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1. Bani de la CJ alocaţi pentru biserici – publicat de Monitorul de Botoşani, pe 2 

iulie 

Peste 100.000 de euro a alocat Consiliul Judeţean (CJ) Botoşani pentru construirea sau refacerea 
a nouă biserici sau a unor imobile deţinute de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Decizia a fost 
luată în şedinţa ordinară din luna iunie a.c., cu unanimitate de voturi, aleşii judeţeni hotărând ca 
banii să fie acordaţi până la sfârşitul anului.  

Sumele vor trebui justificate de către unităţile de cult. 

Bani pentru lucrări şi reparaţii  

Mănăstirea „Sf.Cuv.Ioan Iacob de la Neamţ”, Crăiniceni, sat Horodiştea, comuna Păltiniş, ar urma 
să primească 80.000 de lei (50.000 de lei în primă fază şi apoi 30.000 de lei până la sfârşitul 
acestui an), pentru continuare lucrări construire ansamblu monahal. 

Parohia „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din municipiul Botoşani, cunoscută ca fiind viitoarea 
catedrală a oraşului, ar urma să beneficieze de 50.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie la biserica parohială. 

Şi Parohia „Sf. Gheorghe”, Horodiştea, com. Păltiniş, va primi 20.000 de lei pentru lucrări de 
reparaţii la şarpantă şi învelitoarea din tablă a bisericii parohiale. 

Cea mai mare sumă pleacă la Protopopiat 

Cea mai mare sumă, 150.000 de lei, a fost alocată Protopopiatului Botoşani pentru continuarea 
lucrărilor de restaurare a „Casei Sofian”, care va adăposti un Centru Cultural Pastoral. Şi Parohia 
„Doina”, din comuna Răuseni, a primit 50.000 de lei în vederea continuării lucrărilor de pictură 
la Biserica cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”. 

Şi Parohia „Cv. Paraschiva”, din oraşul Ştefăneşti, figurează pe listă, aceasta urmând să 
primească 60.000 de lei pentru reparaţii la şarpantă şi învelitoarea din tablă la biserica 
parohială. 

O altă sumă considerabilă de 100.000 de lei, dublu faţă de banii primiţi de catedrala din 
Botoşani, va pleca spre Parohia „Sf. Arh. Petru şi Pavel” din satul Tudor Vladimirescu, comuna 
Albeşti. 

Şi Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” din Botoşani, unde slujeşte protopopul de Botoşani, Petru 
Fercal, va primi 25.000 de lei pentru lucrări de vopsitorie şi învelitori tablă la biserică şi 
lumânărar. Lista se încheie cu Parohia „Sf, Arhangheli Mihail şi Gavril”, din comuna Dobârceni, 
care va beneficia de 50.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii 
parohiale. 

Prin urmare, 585.000 de lei, adică peste 100.000 de euro, din taxele colectate de la botoşăneni 
vor pleca spre lăcaşele de cult. Banii vor fi alocaţi în două tranşe, 390.000 de lei în următoarele 
trei luni, iar restul de 195.000 de lei vor fi achitaţi până la sfârşitul anului. Sumele acordate vor 
trebui justificate de către unităţile de cult. 

Bani împărţiţi după solicitări  
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Repartizarea acestor bani s-a făcut după mai multe solicitări înaintate către CJ de reprezentanţii 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, începând din ianuarie a.c. 

Interesant este că lăcaşurile de cult care vor beneficia de aceste sume sunt din localităţi 
controlate de primari PSD şi PNL, raportul fiind oarecum echilibrat aşa încât să nu se supere 
nimeni, iar proiectul de hotărâre să fie votat fără niciun fel de amendate. 

Catedrală unică în municipiu  

Dintre toate acestea obiective se distinge Catedrala „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, o parohie înfiinţată în 
1 mai 1995, proiectul de execuţie a noii biserici fiind elaborat în anul 1995, iar un an mai târziu a 
fost emis şi certificatul de construire, care a fost aprobat şi de Comisia de Avizare a Lăcaşurilor 
de Cult a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din Bucureşti şi de 
Secretariatul de Stat pentru Culte. Este vorba despre o construcţie unicat, de tip catedrală, care 
la final va fi şi cea mai mare construcţie bisericească din municipiul Botoşani, fiind în fapt un 
complex bisericesc ortodox destinat cu precădere activităţii liturgice, dar şi unor activităţi 
filantropice, culturale şi religioase. 

Biserica va avea o formă de cruce (greacă), cu o amprentă la sol de 35,95 x 24,25 metri, care se 
va dezvolta pe verticală având demisol, parter, etaj 1, etaj 2 (cafas), etaj 3 şi 4 (gradene şi 
clopotniţă), cu o înălţimea totală – calculată de la nivelul parterului – deasupra demisolului, de 
30 de metri. Volum total de construit ar fi de 11.374,4 mc, lăcaşul de cult urmând să poată 
adăposti peste 1000 persoane. 

Lucrările au început pe 4 iulie 1997 şi nu au fost finalizate nici până astăzi, construcţia ajungând 
în prezent la cafas şi cupolele mici. 

Bani şi pentru Casa Sofian  

Un alt obiect care va beneficia de bani este Casa Sofian, declarată monument istoric. Este de fapt 
una dintre puţinele case-conac realizate în stilul Art-Nouveau, de meşteri din Franţa. Imobilul a 
fost construit în secolul al XIX-lea de boierul Nicolae Sofian şi soţia sa Ruxandra. 

Nicolae Sofian a fost primar al Botoşaniului, parlamentar, dar şi un mare filantrop, care şi-a 
donat averea celor care aveau nevoie de ajutor. În anii comunismului, Casa Sofian a găzduit un 
orfelinat şi apoi a fost lăsată în paragină. 

Imediat după Revoluţia din decembrie 1989, Casa Sofian a fost  preluată de Consiliul Municipal 
Botoşani. Aleşii locali doreau să facă acolo un cazinou, plan care a fost abandonat. Imobilul a fost 
preluat de Consiliul Judeţean, instituţie care, în anul 2003, l-a cedat, cu titlu gratuit Mitropoliei 
Moldovei şi Bucovinei. 

