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Το WCC ακούει τις χριστιανικές οργανώσεις στους Αγίους Τόπους πριν από την 11η Συνέλευση του
WCC

Αντιπροσωπεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών (WCC) με επικεφαλής τον αναπληρωτή
γενικό γραμματέα του ΠΣΕ, Αιδ. Καθ. Δρ. Ioan Sauca επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ και τη Δυτική
Όχθη από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου 2022, συναντώντας Πατριάρχες και αρχηγούς χριστιανικών
κοινοτήτων καθώς και άτομα από τον τοπικό κλήρο καθώς και λαϊκούς.

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης με χριστιανικές παλαιστινιακές οργανώσεις στην περιοχή του
χωριού των Ποιμένων στο Beit Sahour στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης διαβούλευσης ενόψει της
11ης Συνέλευσης του WCC.

Τον Ιούνιο του 2022 συμπληρώθηκαν 55 χρόνια από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τη στρατιωτική του
κατοχή στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Λωρίδας της
Γάζας. Στη συνάντηση με τους τοπικούς εκπροσώπους, ακούστηκαν οι μαρτυρίες τους για το πώς η
κατοχή ελέγχει τις βασικές πτυχές της καθημερινής ζωής των Παλαιστινίων. Η δυνατότητα τους να
μετακινούνται ανεμπόδιστα εντός της χώρας τους, να φεύγουν και να επιστρέφουν, να αναπτύσσουν
τομείς στην επικράτεια τους, να χτίζουν στη δική τους γη, να έχουν πρόσβαση σε φυσικούς πόρους
και να αναπτύσσουν την οικονομία τους καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον ισραηλινό στρατό
και τους θεσμούς.

Η παρατεταμένη κατοχή, χωρίς τέλος στον ορίζοντα, καλλιεργεί μια αίσθηση απελπισίας και
στέρησης που οδηγεί στη συνεχιζόμενη βία και επηρεάζει τόσο τους Παλαιστίνιους όσο και τους
Ισραηλινούς.

Οι πολιτικές που σχετίζονται με την κατοχή έχουν απομονώσει κοινότητες, έχουν διαρρήξει την
κοινωνική συνοχή, έχουν στερήσει από τους Παλαιστινίους τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, έχουν
επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα και έχουν υπονομεύσει το δικαίωμά τους για
αυτοδιάθεση και ισότητα.

Ο δρ Σάουκα και η αντιπροσωπεία είδαν από πρώτο χέρι πώς μεταδίδεται η αγάπη του Χριστού
μέσω των υπηρεσιών και της συνηγορίας οργανώσεων που σχετίζονται με την εκκλησία. Η
αντιπροσωπευτική τους φωνή είναι σημαντική μαζί με την εκκλησιαστική ηγεσία για να οδηγήσουν
σε μια διέξοδο από την απελπισία προς ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον όπου Παλαιστίνιοι και
Ισραηλινοί θα μπορούν να ζήσουν μαζί σε αυτή τη γη με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες.

«Η σημασία της χριστιανικής παρουσίας στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ δεν μπορεί να υποτιμηθεί»,
είπε ο Σάουκα. «Έχουμε εκφράσει ανησυχία ότι οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί αποτελούν μια φθίνουσα
μειονότητα – αλλά η συνεισφορά τους στην παλαιστινιακή κοινωνία αναμφισβήτητα αλλάζει τις
ανθρώπινες ζωές προς το καλύτερο».

Το WCC κάλεσε τους ακόλουθους φορείς να παραστούν στη συνάντηση (με αλφαβητική σειρά): Arab
Educational Institute, Arab Orthodox Clubs, Bethlehem Bible College, Dar El Kalima, DSPR, ICC, JAI,
Kairos Palestine, Pontifical Mission, SABEEL, St Yves , Wiam, YMCA και YWCA.

Μετά από ανταλλαγή διαφορετικών σκέψεων και συζητήσεων για το πώς μπορούν να υποστηρίξουν
το WCC τα μέλη αυτών των οργανώσεων, άνδρες και γυναίκες, ο Sauca είπε: «Οι μη κυβερνητικές
οργανώσεις δεν προσφέρουν απλώς πολλούς πόρους σε όσους έχουν ανάγκη — φέρνουν ελπίδα
μέσω δράσης—μια ελπίδα που εισχωρεί χωρίς λόγια στα σπίτια και στις ψυχές των ανθρώπων που



ζουν και προσεύχονται στην Αγία Γη καθημερινά. Παρακαλούμε κρατήστε όλες αυτές τις οργανώσεις
στις προσευχές σας, καθώς οι φωνές και το έργο τους στο πεδίο συνεχίζουν να έχουν έντονο
αντίκτυπο στο μέλλον των Αγίων Τόπων».

Ο Sauca συνοδευόταν από τα μέλη της αντιπροσωπείας που περιελάμβανε τον Δρ Audeh Quawas,
μέλος της κεντρικής επιτροπής του WCC για τη Μέση Ανατολή, την κα Marianne Ejdersten,
Διευθύντρια Επικοινωνίας του WCC και τον κ. Yusef Daher, συντονιστή του Γραφείου Διασύνδεσης
του WCC με την Ιερουσαλήμ.


