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1. Tabăra din pridvorul satului – ştire video publicată de TVR Iaşi, pe 11 iulie
Dansează, cântă, joacă fotbal şi râd cu gura până la urechi. Se întâmplă în curtea bisericii şi
nimeni nu le spune să facă linişte. La Bohotin, în comuna Răducăneni din judeţul Iaşi, are loc
zilele acetea tabăra din pridvorul satului.
https://www.facebook.com/watch/?vâ1240434930046097&refâsharing
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2. Slujbă de priveghere în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa”, în
această seară, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – publicat pe 11 iulie de
NewsPaşcani
În această seară, 11 iulie, începând cu ora 17.00, credincioşii sunt aşteptaţi la Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” din Paşcani, la slujba de priveghere în cinstea Icoanei Maicii
Domnului „Prodromiţa” şi Sfânta Taină a Maslului care vor fi oficiate de un sobor de preoţi
condus de stareţul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, din Iţcani, Suceava.
„Cu bucurie sfântă şi cu mult drag, vă aşteptăm luni, 11 iulie, începând cu orele 17:00, la slujba
de priveghere în cinstea ICOANEI MAICII DOMNULUI “PRODROMIŢA” şi la Sfânta Taină a
Maslului, oficiată în sobor de preoţi la biserica “Adormirea Maicii Domnului” (biserica de la scări,
aproape de Poliţie). Soborul preoţilor, va fi condus de PĂRINTELE PROTOSINGHEL IUSTINIAN
SĂVESCU, STAREŢUL SFINTEI MĂNĂSTIRI “ADORMIREA MAICII DOMNULUI”-IŢCANI SUCEAVA
ŞI SECRETARUL ARHIEPISCOPIEI SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR. Bucurie şi binecuvântare!”, este
mesajul transmis de preotul paroh Ioan Isac.
https://newspascani.com/slujba-de-priveghere-in-cinstea-icoanei-maicii-domnuluiprodromita-in-aceasta-seara-la-biserica-adormirea-maicii-domnului/

3. Părintele Justin Pârvu – Război şi Geopolitică – publicat de ChilieAthonită, pe
11 iulie
Ascultaţi un cuvânt despre război precum şi viziunea geopolitică a părintelui Justin Pârvu care
arată o maturitate şi o duhovnicie în gândire care, din păcate, astăzi aproape că s-au pierdut.
Un război nu este numai o criză, aşa cumva, financiară, o criză materială, e şi o criză spirituală.
De unde vine criza asta spirituală? Vine tocmai din cruzimea aceasta în care trecem în perioada
de război. Perioada de război nu este altceva decât dezbrăcarea omului de bun simţ şi de orice
calitate spirituală.
De aceea, bruta asta născută în urma unui război se lărgeşte tot mai mult în lumea noastră.
Copilul devine brutal. Înainte de război, ne întoarcem acuma puţin, am uitat să spun, că omul sau
neamurile, în instinctul lor, cheamă o stare de lucruri anormale şi foarte aspre. În lumea
artistică, în creaţie, cultură, civilizaţie, el merge mereu pe o dâră anormală. Anomalia aceasta se
manifestă prin jocuri, se manifestă prin obiceiuri, se manifestă prin cântece, în artă în general.
Situaţia de dinainte de al 2-lea Război Mondial
Înainte de a începe Al Doilea Război Mondial, copiii se jucau foarte mult cu arme, cu tancuri,
tanchete, maşini. Veneau din Germania, Munchen era oraşul jucăriilor, şi oraşul jucăriilor
împrăştia în toată Europa, toată lumea, tancuri, tunuri, maşini autocare, tot ce vrei şi ce nu vrei.
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Era falsă zicala (creştină), pentru că Germania şi Rusia şi toată Europa nu aveau nici în clin nici
în mânecă cu creştinismul. Şi ei (germanii) aveau tot un fel de comunism, un bolşevism, dar
altfel, de altă nuanţă, o nuanţă cumva naţionalistă. Dincoace era prostimea sovietică; ei atât ştiau
că gata, trebuie să trece, să ajungem în Berlin, dar el, săracul, nu ştia unde e Berlinul.
Şi omul acesta a devenit din ce în ce mai slab, mai neputincios şi mai lipsit de seva de unde s-a
născut şi unde trebuie să meargă pe linia lui ortodoxă sau cât se poate aşa, creştină.
Şi atunci, desigur că lumea era pregătită din toate punctele de vedere (de război). Dacă pui de
pildă într-o parte nişte obiecte religioase într-un galantar, dincoace obiecte de război, copilul nu
se duce (să aleagă) pe acestea creştineşti: să-şi ia o iconiţă, să-şi ia o cruciuliţă, un medalion,
diavolul îl împinge acolo la moarte la sinucidere, la distrugere. Şi, cu atât mai mult cu cât au
nevoie de bani, inventează şi duc lumea la o nenorocire, doar din dorinţa de bani, de câştig. Apoi
acolo se duce.
Povestea o creştină care are două magazine, are şi băutură are şi ţigări: „Păi da, dar nu se face
nimic (câştig) fără aistea”. „Măi băiete, zic, dacă ai un ban aici dat, ia-l înapoi că nu-i primită mila,
pentru că este de pe urma nenorocirii. Matale ai văzut beţivi, stricaţi, familii, procese, crime şi
copii despărţiţi, lăsaţi singuri”. „Da, Părinte”. Ei, păi de aici e, de la magazinul ăsta ai frăţiei tale.
De aceea matale să faci în aşa fel să-i schimbi, pune aici să ai nişte mărfuri, în afară de acestea. Că
ăsta e vrăjmaşul care, în sfârşit îl duce pe om… Dar tu trebuie să schimbi acum”.
Tu, ca Biserică, de pildă, trebuie să ai oameni, mă rog, cu pricepere, ca să înlocuieşti toate aceste
lipsuri, trebuie să le înlocuieşti în aşa măsură, încât din păcat să devină virtute. Dacă îl laşi din
virtute păcat, acum aici e dezechilibru care generează moartea şi pieirea unei naţii.
Burghezia occidentală – între socialism şi ateism occidental
Acuma, sigur că lumea este între două aspecte. Un aspect sălbatec, al comunismului de altădată
şi un aspect, în sfârşit, mai domol, al unui viitor să zici aşa, n-aş putea să-i spun eu, nici socialistcreştin, dar nici un ateism occidental. O burghezie occidentală. Pentru că şi una şi alta sunt de
acelaşi pericol pentru noi. Burghezia este o lăcomie de acumulare şi de anulare a oricărui
altruism. Omul trăieşte să agonisească. De la 2-3 hectare a ajuns la 200-300 de hectare, de
pământ, aşa şi-a cumpărat mereu, exploatând sărăcia celor care nu aveau şi ajungea şi acela să
vândă o bucăţică de pământ pe nimic….
https://www.chilieathonita.ro/2022/07/11/parintele-justin-parvu-razboi-si-geopolitica/

4. Tabăra de Vară ,,Sfântul Ştefan cel Mare”, organizată de ASCOR Suceava –
publicat de Monitorul de Suceava
La Mănăstirea Putna a avut loc, în perioada 29 iunie - 5 iulie, Tabăra de Vară ,,Sfântul Ştefan cel
Mare”, organizată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) - Filiala Suceava.
Activitatea studenţească s-a desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, şi sub îndrumarea arhimandritului Melchisedec Velnic,
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stareţul Mănăstirii Putna şi exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.
În cadrul taberei, după cum ne-au spus organizatorii, au participat 50 de membrii ASCOR de la
filialele Bucureşti, Iaşi, Craiova, Cluj, Sibiu şi Suceava. Programul taberei a presupus participarea
la slujbele mănăstirii, activităţi pentru pregătirea hramului, ateliere de lucru şi discuţii, dialoguri
studenţeşti, activităţi de cunoaştere şi un frumos pelerinaj pe plaiuri maramureşene, „trăind
bucuria revederii cu membrii ASCOR, Filiala Baia Mare”.
Preşedintele ASCOR Suceava,Laurenţiu Brăneanu,a declarat, la finalul taberei: „Dăm slavă lui
Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să fim la Mănăstirea Putna la împlinirea celor 30 de ani de
la canonizarea Marelui Voievod (<Să îl purtăm cu-onoare şi să avem mereu / Un ideal la Putna,
în suflet an de an / Cu mulţumitori în taină spre Bunul Dumnezeu / Şi cu recunoştinţă Măritului
Ştefan” - fragment din Imnul Serbării de la Putna 2021, compozitor: Silvia Mleşniţă). Cu nădejde
în Dumnezeu şi cu rugăciunile Sfântului Voievod Ştefan cel Mare credem că generaţia noastră va
izbuti să-şi împlinească rolul său istoric şi chemarea de înviere spirituală”.
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-11/Tabara-de-Vara-Sfantul-Stefan-cel-Mareorganizata-de-ASCOR-Suceava

5. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Trifeşti, scoasă în
procesiune la vremuri de secetă – publicat de Monitorul de Neamţ, pe 12 iulie
- cu aprobarea arhiereului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, icoana sfîntă a fost
scoasă în pelerinaj în mai multe parohii - în acele localităţi seceta a făcut ravagii O icoană despre care se spune că este făcătoare de minuni se află la Biserica Sfîntul Nicolae din
Trifeşti, potrivit credinţei putînd aduce ploaia. Săptămîna trecută, cu aprobarea IPS Ioachim, a
fost scoasă în procesiune, aşa cum se consemnează pe site-ul Protoieriei Bacău. Pelerinajul cu
icoana a pornit de la Biserica din Trifeşti, fiind însoţită de preotul Ionuţ Giosanu.
Icoana făcătoare de minuni a poposit la mai multe biserici din Protopopiatul Bacău: Burchi,
Călineşti, Drăgeşti, Dămieneşti, Pădureni şi Prăjeşti. În fiecare parohie în care a poposit, au fost
săvărşite slujbe de sfinţire a apei, rugăciuni de pocăinţă şi rugăciuni la vreme de secetă.
A fost transmis mesajul de binecuvântare al IPS Arhiepiscop Ioachim şi a fost rostită o
rugăciunea de pocăinţă. „Ca semn al faptului că Maica Domnului, precum o mamă iubitoare,
ascultă rugăciunile smerite ale oamenilor şi le duce la Tronul cel Ceresc, spre lăsarea serii ploaia
cea mult dorită deja începuse să se pogoare din cer“, se menţionează pe pagina Protopopiatului
Bacău.
Sfînta de la Trifeşti este singura icoană făcătoare de minuni din Arhiepiscopia Romanului şi
Bacăului, care are o istorie aparte. Cu cîteva sute de ani în urmă, un cioban, care îşi avea stîna pe
malul drept al rîului Moldova, a găsit în albia rîului o bucată de lemn. A luat-o şi a încercat să facă
focul cu ea. În momentul în care a vrut să taie cu toporul acea bucată lemn, ciobanul a observat
că din ea a început să curgă sînge.
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Legenda spune că, speriat şi mirat, a mers cu bucata de lemn la preotul satului. Din acel lemn a
fost făcută Sfînta Icoană, care s-a dovedit a fi făcătoare de minuni. Faima icoanei făcătoare de
minuni de la Trifeşti a depăşit graniţele judeţului Neamţ, iar credincioşi din toată ţara vin să se
închine la icoana Maicii Domnului. Acest lucru se întîmpla inclusiv în anii comunismului.
https://monitorulneamt.ro/icoana-facatoare-de-minuni-a-maicii-domnului-de-la-trifestiscoasa-in-procesiune-la-vremuri-de-seceta/

6. UPDATE: VIDEO - Trei morţi, şase pacienţi internaţi la Bârlad, iar trei
pacienţi, dintre care doi copii, transferaţi la Iaşi în stare gravă! (FOTO) – publicat
pe 11 iulie de VremeaNouă, Ziarul de Iaşi, NewsMoldova
UPDATE 4: La data de 11.07. a.c., ora 20.22, Poliţia Municipiului Bârlad fost sesizată, prin 112,
despre producerea unui eveniment rutier, cu victime, pe drumul naţional DN 24A, în
proximitatea localităţii Popeni, comuna Zorleni, judeţul Vaslui.
În urma producerii
evenimentului rutier, în care a fost implicat un camion (înmatriculat în judeţul Vaslui), un
autoturism (înmatriculat în judeţul Vaslui) şi un atelaj cu tracţiune animală, a rezultat decesul a
2 persoane şi vătămarea altor 11 persoane, ultimele fiind transportate la unităţile medicale
pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ulterior, la spital, una dintre persoanele vătămate a
decedat.
Cine sunt persoanele implicate în tragicul accident?
“În cauză sunt efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs
evenimentul rutier şi dispunerea măsurilor legale, fiind deschis dosar penal sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă”, a precizat
inspectorul de poliţie Bogdan Gheorghiu, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui. Iată şi care sunt
persoane implicate în accident:
Camion
1.
Conducător auto – bărbat de 54 de ani – din comuna Fălciu, judeţul Vaslui. Testat
alcoolscopic – negativ.
Atelaj cu tracţiune animală
1.
Conducător atelaj – bărbat de 45 de ani – domiciliat în Popeni. Testat alcoolscopic –
negativ.
2.

Pasager – bărbat de 74 de ani – domiciliat în Popeni (tatăl conducatorului de atelaj).

Autoturism – toate persoanele din autoturism erau din oraşul Murgeni, judeţul Vaslui.
1.

Decedat la faţa locului Conducător auto – bărbat – 32 de ani.

2.

Pasager – bărbat – 38 de ani
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3.

Pasager – bărbat – 25 de ani

4.

Pasager – femeie – 27 de ani

5.

Pasager – femeie – 34 de ani

6.

