
    

 

SEFILOR DE BISERICI Şi PATRIARHILOR DIN IERUSALIM 
 

 

 Auzim strigătul COPIILOR NOŞTRI 

Noi, patriarhii şi şefii de biserici din Ierusalim , auzim strigătul de speranţa pe care copiii 
noştri îl  lansează în timpurile dificile, pe care noi le trăim în această Ţară Sfântă. Noi le aducem 
sprijinul nostru şi suntem cu ei în credinţa lor,  în speranţa lor, in dragostea şi viziunea pentru 
viitor.  Suntem, de asemenea, alături de ei şi de toţi cei apropiaţi nouă, atât liderilor israelieni, 
cât şi al palestinienilor,  comunitătii Internaţionale şi bisericilor din întreaga lume, pentru a 
accelera împlinirea dreptăţii, păcii şi reconcilierii în această Ţară Sfântă. Îi cerem lui Dumnezeu 
să binecuvânteze pe toţi copiii noştri , oferindu-le mai multa putere pentru a contribui în mod 
eficient la stabilizarea şi dezvoltarea comunităţii lor, pentru a deveni o comunitate de iubire, 
încredere, dreptate şi pace. 

Preafericitul Părinte Patriarh Teofil III, Biserica Ortodoxă Greacă 

Preafericitului Părinte Patriarh Fouad Twal, Biserica Latină 

Preafericitului Părinte Patriarh Torkom Manougian, Biserica Armeană Ortodoxă 

Părintele Reverend Pierbattista Pizzaballa, din Ţara Sfântă 

Excelenţa Sa Arhiepiscopul Dr. Anba Abraham, Copte 

Excelenţa Sa Arhiepiscopul Mar  Sverios Malki Murad, sirian ortodox 

Excelenţa Sa Arhiepiscopul Paul Nabil Sayah, maronit 

Excelenţa Sa Arhiepiscopul Abba Mathaious, etiopian 

Excelenţa Sa Arhiepiscopul Joseph - Jules Zerey, greco-catolic 

Episcopul Gregor Peter Malki, sirian catolic 

Episcopul Munib A. Younan, luteran 

Episcopul Suheil Dawani, anglican 

Episcopul Raphael Minassian, armeano- catolic. 

 

 

 
Ierusalim, 15 decembrie 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Kairos Palestina 

 
Documentul lansat în Betleem 11 decembrie 2009 

De către Consiliul Ecumeni al Bisericilor  

 
Prezentare generală şi geneza documentului 

 
Acest document este cuvântul creştinilor palestinieni adresat lumii întregi cu privire la ceea ce 
se întampla in Palestina. Acesta a fost scris într-un moment când am dorit să vedem slava 
harului lui Dumnezeu în această ţară şi suferinţa oamenilor care locuiesc acolo. In acest spirit, 
documentul acesta solicită comunităţii internaţionale să stea alături de palestinieni care au 
îndurat opresiune, deportare, suferinţă şi o reală segregaţie rasială in ultimele şase 
decenii. Suferinţele continuă, în timp ce comunitatea internaţională priveşte in tăcere statul 
ocupant Israel. Cuvântul nostru este un strigăt de speranţă însoţit de dragoste, de rugăciune şi 
încredere în Dumnezeu . Ne adresăm în primul rând nouă înşine şi apoi tuturor bisericilor şi 
tuturor creştinilor din lume, cerându-le sa lupte împotriva nedreptăţii şi a segregaţiei rasiale, 
îndemnându-i să lucreze pentru pace  în regiunea noastră, invitându-i să revizuiască teologiile 
care servesc la justificarea crimelor împotriva poporului nostru şi a exproprierii terenurilor 
noastre. 

 
În acest moment istoric, noi creştinii palestinieni , declarăm că ocupaţia militara din ţara noastră 
este un păcat împotriva lui Dumnezeu şi a umanităţii , şi că orice teologie care legitimează 
ocupaţia este departe de învăţăturile creştine pentru că adevărata teologia creştină este o 
teologie a iubirii şi a solidarităţii cu oprimarea, un apel la justiţie şi egalitate între popoare. 

 
Acest document a venit spontan şi nu este rezultatul unei coincidenţe. 
Nu este o reflecţie teologică, nici un document politic , ci mai degrabă un document de 
credinţă şi de luptă. Importanţa sa constă în exprimarea sinceră de îngrijorare a oamenilor  şi în 
percepţia acestui moment al istoriei pe care o traversăm. Acesta are scopul de a fi profetic  în 
examinarea lucrurilor aşa cum sunt, lipsite de ambiguitate şi în forţă. In plus, acesta prezintă 
sfârşitul ocupaţiei teritoriului palestinian de către israelieni şi toate formele de discriminare ca 
soluţia care va duce la o pace justă şi durabilă. 

Documentul cheamă, de asemenea, toate popoarele , toţi liderii politici şi factorii de decizie să 
pună presiune pe Israel  si să ia măsurile legale in scopul constrângerii guvernului israelian de a 
pune capăt opresiunii şi sfidării dreptului  internaţional . Documentul exprimă în mod clar poziţia 
că rezistenţă non-violentă la nedreptate este un drept şi o datorie pentru toţi palestinienii, 
inclusiv creştinii. 

Autorii acestui apel au lucrat timp de peste un an în rugăciune şi au schimbat puncte de vedere, 
fiind conduşi de credinţa lor în Dumnezeu şi dragostea lor pentru poporul lor, 
ţinând cont de opinia multor prieteni: palestinieni, arabi şi persoane din comunităţile 
internaţionale.  Suntem recunoscători prietenilor noştri pentru solidaritatea impărtăşită. 



Fiind creştini palestinieni, sperăm că acest document va marca un punct de cotitură şi 
 va oferi orientare tuturor persoanelor iubitoare de pace din lume, în special surorilor si fraţilor 
noştri creştini. De asemenea, sperăm că acest document va fi primit in mod pozitiv si va 
beneficia de un sprijin puternic, cum a fost cazul  si pentru documentul sud african,  
Kairos publicat în 1985 şi care s-a dovedit in timp, un instrument în lupta împotriva 
opresiunii şi ocupaţiei. Noi credem că eliberarea de sub ocupaţie este în interesul 
tuturor popoarelor din regiune, pentru că problema este nu numai una de ordin politic , ci pentru 
că reprezintă o problemă în care fiinţele umane sunt distruse. 

 
Ne rugăm lui Dumnezeu să ne inspire pe toţi, în special  pe liderii noştri şi  pe cei care iau 
deciziile politice, pentru a găsi calea dreptăţii şi egalităţii, pentru a conştientiza că este singura 
cale care duce la adevărata pace pe care o căutăm. 

