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Vindecarea a doi orbi  
Şi a unui mut din Capernaum

ochii sufletului, ca oamenii să înţeleagă 
cuvântul lui Dumnezeu şi să privească 
cu ochii sufletului ca prin această 
vedere omul să caute împărăţia lui 
Dumnezeu. Există o mare legătură între 
ochii trupului şi ochii sufletului. Cu 
ochii trupului putem vedea lucrarea lui 
Dumnezeu, cu ochii sufletului Îl putem 
vedea pe El.

Când Domnul era la Nazaret, cei din 
Nazaret nu L-au putut vedea ca Fiu al 
Lui Dumnezeu, încât Domnul a plecat 
din Nazaret la Capernaum. Mulţi din 
cei care L-au văzut, L-au mărturisit 
zicând „Cu adevărat Fiul Lui Dumnezeu 
este omul acesta.”

Evanghelia de astăzi ne spune că doi 
orbi a vindecat Domnul. După Sfinţii 

Părinţi, aceşti doi orbi sunt cele două 
popoare, iudeii şi păgânii. Pe aceştia 
doi i-a luminat Hristos, iar prin mutul 
care grăia cu anevoie, să-i înţelegem tot 
pe ei, care după ce au văzut atâtea 
minuni, cu greu L-au mărturisit pe El 
ca Fiu al lui Dumnezeu.

Câţi orbi sunt astăzi, care deşi văd 
slava lui Dumnezeu, nu grăiesc ni-
ciodată despre binecuvântările pe care 
Dumnezeu le-a revărsat în viaţa lor. Să 
ne ajute Dumnezeu ca să putem vedea 
şi cu ochii trupeşti şi cu ochii sufleteşti 
şi să mărturisim binefacerile pe care 
Dumnezeu le-a revărsat în neamul 
nostru pentru care noi nu i-am mulţumit 
niciodată. ❖

Părintele Dinu

Duminica a 7-a După Rusalii
(Vindecarea a doi orbi  

şi a unui mut din Capernaum)
Sf. Sfințit Mc. ErMolaE;  

Sf. Mc. ParaSchEvi din roMa 
†) Sf. cuv. ioanichiE cEl nou 

dE la MuScEl

Sfântul Evanghelist Matei, când a 
venit Domnul lângă Marea Ga-
lileei, ne spune: „Mulţimi multe 

au venit la El, având cu ei şchiopi, orbi, 
muţi, ciungi şi mulţi alţii şi i-au pus la 
picioarele Lui şi El i-a vindecat.” (Matei 
15, 30) Mulţimile s-au minunat văzând 
atâtea minuni.

Când a venit în Betsaida, I-au adus 
Lui un orb - aşa spune Sfântul Evanghelist 
Matei - şi L-au rugat să se atingă de el. 
Domnul, după ce l-a scos afară din ţinut, 
a scuipat pe ochii săi şi şi-a pus mâinile 
peste el şi l-a făcut să vadă înceţoşat. 
După aceea, şi-a pus din nou mâinile 
asupra lui şi i-a dat putere să  vadă 
limpede. Când a ajuns la Ierihon, spune 
Sfântul Luca, l-a vindecat pe orb doar cu 
cuvântul. Pe Bartimeu l-a vindecat la 
Ierihon, zicându-i „Mergi, credinţa ta 
te-a mântuit.” (Marcu 10, 52)

Sfântul Evanghelist Ioan ne spune că 
la Ierusalim, fiind mişcat de bunătatea 
sa, a făcut tină şi a uns ochii orbului, 
zicând: „Mergi şi spală-te la scăldătoarea 
Siloam.” (Ioan 9, 11)

Când a înviat-o pe fiica moartă a lui 
Iair, doi orbi se ţineau de El strigând: 
„Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David.” 
(Matei 9, 27) Domnul le-a zis: „Fie 
vouă după credinţa voastră.” (Matei 9, 
29) şi i-a vindecat.

