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Sfânta Liturghie a 
fost oficiată pe 6 mai, de 
Ierarhul Ioachim în cali-
tate de delegat al Patri-
arhului Ierusalimului. Po-
trivit Basilica.ro, din so-
borul slujitor a făcut par-
te și Arhimandritul Teofil 
Anăstăsoaie, reprezen-
tantul Patriarhiei Româ-
ne în Ţara Sfântă și supe-
riorul Așezămintelor ro-
mânești de la Ierusalim, 
Iordan și Ierihon. La sluj-
bă au fost prezente mai 
multe grupuri de pelerini 
din România, precum și 
psalți din Grupul Tronos, 
dirijați de părintele Arhi-
diacon Mihail Bucă, ca-
re au dat răspunsurile li-
turgice. Ambasada Ro-
mâniei în Tel Aviv a fost 
reprezentată de Consu-
lul Traian Pleșcan. Rân-
duielile bisericești  s-au 
încheiat cu darul oferit 
de Arhimandritul Teofil 
Anăstă soaie Mitropolitu-
lui Ioachim, în semn de 
mulțumire, o icoană pic-
tată în  România. 

Biserica a fost 
sfinţită din 1975  

Așezământul româ-
nesc din Ierusalim se află 
în apropierea Sfintei Ce-
tăți a Ierusalimului și are 

rolul de Reprezentanță 
a Patriarhiei Române la 
Sfintele Locuri. Principa-
la sa misiune este ace-
ea de a reprezenta Bise-
rica Ortodoxă Română la 
Mormântul Domnului Ii-
sus Hristos și la celelalte 
locuri sfinte din Palesti-
na biblică. Prin delegatul 
său la Sfintele Locuri, Pa-
triarhia Română menține 
strânse legături Patriarhia 
Ierusalimului și cu toate 
bisericile din Ţara Sfân-
tă. Slujba punerii pie-
trei de temelie a biseri-
cii a avut loc la sărbătoa-
rea Adormirii Maicii Dom-
nului, în ziua de 15 au-
gust 1935 și a fost săvâr-
șită de Arhimandritul Iov, 
marele eclesiarh al Sfân-
tului Mormânt, împreună 
cu diaconul Aristobulos, 
de la Patriarhia Ierusali-
mului. La propunerea Ar-
himandritului Lucian Flo-
rea, pe atunci reprezen-
tant al Patriarhiei Româ-
ne la Locurile Sfinte, în 
iunie 1965, Sfântul Si-
nod al Bisericii Ortodoxe 
Române, a aprobat noua 
denumire a așezământu-
lui: Reprezentanța Patri-
arhiei Române din Ieru-
salim. Lăcașul de cult a 
fost sfințit în 28 mai 1975 
de Patriarhul Iustinian, 

aflat într-o vizită oficială 
la Locurile Sfinte. Încă de 
pe atunci, biserica a fost 
închinată Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe.

Scurt istoric
Biserica este aseme-

nea unui paraclis voie-
vodal, inspirat din arta 
brâncovenească. ”Pictu-
ra este realizată în frescă 
și se aseamănă prin cu-
lori și modele cu pictu-
ra exterioară a mănăsti-
rilor din nordul Moldovei 
și a vechilor ctitorii voie-
vodale românești. Pen-
tru a sublinia și mai mult 
apartenența sfântului lo-
caș la tradiția ortodoxi-
ei românești, pictorii au 
adăugat la scenele biblice 
și numeroase chipuri de 
sfinți români, îmbrăcați în 
costume populare româ-
nești. De aceeași veche 
și plăcută tradiție sunt le-
gate și celelalte elemen-
te ale interiorului. Cata-
peteasma este frumos 
împodobită în stilul artei 
brâncovenești, cu motive 
decorative vegetale reali-
zate în relief adânc și su-
flate în aur, ca și celelal-