  
Preafericitul  Michel Sabbah, Patriarhul latin emerit al Ierusalimului 

Eminența Sa, Arhiepiscopul Sebaste Ortodoxe, Atallah Hanna 

Tatăl Jamal Khader, decan al Facultăţii de Arte de la Universitatea Catolică din Betleem 

Tatăl Rafiq Khoury, Patriarhia latină a Ierusalimului 

Rev. Dr. Mitri Raheb, Biserica Evanghelică Luterană din Ierusalim 

Rev. Naim Ateek , Biserica Anglicană din Ierusalim , fondator al mişcării ecumenice de eliberare 
Sabeel 
Rev .Dr. Yohana Katanacho, decan al Colegiului Biblic al Universităţii din Nazaret 

Rev. Fadi Diab, Biserica  Anglicană din Ierusalim  

Dr. Jiries Khoury, preşedintele centrului  Al - Lika din Betleem 

Dna Cedar Duaybis, membru al consiliului de administraţie al Centrului de Eliberare  Sabeel 

Dna Nora Kort, Patriarhia Ortodoxă Greacă din Ierusalim 

Lucy Thaljieh Centrul Wia'm (mişcarea de promovare a societăţii palestiniene democratică şi 
corectă) 

 Dl Abu Nidal El Zuluf , YMCA (mişcare creştină a tinerilor) din Beit Sahour 

 Dl Yusef Daher, Patriarhia greco-catolică din Ierusalim 

Domnul Rifat Kassis, preşedintele şi coordonatorul iniţiativei Apărarea Copii International  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un moment de adevăr 

Un cuvânt de credinţă, speranţă şi iubire venit din inima suferinţei palestiniene 

 

Introducere 

 Noi, un grup de creştini palestinieni, după rugăciune, reflecţie şi opinii schimbate in faţa 
lui Dumnezeu dovedind ca trăim pe pământul nostru, sub ocupaţie israeliană, vrem sa facem 
auzit, astăzi, strigătul nostru, un strigăt de speranţă în absenta oricărei speranţe, uniţi în 
rugăciunea noastră in credinţa că Dumnezeu veghează în Providenţa Sa, asupra tuturor 
locuitorilor acestui pământ. Inspirându-ne din misterul dragostei lui Dumnezeu pentru toţi şi din 
misterul prezenţei sale divine în istoria popoarelor, şi, în special, în istoria pământului 
nostru,vrem sa impărtaşim cuvântul nostru, în calitate de creştini şi palestinieni, un cuvânt de 
credinţă, de speranţă şi  de iubire. 

De ce acum ? Pentru ca drama poporului palestinian a ajuns astăzi într-un moment critic, 
iar cei care pot lua decizii se mulţumesc să gestioneze conflictul si nu sa acţioneze  în mod 
serios pentru a-l rezolva. Aceasta situaţie umple inimile credincioşilor de durere şi de întrebări, 
precum: ce face comunitatea internaţională ? Ce fac liderii politici în Palestina, in Israel şi in 
lumea arabă ? Şi care este reacţia Bisericii ? Deoarece nu este doar o problemă politică, ci mai 
degrabă o politică care distruge fiinţa umana. Şi asta priveşte Biserica. Ne adresăm fraţilor şi 
surorilor noastre din bisericile noastre de aici, din această ţară. De asemenea, in calitatea 
noastră de palestinieni şi în calitate de creştini, adresam apelul nostru liderilor  religioşi şi 
politici,  societăţii noastre palestiniene şi societăţii israeliane, responsabililor  comunităţii 
internaţionale, atât fraţior, cat şi surorilor noastre din bisericile din întreaga lume. 

 

1 . Realitatea 

 
1.1 " Ei spun " Pace ! Pace! " Şi nu există nici urmӑ de pace " (Ier. 06:14 ). Toţi vorbesc 

despre pace si despre procesul păcii din Orientul Mijlociu, însa, până în prezent, totul reprezintă 
doar vorbe goale. În timp ce realitatea este aceea a ocupaţiei palestiniene de către israelieni, 
privarea noastră de libertate şi tot ceea ce rezultă din aceasta situaţie: 

1.1.1 Zidul de separare, care a fost construit pe  teritoriu palestinian, teritoriu care a fost 
confiscat, a transformat oraşele şi satele noastre în închisori şi a făcut cantoane separate şi 
împrăştiate. Fâşia Gaza, după crudul război declanşat de Israel in decembrie 2008-ianuarie 
2009, continuă să trăiască in condiţii inumane, sub embargou permanent şi rămâne izolată din 
punct de vedere geografic de restul teritoriilor palestiniene. 

1.1.2 Coloniile israeliene, care ne deposedează de pământul nostru, în numele lui Dumnezeu 
sau în numele forţei, controlează resursele noastre naturale, în special apa şi terenurile 
agricole, privând  sute de mii de palestinieni de resursele lor. Ele sunt acum un obstacol faţă de 
orice soluţie politică. 

1.1.3 Umilinţa la care suntem supuşi în fiecare zi la punctele de control militar, pentru a ajunge 
la locul nostru de muncă, la şcolile la spitalele noastre. 

1.1.4 Desparţirea între membrii aceleiaşi familii, care face viaţa de familie imposibila pentru mii 
de palestinieni, in special acolo unde unul dintre soţi nu are buletin israelian. 

1.1.5 Libertatea religioasă este ea insăşi  îngradită,  libertatea de acces la locurile sfinte 
devine limitată, sub pretextul securităţii. Locurile sfinte din Ierusalim sunt inaccesibile unui 



număr mare de creştini si musulmani din Cisiordania si din Fâşia Gaza. Locuitorii Ierusalimului 
nu pot accede la Locurile Sfinte in timpul anumitor zile de sărbatoare, tot aşa cum anumiţi preoţi 
arabi nu pot intra in Ierusalim prea uşor. 

1.1.6 Refugiaţi sunt, de asemenea, parte din realitatea noastră . Majoritatea locuiesc in tabere, 
în situaţii dificile pentru fiinţele umane. Ei aşteaptă generaţie după generaţie dreptul de a reveni. 
Care va fi soarta lor? 

1.1.7 Miile de deţinuţi din închisorile israeliene sunt, de asemenea, parte din realitatea 
noastră. Israelienii mută munţii din loc pentru a câştiga eliberarea unui prizonier, dar miile de 
prizonieri palestinieni din închisorile israeliene, când vor fi eliberaţi? 

1.1.8 Ierusalimul este centrul realităţii noastre. De asemenea, Ierusalim este un simbol al păcii 
şi un semn de conflict . Autorităţile israeliene nu încetează să golească Ierusalimul de locuitori 
palestinieni, creştini si musulmani, după ce zidul a creat o despărţire intre cartierele palestiniene 
ale  oraşului. Cărtile de identitate sunt confiscate, ceea ce înseamnă ca işi pierd dreptul de a 
locui in Ierusalim. Casele le sunt confiscate si demolate. Ierusalim, oraşul reconcilierii, a devenit 
oraşul discriminării si al excluderii, deci sursa de conflict si nu o sursă de pace. 

1.2 De altfel, Israelul nu ia in considerare dreptul internaţional şi nici rezoluţiile internaţionale , 
cu neputinţa  lumii arabe şi  cu dispreţ fata de comunitatea internaţională. Drepturile omului sunt 
încălcate si, in ciuda multiplelor rapoarte ale organizaţiilor locale si internaţionale privitoare la 
drepturile omului, opresiunea continuă. 

