NIKOLAOS MATAR NU APARȚINE DE
PATRIARHIA IERUSALIMULUI
Pr. Nikolaos Matar, preot protopop al Sfintei Biserici a
Nașterii Maicii Domnului din orașul Corona, statul California
din SUA, continuă să afirme în mod fals că acționează sub
binecuvântarea și îndrumarea Patriarhiei Ierusalimului, în
ciuda scrisorii de eliberare de mai jos, care a fost emisă din
anul 2018 și a fost trimisă autorității sale ecleziastice
canonice, respectiv Înaltpreasfințitului Episcop Antonie de
Fasiani, din New York.
Protocol numărul: 75
Înalt Preasfințitului
Episcop de Fasiani
Dl. Antonios
Secretar al Sfintei Arhiepiscopii
din New York
Înalt Preasfinția Voastră
Cu multă dragoste frățească, i-am trimis Preafericirii Voastre
iubite Scrisoarea cu numărul de protocol 210/17 de pe 28
noiembrie 2017, cu privire la cazul Preotului Nikolaos Matar
din Corona, California, la Comunitatea Nașterii Maicii
Domnului, care a refuzat să supună îndrumării spirituale a
Înaltpreasfințitului Arhiepiscop al Americii.
Luând în considerare acest caz în Ședința Sfântului nostru
Sinod, vă înștiințez că Patriarhia noastră nu are nicio
legătură cu Preotul menționat de la în înființarea parohiei
sale în America și până în prezent, și am emis o Scrisoare de
eliberare, întrucât a fost hirotonit canonic de Biserica

Ierusalimului.
Prin urmare, anexez o copie a Scrisorii sale de eliberare,
transmit urările și dragostea Preafericirii Sale, de la
Preasfântul și de Viață Dătătorul Mormânt al Mântuitorului, și
rămân.
În Orașul Sfânt al Ierusalimului, 9 februarie 2018.
Cu dragoste în Hristos,
Aristarh
Archiepiscop al Constantinei
Părinte Secretar-General

SCRISOARE DE ELIBERARE
Prin această scrisoare Patriarhală, confirmăm că Părintele
Nikolaos Matar, preot al Patriarhiei Ierusalimului, în urma
unei decizii a Sfântului Sinod care a fost convocat în mod
corespunzător la 22 februarie 2018, a fost eliberat canonic
din rândul clerului. Patriarhiei. Această eliberare a fost
acordată fără prejudecăți sau ca urmare a vreunei discipline
bisericești, iar părintele Nikolaos Matar este liber să fie
primit în orice jurisdicție ortodoxă canonică fără impediment.
Ca să întărim această mărturie, am aplicat pecetea noastră la
această scrisoare în Orașul Sfânt al Ierusalimului, în ziua de
19 martie a anului Domnului nostru 2018.
TEOFIL III
PATRIARH AL IERUSALIMULUI
Patriarhia Ierusalimului denunță exploatarea numelui și a
paginii sale de web și anunță că nu are nicio relație,
cooperare și nicio comunicare cu părintele Nikolaos Matar,

pentru informațiile și folosul Congregației Ortodoxe din
America și din alte părți.
Din partea Secretariatului-General

ARHIMANDRITUL
AGHIOTAFIT
MARTYRIOS A PLECAT LA DOMNUL
Frăția Aghiotafită anunță cu tristețe, dar cu tristețe în
Domnul, Cel Care a fost răstignit în trup și a înviat din
morți, plecarea din această lume a unui membru al său,
arhimandritul Martyrios Dikey.
Arhimandritul Martyrios, al cărui nume în lume a fost Marinos
Dikey, a avut o educație excelentă în informatică. S-a
alăturat Frăției Aghiotafite ca monah în septembrie 2009 și a
fost hirotonit diacon în noiembrie 2009. A fost hirotonit
preot în 2014 și a devenit arhimandrit în 2019.
A slujit cu conștiinciozitate în lucrările la care a fost
numit, la Biserica Sfântului Mormânt, la Secretariatul
General, la Școala Patriarhală de pe Sion, la Comitetul de
Finanțe, la Exarhia Sfântului Mormânt din Cipru și în ultimii
ani la Altarul din Madaba.
Luni dimineață, 19 mai / 1 iunie 2020, a fost găsit mort în
chilie de către egumenul Mănăstirii din Madaba, Arhimandritul
Rafael, și a fost dus la spital, unde moartea sa a fost
confirmată ca fiind cauzată de un atac de cord.
Marți dimineață, pe 20 mai / 2 iunie 2020, Preafericitul
Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil a

