ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Ολοκληρώθηκε η ΙΑ΄ Γενική Συνέλευση του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

Από την 31η Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην πόλη Καρσλρούη της
Γερμανίας η ΙΑ΄ Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

Της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Συνέλευση ηγήθηκε ο πρόεδρος του
Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας και
πατριαρχικός έξαρχος Δυτικής Ευρώπης μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος.

Η τελετή ενάρξεως των εργασιών του πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου στο συνεδριακό
κέντρο της Καρλσρούης.

Μεταξύ των θεμάτων, που εθίγησαν στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως ήταν η χριστιανική
αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια ενώπιον των διωγμών των χριστιανών σε διάφορες περιοχές της
υφηλίου, οι καταστάσεις, που σχετίζονται με τη θέση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους και

θέματα ειρηνικής συμβιώσεως στην Ευρώπη. Επίσης εξετάσθηκαν τα προβλήματα της οικονομικής
και κοινωνικής ανισότητας στη σύγχρονη κοινωνία, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητήματα, που έχουν σχέση με την οικολογία και τις
συνέπειες της πανδημίας του COVID-19.

Συνολικά συμμετείχαν στο φόρουμ περισσότεροι από δύο χιλιάδες άνθρωποι από διάφορες χώρες
και ηπείρους.

Μετά το πέρας της πρώτης ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως του ΠΣΕ ο μητροπολίτης
Βολοκολάμσκ Αντώνιος είχε σύσκεψη με τα μέλη της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας. Ο Σεβασμιώτατος τούς μετέφερε τις ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και
Πασών των Ρωσσιών και κάλεσε τους αντιπροσώπους να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες των
Επιτροπών καθώς και να διατυπώσουν με αποφασιστικότητα τη θέση της Ρωσικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας επί όλων των εγειρόμενων στη Συνέλευση ζητημάτων.

Επίσης τοποθετήθηκε σχολιάζοντας τη δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος στην προσφώνησή του κατά την
έναρξη του φόρουμ έθεσε υπό αμφισβήτηση το βάσιμο της συμμετοχής της αντιπροσωπείας της
Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Συνέλευση.

Την 1η Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Καρλσρούη συνάντηση της ηγεσίας του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) με την αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Μόσχας, κατά την οποία
υπογραμμίσθηκε ότι το ΠΣΕ οφείλει να παραμείνει ανοικτός χώρος για διάλογο όλων των
χριστιανών και δεν μπορεί καν λόγος να γίνει για κάποιου είδους απομόνωση της αντιπροσωπείας
της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Γενική Συνέλευση.

Στο περιθώριο της Συνελεύσεως ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων
(ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη
της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιωάννη Ι΄, τον επικεφαλής της
Εκκλησίας της Αγγλίας αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας Τζάστιν Ουέλμπι, την αντιπροσωπεία της
Κοπτικής Εκκλησίας κ.ά. Επίσης έγιναν συναντήσεις με ιεράρχες της Υπερορίου Ρωσικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας και τον οικείο ποιμενάρχη της εκκλησιαστικής επαρχίας Βερολίνου και
Γερμανίας του Πατριαρχείου Μόσχας αρχιεπίσκοπο Ρούζα Τύχωνα.

Στις 8 Σεπτεμβρίου υιοθετήθηκε στη συνεδρία της ολομέλειας της ΙΑ΄ Γενικής Συνελεύσεως του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών σειρά τελικών εγγράφων, τα οποία ήταν αφιερωμένα στην
εσωτερική διάρθρωση του ΠΣΕ, τη θεολογική αξιολόγηση των προκλήσεων, που αντιμετωπίζει ο
χριστιανικός κόσμος, καθώς και την κατάσταση σε διάφορες περιοχές του κόσμου: τη Μέση
Ανατολή, την Αφρική, την Κορεατική Χερσόνησο, το Ναγκόρνο Καραμπάχ, την Ωκεανία και την

Ευρώπη. Αφού επεσήμαναν το κεντρικό θέμα της ΙΑ΄ Γενικής Συνελεύσεως με τίτλο «Η αγάπη του
Χριστού οδηγεί τον κόσμο προς τη συμφιλίωση και την ενότητα», οι αντιπρόσωποι αναγνώρισαν τις
υφιστάμενες μεταξύ των μελών του ΠΣΕ θεολογικές, κανονικές και λοιπές διαφορές, ωστόσο
εξέφρασαν την επιθυμία να συνδράμουν και εφεξής από κοινού στην ανάπτυξη της διαχριστιανικής
συνεργασίας και της μαρτυρίας του κόσμου για την ευαγγελική διδασκαλία.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σχολίασε το υιοθετηθέν
από τη Συνέλευση ανακοινωθέν με τίτλο «Πόλεμος την Ουκρανία, ειρήνη και δικαιοσύνη στην
περιοχή της Ευρώπης».

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/89614/
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