УПУТСТВА У ВЕЗИ СА COVID-19
ЗА СВЕШТЕНСТВО, МОНАШТВО И ВЕРНИ НАРОД
ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Е. Бр. 167
13. март 2020. г.

Најљубљеније свештенство и монаштво, верна чада
Епархије источноамеричке Српске Православне Цркве
Данас је председник Сједињених Америчких Држава, г. Доналд Трумп до даљњег
прогласио: ВАНРЕДНО СТАЊЕ у Сједињеним Државама Америке због COVID-19, који
је према подацима Светске здравствене организације (WHO), сада већ пандемија.
COVID-19, или Корона вирусна болест, или једноставно „Корона вирус“, и даље се
шири, изазивајући страх и анксиозност како у друштву, тако и у нашим верским
заједницама. У Сједињеним Америчким Државама, као и у другим деловима света се
тренутно подузимају највеће мере опреза. И поред тога, важно је да наше парохијске
заједнице, свештенство и сав верни народ, учине све што је у оквиру вере и разума
како би одржали сигурност наших парохија и оних који се у њима моле.
Tренутно знамо само за један потврђен случај Корона вируса међу верницима наших
парохија. Ради се о једној младој породици у којој су отац, мајка и двоје дечице
заражени вирусом. Зато вас позивамо да се придржавате мера личне хигијене и
друштвене дистанце, како саветују Центри за контролу и спречавање болести (CDC) и
локалнe здравственe установе.
Многи наши верници изражавају забринутост када је у питању пост и примање Свете
тајне Причешћа сходно нашој светој православној, хришћанској традицији, посебно у
овом периоду свете и велике Четрдесетнице. Одговор на такве бојазни могућ је једино
задобити кроз созерцање велике тајне Оваплоћења Господа и Бога и Спаса нашег
Исуса Христа. На тај начин, у Њему већ бивамо исцелени, и непрестано исцеливани
примањем Свете тајне Причешћа - Тела и Крви Господа Исуса Христа.
Многи се плаше да ће пост ослабити организам и учинити особу подложнијом болести.
Уверeни смо да је то неосновано. Пост је извор олакшања за људско тело, јер нас
ослобађа од прекомерно богате хране која може спречавати процес исцелења.
Чињеница је да се саставни део византијског холистичког начина лечења, који се
такође користио и у средњовековној Србији, као начин физичког лечења
данас опет у употреби, и саставни је део онога што је данас познато као веганска
храна.
Кроз веру, не верујемо да се ико икада разболео, нити може разболети, примањем
Свете тајне Причешћа. Пошто ово јесте питање вере, начин на који ћемо примати
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Свету тајну Причешћа се неће мењати. Мере предострожности су, међутим, према
Светим канонима Православне Цркве начелом икономије дозвољене (Законоправило,
28. канон Петошестог Сабора) и одобрене одлуком Светог Архијерејског Синода
Српске Православне Цркве (Бр. 2579/1927. Зап.166/1928, од 15/28. фебруара 1928.
године). Вера је једини протуотров за страх.
Наш свети Патријарх Павле подсећа на следеће: „Ако би се заразне болести могле
ширити путем Свете тајне Причешћа, тада би већина свештенства (који употребљвају
Свето Причешће након причешћа верних), а нарочито они који су физички слабији,
патила од великог броја заразних болести, а многи би давно умрли. Међутим,
стварност указује на нешто сасвим другачије."
Правила наше вере нас опомињу да оваквим и њима сличним стварима приступамо
синергијски. Забринути верници, особито они физички слабији, за одговарајуће мере
треба да се посаветују са својим свештеником и лекарима, притом узимајући у обзир
веру и разум и медицинску науку. Не судимо стога другима, због страхова или
поступака који су се појавили као резултат њихових претходних консултација са
свештеником и медицинским стручњаком.
Наши парохијски храмови и манастири ће остати отворени за литургијска
богослужења, посебно за служење Свете и Божанствене Литургије. Нашу веру мора
да прати Богом-даровани разум, при чему, привремено, можемо и морамо да
предузимамо одређене мере предострожности и здравог разума, како би спречили
ширење овог вируса, и то:


У хитним случајевима позвати 9-1-1;