Ascultând toate acestea, ne dăm 
seama că Domnul îi vindecase pe toţi, 
căci Isaia scria despre El că a fost trimis 
de Tatăl şi de Duhul să propovăduiască 
celor robiţi eliberarea şi orbilor vederea. 
Dar Domnul a fost trimis să propo-
văduiască orbilor vederea ca să deschidă 

Dacă citim cu atenţie Sfintele Evanghelii, este cu neputinţă să-i enumerăm pe orbii  
care au primit din nou vederea de la Domnul Iisus Hristos. Numai Acela Care cunoaşte şi firele 

capului nostru, îi poate numi pe toţi pe care i-a vindecat. Dacă ne gândim însă la primirea 
vederii ochilor trupeşti - şi sub acest aspect vom găsi pe mulţi vindecaţi de Hristos Domnul -  

pe unii doar cu cuvântul, pe alţii doar cu atingerea, pe unii doar căzând la Acela şi apropiindu-se 
de El şi pe alţii care au primit vindecarea prin scuipatul Lui sau prin ungerea cu tină.



Uniformizarea duratei şi a datei 
postului Adormirii Maicii Domnului 
s-a făcut în secolul al XII-lea, la sinodul 
local din Constantinopol din anul 1166, 
condus de patriarhul ecumenic Luca 
Crysoverghis, la care s-a hotărât ca 
postul să se ţină de pe data de 1 august 
până pe 15 august, zi în care Biserica 
prăznuieşte Adormirea Născătoarei de 
Dumnezeu. 

În acest post există rânduiala 
săvârşirii slujbei Vecerniei împreună cu 
unul din cele două Paraclise ale Maicii 
Domnului, iar în ajunul praznicului, 
Prohodul Maicii Domnului. În acest 
post, în fiecare luni, miercuri şi vineri 
până la orele 15 se recomandă ajunarea, 

iar mai apoi se consumă doar mâncare 
uscată. În zilele de marţi şi joi se 
mănâncă legume fierte fără ulei. 
Sâmbăta şi duminica este dezlegare la 
ulei şi vin, iar pentru bucuria praz-
nicului, în ziua Schimbării la Faţă 
facem dezlegare la peşte. Vom posti dar 
fiecare după starea noastră de sănătate, 
după vârsta şi problemele noastre, dar 
mai ales după râvna şi evlavia pe care o 
avem la Maica Domnului şi întotdeauna 
cu sfatul şi binecuvântarea duhovni-
cului. 

Mai mult ca niciodată, ţineţi acest 
post. Rugăciunea, unită cu postul şi cu 
faptele milosteniei, ajunge cu mult mai 
uşor la tronul lui Dumnezeu. ❖

Data acestui post a fost stabilită 
prin secolul al V-lea, când 
cultul pentru Maica Domnului 

a început să capete amploare. Durata 
acestui post a fost o vreme diferită, căci 
de pildă cei din Antiohia obişnuiau să 
postească doar o zi, pe 6 august, în timp 
ce credincioşii din Ierusalim posteau 
timp de opt zile. Unii creştini posteau 
chiar întreaga lună august, iar alţii 
întreaga lună septembrie. 

Este unul dintre cele mai importante posturi din an, mai scurt însă decât Postul Paștelui 
sau al Crăciunului. Începe de regulă la 1 august și ține două săptămâni, până la 15 

august. Este cunoscut la noi mai ales sub denumirea de Postul Sfintei Marii sau 
Sântămariei și ne pregătește pentru cele două praznice importante care au loc în luna 
august: Schimbarea la Față, pe 6 august și Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august.

Sfântul Mucenic Pantelimon, unul 
dintre cei mai cunoscuţi şi veneraţi 
sfinţi, a trăit şi pătimit în timpul 

împăratului Diocleţian, prigonitorul 
creştinilor. Prăznuit în Biserica ortodoxă 
în data de 27 iulie, este numit „doctor fără 
de arginţi”, pentru că nu pretindea plată 
pentru binefacerile săvârşite. Este 
considerat ocrotitorul medicilor şi 
vindecătorul celor bolnavi, fiind un model 
de medic următor lui Hristos. 

