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Πατριαρχείο Μόσχας

Μητροπολίτης Ιλαρίωνα μίλησε στο Διεθνές
Χριστιανικό Συνέδριο στο Βίρτσμπουργκ
[gallery]
Στις 19 Μαρτίου 2011, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος
Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, συμμετείχε στο 4ο Διεθνές
Συνέδριο «Τόπος συνάντησης είναι η Οικουμενική Εκκλησία», το οποίο διοργανώθηκε από το
Γερμανικό παράρτημα του Διεθνούς Ευαγούς Ιδρύματος Kirche in Not και διεξάχθηκε στην πόλη
Βίρτσμπουργκ της Γερμανίας. Φέτος ως θέμα επιλέχθηκε η φράση από την Προς Ρωμαίους
Επιστολή του Αποστόλου Παύλου: Τῷ πνεύματι ζέοντες (Ρωμ. 12. 11).
Παραδοσιακά στο φόρουμ συμμετέχουν Ιεράρχες των Εκκλησιών, ευεργέτες, διακεκριμένοι
στοχαστές, εκπρόσωποι του χώρου του Πολιτισμού και της Τεχνης από την Ευρώπη, την Ασία, την
Αφρική και τη Λατινική Αμερική.
Στα πλαίσια μιας ελεύθερης συζήτησης στο Μέγαρο Συνελεύσεως με θέμα «Σχέσεις Ορθοδόξων
και Ρωμαιοκαθολικών: 20 χρόνια μετά την πτώση του τοίχου του Βερολίνου» ο Μητροπολίτης
Ιλαρίωνας μίλησε στο ακροατήριο δυο χιλιάδων ατόμων στα Γερμανικά. Η ομιλία μεταδόθηκε
απευθείας από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και το Διαδίκτυο.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ αναφέρθηκε σε βασικούς σταθμούς στις σχέσεις Ορθοδόξων και
Ρωμαιοκαθολικών στο διάστημα 20 ετών και επεσήμανε την καλή βούληση που υπάρχει και από τα
δυο μέρη, στην οποία οφείλονται τα πραγματικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών στον τομέα
της διεκκλησιαστικής συνεργασίας.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας τόνισε ιδιαίτερα τις νέες προκλήσεις, οφειλόμενες στις εκδηλώσεις
της χριστιανοφοβίας. Υπάρχει ανάγκη ενοποιήσεως των προσπαθειών για την προστασία των
χριστιανών από τη διάκριση. Με μεγάλο ενθουσιασμό δέχθηκαν οι σύνεδροι τα λόγια του Προέδρου
του ΤΕΕΣ για την κλήση των Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων να αντιμετωπίζουν σήμερα ο ένας
τον άλλο όχι ως ανταγωνιστή, αλλά ως σύμμαχο στον τομέα της Ιεραποστολικής δράσεως στην
Ευρώπη, η οποία απώλεσε τις θρησκευτικές, τις ηθικές και τις πολιτιστικές ρίζες.
Η ομιλία του Μητροπολίτη Ιλαρίωνα διακόπηκε επανειλημμένως από έντονα χειροκροτήματα των
ακροατών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συζήτηση, στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος του

Παπικού Συμβουλίου για την προώθηση της χριστιανικής ενότητας Καρδινάλιος Κουρτ κοχ, η
Διευθύντρια του Γερμανικού παραρτήματος του Ευαγούς Ιδρύματος «Κirche in Not» κα Αντωνία
Βίλλεμσεν και ο Διευθυντής του Ρωσικού παραρτήματος του Ιδρύματος κ. Π. Γκουμενιούκ.
Επίσης ο κ. Ιλαρίωνας απάντησε σε πολλαπλές ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/55862/
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