ohannis, la slujba ortodoxa in prima duminica din an FOTO - VIDEO
Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, de confesiune luterana, a ales ca, intr-o Romanie majoritar
ortodoxa, sa participe, in prima duminica a noului an, la slujba de la Catedrala Mitropolitana din Sibiu.
Anuntul prezentei sale in biserica sibiana a fost facut pe facebook in dimineata zilei de duminica.
"La ora 10, particip la liturghia duminicala de la Catedrala Mitropolitana Ortodoxa cu hramul Sfanta
Treime, din Sibiu. Slujba va fi condusa de Mitropolitul Ardealului si Arhiepiscop al Sibiului, Laurentiu
Streza. Potrivit pravilelor Bisericii Ortodoxe Romane, in calitate de crestin luteran, voi participa numai la
prima parte a liturghiei, care se incheie cu citirea Evangheliei.
Astfel, voi fi alaturi de toti romanii ortodocsi care, in primele zile ale anului 2015, se roaga pentru
sanatate, intelepciune si pace. Pe parcursul mandatului meu, voi fi prezent, periodic, la ceremoniile
religioase ale cultelor legal recunoscute din tara noastra", a scris Klaus Iohannis.
in jurul orei 10.00, Iohannis a ajuns singur la Catedrala, dupa ce anterior in biserica ajunsesera Astrid
Fodor, primarul interimar al Sibiului, Raluca Turcan si Nicolae Neagu, parlamentari PNL, viceprimarul
Virgil Popa, vicepresedintele Consiliului Judetean, Ioan Banciu, si fostul prefect Ilie Mitea.
Iohannis a fost asezat pe jilt in timpul slujbei si a avut-o langa el pe Astrid Fodor.
Presedintele a rostit Tatal Nostru alaturi de preoti si de credinciosii aflati in biserica si a contribuit cu
bani in cutia de donatii.

Klaus Iohannis a primit o carte de rugaciuni si un calendar din partea Mitropolitului Streza, care a
marturisit ca presedintele a fost cel care a cerut sa fie prezent la slujba si i-a transmis din partea
Patriarhului Daniel o invitatie.
De altfel, in timpul slujbei, iPS Laurentiu Streza s-a apropiat de presedinte, cei doi s-au sarutat pe obraz,
dupa care au avut o discutie timp de cateva zeci de secunde.
Dupa liturghie, Laurentiu Streza a vorbit in timpul predicii despre rugaciunile pe care preotii le fac
pentru presedinte si pentru conducatorii neamului si despre cat de important este ca in rugaciuni sa ii
includem si pe cei din jur, nu doar propria persoana.
Urari si aplauze
Slujba s-a incheiat cu un "La multi ani!" cantat de corul Catedralei, iar cativa copii s-au apropiat de
presedinte si l-au luat de mana.
La iesire, Klaus Iohannis si Laurentiu Streza au facut o fotografie pe scarile catedralei.
"La multi ani! Un an nou binecuvantat, cu sanatate", le-a spus Klaus Iohannis celor prezenti.
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Presedintele a fost asteptat in fata catedralei de zeci de sibieni care l-au aplaudat, i-au urat "La multi ani!
" si au dat mana cu el.
Mitropolitul Ardealului l-a invitat pe presedinte in resedinta sa, unde, dupa slujba, cei doi au ramas timp
de aproximativ 20 de minute.
Klaus Iohannis si sotia sa Carmen Iohannis merg constant la biserica, insa la Biserica Catolica din Piata
Mare.

Cuvinte cheie: piata mare raluca turcan sanatate sibiul biserica catedrala pnl ilie mitea nicolae neagu
laurentiu streza turca consiliului judetean virgil popa rent despre youtube mitropolitul ardealului
astrid fodor virgil ioan banciu ipa consiliului arme raluca turca ilie fotografie presedintele romaniei
anc catedrala mitropolitana din sibiu presedintele raluca noul chei catedrala mitropolitana klaus
iohannis fotograf &lt;/strong fotografi cal la multi ani facebook

Pagina 2 / 2

