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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 27.4.2021: Στο πλαίσιο της 16ης Γενικής Συνέλευσης του WJC, το Παγκόσμιο
Εβραϊκό Συνέδριο (
WJC
) συνεργάστηκε με τον Παγκόσμιο Μουσουλμανικό Σύνδεσμο (
MWL
) για έναν
από κοινού
εορτασμό του Ραμαζανιού. Η διαδικτυακή αυτή συνάντηση, με τη συμμετοχή του Γενικού
Γραμματέα του
MWL
Δρ.
Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa και του Προέδρου του WJC Ronald S. Lauder, καθώς και
περισσότερων από 100 προέδρων εβραϊκών και μουσουλμανικών κοινοτήτων παγκοσμίως,
αποδεικνύει την κοινή δέσμευση στη διεθνή διαθρησκειακή συνεργασία, καθώς και στην
καλλιέργεια καλών σχέσεων μεταξύ των Μουσουλμανικών και των Εβραϊκών κοινοτήτων.

Ο Πρόεδρος του WJC ξεκίνησε την ομιλία του παραθέτοντας τον Ψαλμό 132: «Ιδού,
πόσο καλό και ευχάριστο είναι όταν τα αδέρφια ζούνε μαζί αρμονικά».

Μιλώντας για τη σημασία της οικοδόμησης διαθρησκειακών σχέσεων, ο Ronald S. Lauder
δήλωσε: «Οι σχέσεις των κοινοτήτων και ειδικά των θρησκευτικών, δυστυχώς δεν είναι
εύκολο να ενθαρρυνθούν και να διατηρηθούν. Στην πραγματικότητα όλοι γνωρίζουμε ότι
υπήρχε διαμάχη μεταξύ των διαφορετικών θρησκειών καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας.
Αλλά όταν προσπαθούμε να έρθουμε κοντά, να συνεργαστούμε και να κατανοήσουμε τις
διαφορές των θρησκειών μας, ξεκινάμε τη διαδικασία για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη
μεταξύ των ανθρώπων. Τίποτα απ΄αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο. Πρέπει να
εργαζόμαστε συνεχώς γι΄ αυτό».

Ο Πρόεδρος του WJC εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συνεχιστούν οι κοινές προσπάθειες με
το MWL, ώστε μαζί να «βελτιώσουμε την συνύπαρξη των ανθρώπων στον κόσμο» και να
ενισχύσουμε τον διάλογο. «Η εκστρατεία κατά του ρατσισμού, του αντισημιτισμού, της
ισλαμοφοβίας και του αντι-Χριστιανισμού θα είναι σαφώς αποτελεσματικότερη αν είμαστε
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ενωμένοι. Οι Χριστιανοί θα πρέπει να ηγηθούν της υπεράσπισης των Εβραίων και των
Μουσουλμάνων. Οι Μουσουλμάνοι θα πρέπει να ηγηθούν της υπεράσπισης των Χριστιανών
και των Εβραίων. Οι Εβραίοι θα πρέπει να ηγηθούν της υπεράσπισης των Μουσουλμάνων και
των Χριστιανών. Και όλοι μαζί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον ρατσισμό».

«Η ιστορία μας δείχνει ότι οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι μπορούν να συνυπάρξουν σαν
αδέρφια και να κατορθώσουν πολλά πράγματα μαζί. Η ιστορία μας δείχνει επίσης ότι
μπορούμε να πάρουμε και τον αρνητικό δρόμο. Η επιλογή είναι στα χέρια μας. Και σήμερα
στέλνουμε ένα ηχηρό, ενωτικό μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ότι σαφώς επιλέγουμε τον δρόμο
της
αδελφ
οσύνης
και της ειρήνης, τον δρόμο που θα μας οδηγήσει σε έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας και
ειδικά σε ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας».

Στο ίδιο πνεύμα και αντικατοπτρίζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου του WJC, όπου
δόθηκε έμφαση στον διαθρησκειακό διάλογο και τη συνεργασία, ο Γενικός Γραμματέας
του MWL
επεσήμανε
ότι η θρησκεία πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την προάσπιση της ειρήνης και την
ενότητας και όχι του διχασμού: «Γνωρίζουμε ότι η θρησκεία ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν ως
πρόφαση για διαμάχες, ή για να εξυπηρετηθούν πολιτικοί σκοποί. Θέλω να τονίσω ότι αυτό
είναι ενάντια στις αρχές της θρησκείας, γιατί η θρησκεία προάγει την ειρήνη. Θα ήθελα να
επισημάνω ότι αυτή η φιλική συνάντηση αποτελεί ευκαιρία να προωθήσουμε τις κοινές μας
αξίες, τις ανθρώπινες αξίες». Και πρόσθεσε: «Θα πρέπει να συνυπάρχουμε και να
εδραιώσουμε τον διάλογο, έναν αποτελεσματικό διάλογο, όχι έναν εφήμερο διάλογο μόνο
και μόνο για να ευχαριστήσουμε ο ένας τον άλλο, αλλά έναν εποικοδομητικό διάλογο, όπου
θα κυριαρχεί η αγάπη και ο σεβασμός».

Το μήνυμα που κυριάρχησε για τον διαθρησκειακό διάλογο υιοθετήθηκε επίσης από
πολλούς εκπροσώπους του WJC που με παρεμβάσεις τους συμμετείχαν στη συνάντηση.

Κλείνοντας την εκδήλωση, η Ταμίας του WJC Chella Safra τόνισε την ανάγκη καλής
ηγετικής ομάδας στην κοινή αναζήτηση μιας ισχυρής Μουσουλμανικής-Εβραϊκής
συνεργασίας: «Με τα σωστά κίνητρα η πολιτική μπορεί να καταστεί το μέσο για την ειρήνη.
Είναι θέμα ηγεσίας. Όλα καταλήγουν στους θεσμούς και στους ανθρώπους εκείνους που θα
είναι πρόθυμοι να πάρουν τις σωστές αποφάσεις», είπε χαρακτηριστικά η κα Safra, η οποία
γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Λίβανο, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της στα αραβικά.

2/3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ & ΕΒΡΑΙΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΡΑΜΑΖΑΝΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

*Μετάφραση άρθρου από την ιστοσελίδα του WJC, 27.4.2021
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