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Λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων του τρέχοντος έτους, ορισµένες
καθιερωµένες συνήθειες έπρεπε να αλλάξουν.
Για τους 472 Ορθόδοξους Χριστιανούς που ζουν στο Λιχτενστάιν,
προκύπτουν νέες καταστάσεις που πρέπει να κάνουµε το καλύτερα. Με την
ευγενική άδεια της Λουθηρανικής Εκκλησίας, µπορέσαµε να δηµιουργήσουµε
ένα µικρό µόνιµο παρεκκλήσι στα δεξιά της είσοδο του Johanneskirche. Η
αυτοοργάνωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική όταν δεν µπορεί να έρθει καποιος
ιερέας, αλλά τα Ορθόδοξα µνηµεία και διακοπές είναι ανάγκη για εµάς. Έχει
σχηµατιστεί αδελφότητα περίπου 50 ατόµων, έτσι ώστε αυθόρµητες λατρείες
να πραγµατοποιούνται συχνά σε µικρές οµάδες. Το 2020 υπήρξαν
περισσότερες από 20 ευκαιρίες για να ανάψετε ένα κερί µπροστά από την
εικόνα της ηµέρας ή να προσευχήθητε εσείς όπως θέλετε.

ΤΑ ΤΩΡΑ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
Οι Ορθόδοξοι ιερείς µας λειτουργον συχνά στο St Gallen, Mels και στις άλλες
Ορθόδοξες εκκλησίες της περιοχής (σύµφωνα µε προστατευτικά µέτρα).
Αντί να χρηµατοδοτούµε τις θειες Λειτουργιες στο Λιχτενστάιν όπως
συµβαίνει µε τις κανονικές λειτουργίες, υποστηρίζουµε τώρα τις εκκλησίες
στην περιοχή, οι οποίες στη συνέχεια συνεχίζουν να παρέχουν ποιµαντική
φροντίδα στους πιστούς µας.
Όσο δεν µπορούν να έρθουν ιερείς στο Λιχτενστάιν, το εκκλησάκι µας είναι
διαθέσιµο για όλους τους πιστούς.

∆ιατήρηση της ενότητας της Ορθοδοξίας
Η Ορθοδοξία έχει καθιερωθεί στο Λιχτενστάιν χάρη στη µακροχρόνια
εθελοντική διάθεσυ και προθηµότητα του Κύριλλου ∆έησα και της οµάδας
του. Αλλά αυτό ήταν δυνατό µόνο µε την αλληλεγγύη όλων των Ορθόδοξων,
ανεξαρτήτως εθνικότητας και δικαιοδοσίας. Οι Ορθόδοξοι του Λιχτενστάιν
δεν είναι κλειστή οµάδα. Η πλειοψηφία τους προέρχεται από Ελληνικές και

Σέρβικες οικογένειες, καθώς και από άλλες χώρες. Ωστόσο, στο Λιχτενστάιν,
µια θρησκευτική κοινότητα µπορεί να αναγνωριστεί µόνο εάν έχει
τουλάχιστον 200 πιστούς που ζουν σαυτόν τον τόπο.Αυτό δεν συµβαίνει όταν
θεωρείτε „griechisch-Orthodoxe“ „sebisch-Orthodoxe“ ή „russischOrthodoxe“ ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Γι 'αυτό και ονοµάζουµε επίσηµα
την Christlich-Orthodoxe Religionsgemeinschaft im Fürstentum
Liechtenstein («Χριστιανική Ορθόδοξη Κοινότητα στο Πριγκιπάτο του
Λιχτενστάιν »).
Ας κρατήσουµε την αλληλεγγύη µας!
Ας µην ξεχνάµε ότι είναι λιγότερο δύσκολο για εµάς τους λαούς να
διατηρήσουµε την ενότητα µάς εδώ σε µικρή κλίµακα από ό, τι σε παγκόσµιο
επίπεδο, όπου οι σχέσεις µεταξύ των Ορθόδοξων πατριαρχείων δεν έχουν
γίνει ευκολότερες µετά την πανδηµία.
Ας είµαστε ευγνώµονες που λάβαµε την ευλογία για τον «Παν-Ορθόδοξο
συντονισµό στο Λιχτενστάιν» (Panorthodoxe Koordination in Liechtenstein)
από τους αξιότιµους Ορθόδοξους επισκόπους µας (επιστολές 22 Ιανουαρίου,
2021 και 5 Φεβρουαρίου).

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
Κανείς δεν ξέρει πόσο καιρό θα επικρατισουν αυτά τα προσωρινά µέτρα.
«Αυτή η συνηθισµένη κατάσταση χαρακτηρίζεται από τη δέσµευση των
πιστών που θα πρέπει να παραµείνουν ενεργοί µετά την πανδηµία. Τα
χρύµατα από το κράτος και τους δήµους χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για
την υπηρεσία της Εκκλσίας . Τα νοικοκυριά θα µπορούν επίσης να
λαµβάνουν ετήσια ποιµαντική επίσκεψη εάν το επιθυµούν. Οι επίσηµες
υπηρεσίες έρχονται ξανά στο Λιχτενστάιν µε γιορτή από ιερείς από όλες τις
δικαιοδοσίες ως ένδειξη της ενότητας της Ορθοδοξίας «Ας προσευχηθούµε
για αυτόν τον στόχο!
Συνεχίζουµε επίσης να συµβάλλουµε στον εµπλουτισµό της κοινωνικής µάς
ζωής.
Ένα νέο κοινοβούλιο του Λιχτενστάιν εξελέγη τον Φεβρουάριο του 2021.
Έχουµε γράψει σε όλους τους υποψηφίους και έχουµε λάβει πολλές θετικές
απαντήσεις, καθώς αναµένεται να τεθεί σε ισχύ ένας νέος νόµος για τις
θρησκευτικές κοινότητες (Religionsgemeinschaftengesetz). Πρέπει να
εξασφαλισουµε εµεις οι Ορθόδοξοι οτι δεν θα ξεχαστούµε.
Μετεφράστηκε από το γερµανικό κείµενο

