PREȘEDINȚII DEPARTAMENTULUI
SOCIETĂȚII
IMPERIALE
PALESTINIENE
AU
VIZITAT
PATRIARHIA
În dimineața zilei de vineri, 4/17 mai 2019, aproximativ 20 de
președinți ai Societății Imperiale Palestiniene din Rusia și
din străinătate au vizitat Patriarhia sub conducerea d-lui
Stepașin.
Grupul de reprezentanți a fost primit de Preafericitul Părinte
al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil și de Părinții
Aghiotafiți.
În cadrul acestei întâlniri, dl. Stepașin I-a mulțumit
Preafericirii Sale în numele Societății pentru delegația din
ziua anterioara care a dus Mesajul său la hotelul Serghei,
mesaj care a fost citit de ÎPS Arhiepiscop Aristarh al
Constantinei, Părintele Secretar General.
Dl. Stepașin L-a informat pe Preafericitul Părinte despre
activitatea Societății pentru ajutorarea creștinilor nevoiași
din Țara Sfântă și în special pentru creștinii suferinzi din
Siria, și cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la înființarea
Societății, I-a oferit Premiul Suprem al Societății.
Preafericitul i-a mulțumit d-lui Stepașin pentru premiu și
întâlnire, informându-l in același timp asupra activităților
Patriarhiei pentru sprijinul moral și material oferit
creștinilor nevoiași din Țara Sfântă, precum și asupra
recentei înființări a COMUNITĂȚII INTERNAȚIONALE A MORMÂNTULUI
SFÂNT (ICOHS), care servește scopului de a ajuta la păstrarea
„Status Quo-ului in Jerusalem”.
Preafericitul Părinte a făcut referire și la numeroase alte

activități ale Patriarhiei pentru încurajarea prezenței
creștine în Țara Sfântă și a încheiat oferind d-lui Stepașin o
icoană în relief a Ierusalimului, având în centru Biserica
Sfântului Mormânt, iar membrilor delegației le-a oferit
suveniruri din Ierusalim ca binecuvântări.

Din partea Secretariatul General

SLUJBA SFINTEI
PATRIARHIE

LUMINI

LA

În Sâmbăta Mare, la prânz, pe 14/27 aprilie 2019, a avut loc
slujba Sfintei Lumini la Patriarhie, după Tipicul și Status
Quo-ul Patriarhiei Ierusalimului.
Înainte de slujbă, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului
Teofil al III-lea a primit la Patriarhie Delegația care a
venit de la statul și Biserica Greciei pentru a primi Lumina
Sfântă.
La prânz, Preafericitul Părinte, însoțit de Părinții
aghiotafiți, membri ai Delegației Grecești, membri ai
Reprezentanțelor Diplomatice și Consulul General al Greciei în
Ierusalim, dl. Christos Sophianopoulos, a coborât pe scările
Catedralei Sf. Iacov la Sfântul Altar al catoliconului din
Biserica Sfântului Mormânt.
Acolo, i-a primit pe reprezentanții armenilor, sirienilor și
copților care au venit să primească binecuvântarea Lui pentru
a lua Sfânta Lumină.
A urmat intrarea Episcopilor pe scările Catoliconului, a

Prefericirii Sale și a Preoților, îmbrăcați în veșmintele
liturgice, și a început procesiunea întreită în jurul Sfintei
Edicule, în intonarea troparelor „Învierea Ta Hristoase” și
„Lumina lină ….”
După a treia înconjurare în procesiune, Prefericirea Sa a
rămas cu stihar și a intrat in Sfântul Mormânt, în timp ce
Patriarhul Armean a intrat și a rămas lângă Piatra Îngerului.
Preafericirea Sa S-a rugat, a primit și a transmis Sfânta
Lumină de la Sfântul Mormânt prin deschiderea nordica mai
întâi catoliconului și apoi de la intrare.
Credincioșii au primit Lumina Învierii lui Hristos cu mare
fericire și bucurie, transmițând-o, de asemenea, de la unul la
altul, primind-o și pentru sfințirea caselor lor din Ierusalim
și din alte orașe ale Israelului, din Autonomia Palestiniană
și din alte țări.
La sfârșitul slujbei, Preafericirea Sa S-a întors în
procesiune la sediul Patriarhiei, în sunetul clopotelor,
cercetașii deschizând
drumul. Acolo Preafericitul a dat
Sfânta Lumină delegației Bisericii Greciei și a guvernului
grec, condusă de vice ministrul Markos Bolaris și de Exarhul
Sfântului Mormânt la Atena, Arhimandritul Damian, pentru a o
trimite

Bisericii și Greciei.

Din partea Secretariatului-General
httpv://youtu.be/jjuGb9DxiAY

SLUJBELE DIN SĂPTĂMÂNA MARE

LA BISERICA SFÂNTULUI MORMÂNT
De pe 7/20 aprilie până pe 16/28 aprilie 2019
Sâmbăta lui Lazăr
Vecernia Patriarhală: 15:00
Duminica Floriilor
Dumnezeiasca Liturghie Patriarhală: 08:00
Denia: 18:15
Sfânta și Marea Luni
Sfânta Liturghie a Darurilor
Înfricoșătoarea Golgota: 09:00

Înainte

Sfințite

pe

Înainte

Sfințite

pe

Înainte

Sfințite

pe

Denia: 18:15
Sfânta și Marea Marți
Sfânta Liturghie a Darurilor
Înfricoșătoarea Golgota: 09:00
Denia: 18:15
Sfânta și Marea Miercuri

Sfânta

Liturghie

a

Darurilor

Înfricoșătoarea Golgota: 09:00
Sfânta și Marea Joi
Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare la Catedrala Sf. Iacob:
06:30
Slujba Sfintei Spălări a Picioarelor Ucenicilor în Sfânta
Curte: 09:00

Denia celor 12 evanghelii: 18.15
Sfânta și Marea Vineri
Ceasurile Împărătești pe Înfricoșătoarea Golgota: 10:00
Vecernia Patriarhală: 15:00
Denia Prohodului: 21:00
Sfânta și Marea Sâmbătă
Slujba Sfintei Lumini: 13:00
Slujba Învierii: 12:00 miezul nopții
Duminica Paștelui
Slujba celei de-a doua Învieri (a Iubirii): 13:00

