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7-9 Ekim 2022 tarihleri arasında İzmir Başepiskoposluğunda, bu topraklarda yaşayan, Allah’ın 

halkının tüm temsilcilerinin katılımı ile Türkiye Kilisesi Sinodal Toplantısı, hala kiliselerimize 

söyleyecek çok şeyi olan Kutsal Ruh’un rehberliğinde yapıldı. Bu önemli Kilise toplantısı, 

dinleme, tartışma ve dua bağlamında yapıldı ve son aylarda episkoposluk bölgeleri ve ulusal 

düzlemde gerçekleşen Papa Francesko’nun isteğine göre sinodal yolla süreklilik içinde 

tasarlandı.  

Toplantının ilk günü, Meryem’in ilahi anneliğini dogmatik olarak tanımlayan, 431 yılındaki 

Efes Konsili’nin geleneksel yıldönümü hatırasına denk geldi. Türkiye Havarisel Büyükelçisi 

Moıns. Marek Solczyinski’nin bakanlık ettiği Efkarisitya kutlaması Konsil’in yapıldığı antik 

bazilika kalıntılarında yapıldı. Ayine İzmir’deki Hristiyan cemaati ile bildikte ülkenin çeşitli 

yerlerinden gelen hacılar da iştirak ettiler. Ayinde Salerno Başepiskoposu Mons. Andrea 

Bellandi ve Litvanya’nın Kaunas Emeritus Başepiskoposu Mons. Lionginas Virbalas da ayini 

teşrif ettiler. İstanbul’un Ekümenik Patrik Hazretleri I. Bartholomeos’un kendi ifadesi ile aldığı 

davete coşkuyla kabul ederek katılması, bu görkemli ayinde derin bir sevinç vesilesi oldu. Vaazı 

sırasında Patrik Hazretleri ilahi anne dogmasının temel özelliklerini hatırlattı ve “Kilise’de var 

olan sinodalitenin gerçekten de Kutsal Üçlü birlik Kişileri arasında egemen olan uyum ve birlik 

ile karşılaştırılabileceğini” kendi sözleri ile ifade etti.  

Epsikoposların katıldığı bu Toplantı boyunca çeşitli kurum ve Türkiye Kilisesinde işlev gören 

komisyonların başkanları ve bu ülkede mevcut çeşitli kilise hareketlerinin temsilcileri de hazır 

bulundu. Bu raporların bir araya getirilmesi ile Türkiye’deki kilisenin bütünü ve çeşitli 

bileşenleri üzerine panoramik bir bakış yakalamak mümkün oldu.  Önyargı ve kapalılıktan 

uzak, kabul etmeye açık bir şekilde, uzaktakilere yakınlaşarak, İncil’in yaşamakta olduğunu 

özellikle vurgulayarak onu etkili bir şekilde ilan etmenin, yerel kültürle daha etkileşim içinde 

bir Hristiyan toplumu haline gelmenin önemi ve mevcut zamanın somut durumlarını 

benimsemenin gerekli olduğu vurgulandı. Küçük bir sürü olmanın ve herkesin her gün 

yüzleşmeye çağrıldığı sayısız zorluktan dolayı cesaretinin kırılmasına izin vermeden, kendini 

yenilemeye, Rab'den aldığı göreve sadık kalmaya, üzülmemeye istekli ama mutlu bir Kilise 

görünümü. Sinodal Kongresi çalışmaları sırasında ortaya çıkan büyük fikir ve niyet mirasını 

özetleme ve Türkiye'deki Kilisemizin geleceğinin yolunu çizme görevi tam olarak sekiz 

Mutluluk' ile ifade edildi: Yuhanna gibi Dinleyen Kilise’ye ne mutlu! Çünkü o Allah’ın 

kalbindeki dünyada atmaya devam edecek! Pavlus gibi gören Kilise’ye ne mutlu! Çünkü o ışığın 

ve günün çocuklarını meydana getirecek. Timoteus gibi kabul eden ve özen gösteren kilise’ye 

ne mutlu! Çünkü o imanın iyi savaşında galip gelecek. Ignatius gibi tanıklık veren Kilise’ye ne 

mutlu! Çünkü o Dirilmiş Mesih İsa’nın şanlı yaralarının vücudunda ışıldadığını görecek! 

Ireneus gibi köprüler kuran Kilise’ye ne mutlu! Çünkü o insanları Allah’a bağlayacak. Aziz 

Polikarpos gibi ebedi mutluluğu ilan eden Kilise’ye ne mutlu! Çünkü hiç kimse onun sevincini 

kendisinden alamayacak! Meryem gibi Sessiz kalan ve eylemde derince düşünen Kilise’ye ne 

mutlu! Çünkü o her zaman gözlerini ve yüreğini cennete açık tutacaktır. Köşe taşı Mesih olan 

ve havarilerle peygamberlerin temel olduğu yapı üstüne inşa edilen sizlere ne mutlu! Çünkü 



Allah’ın konutu olacaksınız. Sevinin ve coşun! Çünkü göklerde ödülünüz büyüktür. Allah’ın 

ebedi yaşamında sevgi ile çarpan ve parlayan muzaffer bir Kilise!  
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