te icoane care dau o stră-
lucire aparte întregii bise-
rici. La aceasta contribu-
ie și piesele de mobilier 
realizate din lemn masiv 
sculptat, precum și minu-
natele scoarțe cu modele 
tradiționale românești re-
alizate în mănăstirile din 
țară. În salonul pentru 
primirea oaspeților des-
coperim un adevărat mu-
zeu de pictură, sculptură, 
broderie, argintărie și fe-
lurite țesături, icoane pe 
sticlă sau lemn și vase li-
turgice care grăiesc oas-
peților despre frumuse-
țea și unicitatea sufletu-
lui și credinței românești, 
exprimate prin artă. În 
naosul bisericii sunt, de 
asemenea, reprezentați 
sfinți și cuvioase de ne-
am român, precum și fa-
milii domnești trecute în 
rândul sfinților. Poate cea 
mai frumoasă și mai gră-
itoare imagine de aici es-
te icoana Maicii Domnu-
lui ocrotitoarea Români-
ei, icoană care o prezin-
tă pe Sfânta Fecioară cu 
Pruncul în brațe, acope-
rind cu un steag protec-
tor România Mare”, scrie 
jeursalem.ro.

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Mare sărbătoare 
la așezământul românesc, 

de la Ierusalim 

Biserica aflată sub ocrotirea Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe şi-a sărbătorit 
hramul în urmă cu doar câteva zile, după 
calendarul ierusalimitean. Slujba praznicului 
a fost săvârşită de un sobor condus de 
Mitropolitul Ioachim de Elenopois, care i-a 
binecuvântat pe credincioşii prezenți şi le-a 
transmis un mesaj de felicitare din partea 
Patriarhului Ierusalimului, Preafericitul 
Părinte Teofil al III-lea.

De Rusalii, preoții 
din toată țara oficializea-
ză slujbe speciale pentru 
că se sărbătorește Pogo-
rârea Sfântului Duh peste 
Apostoli. Rusaliile amin-
tesc de întemeierea Bi-
sericii creștine, deoarece 
în ziua Pogorârii Sfântului 
Duh, după cuvântarea în-
suflețită a Apostolului Pe-
tru, s-au convertit la creș-
tinism în jur de trei mii de 
oameni care aveau să 
formeze prima comunita-
te creștină din Ierusalim. 
Până la sfârșitul secolului 
al IV-lea, începutul seco-
lului al V-lea, în această 
zi era dublă sărbătoarea, 
fiind și ziua Înălțării. Din 
secolul al V-lea, cele do-
uă mari sărbători au fost 
despărțite, în așa fel în-
cât, de Rusalii se mai săr-
bătorește doar Pogorâ-
rea Sfântului Duh. Încă 
din vechime, există obi-
ceiul de a se aduce în bi-
serică frunze de nuc sau 
de tei care sunt binecu-
vântate de preoți și îm-
părțite enoriașilor. Frun-
zele simbolizează limbile 
de foc ale puterii Sfântu-
lui Duh care s-a pogorât 

peste Sfinții Apostoli. 

Apostolii s-au 
umplut de 
lumina şi darurile 
dumnezeieşti 

Așadar, de Rusalii, 
creștinii din toate colțuri-
le țării se bucură de o zi 
minunată și binecuvân-
tată, plină de rugăciu-
ne, închinare și reculege-
re în lăcașele sfinte. O zi 
în care Duhul Sfânt, sub 
chipul unor limbi de foc, 
a umplut de darurile sa-
le pe cei 12 Apostoli. Ca 
prin minune, aceștia au 
căpătat puterea de a grăi 
în limbi străine, necunos-
cute de ei până atunci. 
Spre mirarea multor oa-
meni aflați în Ierusalim, 
apostolii au început să fa-
că învățătura lui Hristos 
cunoscută către popoa-
re, în diferite limbi, deși, 
la vremea aceea, erau 
evrei simpli, fără preo-
cuparea studierii limbilor 
străine. Se știe că Mân-
tuitorul Iisus Hristos ves-
tise cu mult timp înainte 
trimiterea Duhului Sfânt 
peste ucenicii Săi. 

După Înălțarea Domnului, cea mai 
importantă sărbătoare religioasă creştină 
este Pogorârea Sfântului Duh, sau Rusaliile, 
care va fi celebrată duminică, pe 27 mai. 
Rusaliile cad întotdeauna la 50 de zile de 
la Înviere, sărbătoarea fiind cunoscută în 
popor ca Duminica Mare. Împreună cu 
Sfintele Paşti, aceasta este cea mai veche 
sărbătoare creştină.

Rusaliile, 
ziua Pogorârii 
Sfântului Duh


