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Predicf, la Metohul
Bisericii Ortodoxe RomAne din Ierusalim

la sirbitoarea Sfhntului Mare Mucenic
Gheorghe Purtitorul de Biruinqi

Duminicl 7 mai zorT
Preafericitul Teofil al III-lea
Patriarhul Ierusalimului

Dragi Plrinte Teofil,
Excelenfele Voastre,

Preasfinfiile Voastre,
Dragi Pirinfi gi Monahi,

Iubili Pelerini ;i Credinciogi,

Hnstos a inviat!

in aceasti perioadi pascaliplini de bucurie priznuim slrbltoarea Sfhntului Mare
Mucenic gi Biruitor Gheorghe, care a fost ,,tovar5g al invierii" Domnului nostru
Iisus Hristos. invierea lui Hristos din mor;i a fost inceputul unei vie;inoi, gi
Sfhntul Gheorghe a fost plrtag la aceastl noui viagi gi a aritat-o qi altora, pentru
cI a fost luminat de Lumina necreatl a invierii.
Aga cum cAnt5m la aceasti

slrbltoare,

,,Cu toatd lumina Treimii, preafericite, curat fiind strdlucit, ca un
mucenic nebiruit, ca un aplritor al dreptei credinfe, ca un biruitor
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de

Dumnezeu incununat, mAntuieqte, cerescule locuitor, cu
ruglciunile tale, pe cei ce te cinstesc pe tine."
(Utrenie, Canonul al doilea)

invierea lui Hristos este evenimentul care ne aratd clar adevirul fundamental al
credin;ei cregtine. Sfintele Pa;ti, Sirbitoarea Sirbdtorilor pentru creptinii
ortodocgi, reprezintf, cununa anului qi cununa fHpturii. Dupi cum spune Sfhntul
Grigorie Palama, intr-un joc de cuvinte tipic, dar bogat in infelesuri, cncsfasis,
adici tnvierea, inseamna anaplasis - adici o re-facere, precum qi anakenesfs - care
inseamnl retnnoire. De asemenea, inseamnl gi anazoosis - adicl dlruirea uner nol
viefi. Toate aceste concepte sunt strAns legate de inviere.

Sfrntul Grigorie ne spune mai departe ci ,,invierea Domnului este innoirea firii
omenegti gi plSmidirea din nou a lui Adam cel dintii, care fusese inghilit de
moarte prin picat gi reintors prin moarte in pimAntul din care a fost pl5mldit;
invierea este intoarcerea omului la viata cea fHri de moarte" (Predicd la Duminica
Mironosi;elor).

Iar Domnul nostru Iisus Hristos ne spune aceasta in Evanghelia dupi loan, cAnd
ne asiguri ci
,,Eu sunt tnvierea Si viafa; cel ce crede in Mine, chiar dacd va muri, va
trdi. $i oricine trdieSte Si crede tn Mine nu va muri tn veac." (Ioan rr :
z5-26)

Sfinfii sunt aceia a ciror viafi este confirmarea invierii Domnului nostru Iisus
Hristos. Ei ne conduc pe drumul nostru de intoarcere spre viaqa cea fHrI de
moarte. Sfingii Bisericii in general gi mucenicii propovlduitori ai Evangheliei in
special sunt aceia care, prin viegile lor, au urmat viafa lui Hristos gi astfel au ajuns
la viafa vegnicl gi neprihlnit5. Ei sunt mai mult decAt sursa noastrl de inspirafie ;
sunt adeverirea, pentru noi, a propriului nostru drum spre indumnezeire (theosrs)
- a propriului nostru pelerinaj duhovnicesc spre unirea cu Dumnezeu. Ceea ce
sfingii au dobAndit, putem gi noi si dobAndim.
Sfrntul Gheorghe ne aratl calea spre aceasti impirtSgire din slava de neatins a lui
Dumnezeu. Aga cum spune o cAntare de la aceasti sirbltoare,
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,,Fericita viafl cea ascunsi intru Hristos acum primind, mirite
Gheorghe, pentru care te-ai nevoit pAni Ia sAnge, roagS-te si se
mAntuiasci de toatl primejdia, cei ce te laudi pe tine cu credingi,
purtltorule de biruinl5."
(Utrenie, Canonul al doilea)
Agadar, sfinfii construiesc Trupul lui Hristos, Biserica, fiind puntea dintre Biserica
luptitoare de aici, de pe p5mAnt, gi Biserica biruitoare din cer.

AdunAndu-ne aici, la aceasti sirbitoare plini de bucurie, ne ar5t5m mirturia
comuni pe care noi, ca Biserici Ortodoxe Surori, o aducem lumii. Hristos este
capul Bisericii, Hristos Care a inviat din morli gi Care este ,,incepituri (a tnvierii)
celor adormiqi" (l Cor. r5 : zo), gi suntem unigi in aceastl convingere. Pirinqii plini
de Duh SfAnt gi Sinoadele Bisericii ne-au aqezat in viafa noastri comuni gi ne-au
dat un cadru pentru mirturia gi misiunea noastri, care asigurl relagiilecorecte
dintre noi to;i in trupul lui Hristos. Slujind astlzi in comuniune cu Biserica Mami
a Ierusalimului, aducem mul;umiri Atotputernicului Dumnezeu pentru acest dar
al comuniunii intr-Una SfhntS, Soborniceascl gi Apostoleasci Biserici.
Fie ca Domnul nostru Cel inviat, Care l-a frcut pe slujitorul s5u credincios, Sfhntul

Gheorghe, tovardq al invierii Sale, si ne aduci $i pe noi, impreuni cu tofi sfinfii
Sii, la plinitatea slavei gi la via;a vegnic5. $r fie ca Dumnezeu sA ii binecuvinteze
pe fiii credinciogi ai Bisericii Ortodoxe RomAne gi toate neamurile din iubita
noastrl Jari Sfrnti in aceasti perioadl pascali plini de bucurie.

Hrisfos alnviat !
Amin.

