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«Ως ποιμένες πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας με
την μεταφυσική διάσταση του κορωνοϊού»
/ Pemptousia.FM / Συνεντεύξεις
Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

Στην

εκπομπή

«Επικαιρότητα

στην

Πεμπτουσία»

φιλοξενήθηκε

από

τη

δημοσιογράφο Μαρία Γιαχνάκη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος
ο οποίος αναφέρθηκε στην πανδημία του κορωνοϊού και τα μέτρα που έχουν ληφθεί
για το κλείσιμο των Ιερών Ναών.
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Ο

Σεβασμιώτατος

σημείωσε: «Όσοι

παρακολουθούν

την

επικαιρότητα

γνωρίζουν ότι είμαστε στο προσκήνιο λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού. Το
Σύστημα υγείας εδώ στην περιοχή νοσεί εδώ και χρόνια, το μικρό μας νοσοκομείο
δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει επαρκώς. Είχαμε 5 κλίνες στο νοσοκομείο και με
δωρεές έχουν φτάσει 12, χρειάζονται μακροπρόθεσμα μέτρα».
Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος μίλησε για την κρίση της πανδημίας και τόνισε ότι
είναι «Μια πολύ άσχημη περίοδος για τον λαό. Τον βιώσαμε με πόνο γιατί

στερούμαστε τη Θεία Λατρεία. Τα Ιερατικά μας καθήκοντα τα επιτελούμε ως
εκπρόσωποι του λαού, χωρίς τον λαό είναι κολοβωμένη η Θεία Λατρεία».
«Η σχέση του Ορθόδοξου πιστού με τον Θεό δεν είναι προτεσταντικού τύπου,
ζούμε εν Χριστώ μέσα στην Εκκλησία τρώμε και πίνουμε Σώμα και Αίμα Χριστού,
όταν το καταργούμε αυτό φέρνουμε το θάνατο» σχολίασε ο Σεβασμιώτατος.
Επιπρόσθετα ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος ανέφερε: «Οι συνειδητοί
χριστιανοί είναι περίλυποι για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση» ενώ έπειτα
σημείωσε ότι δεν είναι λογικό να μην γίνεται Θεία Λειτουργία με πιστούς στον
Μεγαλύτερο Ναό της Ελλάδας αυτόν του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα σήμερα ενώ
σχολίασε χαρακτηριστικά «η φρούρηση των Ιερών Ναών για να μην τους
πλησιάσουν οι πιστοί είναι εικόνα αποκρουστική για εμάς».
«Το Σώμα της Διοικούσας Ιεραρχίας έχουμε την μεγαλύτερη ευθύνη γιατί τους
παραδίδουμε τα κλειδιά επί του δίσκου» τόνισε ο Μητροπολίτης Δράμας και
πρόσθεσε: «Το να έρθουν οι κρατικοί φορείς να μας βρούνε δεν είναι λάθος, λάθος
είναι που τα παραδίδουμε όλα πριν καν έρθουν, δεν υπάρχει αντιλογία από τους
εκκλησιαστικούς φορείς ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή».
«Ο κάθε φορέας προγραμματίζεται και οργανώνεται και εμείς πρέπει να λάβουμε
υπόψιν τα σημεία των καιρών. Το κράτος επιδιώκει τον πλήρη εξοβελισμό του
μαθήματος των θρησκευτικών από τα σχολεία ενώ προσπαθεί να αποτινάξει την
Ορθοδοξία και να ενδυθεί την ουδετεροθρησκεία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο
Σεβασμιώτατος σχολιάζοντας την πολιτική που ακολουθείται από την πολιτεία.
Ενώ στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος σημείωσε ότι πρέπει οι
Αρχιερείς να λειτουργήσουν με ανιδιοτέλεια για να προχωρήσουμε σωστά σε αυτή
την δύσκολη περίοδο που ζούμε ενώ οι Αρχιερείς πρέπει να κοιτάξουν τον
εσωτερικό τους κόσμο.
Έπειτα ο Σεβασμιώτατος μιλώντας για την Θεία Ευχαριστία σχολίασε «το πρώτο
συναίσθημα είναι λύπη γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, ο κοσμικός υλικός κόσμος
ζωής είναι το παν για αυτούς. Εμείς πίνουμε το Αίμα και τρώμε το Σώμα του
Χριστού για να ζήσουμε μαζί Του στην αιώνια ζωή. Όποιος θέλει το αποδέχεται
όποιος θέλει το απορρίπτει είναι στην ελευθερία του ανθρώπου».
Ενώ κατέληξε με το μήνυμα: «Πρέπει να βγούμε από την επίπλαστη γιορτή των
Χριστουγέννων, εμείς ως ποιμένες πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας με την
μεταφυσική

διάσταση

του

κορωνοϊού

επειδή

πολεμάει

και

τον

Χριστό

προσπαθώντας να Τον αποκλείσει από τη ζωή του πιστού. Είμαστε υποχρεωμένοι
να βρούμε τρόπο ο Χριστός να είναι στη ζωή των πιστών που θέλουν να τον έχουν

ως πρωταρχικό ρόλο στη ζωή τους. Δεν πρέπει να εορτάσουμε όπως την Ανάσταση
τα φετινά Χριστούγεννα».
https://bit.ly/2KWyZ1P

