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și în scaunul spovedaniei, oamenii
evită să fie ei înșiși, să fie firești.
Dorim să părem altceva, ne temem să
renunțăm la mască (o fi și acesta un
motiv pentru care ne-am obișnuit așa
ușor cu masca sanitară?), prezentăm
un alt Eu. Frica de judecata grupului,
de rănirea imaginii sociale, groaza de
a ne prezenta așa cum suntem, fără
ipocrizie. În stilul său unic și nespus
de profund, Nichita Stănescu zicea:
Începeam să mă topesc în tot ce era
firesc. O foame după naturalețe, o
odihnire a spiritului în desfășurarea lină
a trup-sufletului nostru, o goană după
absența oricărei ipocrizii edenice. De
câte ori nu am văzut că se râde de un
om care se roagă, de un tânăr îmbrăcat
cum-vrea-el, dar nu-cum-vor-ceilalți,
de un pasionat de muzică simfonică
într-o mare de oameni manelizați și
exemplele pot continua până când
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Ș

Editorial

tiți cum e să te așezi în fața unei
foi albe și să nu ai idee despre ce
să scrii? Probabil că da. Fie că a fost la
un examen cu subiecte surprinzătoare
sau, dacă nu surprinzătoare, măcar
un examen la care nu am învățat, ori
o scrisoare către cineva, sau poate
altă obligație redacțională sau școlară.
În mod cert, cunoaștem aproape toți
sentimentul. Se aseamănă cumva
cu trăirea celui care se află în fața
icoanei și nu știe ce să spună. Unii
zic o rugăciune învățată pe de rost,
împlinind un ritual pe care îl au. Alții se
uită la sfântul din fața sa și contemplă
modul în care este pictat, chipul, liniile,
culorile, expresia feței, neputând să
zică nimic. Mai sunt și unii care stau și
se roagă mut, fără să știe și fără să mai
poată să spună ceva: sunt convinși că
cel din fața lui cunoaște deja suferința
și nu vrea decât să fie îmbrățișat,
ascultat, înțeles (Nu asta vrem toți?).
Am surprins și gesturile unora care,
prinși în vâltoarea grupurilor, fie că e
pelerinaj, fie că e o sfeștanie la locul
de muncă sau un moment religios
de la care nu se pot substrage, își
controlează, gestionează, cenzurează
mișcările, încercând imitarea celorlalți,
păstrarea etichetei ori evitarea unor
critici de la șefi, soție ori mai-știi-cine.
Cât de greu ne este să ne
asumăm firescul? Ca preot, întâlnesc
nenumărate suflete și, din păcate, chiar
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prostia se va încheia, pentru că, de
fapt: E firesc ca un prost să râdă de
tine pentru că nu semeni cu el (Nicolae
Iorga).
Haideți să fim firești! Haideți să
urmăm exemplul oferit de Acatistul
Sfântului Calinic de la Cernica: Bucurăte, sfântul nostru cel mai apropiat, întru
totul firesc și veșnic minunat! Pentru că
firescul personal este minunat și unic.
Într-o perioadă în care multe lucruri
firești sunt abandonate, restricționate
sau distanțate, să nu uităm de ceea ce
suntem și ceea ce vrea Dumnezeu să
fim: noi înșine.
Fericiți cei cu inima curată, că
aceia vor vedea pe Dumnezeu! (Matei
V, 8).

S

De ce Dumnezeu
nu împlineşte
rugăciunile noastre?