oficiat o slujbă de pomenire pentru odihna sufletului său la
Biserica Mănăstirii Sfinților Constantin și Elena.
La amiaza aceleiași zile, slujba de înmormântare a avut loc la
Madaba, condusă de ÎPS Arhiepiscop Hristofor al Kyriakoupolei,
cu participarea Arhimandritilor Inochentie și Ieronim, a
preoților și membrilor parohiei din Madaba.
Veșnica lui pomenire!
Din partea Secretariatului-General

DECLARAȚIE REFERITOARE LA
REDESCHIDEREA
SFÂNTULUI
MORMÂNT
În urma evoluției situației din Țara Sfântă, noi, ÎntâiStătătorii celor trei comunități, custozi ai Basilicii
Sfântului Mormânt și a Învierii, dorim să informăm că începând
de duminică, 24 mai, acest loc preasfânt va fi din nou
accesibil credincioșilor pentru vizite și rugăciuni.
Din motive de siguranță și pentru a evita riscul unei noi
răspândiri a infecției cu COVID-19, la început numărul va fi
limitat (la 50 de persoane), iar Basilica va fi accesibilă
numai celor care nu au febră sau simptome de infecție și au
fața acoperită în mod adecvat.
De asemenea, va fi necesar să păstrați o distanță minimă de 2
metri între fiecare persoană și să evitați orice act de
închinare care ar putea include contactul fizic, cum ar fi

atingerea și sărutarea pietrelor, icoanelor, veșmintelor și a
personalului din Basilică, precum și respectarea întotdeauna a
instrucțiunilor date.
Din acest loc sfânt, în acest timp de Paște, ne continuăm
rugăciunile, cerând sfârșitul acestei pandemii.
TEOFIL III –Patriarhul Greco-Ortodox al Ierusalimului
FRANCESCO PATTON – Custode al Țării Sfinte
ABP. NOURHAN MANOUGIAN –Patriarhul Armean al Ierusalimului

CA
RĂSPUNS
LA
EPIDEMIA
CAUZATĂ
DE
CORONAVIRUS:
PATRIARHUL
TEOFIL
III
SCUTEȘTE CHIRIAȘII DIN ORAȘUL
VECHI AL IERUSALIMULUI DE LA
PLATA CHIRIEI PE ANUL 2020
Ierusalim 28-3-2020

În urma nobilei inițiative a regelui Abdullah al II-lea al
Iordaniei, custodele hașemit al Locurilor Sfinte islamice și
creștine din Țara Sfântă, Patriarhul Ierusalimului,
Preafericitul Patriarh Teofil al III-lea, i-a scutit astăzi pe
toți chiriașii de pe proprietățile Bisericii Ortodoxe din
interiorul zidurilor Orașului Vechi al Ierusalimului de la

plata chiriei pe anul 2020. Această acțiune este întreprinsă
în sprijinul comunității diverse din Ierusalim și pentru a
spori statornicia rezidenților săi în lumina circumstanțelor
excepționale ale epidemiei Coronavirus.

Patriarhul Theophilos a spus că Patriarhia Ortodoxă a
Ierusalimului dorește să sprijine comunitatea locală material
și moral pentru a face față dificultăților asociate epidemiei
Coronavirus, adăugând că ușile Patriarhiei sunt deschise
tuturor persoanelor care au nevoie de ajutor pentru a face
față împrejurărilor actuale și a chemat toată lumea să
respecte instrucțiunile autorităților privind distanțarea
socială, izolarea la locuință și luarea măsurilor necesare
pentru a depăși criza. Preafericitul S-a rugat ca
Atotputernicul Dumnezeul să ridice epidemia și să-Și trimită
mila asupra creației Sale.