Părintele Teletarh al Patriarhiei
Arhimandritul Bartolomeu

SLUJBELE DIN SĂPTĂMÂNA MARE
2019 LA BISERICA MĂNĂSTIRII
SFINȚILOR CONSTANTIN ȘI ELENA
De pe 7/20 aprilie până pe 16/28 aprilie 2019
Duminica Floriilor

Utrenia și Sfânta Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur la 05.00
Vecernia la 15:30
Denia la 18:15
Sfânta și Marea Luni
Ceasurile și Liturghia Darurilor Înainte Sfințite la 06.30
Pavecernița Mare la 15:30
Denia la 18:15
Sfânta și Marea Marți
Ceasurile și Liturghia Darurilor Înainte Sfințite la 06.30
Pavecernița Mare la 15:30
Denia la 18:15
Sfânta și Marea Miercuri
Ceasurile și Liturghia Darurilor Înainte Sfințite la 06.30
Pavecernița Mică – Taina Sfântului Maslu la 17:00
Sfânta și Marea Joi
Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Vasile cel Mare la 04:30
Denia celor 12 Evanghelii la 18:15
Sfânta și Marea Vineri
Ceasurile Împărătești la 08.00
Denia Prohodului la 18:30
Sfânta și Marea Sâmbătă
Utrenia și Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Vasile cel Mare la
08:00

Sfintele Paști
Utrenia și Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur la
0:50 am – după miezul nopții
Luni după Paște
Utrenia și Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur la
08:00

Tipicarul Bisericii Mănăstirii Sfinții Constantin și Elena
Arhimandritul Alexios

SERBAREA
ȘCOLARĂ
A
SEMINARULUI
TEOLOGIC
AL
PATRIARHIEI DE PE SION CU
OCAZIA SĂRBĂTORIRII NAȚIONALE
A ZILEI DE 25 MARTIE 2019
Luni seara, pe 12/25 martie 2019, a avut loc la Seminarul
Teologic al Patriarhiei de pe Sfântul Munte al Sionului,
serbarea școlară pentru aniversarea zilei de 25 martie 1821.
Ceremonia a fost onorată de prezența lui Preafericitului
Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, însoțit
de Părintele Secretar General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al
Constantinei, ÎPS Arhiepiscop Isidor al Hierapolei și
Președinte al Consiliului Școlar, de alți Părinți Aghiotafiți,

împreună cu Consulul General al Greciei în Ierusalim, domnul
Christos Sophianopoulos, de membri ai Consulatului și ai
comunității grecești, de pelerini greci și călugărițe ale
Patriarhiei.
Serbarea a început cu discursul introductiv al Directorului
Școlii, Arhimandritul Matei, urmat de discursul festiv al
zilei ținut de profesorul de literatură greacă,
domnul
Michail Kehagias, de recitarea de poezii și texte, de
interpretarea de cântece și de prezentarea unei scurte piese
de teatru de către studenți, sub conducerea profesorilor
Școlii și a protopsaltului corului Bisericii Sfântului
Mormânt, domnul Constantinos Spyropoulos.
De asemenea, s-au proiectat filme despre suferințele poporului
grec timp de patru sute de ani sub jugul turcilor otomani,
despre luptele strămoșilor greci și ale eroilor Revoluției și
despre sprijinul duhovnicesc al Bisericii timp de opt ani,
până la eliberarea poporului grec și crearea unei țări
independente pentru
prosperitate.

o

viață

în

libertate,

progres

și

La finalul ceremoniei, Preafericirea Sa și Consulul General iau lăudat pe profesori și pe studenți
pentru serbarea
frumoasă care a evocat sentimente de sensibilitate națională,
mândrie și dorința de a realiza în practică idealurile morale
ale luptei din anii care au urmat Revoluției din 1821.

Din partea Secretariatului General
httpv://youtu.be/bqYtx4z9Kmw

ONOMASTICA
PREAFERICITULUI
TEOFIL
PATRIARHUL
IERUSALIMULUI
Duminică, 11/24 martie 2019, Duminica a doua din Post, când se
săvârșește pomenirea Sfântului Grigorie Palama, s-a prăznuit
de către Patriarhie Onomastica Preafericirii Sale Părintele
nostru Teofil Patriarhul Ierusalimului, care, datorită unor
pricini ce țin de regimul locurilor de închinare, a fost
mutată din ziua de 9 /22 martie, când se prăznuiesc Sfinții
Patruzeci de Mucenici, care au mărturisit în Sevastia din
Pont, suferind gerul într-un lac înghețat, în timpul
împăratului persecutor Liciniu în anul 320 d.Hr.
Cu ocazia acestei sărbători, s-a săvârșit Sfânta Liturghie
patriarhală în Biserica Învierii, condusă de Preafericitul
Părintele nostru Patriarh, având ca împreună-liturghisitori
Preasfințiții Arhierei ai Patriarhiei, Preasfințiții
Mitropoliți Chiriac al Nazaretului și Isihie al Capitoliadei,
Preasfințiții Arhiepiscopi Damaschin al Ioppei, Aristarh al
Constantinei, Metodie al Taborului, Dimitrie al Liddei,
Macarie al Cattarelor, Nectarie al Anthidonei, Filumen al
Pellei, Preasfințitul Mitropolit Ioachim al Elenupolei și
Preasfințitul Arhiepiscop Aristobul al Madavei. De asemenea,
au participat Ieromonahi Aghiotafiți, în frunte cu
Preacuviosul Arhimandrit Nectarie, Gheron al Camarasei, preoți
vorbitori de limbă arabă și preoți membri ai altor Biserici,
Arhidiaconul Marcu și alți diaconi. A cântat Protopsaltul
Sfintei Biserici a Învierii, domnul Constantin Spiropulos și
Corul de muzică bisericească bizantină „Sfântul Ioan Cucuzel”,
condus de domnul Emanuil Daskalakis și au participat numeroși
credincioși localnici și pelerini.
După Sfânta Liturghie a urmat Doxologia iar apoi s-a urcat la
Patriarhie.