unt însă destul de multe cazuri
când Dumnezeu nu împlinește
rugăciunile noastre. Din ce motiv?
Pentru că mulți, aşa cum am spus, se
roagă numai cu buzele, iar mintea lor
colindă pretutindeni. Ne zboară atenţia
de la cuvintele rugăciunii. Mântuitorul
nostru îi mustră pe cei care au o astfel
de rugăciune, zicând: „poporul acesta
Mă cinsteşte numai cu buzele, iar inima
lui e departe de Mine“.
De asemenea, Dumnezeu nu ne
ascultă rugăciunile atunci când, fără
să conştientizăm, cerem ceva care ar
putea fi nefolositor pentru propria
noastră viaţă. Astfel, o persoană pe
care o cunosc, fiind în închisoare, cerea
mereu să fie scoasă la muncă; tot în
închisoare, însă la muncă, afară, sub
cerul liber. Pentru că viaţa în celulă
devenise foarte grea şi insuportabilă.
Dumnezeu amâna mereu răspunsul la
cererea lui. Mai târziu, s-a convins însă
de ce nu-i era ascultată rugămintea:
unii dintre cei care plecaseră la munca
câmpului – sub presiunile închisorii,
la munca silnică – au murit acolo, în
baltă sau la câmp, sau în deltă. Iar
mulţi, aproape toţi, s-au întors bolnavi
la celulele lor din temniţă. Aşa încât
Dumnezeu nu i-a ascultat cererea
atunci când se ruga, pentru că putea să
moară acolo.
Arhim. Ioanichie Bălan, Ne vorbeşte Părintele Sofian
(Boghiu), vol. I, Ed. Episcopiei Romanului, 1997, pp. 42-44.
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n Numeri 19, este descris un ritual
straniu: o vacă de culoare roşie,
care nu a purtat jug, este arsă în
întregime în afara taberei, iar cenuşa
ei este pusă în apa de curăţire cu care
se stropeau cei care se atingeau de
morţi. Ritualul în sine conţine multe
paradoxuri.
Alegerea junincii respective
presupunea o grijă deosebită. Ea
trebuia să fie roşie, „fără meteahnă”,
„să nu aibă cusur şi să nu fi purtat
jug”.
Un prim paradox este legat de
numele ritualului. În Biblia sinodală,
la finalul versetului 9, se menționează
„apă de curăţire", dar în originalul
ebraic, sacrificiul vacii roşii este numit
hattâat - „jertfă pentru păcat”. Totuşi,
ea nu se comportă ca la hattâat-ul
obişnuit prin atingerea sângelui de
coarnele jertfelnicului care aduceau
ispăşirea. Preotul stropeşte doar cu
puţin sânge „pe partea dinainte”
a cortului, dar nu aduce sângele la
jertfelnic.
Un alt paradox constă în rolul
jucat de preot. Preotul Eleazar ia vaca
roşie, dar cel care o junghie şi o arde

este un laic (versetul 3: „Să o junghie
înaintea lui [adică a preotului]”), la fel
şi cel care strânge cenuşa (versetul 9).
După ce cenuşa este amestecată în
apa de izvor, actantul curăţirii rămâne
tot un laic: „Apoi un om curat să ia
isop, să-l moaie în apa aceea şi să
stropească din ea casa, lucrurile şi
oamenii câţi sunt acolo şi pe cel ce
s-a atins de os de om sau de ucis sau
de mort sau de mormânt. Cel curat
să stropească pe cel necurat în ziua a
treia şi în ziua a şaptea şi să-l cureţe
în ziua a şaptea. Apoi să-şi spele
hainele sale şi trupul său cu apă şi va
fi necurat până seara” (versetele 1819). Preotul doar stropeşte cu puţin
sânge către intrarea în Cortul Sfânt şi
aruncă peste juninca ce se arde „lemn
de cedru, isop şi aţă de lână roşie”
(versetul 6). S-ar părea, de aceea, că la
origine, ritualul era unul laic, pe care
redactorul sacerdotal l-a transformat
punându-l în legătură cu persoana
preotului şi inserându-l în naraţiunea
istoricizantă.
Dar cel mai mare paradox, aşa
cum arată şi J. Milgrom, apare din
faptul că un sacrificiu care trebuia
5
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hainelor și trecerea zilei respective
(aștepta până seara, când începea
ziua următoare). [...]
Revenind la ritualul pregătirii
cenuşii de la vaca roşie, Jacob
Milgrom argumentează că roşul
semnifică sângele, iar alegerea unui
animal femelă pentru hattâat este
motivată de rezervarea masculului
(taur) pentru cazuri mai grele,
păcatul marelui preot sau al întregii
comunităţi. [...]
Literatura patristică va folosi, de
aceea, imaginea vacii roşii ca un tip
al sacrificiului lui Hristos. În Epistola
lui Barnaba, capitolul 8, viţelul (de
fapt, viţeaua) este identificat cu Iisus.
Cei care îl jertfesc devin necuraţi,
pentru că cei care L-au răstignit pe
Mântuitorul au fost bărbaţi păcătoşi,
iar tinerii (copiii) care stropesc cu
apa curăţirii sunt „cei care ne-au
binevestit nouă iertarea păcatelor
şi curăţia inimii, cărora le-a dat
stăpânire să predice Evanghelia”,
adică Apostolii. Lemnul de cedru arată
că Hristos împărăţeşte de pe lemn
(Sfânta Cruce), lâna roşie este „o altă
preînchipuire a crucii”, iar isopul este
un semn al vindecării.