1.2.1 Palestinienii  Israelului, în calitatea lor de cetăţeni având drepturi si obligaţii oferite de 
cetaţenia lor, au şi ei o injustiţie istorică şi nu încetează să sufere de pe urma politicilor 
discriminatorii. Şi ei aşteaptă sa obţina toate drepturile si sa fie trataţi in mod egal cu toţi 
cetaţenii statului. 

1.3 Emigrarea reprezintă o alta dimensiune a realităţii. Absenţa oricărei viziuni sau lipsa oricărei 
speranţe  de pace şi de libertate a împins tinerii creştini şi musulmani să emigreze.  Ţara se 
găseste lipsită de una dintre resursele cele mai importante si cele mai bogate-tinerii educaţi. 
Diminuarea numărului de creştini, in special in Palestina, este una dintre gravele consecinţe ale 
acestui conflict, ale acestei neputinţe si ale eşecului la nivel local si internaţional de a găsi o 
soluţie globală a problemei. 

1.4 Confruntaţi cu această realitate, israelienii încearcă să justifice acţiunile lor ca acte de 
de legitima apărare . Acesta este motivul pentru care ocupaţia a continuat , ca şi pedeapsa 
colectivă, dar şi represaliile de orice fel împotriva palestinienilor. In opinia noastră, aici este 
viziunea inversata a realităţii.  Da, există o rezistenţă palestiniana împotriva ocupaţiei. Dar, mai 
precis, daca nu ar fi existat ocupaţie, nu ar fi nici o rezistenţă, nu ar fi fost nici  teamă sau 
nesiguranţă. Iată ceea ce constatam şi facem apel la israelieni pentru încheierea ocupaţiei. 
Atunci, ei vor vedea o lume nouă în care nu există nici frica, nici ameninţări, ci doar securitate, 
justiţie şi pace. 

1.5 Riposta  palestiniană faţă de aceqastă realitate a îmbrăcat mai multe forme. Unii au ales 
calea negocierilor: aceasta este poziţia oficială a Autorităţii Palestiniene , dar  această metoda 
nu a făcut sa avanseze  procesul de pace . Alte partide politice au recurs la rezistenţă armată. 
Israelul s-a folosit de acest pretext pentru a acuza palestinieni de terorism, ceea ce le-a permis 
sa altereze adevărata natura a conflictului, prezentându-l ca pe un război israelian împotriva 
terorismului si nu ca pe o rezistenţă palestiniană legitimă asupra ocupaţiei israeliene. 

1.5.1 Conflictul intern între palestinieni, dar in acelaşi timp separarea Fâşiei Gaza de restul 
teritoriile palestiniene  nu au făcut decât să agraveze tragedia. Deşi împarţirea se petrece intre 
palestinieni, comunitatea internaţională poartă o mare responsabilitate, deoarece a refuzat să 
aibă de-a face cu voinţa poporului palestinian, exprimată in rezultatele alegerilor din 2006. Din 
nou, noi proclamăm că al nostru cuvânt creştin în mijlocul tragediei noastre este un cuvânt de 
credinţă, speranţă si iubire. 



 

2 . Un cuvânt de credinţă 

Noi credem în Dumnezeu , un Dumnezeu bun şi drept. 

.1 Noi credem în Dumnezeu, singurul creator al universului şi al umanităţii, un 
Dumnezeu bun, drept şi care işi iubeşte făpturile. Noi credem că fiecare persoană umană este 
creată de Dumnezeu după chipul şi asemănarea sa. Demnitatea fiinţei umane provine din 
demnitatea lui Dumnezeu şi este egala în fiecare dintre noi. Aceasta înseamnă pentru noi , aici 
şi acum pe acest pământ, în mod special, că Dumnezeu ne-a creat nu pentru a ne certa 
si pentru a ne înfrunta, ci pentru a ne cunoaşte si pentru a ne iubi si pentru că împreună să 
construim acest pământ cu dragoste si respect. 

2.1.1 Noi credem în Cuvântul Său etern, in unicul Lui Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care 
ni l-a trimis ca salvatorul lumii. 

2.1.2 Noi credem în Duhul Sfânt care însoţeşte biserica şi omenirea în călătoria lor. El a fost cel 
care ne ajută să înţelegem Scripturile în ambele Testamente, arătând o unitate, aici şi acum.  
Duhul Sfânt manifestă revelaţia lui Dumnezeu pentru omenirea trecută, prezentă si viitoare. 

 
Cum să înţelegem  Cuvântul lui Dumnezeu ? 

2.2 Credem că Dumnezeu a vorbit omenirii, aici, în ţara noastră : " Acum mult timp,Dumnezeu a 
vorbit strămoşilor in variate cӑi : prin intermediul apostolilor, dar in ultimele zile ne-a vorbit prin 
intermediul Fiului , pe care l-a ales ca moştenitor al tuturor lucrurilor, prin intermediul căruia El a 
creat universul"(Evrei 1 : 1-2 ) 

2.2.1 Noi, creştinii palestinieni, ca orice creştin în lume,  credem ca Iisus Hristos a venit pe 
Pământ cu scopul de a  împlini Legea şi Profetiile. El este Alfa şi Omega, începutul şi 
sfârşitul. Iluminaţi de el şi călăuziţi de Duhul Sfânt, citim Scripturile, medităm asupra lor şi  le 
interpretăm, aşa cum a făcut Iisus pentru cei doi ucenici pe drumul lor catre Emaus : " Şi 
începând cu  Moise şi continuând cu toţi Apostolii , El a interpretat toate lucrurile despre ei inşişi  
din Biblie "(Luca 24:27 ) 

2.2.2 Iisus Hristos a venit să vestească că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape . Aceasta a 
provocat o revoluţie în viaţa şi credinţa omenirii. El ne-a adus o "noua  învăţare" 
(Marcu 1:27), şi o nouă viziune pentru a înţelege Vechiul Testament şi principalele 
subiecte menţionate aici şi care au o legătură cu credinţa noastră creştină şi viaţa noastră 
de zi cu zi, cum ar fi  promisiunile, alegerea, poporul lui Dumnezeu şi  pământul . Noi credem că 
Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt viu, care arunca o viziune noua asupra fiecărei  
perioada din istorie. El transmite credincioşilor ceea ce Dumnezeu spune aici şi acum. De 
aceea, nu este permis sa transformi cuvântul lui Dumnezeu  in litere moarte, care pervertesc 
dragostea si Providenţa lui Dumnezeu in viaţa popoarelor si indivizilor.  

Aici este greşeala interpretărilor biblice, fundamentaliste, care ne aduce moartea şi distrugerea 
in timp ce Cuvântul lui Dumnezeu este transmis precum o vorbă goala, generaţie după 
generaţie. Acest cuvânt mort este folosit ca o armă in istoria noastră prezentă, cu scopul de a 
ne priva de drepturile noastre pe pământul nostru. 

Vocaţia universală a pământului nostru: 

2.3 . Noi credem că ţara noastră are o vocaţie universală . În această viziune a universalităţii, 
conceptul  de promisiune, pământ, alegere şi popor al lui Dumnezeu se deschide pentru a 
include  umanitatea, începând cu toate popoarele de pe acest pământ. 

