HIROTONIREA UNUI DIACON LA
PATRIARHIE
Luni noaptea spre marți, pe 1/14 august 2018, ipodiaconul
Gheorghe Hader din familia Baramki a fost hirotonit diacon de
către Părintele Secretar General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al
Constantinei.
Hirotonirea a avut loc conform deciziei Sfântului Sinod,
prezidat de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al
Ierusalimului Teofil, cu perspectiva viitoarei hirotoniri a
Diaconului Gheorghe ca Preot slujitor pe seama Catedralei Sf.
Iacov Ruda Domnului.
Arhiepiscopul care a făcut hirotonia s-a adresat celui
hirotonit după cum urmează:
„Sfințite Ipodiacone George (Hader),
În urma propunerii preoților, a epitropilor și a președinților
Instituțiilor Ortodoxe din Catedrala Sf. Iacov Ruda Domnului
și Primul Ierarh al Ierusalimului, și cu binecuvântarea și
aprobarea Preafericitului Părintelui nostru și Patriarh al
Ierusalimului Teofil și a Sfântului Sinod, Harul Duhului Sfânt
vă cheamă astăzi să acceptați primul grad al Preoției, cel de
Ierodiacon.
Patriarhia Ierusalimului, Maica Bisericilor, a apreciat
moralitatea, caracterul, educația creștină pe care ați primito de la părinți, excelenta educație secundară, educația
universitară de la Universitatea din Betleem, educația
teologică la Universitatea Ortodoxă Rusă Sf. Tihon din Statele
Unite ale Americii, cunoștințele de greacă după studiile de la
Universitatea din Tesalonic, dragostea sinceră pentru Hristos
și Biserică și munca voastră ca profesor de religie la Școala
Rusă din Betania.

Acest ceas este într-adevăr mare și sfânt, deoarece taina
preoției se săvârșește în același timp cu taina Sfintei
Liturghii și, mai ales, pentru că se întâmplă pe
Înfricoșătoarea Golgota, unde Hristos Și-a vărsat sângele
pentru iertarea păcatelor noastre și la Mormântul Său dătător
de viață, unde a fost îngropat și a înviat din morți.
Acceptând această taina, veți avea harul să intrați în Sfântul
Altar, să slujiți preoților și arhiepiscopilor până când va
veni timpul să deveniți Preot și ar trebui să slujiți în duh
de jertfă și de dăruire după învățătura ortodoxă, la parohia
istorică a Sf. Catedrale a Sfântului Iacob.
Ar trebui să-I mulțumiți lui Dumnezeu pentru această chemare
și dar și să luați seama, cu grijă, la marea responsabilitate
pe care v-o asumați; apreciați încrederea pe care Biserica v-o
încredințează și se roagă în mod fierbinte, astfel încât prin
așezarea mâinilor Arhiepiscopului pe capul vostru, Duhul Sfânt
va coborî peste voi și vă va face vas al harului Preasfintei
Treimi, ca să fiți plăcut lui Dumnezeu și oamenilor.
Vă asigurăm că în acest moment sunteți însoțiți de rugăciunile
părinților, de soție, de rude, de Pr. Farah și parohia Sf.
Iacov și de toți cei care vă onorează cu prezența lor aici.”
Odată cu venirea Duhului Sfânt și cu rugăciunea hirotonirii
diaconului, Arhiepiscopul l-a îmbrăcat pe cel hirotonit cu
veșmintele sale liturgice, iar cei prezenți au strigat „axios”
cu mare bucurie.
După binecuvântarea de la sfârșitul Sfintei Liturghii, cel
hirotonit a oferit o recepție la Biroul Părintelui Schevofilax
pentru cei care l-au onorat cu prezența, pentru Arhiepiscopul
care l-a hirotonit, preoții împreună-slujitori, părinții,
soția și rudele sale, care i-au urat să fie plăcut lui
Dumnezeu și oamenilor.
Din partea Secretariatului-General
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