INSTALAREA
EPITROPULUI
PATRIARHAL AL IORDANIEI DE
NORD
Sâmbătă, 15/28 iulie 2018 a avut loc instalarea celui desemnat
prin hotărâre sinodală Epitrop Patriarhal al Iordaniei de
nord, cu sediul în orașul Irbet, Arhimandritul Rafail.
Instalarea a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii săvârșită în
Biserica Sfântului Gheorghe din Irbet, condusă de
Preafericitul
Ierusalimului,

Părintele
având ca

nostru
Teofil
Patriarhul
împreună-liturghisitori pe

Preasfințiții Arhiepiscopi Aristarh al Constantinei – Secretar
General, Hristofor al Kiriakoupolei, Aristobul al Madabei,
Arhimandritul Rafail cel instalat Epitrop Patriarhal al
Iordaniei de nord, Preoții Abdalla și Ioan din orașul Irbet și
Ierodiaconul Evloghie. A cântat corul parohiei în arabă și
greacă și au participat numeroși credincioși care s-au rugat
pentru noul lor păstor.
Către această adunare Ortodoxă Preafericitul a ținut această
cuvântare în limba greacă:

„Pe preoții cei dintre voi îi rog ca unul ce sunt împreunăpreot și martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei
celei ce va să se descopere: Păstoriți turma lui Dumnezeu dată
în paza voastră cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună,
după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste, nu ca
și când ați fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă
turmei” (1 Petru 5, 1-3), îi îndeamnă pe preoți Apostolul
Petru.
Preacuvioase Arhimandrite Rafail,

Sfântul nostru Sinod, luând în vedere buna slujire cea de-a
lungul anilor la Sfântul Lăcaș al Peșterii de Dumnezeu
primitoare din Betleem, precum și activitatea pastorală cea
plină de dumnezeiască râvnă, v-a desemnat, prin a Noastră
Patriarhală și Părintească decizie, Epitrop Patriarhal în
Regatul Hașemit al Iordaniei de Nord, cu sediul în orașul
Irbet.
Această nouă slujire pastorală în vița Sfintei noastre Maici,
Biserica Ierusalimului, sunteți chemat să o primiți, ascultând
de cuvintele Corifeului Apostolilor, Petru, care zice: „Și
cine vă va face vouă rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru
bine?” (1 Petru 3, 13).
Spunem aceasta pentru că „secerișul este mult, dar lucrătorii
sunt puțini” (Matei 9, 37) pe de o parte, „și grija veacului
acestuia și înșelăciunea avuției înăbușă cuvântul [Evangheliei
Domnului] și îl face neroditor” (Matei 13, 22) pe de altă
parte, după cum o arată și semnele vremurilor.
Sfânta noastră Biserică a Ierusalimului având ca prim Ierarh
pe cel hirotonit de Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, pe
Sfântul Apostol Iacov Fratele Domnului și, revenindu-i acest
rol duhovnicesc în Pământul Făgăduinței de cele două părți ale
râului Iordan, nu a încetat să bine-vestească dragostea lui
Hristos cea arătată prin răstignirea, chenoza și jertfa Sa,
ascultând iar cuvintele Apostolului Petru care zice: „Căci
spre aceasta ați fost chemați, că și Hristos a pătimit pentru
voi, lăsându-vă pildă ca să pășiți pe urmele Lui, Care n-a
săvârșit nici un păcat, nici s-a aflat vicleșug în gura Lui și
Care, ocărât fiind, nu răspundea cu ocară; suferind nu
amenința, ci Se lăsa în știrea Celui Ce judecă cu dreptate. El
a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn pentru ca noi,
murind față de păcate, să viețuim dreptății, cu a Cărui rană
v-ați vindecat” (1 Petru 2, 21-24).
Mărturii nemincinoase ale bunei-vestiri a dragostei lui
Hristos constituie monumentele elino-ortodoxe din sânul