Alexandru Mihăilă, Nelămuriri din Vechiul Testament, Vol. I, Ed. Nemira, 2011, pp. 550-555.

să aducă curăţie îi face necuraţi pe
cei care participă la pregătirea şi
săvârşirea lui. Deşi vaca este dusă şi
arsă într-un loc curat din afara taberei
(versetul 3), preotul (Eleazar) care se
atinge de sângele ei (când stropeşte)
devine necurat: „Să-şi spele preotul
hainele sale, să-şi spele trupul cu apă,
apoi să intre în tabără şi necurat va fi
până seara” (versetul 7). Laicul care o
arde devine la fel (adică, necurat): „cel
ce a ars-o de asemenea să-şi spele
hainele sale, să-şi spele trupul cu apă
şi necurat va fi până seara” (versetul
8). Dar, culmea, şi laicul care adună
cenuşa, deşi i se pretinde special să fie
la început în starea de curăţie, după
ce strânge cenuşa devine necurat: „un
om curat să strângă cenuşa junincii,
s-o pună afară din tabără la loc curat
şi să se păstreze pentru obştea fiilor
lui Israel, ca să se facă cu ea apă de
stropire, adică apă de curăţire. Cel ce
a adunat cenuşa junincii să-şi spele
hainele sale şi să fie necurat până
seara“ (versetele 9-10). [...] Referitor
la săvârșitor, necurăția dobândită prin
practicarea ritualului nu era una care
la rândul ei să necesite stropirea cu
apă și cenușa vacii roșii; necurăția
lui „se vindeca” doar prin spălarea
6
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oarte multe lucruri care fac dintr-o
viață o existență umană împlinită
nu depind de noi. Sau depind
doar în parte: succesul, recunoașterea
socială, fericirea. În pofida acestei
evidențe, uităm de multe ori un
amănunt important: atitudinea
noastră interioară determină într-o
oarecare măsură modul în care privim
evenimentele vieții. Să ne imaginăm
că viața noastră este un pahar umplut
doar pe jumătate. Nu îl putem umple
deplin, dar depinde de noi dacă ne vom
concentra atenția pe jumătatea goală
sau pe jumătatea plină a paharului.
Psihologii numesc „serendipitate“
capacitatea de a descoperi jumătatea
plină a paharului.
Serendipitatea este „darul de
a descoperi lucruri de valoare sau
plăcute, pe care nu le-ai căutat“.
Psihiatrul Scott Pack afirmă că toți
oamenii trăiesc evenimente plăcute

Membră a corului de copii „Clopoțeii Veseli”

și semnificative și că depinde de noi
dacă, printr-un exercițiu de atenție
continuă, vom ști să nu le ignorăm: „Nu
descoperim lucruri de valoare pentru
că nu recunoaștem valoarea darului
atunci când ni se dă. Cu alte cuvinte,
astfel de evenimente ni se întâmplă
tuturor, dar deseori nu recunoaștem
natura lor specială; considerăm astfel
de evenimente lipsite de importanță
și ca atare nu reușim să profităm la
maximum de ele“. Scott Pack surprinde
câteva caracteristici esențiale ale
serendipității: ea stimulează cultivarea
vieții umane și susține evoluția noastră
spirituală; acțiunea ei nu poate fi
înțeleasă doar prin legile naturale; se
manifestă frecvent în viața noastră
cotidiană; deși conștiința umană are o
oarecare influență asupra fenomenelor
care au valoare pentru noi, la originea
ei stă „o forță puternică aflată în afara
conștienței umane și care susține
dezvoltarea spirituală a oamenilor“.
În opinia psihiatrului, această forță
benefică este Însuși Dumnezeu. El
ne dăruiește întâmplările benefice,
plăcute, pline de sens.
Psihoterapeuta Anne
Ancelin Schützenberger definește
serendipitatea ca fiind „convingerea
că lumea este amicală și primitoare
și că va oferi soluții și răspunsuri de
care aveți nevoie la momentul în
care aveți nevoie de ele“, potrivit
7
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ni se întâmplă. Anne Schützenberger
mărturisea: „Eu, în ce mă privește,
continui să cred în Moș Crăciun.
Deoarece pentru mine miracolul, șansa
unei întâmplări fericite, se întâmplă
necontenit. Cred că multe lucruri se
întâmplă pentru că credem în ele.
Și pentru că credem în ele, suntem
capabili să le vedem atunci când
survin“.
În tradiția noastră creștină, vom afla
câteva învățături similare cu acelea
expuse de psihologi și psihiatri privind
serendipitatea. Mântuitorul ne învață:
„Pe toate câte le cereți rugându-vă, să
credeți că le-ați și primit, și le veți avea“
(Marcu 11, 25). Sfântul Paisie Aghioritul
îi povățuia pe creștini să cultive
permanent o stare lăuntrică bună,
optimistă, de bucurie duhovnicească,
fiindcă „bucuria este de la Hristos,
tristețea este de la diavol“.