Aici au urmat cuvântările:

1. Cuvântarea Preasfințitului Aristarh
Constantinei și Secretar General:

Arhiepiscop

al

„Preafericite Părinte și Stăpâne,
Urcând treptele Sfântului și Marelui Post, ne întărim în lupta
noastră duhovnicească prin pomenirea Sfinților Patruzeci de
Mucenici care, în anul 320, în timpul împăratului Liciniu, cu
mult curaj L-au mărturisit pe Hristos, fără a se teme de gerul
și gheața lacului din Sevastia Pontului, și, bine luptându-se,
s-a încununat.
Astăzi, în ziua prăznuirii acestor Purtători de chinuri, este
cinstită în mod special în Patriarhia Ierusalimului pomenirea
Sfântului Mucenic Teofil, deoarece Preafericirea Voastră
purtați numele lui.
Spre o mai înaltă cinstire a Sfântului Mucenic Teofil și a
Preafericirii Voastre s-a adus Jertfa cea fără de sânge în
Biserica Învierii și a fost înălțată Doxologia de mulțumire,
în prezența a numeroși Părinți Aghiotafiți, a membrilor turmei
noastre Greco-Ortodoxe și a evlavioșilor închinători.
Plini de bucuria acestei duble sărbători, în această istorică
sală a Tronului pomenim cu recunoștință toate binefacerile pe
care Fericirea Voastră le-a săvârșit pentru Patriarhie și
pentru turma sa.
Trebuie amintită în primul rând deosebita strădanie pe care
ați depus-o spre călăuzirea duhovnicească a turmei Voastre în
cele trei jurisdicții și mai ales în Iordania, prin sinaxele
preoților pentru o mai roditoare lucrare pastorală. Rod al
lucrărilor Preafericirii Voastre au fost și manifestările
speciale organizate de familia regală a Iordaniei pentru a

susține conviețuirea pașnică dintre Creștini și concetățenii
lor Musulmani. În Mitropolia Amman a Patriarhiei au fost
distinși cu decorația Cavalerilor Sfântului Mormânt membrii ai
comunității din Iordania care s-au distins prin donații
filantropice și ridicarea de biserici. De asemenea, fericirea
Voastră, cu sensibilitatea deosebită ce o aveți față de
pelerinii care în ultima vreme inundă Țara Sfântă, ați acordat
mult timp pentru a-i primi la Patriarhie, a-i binecuvânta și
a-i îndruma subliniind folosul pelerinajului lor.
Întreținând cele mai bune relații cu Bisericile Ortodoxe
surori, Preafericirea Voastră, ați răspuns invitației de a
conduce slujba de sfințire catedralei atât de frumoase și de
mărețe din București, închinată Sfântului Andrei cel întâi
chemat, aparținând Patriarhiei României, și ați participat la
manifestările legate de sărbătoarea națională la împlinirea a
o sută de ani de la eliberarea și constituirea României mari.
Exercitând rolul de conducător al Patriarhiei noastre între
Bisericile creștine locale, le-ați mobilizat spre înlăturarea
legilor care subminau proprietățile lor și spre a înălța
împreună glasul pentru apărarea Creștinilor din Țara Sfântă.
În acest scop Preafericirea Voastră ați depus strădanii,
vizitând suverani ai diferitelor state și Biserici, precum și
președinți ai unor organizații internaționale spre a vă
asigura de sprijinul lor în încercările Patriarhiei noastre de
a păstra regimul Sfintelor Locuri validat la nivel
internațional și pe temeiul Sfintei Scripturi, precum și
drepturile Creștinilor de aici.
Intense au fost lucrările Preafericirii Voastre pentru
apărarea drepturilor noastre cu privire la locurile de
închinare și mai ales pentru restaurarea Peșterii din Betleem
cea de Dumnezeu purtătoare, timp în care a fost refăcut
Paraclisul întemnițării din cadrul Bisericii Sfântului Mormânt
și străvechea Mănăstire a Sfântului Ioan Botezătorul de la
râul Iordan unde în urmă cu trei zile Preafericirea Voastră lați primit pe Președintele statului Israel și pe suveranii

Bisericilor Creștine.
Trebuie pomenită și lucrarea începută în timpul celui întru
fericită pomenire Patriarh Diodor, sub epitropia de atunci a
Preafericirii Voastre, cu privire la prezența creștină, firavă
la început, în Catar, lucrare definitivată de curând prin
sfințirea de către Preafericirea Voastră a preafrumoasei
Biserici a Sfântului Isaac Sirul, a Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe și a Sfântului Macarie Arhiepiscopul Ierusalimului,
care are și locuință episcopală și un complex de dependințe
spre mângâierea, sprijinirea și sfințirea Creștinilor
Ortodocși care trăiesc acolo și nu numai.
Pentru toate acestea, Preafericite, noi, Aghiotafiții, vă avem
pildă și imbold spre a lucra împreună cu Preafericirea
Voastră, precum mădularele trupului cu capul, și colaborăm
între noi în mod armonios ca să dăm mărturia concordiei și a
unității în lume și spre a se lăuda, prin viețuirea noastră,
numele slăvitei noastre Obști și al Bisericii Sfântului Sion,
precum și spre slava numele Celui Preaînalt.
În final, înalț paharul și vă urez, Preafericite, în numele
Sfântului Sinod și al întregii Obști sănătate, putere și
ocrotire de sus pentru ca statornic și drept să ocârmuiți
corabia Bisericii Sionului spre plinirea misiunii ei de
pacificare, împăcare și mântuire în Țara Sfântă și în trupul
Bisericii Ortodoxe de pretutindeni. Amin”.

