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Κύριε Πρόεδρε,

Σας αποστέλλουμε χριστιανικούς χαιρετισμούς εκ μέρους της οικουμενικής κοινότητας εκκλησιών
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών σε περισσότερες από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο -
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής - που εκπροσωπεί περίπου 580
εκατομμύρια Χριστιανούς παγκοσμίως. Καθώς προετοιμάζεστε για την επικείμενη επίσκεψή σας στο
Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη, σας γράφω για να επιστήσω την προσοχή σας για τα δεινά των
Εκκλησιών και των Χριστιανών στους Αγίους Τόπους.

Η επίσκεψή σας πραγματοποιείται σε μια περίοδο συνεχιζόμενης και κλιμακούμενης στέρησης
αγαθών και εκτόπισης παλαιστινιακών οικογενειών και κοινοτήτων από τα σπίτια τους στην
Ανατολική Ιερουσαλήμ και αλλού στη Δυτική Όχθη, καθώς και σε επεκτεινόμενους εποικισμούς και
θύλακες εποικισμών που απειλούν την πολυθρησκευτική και πολυπολιτισμική ταυτότητα της
Ιερουσαλήμ και υπονομεύουν κάθε εναπομείνασα προοπτική μιας βιώσιμης δι-κρατικής λύσης για
την εξασφάλιση της ειρήνης με δικαιοσύνη τόσο για τους Παλαιστίνιους όσο και για τους
Ισραηλινούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Εκκλησίες και οι Χριστιανικές κοινότητες της Ιερουσαλήμ αντιμετώπισαν
επίσης αυξανόμενες απειλές για τη μελλοντική τους ύπαρξη στη χώρα της Γέννησης του Χριστού και
στον τόπο του θανάτου και της Ανάστασής του. Τους τελευταίους επτά μήνες έγιναν όχι λιγότερες
από επτά δηλώσεις των Αρχηγών των Εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ που προειδοποιούσαν για αυτές
τις απειλές κατά της αρχαίας χριστιανικής παρουσίας στους Αγίους Τόπους και κατά της ζωντανής
ταυτότητας του Χριστιανικού Τομέα στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Εκτός από την
απαλλοτρίωση περιουσιών, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση των
διακρίσεων, της κακοποίησης, των βανδαλισμών, των εμπρησμών και των εγκλημάτων μίσους κατά
χριστιανών, κληρικών και Εκκλησιών. Σας προτρέπω να ακούσετε και να απαντήσετε στις φωνές των
Εκκλησιών των Αγίων Τόπων καθώς πραγματοποιείτε την επίσκεψή σας.

Η πλούσια θρησκευτική και κοινωνική πολυμορφία, το ιστορικό status quo και η κληρονομιά της
Αγίας Πόλης της Ιερουσαλήμ βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Απευθύνω έκκληση σε εσάς και σε όλους
τους ανθρώπους καλής θέλησης που αναγνωρίζουν την Ιερουσαλήμ ως ιερό τόπο για τρεις
θρησκείες και ως μια πόλη δύο λαών, να μιλήσουν και να ενεργήσουν για να εξασφαλίσουν αυτό το
όραμα και αυτήν την ελπίδα, ενάντια σε όσους επιδιώκουν να εκτοπίσουν, να αποκλείσουν και να
περιθωριοποιήσουν τους άλλους. Σας ζητώ να βοηθήσετε να τερματιστεί ο εκτοπισμός και η
περιθωριοποίηση και να αποκατασταθεί η ελπίδα για μια δίκαιη ειρήνη στην περιοχή για τους
Εβραίους, τους Μουσουλμάνους και τους Χριστιανούς, για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους,
και για όλους όσους επιδιώκουν απλώς να ζουν ειρηνικά και ισότιμα με ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
(ανθρώπινα) δικαιώματα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD


Προσεύχομαι να εμπνευστείτε από αυτό το όραμα της ειρήνης χωρίς αποκλεισμούς καθώς
πραγματοποιείτε την επίσκεψή σας και να σας δοθεί σοφία και σθένος για να επιδιώξετε αυτήν την
ειρήνη και να την υλοποιήσετε.
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