binecuvântatului pământ al Regatului Hașemit al Iordaniei,
păzite de-a lungul veacurilor și acum descoperite, precum
Comunitățile creștine elino-ortodoxe vii care se bucură de
respectul identității lor religioase, dar și de deplina
libertate de a-și exercita îndatoririle liturgice. Acest
adevăr îl dovedesc cei care locuiesc în acest oraș (Irbet) și
în împrejurimile lui, creștini aflați în bună-înțelegere cu
concetățenii lor de alte religii.
Cinstita noastră Obște Aghiotafită, arătată de către
dumnezeiasca pronie ca paznic și slujitor ar Sfintelor
Lăcașuri și sprijinitor al turmei noastre Creștine, continuă
această misiune, urmând îndemnul dat de Sfântul Pavel
ucenicului său Timotei: „Tu fii treaz în toate, suferă răul,
fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin” (2 Timotei 4,
5).
Așadar, tu, părinte Rafail, adevărat fiu al Obștii
Aghiotafite, plinește, adică du la bun sfârșit, slujba care
ți-a fost încredințată în Biserică. Înmulțește talantul, dat
ție de către Sfântul Duh, de iconom al casei lui Dumnezeu,
continuând lucrarea pastorală plăcută lui Dumnezeu pe care a
săvârșit-o predecesorul tău, Preasfințitul Arhiepiscop al
Pellei Filumen „pildă făcându-te turmei” (1 Petru 5, 3).
Iar pe cei împreună-preoți cu tine cinstește-i „ca pe o
adunare a lui Dumnezeu și legătură a Apostolilor”, „căci
preoția este cea care aduce oamenilor toate cele bune. Cel
care se pornește împotriva ei nu un om necinstește, ci pe
Dumnezeu și Iisus Hristos cel Întâi-născut și Singurul după
fire Arhiereu al Tatălui. Deci toate între voi să se
săvârșească cu bună rânduială în Hristos. Laicii diaconilor să
se supună, diaconii preoților, preoții Episcopului, Episcopul
lui Hristos, după cum El Însuși Tatălui”, îndeamnă Sfântul
Ignatie (BEP, vol. 2, p. 315).
Iar această bună rânduială în Hristos constă în grija
Păstorului duhovnicesc și a preoților întâi-stătători, față de

cei despre care dumnezeiescul Pavel spune: „Să nu încetăm de a
face binele căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom
lenevi. Deci, până când avem vreme, să facem binele către
toți, dar mai ales către cei de o credință cu noi” (Galateni
6, 9-10).
Într-adevăr, prin aceasta s-au distins toți Sfinții și
martorii iubirii lui Hristos, precum Sfânta Muceniță Iulita și
fiul ei Chiric, prăznuiți astăzi, care s-au arătat „stele
strălucitoare pe tăria Bisericii, luminând pământul cu
minunile lor”, potrivit imnografului.
Pe aceștia să îi rugăm și noi ca, împreună cu
Preabinecuvântata Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară
Maria, să se roage Domnului Dumnezeu ca să vă dăruiască,
părinte Rafail, Duh stăpânitor și păstoresc, iar nouă, milă și
pace sufletelor noastre, iar cinstitului Rege Abdullah,
împreună cu casa sa regală, și Regatului Hașemit al
preaiubitei noastre Iordanii, putere, sănătate sufletească și
trupească și lungime de zile, spre binele tuturor cetățenilor
acestei țări și spre păzirea Sfintelor Locuri, mai ales a
Sfintei Cetăți a Ierusalimului, aflate sub protecția Sa
regală.
Și acum, Preacuvioase Arhimandrite Rafail, primește cinstita
Cruce a Domnului, arma împotriva diavolului pentru ca prin ea
și cu ea să îndreptezi pașii turmei tale spre lucrarea
poruncilor Domnului. Amin”.