Decedată la faţa locului Pasager minor – fată- 2 ani

7.

Decedată la spital Pasager minor – fată – 5 ani

8.

Pasager minor – fată -10 ani

9.

Pasager minor – fată- 2 ani

10.

Pasager minor – băiat – 3 ani

11.

Pasager minor – băiat – 15 ani

12.

Pasager minor – fată – 8 ani

UPDATE 3: “În această seară, (11 iulie – n.r.) în jurul orei 21.00, la nivelul Spitalului de Urgenţă
Bârlad s-a activat Planul Alb de intervenţie. S-au prezentat 11 victime, 6 copii şi 5 adulţi, toţi în
stare gravă. Din accident au rezultat două decese la locul accidentului (un adult şi un copil), iar
un alt copil de 5 ani, adus în stop cardio-respirator, a decedat în CPU. Şase pacienti rămân
internati în unitatea noastră, iar trei pacienti au fost transferaţi la Iaşi (2 copii şi 1 adult)”, a
transmis în cursul nopţii de 11/12 iulie a.c., Ciprian Cosmin Feraru, managerul spitalului
bârlădean.
UPDATE 2: “Astăzi, 11.07. a.c., ora 20.22, Poliţia Municpiului Bârlad fost sesizată, prin 112,
despre producerea unui eveniment rutier, cu victime, pe drumul naţional DN 24A, în
proximitatea localităţii Popeni, comuna Zorleni, judeţul Vaslui. În urma producerii
evenimentului rutier, în care a fost implicat un autocamion (înmatriculat în judeţul Vaslui), un
autoturism (înmatriculat în judeţul Vaslui) şi un atelaj cu tracţiune animală, a rezultat decesul a
două persoane şi vătămarea altor nouă, ultimele fiind transportate la unităţile medicale pentru
acordarea de îngrijiri medicale. În cauză sunt efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor
în care s-a produs evenimentul rutier şi dispunerea măsurilor legale, fiind deschis dosar penal
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şI vătămare corporală din culpă”, a
precizat inspectorul de poliţie Bogdan Gheorghiu, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui. Autoturismul
implicat în accident, care a intrat sub autocamion, aparţine unei familii din oraşul Murgeni.
Familia, mama, tata şi trei copii, sunt printre victimele cele mai afectate: doi decedaţi (printre
care şi un copil de 3 ani), iar trei sunt în satre gravă, la CPU Bârlad, unde medicii depun eforturi
pentru a-i resuscita.
UPDATE 1: Accident grav în localitatea Popeni (DN24A), bilanţ victime:
•

– 1 copil de 3 ani decedat;

•

– 1 adult decedat;

•

– 1 copil de 3 ani inconştient – cod roşu;
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•

– 1 copil de 4 ani inconştient – cod roşu;

•

– 5 adulţi conştienţi – cod galben;

•

– 2 adulţi – cod verde.

Se acordă îngrijiri medicale la locul intervenţiei. A fost solicitat şi un elicopter SMURD. ISU Vaslui
intervine cu 10 autospeciale, dintre care cinci sunt ambulanţe SMURD. Cel puţin o victimă este
din autoturism. Acţiunea este în dinamică, toate datele sunt în dinamică. Vom reveni.
https://www.vremeanoua.ro/accident-rutier-cu-8-victime-printre-care-si-incarcerati-intrepopeni-si-epureni-s-a-activat-planul-rosu-de-interventie/
https://newsmoldova.ro/vaslui/plan-rosu-de-interventie-in-judetul-vaslui-2-morti-si-7-ranitiin-urma-unui-accident-rutier/
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/s-a-activat-planul-rosu-accident-cu-multiple-victime-injudetul-vaslui-foto--328192.html

7. La mila lui Dumnezeu! Agricultura se face cu acatiste, iar fermierii se roagă să
plouă după ce sistemele de irigaţii au fost distruse - analiză publicată de ŞtiriEst,
pe 11 iulie
În timp ce la alţii agricultura se face cu sisteme performante de irigaţii, singura variantă a
fermierilor români e să ceară apă de la…Dumnezeu. De tot ce-a fost infrastructură de irigaţii s-a
ales praful. Cei care au reuşit să-şi ude culturile au făcut asta cu investiţii serioase, pentru că
statul a eşuat şi aici.
Ionuţ Olteanu cultivă 15.000 de hectare de cereale. A început să lucreze pământul acum 30 de
ani şi, de atunci, se roagă în fiecare an pentru o recoltă bogată. Poate nu ar fi nevoie să apeleze la
divinitate dacă, pe culturile lui, ar exista sisteme de irigaţii. Înainte de revoluţie, în România erau
irigate în jur de trei milioane de hectare, adică o treime din suprafaţa cultivată. Acum, din 9
milioane de hectare arabile, sunt udate sistematic până în 300.000 de hectare. „Este ruşinos ceea
ce se întâmplă în România, pentru că România are un potenţial hidrologic foarte mare. România
este brâzdată de râuri. E grădina Maicii Domnului. Ar fi putut să fie verde în totalitate”, a declarat
Ionuţ Olteanu, fermier.
Peste 20 de miniştri s-au ocupat de agricultură după Revoluţie
Ar fi putut, dacă statul făcea investiţii. Dar n-a făcut. Peste 20 de miniştri s-au ocupat de
agricultură după Revoluţie. Însă primele programe de irigaţii au început acum 5 ani. „De ce până
în 2017 nu s-a făcut nimic? Suprafaţa irigată a tot scăzut în ultima perioadă. Mă întrebaţi de ce
nu m-am născut mai devreme. Cam aşa e întrebarea. Nu ştiu de ce nu s-a întâmplat ceva mai
înainte de anul 2017„, a declarat Cornel Popa, director ANIF. Ce s-a întâmplat după 2017? Statul
a investit peste un miliard de lei şi a finalizat 19 sisteme de irigaţii. Unul dintre ele la Sascut, în
judeţul Bacău.
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Pe lângă investiţia statului, Nicuşor Şerban a mai venit cu 6 milioane de euro. Doar aşa a reuşit
să irige jumătate din cele 5 mii de hectare pe care cultivă cereale şi legume. „Am găsit un sistem
care nu era funcţional. Ne-am dorit să facem investiţia asta. am cumpărat pompe, am cumpărat
generatoare, am reabilitat conducte, am reabilitat canale de desecare, ne-am cumpărat
echipamente şi am dat drumul la irigaţii înainte să termine statul investiţia”, a declarat Nicuşor
Şerban, fermier. „Alături de zona neirigată nu se va mai obţine nimic. Am fost în zona Galaţi,
Tecuci, Bârlad, Vaslui. E un dezastru”, a declarat Lucian Buzdugan, agronom.
În Vaslui, seceta a distrus tot ce s-a cultivat. În acest an, în zona asta a plouat o singură dată.
Pământul este extrem de uscat. Şi au început să se formeze aceste găuri. Să vedem şi cât
măsoară. Iată…20 de centimetri. „Estimăm două milioane de euro pierdere în acest an”, a
declarat Dan Hurduc, fermier. Dan Hurduc are peste 2.000 de hectare de culturi de grâu şi
floarea-soarelui. Toată recolta este compromisă. „Boabele sunt reduse. Nici nu se pot numi
boabe. Avem boabe la 20% dintr-un bob iniţial. Nu poate fi vorba de panificaţie, nu poate fi
vorba de calitate, practic costul de a recolta aceste boabe nu face cât producţia„, a declarat Dan
Hurduc, fermier.
Aşa se întâmplă când laşi udatul culturilor în voia Domnului. „Din 290.000 de hectare ale
judeţului Vaslui, anul trecut s-au irigat o mie de hectare. Şi anul acesta 5.000 de hectare. Nu
putem să spunem că vorbim de irigaţii în jud Vaslui”, a declarat Dan Hurduc, fermier. O situaţie
valabilă în aproape toată România. Ce ar însemna un sistem naţional de irigaţii? „Minim
dublarea actualei producţii. Dar calculele arată că producţia ar putea creşte de 3 ori în condiţii
de irigat. Este un program de salvare naţională. Eu îl pun şi înaintea autostrăzilor. Hrana
populaţiei”, a declarat Lucian Buzdugan, agronom. Până când statul va da bani pentru irigaţii, ne
rugăm să plouă, ca să avem ce mânca.
https://stiriest.ro/2022/07/11/agricultura-cu-acatiste-fermierii-se-roaga-sa-ploua-dupa-cesistemele-de-irigatii-au-fost-distruse/

8. VIDEO: BOUkr a arătat starea Lavrei de la Sveatogorsk după ultimul
bombardament – publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi) – pe 11
iulie
Pe videoînregistrare vedem distrugerile şi pagubele masive aduse bisericilor şi clădirilor din
Lavra.
Pe 8 iulie, cu binecuvântarea Mitropolitului de Doneţk şi Mariupol, la Lavra Adormirii Maicii
Domnului de la Svyatogorsk a fost livrat ajutor umanitar, transmite serviciul de presă al Eparhiei
de Doneţk.
Voluntarii au arătat starea Lavrei după ultimul bombardament.
Pe videoînregistrare vedem distrugeri şi prejudicii mari aduse bisericilor şi clădirilor din Lavră:
clădiri distruse, teritoriu bombardat, urme de fragmente de obuze lăsate pe pereţii bisericilor, şi
bineînţeles, au fost sparte ferestre. Acum mănăstirea se află într-o zonă de pericol permanent.
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„Aceasta este catedrala Adormirii Maicii Domnului, toate ferestrele sunt sparte. Acesta este
primul Corpus al Episcopului, el a fost lovit de 2 sau de 3 ori, este o gaură în acoperiş deasupra
chiliei Episcopului”, a spus un voluntar înregistrat pe video.
Voluntarii au reuşit să livreze combustibilul necesar generatoarelor diesel din Lavră mănăstirea a de multă vreme rămasă fără curent electric.
Diverse medicamente şi alte ajutoare umanitare au fost, de asemenea, livrate monahilor şi
refugiaţilor care s-au trezit blocaţi în mănăstire din cauza ostilităţilor în desfăşurare.
„În toate bisericile ale Eparhiei de Doneţk, cu binecuvântarea episcopului conducător, clerul şi
laicii la fiecare slujbă divină fac o rugăciune solemnă pentru mitropolitul suferind Arsenie, fraţii
şi surorile Lavrei de la Sveatogorsk, precum şi pentru declanşarea grabnică a păcii mult
aşteptate pe pământul nostru”, a transmis eparhia.
https://spzh.news/ro/news/89454-v-upc-pokazali-sostojanije-svyatogorskoj-lavry-posleposlednih-obstrelov

9. Î.P.S. Ierótheos Vlachos: Părintele Sofronie Saharov – povăţuitor al pocăinţei
spre vederea luminii necreate – publicat de Revista Atitudini, pe 12 iulie
L-am întâlnit pentru prima dată pe părintele Sofronie la mănăstirea Essex în anul 1971, cu 40 de
ani în urmă. Am şi scris o carte despre părintele Sofronie cu titlul Cunosc un om în Hristos. În
prima parte a cărţii am descris viaţa şi învăţătura părintelui Sofronie, în realitate, viaţă care ne-a
fost predată nouă ca autobiografie din partea părintelui Sofronie. Am încercat să prezint în mod
special învăţătura părintelui Sofronie pe care am aşezat-o alături de teologia Sf. Simeon Noul
Teolog. Părintele Sofronie a fost un succesor al acestui mare teolog al Bisericii, cu diferenţa că a
folosit terminologia vremurilor noastre. În a doua parte a cărţii am consemnat cuvintele sale
insuflate de Dumnezeu. De câte ori mă întâlneam cu părintele Sofronie, nu-mi spunea cuvinte
generale pe care le-ar fi putut spune oricărui om pe care îl întâlnea, ci spunea cuvinte şi dădea
sfaturi care aveau legătură cu viaţa mea personală în Hristos. Părintele Sofronie a fost un
adevărat profet şi a avut minte teologică. Aceasta a fost desigur consecinţa experienţei sale
duhovniceşti pe care o dobândise, o experienţă cu totul specială. Părintele spunea că atunci când
mintea se află în stare de imaginaţie, când îşi imaginează ceva anume este neputincioasă pentru
a face teologie. Şi de câte ori mă întâlneam cu părintele Sofronie, simţeam că este un apostol la
Bisericii.
În 1976 am trecut printr-o perioadă foarte grea, de criză, în viaţa mea. Până la acea dată
parcursesem aproape întreaga operă a Sf. Grigorie Palama şi am putut înţelege învăţătura lui. De
asemenea am citit foarte multe texte şi scrieri ale Părinţilor Bisericii din sec. IV. În urma acestor
lecturi pot să spun, fără o certitudine absolută, că am cunoscut învăţătura Părinţilor din veacul
IV. Vă descriu acestea pentru a înţelege în ce stare mă aflam când l-am întâlnit pe părintele
Sofronie. Citisem aşadar Sfinţii Părinţi ai Bisericii, vizitasem de multe ori Sf. Munte şi
cunoscusem foarte mulţi părinţi sfinţi, îmbunătăţiţi şi foarte mulţi părinţi duhovniceşti care
trăiau în lume având ca îndrumător duhovnicesc pe mitropolitul meu, IPS Calinic. Dar eu căutam
un om care să fie o încununare fericită a acestor trei harisme: să aibă experienţa pe care au avut10

