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Ευχές και ευλογίες από την Βηθλεέμ

Είθε να εορτάζετε πάντοτε με την οικογένειά σας  την Ενανθρώπιση του Κυρίου

Χάρηκα  πολύ  που  έλαβα  το  γράμμα  σας  της  5ης Δεκεμβρίου,  1994,  και  το
εσώκλειστο υλικό. Σας ευχαριστώ για το περιεχόμενο του και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι
το Πατριαρχείο μας κάνει ότι καλύτερο μπορεί για να εκπληρώσει την αποστολή του και να
εγγυηθεί  την  Ορθόδοξη  παρουσία  του  στους  Αγίους  Τόπους  και  να  διαφυλάξει  τα
δικαιώματά του επί των Αγίων Προσκυνημάτων.  Οι καιροί είναι δύσκολοι και μπορεί να
γίνουν  πιο  δύσκολοι  αλλά  εμείς  είμαστε  αποφασισμένοι  να  παραμείνουμε  στις  από
αρχαιοτάτων  χρόνων  θέσεις  μας.   Προσπαθούμε  με  κάθε  τρόπο  να  υπερνικήσουμε  τα
εμπόδια, αλλά δεν έχουμε την συμπαράσταση της Ελληνικής Κυβέρνησης.  Βασιζόμαστε την
βοήθεια του Θεού και είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος δεν θα μας απογοητεύσει.

Εχετε δίκαιο να παραπονιέστε για ορισμένα πράγματα.  Εχουμε πολλές ανάγκες και
χωρίς  χρήματα  δεν μπορούμε να ανταγωνισθούμε τις  άλλες κοινότητες,  ιδιαίτερα τούς
Λατίνους, τους Ελληνοκαθολικούς, τους Λουθηρανούς, τους Αγγλικανούς κλπ. 

Φαίνεται ότι σας έχουν πληροφορήσει λάθος.  Ο Κος.  Abu Jaber διαδέχτηκε τον
πατέρα του στον πόλεμό του εναντίον του Πατριαρχείου.  Εμείς δεν πουλάμε την περιουσία
μας, αλλά ενοικιάζουμε τα κτήματά μας για να βρούμε χρήματα για να συνεχίσουμε την
εδώ αποστολή μας. 

Το  Πατριαρχείο  μας  δεν  αντιπαθεί  την  Κοινότητα.   Τους  χτίζουμε  Εκκλησίες,
χειροτονούμε του Ιερείς,   πληρώνουμε τους μισθούς τους, χτίζουμε σχολεία, διορίζουμε
τους  δασκάλους  και  το  Πατριαρχείο  τους  πληρώνει  όλους.  Δέχεται  Αραβες  στην
Αδελφότητα και  φροντίζει  για  την μόρφωσή τους.   Δυστυχώς φαίνονται  αχάριστοι,  και,
επιτρέψτε μου να σας πω Κε. Κopan,  δεν πρέπει να πιστεύετε  ότι ακούτε, ότι διαβάζετε και
ότι σας λένε. 

Σχετικά με τον πρώην Επίσκοπο Νικηφόρο, λυπάμαι που σας το γράφω αλλά εκείνος
έπρεπε να συμπεριφερθεί και να ενεργήσει διαφορετικά.  Τώρα, όπως του είπα, πρέπει να
δείξει  μεταμέλεια  και  να  ζητήσει  συγχώρηση  από  τον  Πατριάρχη.   Εάν  θέλετε  να  τον
βοηθήσετε, σας παρακαλώ να γράψετε στον Πατριάρχη και να του ζητήσετε να δείξει το
έλεός του προς αυτόν. 

Μαζί  με  τις  ευχαριστίες  μου  για  το  δώρο  σας  και  τις  ευχές  σας  τις  οποίες
ανταποδίδω  και  σας  εύχομαι  θερμότατα  Καλά  Χριστούγεννα,  Χαρούμενες  Γιορτές  και
Ευλογημένο το Νέον Ετος. 
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