Iar Epitropul Patriarhal, Arhimandritul Rafail, a răspuns cu
această cuvântare în limba greacă:

„Preafericite Părinte și Stăpâne,
Din partea sfințitului cler și a poporului bine-credincios, cu

sentimente de adâncă cinste, cu respectul cuvenit și cu
duhovnicească bucurie, Vă primim astăzi în Irbet, sediul
circumscripției patriarhale a Iordaniei de Nord, cu
întâmpinarea evanghelică: „Binecuvântat cel ce vine întru
numele Domnului” și cu cuvintele ale marelui Prooroc Ilie:
„Cât de frumoase sunt picioarele celor ce bine-vestesc pacea,
ale celor ce bine-vestesc cele bune”.
Prezența Voastră reprezintă pentru noi o mare binecuvântare,
pentru că veniți din Sfânta Cetate a Ierusalimului, aducândune harul și binecuvântarea Preasfântului și de viață
Purtătorului Mormânt și a tuturor Sfintelor Lăcașuri din Țara
Sfântă. Prezența Voastră binecuvântată ne întărește, ne
sprijină și totodată arată unitatea Bisericii noastre locale.

Preafericite, ca o mărturisire vă spun că, ascultând de
cinstita voastră poruncă, în urma hotărârii Voastre și a
Sfântului Sinod, am venit în acest loc binecuvântat repetând
în sinea mea cuvintele lui Hristos: „Am venit să slujesc”. Am
venit să slujesc tainei mântuirii turmei și să împart cu
dărnicie binecuvântarea lui Dumnezeu. Am venit să trăiesc
bucuriile și tristețile oamenilor.
Din prima clipă, când am venit în acest binecuvântat loc m-am
simțit ca acasă. Am găsit uși și inimi deschise. Am găsit
preoți binecuvântați care în tăcere se străduiesc pentru
binele Bisericii și al turmei și care din prima clipă m-au
îmbrățișat și m-au înconjurat cu dragoste. Am găsit oameni
evlavioși care respectă și cinstesc sfințitul cler. Dar mai
ales am găsit copii, tineri și tinere care Îl iubesc pe
Hristos și Biserica Lui. Acestui sfințit cler și alesului
popor al lui Dumnezeu, Preafericite, am venit să le slujesc și
voi fi alături de ei și mă voi ruga ca Dumnezeu să le
dăruiască sănătate, putere și tot binele.
În acest moment sfânt, aflându-mă înaintea Voastră, vă chem pe
toți să lucrăm împreună pentru slava lui Dumnezeu și a Sfintei

Sale Biserici. Îi chem pe preoți, membrii Consiliilor noastre
Bisericești, psalții noștri, colaboratori laici ai Bisericii,
bărbați și femei, cei responsabili de Tineret și de Școlile
catehetice, organizatorii de ceremonii și toți cei care
lucrează în Biserică, și îi rog să-și continue lucrarea cu
aceeași râvnă.
Toți, în Trupul Bisericii, trebuie să participe și să
valorifice harismele pe care li le-a dat Dumnezeu. Împreună cu
ei punem astăzi un nou început în slujba Circumscripției
noastre. Singur nu voi putea să fac nimic. Toți împreună vom
face ce putem. De aceea îi vreau lucrători împreună cu mine în
Biserică pe clerici și pe laici, și le cer rugăciunile,
sprijinul, ajutorul și cooperarea.
Mă simt adânc îndatorat să adresez calde mulțumiri tuturor
celor care se află astăzi în acest sfințit loc al Sfântului
Gheorghe, sfințiților Arhierei care s-au ostenit peste măsură
să vină să participe la începerea noii mele slujiri.
Preoților, corurilor de psalți, tinerilor și tinerelor,
organizatorilor de ceremonii, și vouă tuturor vă mulțumesc și
vă rog să vă rugați pentru nevrednicia mea.
De asemenea, doresc să mulțumesc tuturor agenților de pază
care se află alături de noi încă de dimineață din zori. Și dăm
slavă lui Dumnezeu pentru binecuvântarea de a fi în siguranță
în patria noastră, datorită înțeleptei ocârmuiri a Maiestății
Sale Regele Abdullah Bin Al Husein.
Preafericite,
În mod special vă mulțumesc din adâncul inimii pentru
încrederea Voastră față de mine, pentru sfaturile Voastre
părintești, pentru dragostea Voastră, și Vă rog mult să Vă
rugați să împlinesc îndatoririle mele cu frică de Dumnezeu.
Cer binecuvântarea Voastră patriarhală și ca un fiu Vă doresc
din inimă ca Dumnezeu cel în Treime să Vă dăruiască mulți ani,
sănătate neclintită, credință fierbinte, gândul Răstignirii și

al Învierii, astfel încât, călăuzit de Duhul Sfânt, să-i
îndrumați pe credincioșii purtători ai numelui lui Hristos din
străvechea Patriarhie Elino-Ortodoxă a Ierusalimului spre
neîncetată rodire duhovnicească și să faceți să strălucească
în vremurile de acum Lumina Crucii și a Învierii.”