Părintele Issa Musleh, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei
Ortodoxe din Ierusalim, a declarat că Preafericitul Teofil III
lucrează pentru a crește eficacitatea instituțiilor
Patriarhiei în confruntarea cu epidemia de Coronavirus.
Părintele Musleh a adăugat că pe lângă această măsură recentă,
Patriarhia a condus o campanie de susținere a rezidenților
Guvernoratului Betleem prin distribuirea a 1.200 de pachete
alimentare și a donat cincizeci de mii de dinari iordanieni
Ministerului Sănătății din Iordania. Aceasta este o chestiune
de responsabilitate socială, bazată pe angajamentul Bisericii
de a sluji comunitatea și de a oferi tot ce se poate în
sprijinul oamenilor în aceste împrejurări dificile.

DECLARAȚIE REFERITOARE LA
BISERICA SFÂNTULUI MORMÂNT
Joi, pe 13/26 martie 2020, cele Trei mari Comunități, și anume
Patriarhia Ortodoxă Greacă din Ierusalim, Custodia Țării
Sfinte a Franciscanilor și Patriarhia Armenilor din Ierusalim,
care sunt responsabile de Status Quo, au publicat anunțul
menționat mai jos, în care se precizează că slujbele de la
Biserica Sfântului Mormânt vor continua să se țină prin
slujirea Părinților fiecărei Comunități, în conformitate cu
Tipicul din Status Quo. Cu toate acestea, va exista o reducere
semnificativă a numărului de slujbe la care participă
credincioșii, pentru a respecta în continuare precauțiile de
securitate împotriva virusului COVID-19.
„În urma evoluției situației din Țara Sfântă, noi ÎntâiStătătorii celor Trei Comunități cărora Pronia le-a dat harul
și cinstea de a aduce laude Domnului în Basilica Sfântului
Mormânt și a Învierii, dorim să informăm că slujbele din
comunități, a grecilor ortodocși, a catolicilor și a
armenilor, vor continua în mod regulat, deși din motive de
siguranță și pentru a evita riscul difuzării infecției cu
COVID-19, numărul participanților la sărbători va fi limitat
la puține persoane și Basilica va fi accesibile doar în timpul
Sfintelor Liturghii.
Dorim să ne asigurăm că în interiorul Basilicii, rugăciunile
celor Trei Comunități vor continua, mai degrabă decât să se
intensifice, solicitând Tatălui Ceresc sfârșitul pandemiei,
vindecarea bolnavilor, protecția personalului medical,
înțelepciune pentru conducători și guvernanți și mântuire
pentru cei care și-au pierdut viața. Ridicăm această rugăciune
din chiar locul în care, prin jertfa propriei Sale vieți pe
Golgota și prin Învierea Sa din Mormânt a treia zi, Unul
Născut și iubit Fiu Iisus Hristos, a învins răul, păcatul și
moartea.”

TEOFIL III
MANOUGIAN

FRANCESCO PATTON

ARH. NOURHAN

Patriarhul
Custodele Țării Sfinte
Patriarhul Armean al
Greco-Ortodox
Ierusalimului
al Ierusalimului

DECLARAȚIA
CELOR
TREI
COMUNITĂȚI
MAJORE
DE
LA
BISERICA SFÂNTULUI MORMÂNT
REFERITOARE LA COVID-19
Vineri, pe 7/20 martie 2020, cele trei mari comunități
responsabile de pelerinaje la Sfintele Altare, și anume
Patriarhia Greco-Ortodoxă a Ierusalimului, Custodia Țării
Sfinte a franciscanilor și Patriarhia Armenilor din Ierusalim
au dat publicității o declarație care le spunea credincioșilor
creștini că Biserica Sfântului Mormânt, Înfricoșătoarea
Golgota și Preasfântul Mormânt vor rămâne deschise pentru
slujbe, conform Status Quo-ului existent, și că pot veni
pentru rugăciune, conformându-se instrucțiunilor autorităților
locale pentru a-și proteja sănătatea. Declarația urmează mai
jos:

Dragi frați și surori,
Lumea noastră se confruntă în prezent cu o perioadă de criză
și de urgență, în timp ce multe țări și popoare combat
răspândirea COVID-19. În multe locuri de pe glob, infecția se
răspândește rapid, iar victimele sunt în continuă creștere.
Organizația Mondială a Sănătății a declarat situația drept
pandemie globală.
În fața acestei situații periculoase, guvernele din întreaga
lume sunt mobilizate pentru a rezista și a restricționa
răspândirea acestui virus. În multe locuri, au fost adoptate
măsuri severe care au dus la restricții de mișcare, menținând
operative doar unități cruciale.
Această situație periculoasă nu a trecut peste Țara Sfântă și
Orașul Sfânt al Ierusalimului în care toți fiii lui Avraam,
evrei, creștini și musulmani, își ridică rugăciunile către
Atotputernicul Dumnezeu. Suntem chemați să trăim de data
aceasta cu credință și încredere în mila Domnului și în grija
Lui pentru toate făpturile Sale.
În

același

timp,

suntem

chemați

să

ne

conformăm

instrucțiunilor autorităților civile competente pentru a
asigura securitatea și bunăstarea întregii populații.
Prin urmare noi, Întâi-Stătătorii Bisericilor, responsabili de
Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, îi îndemnăm pe toți
să respecte pe deplin dispozițiile de sănătate publică, pe
măsură ce sunt publicate.
Comunitățile care trăiesc în cadrul Bisericii Sfântului
Mormânt vor continua viața obișnuită a Bisericii, în
conformitate cu instrucțiunile pentru sănătatea publică. Vom
fi uniți spiritual în scopul nostru de a păstra tradiția de-a
lungul secolelor de rugăciune continuă în Biserică, chiar și
în aceste vremuri triste, când pelerinii nu pot ajunge la
Ierusalim și credincioșii localnici sunt obligați să rămână în
casele lor.

În consecință, păstrând Biserica deschisă, rugăm închinătorii
să:
Se abțină de la orice adunare de peste 10 persoane în același
loc și în același timp în Bazilică.
Păstreze o distanță minimă de 2 metri între persoane.
Evite orice formă de închinare care ar putea include contactul
fizic, cum ar fi atingerea și sărutarea pietrelor, atingerea
icoanelor, a veșmintele și a personalului din Basilică.
Respecte întotdeauna instrucțiunile autorităților.
Sfântul Mormânt este locul suprem al speranței. Speranța că
credința va învinge îndoiala, că lumina va învinge întunericul
și viața va triumfa asupra morții. Din acest loc sfânt și în
acest timp de pregătire duhovnicească pentru Paște, și de
criză globală, ne alăturăm rugăciunilor celor ale
credincioșilor din toate religiile, cerând sfârșitul acestei
pandemii. Ne rugăm pentru toți cei afectați de virusul din
întreaga lume și ne exprimăm simpatia și recunoștința față de
cei care ajută și au grijă de victime.

TEOFIL

III

Patriarhul
Sfinte
GrecoOrtodox
Ierusalimului
al Ierusalimului

FRANCESCO
ARH. NOURHAN MANOUGIAN

PATTON

Custodele Țării
Patriarhul Armean al

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.
Patriarhii și Șefii Bisericilor din Ierusalim
+ Patriarhia

Greacă Ortodoxă

+ Patriarhia Armeană Apostolică Ortodoxă
+ Administrator Apostolic, Patriarhia

Latină

+ Custodia Țării Sfinte
+ Patriarhia Coptă Ortodoxă, Ierusalim
+ Patriarhia

Siriană Ortodoxă

+ Patriarhia

Etiopiană Ortodoxă

+ Patriarhia Greco-Melchită-Catolică
+ Exarhatul Patriarhal Maronit
+ Biserica
Mijlociu

