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Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Ευρωπαϊκή ήπειρος βίωσε μία σχετικά ειρηνική περίοδο καθώς και  τη 

βελτίωση των οικουμενικών σχέσεων. Αυτό έχει καταδειχτεί σε τομείς της καθημερινής ζωής,  όπως 

στην από κοινού μαρτυρία και δράση για τον τοπικό οικουμενισμό, συμπεριλαμβανομένων και των 

γάμων μεταξύ ατόμων από διαφορετικές εκκλησίες. Επιτεύχθηκαν και μερικές θεολογικές συμφωνίες 

ενώ μία νέα γενιά θεολόγων εκπαιδεύτηκε και δημιουργήθηκε στη βάση του οικουμενισμού. Έχουν 

επίσης αναπτυχθεί και ορισμένες διαθρησκειακές  πρωτοβουλίες. Οι εκκλησίες έχουν ενδυναμώσει το 

έργο τους για ένα δίκαιο και ειρηνικό κόσμο κυρίως λόγω της αυξημένης μετακίνησης πληθυσμών από 

άλλες ηπείρους και έχουν αυξήσει τις προσπάθειες τους για τη φροντίδα της Δημιουργίας. Το μήνυμα 

της Οικουμενικής Χάρτας συνέβαλε και έδωσε νέα πνοή σε όλην αυτήν την ανάπτυξη και 

μεταμόρφωση. Για αυτήν την εμπειρία της ειρήνης που βιώσαμε και τα επιτεύγματα του παγκόσμιου 

οικουμενικού κινήματος, χαιρόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό, τον Δημιουργό μας! 

Καθώς αγωνιζόμαστε για τη Βασιλεία του Θεού, οι κοινωνίες μας και οι εκκλησίες εξακολουθούν να 

δοκιμάζονται από την ανθρώπινη αμαρτία και όλων των ειδών τις διαιρέσεις. Παλαιές και νέες 

εκκλησιαστικές διχογνωμίες έχουν ανάγκη επούλωσης, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες 

χρειάζονται αλλαγή νοοτροπίας και δομών. Οι συνεχιζόμενες απειλές κατά της δημοκρατίας και του 

φυσικού περιβάλλοντος απαιτούν ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για την ολότητα της ζωής. Η 

αναζωπύρωση των ένοπλων συρράξεων και των τρομοκρατικών επιθέσεων σε ορισμένα μέρη της 

ηπείρου κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών απαιτεί μεταμέλεια, συγχώρεση και δικαιοσύνη. 

Ενώπιον αυτής της πραγματικότητας, καθώς οι εκκλησίες προσδιορίζουν εκ νέου τη διακονία τους εν 

μέσω της πανδημίας του Covid-19, επαναδιατυπώνουμε μαζί σε ένα κλίμα ενότητας τη δέσμευση μας 

να ομολογήσουμε τον Χριστό ως Λυτρωτή μας και την υπόσχεση του για μία μεταμορφωμένη ζωή με τη 

δωρεά του Αγίου Πνεύματος.  

Σύμφωνα με τη διαθήκη του Κυρίου μας όπως αποτυπώνεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 17 και στην 

Οικουμενική Χάρτα «ίνα ώσιν έν καθώς ημείς», αντιλαμβανόμαστε ότι η ενότητα των Χριστιανών δεν 

είναι αποτέλεσμα μόνο της ανθρώπινης προσπάθειας. Ταυτόχρονα, αυτή η ενότητα για την οποία ο 

Ιησούς προσευχήθηκε και υπέφερε, πρέπει να γίνει αντιληπτή σε αυτόν τον κόσμο. Υπό αυτήν την 

έννοια επιθυμούμε να καταστούμε το μέσον για αυτήν την ενότητα και δεσμευόμαστε εκ νέου στην 

ενίσχυση της εκκλησιαστικής κοινωνίας μέσω της κοινής προσευχής και δράσης, ενώ συνεχίζουμε να 

προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον κόσμο για την προώθηση της δικαιοσύνης και ειρήνης. 
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