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Μια νέα σελίδα στη θρησκευτική ιστορία ετοιμάζεται να
γράψει το Βερολίνο καθώς Μουσουλμάνοι, Εβραίοι και
Χριστιανοί ενώνονται για να οικοδομήσουν ένα κτίριο μέσα στο
οποίο θα μπορούν όλοι να ασκούν τη θρησκεία τους. Ο «Οίκος του
Ενός», όπως θα ονομάζεται, θα αποτελείται από μία συναγωγή,
μία χριστιανική εκκλησία και ένα τζαμί κάτω από την ίδια
στέγη.
Ήδη διεξήχθη ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός στον οποίο
αναδείχθηκε νικητής ο Wilfried Kuehn. To εντυπωσιακό σχέδιο
περιλαμβάνει ένα κτίριο από τούβλα με έναν ψηλό κεντρικό
τετράγωνο πύργο. Γύρω από τον κεντρικό πύργο θα χτιστούν οι
οίκοι λατρείας των τριών πίστεων, η συναγωγή, η χριστιανική
εκκλησία και το τζαμί, ενώ ο «Οίκος του Ενός» θα καταλαμβάνει
περίοπτη θέση στην καρδιά του Βερολίνου, στην περιοχή
Petriplatz.

Οι τρεις ξεχωριστοί λατρευτικοί χώροι θα καλύπτουν την ίδια
επιφάνεια, αλλά θα χαρακτηρίζονται από διαφορετική
αρχιτεκτονική και σχεδιασμό που θα καλύπτει τις παραδοσιακές
ανάγκες κάθε λατρευτικού χώρου.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ναού έχει οριστεί μέσα στο
2016 με δεδομένο ότι θα υπάρξει έγκαιρη ανταπόκριση για τις
δωρεές που απαιτούνται.
Η τοποθεσία που επιλέχθηκε να χτιστεί ο «Οίκος του Ενός» είναι
ιδιαίτερα σημαντική και για τους τρεις θρησκευτικούς ηγέτες
στο Βερολίνο. Όπως ανέφερε στο BBC ο Ραβίνος Tovia Ben Chorin,
ο ναός για τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες που χάραξαν την

κουλτούρα της Ευρώπης χτίζεται σε μία πόλη όπου σχεδιάστηκε ο
διωγμός των Εβραίων από τους ναζί.

Από την πλευρά του ο ιμάμης Kadir Sanci, βλέπει τον Οίκο του
Ενός ως «ένα σημάδι, ένα μήνυμα προς τον κόσμο ότι η μεγάλη
πλειοψηφία των Μουσουλμάνων είναι ειρηνικοί άνθρωποι και όχι
βίαιοι».
ενώ πρόσθεσε πως άνθρωποι από διαφορετικές
κουλτούρες θα μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλον.

«Μια συναγωγή, ένα τζαμί και μια εκκλησία κάτω από την ίδια
στέγη θα είναι το παράδειγμα της οικουμενικότητας και της
συμφιλίωσης που θέλουμε να δώσουμε σε μια πόλη με εκατομμύρια
επισκέπτες από όλες τις θρησκείες του κόσμου», σημείωσε ο
πάστορας Gregor Hohberg. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο Οίκος του
Ενός θα κατασκευαστεί στο σημείο που κάποτε φιλοξενούσε την
πρώτη εκκλησία του Βερολίνου τον 12ο αιώνα.
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