Episcopală

a

Ierusalimului

și

a

Orientului

+ Biserica Evanghelică Luterană din Iordania și Țara Sfântă
+ Exarhatul Catolic Patriarhal Sirian
+ Exarhatul Catolic Patriarhal Armean

ANUNȚ DIN PARTEA BISERICILOR
IERUSALIMULUI CU REFERIRE LA
VIRUSUL COVID_19
Luni, 25 februarie / 9 martie 2020, cele trei comunități
majore constituite pe criterii religioase, Patriarhia GreacăOrtodoxă a Ierusalimului, Custodia Franciscană a Țării Sfinte
și Patriarhia Armeană din Ierusalim, au publicat un anunț,
îndemnând oamenii să se conformeze măsurilor de precauție și
instrucțiunilor formulate prin decizii ale autorităților
guvernamentale cu privire la Basilica Nașterii din Betleem.
Anunțul este reprodus mai jos:
„Iubiți frați,
Și în Țara Sfântă, trecem printr-o perioadă de încercare și de
urgență din cauza virusului COVID-19 care se răspândește în
întreaga lume. Suntem chemați să trăim de această dată
continuând să avem încredere în Tatăl nostru Ceresc, care are
grijă de toate făpturile Sale.
Cu toate acestea, situația de urgență continuă ne face să fim
atenți și la îndeplinirea dispozițiilor pe care autoritățile
civile competente le adoptă pentru a proteja sănătatea publică
și binele comun.
Prin urmare, în conformitate cu recentul decret al
Ministerului Palestinian al Sănătății, emis la 5 martie 2020,
prin prezenta noi, Întâi-Stătătorii Bisericilor responsabile
de Biserica Nașterii din Betleem, îi îndemnăm pe toți să
respecte dispozițiile și instrucțiunile autorităților civile,
așa cum sunt detaliate în decret.”

TEOFIL III
ARH. NOURHAN MANOUGIAN

FRANCESCO PATTON

Patriarhul GrecoPatriarhul Armean

Custodele Țării Sfinte
Ortodox al

Ierusalimului
al Ierusalimului

GUVERNUL MAGHIAR OFERĂ BURSE
CREȘTINILOR
Guvernul Ungariei s-a implicat de mai mulți ani pentru
protecția creștinilor pe plan internațional și în Țara Sfântă,
și a anunțat recent Patriarhiei decizia prezentată mai jos, de
a acorda burse creștinilor palestinieni:
„Către ÎPS Arhiepiscop al Constantinei,
Înalt Preasfinția Voastră,
Ungaria a oferit continuu burse studenților palestinieni
talentați din anii ’70, printre ei mulți fiind creștini, care
joacă roluri importante în societatea palestiniană. Guvernul
Ungariei a înființat programul Stipendium Hungaricum acum 5
ani, care a creat un nou cadru instituțional pentru studiile
studenților internaționali în Ungaria. În cadrul acestui
program, Ungaria a semnat un acord cu Ministerul Educației
Superioare a Palestinei privind acordarea a 60 de burse
complete pentru studenți palestinieni talentați pentru studii
de licență, master și doctorat. Apelul pentru candidaturi
pentru anul următor a fost anunțat pe site-ul Ministerului
Educației Superioare, termenul limită fiind 15 ianuarie 2020.

Apelul
pentru
candidaturi
este
disponibil
aici:
http://www.mohe.pna.ps/scholarships / post / 5224
Înalt Preasfinția Voastră,
Aș dori să vă atrag atenția asupra acestei oportunități și să
vă rog să aveți amabilitatea de a-i încuraja pe tinerii
studenți creștini să candideze pentru aceste burse. Foarte
curând voi trimite Invitația pentru candidaturi în Programul
de Burse Creștine, care va fi disponibil.
Dacă aveți întrebări sau sugestii, vă rugăm să nu ezitați să
mă contactați direct sau biroul meu din Ramallah.
Cu respect,
Rada Csaba ”
Detalii cu privire la burse vor fi furnizate la timp.
Tinerii greco-ortodocși vorbitori de limba arabă interesați de
acest lucru pot candida prin intermediul Patriarhiei.
Din partea Secretariatului General

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