2. Cuvântarea Consulului General al Greciei la Ierusalim
domnul Hristos Sofianopulos :

Preafericite,
Preasfințiților,
Sfințiți Părinți,

Doamnelor și Domnilor,
Ziua de astăzi, în care se cinstește pomenirea Sfinților
Patruzeci de Mucenici are o deosebită însemnătate, de vreme ce
Obștea Aghiotafită și evlavioșii credincioși, pelerinii și
Comunitatea Ortodoxă cinstesc cu fastul cuvenit Onomastica
Întâi-stătătorului Bisericii Sionului, Maica Bisericilor, a
Preafericirii Voastre, Patriarhul Ierusalimului Teofil III.
Aflându-mă la această sărbătoare cu sentimente de sinceră
bucurie și deosebită cinstire, aș vrea, Preafericite, să
exprim sprijinul neclintit și susținerea Greciei față de
străvechea Patriarhie a Ierusalimului și să Vă adresez din
inimă urările noastre de sănătate, putere și lungime de zile,
pentru a continua înalta Voastră misiune atât națională, cât
și religioasă, care dobândește tot mai multă importanță și
însemnătate în această epocă dificilă.
De-a lungul drumului său de veacuri, Patriarhia Greco-Ortodoxă
a Ierusalimului a jucat un rol istoric deosebit de important
și, în calitate de centru religios al Sfintelor Locuri,
continuă să fie un izvor nesecat de nădejde și să transmită,
la toate marginile lumii, dinspre Sfânta Cetate, mesajul
mântuirii oamenilor, de vreme ce păzește în fiecare zi,
datorită devotamentului și abnegației Părinților Aghiotafiți,
cele mai importante Locuri de închinare ale Creștinătății.
Această Sfântă Instituție este un punct de referință pentru
grecii de pretutindeni și un simbol al prezenței de veacuri a
Elenismului la Locurile Sfinte, de vreme ce constituie o
legătură strânsă de prietenie și colaborare cu alte popoare și
este purtătorul de cuvânt al Creștinilor Ortodocși din această
regiune, păstrând prețioase tradiții și transmițând în toată
lumea mesajul ecumenic al Ortodoxiei.
Preafericite,
Într-o epocă a instabilității, a fluctuației și a
necontenitelor neorânduieli care par să încurajeze

intoleranța, îndârjirea și adversitatea, lucrarea Voastră atât
de importantă care este condusă de o sinceră intenție de
înțelegere și împăcare, nu numai în relațiile cu alte dogme și
cu alte religii, dar și în aria mai vastă a strădaniei de
pacificare în această regiune mult încercată, conferă înălțime
etică Patriarhiei Ierusalimului, care apără prezența creștină
în Orientul Mijlociu, ca factor de moderație și stabilitate.
Prin mulțimea inițiativelor Voastre, favorizați reînnoirea și
promovarea Locurilor Sfintelor ale Creștinătății, de vreme ce
vă îngrijiți de păstrarea Status Quo-ului din Țara Sfântă și
de călăuzirea duhovnicească și bunăstarea unei turme care
trece prin mari încercări, pentru că provocările epocii și
primejdiile care pândesc sunt multe. Este însă cert faptul că
toți cei care uneltesc împotriva Patriarhiei, în zadar se
ostenesc. Strădaniile lor se lovesc și se vor lovi mereu de
puterea pe care această Sfântă Instituție o absoarbe din
îndelungata sa istorie și tradiție, din unitate, din adânca
credință, din devotamentul Obștii Aghiotafite și din
ocârmuirea ei, Preafericite, care, având deplină percepție și
conștientizare a împrejurărilor, cu tărie și hotărâre, se
îngrijește de prezentul și viitorul ei.
Preafericite,
Povara pe care v-ați asumat-o este mare și lupta pe care o
presupune este îndelungată și ostenitoare. Sunt deplin
încredințat că, prin ajutorul lui Dumnezeu și prin contribuția
activă a noastră a tuturor, veți continua lucrarea Voastră și
veți duce la bun sfârșit înalta Voastră misiune.
La mulți ani!”

3. Cuvântările reprezentanților credincioșilor din
regiunile ce țin de jurisdicția Patriarhiei, a
reprezentanților Bisericilor Ortodoxe și ale altora,
cărora Preafericitul le-a mulțumit prin această

cuvântare a Sa:

„Iezerul ca un rai și gerul ca un zăduf Mucenicii au socotit,
Hristoase Dumnezeule. Înfricoșările tiranilor nu au îngrozit
cugetele lor. Nu s-au temut vitejii de adaosurile muncilor,
câștigând Crucea dumnezeiască armă prin care pe vrăjmașul ca
niște tari l-au biruit. De unde și cununile darului au luat”,
cântă imnograful Bisericii.
Excelența voastră domnule Consul General al Greciei, domnule
Hristos Sofianopulos,
Cinstiți Părinți și Frați,
Evlavioși Creștini și pelerini,
„Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele Lui, dați
slavă laudei Lui” (Psalmul 65, 1) strigă Biserica lui Hristos
prin gura Proorocului și Împăratului David la pomenirea
Sfinților lui Hristos purtători de chinuri, a marilor Mucenici
cei patruzeci care au mărturisit în cetatea Sevastiei.
Acești Sfinți, care erau cu obârșia din diferite țări, dar
slujeau în aceeași oaste, nu s-au temut de adaosurile
muncilor, câștigând Crucea dumnezeiască armă prin care pe
vrăjmașul l-au biruit. De unde și cununile darului au luat,
adică numele de Creștin prin care acum petrec între cei de
sus, potrivit imnografului lor.
Astăzi, când Sfânta noastră Biserică a Ierusalimului,
cinstește pomenirea Sfinților Patruzeci de Mucenici și, în
mod special, a Sfântului Teofil care a mărturisit împreună cu
ei, al cărui cinstit nume îl poartă Smerenia noastră, am
coborât în locul martiriului și a îngropării de trei zile a
Mântuitorului Hristos, adică în Sfânta Biserică a Învierii
unde am săvârșit marea și dumnezeiasca Taină a Euharistiei. În
plus, am înălțat doxologie de mulțumire lui Dumnezeu cel în

