DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Mitropolitul Nifon de Filipopoli a fost ales membru
permanent al Sfântului Sinod din cadrul Bisericii
Ortodoxe a Antiohiei

În data de 10 octombrie 2021, Duminica a XVI-a după Rusalii, la invitația Mitropolitului Antonie de
Zahleh și Baalbek, precum și a Mitropolitului Nifon de Filipopoli, reprezentantul Patriarhului Antiohiei de
pe lângă Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, părintele Arhimandrit Filip Vasilițev, starețul metocului
Bisericii Ortodoxe Ruse din Beirut, împreună cu enoriașii, au făcut un pelerinaj la Zahleh (Liban), unde sau rugat în cadrul Liturghiei din catedrala închinată Sfântului Ierarh Nicolae Făcătorul de minuni. La
călătorie au participat și pelerini din Italia, care au venit pentru a se închina la odoarele din țara
Libanului.
Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Mitropoliții Antonie de Zahleh și Baalbek și Nifon de Filipopoli,
avându-i drept coliturghisitori pe părintele Arhimandrit Filip și clerul din eparhie.
Slujba a fost săvârșită în limbile arabă și slavonă bisericească.
La Liturghie a fost prezent și domnul Ilias Ferzli, vicepreședintele parlamentului libanez.
La vohodul mic, Mitropolitul Antonie i-a conferit ieromonahului Ieremia Azama, cleric al Mitropoliei,

rangul de arhimandrit.
Predica la Evanghelia duminicii a fost rostită de Mitropolitul Antonie. La sfârșitul predicii, în numele
clerului și mirenilor din cadrul Mitropoliei acesteia, Înaltpreasfințitul l-a felicitat pe Vlădica Nifon pentru
alegerea sa ca membru permanent al Sfântului Sinod din cadrul Bisericii Ortodoxe a Antiohiei.
Apoi, ierarhii au fost salutați cu căldură de Arhimandritul Filip, care, în numele întregii comunități a
Bisericii Ortodoxe Ruse din Beirut, l-a felicitat pe Mitropolitul Nifon pentru înalta demnitate ca membru
permanent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Antiohiene, oferindu-i atât lui, cât și
Înaltpreasfințitulului Antonie, daruri spre aducere aminte. Starețul metocului l-a felicitat și pe
Arhimandritul Ieremia cu ocazia ridicării în rang și i-a dăruit o camilafcă rusească.
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