
ΜΗΝΥΜΑ της 10ης Γενικής Συνέλευσης του ΠΣΕ. 
Μαζί στην προσκυνηματική πορεία για την ειρήνη και τη 

δικαιοσύνη. 

«Δια σπλάγχνα ελέους θεού ημών, εν οις επεσκέψατο ημάς ανατολή εξ 
ύψους, επιφάναι τοις εν σκότει και σκια θανάτου καθημένοις, του 
κατευθύναι τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης». 
Αγαπητοί, αδελφές και αδελφοί, σας απευθύνουμε χαιρετισμό εις το 
όνομα του Χριστού. 
1. Συναχθήκαμε στη Δημοκρατία της Κορέας για τη 10η Συνέλευση του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (30 Οκτωβρίου-8 Νοεμβρίου 
2013). Προερχόμενοι από 345 εκκλησίες μέλη και συνεργαζόμενους 
οργανισμούς στην οικουμενική κίνηση, απευθύναμε κοινές δεήσεις, 
ανταλλάξαμε ιστορίες από τις τοπικές μας κοινότητες, ακούσαμε με 
προσοχή δυνατά μηνύματα αγωνίας και ελπίδας. Είμαστε ευγνώμονες 
για τις πολλές δεσμευτικές δημόσιες δηλώσεις. Η κοινή προσκυνηματική 
μας πορεία ιχνηλάτησε το θέμα «Ο Θεός της ζωής, οδήγησέ μας στη 
δικαιοσύνη και την ειρήνη». 
2. Στην πόλη του Πουσάν, ταξιδεύσαμε μαζί σ’ ένα δρόμο 
μεταμόρφωσης,-προσευχηθήκαμε, καθώς εμείς μεταμορφωνόμαστε, να 
γινόμαστε όργανα στα χέρια του Θεού, για τη μεταμόρφωση του κόσμου. 
Πολλοί από εμάς ταξίδευσαν σε άλλα μέρη της Κορέας, όπου γίναμε 
μάρτυρες των ανοικτών πληγών μιας κοινωνίας που έχει  διασπαστεί από 
τις διαμάχες και τη διαίρεση. Πόσο αναγκαία είναι η δικαιοσύνη για την 
ειρήνη, η συμφιλίωση για τη θεραπεία και η αλλαγή της καρδιάς, ώστε ο 
κόσμος να γίνει ακέραιος! Πήραμε θάρρος από τις εκκλησίες που 
συναντήσαμε, τη δραστηριότητα και την αφοσίωσή τους. Το έργο τους 
αποφέρει πλούσιους καρπούς. 
3. Ανταλλάξαμε την εμπειρία μας στην αναζήτηση για την ενότητα στην 
Κορέα, που θα αποτελέσει σημείο ελπίδας στον κόσμο. Δεν πρόκειται για 
τη μόνη χώρα, όπου οι άνθρωποι είναι διηρημένοι στη φτώχεια και τον 
πλούτο, στην ευτυχία και τη βία, στην ευμάρεια και τον πόλεμο. Δεν μας 
επιτρέπεται να κλείνουμε τα μάτια μας στις σκληρές πραγματικότητες η 
να μένουμε αμέτοχοι στο μεταμορφωτικό έργο του Θεού. Ως κοινότητα 
αλληλεγγύης, το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών συμπαρίσταται 
με τον λαό και τις εκκλησίες στην Χερσόνησο της Κορέας και με όλους 
που αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. 



4. Ο Θεός, ο Δημιουργός μας, είναι η πηγή της ζωής. Με την αγάπη του 
Ιησού Χριστού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εμείς, ως μία κοινότητα 
των τέκνων του Θεού, βαδίζουμε προς το πλήρωμα της Βασιλείας. 
Εκζητούντες από τον Θεό τη χάρη,  καλούμαστε, μέσα στην 
ποικιλομορφία μας, να  αποδεικνυόμαστε δίκαιοι οικονόμοι της 
Δημιουργίας του Θεού. Αυτό είναι το όραμα του Καινού Ουρανού πάνω 
στη Γη, όπου ο Χριστός  θα πληροί τα πάντα εν πάσιν (Εφ. 1,23). 
5. Ζούμε σε μία εποχή παγκόσμιας κρίσης. Ευρισκόμαστε αντιμέτωποι με  
οικονομικές, οικολογικές, κοινωνικο-πολιτικές προκλήσεις. Στο σκότος 
και τη σκιά του θανάτου, στις βασάνους και τους διωγμούς, πόσο 
πολύτιμο είναι το δώρο της ελπίδας από τον Αναστάντα Κύριο! Με τη 
φλόγα του Πνεύματος στις καρδιές μας, προσευχόμαστε στον Χριστό να 
φωτίζει τον κόσμο: ώστε το φως του να μεταστρέφει όλη την ύπαρξη μας 
προς τη φροντίδα ολάκερης της κτίσης και την ομολογία ότι όλοι οι 
άνθρωποι έχουν πλαστεί κατ’ εικόνα του Θεού. Καθώς ακούμε φωνές που 
συχνά προέρχονται από το περιθώριο, ας πάρουμε όλοι μαθήματα 
ελπίδας και επιμονής. Ας δεσμευτούμε εκ νέου να εργαστούμε για την 
ελευθερία και την αλληλέγγυα δράση. Είθε ο φωτίζων Λόγος του Θεού να 
μας οδηγεί στο ταξίδι μας. 
6. Η πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Έχοντας ως 
ερέθισμα την εμπειρία μας στο Πουσάν, καλούμε όλους τους καλής 
θελήσεως ανθρώπους να προσφέρουν τα δώρα που έχουν λάβει από τον 
Θεό σε μεταμορφωτικές δράσεις. 
Η Συνέλευση σας καλεί να έρθετε μαζί μας σε προσκυνηματική πορεία. 
Είθε οι εκκλησίες να είναι κοινότητες θεραπείας και ευσπλαχνίας και είθε 
εμείς να σπέρνουμε τις Ευφρόσυνες Ειδήσεις, ώστε να καλλιεργείται η 
δικαιοσύνη και η υπερέχουσα ειρήνη του Θεού να εξαπλώνεται στον 
κόσμο. 
«Μακάριοι οι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντί 
καιρώ» ( Ψαλμ. 106,3) 
«Ο Θεός της ζωής, οδήγησέ μας στη δικαιοσύνη και την ειρήνη». 
 
(Μτφρ. Από το αγγλικό κείμενο: Καθηγήτρια Δήμητρα Κούκουρα). 
 


