SEMNAREA ACORDULUI ASUPRA
INTEGRĂRII
LUCRĂRILOR
LA
SFÂNTA EDICULĂ ȘI LA ROTONDA
DIN JURUL SFÂNTULUI MORMÂNT
În după-amiaza zilei de luni, 14/27 mai 2019, la Mânăstirea
Franciscană, a avut loc întâlnirea Înalt Preasfințitului
Teofil, Patriarhul Ierusalimului, a Părintelui Secretar
General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, și a
Părintelui Dragoman, Arhimandritul Matei, cu Franciscanii,
Custodele, Pr. Francesco Patton, Pr. Dobromiro, Pr. David, și
cu Patriarhul armean din Iersualim, Arhiepiscopul Nourhan
Manougian, Starețul armenilor de la Biserica Sfântului
Mormânt, Pr. Samuel și Pr. Gurion, pentru semnarea acordului
pentru încheierea lucrărilor de întreținere și restaurare a
Sfintei Edicule și a Rotondei, la doi ani de la finalizarea
lucrărilor de întreținere și restaurare a Sfintei Edicule, sub
îndrumarea tehnică a Universității Tehnice din Atena.
Preafericitul nostru Părinte și Patriarh al Ierusalimului
Teofil a ținut următorul discurs despre semnarea acestui
acord.
“Cuvioase Părinte,
Preafericirea Voastră,
Dragi frați,
Este o mare binecuvântare pentru noi să fim în acest loc
foarte special, și o mare binecuvântare că suntem pe punctul
de a semna confirmarea a ceea ce a fost menționat în în
documentele voastre, și anume confirmarea inițiativei luate
acum câțiva ani de a restaura Sfânta Ediculă
a Sfântului
Mormânt.

Este adevărat că inițiativa noastră comună și asocierea
noastră și acțiunea
de a lucra împreună la restaurarea
Sfintei Edicule a Sfântului Mormânt, care, aș putea spune, a
deschis o nouă etapă în istoria
noastră,în cooperarea
noastră, în co-existența noastră și, mai presus de toate, în
misiunea
noastră
și ca mărturie a Sfântului Oraș al
Ierusalimului și bineînțeles a Locurilor Sfinte, a căror
Cunună este Sfântul Mormânt. După cum ați spus și
dumneavoastră,acesta a devenit destinația principală nu doar
pentru pelerinii noștri creștini, dar și destinația tuturor
celorlalți vizitatori și a pelerinilor care nu sunt creștini.
Astăzi este o zi foarte specială într-adevăr, nu doar pentru
Comunitățile noastre, care sunt responsabile de custodia
Locurilor Sfinte, dar este important pentru Sfântul Oraș al
Ierusalimului pentru că oricine își dă seama acum și
recunoaște faptul că dacă
Ierusalimul își păstrează
caracterul creștin, aceasta depinde și de noi. Prin urmare,
misiunea noastră este una foarte importantă, nu doar în
termeni religioși, dar și în termeni diplomatici și
inevitabil, în termeni politici.
Aș dori din adâncul inimii să transmit

din partea Frăției

noastre, și din partea mea personal, mulțumirile și aprecierea
noastră, și sperăm și ne rugăm ca această inițiativă nu doar
să restaureze fundația și pavajul Sfântului Mormânt, dar să
ducă și la finalizarea restaurării Sfântului Mormânt, care a
început cu mulți ani în urmă. Și cred ca va duce
Sfântul Mormânt într-o nouă eră , într-o etapă nouă, pentru
că până acum , datorită lucrărilor de restaurare în curs de
desfășurare, neîndoielnic Sfântul Mormânt suferă din punct de
vedere al sfințeniei, sanctității și cinstirii sale. Dar prin
finalizarea lucrărilor de restaurare, Sfântul Mormânt își va
regăsi splendoarea.
Și trebuie să vă asigur că echipa noastră tehnică este
pregătită să se alăture echipei voastre tehnice, și , de
asemenea, echipei tehnice a fraților noștri armeni. Și suntem

pregătiți în orice mod posibil, să ne aducem contribuția,
astfel încât lucrările să se deruleze fără probleme, așa cum
s-a întâmplat cu restaurarea Sfântului Mormânt.
Vă mulțumesc foarte mult! Christos Anesti! Hristos a înviat!
Din partea Secretariatului General