o Părinţii Bisericii, să trăiască viaţa isihastă într-o măsură cât se poate de înaltă şi să fie un
părinte duhovnicesc care să aibă lucrare în lume. Şi când am citit scrierea sa despre Sf. Siluan,
am gândit că el trebuie să fie această persoană pe care o caut eu. Având această perspectivă am
mers în mănăstirea sa, la Sf. Ioan Botezătorul pentru a-l întâlni. Părerea mea este că părintele
Sofronie a fost un moştenitor al unui mare tezaur al Bisericii. A moştenit experienţa
duhovnicească a stareţului său, Sf. Siluan, dar şi a altor părinţi sfinţi din Muntele Athos.
Concomitent a cunoscut şi omul apusean şi a putut să-l înţeleagă din perspectiva cugetului
Europei Occidentale. Părintele Sofronie a fost un teolog empiric care a trăit ce a scris, trecând
prin experienţa pocăinţei şi a vederii luminii necreate. Această moştenire pe care a primit-o, a
constituit temelia înfiinţării mănăstirii Sf. Ioan Botezătorul din Anglia. Acolo a trăit şi a dezvoltat
acest duh şi această experienţă duhovnicească pe care le primise. Când cineva intra în această
mănăstire, putea să simtă această atmosferă minunată. Nu era o mănăstire cu o formă obişnuită,
nu aflai acolo o biserică mare cu chilii, cu toată structura bisericească şi monahală tipică unei
mănăstiri, în schimb exista ceva adânc acolo. Când Simeon Kraiopoulos, un părinte grec, a vizitat
această mănăstire, l-am întrebat: „Ce se întâmplă, părinte? De ce toţi vin aici şi găsesc această
adâncime de duh?”. Şi mi-a răspuns că aceasta se datorează părintelui Sofronie, a dragostei sale
pentru lume şi a pocăinţei lui adânci. Aşadar în acest context, ceream şi primeam de la părintele
meu mitropolit binecuvântare şi vizitam mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul timp de o lună de zile,
în fiecare an.
În cele ce urmează o să vă descriu prima mea întâlnire pe care am avut-o cu părintele Sofronie,
în iunie 1976, o zi pe care mi-o amintesc până astăzi şi care a fost pentru mine ca o cale către
Emaus. Am mers la mănăstire trist, având anumite probleme sufleteşti şi părintele Sofronie şi-a
deschis inima sa şi mi-a oferit o altă perspectivă asupra lucrurilor. Mi-a explicat toate cele de
care aveam nevoie şi simţeam în acelaşi timp că mintea lui se află în cer, că îmi răspundea fără ca
mintea să se coboare pe pământ. I-am cerut să avem o întâlnire şi mi-a răspuns: „Aşteaptă şi o să
te chem”. M-a lăsat în această aşteptare aproape 20 de zile. Se pare că a dorit să intru în
atmosfera duhovnicească a mănăstirii, să mă adâncesc în mine şi apoi să mă întâlnesc cu sfinţia
sa şi să primesc răspunsurile de care aveam nevoie. Într-o zi m-a chemat să facem o plimbare şi
să vorbim. „Mergem să devenim filosofi peripatetici”, mi-a zis. Am simţit o stare de închistare
sufletească şi psihică. „Părinte stareţ, simt că inima mea este o grădină zoologică. Simt că în
sufletul meu există o junglă în care sunt toate patimile. Ce trebuie să fac, cum aş putea să mă
eliberez?”. Şi din acel moment a început chirurgia cea teologică pentru că era cu adevărat un
chirurg duhovnicesc desăvârşit. Fără ca cineva să-şi dea seama, îi schimba perspectiva pe care o
avea şi în realitate făcea un transplant de inimă celui pe care îl opera. În ziua aceea mi-a spus
patru elemente importante pe care le consider a fi esenţiale pentru viaţa şi învăţătura sa. Primul
element care a fost şi primul răspuns la căutările mele, a fost legat de teologia pocăinţei. În timp
ce eu îmi exprimam agonia sufletească şi problemele pe care le aveam, părintele Sofronie fără să
se frământe şi fiind într-o pace desăvârşită, îmi spunea că această stare este una normală şi că
pocăinţa nu este o lucrare proprie, ci este o lucrare a Sfântului Duh. Simţirea faptului că suntem
păcătoşi este o strălucire în noi a luminii lui Dumnezeu. Omul trupesc nu poate înţelege că este
păcătos. Numai atunci când harul şi lumina lui Dumnezeu îl acoperă, poate înţelege şi poate trăi
pocăinţa în Hristos. Într-o primă fază, când primeşte lumina necreată a lui Dumnezeu, omul
simte că se află în iad. Atâta timp cât rămâne în această stare şi în acest har, iadul se transformă
treptat în lumină necreată. Mai spunea că lumina necreată nu este numai ceea ce văd sfinţii în
forma desăvârşită, adică lumina dumnezeiască, ci şi lumina amintită în sens contemplativ în
Psalmul 50 al lui David. Mai târziu, citind scrierile sale am înţeles că acestea sunt elementele
caracteristice ale vieţii sale pentru că atunci când i s-a descoperit Dumnezeu în lumina necreată,
a înţeles starea în care se află şi locul duhovnicesc în care este şi a intrat în starea de pocăinţă
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care s-a dezvoltat în sufletul său ca o rugăciune aprinsă.
În textele sale, părintele vorbeşte de o pocăinţă înflăcărată care desfiinţează tot ce este rău în
noi, vorbeşte de o părere de rău adâncă ce nu are o dimensiune emoţională, nu este o pocăinţă
psihologică, ci una fiinţială, despre o râvnă înflăcărată către Dumnezeu. Citind scrierile
părintelui Sofronie, m-am oprit de multe ori asupra cuvintelor şi termenilor pe care i-a folosit,
cum ar fi: „pocăinţă aprinsă”, „pocăinţă înflăcărată”, „râvnă fierbinte către Dumnezeu” şi aceasta
a fost prima lecţie pe care a dorit să mi-o încredinţeze. Nu l-am întrebat altceva şi m-am
mulţumit doar să îl ascult şi în mod firesc am continuat cu al doilea punct, cu a doua problemă
sufletească care în urma răspunsului s-a dovedit a fi caracteristica învăţăturii sale: trăirea
harismatică a iadului şi nădejdea învierii. Aceasta este tema predilectă şi iubită a părintelui
Sofronie, ceea ce Dumnezeu descoperise şi Sfântului Siluan prin cuvintele: „Ţine-ţi mintea ta în
iad şi nu deznădăjdui”. De fiecare dată când vorbea despre această problemă duhovnicească,
întotdeauna lua crucea în mână şi spunea: „Să ne lumineze Dumnezeu să vorbim despre
aceasta”. În această exprimare există trei cuvinte cheie: minte, iad şi nădejde. În realitate este
taina trăită a crucii şi a învierii lui Hristos. Nu este o stare psihologică, ci una reală. Sf. Siluan îşi
retrăsese mintea lui din lumea întreagă. În harul lui Dumnezeu această minte a trăit iadul în
Hristos ca fiind ultima clipă a vieţii sale şi ca urmare a acestei stări a fost condus în iad şi a
rămas acolo în harul Duhului Sfânt pentru foarte multă vreme. Acest cuvânt adânc: „Ţine-ţi
mintea ta în iad şi nu deznădăjdui” poate fi trăit de toţi creştinii în diferite moduri. Cineva poate
să trăiască părerea de rău cea duhovnicească şi aceasta să se transforme după aceea în nădejde a
vieţii, însă la Sf. Siluan această lucrare a trăirii iadului se realiza în mod desăvârşit, deplin. În
acest sens, părintele Sofronie mi-a oferit anumite chei de înţelegere a acestei stări. Îmi spunea că
mintea stareţului său, Siluan, cobora în iad, iar trupul era înconjurat de flăcările iadului.
În această stare simţea harul dumnezeiesc în întreaga lui fiinţă şi în suflet şi în trup, iar mesajul
principal a ceea ce Hristos i-a spus, este: „Şi nu deznădăjdui!”, pentru că în acest mod se curăţesc
mintea şi inima de patimi şi ca urmare a acestei curăţiri, trăieşte sufletul în Hristos. Toţi Părinţii
Bisericii vorbesc de faptul că la început nevoitorul trăieşte harul dumnezeiesc ca foc şi cât timp
rămâne în această stare în Hristos, acest foc se transformă în lumină necreată. De altfel
cunoaştem din tradiţia noastră că acestea sunt raiul şi iadul. Este harul lui Dumnezeu pe care
unii îl simt ca iad, iar alţii îl simt ca Împărăţia lui Dumnezeu. Din tronul lui Dumnezeu vine
asupra noastră lumina lui Dumnezeu care luminează pe sfinţi şi pe drepţi şi tot din tronul lui
Dumnezeu vine şi râul cel de foc. Am înţeles că părintele Sofronie a trăit învăţătura stareţului
său, Sf. Siluan, deoarece el însuşi a avut o experienţă asemănătoare. Duhul pomenirii morţii ca
dar harismatic l-a cuprins la începuturile vieţuirii sale duhovniceşti când se afla în Moscova şi la
Paris. Simţea mortalitatea care îl înconjura peste tot şi se gândea că tot ceea ce este în afara lui
Dumnezeu este mort. Nu dorea nicio putere lumească din partea celor care se aflau în afara lui
Dumnezeu şi erau morţi, nici nu dorea să aibă putere şi autoritate lumească asupra celor care
erau morţi şi în afara lui Dumnezeu. Această pomenire a morţii în sensul amintit s-a transformat
mai târziu în lumină dumnezeiască. Părintele Sofronie şi-a exprimat experienţa sa în cuvinte
diferite, prezentând-o ca pe o acrobaţie tainică deasupra iadului. Este ca şi cum cel care ar merge
pe o coardă, ar face aşa ceva deasupra unui hău, deasupra unui abis, această adâncime
descoperindu-se a fi mai târziu ca o aflare a lui Hristos Cel viu şi răstignit Care în cele două mâini
răstignite ale Lui a cuprins în această stare întregul hău existenţial. El spunea că pocăinţa, în
sensul frământării interioare, devenea una cu acest abis. Prin ceea ce adeverea stareţul său,
Siluan vorbind de: „Ţine-ţi mintea ta în iad”, părintele Sofronie trăia acest iad ca pe un abis,
mărturisind că Dumnezeu a binevoit să îi descopere aceste taine ca urmare a pocăinţei sale cele
adânci care îl ardea din interior ca un foc. Nu este foarte uşor să înţelegi un sfânt. Nu era foarte
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simplu ca un om obişnuit să trăiască lângă Sf. Siluan. Numai un om ca părintele Sofronie cu
experienţele pe care le-a avut, a putut să stea lângă Sf. Siluan şi să interpreteze toate trăirile
acestuia.
Într-un loc din scrierile sale, părintele vorbeşte despre rugăciunea care trăită în pocăinţă
cuprinde în ea tot ceea ce există şi fără ca cineva să aştepte ceea ce urmează să se întâmple, în
urma pocăinţei trece la contemplarea sau vederea luminii dumnezeieşti. „Lumina aceasta –
spune părintele Sofronie – am trăit-o ca pe un contact cu veşnicia. Ea este lină, plină de iubire”.
Al treilea punct pe care l-a dezvoltat şi pe care l-a spus la prima întâlnire a fost al legăturii dintre
rugăciunea inimii şi Sf. Euharistie. Mulţi dintre părinţii contemporani ai Bisericii despart
rugăciunea minţii de dimensiunea liturgică şi euharistică a Bisericii. Unii dintre ei accentuează
foarte mult problema rugăciunii minţii, iar alţii accentuează dimensiunea euharistică a vieţii
duhovniceşti din perspectiva sa eshatologică şi vorbesc despre Sf. Liturghie ca fiind o Împărăţie
a lui Dumnezeu şi sigur că aşa şi este. Părintele Sofronie a legat foarte mult viaţa isihastă de Sf.
Liturghie şi de Sf. Euharistie. Îmi spunea că nevoitorul poate prin mijlocirea rugăciunii minţii să
coboare în inima sa, să pătrundă în adâncul inimii sale şi să ajungă la o profundă frământare şi
plângere, la o părere de rău duhovnicească foarte mare. Prin Sf. Liturghie se deschide în acelaşi
timp întreaga lume creată, fiind şi o participare la Cina cea de taină a lui Hristos şi în acelaşi timp
şi rugăciunea pe care Hristos a avut-o în grădina Ghetsimani. Sf. Liturghie este o întâlnire cu
Hristos Cel înviat şi cu lumina învierii Sale. Aşadar părintele Sofronie a dat o foarte mare
importanţă Sf. Liturghii. Desigur că l-am văzut slujind şi am şi slujit de multe ori împreună cu el,
fiind obligat să fiu în acelaşi ritm duhovnicesc cu el, fapt care mă obosea foarte mult. Odată la
una din liturghiile la care am slujit împreună, l-am simţit că se lupta ca să-şi coboare mintea în
inimă la rugăciune. Înainte de Vohod s-a aşezat pe un scaun pentru a se linişti şi imediat a
transpirat fără să-şi piardă cunoştinţa şi legătura lui cu mediul înconjurător. Am văzut că nu
dormea pentru că dacă cineva doarme îşi pierde echilibrul, iar când a venit momentul ieşirii la
Vohodul mic, s-a purtat ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ceea ce înseamnă că mintea o avea
în inimă şi contactul cu ceea ce se întâmpla în jur nu era pierdut. Vorbea despre Sf. Liturghie ca
fiind o pregustare în chip real a Împărăţiei cerurilor, însă aceasta se trăieşte numai având ca
precondiţie o viaţă de rugăciune isihastă. Putem înţelege acest lucru foarte bine din scrierea Sf.
Maxim Mărturisitorul, Mistagogia în care sunt descrise trei mişcări: Sf. Liturghie este o mişcare
din afară spre interiorul Bisericii, este mişcarea omului spre cele eshatologice, spre Împărăţia lui
Dumnezeu, dar în acelaşi timp, tot Sf. Maxim vorbeşte de o a treia mişcare care este o
desprindere a minţii din lumea înconjurătoare şi o adâncire a minţii în interiorul inimii, pentru
că în inimile noastre, în această bisericuţă, în acest jertfelnic al fiinţei noastre, inima, are loc o
Liturghie neîntreruptă. Am simţit că părintele Sofronie trăia mereu această stare interioară în
timpul Sf. Liturghii atunci când slujea. Acest lucru se înţelege şi din anumite expresii pe care le
foloseşte părintele Sofronie când vorbeşte despre o rugăciune neobosită şi neîmprăştiată şi când
descrie rugăciunea ca pe un fluviu năvalnic.
Îmi spunea că uneori inima, mintea şi trupul se unesc în rugăciunea aprinsă ca fiind un singur
tot, iar după ce mi-a răspuns la frământările mele şi mi-a expus aceste trei elemente, a menţionat
şi un al patrulea punct pe care îl voi dezvolta şi care se referă la învăţătura Bisericii despre
ipostas şi persoană. Mi-a vorbit foarte mult despre ipostas şi persoană, nu din punct de vedere
psihologic, ci teologic, spunându-mi că trebuie să accentuăm dimensiunea ascetică a persoanei.
Când am scris o lucrare despre persoană, părintele Sofronie a arătat un foarte mare interes faţă
de ce am scris, fiind şi un profesor empiric cu experienţă. Acest lucru se întâmpla cu doi ani
înainte de trecerea sa la Domnul şi mi-a spus că a folosit trei lupe pentru a putea citi lucrarea
mea. I-a plăcut foarte mult prima parte a lucrării dedicată deosebirii dintre teologie şi filosofie.
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Spunea despre ipostas că este o descoperire, o revelaţie a lui Hristos făcută omului şi că atunci
când Dumnezeu Se descoperă omului, atunci se actualizează persoana sau principiul ei care
există în potenţă în om şi pentru că iubea foarte mult Epistola către Evrei a Sf. Ap. Pavel,
consider că de acolo a şi luat noţiunea de ipostas, de principiu ipostatic. În această Epistolă în
capitolul al treilea, spune Sf. Ap. Pavel că ne vom face următori ai lui Hristos dacă vom păstra
începutul tăriei noastre în Hristos. Într-o lucrare mai nouă de-a sa, părintele Zaharia Zaharou
scrie că părintele Sofronie când vorbeşte despre ipostas se referă la omul învăţat de Dumnezeu,
teodidact care are rugăciune curată, are smerenie în duh, a dobândit o pocăinţă care cuprinde
întreaga lume, este mijlocitor pentru toată lumea şi este în mod real liber.
În tinereţile sale, părintele Sofronie atunci când se afla în căutarea adevărului, a întâlnit în
această căutare şi un dumnezeu impersonal şi în urma acestei rătăciri prin religiile orientale, a
avut ca descoperire de la Hristos, numele lui Dumnezeu, a faptului că: „Eu sunt Cel Ce sunt”. Ca
urmare a acestei descoperiri au început înlăuntrul său lucrarea pocăinţei, o tânguire adamică,
dragostea şi râvna pentru Dumnezeu şi desigur vederea luminii dumnezeieşti.
Spre deosebire de părintele Sofronie, personalismul apusean vorbeşte despre persoană într-un
sens diferit, făcând o legătură între fire, natură, necesitate şi păcat, între libertatea voinţei şi cea
a persoanei. Ceea ce vreau să subliniez în încheiere este că părintele Sofronie a fost o mare
revelaţie în viaţa mea. M-am simţit în preajma părintelui ca şi cum aş fi participat la Cina cea de
taină şi la rugăciunea din Ghetsimani, m-am bucurat de discuţiile teologice avute cu el pentru că
era un teolog rugător, un călăuzitor empiric cu experienţă în ceea ce priveşte rugăciunea inimii,
am simţit binecuvântarea sa în timpul spovedaniilor pe care le-am făcut. Era un părinte
mistagogic, iubitor, cu discernământ şi avea darul înainte vederii. Mi-a spus multe lucruri care
mai târziu s-au dovedit a fi adevărate.
Dumnezeu m-a învrednicit să citesc scrierile multor Părinţi ai Bisericii, ale Sf. Grigorie Palama,
Sf. Simeon Noul Teolog, ale Sfinţilor capadocieni, însă toate învăţăturile lor le-am găsit în mod
tainic şi viu în personalitatea părintelui Sofronie şi acest lucru m-a determinat să înţeleg că ceea
ce are foarte mare importanţă în viaţa cuiva sunt persoanele vii. Sf. Grigorie al Nissei în
Tâlcuirea la Cântarea Cântărilor spune că viaţa nu poate fi predată mai departe de un organism
tânăr, nici de unul bătrân, ci de un trup care este puternic. Astfel şi viaţa duhovnicească este
predată din generaţie în generaţie de către cei care au dobândit-o către cei care vor să o
primească.
Părintele Sofronie te cucerea prin firescul lui. Când cineva se manifesta faţă de el ca şi cum ar fi
fost un sfânt, se supăra foarte mult. Desigur că îl putem înţelege pe părintele Sofronie ca pe un
om care a trăit în mod normal, depăşind în Hristos starea lui Adam. Oamenii lui Dumnezeu sunt
oameni care trăiesc potrivit firii şi ating măsurile cele mai presus de fire, iar noi care trăim
împotriva firii, distrugându-ne puterile sufleteşti, nădăjduim să fim atraşi către aceştia.
Închei prin a vă spune că în 2004 am scris Patriarhiei ecumenice trei scrisori pentru a lua în
seamă rânduirea în ceata sfinţilor a trei părinţi contemporani: părintele Porfirie, părintele Paisie
Aghioritul (canonizaţi deja) şi părintele Sofronie. Aşteptăm, aşadar, să se întâmple ceea ce
simţim cu toţii!
(Material publicat în Revista Atitudini Nr. 47, din conferinţa susţinută la Iaşi, Mitropolia
Moldovei, 2017)
https://www.atitudini.com/2022/07/i-p-s-ierotheos-vlachos-parintele-sofronie-saharov14