S-a născut în Nicomidia, Asia Mică, 
primind la naştere numele de Pantoleon, 
adică „cel puternic în toate ca un leu”. 
După ce a primit învăţătura creştină şi 
botezul de la Sf. Mucenic Ermolae, 
pomenit în calendar la 26 iulie, i s-a 

schimbat numele în Pantelimon, adică 
„cel cu totul milostiv”. 

Tatăl său, Eustorgius, era păgân, dar 
mama sa, Sfânta Euvula - pomenită în 
calendar la 30 martie - era creştină. Sf. 
Pantelimon a reuşit să-l aducă la credinţa 
creştină şi pe tatăl său, iar după moartea 
acestuia şi-a împărţit toată averea 
săracilor. 

Copilul Pantoleon a fost încredinţat 
spre învăţătură lui Eufrosin, medic 
renumit, care în timp scurt îl învăţă atât 
de multe, încât împăratul Maximian 
văzând iscusinţa şi înţelepciunea tâ-
nărului, doreşte să-l ia la palat ca medic 
personal. Dar, după ce preotul Ermolae 
i-a deschis ochii asupra credinţei celei 
adevărate şi l-a botezat, Sf. Pantelimon a 
vindecat un orb din naştere în numele lui 
Iisus Hristos. Auzind Maximian, îl chemă 
în faţa sa pe cel vindecat, vrând să afle 
cum l-a tămăduit doctorul. La fel ca orbul 
din naştere din Evanghelie, omul răspunse 
simplu că a fost vindecat prin chemarea 
Numelui lui Hristos şi că, o dată cu 
vederea, cunoscuse şi adevărata credinţă, 
cea creştină.

Deşi împăratul Maximian îi porunci 
Sfântului Pantelimon să se lepede de 
Hristos, sfântul a refuzat închinarea la 
idoli şi a mărturisit cu tărie credinţa 
creştină. Nu l-au înspăimântat nici bătăile 
cumplite, nici focul, nici alte chinuri la 
care a fost supus din porunca împăratului, 
ci în toate a rămas nevătămat, stârnind 

Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon

uimirea şi mânia lui Maximian. Căci 
văzând împăratul puterea credinţei lui şi 
refuzul de a se închina zeilor, a poruncit 
să fie decapitat. Când ostaşii i-au tăiat 
capul nu a curs sânge, ci lapte, iar măslinul 
uscat de care fusese legat a înverzit pe 
dată şi a dat fructe din belşug. Aflând 
despre această minune, împăratul a 
poruncit ca trupul sfântului şi acel măslin 
să fie arse. Împlinind porunca, soldaţii au 
plecat, în urma lor credincioşii scoţând 
din cenuşă trupul neatins de foc al Sf. 
Pantelimon şi îngropându-l cu mare cinste 
pe pământul unui anume Arnantios 
Scolasticul.

Îndată după martiriu, moaştele 
Sfântului Pantelimon au început să 
săvârşească minuni şi să aducă vindecarea 
lui Hristos, Doctorul sufletelor şi tru-
purilor, tuturor acelora care cu evlavie se 
apropie de ele. 

O parte din cinstitul cap al sfântului se 
află la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din 
Muntele Athos, o altă parte la Mănăstirea 
Sfântul Pavel, tot din Sfântul Munte, iar o 
a treia parte se află la Mănăstirea 
Panachrantos de pe insula Andros, 
Grecia. Părţi din moaştele Sfântului 
Pantelimon se mai găsesc la Mănăstirile 
Vatoped şi Filotheu, precum şi la Schitul 
Sfântul Pantelimon al Mănăstirii Kut-
lumuş. În Mănăstirea Sfântul Pantelimon 
se află şi icoana făcătoare de minuni a 
Sfântului Pantelimon, având şi o mică 
părticică din moaştele sfântului. ❖

postul  
adormirii maiCii domnului



data de 14 octombrie. 
j Sfinţii mucenici Felix şi Victor, 

mucenici la Aquileea în Veneţia Iuliana, 
sub Maximian şi Diocleţian, unul martirizat 
în 296 celălalt în anul 304, prăznuiţi în data 
de 11 iunie. 

