PREAFERICITUL PATRIARH AL
IERUSALIMULUI INAUGUREAZĂ UN
CENTRU SPORTIV ÎN KERAK
Sâmbătă după-amiază, pe 2/15 septembrie 2018, Preafericitul
Patriarh al Ierusalimului Teofil a inaugurat un centru sportiv
în Kerak, orașul antic Kyriakoupolis din Iordania de Sud.
Acest centru sportiv a fost fondat în cadrul „Inițiativei”
Consiliului Bisericilor din Orientul Mijlociu, în urma unei
propuneri făcute de Preafericirea Sa și sub supravegherea
Șefului Biroului Patriarhiei, Wafaa Ksous. Centrul acoperă o
suprafață de 5 hectare, care a fost donată de ministrul
Lucrărilor Publice și al Locuințelor, Sami Halasa.
Primele clădiri pentru acest centru au fost deja construite pe
spațiul dedicat lui, obiectivul final fiind acela de a
finaliza clădirile corespunzătoare pentru activitățile de
tineret ale eparhiei noastre, precum și cele ale altor
biserici creștine și ale religiei islamului.
În ceremonia de deschidere, Preafericirea Sa l-a onorat pe
domnul Ministrul Halasa pentru contribuția sa, oferindu-i o
pictura pe sticlă, acordându-i o distincție și fostului membru
al Parlamentului, domnul Fares Ibrahim, pentru contribuția
lui. Preafericirea sa a oferit de asemenea icoane tuturor
celor care au ajutat la promovarea acestui proiect, o plachetă
gravată reprezentând Haram Sarif, arhitecților care aparțin
religiei Islamului, și o icoană a Născătoarei de Dumnezeu
doamnei Wafaa Ksous și sponsorilor proiectului, domnul Swen
și soția sa, doamna Nina, originari din Munchen, Germania.
După ceremonia de deschidere, a fost oferită o masă la un
hotel din oraș.
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„Doamnelor și domnilor,
Ne-am adunat astăzi aici pentru o ocazie extraordinară și am
dori să profităm de această ocazie pentru a vă mulțumi că ați
fost astăzi aici.
Sărbătorim o perspectivă unică. Prin înființarea acestui
centru sportiv, creăm un loc pentru pregătirea în domeniul
sportului și o academie de formare a liderilor.
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În primul rând, pentru a-i încuraja pe tinerii noștri să
rămână în orașele și comunitățile lor de origine, pentru că în
această inițiativă pot vedea un viitor pentru ei înșiși aici.
Și în al doilea rând, să slujească împreună comunitățile
musulmane și creștine, care de-a lungul generațiilor au trăit
ca o familie sub domnia Regatului Hașemit.
Sportul este un limbaj global care nu discriminează. Sportul
aduce laolaltă oameni din toate categoriile sociale,
religioase, politice și economice, și oferă un temei comun
pentru noi prietenii și noi posibilități.
Patriarhia Ierusalimului, Maica tuturor Bisericilor și mama
culturală a acestui teritoriu, este recunoscătoare Dumnezeului
Atotputernic pentru că ne-a oferit această ocazie de a
înființa acest centru. Căci acest centru este o binecuvântare
pentru iubita noastră Iordania și pentru poporul său și o
încurajare extraordinară pentru alte proiecte de natură
similară, spre beneficiul oamenilor noștri și integritatea
societății
noastre multiculturale, multietnice și
multireligioase.
Suntem profund recunoscători Excelenței Sale, Domnului
Ministru, care a dat acest teren Patriarhiei spre a fi folosit
în beneficiul social comun al locuitorilor din regiunea Kerak

și pentru clarviziunea sa în privința potențialului acestei
întreprinderi ambițioase.
De asemenea, suntem profund recunoscători colegilor noștri
germani de la Lands Aid, care au dorit să ni se asocieze
pentru înființarea acestei academii unice și centru sportiv.
Deși nu există nicio îndoială că acest proiect pare ambițios,
credem cu tărie că acest centru va promova și va satisface
nevoile socio-economice ale zonei într-un mod practic. De
asemenea, suntem convinși că acest proiect va răspunde
nevoilor populației locale, în special ale tineretului nostru,
care va avea oportunități reale de a învăța și o speranță
pentru un viitor în țara lor de origine. Singura noastră
intenție ca Patriarhie este să slujim spre binele comun al
acestei comunități.
Cinstim astăzi angajamentul Majestății Sale, regele Abdullah
al II-lea, a cărui dedicare pentru bunăstarea tuturor din
Regatul Hașemit al Iordaniei este bine cunoscută și o sursă de
inspirație pentru toți. De asemenea, recunoaștem sprijinul
Alteței Sale Regale, Prințul Ghazi, fără a cărui atenție și
grijă neîncetată această lucrare nu ar fi de succes.
Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze acest proiect și pe toți cei
care sunt implicați în el, și fie ca Dumnezeu să binecuvânteze
întregul popor al iubitei noastre Iordania.
Vă mulțumesc. ”
Din partea Secretariatului-General