povatuitor-al-pocaintei-spre-vederea-luminii-necreate/

10. Când se oferă o icoană cadou? – publicat pe 11 iulie de BanulBotoşănean,
O icoană nu este o simplă imagine a unor sfinţi…este un obiect cu o semnificaţie aparte, care
pentru o persoană credincioasă poate reprezenta mai mult decât ţi-ai putea imagina. Te-ai
gândit vreodată că a oferi o icoană cadou poate fi unul dintre cele mai semnificative gesturi
pentru o persoană? Iată care sunt ocaziile în care ai putea alege această idee de cadou şi când nu
ar fi potrivit să oferi cuiva o icoană.
Icoana, cadou aniversar
O simplă zi aniversară poate fi unul dintre cele mai bune motive pentru a oferi cuiva o icoană.
Mai ales dacă ştii că persoana respectivă este o persoană credincioasă, o persoană religioasă
care poate aprecia acest drept pentru simbolistica sa aparte. Poţi alege o icoană simbolică, cu
sfântul al cărui nume îl poartă persoana respectivă sau o icoană cu un înger păzitor, ba chiar şi
alte Icoane Maica Domnului, acestea având o simbolistică aparte.
Icoana, cadou deosebit de nuntă
Marea taină a căsătoriei poate fi marcată printr-un cadou simbolic de acest fel. O icoană cu
imaginea Domnului Atotputernic sau cu imaginea Sfintei Născătoare de Dumnezeu ar putea fi
cadoul ideal pentru tânăra familie care începe un drum în credinţă împreună. De regulă, icoanele
de acest fel sunt păstrate după căsătorie ca simbol al iubirii, al bunăstării familiei şi al fericirii. În
acest sens, poţi alege şi icoana sporul casei, o astfel de alegere fiind perfectă tocmai prin ideea pe
care o transmite tinerilor aflaţi la început de drum, care îşi construiesc împreună un cămin.
Naşterea sau botezul unui copil, prilejuri perfecte pentru a oferi o icoană
Pentru naşterea sau pentru creştinarea unui copil poate fi oferită cu încredere o icoană
deosebită, aceasta având o semnificaţie aparte. O icoană oferită cu o astfel de ocazie poate fi un
simbol al unui început de drum cu tot ce este mai bun în viaţă. Icoana poate fi oferită copilului
sau părinţilor de către naşi sau de către orice altă persoană apropiată. Icoane pot fi oferite cu
ocazia botezului si ca marturii.
Nunta sau aniversarea nunţii şi icoana perfectă oferită drept cadou
O icoană poate fi considerată unul dintre cele mai bune cadouri pentru nuntă sau pentru
aniversarea căsătoriei. Este recomandată o icoană de familie, o icoană care să reprezinte hramul
tuturor membrilor familiei. Poti alege o Icoana Sfanta Treime sau o icoană cu Maica Domnului ce
semnifică mai mult decât un simplu obiect primit cadou, fiind punte întru bunăstarea familiei. Că
este oferită mirilor sau naşilor, icoana ar putea fi considerată cadou simbolic de neegalat pe care
îl poţi oferi cu o astfel de ocazie.
http://www.banulbotosanean.ro/economic/66813-cand-se-ofera-o-icoana-cadou/
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11. „Ilie” – care este originea şi semnificaţia acestui nume? – publicat de
BizanticonsArt, pe 9 iulie
Suntem, deja, dincolo de jumătatea lunii iulie, cea de-a doua lună a verii, cunoscută în popor şi
sub denumirea de „Cuptor”, dată de temperaturile ridicate, adesea caniculare din această
perioadă. Iulie este, totodată, un real motiv de bucurie şi pentru elevii care au mai absolvit cu
brio încă un an şcolar şi care acum se bucură din plin de binemeritata vacanţă, dar mai mult
decât atât, un prilej de sărbătoare pentru mulţi dintre cei pe care-i cunoaştem şi care ne sunt
aproape. Peste 140.000 de români îşi aniversează onomastica de sărbătoarea Sfântului Ilie
Tesviteanul, unul dintre cei mai importanţi proroci ai Vechiului Testament.
De aceea, am considerat că este potrivit ca, înaintea acestui mare praznic, să aducem în atenţa
dumneavoastră, a membrilor familiei Bizanticons Art, aşa cum am obişnuit să vă numim, câteva
consideraţii de ordin istoric şi etimologic, legate de originea şi semnificaţia numelui Ilie, alături
de derivatele sale.
Cine a fost Sfântul Ilie Tesviteanul?
Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul a trăit cu aproximativ 800 de ani înainte de întruparea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în timpul regelui Ahab în cetatea Tesve, dincolo de râul
Iordan. După ce regele Ahab s-a căsătorit cu o femeie pe nume Izabela din Sidon, care aducea
jerfte zeului Baal, regele leapădă şi el credinţa iudeilor şi începe să se închine idolului,
asuprindu-i pe fraţii lui credincioşi de odinioară.
Ţinând cont de acest fapt, Sfântul Ilie a fost ales de Dumnezeu să îi prorocească regelui faptul că
poporul pe care îl conducea va fi lovit de o secetă aprigă, din cauza faptului că renunţare să îi
slujească zeului Baal. Aşa s-a şi întâmpat: timp de trei ani şi jumătate, cerurile au fost închise şi
nicio picătură de apă nu a căzut pe pământ. Bărbaţii, femeile, copiii, animalele domestice şi
animalele sălbatice, toate mureau din lipsa hranei, izvoarele secau, plantele se ofileau şi nimic nu
scăpa urgiei îngăduite de Dumnezeu, cu nădejdea că poporul Său rătăcit se va întoarce la
credinţă. În tot acest timp, Sfântul Ilie s-a retras în pustie, la pârâul Cherit, unde îşi potolea setea
cu apă, mâncarea fiindu-I adusă de corbi: „pâine şi carne dimineaţa, pâine şi carne seara”.
În cele din urmă, spre sfârsitul anilor de secetă, Sfântul Ilie îi propune împăratului Ahab să ridice
un Altar pe Muntele Carmel si să aducă jertfă zeului Baal, dar şi Dumnezeului iudeilor,
spunându-i că „Dumnezeul Care va răspunde cu foc, Acela este Dumnezeu” (3 Regi 18, 24). În
zadar cei 450 de preoţi ai lui Baal au închinat rugăciuni înaintea zeului păgân, căci atunci când a
venit rândului Sfântului Ilie să se roage, „s-a pogorât foc de la Domnul şi a mistuit arderea de tot
şi lemnele şi pietrele şi ţărâna şi a mistuit toată apa care era în şanţ“ (3 Regi 18, 38).
Ajungând pe cele mai înalte culmi ale virtuţii, Sfântul Proroc Ilie nu a fost îngropat aşa cum se
întâmplă în mod obişnuit. Pe când se afla prin pustiu alături de ucenicul său, Elisei, un vârtej de
vânt i-a cuprins, iar Sfântul Ilie a fost ridicat cu trupul la cer într-un car de foc tras de cai.
Care este etimologia numelui „Ilie”?
Revenind la semnificaţia numelui, din punct de vedere etimologic, numele de „Ilie” a intrat în
onomastica creştină pe filieră ebraică, provenind de la termenul Elijah / Eliyahu. La rândul său,
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acest nume este alcătuit din alte două numiri predilecte ale lui Dumnezeu în cultura ebraică,
adică „El” şi „Jahve” şi poate fi tradus prin expresii precum: „Jahve este Dumnezeul meu”,
„Dumnezeu este Domnul meu” sau „Domnul este adevăratul Dumnezeu”.
Această ultimă expresie, care este o reală mărturisire de credinţă în câteva este, de fapt,
concluzia episodului veterotestamentar care îl are ca protagonist pe Sfântul Ilie, după cum am
văzut mai sus: în urma unei probei focului, câştigată de Marele şi Slăvitul Proroc în fata adepţilor
lui Baal, Dumnezeu trimite foc din cer, iar poporul înţelege pe loc faptul că „Domnul este
adevăratul Dumnezeu”. Printre derivatele de la prenumele „Ilie” se numără: Iliuţă, Eliana, Eli,
Ilinca, Ilia, Lică, Iliuţa, Eliah, Lia, Liana, Eliade, Iliuş, Iliev şi altele.
Potrivit statisticilor existente în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, peste 140 de
mii de români îşi aniversează onomastica în ziua de 20 iulie. Mai precis, dintre aceştia, 106.266
sunt bărbaţi, iar 35.790 sunt femei. Potrivit Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, dintre derivatele masculine, cel mai întâlnit este Ilie – 95.391, iar
dintre cele feminine – Ilinca, purtat de 22.228 de persoane.
http://blog.bizanticons.ro/2022/07/09/ilie-care-este-originea-si-semnificatia-acestui-nume/