In lumina Scrierilor Sfinte, vedem că promisiunea pământului nu a fost niciodată la 
baza unui program politic . Este mai degrabă o introducere a întregirii Imparatiei lui Dumnezeu 
pe pământ. 

2.3.1 Dumnezeu a trimis pe acest pământ patriarhii, proorocii şi apostolii  ca purtători ai 
mesajului  universal. Astăzi,  construim aici trei religii, iudaismul, creştinismul şi islamismul. Ţara 



noastră este pământul lui Dumnezeu, aşa cum este orice ţară din lume . Pământul nostru este 
sfânt prin el însuşi, el singur este sfânt şi sanctificator. Este datoria noastră, a celor care locuim  
aici, să respectam voinţa lui Dumnezeu pe pământ  şi să-l eliberam de răutatea nedreptăţii şi de 
război. Pământ al lui Dumnezeu, el trebuie să fie pământul reconcilierii, al păcii şi dragostei. Şi 
acest lucru este posibil. Dacă Dumnezeu a aşezat, doua popoare, pe acest pământ, ne dă şi 
capacitatea, daca vrem sa convieţuim acolo, sa stabilim justiţia si pacea, sa infăptuim pământul 
lui Dumnezeu:  „Omenirea si bogăţia sa, pământul si locuitorii săi aparţin lui Dumnezeu" ( Ps 
24:1) . 
2.3.2 Prezenţa noastră , în calitate de palestinieni - creştini şi musulmani -  pe acest 
pământ nu este un accident. Aceasta are rădăcini adânci legate de istoria şi geografia 
acestui pământ, aşa cum este cazul oricărui popor care locuieşte pe pământul sau. O 
nedreptate  a avut loc in ceea ce ne priveşte atunci când am fost dezrădăcinaţi . Occidentul a 
încercat să repare nedreptatea pe care a comis-o  împotriva evreilor din Europa  şi a făcut-o pe 
cheltuiala noastră şi pe pământul nostru. A reparat o nedreptate prin crearea alteia. 
2.3.3 În plus, observam ca anumiţi  teologi occidentali vor să dea ei înşişi o legitimitate 
scripturală şi teologică nedreptăţii comise in ceea ce ne priveşte. După interpretările acestora, 
promisiunile au devenit „o ameninţare pentru existenta noastră” si „vestea cea bună’’ din 
Evanghelie a devenit pentru noi „un anunţ de moarte”. Invitam pe aceşti teologi să aprofundeze 
reflecţiile lor despre Cuvântul lui Dumnezeu si să rectifice interpretările lor, astfel încât să vadă 
in Cuvântul lui Dumnezeu o sursa de viaţă pentru toate popoarele. 

2.3.4 Legătura noastră cu acest pământ este un drept natural. Nu reprezintă numai o chestiune 
teologică sau ideologică. Pentru noi este o chestiune de viaţă sau moarte. Unii nu sunt de acord 
cu noi si ne tratează ca pe nişte  duşmani, deoarece vrem să trăim liberi pe pământul nostru.  
Ca palestinieni, suferim din cauza  ocupării  terenurilor noastre, şi, în calitate de creştini, suferim 
din pricina falselor  interpretări  ale anumitor teologi. In fata acestora, rolul nostru este acela de 
a rămâne fideli cuvântului lui Dumnezeu, sursa de viaţă, nu de moarte si sa păstram „vestea 
cea bună”, aşa cum este ea, „bună” pentru noi si pentru toti oamenii. In fata celor care ameninţă 
existenţa noastra ca palestinieni, musulmani si crestini, prin Scrierile Sfinte, noi reînnoim 
credinţa noastră in Dumnezeu deoarece cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi pentru noi o sursa 
de moarte. 

2.4 Noi declarăm ca recurgerea la Scrierea Sfânta pentru a justifica sau pentru a susţine alegeri 
sau poziţii politice este fondată pe nedreptatea impusa de către un individ aproapelui sau de 
către un popor altui popor si transformă religia in ideologie umană, privează cuvântul lui 
Dumnezeu de sfinţenia sa, de universalitatea sa şi de veridicitatea sa. 

 2.5 Declarăm, de asemenea, că ocupaţia israeliană a teritoriilor palestiniene este un păcat 
împotriva lui Dumnezeu şi împotriva fiinţei umane, pentru că privează palestinienii de 
drepturile fundamentale pe care Dumnezeu le-a acordat, şi distorsionează imaginea lui 
Dumnezeu atât în fata israelienilor - deveniţi ocupanţi – cat şi în ceea ce ii priveste pe 
palestinieni, supuşi ocupaţiei. Orice teologie care pretinde să justifice ocupaţia, bazându-se pe 
Scrierile Sfinte, pe credinţa sau pe istorie este indepartată de invăţămintele creştine, caci ea 
face apel la violenta si la război in numele lui Dumnezeu, supunând interesele umanităţii şi 
deformând imaginea sa in fata fiinţelor care indura o nedreptate politica si teologica. 

 

3 . Speranţa 

 
3.1 In ciuda lipsei oricărei licăriri de speranţă, aşteptarea noastră rămâne fermă. Situaţia 
actuală nu anunţă nici o soluţie rapidă, nici sfârşitul ocupaţiei, care ne este impusa.  Iniţiativele  
sunt, cu siguranţă, numeroase, precum şi conferinţele, vizitele şi discuţiile, dar toate acestea nu 
sunt urmate de nici o schimbare în realitatea noastră şi suferinţele noastre. Chiar şi noua poziţie 
a Statelor Unite, anunţata de preşedintele Obama, şi dorinţa sa de a pune capăt acestei 
tragedii, nu a reuşit să aducă nici o schimbare. Răspunsul israelian, care refuză categoric orice 
soluţie, nu lasă loc nici unei speranţe. În ciuda acestei situaţii, speranţa noastră rămâne ferma, 



pentru că vine de la Dumnezeu. El este bun, atotputernic şi iubitor. Bunătatea Sa  va învinge 
într-o zi răul în care trăim.  Sfântul Pavel ne spune : " Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine 
poate fi împotriva noastră ? Cine ne va despărţi de iubirea lui Hristos ? Necazul, strâmtorarea, 
prigonirea, primejdia sau sabia ? După cuvântul Sfintei Scripturii : Din cauza ta, ne supunem 
morţii de-a lungul fiecărei zile.... nici o creatură nu ne poate despărţi de dragostea lui 
Dumnezeu " ( Romani 8,31.35.36.39 ). 

Care este intelegerea speranţei ? 