Sfânta Treime slăvit cu ocazia cinstitei Onomasticii a
noastre, ce purtăm numele Mucenicului Teofil, fiind
înconjurați de cuvioși membri ai Obștii Aghiotafite și
rugându-se împreună cu noi evlavioși creștini ai turmei
noastre purtătoare a numelui lui Hristos și pelerini veniți
din alte locuri.
Aceasta am făcut cugetând la cuvintele dumnezeiescului Pavel:
„Mulțumind totdeauna pentru toate întru numele Domnului nostru
Iisus Hristos, lui Dumnezeu Tatăl” (Efeseni 5, 20).
Acest praznic de fiecare an al Sfinților Patruzeci de Mucenici
și, mai ales, a Sfântului Teofil care a mărturisit împreună cu
ei, pe care strălucit îl sărbătorește Sfânta noastră Biserică
a Ierusalimului, nu se referă la smerenia Noastră, ci, mai
ales și în primul rând, la treapta patriarhală prin care se
arată faptul că Biserica lui Hristos are drept temelie sângele
izbăvitor vărsat prin Răstignire de Hristos, precum și sângele
Sfinților care s-au făcut mărturisitori ai cinstitului Său
Sânge. De aceea și preaînțeleptul Pavel spune: „Având
împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice
povară și păcatul ce grabnic ne împresoară și să alergăm cu
stăruință în lupta ce ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra
lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței Care pentru
bucuria pusă înainte-I, a suferit Crucea, n-a ținut seama de
ocara ei și a șezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu” (Evrei
12, 1-2).
Sfinții Mucenici ai dragostei lui Hristos sunt cei care au
mărturisit prin sângele lor pentru adevărul și credința în
Hristos Cel răstignit și înviat. De aceea și dumnezeiescul
Pavel îl îndeamnă pe ucenicul lui Timotei: „Nu te rușina a
mărturisi pe Domnul nostru, căci Dumnezeu nu ne-a dat duhul
temerii, ci al puterii și al dragostei și al înțelepciunii” (2
Timotei 1, 7-8).
Sfinții Patruzeci de Mucenici prăznuiți astăzi se arată pilde
de urmat, pentru lupta pe care au dus-o în viața pământească

spre a deveni moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu. „Prin
multe suferințe trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu”
(Fapte 14, 22) spune Scriptura. „Căci viața de acum este
luptă. Este luptă împotriva păcatelor și a poftelor și a celor
ce cugetător ne războiesc. Deci la această luptă să alergăm și
să biruim”, spune Icumenie.
La această luptă a mărturisirii dragostei Evangheliei lui
Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos suntem
chemați și noi, iubiții mei frați, mai ales în această
binecuvântată perioadă a Sfântului și Marelui Post, având ca
ajutători și ocrotitori pe Sfinții Patruzeci de Mucenici, pe
cel care a mărturisit împreună cu ei, Mucenicul Teofil al
cărui nume îl purtăm, și pe Preabinecuvântata Născătoare de
Dumnezeu, Maica Domnului și pururea Fecioara Maria. Pe aceștia
să-i rugăm a ne învrednici să ajungem cu pace la Învierea cea
de a treia zi a lui Dumnezeu și Mântuitorul sufletelor
noastre.
În plus, cerem pentru toți cei care se roagă împreună cu Noi
și care cinstesc acest praznic putere de sus, harul Sfântului
Mormânt, răbdare și toată binecuvântarea de la Dumnezeu. De
asemenea, aducem calde mulțumiri celor care ne-au adresat
cuvântări, Preasfințitului Aristarh, Arhiepiscop al
Constantinei și Secretar General, care a vorbit în numele
membrilor Sfântului Sinod și al Obștii noastre Aghiotafite,
Excelenței Sale, Consulul General al Greciei, domnul Hristos
Sofianopulos,
Preacuviosului
Arhimandrit
Atanasie,
reprezentant al Sfintei Biserici surori a Rusiei, care ne-a
transmis urările Preafericitului Patriarh al Moscovei Chiril,
Preacuviosului Arhimandrit Teofil, reprezentant al Sfintei
Biserici surori a României, care ne-a transmis urările
Preafericitului Patriarh al României Daniil, Preasfințitului
Mitropolit al Nazaretului Chiriac, care a vorbit în numele
credincioșilor noștri din Nazaret, Preasfințitului Arhiepiscop
al Ioppei Damaschin, care a vorbit în numele credincioșilor
noștri din Ioppe, Preacuviosului Arhimandrit Rafail, care a

vorbit în numele credincioșilor din Iordania de Nord,
Directorului Școlii noastre Patriarhale, Preacuviosul
Arhimandrit Matei, Preasfințitului Arhiepiscop al Catarelor
Macarie, care a vorbit în numele credincioșilor din Sfânta
Arhiepiscopie a Catarelor, Preasfințitului Arhiepiscop al
Madavei Aristobul, care a vorbit în numele Comunității de
curând constituite din Beersheba, Preacucernicului Părinte
Farah Badur, care a vorbit în numele Bisericii Sfântului Iacov
Fratele Domnului, Preacuviosului Arhimandrit Ignatie, care a
vorbit în numele Comunității din Betjala, Părintelui Iconom
Sava, care a vorbit în numele Comunității din Beit-Sahur,
stimatului domn Abu-Aeta din Satul Păstorilor, domnului Misiel
Fretz, care a vorbit în numele asociației din Betleem și
tuturor celor care au participat la această sărbătoare.
În sănătatea voastră a tuturor!

A urmat masa de post la care a luat parte Consulul General al
Greciei, domnul Hristos Sofianopulos, și în cadrul căreia
Preafericitul a conferit rangul de Arhimandrit Ieromonahului
Aghiotafit Martirie care a slujit în Madiva.

Din partea Secretariatului General
httpv://youtu.be/scDdCKsovyE

PREȘEDINTELE STATULUI ISRAEL
VIZITEAZĂ QASER EL YAHUD DE
LA RÂUL IORDAN
În dimineața zilei de marți, 6/19 martie 2019, Președintele
Statului Israel, dl. Reuven Rivlin, a vizitat locul locul
numit Qaser El Yahud de la râul Iordan, însoțit de Ministrul
Cooperării Regionale, domnul Tzachi Hanegbi, de domnul Yacub
Salame și de domnul Ceasar Marjie de la Ministerul Religiilor
din Israel, precum și de oficialii militari israelieni din
regiune. Președintele a vizitat, de asemenea, proprietățile
Bisericilor creștine din zonă, care au fost deminate de Halo
Trust și de armata israeliană, precum și Sfânta Mănăstire a
Sfântului Ioan Botezătorul, recent restaurată și renovată de
Patriarhie.
Dl. Președinte Rivlin a subliniat importanța proiectului
deminării din această zonă, care este un far al creștinismului
și a lăudat cooperarea Bisericilor pentru îndeplinirea sa, ca
mijloc care asigură venirea pelerinilor din întreaga lume și
un pod între Israel, Iordania și Palestina și între evrei,
creștini și musulmani.
Plecând de la Sfânta Mănăstire a Sfântului Ioan Botezătorul,
Preafericirea Sa a vizitat Sfânta Mănăstire a Sf. Gherasim de
la Iordan, al cărei hram s-a sărbătorit duminica trecută (a
Ortodoxiei) și a lăudat lucrarea Arhimandritului Hrisostom
care L-a primit cu căldură pe Preafericitul Patriarh.
Din partea Secretariatului-General