Lucrările de reabilitare au început în anul 2008, iar un an mai târziu imobilul a fost inclus în 
”Planul Naţional de Restaurare”, Ministerul Culturii alocând 600.000 de lei, sumă infimă în 
raport cu valoarea lucrărilor de executat. În 2018, pentru Casa Sofian nu au mai fost alocate 
fonduri, fiind executate doar câteva lucrări, deoarece trebuiau cheltuiţi banii primiţi în anul 
2017. În 2019, la capitolul fonduri au fost contabilizate doar promisiuni. În 2020, preotul 
Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, anunţa că suma 
necesară pentru finalizarea lucrărilor este de 6,8 milioane de lei, actualizare făcută în noiembrie 
2018, doar că de atunci preţul materialelor a crescut. 
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2. Centrul de Zi „Sf. Proroc Zaharia”, a doua casă a surdo-muţilor din Iaşi – 

publicat de Evenimentul de Iaşi, pe 4 iulie 

Persoanele cu deficienţe de auz din Iaşi vor să aibă acces la activităţi specifice comunităţii locale, 
la locuri de muncă, să primească un interpret gratuit când au nevoie şi să nu mai fie priviţi cu 
suspiciune şi multă neîncredere. Pe scurt, vor respect, acceptare, şansă. Lucruri pe care 
instituţiile statului nu le oferă decât într-o formă minimală. Prin urmare, înfiinţarea Centrul de Zi 
„Sf. Proroc Zaharia”, unitate aflată în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi şi inaugurată 
acum opt ani, s-a dovedit a fi o măsură izbăvitoare pentru surdo-muţii din oraş. 

În România sunt peste 23.000 de persoane cu deficienţe de auz, oameni care trăiesc într-un 
univers prea puţin cunoscut de noi, cei care auzim. În jur de 800 dintre aceştia sunt stabiliţi în 
Iaşi, oraş unde, spre deosebire de alte municipii, autorităţile au fost preocupate să le ofere 
surdo-muţilor alternative prin care aceştia să poată depăşi barierele de comunicare şi să-şi 
rezolve problemele generate în principal de complexele de inferioritate. Centrul de Zi „Sf. Proroc 
Zaharia”, unitate aflată în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi şi inaugurată în 2014, 
este unul din locurile unde cei cu deficienţe de auz şi de vorbire vin zi de zi, fie pentru a-şi 
petrece timpul prin  

activităţi cultural-educative sau recreative, fie pentru a–şi rezolva problemele personale cu 
ajutorul angajaţilor DAS. „Centrul răspunde nevoilor persoanelor cu această dizabilitate. 
Asigurăm servicii de consiliere şi asistenţă socială primară, organizăm activităţi cu caracter 
psiho-social cum ar fi consiliere şi susţinere, comunicare, terapie ocupaţională şi, evident, 
acordăm servicii de traducere în limbaj mimico - gestual prin intermediul unui interpret 
autorizat”, spune Elena Creangă, directorul Centrului de Zi „Sf. Proroc Zaharia”, 

Obiectivul principal al centrului îl constituie prevenirea excluderii sociale a persoanelor cu 
deficienţe de auz şi vorbire şi a familiilor acestora. „Ei vin pentru aici că se simt în largul lor. 
Astăzi au participat la o acţiune organizată de preotul Mihai Prodan de la Biserica Sfântul Sava 
cel Sfinţit, care le-a vorbit beneficiarilor centrului de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Părintele 
cunoaşte limbajul mimico-gestual, poate purta un dialog cu beneficiarii noştri. Ei pun întrebări, 
emit opinii şi asta îi face să treacă mai uşor peste faptul că reprezintă o comunitate care 
interacţionează în mod greoi cu restul societăţii. Acţiunile cu tentă religioasă au loc frecvent, 
însă nu sunt singurele pe care le organizăm. Beneficiarii joacă şah, tenis de masă şi rummy, vin la 
şedinţele de kinetoterapie şi masaj terapeutic, se înscriu la excursii, pictează, participă la 
dezbateri pe diverse teme”, mai spune  şefa centrului.  

Fără îndoială, misiunea angajaţilor centrului ar fi mult mai dificilă dacă alături de ei nu s-ar afla 
oameni pentru care ajutorarea semenilor este un scop al vieţii. Preotul Mihai Prodan de Biserica 
Sfântul Sava este unul dintre aceştia. Este absolvent al Facultăţii de Teologie din Piteşti, unde şi-
a însuşit limbajul mimico-gestual, iar acum poate comunica cu persoanele cu deficienţe de auz. 
Părintele Prodan este ajutat de Ovidiu Vasiliu, absolvent al Facultăţiide Teolgie „Dumitru 
Stăniloae” din Iaşi. După ce şi-a dat examenul de capacitate a descoperit că este bolnav de 
meningită acută, pierzându-şi aproape în totalitate auzul. A abandonat planul de a se hirotonisi 

https://www.monitorulbt.ro/prima-pagina/2022/07/02/bani-de-la-cj-alocati-pentru-biserici/
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şi a ales să îl sprijine pe părintele Mihai în activităţile sale. 

Facturi plătite prin... semne! 

Însă marele avantaj al celor care frecventează Centrul de Zi „Sf. Proroc Zaharia” îl reprezintă 
faptul că, aici, găsesc rezolvarea problemelor personale. Elena Creangă ne-a vorbit varietatea 
acestor probleme şi modul cum au fost ele rezolvate. „În general, sunt probleme ce ţin de 
comunicarea cu furnizorii de utilităţi sau cu diverse instituţii. De unii singuri, se fac greu înţeleşi. 
Statul nu le pune la dispoziţie un interpret autorizat în limbaj mimico-gestual şi de aceea aplează 
la noi. De exemplu, mergem cu ei la bănci, în cazul când un beneficiar doreşte să facă un credit. Îi 
ajutăm să-şi plătească serviciile la operatorii de telefonie mobilă, facturile la gaz şi curent sau le 
oferim suport în relaţia cu asociaţia de proprietari. Alţii vin la noi pentru a ne cere să îi ajutăm în 
găsirea unui loc de muncă. Am reuşim să angajăm doi beneficiari la un important hipermarket 
din oraş, iar ceea ce este impresionant este feed-back-ul oferit de angajator, extrem de mulţumit 
de seriozitatea şi munca prestată de cei doi”.  

O altă zonă în care ajutorul acordat de specialiştii DAS Iaşi este vital are în vedere relaţiile 
familiale ale surdo-muţi. Unii au copii normali, cu care le este greu să se înţeleagă. Aşa se ajunge 
în situaţia ca şi aceştia să frecventeze centrul, pentru a primi sprijin şi consiliere. „Această 
complexitate de probleme face dificilă cuantificarea numărului de beneficiari. Bun, mergem într-
o vizită şi bifăm participarea a 10 beneficiari. Dar rămân celelalte zone în care ne implicăm la 
modul pe care vi l-am expus. Iată de ce activitatea noastră nu trebuie cântărită prin prisma 
numărul de persoane prezente la o acţiune, în realitate numărul celor care ne cer sprijinul este 
mult mai mare”, mai spun angajaţii centrului.  De altfel, în ultima vreme, se remarcă o creştere a 
numărului celor care trec pragul centrului. „Nu uitaţi că au fost doi ani de pandemie. Oamenii au 
stat acasă, s-au protejat... De-abia acum se revine la o stare de normalitate dorită de toată 
lumea”, mai explică angajaţii DAS.   