12. Românii din străinătate vor avea 15 zile să se întoarcă în ţară în caz de război
– proiect de lege publicat de Ministerul Apărării Naţionale – publicat de
G4Media, pe 11 iulie
Românii din străinătate vor avea 15 zile la dispoziţie să se întoarcă în ţara, în cazul instituririi
stării de mobilizare sau a stării de război, potrivit unui proiect de lege privind pregătirea
populaţiei pentru apărare, publicat de Ministerul Apărării Naţionale în 5 iulie, relatează
stirileprotv.ro.
Prin noua lege, se va reglementa recunoaşterea executării serviciului militar de către cetăţenii
care au îndeplinit această formă de pregătire în armatele altor state şi, totodată, se va clarifica
modalitatea prin care cetăţenii români, respectiv, cetăţenii încorporabili, rezerviştii voluntari şi
rezerviştii îşi exercită dreptul şi obligaţia constituţională de a apăra ţara.
Potrivit propunerii legislative, românii din afara ţării trebuie să contacteze centrul militar din
raza unităţii teritorial-administrative unde au avut ultimul domiciliu în termen de 15 zile de la
declararea stării de mobilizare sau de război.
Ce prevede proiectul de lege:
(1) Cetăţenii încorporabili, rezerviştii voluntari şi rezerviştii au obligaţia de a se prezenta la
locul, data şi ora prevăzute în ordinul de chemare.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), la instituirea stării de asediu sau la declararea stării de
mobilizare sau a stării de război, cetăţenii încorporabili şi rezerviştii cu domiciliul în România,
plecaţi temporar în afara ţării, au obligaţia de a se prezenta, în termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data notificării, la centrele militare în evidenţa cărora se află, în vederea
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clarificării situaţiei militare şi, după caz, a înmânării ordinului de chemare.
(3) Prin notificarea persoanelor menţionate la alin. (2) se înţelege înştiinţarea oficială scrisă, la
adresa de domiciliu din România, cu privire la obligativitatea prezentării la centrele militare ale
cărei formă şi conţinut sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(4) Prin excepţie de la alin. (1), la instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu ori la declararea
stării de mobilizare sau a stării de război, rezerviştii voluntari plecaţi temporar în afara ţării au
obligaţia de a se prezenta la structurile din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi
securităţii naţionale în care sunt încadraţi, în termenul prevăzut în contract.
(5) Cetăţenii încorporabili şi rezerviştii care nu au domiciliul în ţară, au obligaţia ca, în termen
de maximum 15 zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii
Parlamentului privind declararea stării de mobilizare totală sau a stării de război sau a
decretului Preşedintelui României privind instituirea stării de asediu sau declararea stării de
mobilizare, să contacteze centrul militar din raza unităţii teritorial-administrative unde au avut
ultimul domiciliu.
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/romanii-din-strainatate-vor-avea-15-zile-sa-seintoarca-in-tara-in-caz-de-razboi-proiectul-de-lege-publicat-de-mapn.html
https://www.g4media.ro/romanii-din-strainatate-vor-avea-15-zile-sa-se-intoarca-in-tara-incaz-de-razboi-proiect-de-lege-publicat-de-ministerul-apararii-nationale.html

13. Românii NU acceptă să facă Sacrificii pentru a-l pedepsi pe Putin. Nici restul
europenilor – publicat de ActiveNews, pe 11 iulie
Occidentul a instituit sancţiuni după sancţiuni împotriva Rusiei, în urma invadării Rusiei. Dar
acestea, ca un bumerang care nu a nimerit ţinta, s-au întors împotriva lansatorului.
Însă Rusia nu pare să sufere prea mult de pe urma lor. Dimpotrivă, regimul lui Putin obţine mai
mulţi bani astăzi decât anul trecut din vânzarea gazelor naturale şi a petrolului.
Iar rubla rusească, după o cădere iniţială, a avut un curs ascendent şi s-a consolidat în asemenea
măsură încât a devenit „Moneda Anului”.
Dimpotrivă, cel care suferă cel mai mult de pe urma sancţiunilor dictate împotriva Rusiei este
chiar Occidentul.
Niciodată criza energetică nu a fost mai mare, iar peste aceasta se suprapun alte efecte
devastatoare: foamete, inflaţie, sărăcirea generalizată a populaţiei, penurii de tot felul.
La summit-ul NATO din martie, Joe Biden a explicat că foametea şi toate celelalte sunt un „preţ
care trebuie plătit” de popoarele occidentale pentru a-l învinge pe Putin:
„Preţul sancţiunilor nu este impus doar Rusiei... Este impus şi unui număr îngrozitor de mare de
ţări, inclusiv ţări europene şi ţării noastre...”
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Iată însă că popoarele acestor ţări nu sunt ele dispuse să plătească preţul decis de conducători
peste capul lor.
Ultimul Eurobarometru, comandat de Parlamentul European, arată că opinia publică din UE nu
este de acord cu aceste sacrificii.
Astfel, potrivit sondajului pan-european, 58%, respectiv 59% dintre cetăţenii Uniunii Europene
nu acceptă creşterea preţurilor la hrană, respectiv la energie, ca preţ al luptei împotriva
regimului Putin.
În ce priveşte România, procentul celor nemulţumiţi de aceste sacrificii este sensibil mai mare
decât media UE: 69% dintre români nu acceptă scumpirea energiei, iar 75% nu acceptă
scumpirea alimentelor.
https://www.activenews.ro/stiri-mass-media/Romanii-NU-accepta-sa-faca-Sacrificii-pentru-al-pedepsi-pe-Putin.-Nici-restul-europenilor-175132

14. Un angajat al Alro Slatina aflat în şomaj tehnic s-a sinucis. Mesajul dramatic
lăsat de bărbatul de 46 de ani pe o factură – publicat de Ziare.com, pe 11 iulie
Un bărbat de 46 de ani, angajat la fabrica de aluminiu ALRO, şi-a pus capăt zilelor din cauza
greutăţilor financiare, după ce a fost trimis în şomaj tehnic.
Bărbatul a fost găsit spânzurat de ţeava de gaze cu firul de la internet în locuinţa sa din Slatina,
luni, 11 iulie, de un coleg de la muncă.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, el a scris pe o factură de utilităţi ”Ultima variantă - o
moarte”.
”La data de 11 iulie a.c., în jurul orei 08:30, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat,
prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 46 de ani, a fost găsit spânzurat, la
domiciliu său, din municipiul Slatina.
Pentru efectuarea de cercetări la faţa locului, s-a deplasat echipa operativă din cadrul Poliţiei
Municipiului Slatina, care a stabilit faptul că bărbatul locuia singur.
În urma examinării sumare a trupului bărbatului, s-a constatat faptul că acesta nu prezenta
urme vizibile de violenţă pe suprafaţa corpului.
Trupul bărbatului a fost transportat la Morga Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea
efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului”, a transmis Poliţia Olt.
Din primele informaţii, bărbatul, care era necăsătorit şi locuia singur, s-a sinucis cu cel puţin o zi
în urmă. Surse din anturaj dau drept posibil motiv al gestului fatal faptul că fusese trimis în
şomaj tehnic, situaţie în care încasa doar 75% din salariul de bază, potrivit Adevărul.
Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
19

ALRO a trimis mai mulţi angajaţi în şomaj tehnic în urmă cu aproximativ o lună. Potrivit liderilor
de sindicat, nu există certitudinea că aceştia vor fi rechemaţi la muncă după expirarea şomajului
tehnic. Compania a închis trei din cinci hale de electroliză din cauza imposibilităţii de a mai
cumpăra curentul electric necesar.
https://ziare.com/sinucidere/angajat-alro-slatina-sinucidere-somaj-tehnic-1750742

15. După ce au îndemnat întreaga lume să oprească importurile de petrol şi gaze
din Rusia, liderii UE şi NATO îl critică pe Putin că foloseşte energia ca pe o armă
– publicat de Caţavencii, pe 11 iulie
Şi şefa Comisiei Europene, şi şeful NATO, şi cancelarul Germaniei, şi şeful Consiliului European
rostogolesc cu toţii, de vreo săptămînă, sloganul „Rusia foloseşte energia ca pe o armă“. Şi e
perfect adevărat, Rusia foloseşte energia ca pe o armă, adică taie total alimentarea cu petrol şi
gaze a unor state europene, vreo douăsprezece la număr. Numai că nu e clar de ce una ca asta îi
nemulţumeşte pe şefii Occidentului, cîtă vreme tocmai oprirea importurilor de petrol şi gaze din
Rusia a fost stabilită şi trîmbiţată de UE şi NATO ca fiind vîrful de lance al sancţiunilor.
Renunţarea la energia rusească era pînă mai ieri arma lumii libere împotriva lui Putin, iar acum,
cînd Putin însuşi se flagelează cu ea, Bruxelles-ul îl critică şi se plînge.
Nu e vorba aici doar de idioţenia acestor birocraţi plantaţi fără merite şi fără democraţie la cîrma
unei Europe confuze, ci de recunoaşterea involuntară a unei groaznice ipocrizii. Războiul din
Ucraina are o contabilitate occidentală, care stă în spatele discursului generos risipit de liderii
europeni. Ucraina e încurajată să lupte într-un război sîngeros, folositor pentru securitatea
europeană, dar nu e ajutată destul ca să învingă. După marile puteri, ar fi bine ca Rusia să fie
slăbită fără ca economiile lor să piardă bani sau să-şi rişte fluxurile industriale din lipsă de
carburanţi.
Ucraina nu are cum să-şi recupereze sudul ocupat şi ieşirea la mare dacă primeşte ajutor militar
cu ţîrîita şi dacă Rusia primeşte bani pe gaze cu lopata. Asta spun, de fapt, şi Ursula, şi
Stoltenberg, şi Borell, şi Scholz. Căci, de vreo lună, de cînd ruşii au început să domine cîmpul de
luptă cu inepuizabila lor artilerie sovietică, de zece-douăzeci de ori mai numeroasă şi mai
intensă ca aceea ucraineană, şefii Occidentului vorbesc despre pace şi nu, aşa cum ar trebui,
despre înfrîngerea lui Putin.
Se pare că s-au făcut calculele, s-a tras linie şi solidaritatea a trebuit să lase loc lăcomiei.
Economiile UE nu vor să treacă în logica confruntării, industriile de armament occidentale nu
doresc să treacă la producţia de război în condiţiile în care Ucraina nu are bani să plătească.
Rusia, în schimb, şi-a mobilizat fabricile de obuze şi rachete de la Novosibirsk la Vladivostok şi a
început să adune recruţi din toate republicile siberiene. SUA şi UE au pierdut momentul de elan
al armatei ucrainene, au întîrziat livrările şi aşa insuficiente de armament, au lăsat Rusia să preia
iniţiativa şi să transforme confruntarea din Ucraina într-un măcel de lungă durată.
Ce e de învăţat de aici? Că declaraţiile şi solidaritatea se înmoaie în timp şi că susţinerea pe
vorbe nu ţine loc de artilerie. Ca întotdeauna, Europa caută pacea în condiţii umilitoare,
păguboase şi tragice, fără să fie sigură că, în cele din urmă, va putea evita războiul.
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Cu mai puţină contabilitate şi mai multă hotărîre, mai multe sancţiuni şi mai mult armament,
Rusia putea fi acum un stat falimentat, înfrînt militar în sudul Ucrainei şi pîndit de instabilitate
internă. Dar incapacitatea liderilor politici occidentali a transformat-o într-un invadator de
succes care joacă întreaga Europă din robinet.
https://www.catavencii.ro/dupa-ce-au-indemnat-intreaga-lume-sa-opreasca-importurile-depetrol-si-gaze-din-rusia-liderii-ue-si-nato-il-critica-pe-putin-ca-foloseste-energia-ca-pe-o-arma/

