Utrag fra MEPI* konferansen 17.-19.mai 2013, i anledning de 10
årene som har gått siden det første MEPI i mars 2003.

Tidligere
byrådsmedlem i
Jerusalem, Eliezer
Glaubach, sa;
-vi har vært velsignet med 45 MEPI-pilegrimsbesøk og over 15.000 deltakere til sammen. Alt
etter inspirasjon av grunnleggeren Dr. Moon.
-i 2003 var det en serie med selvmordsbombinger i Jerusalem og over hele Israel. Helt foran i
pilegrims-vandringene gikk Dr Yang og Dr. Michael Jenkins. De risikerte livet. Vi var redde for å gå
i gatene og plutselig så vi disse pilegrims-vandringene. Historien har ikke dokumentert godt nok
hva som skjedde, men alt skjedde etter UF initiativ, sa Glaubach
Dr. Chang Shik Yang, en hovedorganisator bak MEPI programmet forklarte at grunnlegger av UF,
Dr. Sun Myung Moon hadde kontaktet ham i mars 2003 og oppfordret ham til å sette opp et
interreligiøst tiltak som kunne stå imot spenningen i regionen som fulgte etter den amerikanske
invasjonen av Irak.
-Dr. Yang fortsatte ”Dr. Moon mente at om Irak krigen hadde spredd seg videre, så ville det
kunne utvikle seg til en tredje verdenskrig med senter i Jerusalem. Derfor begynte vi å planlegge
en konferanse i Jerusalem samme år. ”
-Den sentrale ideen, i henhold til Dr. Yang, var at ”oppfatningen om at ens egen religion er
eneste vei til frelse” lett kan føre til splittelse.
- ” mitt håp er at anstrengelsene vi gjorde de siste 10 årene nå kan bære frukt”.
-Archbishop George Stallings, formann i American Clergy Leadership Conference (ACLC) forklarte
hvorfor han ledet anstrengelsene i 2003 med å ned tone korset som et symbol på Jesu
oppstandelse, og erstatte det med en krone som et symbol på seier.
- vi skjønte at korset var en hindring for våre jødiske brødre, et symbol som har vært en barriere
for dem som ikke har fulgt vår tro, derfor byttet vi korset med en krone.
-Rabbiner Itzhak Bar Dea, en kjent rabbiner i Israel og en av dem som signerte Jerusalem
Deklarasjonen i 2003, sa til forsamlingen; “Min følelse for denne seremonien er at det er flott å
høre hvordan Archbishop Stallings kunne angre på vegne av dem som har misbrukt korset. I
jødedommen setter vi høyt de som kan innrømme sine feil”.
De to ga hverandre en omfavnelse på scenen og deltok i den interreligiøse seremonien som fant
sted rett etterpå.
* MEPI=Middle East Peace Inititiativ
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