O mână întinsă către refugiaţii ucrainieni 

O dovadă certă a utilităţii centrului o constituie faptul că au ajuns să apeleze la ajutorul celor de 
aici persoane cu deficienţe de auz şi vorbire din Ucraina. „Avem un cuplu care nu mai doreşte să 
se întoarcă în Ucraina şi care ne-a solicitat sprijin în găsirea unor locuri de muncă. În cazul lor, 
marea problemă o reprezintă eliberarea documentelor care le atestă handicapul şi fără de care 
nu se pot angaja. Ei deţin aceste hârtii, eliberate de statul ucrainean, dar care la noi nu sunt 
valabile”, mai spune Elena Creangă.  Tudor DAMASCHIN 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/centrul-de-zi-a-sf-proroc-zahariaa-a-doua-
casa-a-surdo-mutilor-din-iasi--217528921.html 

 

 

3. Semnificaţii şi coincidenţe stranii legate de disputa mitropoliilor actuale şi 

viitoare – pamflet publicat de Ziarul de Iaşi, pe 2 iulie 

Pentru că ieri am auzit că ne-au cam probozit olecuţă, amical, unele feţe bisericeşti din zona 
mitropoliei, pe motiv că n-ar fi Fluturelul bocovinean pe atât de isteţ şi influent pe cât ar vrea să 
pară în lumea asta preoţească, şi că elucubraţiunile alea ale lui cu mitropolie la Suceava n-ar 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/centrul-de-zi-a-sf-proroc-zahariaa-a-doua-casa-a-surdo-mutilor-din-iasi--217528921.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/centrul-de-zi-a-sf-proroc-zahariaa-a-doua-casa-a-surdo-mutilor-din-iasi--217528921.html


7 

 

 

trebui luate prea în serios, ei bine, pentru asta am zis că musai să mai venim cu ceva amănunte 
pe care unii prelaţi de la Iaşi, fie cu iertare, par a nu le fi sesizat.  

De-un par egzamplu, poate puţini îşi amintesc, dar după moartea arhiepiscopului Pimen al 
Sucevei şi Rădăuţilor, peste tot se auzea că lucrurile sunt clare, şi că succesorul lui Pimen, fie-i 
ţărâna uşoară, care a fost un bun preten de-al fluturelului, nu poate fi altcineva decât preotul 
Damaschin Dorneanu, actualul episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, carele e un 
pretenar şi mai bun de-al fluturelului, şi carele, iarăşi fie-ne cu iertare, era bârfit de mulţi că ar fi 
în prea strânse legături lumeşti cu sforarii politici, imobiliari sau de biznis din zonă. 

Ei bine, cand a fost să vină numirea, surpriză pe tătă linia: arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor nu 
a fost pus amicul şi apropiatul lui Fluturel, ci, ca să vezi, omul trimis de mitropolitul de la Iaşi, 
dar agreat şi de patriarh, adicătelea Calinic Botoşăneanul. Staţi însă puţin şi nu mânaţi, căci 
poate v-a scăpat un mic amănunt recent. 

Când a făcut acele declaraţii referitoare la viitoarea posibilă mitropolie de la Suceava, Fluturel 
ghici pe cine îl avea de-a stânga lui? Da, aţi ghicit: nicidecum pe Calinic ieşeanul, ci pe Damaschin 
flutureanul. Ce poate aşadar să însemneze oare asta? Păi, ce altceva decât că, după socoata 
noastră, iote, astăzi este în cărindariul ortodox taman ziua sfântului ierarh Leontie de la Rădăuţi, 
dar, atenţie mare, şi ziua sfinţilor mucenici doctori fără de arginţi Cosma şi Damian. Hopaa!? 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/semnificatii-si-coincidente-stranii-legate-de-disputa-
mitropoliilor-actuale-si-viitoare--327382.html 

 

 

4. Taina Sfântului Maslu la Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, din zona vale 

– publicat de NewsPaşcani, pe 3 iulie 

Luni, 4 iulie, începând cu ora 18.00, credincioşii sunt invitaţi să participe la Sfânta Taină a 
Maslului, la Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, din zona vale, lângă sediul Poliţiei. 

Soborul celor şapte preoţi, va fi condus de PĂRINTELE VICHENTIE AMARIEI, stareţul Sfintei 
Mănăstirii Secu. 

Bucurie şi binecuvântare, transmit tuturor preot paroh IOAN ISAC şi preot FLORIN CĂLĂRAŞU. 

https://newspascani.com/taina-sfantului-maslu-la-biserica-adormirea-maicii-domnului-din-
zona-vale/ 

 

 

5. Fermierii ieşeni combat seceta cu lumânări şi icoane! – publicat de Evenimentul 

de Iaşi, pe 4 iulie 

 * doar în ultima lună, aproape 350 hectare de culturi de toamnă şi peste 17 hectare de culturi de 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/semnificatii-si-coincidente-stranii-legate-de-disputa-mitropoliilor-actuale-si-viitoare--327382.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/semnificatii-si-coincidente-stranii-legate-de-disputa-mitropoliilor-actuale-si-viitoare--327382.html
https://newspascani.com/taina-sfantului-maslu-la-biserica-adormirea-maicii-domnului-din-zona-vale/
https://newspascani.com/taina-sfantului-maslu-la-biserica-adormirea-maicii-domnului-din-zona-vale/
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primăvară au fost afectate de seceta pedologică * pentru culturile calamitate, fermierii pot primi 
subvenţii: 925 lei pentru un hectar de grâu şi secară, 805 lei/ha triticale, 912 lei/ha orz, 772 
lei/ha ovăz, 1.002 lei/ha rapiţă 

 Doar divinitatea mai poate face ceva pentru culturile distruse de seceta gravă din judeţul Iaşi. 
Oamenii din satul Coarnele Caprei, împreună cu preotul paroh, s-au rugat şi au aprins lumânări 
cu speranţa că vor putea „aduce” ploaia şi în această zonă puternic afectată de lipsa 
precipitaţiilor. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât efectele secetei au fost înregistrate încă din 
primăvară. 

