βόρεια Αμερική
Αρχιεπίσκοπος Foley Beach, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχριστιανικών Επαφών της Εκκλησίας
αυτής Επίσκοπος Ray R. Sutton, ο Επίσκοπος Kevin Bond Allen κα.
Τους επισκέπτες συνόδευε ο Πρωθιερέας Chad Hatfield, Καγκελάριος του Ορθοδόξου Θεολογικού
Σεμιναρίου Αγίου Βλαδιμήρου Νέας Υόρκης της ἐν Αμερικῃ Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Επίσης παρέστησαν ο Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Μπουλέκωφ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ,
ο Ιερομόναχος Στέφανος Ηγκούμνωφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί των διαχριστιανικών επαφών κα.
Αφού καλωσόρισε την αντιπροσωπεία της Αγγλικανικής Εκκλησίας στη Βόρεια Αμερική ο
Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε δυσχερείς συνθήκες υπό τις οποίες προ εξαετίας συγκροτήθηκε
επισήμως αυτή η ομολογία. «Την εποχή εκείνη η Εκκλησία σας διερχόταν μια αρκετά δυσχερή
εποχή και χρειάσθηκε κουράγιο και ικανότητα των πιστών να ανταποκριθούν στις μεγάλες
προκλήσεις».
«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η Εκκλησία κατά την διάρκεια της ιστορίας της αντιμετωπίζει
προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζει με κουράγιο. Υπάρχουν δύο πρότυπα συμπεριφοράς
της Εκκλησίας και των χριστιανών. Το μεν προβλέπει την υπακοή στις κοσμικές αρχές και τις
ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες επηρεάζουν την κοινωνία. Το δε προβλέπει την ικανότητα να λέμε την
αλήθεια και να μείνουμε πιστοί στο χριστιανικό μας μήνυμα».
Σύμφωνα με τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας το δεύτερο πρότυπο πάντα
προβλέπει τον ομολογητικό αγώνα. «Δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο Κύριος έλεγε ότι στενή είναι η
οδός την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε για να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μια ευρεία
οδός, με ανέσεις και απολαύσεις δεν οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ στηΡωσία εμείς το

καταλάβαμε πολύ καλά τον χαλεπό καιρό των διωγμών σε βάρος της Εκκλησίας μας. Ευχαριστώ το
Θεό για την ανδρεία των προκατόχων μας, οι οποίοι επέλεξαν τη μόνη σωστή οδό και μηδέποτε και
ουδαμώς παρέκκλιναν της αποστολικής πίστεως και της Παραδόσεως την οποία παρελάβαμε μέσω
των αποστόλων και των αγίων πατέρων».
«Ενίοτε υπήρχε εντύπωση ότι η Εκκλησία δεν είχε μέλλον εδώ. Η πλειοψηφία ανθρώπων μας δεν
συνέδεαν το μέλλον της χώρας μας με το χριστιανισμό. Και όμως σε μερικές δεκαετίες ο Κύριος
άλλαξε την πορεία της ιστορίας και οι χθεσινοί «παρίες και οπισθοδρομικοί», οι οποίοι ζούσαν το
παρλεθόν και ήταν ανίκανοι να «προχωρούν μπροστά», αναδείχθησαν ήρωες και γενναίοι
προστάτες των πεποιθήσεων, τόσο αγαηπών δι΄αυτούς».
Οι προσκεκλημένοι εξέφρασαν ευγνωμοσύνη στον Αγιώτατο κ. Κύριλλο για την θερμή υποδοχή και
υπογράμμισαν ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι παράδειγμα αντοχής, πίστεως και εμμονής
στις ευαγγελικές αρχές για τους εκπροσώπους του παραδοσιακού χριστιανισμού στην Αμερικανική
Ήπειρο, ενώ ο αγώνας των νεομαρτύρων και ομολογητών της Ρωσικής Εκκλησίας στηρίζει και
εμπνέει τους άλλους σήμερα για να ακολουθούν απαρεγκλίτως τον Χριστό. Ο Αρχιεπίσκοπος Foley
Beach αναφέρθηκε στο μεγάλο κύρος του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου στο δυτικό χριστιανικό
κόσμο, ο οποίος σήμερα έρχεται αντιμέτωπος με τις ολοένα και πιο αυξανόμενες προκλήσεις του
επιθετικού φιλελευθερισμού και της εκκοσμικεύσεως.
Επίσης εθίγησαν και οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στην Αγγλικανική κοινωνία καθώς και τις
προοπτικές του διαλόγου Ορθοδόξων και Αγγικανών. Ο Αρχιεπίσκοπος Foley Beach εξήρε το διμερή
διάλογο μεταξύ της Αγγλικανικής Εκκλησίας στη Βόρεια Αμερική και της ἐν Αμερικῃ Ορθοδόξου
Εκκλησίας.
Τέλος συζητήθηκαν μερικές πτυχές της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ της Αγγλικανικής
Εκκλησίας στη Βόρεια Αμερική και της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.
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