16. Forumul de la Davos: „Preţurile la combustibil trebuie să crească şi mai mult
pentru a salva democraţia. Schimbările climatice înseamnă declinul!” – publicat
de OrtodoxInfo, pe 11 iulie
Forumul Economic Mondial (FEM) de la Davos a publicat luni un document prin care îşi asumă
anumite poziţii referitoare la crizele lumii moderne. Documentul leagă „schimbările climatice”
de „declinul democraţiei”, spunând că preţurile la combustibil ar trebui să crească şi mai mult
pentru a „salva” democraţia, relatează Reuters.
Textul celor de la FEM susţine că, în ultimii 15 ani, democraţia a fost în declin la nivel mondial,
iar pentru a proteja şi promova libertatea, „democraţiile conducătoare trebuie să-şi consolideze
economiile şi să protejeze libertatea”. Aceştia consideră că ignorarea progresului către o
„economie cu emisii scăzute de carbon ar putea pune democraţiile în pericol economic mai mare,
nu mai puţin”, în timp ce repetă cererea unor activiştilor de mediu care cer companiilor să nu
mai investească în combustibili fosili.
Organizaţia propune impunerea unor taxe pe combustibilii fosili, care ar descuraja companiile să
se mai bazeze pe aceştia şi să facă tranziţia înspre forme mai „verzi” de energie. În luna iunie,
ministrul Energiei Virgil Popescu a anunţat că România s-a angajat să înceteze producerea de
energie electrică pe bază de lignit şi huilă, până la data de 31 decembrie 2030.
Ţările membre ale Uniunii Europene au aprobat sfârşitul motoarelor termice, începând cu 2035,
impunând astfel motoare 100% electrice. România ceruse UE să amâne cu cel puţin cinci ani
acest termen limită. Ţara noastră are două fabrici de maşini: Dacia la Mioveni şi Ford la Craiova.
Închiderea acestor industrii ar duce la un dezastru economic pentru ţara noastră.
La solicitarea câtorva ţări, printre care Germania şi Italia, cei 27 au convenit totuşi să ia în
considerare o posibilă undă verde în viitor pentru tehnologii alternative, cum ar fi combustibilii
sintetici sau motoarele hibride reîncărcabile, dacă acestea fac posibilă atingerea obiectivului de
eliminare completă a emisiilor de gaze cu efect de seră la vehicule.
https://ortodoxinfo.ro/2022/07/11/forumul-de-la-davos-preturile-la-combustibil-trebuie-sacreasca-si-mai-mult-pentru-a-salva-democratia-schimbarile-climatice-inseamna-declinul/
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17. Parlamentarii ruşi propun extinderea legii privind „propaganda gay” la toţi
adulţii. Cum îşi motivează demersul – publicat de Libertatea, pe 12 iulie
Legiuitorii ruşi au propus extinderea interdicţiei privind promovarea relaţiilor sexuale
„netradiţionale” în rândul minorilor astfel încât şi adulţii să intre sub incidenţa acestei legi, a
anunţat luni un parlamentar de rang înalt al Federaţiei Ruse, potrivit Reuters.
Actuala lege rusă privind „propaganda homosexuală”, adoptată în 2013, a fost folosită pentru a
opri marşurile gay pride şi pentru a-i reţine pe activiştii care apără drepturile homosexualilor.
Autorităţile susţin că apără moralitatea în faţa a ceea ce ele numesc „valorile liberale nespecifice
Rusiei” promovate de Occident, dar activiştii pentru drepturile omului spun că legea a fost
aplicată pe scară largă pentru a intimida comunitatea LGBT din Rusia.
Conform modificărilor propuse, orice eveniment sau act considerat ca fiind o încercare de
promovare a homosexualităţii ar putea fi sancţionat cu amendă.
„Propunem să extindem în mod general interdicţia asupra unei astfel de propagande, indiferent
de vârsta publicului (offline, în mass-media, pe internet, pe reţelele de socializare şi în
cinematografele online)”, a afirmat luni şeful comisiei de informare a Dumei de Stat, Alexander
Khinshtein, pe canalul său de Telegram.
Preşedintele Parlamentului, Viaceslav Volodin, a declarat săptămâna trecută că, din moment ce
Rusia a părăsit, după ce a trimis trupe în Ucraina, organismul de supraveghere a drepturilor
omului din cadrul Consiliului Europei, ar putea acum să interzică promovarea „valorilor
netradiţionale”.
„Cererile de legalizare a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex în Rusia sunt de domeniul
trecutului. Încercările de a impune valori străine societăţii noastre au eşuat”, a spus Volodin.
Homosexualitatea a constituit infracţiune penală în Rusia până în 1993 şi a fost catalogată ca
fiind o boală psihică până în 1999.
Preşedintele Vladimir Putin s-a aliniat cu poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse – care respinge relaţiile
între persoane de acelaşi sex – şi a făcut din conservatorismul social al acesteia o parte a
naraţiunii de renaştere politică şi culturală a Rusiei, care este acum folosită şi pentru justificarea
invaziei în Ucraina.
Noua constituţie a Federaţiei Ruse, promulgată în 2020 şi care a extins limitele mandatelor
prezidenţiale, defineşte, de asemenea, căsătoria exclusiv ca fiind uniunea dintre un bărbat şi o
femeie.
În clasamentul celor mai prietenoase naţiuni din Europa la adresa comunităţii LGBT, întocmit de
ILGA-Europa în cadrul indexului „Rainbow Europe” din acest an, Rusia ocupă penultimul loc.
https://www.libertatea.ro/stiri/rusia-parlamentarii-propun-extinderea-legii-propaganda-gayla-toti-adultii-4207632
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18. Ap. Elpidophoros lăudat pentru că a servit „primul botez deschis gay” –
publicat de https://orthochristian.com, pe 11 iulie (articol tradus în română prin
google translate)
Nu străin de controverse, Arhiepiscopul Elpidophoros a stârnit încă o agitaţie în comunitatea
ortodoxă internaţională.
În mijlocul scandalului în curs care implică planurile Arhiepiscopului de a consacra un fost preot
destituit ca episcop pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă a Americii, pe care alţi ierarhi l-au
caracterizat ca fiind o ameninţare gravă la adresa unităţii ortodoxe în America, şeful GOARCH a
făcut titluri botezând copiii unui cuplu de celebrităţi gay.
Părinţii şi rudele îl laudă pe Arhiepiscop pentru că a slujit „primul botez deschis gay” în Biserica
Greacă.
Imediat după ce Conferinţa Clerului-Laici GEARCH s-a încheiat la New York, pr. Elpidophoros a
făcut o călătorie neanunţată în suburbia Atenei Vouliagmeni pentru a-i boteza pe copiii actorului
Evangelo Bousis şi ai creatorului de modă Peter Dundas, cu care este legat de multă vreme,
relatează inciao.gr.
Botezul a avut loc în eparhia Mitropolitului Nikolaos al Mesogaiei.
Cei doi copii s-au născut dintr-o mamă surogat. Dintre Naşi, cuplul a ales modelul italian Bianca
Brandolini şi moştenitoarea de aur Eugenia Niarchou. Botezurile au fost apoi sărbătorite cu o
„masă şi petrecere sălbatică”, în care cântăreaţa greco-cipriotă Anna Vissi a cântat cele mai mari
hituri ale ei.
Bousis l-a lăudat pe Arhiepiscop pentru atitudinea sa progresivă de „iubire fără judecată” şi
pentru că a slujit ceea ce spune că este „primul botez deschis gay” din Biserica Greacă:
Fratele lui Bousis, George, a salutat evenimentul ca fiind ceva semnificativ pentru întreaga
Biserică Ortodoxă Greacă. El a aplaudat, de asemenea, „marele nostru lider spiritual”, p.
Elpidophoros pentru că a arătat „progresul şi conducerea de care avem nevoie în biserica
noastră, unde nicio persoană nu ar trebui să i se refuze vreodată Domnul nostru din cauza a ceea
ce este, a modului în care aleg să-şi trăiască viaţa şi pe cine iubeşte”.
Într-un interviu pentru Vogue în iunie anul trecut, Bousis a vorbit despre dorinţa de a normaliza
ideea familiilor gay cu copii, spunând: „Sperăm că lucrurile se vor schimba, felul în care sunt
privite cuplurile gay despre a avea o familie. Cred că, cu cât oamenii vorbesc mai mult despre
asta, cu atât mai bine cred că este doar pentru a normaliza totul pentru că ar trebui să fie ceva
normal. Ne-am dorit întotdeauna să avem o familie şi acum putem, şi toată lumea ar trebui să
poată face asta.”
„Soţul” său, Dundas, a adăugat că nu înţelege de ce unei agenţii bisericeşti ar trebui să i se
permită să refuze să ofere copii în plasament cuplurilor homosexuale:
Ce nu înţeleg despre decizia Curţii Supreme şcă o agenţie catolică de servicii sociale din
Philadelphia ar putea refuza să lucreze cu cupluri de acelaşi sex care solicită să primească copii
în plasamentţ, care este scopul? Chiar cred că peste 10 ani va zbura? Nu cred pentru un minut.
Devine această reţinere la inevitabil şi progres în societatea noastră. De ce naiba să renunţi la
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asta? Nu vrei ca toţi copiii să crească simţindu-se confortabil cu cine sunt ei şi că pot avea un
viitor, că pot avea o familie, că pot avea tot ceea ce toată lumea crede că este în drepturi? nu vrei
asta?
https://orthochristian.com/147132.html
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2022/07/11/spurcatilor-va-mai-rabda-pamantul/

19. Impunerea transgender ajunge în taberele de copii – publicat de OrtodoxInfo,
pe 11 iulie
Tabăra din Ohio găzduieşte copii transgender, fără acordul părinţilor.
O tabără religioasă din Ohio găzduieşte copii de până la 8 ani, pe baza identităţii lor de gen, iar
părinţii nu vor fi informaţi dacă un consilier sau o persoană transgender care petrece vacanţa
într-un cort sau rulotă în tabară se află în cabana copilului lor, potrivit website-ului taberei.
Tabăra Akita, o misiune a First Community Church din Columbus, organizează tabere cu opţiuni
de şedere peste noapte pentru copiii din clasa a treia şi mai sus. Consilierii sunt repartizaţi în
cabane în funcţie de identitatea lor de gen, potrivit organizaţiei, care adaugă că părinţii nu vor
cunoaşte numele consilierilor.
La întrebarea „Voi fi anunţat dacă un consilier transgender se află în cabana copilului meu?
Tabăra Akita a spus că „familiile nu vor fi informate cu privire la numele, istoricul medical sau
orice alte informaţii personale ale consilierilor copiilor lor înainte, în timpul sau după şedinţa
lor”.
Aceeaşi politică se aplică şi copiilor transgender care participă la tabără, iar copiii pot alege să
schimbe cabana în timpul taberei fără ca părinţii să fie informaţi.
Tabăra Akita, care este una dintre cele peste 2.400 tabere acreditate de American Camp
Association, a spus că alte tabere au politici similare privind transexualitatea.
Până anul viitor, tabăra intenţionează să aibă o cabană pentru toate genurile, despre care se
spune că „este o opţiune bună pentru cei care locuiesc temporar în tabară şi care preferă să
petreacă cu copii de alte sexe, cei care se identifică ca non-binari, care doresc să doarmă cu un
prieten care este non-binar, sau cei care consideră că acest lucru este cel mai potrivit din orice
motiv.” Cu toate acestea, copiii care se identifică ca transgender pot dormi oriunde doresc.
Pe site-ul său, tabăra afirmă că încearcă să-L urmeze pe Iisus, dar că creştinismul nu este
singurul mod de viaţă.
„În timp ce căutăm să urmăm calea lui Iisus, recunoaştem creştinismul ca fiind una dintre
multele căi către Divin şi afirmăm persoanele din toate tradiţiile spirituale sau fără nicio
tradiţie”, scrie Camp Akita în declaraţia sa despre diversitate, echitate şi incluziune.
https://ortodoxinfo.ro/2022/07/11/impunerea-transgender-ajunge-in-taberele-de-copii/
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20. Biserica Unirii, pe care ucigaşul lui Shinzo Abe o acuză că l-a ruinat, este
cunoscută pentru căsătoriile în masă – publicat de Mediafax, pe 12 iulie
Mama ucigaşului lui Abe aparţine sectei (cunoscută pentru căsătoriile în masă) căreia liderul
ucis îi trimisese o scrisoare de mulţumire, iar ucigaşul era furios pentru donaţiile în numerar
făcute de mama lui.
Gestul fostului marinar japonez, în vârstă de 41 de ani, care l-a ucis pe fostul premier japonez
Shinzo Abe, ar fi fost determinat de banii donaţi unei secte religioase.
Tetsuya Yamagami le-a spus anchetatorilor că dorea să se răzbune pentru că „mama mea era
adepta unei asociaţii religioase căreia îi donase mulţi bani, toată moştenirea, primitp de la tatăl
meu când a murit, atât de mult încât ne-am trezit în dificultăţi economice insurmontabile... am
crezut că trebuie să-i pedepsesc pe cei responsabili... dar nu am găsit nici unul dintre liderii
acelei secte şi aşa am decis să ucide-l pe Shinzo Abe, pentru că ştiam că era cumva conectat”.
Făcuse o „donaţie importantă”
Anchetatorii nu au numit grupul religios, numindu-l „o anumită organizaţie”. Însă mai multe
ziare din Tokyo au identificat-o drept „Biserica Unirii”, care a fost fondată în 1954 de
predicatorul sud-coreean Sun Myung Moon, care pretindea a fi un fel de Mesia născut în
Războiul Rece.
Într-o conferinţă de presă la Tokyo, şeful secţiei japoneze a „Bisericii Unirii”, Tomihiro Tanaka, a
confirmat că mama ucigaşului Yamagami era o mare adeptă, care venea adesea la biserică şi
făcuse o „donaţie importantă”, dar a negat că este o practică obişnuită să se solicite bani: „Cei
care cred pot face donaţii mici sau mari, dar nimic nu este solicitat şi nici impus... Nu pot înţelege
cum a apărut această ură care a dus la crimă. Sunt îngrozit de violenţă şi şocat de pierderea unui
politician atât de iubit şi respectat”.
Nunţi în masă
Tanaka a concluzionat că Shinzo Abe „nu a fost niciodată un membru sau consilier înregistrat al
grupului nostru religios, deşi şi-a exprimat sprijinul pentru angajamentul nostru pentru pacea
mondială”. În Asia, dar şi în Statele Unite, Biserica Unirii a prins rădăcini, desfăşurând activităţi
de prozelitism religios şi sprijinind politicienii conservatori şi naţionalişti. „Reverendul Moon” a
devenit celebru în America în anii â70 pentru organizarea de căsătorii în masă între adepţi,
încurajând adesea adepţii de diferite naţionalităţi să se unească cu scopul declarat de „construire
a unei lumi religioase multiculturale”.
Locul de desfăşurare a ceremoniilor de nuntă combinate a fost celebra Madison Square Garden
din New York. Biserica Unirii a înfiinţat, din donaţii, ziarul conservator Washington Times, care
de-a lungul anilor i-a susţinut pe preşedinţii Reagan, tatăl şi fiul lui Bush, şi Donald Trump.
Sute de mii de adepţi în Japonia
În Japonia, asociaţia religioasă are aproximativ 300.000 de adepţi, inclusiv câţiva actori celebri.
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L-a susţinut şi pe liberal-naţionalistul Shinzo Abe, care, după cum a confirmat Tanaka, i-a
mulţumit trimiţând un mesaj la o convenţie a asociaţiei religioase. În Japonia, mulţi politicieni
conservatori au fost susţinuţi de diverse grupuri religioase. Dar un mic partid îl acuzase public
pe fostul prim-ministru că sprijină acea sectă „străină”.
Biserica Unirii are un sediu în Nara, oraşul în care Abe a fost asasinat. Se află în apropierea
locului ultimului miting electoral desfăşurat vineri, 8 iulie, în sprijinul unui candidat din actualul
său în Partidul Liberal Democrat. Yamagami susţine că s-a dus din nou acolo cu ideea de a
pedepsi un „conducător al sectei care a distrus-o pe mama” cu puşca lui lucrată manual.
Negăsindu-l, ar fi decis să-l împuşte pe fostul premier.
https://www.mediafax.ro/cultura-media/biserica-unirii-pe-care-ucigasul-lui-shinzo-abe-oacuza-ca-l-a-ruinat-este-cunoscuta-pentru-casatoriile-in-masa-20994197