La Iaşi a fost înfiinţată o comisie la nivelul Instituţiei Prefectului, pentru a evalua, până în 
toamnă, pagubele produse de calamitate. Doar în ultima lună au fost identificate peste 350 de 
hectare afectate de secetă. „Prin ordin al prefectului a fost înfiinţată o comisie de constatare şi 
evaluare a pagubelor cauzate de seceta pedologică la culturile agricole. Comisia va fi formată din 
trei membri, un reprezentant al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi, un reprezentant al 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Iaşi şi un reprezentant al 
administraţiei publice locale. Situaţiile rezultate în urma evaluărilor vor fi transmise la 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. La nivelul Direcţiei pentru Agricultură s-a 
monitorizat situaţia culturilor afectate de seceta pedologică, în ultima lună fiind identificate 
aproape 350 hectare de culturi de toamnă şi peste 17 hectare de culturi de primăvară”, a 
declarat Bogdan Cojocaru, prefectul judeţului Iaşi. 

Pentru culturile calamitate, fermierii pot primi subvenţii din partea statului. Spre exemplu, 
pentru un hectar de grâu şi secară se va primi suma de 925 de lei, triticale 805 lei/hectar, orz - 
912 lei, ovăz - 772 lei şi rapiţă 1.002 lei/hectar. Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare pentru că, 
spun autorităţile, în ultimii ani a scăzut foarte mult numărul exploataţiilor agricole de 
dimenisiuni foarte mici. 

„Concomitent cu scănderea numărului de exploataţii agricole foarte mici, a crescut ponderea 
exploataţiilor agricole care au utilizat suprafeţe mai mari de 10 ha, la 4,2% în anul 2020, faţă de 
2,2% în anul 2010.Numărul exploataţiilor agricole de dimensiuni mici (suprafaţă agricolă 
utilizată de până la 1 hectar) s-a diminuat în anul 2020 faţă de anul 2010 cu 488 de mii de 
exploataţii agricole, respectiv cu 24,2%”, se arată într-un raport al Institutului Naţional pentru 
Statistică. 

Seceta ucide peştii din iazuri 

Afectaţi de secetă sunt şi fermierii din acvacultură. Lipsa precipitaţiilor a redus foarte mult 
volumul de apă din iazurile şi lacurile de pe raza judeţului Iaşi. „Seceta din acest an, ca şi cele din 
ultimii şase ani, care au fost succesivi cu excepţia lui 2019, afectează profitabilitatea fermelor. Ne 
aşteptăm ca producţiile să fie mai mici şi chiar în situaţii extreme să avem mortalităţi 
semnificative. Mai mult, fermele piscicole sunt habitate şi pentru sute de specii de păsări şi în 
condiţiile în care nu există apă, aceste păsări vor pleca”, a spus Eugen Platon, preşedinte 
Romfish. 

Ca şi în cazul agriculturii, acvacultura are nevoie de sisteme de irigaţii dar, din păcate, Iaşul stă 
foarte prost şi la acest capitol. Piscicultura nu este prevăzută nici în schemele de subvenţii 
pentru calamitate motiv pentru care mulţi fermieri se aşteaptă la ce este mai rău. „Noi nu 
suntem cuplaţi la sistemele de irigaţii, dar aşa cum sunt fermierii din agricultură. Nu suntem 
percepuţi ca făcând parte din agricultură. Acvacultura este percepută ca o ramură a agriculturii. 
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Şi dacă se stabilesc compensaţii pentru pierderile cauzate de secetă, să fim şi noi beneficiarii 
acestor compensaţii. Trebuie să mai ţinem cont că peştele este singurul animal din zootehnie 
care nu a primit niciodată subvenţie”, a mai spus Eugen Platon, preşedinte Romfish. Ruxandra 
CAŞU 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/fermierii-ie-eni-combat-seceta-cu-lumanari-
i-icoane--217528933.html 

 

 

6. Iaşul, premiat la Gala Destinaţia Anului 2022 în România, la categoria City 

Break – publicat de 24:Ore, pe 2 iulie 

Sâmbătă, 2 iulie, la Bucureşti a avut loc decernarea premiilor Destinaţia Anului 2022 pentru 
localităţile câştigătoare la ediţia din acest an. 

În urma voturilor publicului şi ale juriului, municipiul Iaşi a fost desemnat destinaţia turistică a 
anului 2022 la categoria City Break. Premiul i-a fost acordat de organizatori primarului Mihai 
Chirica, prezent la ceremonie. 

Braşovul a câştigat titlul de Destinaţia Anului 2022 în România – Premiul Juriului, iar oraşul 
Târgovişte, ajuns în finala etapei naţionale, a primit trofeul Destinaţia Anului 2022 în Muntenia, 
Oltenia şi Dobrogea, câştigat la etapa regională. 

La categoria “Localităţi Turistice”, premiul a fost acordat oraşului Topliţa, iar loclaitatea Brezoi a 
câştigat premiul juriului. 

20.000 de nominalizări, 19 destinaţii finaliste, peste 100.000 voturi, şase destinaţii câştigătoare 
şi mii de români care şi-au susţinut destinaţiile preferate, aceastea sunt, pe scurt, datele ediţiei 
din acest an a proeictului Destinaţia Anului, iniţiat de platforma Cred în România. 

Juriul ediţiei din acest an a fost format din Dana Gonţ, Felix Tătaru şi Dragoş Anastasiu. 

https://24-ore.ro/2022/07/03/municipiul-iasi-premiat-la-gala-destinatia-anului-2022-in-
romania-la-categoria-city-break/ 

 

 

7. Soluţia „Bridging Time, Bridging Communities”, proiectată de UNStudio, a fost 

desemnată câştigătoarea concursului internaţional de arhitectură organizat de 

IULIUS, pentru o nouă dezvoltare în zona centrală a Iaşului – publicat pe 1 iulie 

de toată presa ieşeană 

Ansamblul arhitectural proiectat de UNStudio, în cadrul concursului internaţional de la Iaşi, 
organizat de compania IULIUS, a fost desemnat de un juriu de specialişti drept soluţia 
câştigătoare pentru o viitoare dezvoltare în zona centrală a Iaşului. Descris de membrii juriului 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/fermierii-ie-eni-combat-seceta-cu-lumanari-i-icoane--217528933.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/fermierii-ie-eni-combat-seceta-cu-lumanari-i-icoane--217528933.html
https://24-ore.ro/2022/07/03/municipiul-iasi-premiat-la-gala-destinatia-anului-2022-in-romania-la-categoria-city-break/
https://24-ore.ro/2022/07/03/municipiul-iasi-premiat-la-gala-destinatia-anului-2022-in-romania-la-categoria-city-break/
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drept „răspunsul cel mai complet şi echilibrat la întregul set de criterii din tema concursului”, 
proiectul propus de UNStudio a răspuns cu multă creativitate şi inovaţie tuturor provocărilor 
generate de caracteristicile amplasamentului, unul cu un patrimoniu istoric şi cultural dominant 
şi valoros. 

