Κολυμπάρι, Κρήτη, Ελλάδα 11 Ιουνίου 2016
Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες Βρίσκουν Γόνιμο Έδαφος για
Ενότητα Παρά τις Αντίξοες Συνθήκες
η Επιτροπή Μηνύματος Συνέρχεται Εν Κοινωνία

Οι καρποί της επερχόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου άρχισαν να
ξεπροβάλλουν όταν συνήλθε η «Επιτροπή Μηνύματος», μια σύναξη που
εκφράζει την πίστη σε συλλογικές ρίζες παρά την ταραχώδη ιστορία που
εκτείνεται κατά μήκος των αιώνων και ανάμεσα σε αφάνταστα ποικίλες
κουλτούρες.

Εργαζόμενες από κοινού ώστε να ενώσουν τις αντιλήψεις του
Μηνύματος,

οι

Ορθόδοξες

Εκκλησίες

παγκοσμίως

επιδεικνύουν

πρωτοφανή συνεργασία, απλώς με το να συνέρχονται και να συζητούν
μαζί σε ένα τραπέζι. O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης της Πάφου, κ.
Γεώργιος χοροστάτησε στην πρωινή Θεία Λειτουργία στην Πατριαρχική
και Σταυροπηγιακή Μονή «Γωνιά». Αυτή η Λειτουργία εισήγαγε την
Επιτροπή σε διαβουλεύσεις, οι οποίες διήρκεσαν ολόκληρη την ημέρα.

Η Επιτροπή Μηνύματος συνέρχεται 9-16 Ιουνίου στην Ορθόδοξη
Ακαδημία της Κρήτης, στο Κολυμπάρι.

Ποια είναι η ατζέντα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου; Αποτελείται από
θέματα που έχουν συζητηθεί έντονα και μετά περισυλλογής για
παραπάνω από 40 χρόνια από πολλούς Ορθόδοξους Προκαθημένους –
αλλά ποτέ ως ένα σώμα.

Πώς λειτουργεί η Επιτροπή Μηνύματος

Η Επιτροπή Μηνύματος θα συντάξει σειρά δηλώσεων που θα εξεταστεί
από την Σύναξη των Προκαθημένων, καθώς συνεργάζονται με σκοπό, ως
πλήρης Σύνοδος, να οδηγηθούν σε συμφωνία.

Το Μήνυμα θα επηρεάσει το σύνολο της κοινωνίας της Ορθόδοξης
Εκκλησίας και θα σηματοδοτήσει ένα γεγονός – ορόσημο για την ιστορία
της Χριστιανοσύνης. Καθώς συνεδριάζει η Επιτροπή Μηνύματος, πολλές
από τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες παγκοσμίως έχουν εκφράσει
την ανάγκη για αλληλεγγύη, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν ταυτοχρόνως
συνθήκες δυστυχίας και σύγκρουσης. Επίσης, στο σύνολό τους,
αντιμετωπίζουν ιδεολογικές προκλήσεις, πνευματική σύγχυση, κοινωνική
αναταραχή, στίγμα και διακρίσεις που οδηγούν σε διώξεις.

Το Μήνυμα της Επιτροπής θα αναδείξει την δύναμη της πίστης – και
τους καρπούς που πιθανά θα φέρει – παρά το δύσκολο συγκείμενο.

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα αρχίσει επισήμως τις εργασίες της στις
20 Ιουνίου στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης στην Ελλάδα.