ziarullumina.ro

cuvintelor Mântuitorului: „Cereți și
vi se va da, căutați și veți afla, bateți
și vi se va deschide“ (Matei 7, 7).
Concret, serendipitatea este o stare de
conștiență și de vigilență care „permite
să găsim ca din întâmplare ceea ce
aveam nevoie sau doream, lucruri
importante, vitale, de ajutor sau pur
și simplu utile“. Cititorul descoperă
în vitrina unei librării o carte al cărei
tiraj se epuizase, șoferul descoperă
dintr-odată, într-o zonă rutieră foarte
aglomerată, un loc de parcare. Un
om covârșit de o problemă insolubilă,
primește în chip minunat rezolvarea.
Situată între rațiune și intuiție, între
întâmplare și necesitate, serendipitatea
este un dar pe care ni-l face Dumnezeu,
însă de noi depinde să întreținem în
interiorul sufletului credința că, în final,
în ciuda aparențelor, totul va fi bine.
De noi depinde să fim atenți la tot ce

Foto: Arhiva personală

Corul de copii „Clopoțeii Veseli “, la sărbătoarea
„În IE la LiturghIE – Păstrăm tradiția vie“, 2020

De foarte multe ori în viață, se întâmplă să trăim experiențe la care nu
ne-am fi așteptat. Întâlnim oameni despre care nu am fi crezut că ar putea
să ne schimbe total viața sau modul de gândire, ceea ce ne aduce aminte că
Dumnezeu are grijă de fiecare dintre noi. Oamenii intră și ies din viața noastră
cu un scop pe care îl aflăm la momentul potrivit.
Așa se poate întâmpla și când ești în căutarea unui duhovnic, a unui om
înzestrat de la Dumnezeu căruia să îi pui sufletul pe tavă și să i te destăinui.
Prima dată te duci cu o anumită reținere, teamă. Dacă nu e ce trebuie? Dacă nu
mă va înțelege? Dar se întâmplă să ajungi acolo unde trebuie și să nu mai vrei
să pleci vreodată.
Cam asta ar fi, pe scurt, și povestea Mioarei Țăruș, una dintre „fiicele”
Bisericii „Sfântul Dumitru-Poștă”. A ajuns la părintele Mihai la momentul
potrivit și a găsit exact ce și-a dorit. Așa că a rămas. Și sigur nu este doar
povestea ei.
Cum ai ajuns la Biserica „Sfântul
Dumitru-Poștă”? Care e povestea ta?
Traversam o perioadă mai dificilă
pe plan personal și profesional, eram
nefericită și speriată de ceea ce se
întâmpla în viața mea la momentul
respectiv și simțeam că am nevoie de
ajutor. Credeam că un psiholog bun
o să mă ajute, însă o bună prietenă
m-a îndrumat către părintele Mihai.
Obișnuiam să merg la biserică, aveam
deja un duhovnic, însă manifestam
un scepticism în privința abilității unui
preot de a mă ajuta.
Șansa mea a fost că prietena mea
a insistat să îl sun pe părintele Mihai și
să stabilesc o întâlnire. Mi-a luat ceva
timp până să fac acest pas, iar când
Mioara ȚĂRUȘ, 48 ani,
am ajuns la biserică și l-am văzut pe
Bacău, șef birou Transport
părinte, am avut un șoc. Era atât de
9
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iulie este cunoscut sub
denumirea de Cosmadin și este
consacrat leacurilor băbești și
ritualurilor de medicină populară.
Denumirea sărbătorii este, de fapt, o
contopire a numelor sfinților Cosma
și Damian din Roma (1 iulie), „doctori
fără de arginți” sau „fără de parale”,
despre care se povestește că umblau
prin lume și îi tămăduiau pe bolnavi,
fără a le lua acestora vreo plată.
Prima zi a lunii iulie este și
ziua focului și stă sub semnul unei
divinități solare, Ana-Foca, al cărui