După două zile de deliberări, juriul format din arhitecţii Şerban Ţigănaş, Augustin Ioan, Dragoş 
Ciolacu, Mihai Corneliu Drişcu, Matei Bogoescu şi istoricul Cătălin Turliuc, specializaţi în aspecte 
de patrimoniu, urbanism, arhitectură contemporană şi valorificarea spaţiului public, a desemnat 
câştigătorul concursului internaţional de arhitectură a cărui provocare a fost propunerea unui 
ansamblu arhitectural contemporan, care să completeze peisajul urban actual din centrul 
Iaşului, definit de repere emblematice, cu diferite vârste arhitecturale. 

Cele patru soluţii oferite de reputatele birouri de arhitectură invitate au demonstrat, în egală 
măsură, o profunzime deosebită a cercetării şi cunoaşterii contextului complex şi particular al 
terenului pe care se va construi viitorul ansamblu. Strategiile de relaţionare cu acest context au 
fost diferite, nelipsind din niciuna dintre acestea atenţia pentru calitatea spaţiilor publice, a 
perspectivelor esenţiale către monumentele istorice, pentru natură şi componenta socială, cât şi 
pentru punerea în valoare a recentelor descoperiri arheologice din zonă. 

 „Am aşteptat cu entuziasm răspunsul la tema formulată oferit de cei patru participanţi în 
concurs, ştiind încă de la început cât de grea va fi misiunea juriului de a le departaja. Toate 
lucrările au fost de o înaltă calitate din perspectiva îndeplinirii criteriilor care trebuiau 
respectate şi am constatat că fiecare dintre birourile participante la acest concurs a depus un 
efort conceptual consistent. Suntem bucuroşi că am reuşit desemnarea unui proiect câştigător 
care poate reseta relaţia dintre arhitectura contemporană şi cea istorică, atât la nivel local, cât, 
de ce nu, şi la nivel naţional”, a declarat preşedintele juriului, dr. arh. Şerban Ţigănaş. 

„Bridging Time, Bridging Communities” 

Proiectul a fost gândit de arhitecţii UNStudio din Amsterdam şi este dezvoltat pe principiul 
„construind în jurul orizontului”. În motivaţia deciziei, juriul concluzionează că „soluţia 
volumetrică este cea mai aplatizată dintre toate propunerile, construind un plan de relaţionare 
cu orizontul oraşului, care este în acelaşi timp şi o amplificare a platoului pieţei Palatului 
Culturii. Se oferă, astfel, o experienţă de 360 de grade către silueta Iaşului şi peisajul urban. 
Conexiunile spaţiale între cotele superioare şi inferioare se fac prin traseul plantat, o adevarată 
oază”. 

Totodată, juriul a remarcat că „înrămarea perspectivelor spre principalele monumente este o 
tehnică reuşită, care fragmentează baza ansamblului în şase corpuri distincte, asigurând 
permeabilitatea la nivelul pietonilor şi permiţând traseele de parcurgere a spaţiilor. Se 
realizează, astfel, o adevărată cameră urbană, care devine o destinaţie atractivă, atât pentru 
public, cât şi pentru rezidenţi. Atmosfera propusă este complexă, diferită şi generoasă, cu o 
multitudine de planuri suprapuse, în care natura şi arhitectura contemporană creează spaţii de 
relaxare pentru toate categoriile de utilizatori ai locului. Proiectul este foarte deschis prin 
flexibilitate pentru adaptări în timp, atât a locuinţelor, cât şi a spaţiilor publice”.   

Un alt aspect apreciat de specialişti a fost acela că „propunerea lucrează inteligent cu separaţii şi 
continuităţi gradiente de intimitate a spaţiilor comune exterioare şi interioare, toate legate de o 
expresie arhitecturală contemporană clară şi subtilă în acelaşi timp. Sustenabilitatea propunerii 
oferă o alternativă structurală hibridă avansată, care poate ajunge prin dezvoltarea proiectului 
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la o amprentă de carbon remarcabil de scăzută”. 

„Sunt fără cuvinte. Am sperat să câştigăm, dar nu ne-am aşteptat, pentru că toate birourile au 
făcut proiecte uimitoare. Suntem foarte încântaţi, dar şi curioşi, pentru că este un proiect foarte 
dificil. Asta ne aduce entuziam, dar ne şi responsabilizează, pentru că va trebuie să gestionăm 
toate provocările. Dar, la final, cred că va fi un demers foarte satisfăcător”, a spus Stella 
Nikolakaki, Senior Architect and Project Manager UNStudio. 

Aflat la Iaşi la evenimentele de prezentare a soluţiilor, Arjan Dingsté, Director şi Senior Architect 
UNStudio, a spus în cadrul vernisajului că: „e a patra oară când vin în Iaşi şi de fiecare dată 
descopăr câte ceva nou. Am studiat foarte, foarte mult pentru a realiza un proiect care să 
respecte monumentele din oraş. Sper să ne susţineţi viziunea, pentru că am fost foarte 
entuziasmaţi să lucrăm la acest proiect. Am adus un proiect foarte sustenabil pentru oraş, dar şi 
pentru generaţiile viitoare, şi suntem foarte onoraţi să facem parte din acest demers”. 

Organizator al concursului este compania IULIUS, care a dorit ca, astfel, să dezvolte un proiect 
fundamentat pe viziunea locuitorilor oraşului, pe aşteptările unei comunităţi şi pe aspiraţiile 
unei generaţii. „Acum trei ani de zile, când am pornit la acest drum, grupul IULIUS a promis să 
atragă cele mai bune companii de arhitectură din lume într-un concurs din care să rezulte o 
propunere într-o zonă care pentru ieşeni înseamnă foarte mult. Iar o zonă de o asemenea 
complexitate şi valoare istorică ne-a determinat să ţintim spre specialişti din domeniu din 
topurile mondiale. Am fost impresionaţi de toate proiectele participante în concurs şi credem că 
fiecare dintre ele a venit cu o viziune valoroasă, confirmând încă o dată înalta clasă a birourilor 
de arhitectură participante în concurs. Sperăm ca ieşenii să fie mândri de viitorul proiect, 
finalizarea concursului fiind o primă etapă, pentru că de acum urmează parcursul firesc al unei 
dezvoltări, de avizare, autorizare şi consultare publică, care să conducă la proiectul final”, a spus 
Raluca Munteanu, Director Dezvoltare IULIUS. 

