
Cerere de iertare! 

Eu, ca și neamț, recunosc în fața lui Dumnezeu și în 

fața voastră păcatele și vina poporului meu, în 

special în timpul celui de-al doilea război mondial. 

 

Noi am pricinuit Moldovei/României și altor 

popoare multă durere. Ca și unui neamț creștin mie 

mi-i rușine de cele întîmplate  și de aceea  îmi cer 

iertare. 

 

Doar sîngele lui Isus Cristos poate să acopere aceste 

păcate și să vindece inimile frînte. 

Las ca casele voastre să fie inundate de Pacea și 

Bucuria lui Dumnezeu. 

 

Sa va binecuvînteze pe voi și poporul vostru 

Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfînt! 

Eu vă iubesc! 

 

Aceste rînduri puteți să le multiplicați fără limită. 

Noi recunoastem vina poporului nostru in fata 

poporului evreu.  
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