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Prot. №. 863/2022 
 
ŞİDDET MAĞDURLARINA VE ONLARIN KEDERLİ AİLELERİNE EN DERİN 
TAZİYELER  
  
13 Kasım 2022 Pazar günü İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve en az altı kişinin 
hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının dehşet verici haberi tüm 
halkımızı derinden üzdü. Tüm Türkiye Episkoposları ve Hıristiyan Cemaati adına değerli 
canların kaybından dolayı kederli ailelere en derinden başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. 
  
Ulusumuz, çeşitli kültür ve dinlerden insanların bir arada, barış ve uyum içinde yaşadığı 
uzun bir geleneğe sahip, barışsever bir ulustur. Sevgili ülkemiz, dünyanın her yerinden 
insanlara cömert misafirperverlik, sakin bir ortam ve sıcak bir karşılama sunar. Şiddetin ve 
saldırganlığın hiçbir türlüsü milletimizin ve geleneğimizin örf ve adetleriyle bağdaşmaz. 
Tüm kardeşlerimizin saygı, haysiyet ve esenlik gibi asil değerlerini korumak için elimizden 
gelen tüm çabayı göstermeli ve sevgili ülkemizin barış ve refahı için ortak çaba 
harcamalıyız. Hepimize Allah tarafından ruh huzuru ve bize verilen güzel yeryüzüne 
bakma sorumluluğu bahşedilmiştir, onu her türlü zarardan koruyalım. Allah, yolundan 
sapmış, başkalarına acı ve ıstırap veren herkesin kalplerini değiştirsin, barış için 
yaşamalarını ve çalışmalarını sağlasın. Bugün tüm insanlar, Kutsal İncil'in dediği gibi, 
“güvende yaşayacaklar, çünkü O (Allah) gücünü onlardan ülkenin her ucuna kadar 
uzatacak” diye, hayatın her alanında yenileme ve bütünlük getirmeye çağrılıyor. O (Allah) 
onların esenliği olacaktır” (Mika 5:4). Dolayısıyla Barış bir tutum, bir varoluş biçimi, bir 
zihniyet ve adil bir yaşam sürme arzusudur. İnsanın kalbinden fışkıran ve etrafındaki her 
şeyi kapsayan bir şeydir. Allah'tan kalplerimizi esenlikle doldurmasını dileyelim ki, hem 
birbirimiz hem de dünya için O'nun barışına gerçekten aracı olalım. Rab ülkemizi korusun 
ve her zaman Barış içinde tutsun!  
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