j Sfântul Mucenic Sebastian, senator 
din Milano, martirizat la Roma (unde se 
află şi catacombele Sfântului Sebastian) în 
anul +287 de împăratul Diocleţian, prăznuit 
în data de 18 decembrie. 

j Sfinţii Mucenici Sisinie, Martirie şi 
Alexandru, originari din Capadocia, ucenici 
ai Sfântul Ambrozie, martirizaţi la Sanzeno 
(în regiunea Trentino din nord-estul Italiei) 

Moaştele Sfântului Ierarh Nicolae 
au fost primite din partea fostului 
Episcop de Mantua, Robertus 

Busti, iar celelalte părticele din Italia prin 
bunăvoinţa Arhiepiscopiei Romano-
Catolice de Milano. 

Biserica Şerban Vodă a devenit astfel un 
loc de pelerinaj pentru credincioşii din 
Bucureşti. Suntem sub pavăza celor doi 
stâlpi ai Bisericii primare, Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel. Îl avem pe Sfântul Ierarh 
Nicolae, ocrotitorul şi mângâietorul 
familiilor şi pe mulţi alţi sfinţi mucenici ce 
şi-au dat cu  seninătate viaţa mărturisind 
plini de curaj credinţa în Hristos. 

Cine sunt  
sfinţii din biserica noastră?

j Sfântul Ambrozie - Episcop de Milano, 
prăznuit în data de 7 decembrie (trecut la 
cele veşnice pe data de 4 aprilie 397). 

j Sfântul Ierarh Dionisie – Episcop de 
Milano, mort în exil în Capadocia pentru 
mărturisirea dreptei credinţe în faţă 
arienismului (+359), prăznuit pe 25 mai.

j Sfântul Simplician, Arhiepiscop de 
Milano, (+400), succesorul Sfântului 
Ambrozie, prăznuit pe data de 14 august şi 
îngropat în Biserica „Santa Maria delle 
Vergini” din Milano, dedicată lui şi unde 
este venerat. 

j Sfinţii Mucenici de la Milano: Nazarie, 
Chelsie, Ghervasie şi Protasie, mucenici în 
timpul domniei împăratului român Nero 
(martirizaţi între anii 64 şi 68), prăznuiţi în 

de mâna păgânilor în anul 397, prăznuiţi în 
data de 29 mai. Sfintele lor moaşte au fost 
aduse la Milano şi aşezate în biserica 
Sfântului Simplician. 

Toate aceste informaţii cu privire la viaţa 
şi data de prăznuire ale sfinţilor cu moaşte 
la Biserica Şerban-Vodă din Bucureşti au 
fost extrase de Eliana Petria din lucrarea 
„Calendar catehetic lărgit / Italia Sfinţilor 
Apostoli / Sfinţii ortodocşi din Italia şi 
moaştele lor”, realizată de Mănăstirea 
Adormirii Maicii Domnului din Roma, cu 
binecuvântarea Preasfinţitului Părinte 
Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Italiei. ❖

trei ani de la primirea a noi 
moaŞte în parohia Şerban Vodă

Pe data de 30 iulie 2020 se împlinesc 3 ani 
de când credincioșii Parohiei Șerban Vodă  

s-au închinat pentru prima oară la moaștele 
sfinților: Sf. Apostoli Petru și Pavel,  

ale Sf. Ierarh Nicolae, ale Sf. Ambrozie de 
Milano, ale Sf. Ierarhi Dionisie și Simplician 

și ale Sf. Mucenici Ghervasie, Protasie, 
Nazarie și Celsie; Victor; Nabor și Felix; 

Sebastian; Sisiniu, Martiriu și Alexandru.

