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Începând cu data de 
15 mai, credincioşii 
pot merge din nou 
la biserică. Lăcaşele 
de cult îşi redeschid 
porţile pentru rugători, 
cu precauţiile de 
rigoare, în vederea 
protecţiei acestora. 
Astfel, în incinta 
bisericii, atât enoriaşii 
cât şi personalul, vor 
purta mască ce le va 
acoperi gura şi nasul 
şi îşi vor dezinfecta 
mâinile cu dezinfectat 
pe bază de alcool, care 
va fi pus la dispoziţie 
la intrare. Mai mult, la 
intrarea în lăcaşul de 
cult se va efectua un 
triaj observaţional şi nu 
se va permite accesul 
persoanelor care 
prezintă simptome de 
infecţie respiratorie 
cum ar fi tuse, strănut 
sau rinoree. De 
asemenea, credincioşii 
vor găsi la loc vizibil 
anunţuri scrise privind 
regulile de distanţare 
fizică şi cele de acces 
în lăcaş. Accesul în 
biserică va fi limitat, cu 
păstrarea unei distanţe 
de 8 metri pătraţi între 
rugători.  

Reamintim că bi-
sericile au fost închi-
se prin Ordonanța Mili-
tară 2 privind măsurile 
de prevenire a răspândi-
rii  COVID-19, publicată 
pe 22 martie în Monitorul 
Oficial, care specifica fap-
tul că „se pot oficia sluj-
be în lăcașurile de cult de 
către slujitorii bisericești/
religioși fără accesul pu-
blicului, slujbele putând fi 
transmise în mass-media 
sau online“. De atunci, 
preoții săvârșesc Sfânta 
Liturghie și toate celelal-
te slujbe fără participarea 
credincioșilor, ceremoni-
ile fiind transmise onli-
ne și în media locală sau 
națională. De altfel, pur-
tătorul de cuvânt al Bi-
sericii Ortodoxe Române, 
Vasile Bănescu, a expli-
cat pentru Agerpres.ro că 
normalizarea vieții socia-
le înseamnă și revenirea 
oamenilor, cu respectarea 
măsurilor de protecție, 
„la exercitarea dreptului 
lor fundamental la viața 
religioasă publică, adică 
în lăcașurile de cult“. 

„Biserica Ortodoxă 
Română, ca și celelalte 
culte religioase din Româ-
nia, face demersuri firești 
și riguros argumentate pe 
lângă autoritățile statului 
pentru a găsi împreună 
căile raționale de întoar-
cere graduală, precaută, 
dar grabnică, la starea de 
normalitate, stare care 
nu include doar o dimen-
siune materială, ci și una 
spirituală. Normalizarea 
vieții sociale înseamnă, 
așadar, în mod evident, 
și revenirea oamenilor, 
cu respectarea măsurilor 
de protecție necesare, la 
exercitarea dreptului lor 
fundamental la viața re-
ligioasă publică, adică în 
lăcașurile de cult“, spune 
Vasile Bănescu. 

Revenirea 
la biserică a 
credincioșilor, 
susținută și de 
președintele 
Academiei 
Române 

Redeschiderea bise-
ricilor a fost susținută și 

de președintele Acade-
miei Române, Ioan-Aurel 
Pop, care, încă de săptă-
mâna trecută, a transmis 
pe pagina sa de Facebook 
un mesaj intitulat „Biseri-
ca în vremuri de restricții”. 
Astfel, academicianul a 
menționat încă de atunci 
că „în contextul în care 
se vor redeschide unele 
spații (din interior și din 
natură), bisericile și cimi-
tirele nu ar trebui uitate 
de autorități. Lăcașurile 
de cult nu creează pre-
misele unor primejdii mai 
mari decât magazinele, 
mijloacele de transport în 
comun, hotelurile, parcu-
rile sau terenurile de joa-
că pentru copii“. În opinia 
președintelui Academiei 
Române, într-o primă eta-
pă, bisericile ar trebui re-
deschise nu pentru slujbe 
și comemorări publice, ci 
pentru perindări individu-
ale. Mai mult, academici-
anul consideră că această 
măsură, de redeschidere 
a bisericilor și a cimitire-
lor, va ajuta românii pen-
tru a lupta mai eficient 
cu virusul care a schimbat 
o lume întreagă. Iată me-
sajul lui Ioan-Aurel Pop, 
transmis autorităților! 
 Permisiunea de 

intrare, pe fondul reguli-
lor în vigoare, în biserici 

și cimitire ar fi și un fac-
tor de alinare sufletească, 
de speranță și încredere;
 Reintrarea româ-

nilor în biserici ar spori 
și eficiența luptei contra 
acestei teribile molime, 
care ne-a schimbat tra-
iul, care a luat viața uno-
ra dintre semenii noștri și 
care, cu tot spiritul ei ma-
lefic, ne-a învățat să fim 
mai buni;