nume este tot o fuziune provenită
din combinarea numelor a doi sfinți
creștini, Ana și Foca. Se spune că cine
respectă sărbătoarea este păzit de foc
și de arșiță tot anul, însă pentru cine
o nesocotește și lucrează, pedeapsa
vine năprasnică. „E rea de trăsnet şi
de foc. O femeie care a lucrat de AnaFoca, când s-a dus să caute caii, a fost
trăsnită.” (Antoaneta Olteanu) „Se
ţine pentru boli, să nu cadă ca un foc
odată peste om.” (Theodor Speranția)
„La Foca nu-i bine-a lucra nemica, cu
nimic, că s-aprind clăile.” (Pamfil Bilțiu)

evenimentezilnice.blogspot.com
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creează întotdeauna sentimentul că
ești într-o mare familie, în care găsești
întotdeauna sprijin.
Care sunt activitățile tale
preferate dintre cele organizate la
biserică?
Activitățile de grup, organizate
în scopuri caritabile, sunt cele pe care
le-am preferat întotdeauna. Atmosfera
care se creează la atelierele de lucru,
implicarea și dedicarea fiecăruia dintre
noi sunt impresionante. Împlinirea
spirituală pe care o capeți după ce
participi la un astfel de eveniment te
face întotdeauna sa nu precupețești
niciun efort pentru ajutorarea celor
aflați la nevoie.
Deși intuiesc deja care este
răspunsul, totuși o să îți adresez
această întrebare. Ce te-a determinat
să rămâi aici și să nu mergi la altă
biserică?
Firește că cel care a reușit să mă
statornicească și să-mi sedimenteze
loialitatea față de această biserică
este părintele Mihai. Am descoperit
o persoană calmă, blândă și bună,
optimistă și foarte veselă, care are
capacitatea de a face pe oricine să se
deschidă în fața sa. Părintele Mihai
întruchipează ceea ce, în viziunea mea,
reprezintă duhovnicul ideal.
Există ceva ce ai schimba sau țiar plăcea să fie diferit ?
În clipa de față, consider că
acest lăcaș spiritual este atât de bine
orânduit, iar noi, enoriașii, primim atât
de mult suport, încât mi-e foarte greu
să mă gândesc la o idee de schimbare.

Foto: Mircea FLORESCU

tânăr! Mă așteptam să găsesc un preot
în vârstă, ceea ce în imaginația mea
reprezenta arhetipul duhovnicului.
După ce am făcut cunoștință,
mi-a propus să rămân la slujbă și
pe urmă să vorbim. Pe toată durata
slujbei, nu am avut decât un gând: mai
bine plec, nu cred că acest preot mă
poate ajuta, însă Bunul Dumnezeu mi-a
luminat mintea și mi-a dat răbdarea
de a rămâne până la final, iar pentru
asta Îi mulțumesc zilnic! Nu știu câtă
dispoziție avea părintele de a asculta
un străin, însă timp de aproximativ
o oră și jumătate m-a lăsat să-mi
descarc sufletul și să plâng, fără să
mă întrerupă absolut deloc. Am avut
puterea să îi spun lucruri pe care nu leaș fi spus dacă nu aș fi simțit în privirea
lui sinceră că îi pasă de suferința mea.
Am plecat de la biserică liniștită, cu
sufletul împăcat și cu o mică speranță
că va fi bine.
Povestea ta e minunată, chiar
emoționantă. Este chiar o lecție care
te învață că nu trebuie să îți pierzi
niciodată speranța. Ce îți place cel
mai mult la Biserica „Sfântul DumitruPoștă”?
În primul rând, promotorul
apropierii mele de această biserică îl
reprezintă tocmai părintele Mihai care
și-a dovedit în nenumărate rânduri
harul pe care îl are și neobosita atenție
acordată enoriașilor. Faptul că își face
timp pentru fiecare dintre ei este
absolut minunat și de admirat. 		
În al doilea rând, comunitatea
formată în jurul acestei biserici îți
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Foto: Mircea FLORESCU

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat
cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele cinci mii de bărbați, Însuți
binecuvântează și pâinile acestea și vinul, înmulțindu-le în țara aceasta
și în toată lumea Ta, iar pe credincioșii, robii Tăi care vor gusta din ele îi
sfințește“.