21. Papa Francisc anunţă o premieră istorică în privinţa rolului jucat de femei în
Biserica Catolică: „Sunt deschis să le ofer această oportunitate” – publicat de
Libertatea
Papa Francisc a declarat că vrea să acorde femeilor mai multe funcţii de conducere în cadrul
Sfântului Scaun şi a dezvăluit că, pentru prima dată, va numi femei într-un comitet al Vaticanului,
până acum exclusiv masculin, care îl ajută să selecteze episcopii lumii, scrie Reuters.
Rolul femeilor în ierarhia Vaticanului a fost unul dintre numeroasele subiecte bisericeşti şi
internaţionale pe care suveranul pontif, în vârstă de 85 de ani, le-a discutat într-un interviu
exclusiv cu Reuters în reşedinţa sa de la Vatican, pe 2 iulie.
O nouă constituţie pentru administraţia centrală a Sfântului Scaun, care a intrat în vigoare luna
trecută, permite oricărui catolic botezat, inclusiv laici bărbaţi şi femei, să conducă majoritatea
departamentelor Vaticanului.
„Sunt deschis să le ofer (femeilor) o oportunitate”, a spus el în partea din interviul de 90 de
minute în care a discutat despre noua constituţie a administraţiei centrale, cunoscută sub
numele de Curia.
El a menţionat că anul trecut, pentru prima dată, a numit o femeie în poziţia numărul doi în
cadrul guvernării Vaticanului, făcând-o pe sora Raffaella Petrini cea mai înaltă în grad în cel mai
mic stat din lume.
„Două femei vor fi numite pentru prima dată în comisia pentru alegerea episcopilor din cadrul
Congregaţiei pentru Episcopi”, a spus el.
Măsura, care nu a fost anunţată în mod oficial, este extrem de semnificativă, deoarece femeile
vor avea pentru prima dată un cuvânt de spus în numirea episcopilor din lume, care sunt toţi
bărbaţi, notează Reuters.
„În acest fel, lucrurile se deschid un pic”, a spus el. Papa Francisc nu le-a numit pe femei şi nici nu
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a spus când va fi anunţată oficial numirea lor.
Membrii comitetului, care în prezent este format din cardinali, episcopi şi preoţi, se întâlnesc de
obicei de două ori pe lună la Roma.
https://www.libertatea.ro/stiri/papa-francisc-anunta-o-premiera-istorica-in-privinta-roluluijucat-de-femei-in-biserica-catolica-sunt-deschis-sa-le-ofer-aceasta-oportunitate-4201232

22. După ce a permis hirotonia femeilor, acum Biserica Angliei afirmă că nu ştie
care este definiţia femeii – publicat de R3Media, pe 11 iulie
Biserica Angliei caută răspunsuri la întrebarea „Ce este o femeie”, iar unul dintre episcopii
importanţi ai instituţiei afirmă că „nu există o definiţie oficială”, informează The Telegraph.
În acelaşi document se menţionează faptul că deşi, până acum, definiţia femeii era „evidentă de
la sine”, acum este nevoie de „grijă suplimentară”, în acest sens.
Întrebarea despre femeie a fost pusă în cadrul unui proiect al instituţiei engleze, „Trăind în
Dragoste şi Credinţă” (LLF), care caută să împace noile definiţii progresiste pentru relaţii,
sexualitate şi identitate cu învăţăturile Bisericii Anglicane.
„Nu există nicio definiţie oficială, care reflectă faptul că până de curând astfel de definiţii erau
evidente de la sine, aşa cum sunt reflectate în slujba cununiei. Proiectul LLF a început să explore
complexităţile mariajului, asociate cu identitatea de gen şi îndeamnă spre grijă adiţională care să
fie adăugată înţelegerii lucrurile comune şi diferenţelor noastre, ca oameni creaţi după chipul lui
Dumnezeu”, a spus episcopul Europei, Robert Innes.
Răspunsul acestuia a avut darul de a enerva pe toată lumea. Tabăra conservatoare a Bisericii
afirmă că atât biologia cât şi Biblia dau acelaşi răspuns în privinţa definiţiei femeii.
„Când Guvernul a redefinit femeia prin lege, Biserica Angliei putea să rămână cu punctul său de
vedere clasic, care are logică fie că-l priveşti din partea Bibliei sau a biologiei”, a spus Maya
Forstater, director al unui grup.
Tabăra liberală este şi ea nemulţumită. Jayne Ozanne, o activistă LGBT, care este şi membră a
Sinodului, a spus că răspunsul episcopului este „pasiv agresiv” şi are rolul de a „supăra
comunitatea LGBT şi în particular, persoanele trans din mijlocul nostru”.
Răspunsul Bisericii Angliei a reuşit s-o enerveze şi pe prima „preoteasă” hirotonită de această
instituţie.
Angela Berners-Wilson, prima femeie „preot” (foto) din istoria acestei Biserici a declarat pentru
The Telegraph: „Nu sunt total fericită cu răspunsul. Adică, cred că anumite lucruri sunt evidente,
precum faptul că bărbaţii nu pot avea copii. Dar cred că trebuie să fim foarte sensibili şi poate
trebuie să ne re-examinăm limitele”.
https://r3media.ro/dupa-ce-a-permis-hirotonia-femeilor-acum-biserica-angliei-afirma-ca-nu27

stie-care-este-definitia-femeii/

23. Dumenko l-a binecuvântat pe conducătorul Bisericii Anglicane la Londra –
publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi) pe 11 iulie
Conducătorul schismaticei BOaU s-a întâlnit cu Justin Welby, arhiepiscopul de Canterbury.
Epifanie Dumenko şi Evstratie Zorea s-au întâlnit la Londra cu arhiepiscopul de Canterbury
Justin Welby. Conducătorul Bisericii Anglicane i-a primit pr schismaticii din Ucraina la Palatul
Lambeth, potrivit arhbishopofcanterbury.org.
În mesajul de pe site-ul Arhiepiscopului de Canterbury se spune că el l-a invitat pe conducătorul
aşa numitei Biserici Ortodoxe a Ucrainei "să îşi exprime solidaritatea cu poporul Ucrainei şi să-şi
petreacă timpul în conversaţie, rugăciune şi slujire".
"Cei doi lideri s-au întâlnit cu Arhiepiscopul Justin înainte de a participa la Euharistia de la prânz
în capela-criptă a Palatului Lambeth. În timpul Euharistiei, Arhiepiscopul Justin a îngenuncheat
pentru a primi binecuvântare de la Mitropolitul Epifanie", relatează serviciul de presă al Bisericii
Anglicane.
UJO a informat mai devreme că Dumenko s-a plâns la Londra de discriminarea împotriva BOaU.
https://spzh.news/ro/news/89435-dumenko-blagoslovil-glavu-anglikanskoj-cerkvi-nabogosluzhenii-v-londone

24. Copiii din întreaga lume nu mai fac sport din cauza pandemiei. Ce arată cel
mai nou studiu – publicat de Mediafax, pe 11 iulie
•

Copiii din întreaga lume fac cu 20% mai puţin sport decât înainte de pandemia de COVID.

•

Asta arată cel mai nou studiu de meta-analiză, realizat pe 14.000 de copii, publicat luni.

Concret, pandemia de COVID, cu toate restricţiile aferente au dus la o scădere a activităţii fizice
în rândul copiilor. Iar asta le afectează dezvoltarea fizică şi mentală, avertizează cercetătorii,
într-un studiu publicat luni în JAMA Pediatrics.
Lockdown-ul şi închiderea şcolilor, a parcurilor au pus copiii, energici din fire, să stea în case, la
TV sau pe tabletă.
Pe scurt, 22 de studii internaţionale realizate în perioada pandemiei arată că cei mici au făcut
mult mai puţin sport începând cu ianuarie 2020.
1,5 miliarde de elevi din întreaga lume au stat acasă în timpul lockdown-ului, când şcolile au fost
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închise. Majoritatea au „recurs” la tablete şi telefoane în timpul liber, după lecţiile online. Cei
care făceau activităţi extraşcolare sau vreun tip de sport s-au oprit, pur şi simplu, spun
specialiştii.
Însă buna funcţionare şi dezvoltare psiho-socială şi fizică a copiilor necesită activitate fizică. Iar
pandemia le-a „răpit” asta. Astfel, specialiştii cred că pandemia reprezintă un „moment de
cotitură în dezvoltarea” copiilor şi adolescenţilor şi trag un semnal de alarmă privind formarea
„unui obicei nesănotos” din sedentarism.
Copiii trebuie să aibă acces la spaţiul verde, la parcuri, chiar şi în perioadele de creştere a valului
de COVID, spun cercetătorii.
Altlfel, perioadele de carantină şi restricţii pot avea, pe termen lung, un impact negativ major,
neaşteptat dar imposibil de „anulat” asupra sănătăţii fizice şi mentale ale copiilor.
https://www.mediafax.ro/social/copiii-din-intreaga-lume-nu-mai-fac-sport-din-cauzapandemiei-ce-arata-cel-mai-nou-studiu-20993386

25. PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea/ ”Apocalipse Now”: Mai multe
feluri de a muri: foamea, seceta sau frigul, războiul, sau preţurile, un nou val de
Covid, sau variola maimuţei – opinie publicata de Mediafax, pe 11 iulie
Într-un inventar succint, aceasta este ”lista scurtă” a spaimelor legate de o apocalipsă actuală.
Căci nu e an fără un sfîrşit al lumii, prevăzut în detaliu prin dezastre anunţate. Şi neapărat ”de
proporţii biblice”. De ceva vreme, ”Noua ordine mondială” e imaginea sfîrşitului ei. Sau, mai
degrabă, a inducerii spaimei asupra unei catastrofe iminente. Căci o lume înspăimîntată e mai
uşor de stăpînit.
Bomba rusească cu grîu
Cel mai nou dezastru este spectrul foamei, provocat de două motive. Ba chiar trei. Mai întîi, e
seceta. ”Încălzirea globală”, declanşată de la Al Gore încoace, amplificată de isteria domnişoarei
Greta Thünberg (care tace, după ce a ratat ”Nobelul pentru pace”, pentru care nici măcar n-a fost
nominalizată) şi-a mulţumit propovăduitorii, prin seceta din acest an. Ea nu e, într-adevăr, o
glumă – dar nu pot să-mi dau seama cît e de serioasă , deşi unele zone ale Europei sînt grav
afectate. Faptul că a secat Padul în Italia nu se compară însă cu acela că, la noi, a secat lacul
Amara, care a dispărut pentru că lucrările înţelepte ale unor oameni deştepţi foc i-au întrerupt
alimentarea din rîul Buzău cu cîţiva ani în urmă. Da, e secetă. Dar a mai fost şi în alţi ani – şi mult
mai agresivă.
O vorbă din bătrîni spune: ”dacă plouă în mai, ai mălai; dacă plouă în iunie, ai şi pîine”. Slavă
Domnului, a plouat şi în mai, şi în iunie. În unele locuri, mai mult decît bine – a fost de-a dreptul
viitură. Într-adevăr, sînt culturi compromise, cum e cea a florii soarelui, dar şi altele. Dar noi,
prin grija guvernelor succesive, nu mai avem oricum fabrici de ulei din România – cea mai mare
parte a uleiului alimentar e de import, în timp ce exportăm materia primă. ”Grădina bunicii” s-a
mutat, de ceva vreme, în Ucraina, Bulgaria, Ungaria sau Austria.
29

