REPREZENTANTUL SPECIAL AL UE
PENTRU PACEA ÎN ORIENTUL
MIJLOCIU
ÎN
VIZITĂ
LA
PATRIARHIE
Joi, 27 mai, Preafericitul Părinte Patriarh Teofil III i-a
primit pe domnul Sven Koopmans, reprezentantul special al UE
pentru Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, și pe domnul
Sven Kühn von Burgsdorff, principalul reprezentant al Uniunii
Europene în Palestina, însoțiți de o delegație de diplomați
europeni și ambasadori, la sediul Patriarhiei Ierusalimului.
Alături de șefii Bisericilor din Ierusalim, Preafericirea Sa
i-a salutat pe reprezentanți și ambasadori în numele tuturor
Bisericilor din Țara Sfântă, exprimându-și aprecierea pentru
vizita care vine într-un moment sensibil prin care trece
regiunea. Preafericirea Sa a afirmat, de asemenea, relațiile
bune dintre oamenii din Țara Sfântă și Europa și rolul
important pe care îl joacă pelerinii europeni în Țările
Sfinte, în special în Ierusalim, dornici de întoarcere după
eliminarea restricțiilor de călătorie cauzate de pandemia de
COVID-19. Evidențiind marile greutăți economice pe care le are
și continuă să le provoace această pandemie în diferite părți
ale Țării Sfinte, Patriarhul Ierusalimului și liderii
Bisericilor au indicat că evenimentele recente din Țara
Sfântă, în special războiul de pe Fâșia Gaza, au complicat
scena și au adâncit rănile deja provocate de pandemie.
Liderii Bisericilor au avertizat cu privire la puterea și
influența crescândă a radicalilor israelieni, care vizează
creștinii și musulmanii din Țara Sfântă. Acest radicalism a
ajuns la punctul de a se face agresiuni verbale și fizice
repetate împotriva clerului creștin fără urmărire penală sau
pedeapsă legală. Ultima dintre acestea a fost asaltul fizic

asupra a doi clerici armeni din afara zidurilor mănăstirii
lor, care se află în inima Cartierului armean, pe lângă
asaltul asupra școlii-seminar teologic ortodox grec de pe
Muntele Sion și atacul incendiar asupra Bisericii tuturor
națiunilor – Ghetsimani, explicând că aceste atacuri, care
apar prea des, au devenit din păcate parte din viața de zi cu
zi.
La rândul său, Patriarhul Teofil a afirmat că clerul creștin
lucrează pentru justiție, pace și securitate în Țara Sfântă,
dar cea mai mare preocupare a lor este protejarea
comunităților creștine locale, în special în Ierusalim, „ca
Biserici, am stat puternici și uniți în fața violenței și a
vandalismului în curs. Dar situația s-a schimbat semnificativ.
Dacă ar fi pur și simplu să avem de-a face cu hărțuirea, ne-am
putea descurca. Dar miza este acum prea mare. Căci suntem față
în față cu grupuri radicale care caută și lucrează în mod
sistematic pentru evacuarea noastră din Orașul Sfânt, fie în
amenințarea de a pune mâna pe proprietățile Bisericii, mai
exact de la Poarta Jaffa – care este intrarea în cartierul
creștin și spre drumul pelerinilor către Sfântul Mormânt – sau
în Sheikh Jarrah – unde încercările din ultimele zile de a
disloca forțat localnicii au izbucnit în violența pe care am
văzut-o pe ecranele televizoarelor noastre.”
În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, liderii
Bisericilor au subliniat că salvarea prezenței creștine
autentice în regiune păstrează natura sa diversă, identitatea
adevărată și trăsăturile unice și că toate acestea se
confruntă acum cu un mare pericol datorat grupurilor radicale
israeliene, adăugând că Bisericile și creștinii au drepturi
istorice în Țara Sfântă și sunt dedicați păcii în ciuda
situației la care sunt expuși. Preafericiții și Înalt
Preasfințiții au subliniat, de asemenea, că ușile
ierusalimitenilor vor rămâne deschise pelerinilor din întreaga
lume, subliniind importanța custodiei hașemite a locurilor
sfinte creștine și islamice din Țara Sfântă, precum și rolul

remarcabil de conducere pe care Majestatea Sa Regele Abdullah
al II-lea îl joacă în păstrarea acestei tutele și în
protejarea sfințeniilor din Orașul Sfânt.
În cele din urmă, șefii Bisericilor au cerut sprijinul
comunității internaționale, în eforturile de confruntare a
grupurilor radicale israeliene, pentru a apăra prezența
creștină autentică în Ierusalim și în restul Țării Sfinte, în
cadrul unei adevărate cooperări și a unui parteneriat care
respectă rezoluțiile și legitimitatea internațională și
păstrează acordul Status Quo în locurile sfinte.