3.2 Speranţa care se regăseşte în noi înseamnă în primul rând credinţa în Dumnezeu şi, 
în al doilea rând, aspiraţia către un viitor mai bun. Aceasta  înseamnă sa nu ne fondam 
speranţa pe iluzii, pentru că ştim că soluţia nu este aproape. A spera înseamnă  
sa fii capabil sa îl vezi pe Dumnezeu in mijlocul necazurilor şi sa actionăm impreună cu Sfânta 
Treime. Plecând de la această viziune, izvorăste în noi puterea de a persevera de a supravieţui 
si de a încerca sa schimbam realitatea. Speranţă înseamnă să nu ne resemnam in faţa răului, 
sa ne opunem opresiunii şi umilinţei şi să continuam să rezistam in fata răului. Noi vedem doar 
distrugere în prezent şi în viitor, vedem tirania şi dorinţa sa de a impune separarea rasista şi 
promulgarea legilor care denigrează demnitatea si existenţa noastră. Observăm, de asemenea, 
confuzie şi lipsă de unitate între palestinieni.  Cu toate acestea, dacă astăzi rezităm şi acţionam 
cu toată puterea noastră, poate că dezastrul care se iveşte  la orizont nu se va intâmpla. 

 
Semne de speranţă: 

3.3 Biserica  cu liderii şi adepţii săi pe acest pământ, arată multe semne de speranţă, în ciuda 
slăbiciunii şi diviziunii sale . Comunităţile noastre parohiale sunt vibrante . Tinerii sunt mesagerii 
activi pentru dreptate şi pace. Pe lângă angajamentul indivizilor, instituţiile diverse ale bisericilor 
fac din prezenta creştină o prezenţă activă de rugăciune si iubire. 

 3.3.1 Printre semnele de speranţă, există multe centre locale de teologie, care au un caracter 
social şi religios, în toate bisericile noastre. Caracterul ecumenic, în ciuda anumitor ezitări, se 
manifestă din ce in ce mai mult in întâlnirile între diferitele familii ale bisericii.  

3.3.2 Numeroasele dialoguri inter-religioase sunt  semne de speranţă, in mod expres dialogul 
islamisto-creştin, la nivelul celor responsabili, cât şi la nivelul unei părţi a populaţiei. Totuşi, să 
fim conştienţi de faptul că dialogul este un lung demers şi un efort, care se perfecţioneaza zi de 
zi, trăind aceleaşi teste si aceleaşi aşteptări. Dialogul exista intre cele trei religii-iudaism, 
creştinism şi islamism, iar numeroase alte dialoguri au loc la nivel academic sau social. Toate 
aceste dialoguri au ca scop ruperea zidurilor care impun ocupaţia şi se opun deformării imaginii 
celuilalt in inima fraţilor şi surorilor sale. 

 
3.3.3 Printre cele mai importante semne de speranţă, trebuie să menţionăm constanţa 
generaţiilor care cred în justiţia  cauzei lor, dar şi perseverenţa  memoriei care nu uită dezastrul 
" Nakba " şi semnificaţia lui. Această realizare este opera numeroaselor biserici din lumea 
intreagă care doresc sa cunoască adevărul de aici. 

3.3.4 În plus, vedem în  rândul mai multor persoane o determinare pentru a depăşi 
resentimentele  din trecut . Ele sunt gata pentru reconciliere de îndată ce justiţia este restabilită. 
Lumea devine conştienta  de  necesitatea restabilirii drepturilor politice ale palestinienilor . Voci 
evreieşti si israeliene pledând pentru pace şi dreptate, se ridică, find susţinute de comunitatea 
internaţională . Este adevărat că cei care sunt pentru dreptate şi reconciliere rămân neputincioşi 
in a pune capăt  nedreptăţii. Cu toate acestea, ele reprezintă o forţă umană care are importanţa 
sa şi care ar putea scurta timpul suferinţei si sa-l apropie mai mult de cel al reconcilierii. 

 

 

Misiunea Bisericii 



3.4 Biserica noastră este biserica oamenilor  care se roagă şi slujesc. Rugăciunea şi slujba sunt 
o profeţie care duc cuvântul lui Dumnezeu în prezent şi în viitor. Tot ceea ce se întâmplă în ţara 
noastră şi pentru toate fiinţele umane care trăiesc toate încercările şi speranţele, orice 
nedreptate şi orice efort pentru a opri injustiţia este o parte din rugăciunea Bisericii noastre şi 
din slujba tuturor instituţiile sale . Mulţumim Domnului  pentru că biserica  ridică vocea împotriva 
nedreptăţii, deşi unii ar dori ca biserica sa păstreze liniştea, izolată în devoţiunile sale. 

3.4.1 Misiunea Bisericii este o misiune profetică care proclamă Cuvântul lui Dumnezeu în 
contextul evenimentelor cotidiene, cu îndrăzneală, blândeţe şi dragoste pentru toată lumea. Şi 
dacă Biserica ia apărarea unei parţi, aceasta este cea a asupritului. Rămâne de partea 
asupritului, la fel cum Iisus a stat de partea celui sărac şi păcătos, pe care l-a chemat să se 
pocăiască, să trăiască si sa recâştige demnitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o şi de care nimeni 
nu are dreptul sa-l priveze. 

3.4.2 Misiunea Bisericii consta in a propovădui Împărăţia lui Dumnezeu, o împărăţie de 
dreptate , pace şi demnitate . Vocaţia noastră ca Biserică este aceea de a mărturisi  bunătatea 
lui Dumnezeu şi demnitatea persoanei umane.  Noi suntem chemaţi să ne rugăm şi 
să ne ridicăm vocea pentru a anunţa o nouă societate în care oamenii cred în demnitatea lor şi 
în cea a adversarului. 

3.4.3 Biserica vesteşte Împărăţia lui Dumnezeu, care nu poate fi legata de nici o Impăratie 
pământeasca.. Iisus a spus lui Pilat : " Da, eu sunt un rege , dar împărăţia mea nu este din 
lumea aceasta "( cf. In 18,36.37 ) . Sfântul Pavel a spus : " Împărăţia lui Dumnezeu nu este 
mâncare sau băutură , ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt " ( Romani 14:17 ) .  
Acesta este motivul pentru care  religia nu susţine şi  nu apăra vreun regim politic nedrept .  
Aceasta susţine şi promovează justiţia, adevărul şi a demnitatea umana şi încearcă să aducă 
sfinţirea in regimurile care practică nedreptatea şi încalcă demnitatea persoanei umane. 
 Împărăţia lui Dumnezeu nu poate fi legata de nici un sistem politic, pentru că acesta este mai 
mare decât orice sistem politic. 

3.4.4 Isus a spus : " Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru " ( cf. Luca 17:21 ).Prezenţa 
Lui  în noi şi printre noi este extinderea misterului mântuirii şi chiar prezenţa lui Dumnezeu 
printre noi şi conştientizarea ca este prezent este in tot ceea ce facem si spunem. In fata 
acestei prezente divine, noi reacţionam până când dreptatea pe care noi o aşteptăm pe pământ 
va fi infaptuită. 

3.4.5  Durele imprejurări pe care le-a trăit si pe care încă le trăieşte biserica palestiniană au 
condus-o spre purificarea credinţei si spre o mai bună cunoaştere a vocaţiei. Am reflectat 
asupra vocaţiei noastre si am descoperit-o mai bine in mijlocul suferinţei si durerii: astăzi purtăm 
in noi forţa dragostei si nu forţa răzbunarii, cultura vieţii si nu pe cea a morţii. Aceasta este 
sursa speranţei pentru noi, pentru Biserica si pentru omenire.  