Membră a corului de copii „Clopoțeii Veseli”
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reotul care binecuvântează pâinile la slujba Litiei îl întruchipează pe
Mântuitorul Iisus Hristos, care a săvârşit minunea înmulţirii pâinilor. Slujba
Litiei își are origini străvechi. Încă din secolele IV-V, creștinii săvârșeau
procesiuni de noapte pentru combaterea ereziilor ce îi persecutau. Cuvântul
grecesc „liti“, din care provine cuvântul „litie“, definește cel mai bine scopul
actualei slujbe – rugăciune de implorare și de umilință.
În cadrul acestei slujbe, credincioșii aduc în dar, pentru a fi binecuvântate,
cinci pâini, grâu, vin și untdelemn. Pâinea cea dulce a serii adusă de credincioși
reamintește minunea biblică săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos în cetatea
Betsaida când, în chip minunat, a înmulțit cele cinci pâini și a săturat peste cinci
mii de bărbați, în afară de femei și copii.
Preotul așează cele cinci pâini pe un vas special – litier - și le împarte în
bucățele mici, numite „litie“, pentru a fi dăruite credincioșilor la sfârșitul slujbei.

Trecerea la Domnul
a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare

n ziua de 2 iulie 1504, a trecut la cele veșnice Ștefan cel Mare, voievodul
Moldovei, încheindu-se astfel cea mai lungă domnie din spațiul medieval
românesc (47 de ani). Această zi este rânduită de Biserica Ortodoxă Română
pentru pomenirea sa „laolaltă cu bărbații cei cuvioși și Sfinți ai Bisericii“ prin
Tomosul de canonizare din 20 iunie 1992.
Cronicarul moldovean Grigore Ureche amintește, încă din secolul al XVIIlea, faptul că voievodul intrase în conștiința populară ca Sfântul Ștefan Vodă,
însă nu pentru viața sa, care nu a fost lipsită de păcate lumești, în special legate
de mânie, ci pentru vitejia în apărarea țării și a credinței creștin ortodoxe.
Având obiceiul să participe el însuși la luptă, acesta a câștigat peste treizeci de
bătălii împotriva Imperiului Otoman, a Regatului Poloniei, a Hanatului tătar al
Crimeii, a Regatului Ungariei, dar și împotriva armatelor Țării Românești.
Pentru opoziția sa față de amenițarea islamizării, a fost numit de papa
Sixtus al IV-lea „atlet al lui Hristos“. Drept mulțumire lui Dumnezeu pentru
biruința pe câmpul de luptă, Ștefan Vodă a ridicat sau rezidit peste 25 de
biserici și mănăstiri, devenind unul dintre cei mai mari ctitori din spațiul
românesc.
Voievodul s-a stins în vârstă de aproape 70 de ani în urma complicațiilor
date de o rană la picior, care îl chinuia de patruzeci de ani, în urma asediului
cetății Chilia din 1462.
Starea sa a fost agravată
de gută, boală comună
în rândul nobililor
medievali, datorată dietei
constând preponderent
în carne și vin. A fost
înmormântat în biserica
Mănăstirii Putna, ctitorie
a sa, în locul rânduit
încă din timpul vieții, iar
pe acoperământul de
mormânt este înscris
anul 7012, după vechea
numărătoare a anilor de
la facerea lumii.

Rubrică realizată: Horia-Ioan IOVA

Pâinile de la Litie:
cele cinci pâini din pustiu
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Creștinismul în lume

Foto: orangesmile.com

Rubrică realizată: Bogdan NICOLAESCU
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metri pătrați. În timp ce autoritățile
turce au declarat că Hagia Sofia,
aflându-se pe teritoriu turcesc, este
la dispoziția statului turc, directorul
general al UNESCO, Audrey Azoulay,
a anunțat că organizația pe care o
conduce urmărește îndeaproape
evoluția evenimentelor. Hagia Sofia
se află, începând din 1985, pe lista
Patrimoniului Mondial UNESCO, astfel
că schimbarea muzeului în moschee se
poate face doar cu acordul organizației.
(orthochristian.com)
urtea Supremă a Palestinei a
anulat un decret al președintelui
Mahmud Abbas din 2017 prin
care se acorda un teren Misiunii
Ecleziastice Ruse din Ierusalim. Pe
terenul aflat în apropiere de Hebron
se află biblicul stejar Mamvri, locul în
care Sfânta Treime s-a arătat Dreptului
Avraam în chipul a trei călători. Decizia
Curții Supreme pune capăt, astfel, unei
dispute legale ce durează din 1997,
când Yasser Arafat cedase terenul
Patriarhiei Ruse, cedare ce a fost
legalizată însă abia în urma decretului
lui Abbas din 2017. (orthochristian.
com)

