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Διακήρυξη της Ιεράς Συνόδου των Επισκόπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην Αμερική 

Αναγγελία των εορτασμών επετείου για την Κανονοποίηση του Αγίου 
Γερμανού της Αλάσκας, και της Υποδοχής του Τόμου της Αυτοκεφαλίας 

 
Στον αγαπημένο κλήρο, τους σεβάσμιους μοναχούς και τους ευσεβείς λαϊκούς          
της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική. Σε όλους τους Ορθόδοξους         
Χριστιανούς που μένουν στη Βόρεια Αμερική. Σε όλους τους άνδρες και τις            
γυναίκες της καλής θέλησης! 
 
Ζητάμε από τον επουράνιο Πατέρα μας, τον Συγγραφέα κάθε καλό δώρο, να            
παραχωρήσει σε όλους όσους ακούει και διαβάζει αυτά τα λόγια μια έκρηξη των             
μεγάλων και πολλαπλών δώρων της πίστης, της γνώσης, και της σωτηρίας που            
μπορούν να βρεθούν μόνο σε Αυτόν. Μέσω της αποκάλυψής Του στο πρόσωπο            
του Υιού Του, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η               
πίστη μας σ 'Αυτόν να γίνει όλο και μεγαλύτερη, η γνώση για Αυτόν πιο βαθιά,               
και να φτάσουμε όλοι στη σωτηρία που μόνο Αυτός προσφέρει. Από παλιά ο             
μεγάλος Προφήτης Δαυίδ ενθάρρυνε τον πιστό λαό του Θεού, «Ξέρτε ότι ο            
Κύριος είναι Θεός! Αυτός μας έκανε και είμαστε δικοί Του. Είμαστε ο λαός Του              
και τα πρόβατα του βοσκοτόπου του (Ψαλ. 100.3).» Ο μεγάλος Θεός μας μας             
έχει δημιουργήσει και έγινε γνωστός σε εμάς και γίναμε ο λαός Του, η Εκκλησία.              
Ενώ τα μέλη της Εκκλησίας μας ζουν και εργάζονται στον Καναδά, στις            
Ηνωμένες Πολιτείες, και στο Μεξικό, είναι ενωμένοι με τους άνδρες και τις            
γυναίκες σε όλο τον κόσμο και από όλες τις ηλικίες που μοιράζονται την ίδια              
καθολική πίστη που παραδόθηκε στους Αποστόλους μία φορά για όλο το χρόνο.            
Εκ μέρους αυτής της πίστης, εργαζόμαστε. Για αυτή τη γνώση, χαίρομαι. Σε αυτή             
τη σωτηρία, ελπίζουμε. 
 
Το 2020, η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική θα γιορτάσει την επέτειο δύο            
θεμελιωδών γεγονότων στην ιστορία της: την υποδοχή του Τόμου της          
Αυτοκεφαλίας από την σεβαστή Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία, και τον κανονισμό          
του σεβασμίου Πατέρα μας Γερμανού, ο Γέροντας και Θαυματουργός της          
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Αλάσκας. Εμείς, η Ιερά Σύνοδος των Επισκόπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην           
Αμερική, δίνει δόξα στον Θεό για αυτά τα θαυμάσια δώρα που επέτρεψε στην             
Εκκλησία να ριζώσει στη Βόρεια Αμερική. Προσκαλούμε όλους τους Ορθόδοξους          
Χριστιανούς, βέβαια και όλους όσους έχουν καλή θέληση, να εορτάζουν μαζί μας. 
 
Σε όλη αυτή την επέτειο, η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική θα τιμήσει τον             
Σεβάσμιο Πατέρα μας τον Γερμανό της Αλάσκας. Ο Ψαλμός μας διαβεβαιώνει ότι            
«ο Θεός δοξάζεται στο συμβούλιο των αγίων Του (Ψαλ. 89.7)» και έτσι            
γιορτάζουμε αυτόν τον άγιο άνθρωπο, τον Άγιο Γερμανό, καθώς γνωρίζουμε τις           
πράξεις του και τα έργα και τα λόγια του θα γνωρίσουμε πάντα τη δόξα του Θεού                
που αποκαλύπτεται σε αυτόν. Προτρέπουμε όλοι να έρθουν σε αυτή την ίδια            
γνώση, να ενισχύσουν και να θρέψουν την πίστη τους τιμώντας αυτόν τον            
μεγάλο Άγιο για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Ο Σεβάσμιος Πατέρας μας           
ο Γερμανός της Αλάσκας στέκεται ως προστάτης για όλους τους Ορθόδοξους           
Χριστιανούς στην Αμερική σύμφωνα με την ανυποχώρητη πρόνοια του Θεού.          
Ήταν απλός μοναχός, αλλά χρησιμεύει ως καλό παράδειγμα για όλους τους           
Χριστιανούς. Ήταν πολύ έμπειρος στις γραφές και στις παραδόσεις της          
Εκκλησίας. Διατήρησε μια ένθερμη πίστη στον Ιησού Χριστό. Έδρασε ως          
προστάτης και υπερασπιστής των καταπιεσμένων, των αδύναμων, των χήρων,         
και των ορφανών. Εργάστηκε στα πεδία της ευαγγελισμοποίησης των         
αυτοχθόνων Αλάσκων - ανθρώπων αυτής της ηπείρου. Ευλογητός είναι ο Θεός           
μας που ανέθεσε τον απλό αυτόν μοναχό, τον Πατέρα μας Γερμανό, ως έναν             
μεγάλο και εξαιρετικά εξυψωμένο άνθρωπο του Θεού, ο οποίος υπηρετεί ακόμη           
και σήμερα τους πιστούς ως το λαμπερό βόρειο αστέρι, καθοδηγώντας την           
Εκκλησία στη σωτηρία που δόθηκε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. 
 