SLUJBA
DE
SFINȚIRE
A
BISERICII CELUI ÎNTRE SFINȚI
PĂRINTELE NOSTRU ISAAC SIRUL
ȘI
A
SFÂNTULUI
GHEORGHE
PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ DIN
DOHA
Vineri, 9/22 februarie 2019 s-a săvârșit slujba de sfințire a
Bisericii Cuviosului Părintelui nostru Isaac Sirul, a
Sfântului slăvitului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de
biruință și a Sfântului Macarie Patriarhul Ierusalimului.
Mai înainte de a oferi detalii cu privire la slujbă, se cuvine
să dăm câteva date istorice referitoare la întemeierea acestei
sfinte Biserici.
În jurul anului 1990 cel întru fericită pomenire Patriarhul
Diodor I al Ierusalimului a vizitat prima oară Qatarul, care
aparţine jurisdicţiei Patriarhiei Ierusalimului din Peninsula
arabică. A fost primit de Emirul de atunci Hamed Bin Khalifa
Al Thani, suveranul Qatarului.
Acestei vizite i-a urmat o delegație trimisă de Patriarhul
Diodor, condusă de actualul Patriarh al Ierusalimului, atunci
Arhimandritul Teofil, spre a cere ambasadorului de atunci al
Statelor Unite ale Americii, domnul Patrick Theros, să
îngăduie săvârșirea slujbei de Paști în sala Ambasadei
Americii, pentru comunitatea mică de greci de acolo, căci până
atunci nu exista o Biserică pentru creștinii din Qatar.
Făcându-se deci acest început, au urmat acțiuni de cerere
către guvernul din Qatar pentru eliberarea unei autorizați de
construcție a unei Biserici de către Patriarhie în capitala

Qatarului, Doha.
Guvernul Qatarului a răspuns la această cerere și a dat
Patriarhiei un teren în Doha, nu ca proprietate, ci doar
pentru uz. Pe acest teren a început construcția Bisericii care
tocmai s-a sfințit.
Acest pas făcut de Patriarhie a
constituit un exemplu și pentru alte confesiuni creștine
cărora, în urma cererii lor, li s-au dat terenuri în aceeași
zonă, unde au ridicat biserici. Astfel, Patriarhia a devenit
ocazia revenirii Creștinismului în Qatar. În anul 2010
Preafericitul Părintele nostru Teofil Patriarhul Ierusalimului
a vizitat Qatarul, fiind primit de Emirul Hamed Bin Khalifa Al
Thani, suveranul Qatarului, și a așezat piatra de temelie
pentru ridicarea Bisericii.
Lucrările de construcție a Bisericii, precum și a Stăreției /
Casei episcopale, aflată de cealaltă parte a ei, au fost
continuate prin multele osteneli și strădaniile neobosite ale
Epitropului Patriarhal din Qatar, Arhimandritul Macarie
Aghiotafitul care, în anul 2014, a devenit Arhiepiscop al
Qatarului. Prin contribuția economică a Patriarhiei și a
evlavioșilor donatori, construcția a ajuns astăzi la final,
fiind necesară sfințirea ei prin săvârșirea slujbei de
inaugurare și consolidare în veac spre slujirea și sfințirea
credincioșilor greco-ortodocși din diferite țări, în număr de
zece mii în prezent.
Slujba s-a săvârșit în ziua fixată, potrivit Tipicului
Bisericii Ortodoxe referitor la slujbele de sfințire, prin
înconjurarea Bisericii de trei ori cu Sfintele Moaște ale
Cuvioșilor Mucenici din Lavra Sfântului Sava cel Sfințit,
așezarea lor în piciorul Sfintei Mese, ungerea acesteia, a
antimiselor și a pereților Bisericii cu Sfântul Mir și prin
săvârșirea Sfintei Liturghii condusă de Preafericitul Patriarh
al Ierusalimului Teofil, având ca împreună-liturghisitori pe
Preasfințiții Arhiepiscopi Aristarh al Constantinei, Macarie
al Qatarului, Filumen al Pellei, Aristovul al Madavei și Ioan
din Biserica Serbiei, Arhimandritul Evdochim, duhovnicul

Sfintei Lavre a Cuviosului Sava cel Sfințit, preotul Gheorghe
din Madiva și Arhidiaconul Marcu. Au cântat corul din
Tesalonic sub conducerea domnului Ioan Hasanidis în greacă și
corul parohiei în arabă. Au fost prezenți Ambasadorul Greciei
în Qatar, Excelența Sa domnul Constantin Orfanidu și
Ambasadorul Republicii Cipru în Qatar, Excelența Sa domnul
Mihail Zaharioglu, reprezentanți diplomatici ai altor state,
clerici invitați din Mitropoliile Bisericii Greciei și
Bisericii Cretei, Egumena monahia Teoxeni și monahii din
Mănăstirea stavropigie Hrisopighi din Mitropolia de Kidonia și
Apokoronou. Au participat credincioși de pretutindeni care sau rugat și au slăvit pe Dumnezeu pentru această Biserică
aflată în centrul Peninsulei Arabice, care a fost sfințită
spre a se putea săvârși în ea Sfintele Taine.
Către aceștia Preafericitul a ținut această cuvântare:

„Pe toate le-a luminat Hristos cu venirea Sa. Lumea a înnoit-o
prin dumnezeiescul Său Duh, sufletele se înnoiesc. Căci casă
s-a ridicat acum spre slava Domnului, unde și înnoieşte
inimile credincioșilor Hristos Dumnezeul nostru spre mântuirea
oamenilor”, cântă imnograful Bisericii.
Iubiți frați în Hristos,
Credincioși creștini,
Bucură-te, cerule, și să se veselească pământul, căci, prin
harul lui Dumnezeu, ne-am adunat astăzi, sfântul cler și
poporul bine-credincios, în Emiratul statului Qatar, aflat sub
jurisdicția canonică duhovnicească a Patriarhiei Ierusalimului
pentru ca, prin Euharistie și doxologie, să săvârșim sfințirea
acestei preafrumoase Biserici ridicate spre cinstirea
Sfântului local Cuviosul Părintele nostru Isaac Sirul, precum
și a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.
În Istoria sfântă, adică în Sfânta Scriptură, se menționează

că Domnul Dumnezeu a arătat Cortul mărturiei pe care l-a
înfipt în pământ Sfântul Moise. Acest Cort al mărturiei „avea
rânduieli pentru slujba dumnezeiască” (Evrei 9, 1). „Iar
Solomon I-a zidit Lui casă” (Fapte 7, 47), adică Biserică în
se care aduceau jertfe de animale „al căror sânge era adus
pentru păcate în Sfânta Sfinților” (Evrei 13, 11).
Noi însă, după cum mărturisește Sfântul Ioan Evanghelistul, am
văzut slava strălucitoare a lui Dumnezeu Cuvântul, Domnul
nostru Iisus Hristos, Care a venit în trup, slavă pe care o
avea de la Tatăl în harul adevărului. „Și celor câți L-au
primit prin credință, le-a dat tuturor putere să se facă fii
ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească
s-au născut, ci de la Duhul Sfânt s-au înmulțit; casă de
rugăciune am întemeiat și strigăm: Această casă întărește-o,
Doamne”.
Casa lui Dumnezeu, adică Biserica sfințită, este inseparabil
legată de slujirea în Duh și adevăr și închinarea către
Dumnezeu. „Duh este Dumnezeu și cei ce I se închină trebuie să
I se închine în duh și în adevăr” (Ioan 4, 24). „Iar
rugăciunea este suirea minții către Dumnezeu sau cerere de la
Dumnezeu a celor cuvenite” spune Sfântul Ioan Damaschin.
Potrivit Sfânului Ioan Sinaitul, „rugăciunea este, prin
calitatea ei, împreunare și unire a omului cu Dumnezeu, iar
prin lucrare, hrană a sufletului și luminare a minții”.
De aceea, împreună cu Sfântul Patriarh Sofronie al
Ierusalimului, predecesorul nostru, spunem: „Astăzi cele de
jos împreună cu cele de sus prăznuiesc și cele de jos cu cele
de sus împreună petrec; astăzi sfânta adunare a Ortodocșilor
cu mare glas se bucură: Mare ești, Doamne, și minunate sunt
lucrurile Tale și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda
minunilor Tale”.
În înfricoșătorul loc al Golgotei din Ierusalim fiind înălțat
pe Cruce de bunăvoie Domnul a lucrat mântuirea noastră a
oamenilor, înnoind toată făptura, iar în această Biserică

sfințită prin puterea Duhului Sfânt și cu mijlocirea
Preabinecuvântatei Stăpânei noastre Născătoarea de Dumnezeu
Maria și rugăciunile Cuviosului Părintelui nostru Isaac și ale
Sfântului Gheorghe, Biserică aflată în comuniune firească și
duhovnicească cu Preasfântul și de Viață primitorul Mormânt al
Mântuitorului Hristos, dăruiește luminarea și înnoirea
Învierii Lui din morți tuturor celor care cu credință, în Duh
și în adevăr slujesc și cu pocăință se roagă într-însa.
„Al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei
ce locuiesc în ea” (Psalmul 23, 1) cântă David. Acest lăcaș al
lui Dumnezeu, acum sfințit, din această oază ospitalieră a
Emiratului arab al Qatarului cel atât de îmbelșugat, s-a
ridicat și și-a deschis astăzi porțile, prin lucrarea
Sfântului Duh, ca să intrăm în el toți, localnici și străini,
cei care căutăm odihnă sufletească, ascultând chemarea
Împăratului slavei, a Mântuitorului nostru Hristos Care spune:
„Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi
odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă
de la Mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi
odihnă sufletelor voastre” (Matei 11, 28-29).
Această odihnă a sufletului a căutat-o și Cuviosul părintele
nostru Isaac în pustiul cel secetos unde s-a arătat ca un pom
al dreptății „care rodul său va da la vremea sa” (Psalmul 1,
3). Această dreptate dumnezeiască o bine-vestește Sfânta
Biserică Greco-Ortodoxă a Ierusalimului propovăduind și
mărturisind dragostea sinceră și iubirea de oameni, precum și
pacea Mântuitorului nostru Hristos în orice vreme și în orice
loc. „Drepții, răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile
Dumnezeului nostru vor înflori” (Psalmul 91, 13), spune
Psalmistul.
Drepții răsădiți în casa Domnului nu sunt alții decât Sfinții
Bisericii care, urmând iubirii smerite și jertfitoare a lui
Hristos, dau roadele lor de care ne bucurăm noi astăzi.
Spunem aceasta, iubiți frați în Hristos, pentru că mila lui

Dumnezeu a dăruit smereniei noastre această binecuvântare de a
săvârși sfințirea acestei frumoase lucrări, a acestui sfânt
lăcaș ridicat din temelii de către iubitul nostru frate
aghiotafit, Preasfințitul Arhiepiscop al Qatarului Macarie,
lăcaş acum desăvârșit și împodobit. De aceea, împreună cu
Psalmistul, spunem: „Doamne, sfințește pe cei ce iubesc
bunăcuviința casei Tale și locul locașului slavei Tale”
(Psalmul 25, 8).
În final, considerăm că se cuvine și este o datorie nu numai
pentru Biserica Ierusalimului, ci și pentru toate Bisericile
Ortodoxe surori, să mulțumim din adâncul inimii Excelenței
Sale Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, domnul Patrick
Theros, și în mod special Maiestății Sale, Emirului statului
Qatar, Hamed Bin Khalifa Al Thani și urmașului său, Maiestatea
Sa Emirul Tamim Bin Hamed Al Thani, cărora le urăm ca Domnul
Dumnezeu să le dăruiască sănătate, lungime de zile și putere
spre a ocârmui bine statul și pe toți cetățenii lui. Împreună
cu imnograful să zicem: „Cer plin de lumină s-a arătat
Biserica, pe toți credincioșii luminându-i, întru care stând
strigăm: Această Casă întărește-o, Doamne”. Amin.