3.5 Învierea este temelia speranţei noastre. Iisus a înviat, victorios peste moarte şi rău. Astfel,  
putem şi noi, şi  toţi locuitorii acestui pământ, să învingem răul si războiul datorită Invierii. În 
ceea ce ne priveşte, vom rămâne o Biserică a martorilor, perseverentă şi activă în ţara Învierii. 

 

4 . Dragoste 

 
Porunca iubirii 

4.1 Hristos ne-a spus : " iubiţi-va  unii pe alţii aşa cum eu va  iubesc " ( Ioan 13,24). El ne-a 
arătat deja cum să iubim şi cum sa tratăm pe duşmanii noştri . El a spus : " Voi aţi auzit că a 
spus iubiţi-vă aproapele si urâţi-vă duşmanii? Eu vă spun vouă: iubiţi-vă duşmanii si rugaţi-vă 
pentru cei care vă persecută şi veţi deveni fiii Tatălui vostru care este in ceruri, pentru care face 
ca soarele să răsara peste ceea ce este rău şi să plouă peste cele drepte si nedrepte." (Mt 
5.45-47). Sfântul Pavel a spus : " Nu raspundeţi  răului cu rău " ( Romani 12:17) şi Sfântul Petru 



: " Nu  raspundeţi răului cu rău si nici  insultei cu o alta insultă, ci răsplatiţi cu o binecuvântare. 
 De aceea suntem chemaţi " (1 Petru 3:9). 

4.2 Cuvintele lui Iisus sunt clare. Dragostea este ceea ce ne-a dat ca poruncă: sa iubim pe 
prieteni şi pe duşmani . Aceasta este o directiva clară, atunci când ne aflăm în situaţia în care 
trebuie să rezistam răului, oricare ar fi acela. 

4.2.1 Iubirea înseamnă a vedea faţa lui Dumnezeu în fiecare fiinţă umană. Fiecare om este  
fratele meu şi sora mea. Insă, a vedea chipul lui Dumnezeu in orice persoană nu inseamnă a 
accepta răul şi agresiunea din partea lor. Iubirea inseamnă mai degrabă a corecta răul şi a opri 
opresiunea.  Nedreptatea împotriva poporului palestinian, adică ocupaţia israeliană  este un rău 
căruia trebuie  sa ii rezistăm. Este un rău şi un păcat căruia trebuie să ii rezistăm şi pe care 
trebuie sa îl îndepartăm. 

Această responsabilitate revine în primul rând palestinienilor înşişi care suferă ocupaţia. Iubirea 
creştină  face apel la rezistenta ocupaţiei, dar dragostea pune capăt răului, luând căile dreptăţii.  

Responsabilitatea este legata de comunitatea internaţionala, caci legitimitatea internaţionala 
guvernează astăzi raporturile intre popoare si, în fine,  asupritorul însusi trebuie să se elibereze 
de răul care se găseşte în el şi de nedreptatea pe care o exercităasupra celorlalţi.  

4.2.2 Dacă trecem în revistă istoria popoarelor regăsim frecvent  războaie. Regăsim rezistenţa 
războiului prin război şi  rezistenta violenţei prin violenţa. Poporul palestinian a luat  drumul altor 
popoare, în special în primele etape ale luptei împotriva ocupaţiei israeliene. Dar a rezistat în 
pace, mai ales în timpul primei Intifada. Cu toate acestea, vedem că toţi oamenii trebuie să se 
angajeze într-o nouă cale in raporturile stabilite unii cu alţii, pentru găsirea soluţiei la conflictul 
lor: de evitat căile forţei militare si de recurs la căile drepte. Acest lucru se impune în primul 
rând popoarelor puternice din punct de vedere militar care exercita o injustiţie faţa de popoarele 
mai slabe. 

4.2.3 Noi afirmam că opţiunea noastră creştină împotriva ocupaţiei israeliene este 
rezistenţa, aici există un drept şi o datorie faţă de creştini. Dar această rezistenţă trebuie să 
urmeze logica dragostei. Aceasta trebuie să fie creativă, trebuie să găsească modalităţile 
umane care să vorbească umanitaţii despre inamic. A vedea chipul lui Dumnezeu pe faţa 
inamicului şi a lua poziţia de rezistentă în lumina acestei viziuni este mijlocul cel mai eficace 
pentru a opri asuprirea si pentru a constrânge asupritorul să pună capăt agresiunii sale şi astfel 
se  atinge scopul dorit :recuperarea pământului, libertăţii, demnităţii şi independenţei. 

 
4.2.4 Hristos ne-a dat un exemplu de urmat. Trebuie să rezistăm răului, dar ne-a învăţat să nu 
răspundem răului cu rău. Este o poruncă greu de urmat, în special în cazul în care duşmanul se 
incăpăţânează si insistă să nege dreptul nostru de a exista aici pe pământul nostru. Este o 
poruncă grea, dar este singura care poate ţine piept declaraţiilor clare si explicite ale 
autorităţilor israeliene, refuzând existenţa noastră, sau diverselor pretexte pentru a continua 
impunerea ocupaţiei. 

4.2.5 Rezistenţa  răului  ocupării se inserează in aceasta dragoste creştina care refuză răul şi îl 
corectează. Este o rezistenta asupra nedreptăţii sub toate formele sale şi cu toate mijloacele 
care intră in logica dragostei. Noi investim toate energiile noastre pentru a face pace. Putem 
recurge la nesupunere civilă. Rezistăm, nu prin moarte, ci prin respectul pentru viaţă. Îi 
respectăm şi ii cinstim pe toţi cei care si-au dat viaţa lor pentru ţara lor. Şi spunem, de 
asemenea, că fiecare cetăţean trebuie să fie pregătit să-şi apere viaţa, libertatea şi pământul. 
4.2.6 Apelul lansat de către organizaţiile societăţii civile palestiniene, de către organizaţiile 
internaţionale,  de către ONG-uri şi  de către anumite instituţii religioase ori state, în favoarea 
unui boicot economic şi comercial, al tuturor produselor aflate sub ocupaţie, se înscrie in logica 
rezistenţei pacifiste. Aceste campanii de susţinere şi solidaritate trebuie să se facă cu curaj, 
proclamând sincer şi clar, cu sinceritate, pentru că scopul lor nu este acela de a se răzbuna, ci 
acela de a pune capăt răului existent, pentru a elibera asupritorul si asupritul. Scopul este de a 
elibera ambele popoare de poziţiile extremiste ale diferitelor guverne israeliene,  pentru a obţine 



în cele din urmă dreptate şi reconciliere. Cu acest spirit si cu aceasta acţiune vom termina prin 
a ajunge la soluţia atât de mult aşteptată, la fel cum s-a realizat in Africa de Sud si pentru alte 
mişcari de eliberare din lume.  