Cu ajutorul bunului Dumnezeu şi cu 
contribuţia discretă şi benevolă a 
multor credincioşi, am reuşit 

acreditarea de către A.R.A.C.I.P. (Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar) a Grădiniţei 
Şerban Vodă. De acum, copiii parohiei 

noastre pot fi înscrişi la grădiniţa noastră, 
începând cu 1 septembrie 2020. 

Ne străduim să oferim acestor copii toate 
condiţiile absolut necesare unei creşteri 
normale. Totodată, pe lângă programele 
care se vor desfăşura conform normelor 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, vom 
căuta să facem cu ei ore de religie, muzică, 
pictură, limba engleză cu scopul de a-i 
pregăti cât mai bine ca să ducă mai departe 
frumuseţea sufletului românesc.

Toţi cei care doresc să-şi înscrie copiii în 
această grădiniţă, pot lua legătura cu 
părintele diacon Cristian Filiuţă. Iar părinţii 
care doresc să viziteze grădiniţa o pot face 
începând cu data de 15 august 2020.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! ❖
Părintele Dinu

Grădiniţa noastră este acum gata

Consiliul şi Comitetul Parohial 
au trudit mult în ultimul timp 
ca pe 15 august 2020 să putem 

da în folosinţă Cantina socială a bisericii 
noastre. În acest sens au fost finalizate 
picturile din bolţile de la sala de mese, 
urmând ca în timpul rămas să putem 

pune podeaua din gresie.
Pe această cale ţinem să mulţumim 

celor care, tainic, dar constant, din 
puţinul lor au sprijinit această lucrare 
ca să putem duce mai departe lupta 
bisericii, filantropia după Liturghie. ❖

Părintele Dinu

La ceasul împlinirilor

Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel

Acest Cuvios s-a născut din părinţi 
evlavioşi, trăitori în ţinutul 
Muscelului. Din fragedă tinereţe, 

ascultând chemarea lui Hristos, s-a despărţit 
de toate plăcerile şi ispitele lumii şi s-a 
retras în Mănăstirea Cetăţuia, Negru-Vodă, 
de pe valea Dâmboviţei.

Minunatul Ioanichie, după ce a deprins 
modul de viaţă al călugărilor iscusiţi, luând 
binecuvântare, s-a retras într-una din 
peşterile Muntelui Negru-Vodă, unde s-a 
nevoit aproape 50 de ani. A fost un sfătuitor 
al Voievodului Mihai Viteazul, care după 
bătălia de la Călugăreni a poposit 3 luni în 
Cetăţuia lui Negru Vodă. Era căutat pentru 

povaţă şi de Voievodul Matei Basarab. 
Suferinţele sale, lucrarea sa isihastă, 
lipsurile sau stările de har pe care le-a trăit 
Cuviosul, numai Dumnezeu le ştie.

Cunoscându-şi dinainte sfârşitul, mi-
nunatul părinte Ioanichie şi-a săpat singur 
mormântul în peştera sa, încrustându-şi în 
dreptul capului anul trecerii la cele veşnice - 
1638. Aşezându-se în mormânt, în ziua de 26 
iulie, a adormit întru Domnul. Firea necu-
vântătoare i-a slujit, căci un păianjen i-a ţesut 
deasupra trupului o pânză, ca un epitaf. 

În Postul Mare al anului 1944, Stareţul 
Pimen al Mănăstirii Cetăţuia află moaştele 
Sfântului Schimonah Ioanichie, neatinse de 

stricăciune, plăcute la vedere şi frumos 
mirositoare. Moaştele sunt mutate în 
biserica mănăstirii, fiind de altfel singurele 
moaşte întregi ale unui sfânt cuvios român 
din secolul al XVII-lea păstrate până în 
zilele noastre. În timpul regimului comunist 
moaştele sfântului au fost îngropate în 
cimitirul mănăstirii. În anul 1997, la 
mutarea cimitirului într-o latură a curţii, 
actuala obşte monahală a găsit osemintele 
în aceeaşi stare plăcut mirositoare. Sfintele 
Moaşte au fost spălate şi unse cu mir, după 
care au fost puse într-o raclă, aşteptându-se 
în continuare hotărârea Sfântului Sinod, 
care a venit în anul 2009. ❖



În ziua de marţi, 21 iulie 2020, în Aula 
Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul 

Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat 

şedinţa de lucru a Sfântului Sinod  
al Bisericii Ortodoxe Române.