După Apolis, credincioșii au primit anaforă și au sărutat
dreapta Preafericitului.
Apoi s-au adunat în salon pentru agapă.
În continuare a avut loc masa de prânz la restaurantul din
oraș în cinstea Patriarhului. În timpul acestei mese
Preafericitul a ținut această cuvântare în limba greacă:

„Dragostea să fie nefățarnică. Urâți răul, alipiți-vă de bine.
În iubire frățească, unii pe alții iubiți-vă; în cinste, unii
altora dați-vă întâietate” (Romani 12, 9-10). „Nu răsplătiți
răul cu rău, purtați grijă de cele bune înaintea tuturor
oamenilor. Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră,
trăiți în bună pace cu toți oamenii” (Romani 12, 17-18),
îndeamnă marele Apostol Pavel.
Iubiți și cinstiți Părinți și Frați,
Stimate doamne și domni,
Mulțumim Sfântului și atotmilostivului Dumnezeu Care ne-a
învrednicit să săvârșim dumnezeiasca Liturghie în Biserica
Sfântului Gheorghe cu acest binecuvântat prilej al instalării
noului nostru Epitrop Patriarhal în marele oraș Irbet al
Regatului Hașemit al Iordaniei și în împrejurimile lui, a
Preacuviosului Arhimandrit Rafail.
Ne bucurăm în mod special pentru că grija pastorală a
Patriarhiei Elino-Ortodoxe a Ierusalimului în jurisdicțiile

sale din cele două părți ale Iordanului continuă să se
exercite fără incidente. Aceasta se datorează libertății
manifestărilor religioase de care se bucură toate comunitățile
creștine din Regatul Hașemit al Iordaniei.
Misiunea Patriarhiei Elino-Ortodoxe, adică a Bisericii
Ierusalimului, are ca temelie poruncile Domnului, Care spune:
„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău și cu tot cugetul tău” și „Să iubești pe
aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22, 37-39).
Cel care Îl iubește pe Dumnezeu „cu toată inima lui” nu poate
să nu îl iubească și pe aproapele lui, adică pe semenul lui,
după cum propovăduiește și dumnezeiescul Pavel: „Purtați grijă
de cele bune înaintea tuturor oamenilor. Dacă se poate, pe cât
stă în puterea voastră, trăiți în bună pace cu toți oamenii”
(Romani 12, 18).
Pacea cu toți oamenii o bine-vestesc și o propovăduiesc
Sfintele Lăcașuri cărora cu jertfă de sine și lepădare de sine
le slujește de-a lungul veacurilor tagma monahală a Frăției
Aghiotafite.
Contribuția Patriarhiei Elino-Ortodoxe, împreună cu Frăția sa
Aghiotafită, atât în ceea ce privește paza Sfintelor Locuri,
ca locuri de închinare și rugăciune, cât și conviețuirea
pașnică a creștinilor cu musulmanii și în general cu
credincioșii religiilor avraamice, este recunoscută de către
toți, și mai ales de cinstitul Rege al Regatului Hașemit al
Iordaniei Abdullah Ibn Husein II, sub a cărui protecție se
săvârșesc sfintele pelerinaje la locurile islamice și creștine
din Ierusalim.
Noi, ascultând cuvintele înțeleptului Pavel: „Să urmărim cele
ale păcii și cele ale zidirii unuia de către altul” (Romani
14, 19), am purces împreună cu Sfântul nostru Sinod la
desemnarea de Epitropi Patriarhali în Amman, Madiva, Irbet și
în alte părți, pentru ca în acest fel să răspundem la nevoile