*** 

Patru birouri din topurile mondiale de arhitectură au participat la concursul internaţional cu 
invitaţi, organizat de IULIUS, la Iaşi, cu scopul construirii unui reper arhitectural contemporan, 
pentru oraşul de astăzi şi mâine. Soluţiile au fost propuse de FosterÂPartners, MVRDV, UNStudio 
şi Zaha Hadid Architects, birouri de arhitectură care şi-au pus semnătura asupra unor clădiri 
emblematice de pe tot mapamondul şi care au lucrat în premieră pentru un concurs de 
specialitate în ţara noastră. 

Viziunea lor poate fi descoperită în soluţiile expuse în cadrul expoziţiei „Un Iaşi pentru viitor”, 
găzduită de Palatul Culturii din Iaşi, partener al evenimentului, în perioada 30 iunie – 14 iulie 
2022, programul fiind de marţi până duminică, în intervalul 10.00 – 17.00, dar şi pe platforma 
online www.iasipentruviitor.ro. 

https://www.ieseanul.com/solutia-bridging-time-bridging-communities-proiectata-de-
unstudio-a-fost-desemnata-castigatoarea-concursului-international-de-arhitectura-organizat-
de-iulius-pentru-o-noua-dezvol/ 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/zona-centrala-a-iasului-va-fi-remodelata--
217528797.html 

https://pressone.ro/patru-idei-si-un-castigator-detaliile-din-spatele-proiectelor-concursului-

https://www.ieseanul.com/solutia-bridging-time-bridging-communities-proiectata-de-unstudio-a-fost-desemnata-castigatoarea-concursului-international-de-arhitectura-organizat-de-iulius-pentru-o-noua-dezvol/
https://www.ieseanul.com/solutia-bridging-time-bridging-communities-proiectata-de-unstudio-a-fost-desemnata-castigatoarea-concursului-international-de-arhitectura-organizat-de-iulius-pentru-o-noua-dezvol/
https://www.ieseanul.com/solutia-bridging-time-bridging-communities-proiectata-de-unstudio-a-fost-desemnata-castigatoarea-concursului-international-de-arhitectura-organizat-de-iulius-pentru-o-noua-dezvol/
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/zona-centrala-a-iasului-va-fi-remodelata--217528797.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/zona-centrala-a-iasului-va-fi-remodelata--217528797.html
https://pressone.ro/patru-idei-si-un-castigator-detaliile-din-spatele-proiectelor-concursului-de-arhitectura-de-la-iasi
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8. Ştim cine va fi următorul şef al judeţului Iaşi. Dar viitorul primar nu e sigur, 

deşi există 2 favoriţi – opinie publicată de TopIaşi, autor Aurel Dobaşu 

În urmă cu o săptămână cel mai important om de afaceri ieşean, Iulian Dascălu, lipsea parcă 
ostentativ de la cel mai aşteptat moment de business al anului: prezentarea proiectelor 
arhitecturale pentru faza 3 a PALAS-ului. Nu a explicat de ce a lipsit de la oficializarea unei 
afaceri de peste 60 milioane euro, dar bănuiala multora e că a vrut să evite să fie pozat alături de 
ultrapenalii primar şi şef al Consiliului Judeţean Iaşi (Mihai Chirica şi Costel Alexe dând "buzna" 
la acest eveniment). Ca o completare a acestei bănuieli, în momentul în care şeful CJ a confiscat 
microfonul şi a început să se laude cum dezvoltă el Iaşul, managerul general al PALAS s-a întors 
cu spatele la vorbitor. 

Nu există o metaforă mai bună pentru a descrie ce simte mediul de afaceri local, de fapt întreg 
Iaşul, faţă de actualii şefi ai administraţiei locali. Primarul Mihai Chirica şi şeful CJ Costel Alexe 
au ajuns să fie ciumaţi, toată lumea normală la cap vrea ca Iaşul să scape de aceşti doi 
ultrapenali.  

Numai că PNL continuă să-i ţină în braţe şi pe funcţii, spunând public ADIO alegerilor din 2024.  

        PSD şi USR nu au forţa de a schimba acum acest scenariu de coşmar pentru Iaşi (din cauza 
lui Chirica şi Alexe Iaşul e ocolit de marile investiţii publice şi private externe). Iar dacă nu pot 
face nimic în 2022 partidele ar trebui să se pregătească să "schimbe foaia" chiar de la primele 
alegeri.  

La USR însă e haos total. Sunt 5 parlamentari şi 7 candidaţi la Primărie, toţi se faultează pe la 
spate, unul spune ceva iar imediat apare altul care îl contrazice. E un partid în plină implozie, 
rezultatul a 6 ani de management stil Cosette Chichirău.  

În concluzie PSD pare dacă nu deja câştigător măcar favorit detaşat pentru alegerile din 2024. La 
Consiliul Judeţean chiar nu mai există dubii, acolo va concura Maricel Popa şi va câştiga lejer 
şefia judeţului.  

Discuţia e pe cine trimite PSD la Primărie. A fost scos la încălzire şeful ApaVital, om care se poate 
lăuda cu sute de milioane de euro atrase deja, atu extraordinar după catastrofa numită Mihai 
Chirica. Numai că Doruş nu prea ar vrea, lui îi e foarte comod şi bine în castelul său de la regia de 
apă, de ce să vină la Primărie să fie hăituit? Evident însă că dacă la mijlocul anului 2023 îl sună 
premierul Ciolacu şi-l "roagă" să candideze nu prea va putea spune NU.  

PSD mai are şi varianta Cătălin Urtoi, un om excelent văzut de ieşeni, deci câştigător sigur al 
Primăriei dacă ar avea un partid mare în spate. Simbolul luptei proautostradă nu vrea însă să 
audă de înrolarea în PSD. Coabitează cu acest partid pentru binele autostrăzilor, dar nu e 
membru şi nici nu cred că ar ajunge vreodată. Urtoi ar putea candida însă ca independent 
susţinut de PSD, o variantă fericită şi câştigătoare pentru ambele părţi.  

https://pressone.ro/patru-idei-si-un-castigator-detaliile-din-spatele-proiectelor-concursului-de-arhitectura-de-la-iasi
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Sigur, pot apărea şi suprize neaşteptate care să reconfigureze scena, dar nu prea văd cum: PNL 
poate să iasă de acum zi de zi, timp de 2 ani, să spună că regretă susţinerea penalilor, nu-i va mai 
crede nimeni. USR are un potenţial mare în mediul urban dar implozia filialei a dezamăgit deja 
pe mulţi. Iar dacă PSD vine cu un "tehnocrat" gen Doruş sau Urtoi atunci multe voturi ale 
electoratului USR se vor duce, paradoxal, spre zona PSD. Dinspre celelalte partide nu văd posibil 
nici un "şoc". PMP e aproape îngropat, AUR va rămâne la 10% iar restul nu contează chiar deloc. 