După apolisul Sfintei Liturghii, Preafericitul a oferit celui
care s-a ostenit pentru a aduce la desăvârșire această Sfântă
Biserică, Preasfințitul Arhiepiscop Macarie al Qatarului, un
set de encolpioane arhierești, urându-i să continue lucrarea
de mărturisire a iubirii lui Iisus Hristos cel Care S-a
întrupat, S-a răstignit și a înviat, precum și de transmitere
a predicii Evangheliei care a început în Betleem și a
continuat în Nazaret, pe Înfricoșătoarea Golgotă și în Sfântul
Mormânt Purtător de Viață. Arhiepiscopul Macarie I-a oferit
Preafericitului icoana complexului Bisericii și a
Arhiepiscopiei Qatarului, realizată de monahiile Sfintei
Mănăstiri Hrisopighi.
După Sfânta Liturghie a urmat masa îmbelșugată oferită în sala

aflată la demisolul Bisericii sfințite.

Din partea Secretariatului General

EVENIMENT MUZICAL AL ȘCOLII
PATRIARHALE ȘI AL ȘCOLII DE
MUZICĂ DIN ALIMOS
Vineri seara, pe 15/28 decembrie 2018, în Sala de Recepție a
Școlii Patriarhiei de pe Sion a avut loc un eveniment muzical
în colaborare cu elevii Școlii, sub conducerea Protopsaltului
de la Biserica Sfântului Mormânt, dl Constantinos Spyropoulos
și cu studenții Școlii de Muzică din Alimos sub conducerea
profesorului lor, doamna Ioanna Aggelou. Evenimentul muzical a
început cu discursul de deschidere al Directorului Șef al
Școlii Patriarhale, părintele Dragoman, Arhimandritul Matei,
și a fost onorat de prezența Preafericitului Părinte al nostru
și Patriarh al Ierusalimului Teofil, a Consulului General al
Greciei în Ierusalim, domnul Christos Sophianopoulos, a
Președintelui Consiliului Școlii și Părinte Schevofilax, ÎPS
Arhiepiscop Isidor al Ierapolei. La eveniment au participat cu
mult interes Arhiepiscopi Aghiotafiți, Preoți, călugări și
călugărițe și membri ai comunității grecești.
La acest eveniment muzical, studenții Școlii Patriarhale au
cântat troparul și condacul Sărbătorii Nașterii Domnului,
catavasia „Hristos Se naște, slăviți-L” și colinde de Crăciun,
în timp ce elevii Școlii de Muzică din Alimos au cântat la
muzică instrumentală și colindele de Crăciun din diferite
locuri din Grecia, Thraki, Peloponez, Creta, Pontos, insulele

Egee, Sporade, Constantinopol și Asia Mică.
Spectacolul elevilor din ambele școli a fost lăudat cum se
cuvine de către Preafericirea Sa și de Consulul General.
Din partea Secretariatului General
httpv://youtu.be/8suepSsgmRQ

CEREMONIE
ORGANIZATĂ
IORDANIEI

DE
CRĂCIUN
DE
BISERICILE

Marți, pe 5/18 decembrie 2018, Preafericitul Părinte al nostru
și Patriarh al Ierusalimului Teofil a participat la o
ceremonie de Crăciun organizată de Biserica Iordaniei, sub
patronajul Majestății Sale, Regele Iordaniei Abdullah Ibn
Hussein, protectorul altarelor musulmane și creștine din
Ierusalim. Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural al
Prefecturii din Amman, pentru a sublinia și susține
conviețuirea pașnică dintre musulmani și creștini în
Ierusalim, ca referință pentru identitatea lor și în cinstea
sărbătorii Crăciunului.
Au participat numeroși reprezentanți ai oficialităților
guvernului Iordaniei și imami, reprezentând religia Islamului,
Președintele statului Palestinian, Excelența Sa domnul Abbas
Abu Mazen, întâi stătătorii creștini din Ierusalim și
reprezentanții Bisericilor din Iordania.
Însoțitorii Preafericirii Sale din Ierusalim au fost:
Părintele Secretar General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al
Constantinei și directorul Mass Mediei în limba arabă, Pr.

Issa Musleh, din Amman, ÎPS Mitropolit Benedict al
Philadelphiei, Vicarul Patriarhal în Amman, ÎPS Arhiepiscop
Hristofor al Kyriakoupolei, ÎPS Arhiepiscop Aristovul al
Madabei și reprezentantul Patriarhiei în Madaba, Egomenul de
la Fhes, Arhimandritul Ieronim, reprezentatul Patriarhal în
Irbet, Arhimandritul Raphael și mulți alți preoți din eparhia
Iordaniei.
Preafericirea Sa s-a adresat tuturor celor prezenți prin ÎPS
Arhiepiscop Hristofor al Kyriakoupolei în arabă și deasemenea,
a vorbit Patriarhul Latin al Ierusalimului, domnul Pierre
Battista Pizzaballa, subliniind bucuria sărbătorii Crăciunului
și dificultățile întâmpinate de Bisericile din Ierusalim și
din Orientul Mijlociu. De asemenea, s-a referit la sprijinul
Majestății Sale, Regele Iordaniei, oferit Bisericilor și l-a
felicitat pe rege pentru Premiu Templeton care i s-a decernat
recent.
Apoi a luat cuvântul Șeicul care este responsabil pentru waqfurile (وﻗﻒ, în arabă) musulmane .
În timpul evenimentului, un cor a interpretat cântece din
Iordania și cântece de Crăciun, catavasia „Hristos Se naște,
slăviți-L” și o fată talentată a interpretat Ave Maria.
După încheierea ceremoniei, Majestatea Sa regele a oferit o
masă regală tuturor oaspeților.
Din partea Secretariatului General