 Un om mulțumit 
sufletește și împăcat cu 
Dumnezeu este mai pu-
ternic în fața primejdiei 
îmbolnăvirii, a amenințării 
bolii. El poate învinge mai 
ușor teama de boală și 
chiar boala;
 Orice individ for-

tificat sufletește întărește 
și forța fizică și morală a 
comunități“, a menționat 
Președintele Academiei 
Române, Ioan-Aurel Pop 
în mesajul său.
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Tururile virtuale sunt 
disponibile acum pe site-
ul Mountathos360.com. 
 Site-ul deține și o rubrică 
dedicată fiecărei mănăstiri 
ce include un scurt istoric 
și fotografii. Autorii spun că 
au creat acest proiect unic 
după trei ani de efort. Sco-
pul lor este să creeze un 
documentar istoric global, 
cu acces liber pentru toți, 
astfel încât Muntele Athos 
să poată fi vizitat de la 
distanță și de femei, care 
nu sunt îngăduite în Mun-
te, precum și de cei care nu 
pot călători. „Sfântul Mun-
te al Athosului (Athonu-
lui cum era denumit în tre-
cut) este o peninsulă lega-
tă de pământul Greciei. Pâ-
nă la venirea Maicii Dom-
nului aici, Sfântul Munte se 
afla în întunericul închină-
rii la idoli. Se aflau multe 
capiști idolești, iar pe vâr-
ful Athonului se afla idolul 
Apolon, fiind făcut din aur 
și având o înălțime uriașă. 
Se spune că atunci când 
era luminat de soare, se 
vedea tocmai de la Con-
stantinopol. La acest idol 
veneau mulți și i se închi-
nau, iar diavolii care locu-
iau în el răspundeau la în-
trebările lor, dar mai întâi 
trebuia să li se aducă jert-
fe, chiar pe unii din copi-
ii lor. După înălțarea Dom-
nului nostru Iisus Hristos 
la Cer, Sfinții Apostoli, îm-
preună cu Maica Domnu-
lui, au aruncat sorți să va-
dă ce parte a pământu-
lui li se va încredința pen-
tru propovăduirea Evan-
gheliei. Sorții Maicii Dom-
nului au căzut să meargă 
pe pământul Ivirului, ca-
re acum se numește Gru-

zia. Preasfânta s-a bucurat 
și se pregătea pentru ple-
care, dar i s-a arătat înge-
rul Domnului și i-a zis să 
nu se depărteze de Ieru-
salim, că țara ce i-a că-
zut se va lumina mai târ-
ziu, iar acum să primeas-
că îngrijirea altui pământ, 
pe care i-l va arăta Dom-
nul. Astfel, Maica Domnu-
lui a rămas în Ierusalim, în 
casa preaiubitului ucenic 
al Domnului, Sfântul Apos-
tol Ioan. Plecarea ei a fost 
în felul următor: Lazăr, ca-
re a fost înviat de Mântui-
torul Hristos a patra zi, se 
afla în insula Cipru, unde 
fusese hirotonit episcop 
de Sf. Apostol Varnava. Fi-
ind deci în Cipru, a dorit 
din tot sufletul s-o vadă pe 
Maica Domnului, dar ezi-
ta să meargă în Ierusalim, 
ferindu-se de ura evreilor, 
care căutau să-l omoare. 
Așa că i-a scris Preasfin-
tei Fecioare, rugând-o să 
vină în insula Cipru. Mai-
ca Domnului a răspuns 
că va veni, dar  să-i trimi-
tă o corabie. Când Mai-
ca Domnului împreună cu 
Sf. Apostol Ioan călăto-
reau spre Cipru, din rân-
duiala lui Dumnezeu s-a 
ridicat o furtună pe mare 
și corabia a fost dusă în 
apropierea Muntelui Ato-
nului. Văzând frumusețea 
locului, Preasfânta Fecioa-
ră a cerut Fiului ei să-i dă-
ruiască acest munte, ca 
să-l aibă ca moștenire. 
Atunci, s-a auzit un glas 
zicând: „Primește acest 
loc ca moștenire și în el își 
vor afla scăparea toți ca-
re vor să se mântuiască”, 
scrie site-ul https://mun-
teleathos.ro/. 

Odată cu ridicarea stării de urgență,

Se redeschid şi bisericile 
pentru credincioşi

Un om mulțumit 
sufletește este 
mai puternic în 
fața amenințării 
bolii”

Ioan-Aurel Pop
președintele 
 Academiei 
Române

Normalitatea 
include și 
spiritualitatea”

Vasile Bănescu
purtătorul de 
 cuvânt al  Patriarhiei 
Române

Și femeile pot face 
turul Muntelui Athos... 
virtual, bineînțeles!

Mănăstirile 
Sfântului Munte 
pot fi vizitate 
gratuit, online 
Frumuseţile locurilor sfinte de la Muntele Athos 
pot fi admirate acum de toţi credincioşii, inclusiv 
de femei. Un website pune la dispoziţia publicului 
larg panoramele virtuale a 20 de mănăstiri, acestea 
urmând a fi completate cu panoramele altor 10 
schituri şi chilii, precum şi panoramele a trei peşteri 
din Sfântul Munte, informează Basilica.ro.

 Slujbele vor fi oficiate în aer liber, se va purta mască şi se va păstra 
distanțarea fizică