Свако, било то свештенство, монаси и лаици подједанко, који
испољавају симптоме Корона вируса (грозница, кашаљ, недостатак
даха и други симптоми означени од стране медицинских завода) треба
одмах да затраже лекарску помоћ и сопстевни карантин за
предвиђени период од укупно четрнаест (14) дана, те да сачекају
афебрилни период без лекова у периоду од 24 сата пре повратка у
заједницу;



Парохијска и манастирска здања треба да се руководе хигијенским
упутствима и протоколом о појачаној санитарној заштити и хигијени
како то препоручују државне и здравствене власти, што укључује
појачано, вигорозно чишћење целокупних црквених објеката и
доступност уређаја за дезинфекцију руку на свим улазима, у нартексу
храмова, заједничких просторија, лифтова итд.;



Свештеници, монаси и верници, требају темељно и чешће прати руке,
прекривати кашљање и кихање са марамицама за једнократну
употребу, и избегавати заједничко коришћење личних предмета, а
ово се посебно односи на чтечеве који режу нафору у олтару;



Хорови и појци би такође требали предузети додатне мере
предострожности. Од чланова хора се очекује да обележе своје,
претходно очишћене музичке књижице својим именима, те да их носе
са собом, како оне не би постале средство за пренос вируса;
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Свештеници и црквењаци би требали водити рачуна о редовном
чишћењу храма, као и чишћењу литургијских предмета и површина са
којима се учестало долази у додир, као што су иконе, стаклене
површине, крстови за благосиљање, и појачано, прописно прање
путира, кашика за причешће, убруса и осталих олтарских и
богослужбених ствари;



Верници ће да примају Свету тајну Причешћа из светог путира са
кашичицом као и до сада, с тим што, за ово време докле траје
пандемија вируса, неће уснама додиривати кашичицу;



У богослужбеним целивима једних с другима, традиционални
троструки целив мира се не сме размењивати, већ се од свих тражи
да се часно поклоне један другом, а верни приликом тражења
благослова, за ово време док траје памндемија вируса, уздржавају од
целивања руку свештенослужитеља;



Сви литургијски приручници и остале књиге који се налазе у клупама
се требају уклонити до даљњег;



За ово време док траје памндемија вируса, тас не сме да иде кроз
народ, већ треба да је постављен поред престоне иконе;



По завршетку Литургије се крст неће износити за целив, него ће
верници пред иконом да учине знак крста на себи, поклоне се и
наставе да примају нафору из руке свештеника који тога дана служи
свету лигургију, а који ће, још једном, темељно опрати руке пре него
што приступи делењу нафоре;



У погледу било каквих недоумица, посебно у областима у којима је
вирус откривен, потхитно обавестити надлежног епархијског
архијереја и консултовати се са њим око благослова за усвајање
привремених мера за спречавање ширења болести на литургијским
сабрањима; и



Наше заједнице и организације требало би да, до даљњег, искључе
све активности које нису везане за света богослужења, попут
фолклора, часова црквене и српске школе и осталих друштвених
догађања (тј. ручкови, оброци, вечере, кафе, састанци итд.). На
црквеним одборима почива дужност да преиспитају савезне и
државне законе, правила и прописе њихових надлежности и да их
поштују.

Министарство за здравље Сједињених Америчких Држава препоручује најстрожије
мере опреза које појединци и заједнице могу предузети. Поред свега горе наведеног,
мере опреза су доступне на интернет страници CDC Друштвеног сектора и сектора за
лидере верских група:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html.
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И на крају, на нама остаје да се молимо да наш Господ, Велики Лекар душа и тела
наших, утеши и помогне онима који су погођени овим вирусом, и да пружи снагу и
мудрост онима који раде на борби против ове болести. Такође се морамо молити и да
неким случајем не раздвојимо или жигошемо нити једног члана наше заједнице који је
заражен Корона вирусом. Нашим здруженим напорима, морамо увек бити једнодушни
и сагласни у поменутој намери, и подједнако се бринути за оне који су у невољи, јер
смо сви одговорни једни за друге. Јер Црква не исцељује само оним што проповеда,
већ и оним што јесте–Заједница љубави.
Ово су упутства која се морају објавити на свим парохијским и црквеним интернет
страницама и дистрибуирати путем друштвених медија и парохијске, електронске и
редовне поште.
Са Архијерејским благословом и очинском љубављу,

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ
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