DECLARAȚIE A BISERICILOR DIN
IERUSALIM
CU
PRIVIRE
LA
COVID_19
În urmă cu câteva zile, cele trei mari comunități, Patriarhia
Ierusalimului, Custodia Țării Sfinte și Patriarhia Armenilor
din Ierusalim au publicat un anunț cu privire la Basilica
Nașterii din Betleem pentru reducerea transmiterii virusului
COVID-19, și ieri, 1/14 martie 2020, toate Bisericile din
Ierusalim, sub conducerea Preafericitului Părinte al nostru și
Patriarh al Ierusalimului Teofil, au publicat următoarea
declarație, îndemnând eparhiile lor din toate jurisdicțiile
lor să urmeze instrucțiunile autorităților civile și să
sporească lucrările de rugăciune, milostenie și dragoste, care
sunt plăcute lui Dumnezeu.
Din partea Secretariatului General
DECLARAȚIE A PATRIARHILOR ȘI ÎNTÂI-STĂTĂTORILOE BISERICILOR
DIN IERUSALIM
REFERITOARE LA PANDEMIA COVID-19
14 martie 2020
Planeta noastră Pământ, în acest moment dificil și provocator,
suferă de pandemia COVID-19 care a afectat atât de mulți
oameni și a cules mii de vieți. Pentru a face față acestei
pandemii care pune viața în pericol, este esențial ca oamenii
și comunitățile noastre să respecte prevederile și
instrucțiunile autorităților civile din țările în care trăim.
În același timp, noi, Patriarhii și Șefii Bisericilor din
Ierusalim, Îl chemăm pe Dumnezeu Cel Atotputernic să se uite
la situația noastră și să fie milostiv față de lumea noastră
în suferință. Cu toții suntem chemați să trăim această

perioadă continuând să avem încredere în Tatăl nostru Cel
Ceresc, Care are grijă de toate făpturile Sale. Prin urmare,
este bine să intensificăm rugăciunea personală, postul și
milostenia și să mergem în lumina iubirii lui Dumnezeu.
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