Aurel DOBAŞU 

https://www.topiasi.ro/homepage/topiasi/26920-%C5%9Ftim-cine-va-fi-urm%C4%83torul-
%C5%9Fef-al-jude%C5%A3ului-dar-viitorul-primar-nu-e-sigur,-de%C5%9Fi-exist%C4%83-2-
favori%C5%A3i.html 

 

 

9. Crize, amăgiri şi limpeziri – opinie de pr. Constantin Sturzu, publicată de 

Ziarul de Iaşi pe 2 iulie 2022 

Între cei 12 ucenici mai apropiaţi, Mântuitorul a ales şi pe doi care aveau să comită acte de 
trădare cumplite: este vorba despre Iuda, cel care L-a vândut, şi despre Petru (Chefa), cel care s-
a lepădat de trei ori de El, în mod public. Nu ştia Domnul pe cine alege?  

Nu vedea El în inima lor şi nu sesiza slăbiciunea lor? Ba da, cu siguranţă, da. Ba chiar vedem că îi 
şi avertizează pe fiecare dintre cei doi că vor face respectivul gest de trădare. Atunci? De ce i-a 
mai tolerat lângă Dânsul, ba le-a mai şi încredinţat misiunea de a propovădui Evanghelia şi le-a 
dat puterea de a face minuni (cf. Luca 10, 1-20)? 

Evident, răspunsul nu poate fi decât unul singur: din iubire. Din acea iubire pe care Hristos o 
revarsă asupra ucenicilor spre a le vindeca inimile lor vulnerabile, predispuse la astfel de fapte, 
sub influenţa diavolului. Ştia că numai ţinându-i aproape de El puteau creşte şansele ca aceştia 
să se trezească şi să-şi întoarcă inima spre Dumnezeu (adică să se limpezească). A sperat asta 
pentru Petru - şi el s-a pocăit -, a sperat asta şi pentru Iuda Iscarioteanul, care însă a ales să se 
spânzure (a ales, nu a fost predestinat spre asta; despre Iuda s-a prorocit/ pre-văzut că Îl va 
vinde pe Hristos - cum despre Petru s-a spus de dinainte că se va lepăda de Dânsul -, dar nicăieri 
nu se spune şi ce va face după acest gest de trădare; putea şi el să se pocăiască). 

Faptul că Iuda şi Petru au trădat nu înseamnă că ceea ce i-a învăţat Hristos Domnul pe aceştia e 
mai puţin adevărat şi nici nu scade vreun pic valoarea învăţăturilor Sale! Nici nu poate constitui 
o scuză pentru necredinţa noastră. Ba, dimpotrivă, poate să ne întărească în convingerea că 
Dumnezeu ne respectă cu adevărat libertatea şi ne iubeşte cu tot cu slăbiciunile noastre, dacă 
are puterea de a ţine lângă El până şi pe cei despre care ştie dinainte că Îl vor trăda. Un 
Dumnezeu Care ne iubeşte atât de mult, Care are atâta încredere în noi, dar Care pune preţ la 
modul absolut pe libertatea noastră, nu poate fi decât un Dumnezeu vrednic de dorit! Singurul 
Căruia să I te închini! 

*** 

Nediscriminarea autentică înseamnă să iubeşti omul indiferent de starea lui morală sau de 

https://www.topiasi.ro/homepage/topiasi/26920-%C5%9Ftim-cine-va-fi-urm%C4%83torul-%C5%9Fef-al-jude%C5%A3ului-dar-viitorul-primar-nu-e-sigur,-de%C5%9Fi-exist%C4%83-2-favori%C5%A3i.html
https://www.topiasi.ro/homepage/topiasi/26920-%C5%9Ftim-cine-va-fi-urm%C4%83torul-%C5%9Fef-al-jude%C5%A3ului-dar-viitorul-primar-nu-e-sigur,-de%C5%9Fi-exist%C4%83-2-favori%C5%A3i.html
https://www.topiasi.ro/homepage/topiasi/26920-%C5%9Ftim-cine-va-fi-urm%C4%83torul-%C5%9Fef-al-jude%C5%A3ului-dar-viitorul-primar-nu-e-sigur,-de%C5%9Fi-exist%C4%83-2-favori%C5%A3i.html
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condiţia socială. Proclamând, cu puterea legii, faptul că nu există anormalitate sau boală în 
comportamentele deviante, nu faci decât să muţi fundamentul nediscriminării de pe preţuirea 
oricărui om, adică un lucru pozitiv, pe negarea existenţei vreunui motiv de diferenţiere între 
faptele oamenilor. Iar genul acesta de gândire nu numai că nu-i ajută pe cei “discriminaţi” ci, 
dimpotrivă, le provoacă disperare. E disperarea pe care ar încerca-o şi bolnavul de cancer dacă, 
în loc să i se asigure o îngrijire medicală corespunzătoare, ar fi amăgit cu gândul că e absolut 
firesc ceea ce trăieşte, că nu e altceva decât un mod de viaţă. Or, nici o ideologie nu poate ţine loc 
de leac! Şi nici nu poate rezolva crizele prin care trece acum omenirea. 

*** 

Cu lacrimi de pocăinţă să cerem lui Dumnezeu toate cele de folos vieţii noastre! Aşa cum este 
cazul rugăciunilor ce se fac acum, când pământul e însetat de apă, iar noi cerem Domnului “să 
slobozească ploi line şi rouă aducătoare de roadă pe pământ”. Unii taxează aceste rugăciuni ale 
preoţilor şi ale credincioşilor drept “un reflex al unei mentalităţi medievale”, mentalitate opusă 
gândirii luminate de azi, care propune sisteme de irigaţie şi săparea de fântâni mai adânci. În 
fapt, nu este nici un fel de opoziţie între acţiuni de acest gen şi rugăciunile Bisericii. Ne împiedică 
lungile litanii să săpăm puţuri adânci şi să refacem sistemele de irigaţie din agricultură? Fiecare 
este chemat să-şi facă datoria, să lucreze cu dragoste, după talantul său, la binele obştesc. Există 
şi rugăciuni pentru sănătate, dar niciodată un preot nu va îndemna să se facă Sfântul Maslu unui 
om cu piciorul fracturat, ci-l va trimite la medicul ortoped. Rugăciunea însoţeşte, nu înlocuieşte 
tratamentul medical. 