4.3 Prin dragostea noastră, vom depăşi nedreptăţile şi vom stabili bazele pentru o nouă 
societate, atât pentru noi, cat si pentru adversarii noştri. Viitorul nostru şi al lor nu este decât 
unul: fie un cerc de violenţă în care pierim impreună, fie o pace de care sa ne bucurăm 
impreună. II invităm pe  israelieni să renunţe la nedreptatea lor faţă de noi, sa nu deformeze 
realitatea ocupaţiei pretinzând lupta contra terorismului. Rădăcinile terorismului sunt  oprimarea 
persoanei umane şi răul ocupaţiei. Trebuie ca acest lucru să dispară daca intr-adevar există 
vreo voinţă sinceră de a pune capăt terorismului. Ii invitam pe israelieni sa fie partenerii păcii si 
nu parteneri intr-un ciclu de violenta fără sfârsit . Împreună ne împotrivim răului ocupaţiei si 
ciclului infernal de violenta. 

5 . Apel către fraţii şi surorile noastre 

5.1  Astăzi, ne regăsim toţi intr-un impas si ne găsim in fata unui viitor ameninţator. Cuvântul in 
credintă al fraţilor si surorilor noastre este un cuvânt de sperantă, de răbdare, de perseverenţă 
si un efort reînnoit pentru a pregăti un viitor mai bun. Un cuvânt care ne spune tuturor: noi 
suntem pe acest pământ purtătorii unui mesaj si noi continuăm să îl ducem mai departe, chiar 
printre spini, sânge si probleme zilnice. Ne  punem speranţa in Dumnezeu. El este cel care ne 
va da pacea atunci când va dori. Dar, in acelaşi timp, reacţionăm. Cu el şi cu voinţa sa divina, 
continuăm să reactionăm, să construim, să rezistam răului si să apropiem ora dreptăţii si păcii. 

 5.2 Spunem: Aceasta este o vreme a pocăinţei, care ne duce la comuniunea 
dragostei cu suferinţa, cu prizonierii, cu răniţii, cu cei care au fost diagnosticaţi cu un 
handicap pentru un timp sau pentru totdeauna, cu copiii care nu işi  pot trăi copilăria lor, 
cu toţi cei ce plâng pe cineva drag. Comuniunea iubirii spune credinciosului în spirit şi în 
adevăr: dacă fratele meu este prizonier, eu însumi sunt prizonier. Dacă fratele meu are casa 
distrusă, atunci casa mea este diastrusă. Dacă fratele meu a fost ucis, eu însumi  am fost 
ucis. Ne confruntăm cu aceleaşi probleme. Suntem parte integranta a tot ceea ce s-a întâmplat 
şi se întâmplă în continuare. Poate că suntem tăcuţi, noi, credincioşii şi şefii bisericii, pentru a 
condamna asuprirea şi a impărţi chinul. Acum este o vreme de pocăinţă, de tăcere, de  
indiferenţă, de lipsă de comuniune, sau pentru că nu am fost credincioşi în mărturia noastră în 
această ţară si  am ales să emigram, sau pentru că nu am reflectat şi nu am acţionat suficient  
pentru a ajunge la o noua viziune care sa ne unească, noi suntem despărţiţi, oferind o contra 
mărturisire, slăbind cuvântul nostru. O penitenţă pentru  a fi preocupaţi de instituţiile noastre  în 
detrimentul mesajului nostru, şi astfel am făcut să tacă vocea profetică pe care Duhul  o dă 
bisericilor. . 
 5.3 Ii invităm  pe creştini să reziste acestor vremuri dificile, aşa cum am făcut-o de-a lungul 
secolelor, succesiunii statelor şi  guvernelor. Fiţi calmi, constanţi, plini de speranţă şi umpleţi de 
aceasta speranţa inima oricărui frate şi oricărei soră care împărtăşeşte cu voi aceeaşi 
dificultate.  " Fiţi mereu pregătiţi să răspundeţi oricui cu speranţa care se găseşte in voi " (1 Pt 
3,15). Fiţi mereu activi, împărţind toate sacrificiile care cer rezistenţa în funcţie de logica 
dragostei, in scopul de a învinge chinul pe care îl induram. 

 5.4 Comunitatea noastră este mică, dar misiunea noastră este mare şi importantă. Tara are o 
mare nevoie de dragoste. Dragostea noastră este un mesaj pentru musulmani, pentru  evrei şi 
pentru lumea intreagă.  

 5.4.1 Mesajul nostru pentru musulmani este un mesaj de dragoste si prietenie, un apel pentru a 
respinge fanatismul şi extremismul. Este, de asemenea, un mesaj pentru toata lumea, pentru a 
spune că musulmanii nu sunt un obiect sau un loc de combatere a terorismului, ci un scop de 
pace şi de dialog. 

 5.4.2 Mesajul nostru către evrei : " Dacă, în trecutul recent, ne-am luptat, şi astăzi nu încetăm 
să ne luptam, totuşi suntem capabili de dragoste si putem să trăim impreună. Suntem capabili 



să organizăm viaţa politica cu toate complexităţile ei, după logica si forţa iubirii, de indată ce 
ocupaţia este terminată si dreptatea restabilită. 

 5.4.3 Cuvântul credinţei spune tuturor celor implicaţi în acţiune politică: Omul nu este creat 
pentru a uri. Nu ii este permis să urască. Nu vă este permis nici să ucideţi si nici să vă ucideţi. 
Cultura  dragostei este cultura acceptării celuilalt. Prin ea, persoana atinge propriaperfecţiune , 
iar societatea generează stabilitatea acesteia. 

6 . Apel către toate bisericile din toata lumea: 

6.1 . Apelul nostru către bisericile din toata lumea este o expresie de recunoaştere pentru 
solidaritatea, cuvântul, acţiunile şi prezenţa lor printre noi. Este un cuvânt de apreciere pentru 
poziţia mai multor biserici şi a creştinilor care susţin dreptul poporului palestinian la 
autodeterminare. Este, de asemenea, un mesaj de solidaritate cu acele biserici şi acei creştini 
care suferă pentru că ei apără ceea ce este drept. Dar este, de asemenea, un apel la convertire 
şi la revizuirea anumitor poziţii teologice  fundamentaliste care susţin poziţii politice nedrepte cu 
privire la poporul palestinian. Este un apel pentru a lua partea celui asuprit si a face in aşa fel 
încât cuvântul lui Dumnezeu să rămână un anunţ de „veste bună” pentru toţi, şi a nu-l 
transforma într-o armă care ucide pe cel asuprit. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt de 
dragoste pentru toate creaturile sale. Dumnezeu nu este aliatul unei persoane împotriva altei 
persoane. Nu este nici adversarul unuia faţă de altul. El este Domnul tuturor. El îi iubeşte pe 
toţi, el cere dreptatea pentru toţi şi dă tuturor aceleaşi porunci. De aceea, cerem bisericilor să 
nu dea o faţa teologică nedreptăţii in care trăim, adică ocupaţia care ne este impusă.Întrebarea 
pe care o adresăm astăzi fraţilor şi surorilor noştri este următoarea: puteţi sa ne ajutaţi să ne 
regăsim libertatea?Doar, astfel, aţi putea ajuta cele doua popoare să ajungă la dreptate, la 
pace, la securitate si la iubire. 