În ziua 11 iulie 2020, Sinodul mitropolitan 
al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în 
consultare cu Adunarea eparhială a 

Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a 
desemnat prin vot secret doi candidaţi pentru 
scaunul vacant de Arhiepiscop al Sucevei şi 
Rădăuţilor: Preasfinţitul Părinte Calinic Bo-
toşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Iaşilor şi Preasfinţitul Părinte Da-maschin 
Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Sucevei şi Rădăuţilor.

În data de 21 iulie a.c.,  Sfântul Sinod l-a 
ales prin vot secret pe Preasfinţitul Părinte 
Calinic Botoşăneanul cu 30 de voturi din 
46 de voturi valid exprimate.

Alte hotărâri ale Sfântului Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române:

1. A fost aprobată înscrierea în Ca-
lendarul bisericesc pentru anul 2021, în 
secţiunea „Zile şi date importante”, a 
Duminicii Mironosiţelor (a treia Duminică 
după Paşti) ca Duminica Femeilor creştine 
şi Duminica Familiei Creştine în apropierea 

zilei de 15 mai.
2. A fost apreciată declararea de către 

Parlamentul României a zilei de 16 august 
ca Ziua Naţională pentru comemorarea 
martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a 
violenţelor împotriva creştinilor.

3. A fost aprobată înscrierea în calendarul 
Bisericii Ortodoxe Române a Sfintei Xenia 
din Petersburg (24 ianuarie).

4. Au fost aprobate mai multe texte 
liturgice: Acatistul şi Paraclisul Maicii Dom-
nului „Grabnic ascultătoarea”; Acatistul şi 
Paraclisul Maicii Domnului „Potirul 
nesecat”; Acatistul Maicii Domnului 
„Potoleşte întristările noastre”; Acatistul 
Maicii Domnului – îndrumătoarea şi 
ocrotitoarea copiilor; Acatistul şi Paraclisul 
Sf. Cuv. Paisie Aghioritul (12 iulie); Acatistul 
Sfinţilor Ierarhi Atanasie şi Chiril, arhi-
episcopii Alexandriei (18 ianuarie), precum 
şi includerea acestor texte în cărţile de cult 
ale Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Sinod a luat act de:
✚ răspunsurile întâistătătorilor Bise-

ricilor Ortodoxe autocefale adresate 
Patriarhului României referitoare la 
modalitatea de împărtăşire a credincioşi-
lor în cadrul Sfintei Liturghii în contextul 
pandemiei cu noul coronavirus. Toate 
Bisericile Ortodoxe autocefale rămân 

fidele tradiţiei liturgice ortodoxe de 
împărtăşire a credincioşilor dintr-un 
singur Potir sfinţit şi cu o singură 
linguriţă sfinţită;

✚ contribuţia Patriarhiei Române la 
sprijinirea persoanelor afectate de pandemia 
cu COVID-19 pe perioada stării de urgenţă. 
Ajutorul cuantificabil financiar oferit de 
Biserica Ortodoxă Română a fost de 
20.896.872 lei;

✚ donarea a 4617 tablete şi a altor 
dispozitive electronice oferite elevilor şi 
cadrelor didactice la solicitarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării;