C

CONTRIBUȚIA ANUALĂ

Ne dorim mereu să face
m din
Biserica „Sfântul Dumitr
u-Poștă“ un spațiu primitor și
civilizat. Contribuția anuală de
100
de lei/ familie ne este de
mare
ajutor în acest sens.
Vă mulțumim!

Foto Coperta 4: Andreea DOBRESCU

Stejarul Mamvri,
Hebron (Palestina)

-au încheiat lucrările la construcția
Bisericii „Sfântul Ioan Isihastul”
din Toliara (Madagascar). Biserica,
prima închinată acestui sfânt recent
canonizat, este biserica primului
așezământ ortodox de călugări care s-a
înființat în această țară. Preasfinția Sa,
Episcopul Prodromos, cel care a pus
bazele acestui așezământ, a declarat
că ideea ridicării unei biserici închinate
Sfântului Ioan Isihastul s-a născut
înainte de canonizarea acestuia. După
anunțul făcut de Patriarhul Bartolomeu
în octombrie privind trecerea în
rândul sfinților a lui Ioan Isihastul, în
decembrie, a și fost înființată noua
comunitate de călugări și pusă piatra de
temelie a bisericii. (orthochristian.com)
eși decizia privind viitorul Hagiei
Sofia urmează a fi luată abia
după 2 iulie de către Curtea
Supremă a Turciei, oficiali ai partidului
aflat la guvernare au dezvăluit că
hotărârea este deja cunoscută. Hagia
Sofia ar urma, astfel, să devină din nou
moschee începând cu data de 15 iulie.
Unele surse indică și achiziționarea
de covorașe de rugăciune într-o
suprafață totală de aproape 7000 de
14

Vrei sa te implici?
Toți cei care vor să aducă un pic de bucurie
semenilor pot sprijini, ca voluntari, acțiunile
sociale. Avem nevoie de o echipă mai mare.
Vino în echipa Asociației Umanitare Tadeu!
Împreună vrem să facem viața mai liniștită
pentru semenii noștri.
E-mail: asociatiaumanitaratadeu@gmail.com
Telefon: 0731 955 215

MASA SOCIALĂ DE SÂMBĂTĂ
În continuare există o listă deschisă
pentru cei care doresc să ofere
masa socială de sâmbătă. Masa de
sâmbătă este dedicată persoanelor
cu posibilități materiale reduse
și este un prilej de a da pomana
noastră sufletelor celor adormiți.

„În IE la LiturghIE – Păstrăm tradiția vie“, 2020

Program liturgic 29 iunie – 12 iulie
LUNI, 29 IUNIE (†)

DUMINICĂ, 5 IULIE

Sfinții Apostoli Petru şi Pavel
> 08:00 - Utrenia și Sfânta Liturghie

> 08:00 - Utrenia și Sfânta Liturghie

MARȚI, 30 IUNIE

> 06:00 - Sfânta Liturghie

MARȚI, 7 IULIE

MIERCURI, 8 IULIE

> 06:00 - Sfânta Liturghie
> 07:30 - Program de spovedanie

> 18:00 - Sfântul Maslu

MIERCURI, 1 IULIE

SÂMBĂTĂ, 11 IULIE

> 17:00 - Program de spovedanie
> 18:00 - Sfântul Maslu

VINERI, 3 IULIE

> 18:00 - Acatistul Sfântului Pantelimon
> 18:30 - Program de spovedanie

> 10:00 - Parastase*
> 18:00 - Vecernia și Paraclisul
Maicii Domnului

DUMINICĂ, 12 IULIE

> 08:00 - Utrenia și Sfânta Liturghie

SÂMBĂTĂ, 4 IULIE

> 10:00 - Parastase*
> 18:00 - Vecernia și Paraclisul
Maicii Domnului

*dacă sunt anunțate din timp
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