6.2 Pentru a înţelege realitatea noastră, noi spunem bisericilor: Veniţi şi vedeţi. Rolul nostru 
este  acela de a vă face cunoscut adevărul şi  de a va primi ca pe nişte pelerini care vin pentru 
a se ruga si pentru a îndeplini o misiune de pace, de iubire, de impăcare. Veniţi sa cunoasteţi 
faptele si să cunoasteţi oamenii care populează acest pământ, palestinienii şi israelienii.  
 6.3 Noi condamnăm orice formă de rasism, religios sau etnic, inclusiv antisemitismul şi 
islamofobia şi vă invităm să condamnaţi orice formă de rasism şi să vă opuneţi cu fermitate in 
faţa oricui îl manifestă. Vă invităm să spuneţi adevărul şi să luaţi poziţii de dreptate în ceea ce 
priveşte ocuparea teritoriului palestinian de către Israel. Şi, aşa cum am spus deja, noi vedem 
în boicot şi în retragerea investiţiilor un mijloc non violent  pentru a împlini justiţia, pacea şi 
securitatea pentru toţi. 

7 . Apel către comunitatea internaţională: 

Cerem comunităţii internaţionale să înceteze practica "dublului standard" şi să aplice tuturor 
parţilor rezoluţiile internaţionale cu privire la chestiunea palestiniană. Căci aplicarea legii 
internaţionale unora si neaplicarea sa altora lasă o poartă larg deschisă către încălcarea legilor. 
Aceasta justifica, de asemenea, pretenţiile grupurilor armate si a numeroaselor ţări care spun 
despre comunitatea internaţionala că nu înţelege decât limbajul forţei. 

Va invităm să ascultaţi apelul organizaţiilor civile si religioase menţionate mai sus pentru a 
începe să aplicăm, privitor la Israel, sistemul de sancţiuni economice si de boicot. Repetăm 
faptul că nu este vorba despre vreo răzbunare, ci despre săvârşirea unei acţiuni serioase pentru 
o pace dreaptă şi definitivă, care să pună capăt ocupaţiei israeliene a teritoriilor palestiniene si a 
celorlalte teritorii arabe ocupate si care garantează securitatea si pacea pentru toti.   

8 . Apel catre liderii religioşi evrei şi musulmani: 

În cele din urmă, adresăm un apel  liderilor religioşi şi spirituali, evrei şi musulmani cu care 
împărtăşim aceeaşi viziune: fiecare fiinţă este creata de Dumnezeu şi i s-a dat demnitate in 
mod egal. De aici decurge obligaţia de a apăra asupritul si demnitatea pe care Dumnezeu i-a 
dat-o. Astfel, ne ridicam deasupra poziţiilor politice care au eşuat până în prezent şi continuam 



să inaintăm pe căile eşecului si chinului. De fapt, căile divine sunt diferite de cele ale puterilor 
acestui pământ, căci "Căile lui Dumnezeu sunt  toate milă şi adevăr "( Ps 25/24,10). 

 

9 . Apel catre  palestinieni şi israelieni: 

9.1 Este un apel pentru a vedea faţa lui Dumnezeu în toate creaturile sale şi de a merge 
dincolo de barierele fricii sau ale rasei, pentru a stabili un dialog constructiv şi nu pentru a 
persista in manevre fără sfârşit care nu au ca scop decât menţinerea situaţiei actuale. Apelul 
nostru vizează să se ajungă la o viziune comună construită pe egalitate si pe impărtire si nu pe 
superioritate, nici pe negarea celuilalt sau pe agresiune, sub pretextul fricii si securitătii. 
Afirmam ca dragostea este posibilă şi încrederea reciprocă este posibilă. Deci, pacea este de 
asemenea posibilă, ca de altfel si reconcilierea definitivă. Astfel, securitatea si dreptatea se vor 
instaura. 

9.2 Domeniul educaţiei este important. Este important ca programele de educaţie să se 
facă cunoscute aşa cum sunt si nu prin prisma polemicii, ostilitaţii sau fanatismului religios. De 
fapt, programele educaţiei religioase si umane sunt astăzi amprenta acestei ostilităti. Este 
timpul să începem o educaţie nouă care să facă văzut chipul lui Dumnezeu in celălat si care să 
spună că suntem capabili sa ne iubim unii pe ceilalţi şi să construim impreună viitorul nostru, al 
păcii si al siguranţei.   

9.3 Caracterul religios al statului, indiferent dacă evreu sau musulman, sufocă statul, îl tine 
prizonier in limite bine delimitate şi îl transformă într-un stat care prefera un cetăţean celuilalt şi 
practică excluderea si discriminarea intre cetăţeni săi. Apelul către evrei si musulmani este 
următorul: Statul sa fie stat pentru cetăţenii săi, construit pe respectul religiei, dar şi pe 
egalitate, dreptate, libertate si respectul pluralismului si nu pe dominaţia numerică sau cea a  
religiei.   

9.4 Liderilor  palestinieni le spunem că diviziunile interne nu fac decât să slăbească şi să 
mărească suferinţele noastre, când de fapt nimic nu le justifica. Pentru binele poporului care 
trece înaintea binelui partidelor trebuie să punem capăt aici. Cerem comunităţii internaţionale 
să contribuie la aceasta uniune si să respecte voinţa poporului palestinian exprimată in mod 
liber.   

9.5 Ierusalim este fundamentul viziunii noastre şi a întregii noastre vieţi. Este oraşul căruia 
Dumnezeu i-a dat o importanţă specială in istoria umanităţii. Este oraşul către care toate 
popoarele se indreaptă şi unde se intâlnesc in prietenie şi iubire in prezenţa lui Dumnezeu, unul 
si singurul, după viziunea profetului Isaia " In ceea ce va urma se va ajunge ca muntele casei lui 
Dumnezeu va fi stabilit in vârful munţilor si se va ridica deasupra colinelor si atunci toate 
popoarele se vor îndrepta către acolo… El va judeca intre naţiuni, va fi arbitrul numeroaselor 
popoare. Vor frânge săbiile lor in fiare de plug si din suliţele lor cosoare. Nu se va mai ridica 
sabia împotriva altei naţiuni şi nu vom mai învăta să facem război ( Is. 2 : 2-5 ). Orice soluţie 
politică trebuie să se fondeze pe aceasta viziune profetica si pe legitimitatea internaţionala 
privind Ierusalimul, locuit astăzi de doua popoare si trei religii. Este primul punct de tratat in 
negocieri, căci recunoaşterea sfinţeniei sale şi a vocaţiei va fi o sursa de inspiraţie pentru 
rezolvarea întregii probleme, care decurge din încrederea reciprocă si din capacitatea de a 
construi un „nou pământ”  pe acest pământ al lui Dumnezeu.  

 

Speranţa si credinţa in Dumnezeu:  

10 . În absenţa oricărei speranţe, vrem să facem auzit astăzi strigătul nostru de speranţă. Noi 
credem într-un Dumnezeu bun şi drept. Noi credem că bunătatea Lui va  triumfa asupra răului, 
urii şi morţii, care persistă încă în ţara noastră. Şi noi încheiem prin a întrevedea un  " pământ 
nou " şi un " om nou ", capabil de a se ridica prin spiritul său până la iubirea de toţi fraţii şi 
surorile sale, care locuiesc acest pământ. 

 