E un an, fără îndoială, rău. Dar nu se poate compara, în niciun caz, cu ceea ce s-a petrecut în
România în 1946. Atunci, pe lîngă o secetă necruţătoare, o lipsă a precipitaţiilor care a început
din martie şi a afectat în special zona Moldovei, unde foametea care a urmat a ucis zeci de mii de
oameni, puţinul grîu recoltat era rechiziţionat, ca să ia calea ”marelui frate de la Răsărit”, URSS,
locul de unde răsărea soarele şi în care ni se duceau resursele. Pe lîngă secetă şi foamete, atunci
în România se mai înstăpînise un dezastru, mai rău decît un cataclism natural: ocupaţia
sovietică, fără îndoială comparabilă cu o lăcustă uriaşă, care se hrănea nu doar cu grîne, ci şi cu
petrol, aur, lemn – practic, cu orice materie primă. Cît şi cu oameni, 80 de mii de deportaţi saşi şi
şvabi, pe lîngă cei 266.000 de români prizonieri, cîţi se aflau în Gulagul sovietic, deşi armata
română trecuse, de la 23 august, de partea Aliaţilor şi implicit a sovieticilor. Şi n-au venit prea
curînd acasă.
Aşa că aceia care compară ceea ce se întîmplă acum cu situaţia din 1946 sînt un fel de Gore şi
Greta autohtoni, cu vocaţia drobului de sare în sînge. Cît despre ”criza grîului”, e cert că ea există.
O analiză a Deutsche Welle, un ”fact checking” care a analizat cum este folosită înfometarea ca
armă, în războiul din Ucraina, a arătat că responsabilă pentru porturile închise şi căile de
navigaţie minate din Marea Neagră este agresiunea Federaţiei Ruse în Ucraina. Dacă e ceva
asemănător în perspectiva unei crize alimentare cu situaţia din 1946-47, e doar aceea că, din
nou, ”fratele de la Răsărit” e cel care caută să provoace, pe fondul unei secete, o criză mondială a
grîului. Pretextul sînt sancţiunile împotriva Rusiei. Federaţia Rusă încearcă, tot timpul, să
demonstreze, explicit sau subliminal, că explozia preţurilor, nu numai la cereale, dar la toate
produsele, e rezultatul sancţiunilor care i-au fost impuse.
Principalii producători mondiali de grîu ai lumii sînt, în ordine, Uniunea Europeană (cu 138.900
milioane de tone), urmată de China şi India. Rusia e pe locul patru în lume, cu 75.500 milioane de
tone, urmează apoi la mare distanţă Statele Unite şi Australia. Pe locul şapte, cu 33.000 milioane
de tone se află Ucraina, după estimarea recoltei de anul trecut. Recoltă care asigura decalajul
european şi care acum zace în depozitele asediate la propriu şi apoi jefuite de armata Federaţiei
Ruse. "Preţurile pe pieţele internaţionale ne lovesc din plin şi majorează şi costurile
operaţiunilor noastre", a explicat pentru DW purtătorul de cuvînt al Programului Mondial
pentru Alimentaţie din cadrul ONU (WFP), Martin Rentsch. "Ucraina era sursa noastră principală
de alimente, după volumul livrărilor. Sîntem însă capabili de a găsi noi surse, de exemplu India
sau Canada". Rentch e mult mai serios şi aplicat decît şeful său alarmist, Beasley.
Cel puţin în cazul grîului, e cu totul fals să se creadă că o criză majoră are legătură cu sacţiunile
impuse Rusiei şi că aici are vreo vină a occidentul, aşa cum se vaită unii români pe facebook, că
vom muri de foame din cauza războiului. Sancţiunile nu privesc exporturile de grîu ale
Federaţiei Ruse. Ruşii pot să exporte cît grîu vor. Dar nu mai vor, ca şi în cazul gazului, folosind
aceste resurse, de care Europa şi întreaga lume duce lipsă, ca pe o armă. Mai mult, blochează şi
exporturile de grîu ucrainean, prin asediul Odesei şi devastarea Mariupolului. Concluzia
Deutsche Welle e clară: Rusia foloseşte foamea ca armă în războiul din Ucraina. "Este evident că
alimentele sînt folosite ca armă de război sub mai multe aspecte", susţine şi şeful Programului
Mondial de Alimentaţie al ONU (WFP), David Beasley.
Acesta anunţase, în 2020, că ”vine o foamete de proporţii biblice”. Pe 19 noiembrie 2020, el lansa
acest crunt avertisment, anunţînd o catastrofă demnă de versete din Vechiul Testament, dacă nu
avea să primească miliarde de dolari în noi finanţări. David Beasley declara că agenţia pe care o
conduce trebuie să strîngă 5 miliarde de dolari, ca să evite foametea mondială şi altei 10
miliarde de dolari suplimentare, pentru a hrăni copiii înfometaţi, subnutriţi din toată lumea.
Probabil că i-a strîns, pentru că nu s-a întîmplat nimic, în 2021. ”Sîntem foarte, foarte, foarte
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îngrijoraţi”, a spus Beasley concluzionînd: „2021 va fi un an foarte rău”. Doar că n-a venit
foametea, ci războiul, puţin mai tîrziu, în februarie 2022, eveniment care a pus capac unei crize
economice, care se prefigura din cauza stagnării economice din timpul pandemiei.
De la începutul războiului din Ucraina, şeful WFP David Beasley avertizează din nou cu privire la
o criză mondială a foametei. De astă dată, fireşte, din cauza confruntării armate generate de
Rusia. Să-l credem? Cine strigă de mai multe ori ”lupul”, riscă mult. Într-un interviu din 17 aprilie
2022 la televiziunea americană CBS, în emisiunea "Face the Nation", Beasley a spus că "este
evident că alimentele sînt folosite ca armă de război sub mai multe aspecte". Chiar ruşii au făcut
prostia să recunoască acest şantaj imoral şi inuman, care afectează nu numai Ucraina şi ţările
NATO şi UE, cu care se află în conflict deschis sau mocnit, ci întreaga lume. Şi mai ales ţările
foarte sărace. Ţările din Africa, tot mai multe dintre ele prietene ale lui Putin. ”Sinucigaşul”
Dmitri Medvedev recunoştea, prosteşte, că grîul rusesc e o "armă tăcută", pe care Kremlinul o
foloseşte: "Securitatea alimentară a multor ţări depinde de livrările noastre", scria el la 1 aprilie
pe canalul Telegram. "Se pare deci că mîncarea noastră este şi arma noastră tăcută. Nu face
zgomot, dar este foarte puternică". Rusia a decis, din martie, să-şi oprească exporturile de grîu,
deşi nimeni n-a împiedicat-o să vîndă oriunde acest produs. Le-a reluat abia în iunie, pentru a
masca, de fapt, furturile de grîu din Ucraina ocupată.
David Beasley afirmă cam aeclaşi lucru ca şi Maria Zaharova, purtătoare de cuvînt a Ministerului
rus de Externe. Aceasta l-a şi citat pe înalutul oficial ONU, la o conferinţă de presă din Moscova
pe 18 mai, cînd a spus că ”deja la mijlocul lui 2020, şeful WFP Beasley ar fi avertizat faţă de
pericolul unei foamete de proporţii biblice. Iar aceasta se adevereşte acum, din cauza
sancţiunilor impuse Rusiei”. Acestea şi nu altceva au provocat ”întreruperea lanţurilor
comerciale, logistice şi financiare, precum şi creşterea globală a preţurilor la alimente, care a
rezultat în urma acesteia. Acestea reprezintă consecinţe directe ale sancţiunilor unilaterale antiruse şi ale ameninţării cu escaladarea în continuare a acestor sancţiuni".
Nici vorbă însă de sancţiuni la exportul de cereale. S-a afirmat clar, la reuniunea G7 care a avut
loc la Schloss Elmau, în Bavaria şi s-a spus asta, în mai multe rînduri. Numai că Rusia a trecut la
aceeaşi politică în exportul de grîu, ca şi în exportul de gaze naturale. Întreţine şi amplifică o
criză, căreia i-a venit în ajutor natura. O recunosc ruşii înşişi: Asociaţia exportatorilor ruşi de
cereale, Rusgrain Union, a postat pe Twitter următorul mesaj: "Insistăm că sancţiunile şi
controalele la export nu afectează şi nu vor afecta exporturile alimentare esenţiale şi de produse
agricole pentru ţările în curs de dezvoltare". Rusia poate trimite grîu, acolo unde vrea – şi vrea,
în ţările în curs de dezvoltare. Nu în ţările NATO şi UE, care n-au decît să se descurce. Şi se vor
descurca, pînă la umă.
Adevărata apocalipsă românească
Noi, românii, n-avem de ce să intrăm în panică: Ucraina e lîngă noi. În panică sînt mai degrabă
europenii, care nu pot avea un acces atît de facil ca noi, la grîul ucrainean, la o adică: pentru ei, e
vitală funcţionarea portului Constanţa, pentru exportul grînelor din ţara aflată sub asediu. Dar
pentru noi, nu. Drept care, repararea a 13 kilometri de cale ferată din port şi deblocarea lor prin
mutarea vagoanelor ruginite care zac pe ele, trenează de două luni şi vor mai dura vreo două.
Pînă-n toamnă, dacă nu ne prinde şi iarna. Dacă nu ne ameninţă Bruxelles-ul că ne taie la PNRR.
Ucraina se numără printre cei mai mari producători şi exportatori de cereale şi uleiuri. Criza de
ulei e deja ”pe piaţă” (ca preţ), şi probabil seceta din acest an o va amplifica în România. Dar e
vorba de creşteri de preţuri, din cauza faptului că acesta nu mai poate fi compensat de materia
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primă produsă în ţară – în acest an, nu mai putem miza, din păcate, pe floarea soarelui din
România. Probabil că uleiul se va mai scumpi, dar se va găsi – poate că va ajunge la preţul din
occident, aşa cum se întîmplă şi cu carburanţii, adică la 20-25 de lei litrul. Dar, repet, se va găsi –
noi avem avantajul de a avea Ucraina vecină, iar ea rămîne cel mai mare producător de ulei de
floarea soarelui.
La noi e un alt fel de criză. O criză de competenţe. O criză cauzată mai puţin de secetă şi mai mult
de prostie. Noi înşine ne-am distrus sistemul de irigaţii moştenit din anii comunismului, printr-o
”reformă agrară” făcută cu picioarele şi aplicată cu parul, de fiecare împroprietărit în parte. Noi
înşine ne-am adus în situaţia de astăzi, printr-o privatizare făcută pe principiul furtului riguros
organizat de ”moşenitorii Securităţii” şi acoliţii lor, care au condus procesul, vînzînd repede tot
ce era de vîndut din industria românească şi devalizînd toate fabricile de prelucrare a
produselor agricole – de la cele de conserve agro-alimentare, la cele de procesare a uleiului, din
care n-au mai rămas decît ruinele de beton. N-au făcut-o doar guvernanţii noştri de capul lor, au
mai dat o mînă de ajutor şi ”experţi” şi ”consultanţi” străini, de la FMI, de pildă, ca şi toţi cei
interesaţi ca România să devină o ”colonie alimentară”.
Vom avea şi grîu, chiar şi ulei. De zahăr, nu s-a pomenit încă nimic că ar fi şi aici vreo problemă.
Ceea ce n-avem – şi aici sîntem în mare criză – sînt politicienii români, capabili să ne conducă,
prin aceste vremuri de criză. Pe Iohannis nu ne putem baza, pentru o analiză, ori pentru soluţii. E
un fel de Zaharova, purtătoarea de cuvînt al MAE rus, care pune criza noastră internă doar pe
seama războiului din Ucraina. Primul ministru Ciucă e obişnuit numai să dea şi să primeacă
ordine, dar nu să se ocupe de strategia economică a unei ţări. Iar un Popescu de la Energie
acţionează ca un reprezentant al Bruruxelles-ului sau al FMI în România şi nu ca un ministru
român al energiei. A fost primul care s-a grăbit să anunţe şi să treacă la închiderea producţiei de
cărbune în România, vestind lumea că vom renunţa definitiv la această resursă, din care, slavă
Domnului, mai avem. Abia acum, cînd pînă şi Frans Timmermans a conchis că e mai bine cu
cărbune, decît cu gaz şi la mîna ruşilor, s-a răzgîndit şi Popescu al nostru, un fel de ”trompetă”, ca
să-l citez, dar nu a lui Putin, cum e fără să vrea Iohannis, ci a ”verzilor”, cu care se aseamănă mai
mult, decît cu liberalii români, cîţi mai sînt credincioşi doctrinei ”Prin noi, înşine”. Prea puţini, ca
să conteze.
Şi totuşi, pentru noi, apocalipsa e aproape. Aşa ne place să ne văităm, dar în realitate nu crede
nimeni. Avem grîu, nu sîntem ca alţii. Avem şi ceva gaz, deşi sîntem mult sub limita europeană a
stocurilor, avem ceva cărbune. Avem şi Pride, şi ”variola maimuţei”, dar nu într-atît încît să se
depisteze reale focare de boală. Vine din nou Covid-ul şi se spune că vaccinurile vechi, din care
mai avem milioane de doze, deşi nu se mai vaccinează nimeni, nu mai sînt eficace. Trebuie altele.
O să vină şi iarna. Dar toate vor trece – nu sînt tocmai de ”sfîrşitul lumii”, pentru că gena noastră
e călită la frig şi la foame, de comunism.
Pînă una alta, un sucevean flămînd din comuna Baia a spart un magazin şi a mîncat două
iaurturi, o roşie şi o pîine, înainte să îl prindă poliţiştii şi i s-a întocmit un dosar penal, pentru
furt calificat. El n-are nicio vină – dacă vreo instanţă din România îl va condamna pe acest Jean
Valjean din Moldova, ce va face cu adevăraţii vinovaţi pentru apocalipsa noastră cotidiană?
https://www.mediafax.ro/editorialistii/prezentul-fara-perdea-marius-oprea-apocalipse-nowmai-multe-feluri-de-a-muri-foamea-seceta-sau-frigul-razboiul-sau-preturile-un-nou-val-decovid-sau-variola-maimutei-20993899
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