Η αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική παρέχει επίσης μια          
στιγμή για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς να γιορτάσουν. Η σεβάσμια          
Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έδωσε τον Τομό της Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη          
Εκκλησία στην Αμερική με την ελπίδα ότι αυτός ο Τόμος και η αυτοκεφαλία που              
έδωσε «θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το καλό» των Ορθοδόξων Χριστιανών          
στη Βόρεια Αμερική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική παραμένει         
αφοσιωμένη σε αυτό το καλό, την κανονική ομαλοποίηση της κοινής μας           
εκκλησιαστικής κατάστασης στη Βόρεια Αμερική, ως εντολή. Και είναι για αυτό το            
καλό, την υπόσχεση της ενότητας όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών, ελπίζουμε,          
αλλά και σε αυτές τις κατακερματισμένες εποχές, προτείνουμε ως λόγο για να            
γιορτάσουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες στη Βόρεια Αμερική. Υπάρχει ένα          
κοπάδι, επειδή υπάρχει μια Εκκλησία. Με αυτό το πνεύμα, η Ιερά Σύνοδος των             
Επισκόπων καλωσορίζει όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς να γιορτάσουν        
μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική με το να αγωνίσει πάλι για την              
ενότητα της Ορθοδοξίας στη Βόρεια Αμερική. 
 
Από τότε που έλαβε το δώρο της αυτοκεφαλίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία στην            
Αμερική συνέχισε να κρατά σταθερά την πίστη των Αποστόλων, την πίστη των            
Πατέρων, την πίστη των Ορθοδόξων, την πίστη που υποστηρίζει τον          
κατοικημένο κόσμο. Στις εκκλησίες μας, στα σπίτια, στα παρεκκλήσια, στα          
μοναστήρια, στα σεμινάρια, και στα ιδρύματα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον            
Καναδά, και το Μεξικό, οι κοινότητές μας δίνουν δόξα, τιμή, και λατρεία στον έναν              
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Θεό και τον Πατέρα, στον Άγιο Κύριο μας Ιησού Χριστό, και στον Άγιο Πνεύμα. Η               
Ιερά Σύνοδος επιβλέπει τη ζωή της Εκκλησίας, υπηρετώντας το ποίμνιο που της            
έχει ανατεθεί από τη χάρη του Θεού, με όλη την κανονική τάξη και την πίστη στην                
παράδοση της Εκκλησίας. Σε κάθε επίπεδο της εκκλησιαστικής εμπειρίας, η          
Εκκλησία μας προσπαθεί να επιλύσει τα εσωτερικά της προβλήματα σε συνοδικό           
τρόπο με το πλήρωμα της Εκκλησίας, σύμφωνα με την παράδοση που έχει            
λάβει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική ευχαριστεί τον Θεό για τις μεγάλες            
ευλογίες που μας έχει δώσει, αλλά και με την κοινωνία που μας επέτρεψε να              
διατηρήσει μέσα από την κοινή μας πίστη με τις άλλες τοπικές Ορθόδοξες            
Εκκλησίες. 
 
Σε αυτό το ερχόμενο έτος, η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην            
Αμερική με χαρά ανακοινώνει ότι αυτές οι επέτειοι θα σημαδεύονται από τρεις            
Θείες Λειτουργίες που θα συντελούνται από την Ιερά Σύνοδο και τους           
προσκεκλημένους ιεράρχες και κληρικούς. Η πρώτη θα γίνει στο Προσκύνημα          
(της Ημέρας Μνήμης) στο μοναστήρι του Αγίου Τήχωνα, 25 Μαΐου 2020. Το            
δεύτερο θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ετήσιου προσκυνήματος στο          
νησί Spruce Island, στην Αλάσκα, 9 Αυγούστου 2020. Το τρίτο θα είναι στο             
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Ουάσινγκτον, σε συνεργασία με την           
Τακτική Συνάντηση Φθινοπώρου της Ιεράς Συνόδου, στις 14 Νοεμβρίου 2020.          
Εκτός από αυτές τις τελετές της Εκκλησίας, οι επισκοπές και οι πρυτανείες θα             
γιορτάσουν με διαφορετικούς τρόπους τις επετείους αυτές. Μπορούμε επίσης να          
αναμένουμε τη δημοσίευση των εκπαιδευτικών και των λειτουργικών εργασιών         
με αφορμή αυτές τις επετείους. 
 
Τέλος, ευχαριστούμε τον Θεό για τα πλούσια δώρα που μας έχει δώσει για να              
μπορέσουμε να υπηρετήσουμε τη δόξα Του: τον Άγιο Γερμανό, την αυτοκέφαλια,           
και την κοινωνία που έχουμε με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Τον ζητάμε να             
ευλογήσει την Εκκλησία που μας έχει ανατεθεί ως Ιερά Σύνοδο, ώστε να            
μπορούμε πάντα να επαινέσουμε, να ευλογήσουμε, και να προσκυνήσουμε τον          
Ένα Θεό μας: Πατέρα, Υιόν, και Άγιο Πνεύμα, τώρα, και για πάντα, και για τους               
αιώνες. Αμήν. 
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