✚ aprobarea noului Statut pentru or-
ganizarea şi funcţionarea Episcopiei Or-
todoxe Române a Spaniei şi Portugaliei de 
către Ministerul Preşedinţiei, al Relaţiilor 
cu Parlamentul şi al Memoriei Democratice 
din Spania.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a 
mulţumit tuturor ierarhilor Bisericii Orto-
doxe Române care au sprijinit pe plan local 
dialogul cu autorităţile şi au respectat 
îndrumările Cancelariei Sfântului Sinod în 
contextul pandemiei cu noul coronavirus 
(SARS-COV-2). Sfântul Sinod cere res-
pectarea regulilor sanitare pe toată perioada 
pandemiei. (Informaţii - Biroul de Presă 
al Patriarhiei Române) ❖

programul biseriCii Şerban Vodă în perioada 26 iulie-2 august 2020
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 26.07 0800-1200 Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 29.07 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 31.07 0730-0930 Sfânta Liturghie (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)
 1700-1900 Vecernie, Acatist
Sâmbătă 1.08 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminică 2.08 0800-1200 Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor) - Utrenia, Sfânta Liturghie

ŞedinŢa de luCru a sfântului sinod 
al biseriCii ortodoxe române

Catedrala Sfânta Sofia a redevenit moschee

Cu durere în suflet, lumea creştină a 
aflat că Hagia Sophia din Istanbul 
va deveni efectiv moschee din 24 

iulie 2020. Se ştie că ea a fost construită în 
vremea împăratului Iustinian (527-565) şi a 
servit drept catedrală a Patriarhiei Ecumenice 
de Constantinopol până la căderea 
Constantinopolului în 1453, când a fost 
transformată în moschee. Iar în anul 1935 
Atatürk a transformat edificiul în muzeu. 

Monument de mare valoare istorică şi 
arhitectonică, Hagia Sophia a fost inclusă 
pe lista monumentelor patrimoniului 
mondial UNESCO în 1985. Statutul clădirii 
a stârnit ulterior discuţii, iar în iulie 2020 o 
instanţă turcească a decis că transformarea 
în muzeu ar fi fost ilegală. La scurt timp s-a 
anunţat că muzeul va fi reconvertit în 
moschee, stârnind numeroase critici din 
partea reprezentanţilor UNESCO, dar şi a 
unor state precum Grecia.

Sfânta Sofia reprezintă unul dintre 
simbolurile creştinismului. A funcţionat ca 
biserică 916 ani, iar alţi 481 ca moschee. 
Decizia lui Mustafa Kemal Atatürk de a o 
transforma în muzeu a fost una inspirată. 
Ea a venit pe fondul construcţiei Turciei 
după model european. Azi, când pentru 
Ankara relaţia cu Europa este încordată (nu 
se mai discută despre o Turcie europeană, 

viziunile în privinţa Balcanilor şi a 
Orientului Mijlociu se văd diferit de la 
Ankara faţă de Bruxelles, criza emigranţilor 
etc.), preşedintele turc îşi permite să-şi 
asume această decizie.

Preşedintele Recep Tayyip Erdoğan, în 
discursul său din 10 iulie 2020, de la ora 
20:53 (aleasă intenţionat ora pentru a aminti 
de anul cuceririi - 1453) a punctat:

✤ să putem să ne rugăm aici (Sfânta 

Sofia) până când vine apocalipsa;
✤ prima dată când Fatih Sultan Mehmet a 

intrat în Sfânta Sofia s-a uitat după direcţia 
spre Mecca, pentru a-şi putea face rugăciunea;

✤ taxa de intrare va fi ridicată (era 100 
lire);

✤ pe 24 iulie 2020 se va deschide ca Moschee 
(1 februarie 1935 a fost deschisă ca muzeu);

✤ în Turcia sunt 435 de biserici şi 
sinagogi (deci statul turc este tolerant);

✤ este una dintre cele mai fericite zile 
ale noastre;

✤ putem considera că este a doua cucerire!
Este o decizie fără întoarcere căci este 

conştient că transformarea în moschee va crea 
o mare dezamăgire în lumea creştină. Azi, o 
echipă de arhitecţi discută cum să mascheze 
mozaicul reprezentând-o pe Fecioara Maria 
cu pruncul în braţe care a rezistat timpurilor… 
Şi acesta este doar începutul. ❖