duhovnicești și sociale ale evlavioasei noastre turme
creștine, dar și ca să întărim dificila, dar de Dumnezeu
plăcuta, lucrare pastorală a iubiților și bine-credincioșilor
noștri Preoți.
Pentru aceasta, considerăm că se cuvine să vă aducem calde
mulțumiri vouă tuturor care, prin prezența voastră, cinstiți
acest sfințit eveniment și, mai ales, autorităților locale –
cele politice, cele ale armatei și cele ale poliției – și,
desigur, Maiestății Sale Regele Regatului Hașemit al Iordaniei
Abdullah Ibn Husein II, cel cinstit și iubit de Noi, a cărui
ocârmuire constituie o garanție de stabilitate și pașnică
conviețuire a comunităților naționale și religioase din
această țară și, în general, din Orientul Mijlociu. Să aibă
parte de mulți ani!
În fine, nu trebuie să omitem a aduce laude lucrării pastorale
și sociale săvârșite de Preasfințitul Arhiepiscop al Pellei
Filumen, câtă vreme a fost Epitrop al Nostru Patriarhal în
Irbet. Atât Preacuviosului Arhimandrit Rafail, cât și
Preasfințitului Arhiepiscop al Pellei Filumen, le dorim
izbândă în noua lor misiune și slujire. Amin.”

Apoi, Arhimandritul Rafail, cel de curând instalat ca Epitrop
Patriarhal, a răspuns prin această cuvântare în limba greacă:

„Preafericite Părinte și Stăpâne,
Ziua de azi este una istorică pentru Iordania de Nord și noi
toți primim vizita Voastră ca pe o mană din cer și ca pe roua
din Ermon. Vizita Voastră este mereu pentru noi o deosebită
cinste și binecuvântare.
Ne-am învrednicit azi să Vă vedem în Biserica Sfântului
Gheorghe în fața Sfintei Mese, conducând Sfânta Liturghie

„binecuvântându-ne și sfințindu-ne”, iar acum, cu bucurie și
veselie, Vă vedem în capul mesei pe Preafericirea Voastră, Cel
Ce faceți cinste Preacinstitului Tron Patriarhal al cetății
Marelui Împărat, Tronul Sfântului Iacov Fratele Domnului. De
aceea, plini de bucurie și sfântă emoție, rostim cuvintele lui
David: „Văzând pe fiii tăi ca niște vlăstare împrejurul mesei
tale, bucură-te, veselește-te, aducându-i pe ei lui Hristos
Mai Marele păstorilor”. Primiți mulțumirile noastre cele din
adâncul inimii!
Mulțumesc autorităților locale care au luat parte la masa de
astăzi dată în cinstea Voastră, exprimând în acest fel
prețuirea lor față de străvechea Patriarhie a Ierusalimului și
față de cinstita Persoană a ocârmuitorului ei, Patriarhul
Ierusalimului. Cu ocazia recentei mele vizite la birourile
lor, Preafericite, am fost primit cu entuziasm și respect din
partea tuturor față de umila mea persoană. Aceste manifestări
au fost atât de calde încât mi-au creat sentimentul că mă
cunoșteau dinainte. Aceasta a născut înăuntrul meu un
simțământ de recunoștință față de dragostea lor, care m-a
făcut încă și mai mult răspunzător față de îndatoririle mele.
De asemenea, în această binecuvântată zi, doresc din adâncul
inimii Maiestății Sale, Regele Abdullah Ibn Al Husein al
Regatului Hașemit, sănătate și putere în dificila sa lucrare,
în această binecuvântată țară, patria păcii, a siguranței și a
conviețuirii pașnice între toți oamenii.
În încheierea cuvântării mele, înalț ochii sufletului și ai
inimii către Dumnezeul a toate, Stăpânul și Domnul, zicând:
„Lui Teofil, Preafericitul, Preasfințitul Părintele nostru și
Patriarhul Sfintei Cetăți a Ierusalimului și al întregii
Palestine, al Siriei, al Arabiei, al împrejurimilor
Iordanului, al Canei Galileei și al Sfântul Sion, mulți ani!”.

Din partea Secretariatului General

