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Συνάντηση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και
Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου με επικεφαλής των
χριστιανικών εκκλησιών της Φινλανδίας
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Συνάντηση με τον Αρχιερπίσκοπο Καρελίας και πάσης Φινλανδίας Λέοντα της Αυτόνομης
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Φινλανδίας, τον Αρχιεπίσκοπο Τούρκου Κάρι Μγιακίνεν, Πριμάτο της
Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας και τον Επίσκοπο Ελσίνκι Τεγιέμου Σίππο της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας πραγματοποίησε στις 13 Ιουνίου 2012 στην Πατριαρχεική κατοικία
της Ιεράς Μονής Αγίου Δανιήλ της Μόσχας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των
Ρωσιών Κύριλλος.
Επίσης παρέστησαν ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Φινλανδίας στη Ρωσική Ομοσπονδία κ.
Χάννου Χιμάνεν, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Ευαγγελικής
Λουθηρανικής Εκκλησίας της Φινλανδίας πάστορας Κίμμο Κγιαριγιάνεν, ο Διευθυντής του
Γραφείου Πληροφοριών της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας της Φινλανδίας Τουόμο
Πεσόνεν.
Από την πλευρά της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας παρέστησαν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ
Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου
Μόσχας, ο Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί των διορθοδόξων σχέσεων πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ, ο
Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί των υποθέσεων εξωτερικού πρωθιερέας Σέργιος Ζβοναργιώφ, ο εκτελών
χρέη Γραμματέα του ΤΕΕΣ επί των διαχριστιανικών σχέσεων πρωθιερέας Δημήτριος Σιζονένκο, ο
εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Μόσχας στη Φινλανδία και Προϊστάμενος του Ιερού Ναού της
Αγίας Σκέπης της Παναγίας πρωθιερέας Βίκτορας Λιούτικ.
Στην αρχή της συναντήσεως εκ μέρους των τριών επικεφαλών των παραδοσιακών χριστιανικών
Εκκλησιών της Φινλανδίας τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο προσφώνησε ο Προκαθήμενος της
Αυτόνομης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Φινλανδίας, ο οποίος του παρέδωσε την γραπτή πρόσκληση
υπογεγραμμένη και από τους τρεις να πραγματοποιήσει την επίσημη επίσκεψη στη Φινλανδία.
Από την πλευρά του ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος επεσήμανε ότι οι σχέσεις μεταξύ της
Ρωσικής Εκκλησίας και των χριστιανικών κοινοτήτων της Φινλανδίας επί δεκαετίες αποτελούν

δείγμα φιλίας και καλής γειτονιάς.
Κατά τη συζήτηση τονίσθηκε η ανάγκη της ενεργού συνεργασίας, η οποία αποβλέπει στην
ενισχυμένη επιρροή του θρησκευτικού στοιχείου επί του κοινωνικού και διεθνούς γίγνεσθαι. Ακόμα
συζητήθηκαν οι προοπτικές της περαιτέρω ανάπτυξης της διεκκλησιαστικής συνεργασίας στο
φιλανθρωπικό τομέα, στην οργάνωση των προσκυνηματικών περιηγήσεων και στη διαποίμναση των
ερχομένων στη Φινλανδία Ρώσων.
Επίσης εθίχθη το θέμα της αντιμετώπισης της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας της
Φινλανδίας του προβλήματος των σεξουαλικών μειονοτήτων και της πράξεως προσευχών υπέρ των
ατόμων, τα οποία προέβησαν στη σύναψη των ούτως λεγομένων «ομοφυλόφιλων ενώσεων».
Ως εκ τούτου ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος υπογράμμισε την αμετάθετη θέση της Ορθόδοξης
Εκκλησίας στα θέματα ηθικής, η οποία εκπηγάζει από τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Εάν την
ώρα της εξομολόγησης ο άνθρωπος μετανοεί για την αμαρτία του, τότε η Εκκλησία, ακολουθώντας
πιστά την εντολή του Σωτήρος, τον συγχωρεί ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά (Ματθ. 18:21-22). Όμως
αυτή η συγχώρεση δε σημαίνει και τη δικαιολόγηση: η Εκκλησία υποχρεούται να εξεγείρει την
ανθρώπινη συνείδηση, και όχι να του δικαιολογεί την αμαρτία του. Οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις είναι
αμαρτωλές στη φύση τους και συνεπώς η Εκκλησία αδυνατεί να τις ευλογεί.
«Η δικαιολόγηση της αμαρτίας εκ μέρους της χριστιανικής κοινότητας σημαίνει την απώλεια της
ιδικής της ταυτότητας, τόνισε ο Πατριάρχης Κύριλλος. Είναι αδύνατο να καταφεύγει κανείς στο
κύρος της Εκκλησίας για να δικαιολογήσει την αμαρτία. Με την προφητική της φωνή η Εκκλησία
καλείται να μαρτυρεί περί της αληθείας του Θεού. Υπάρχουν όμως δυνάμεις στον σύγχρονο κόσμο,
οι οποίες θέλουν την Εκκλησία να κινείται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ορθότητας, αλλά το
καθήκον μας είναι να ακολουθούμε την πορεία της μαρτυρίας περί χριστιανικής αληθείας μέχρι
τέλος, όπως το έπραξαν οι πατέρες μας στα δυσχείμερα χρόνια της μετεπαναστατικής περιόδου:
ως αντάλλαγμα για τη ζωή οι κομμουνιστικές αρχές τους ζήτησαν να ενταχθούν στην ούτως
λεγόμενη «κόκκινη εκκλησία». Ορισμένοι ακολούθησαν αυτή την πορεία, αλλά η συντριπτική
πλειοψηφία των ανθρώπων την απέρριψαν με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα χιλιάδες μαρτύρων και
ομολογητών της πίστεως να επέλεξαν την φοβερή πορεία των ταλαιπωριών».
Κατόπιν εκτενούς συζητήσεως επισημάνθηκε η ανάγκη της διασαφηνίσεως της θέσεως της
Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας της Φινλανδίας επί του θέματος μέσω των διεκκλησιαστικών
συνομιλιών, από το οποίο θα εξαρτάται το ενδεχόμενο της συνέχισης του διμερούς διαλόγου.
Περαίνων τη συζήτηση ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος εξέφρασε την πεποίθηση στο ότι η
επίσκεψη των Επικεφαλών των τριών Εκκλησιών της Φανλανδίας θα συμβάλει στην περαιτέρω

ανάπτυξη των καλών σχέσεων μεταξύ των χωρών και των λαών μας.
Τέλος έγινε η ανταλλαγή ενθυμίων.
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