*** 

Dacă vrem să ne ridicăm în ochii lui Dumnezeu, e nevoie să ne coborâm cât mai jos în ochii 
noştri. Orice tentativă de a ne ridica pe noi înşine eşuează în prăpastia slavei deşarte. Precum 
Icar - cel care şi-a pus nădejdea în aripile de pene lipite cu ceara ce s-a topit la apropierea de 
soare. Însă, dacă ne smerim, chiar şi dacă nu am fi înălţaţi de Dumnezeu sau slăviţi de oameni, 
nici nu mai putem cădea undeva. Sfântul Macarie cel Mare ne explică: “Omul smerit nu cade 
niciodată. Aflându-se deja mai jos decît ceilalţi, unde mai poate cădea?”. Limpede, nu-i aşa? 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/crize-amagiri-si-limpeziri--327358.html 

 

 

10. Ceremonial la statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din Bacău – publicat de 

Deşteptarea, pe 3 iulie 

Împlinirea a 518 ani de la trecerea la cele veşnice a marelui domnitor moldovean Ştefan cel Mare 
şi Sfânt a fost marcată, în Bacău, sâmbătă, 2 iulie, printr-un scurt ceremonial religios şi militar 
care a avut loc la statuia ecvestră a domnitorului din zona Catedralei ortodoxe „Înălţarea 
Domnului”. 

La evenimentul organizat de Filiala Bacău Cultul Eroilor au participat, alături de preşedintele şi 
prim-vicepreşedintelui acesteia, Dănuţ Voicu şi Cristinel Aioanei, viceprimarul Liviu Miroşeanu 
şi consilierul judeţean Ilie Bârzu. 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/crize-amagiri-si-limpeziri--327358.html
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Ceremonialul a început cu o slujbă religioasă ţinută de părintele Paraschiv Banciu, de la Biserica 
„Sf. Treime” a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean. Apoi, despre personalitatea marelui 
voievod a vorbit istoricul Vilică Munteanu – vicepreşedinte al Filialei judeţene Cultul Eroilor, dar 
referiri la semnificaţia evenimentului au fost făcute şi de Liviu Miroşeanu şi Ilie Bârzu. 

La statuie, unde au făcut de gardă militari ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Ştefan cel 
Mare”, au fost depuse coroane de flori din partea Primăriei Municipiului Bacău şi a Filialei 
judeţene „Colonel Corneliu Chirieş” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”. 

https://www.desteptarea.ro/ceremonial-la-statuia-lui-stefan-cel-mare-si-sfant-din-bacau/ 

 

 

11. Credincioşii din Episcopia Huşilor sunt aşteptaţi, miercuri după-amiază, în 

municipiul Huşi, la procesiunea cu moaştele Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi – 

publicat de BZV, pe 4 iulie 

În după-amiaza zilei de miercuri, 6 iulie 2022, după slujba Vecerniei Mari şi a Litiei în cinstea 
Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi, de la ora 18.45, credincioşii din întreaga Eparhie a Huşilor sunt 
aşteptaţi la procesiunea cu moaştele Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi, ce se va desfăşura în 
municipiul Huşi, pe traseul: Catedrala Episcopală – str. Mihail Kogălniceanu - str. 1 Decembrie - 
str. A.I. Cuza (Lukoil) – str. Ştefan cel Mare –  Catedrala Episcopală. 

An de an, în ajunul hramului Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi, Huşiul este însufleţit de 
procesiunea organizată în cinstea ocrotitoarei oraşului şi a întregii Episcopii. 

Huşiul este singurul loc din ţară unde se păstrează moaşte ale Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi. 

Întrerupt abrupt de regimul comunist ateu, însă reluat în anii din urmă, pelerinajul cu moaştele 
Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi aduna credincioşi de pe ambele maluri ale Prutului, Sfânta 
intrând, încă din 1787, în conştiinţa oamenilor ca cea care „aduce multă mângâiere şi uşurare 
creştinilor, mai ales în boli, supărări şi în nenorociri” – după cum mărturisea, în 1933, arhiereul 
Veniamin Pocitan. 

„Vom stărui, an de an, ca cinstirea Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi să devină una conform luminii 
şi mărturisirii ei de credinţă, aidoma cinstirii de care se bucură, în Eparhia Iaşilor, Sfânta 
Cuvioasă Parascheva la Iaşi şi, în Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor,  Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava” - Părintele Episcop Ignatie al Huşilor 

Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi ocroteşte întreaga Eparhie a Huşilor, prin prezenţa 
binecuvântată a Sfintelor sale Moaşte (mâna stângă) în Catedrala Episcopală din Huşi, aduse aici 
prin efortul Episcopului Iacov Stamati în anul 1787, de la Mănăstirea Marea Lavră din Sfântul 
Munte Athos. 

https://www.bzv.ro/credincio-ii-din-episcopia-hu-ilor-sunt-a-tepta-i-miercuri-dup-amiaz-n-
municipiul-hu-i-la-procesiunea-cu-moa-tele-sfintei-mari-muceni-e-chiriachi-89535 

 

https://www.desteptarea.ro/ceremonial-la-statuia-lui-stefan-cel-mare-si-sfant-din-bacau/
https://www.bzv.ro/credincio-ii-din-episcopia-hu-ilor-sunt-a-tepta-i-miercuri-dup-amiaz-n-municipiul-hu-i-la-procesiunea-cu-moa-tele-sfintei-mari-muceni-e-chiriachi-89535
https://www.bzv.ro/credincio-ii-din-episcopia-hu-ilor-sunt-a-tepta-i-miercuri-dup-amiaz-n-municipiul-hu-i-la-procesiunea-cu-moa-tele-sfintei-mari-muceni-e-chiriachi-89535
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12. Domnitorul Ştefan cel Mare, comemorat la statuia din Centrul Civic al 

municipiului Vaslui – publicat de Monitorul de Vaslui, pe 4 iulie 

Sâmbătă, 2 iulie, când s-au împlinit 518 de la trecerea în nefiinţă a voievodului Ştefan cel Mare, 
Muzeul Judeţean a desfăşurat la statuia domnitorului din Centrul Civic al municipiului Vaslui 
manifestare comemorativă, intitulată sugestiv „Posteritatea lui Ştefan cel Mare”. 

„Posteritatea lui Ştefan cel Mare” şi-a intitulat acţiunea Muzeul Judeţean Vaslui care poartă 
numele domnitorului, acţiune prin care sâmbătă, 2 iulie 2022, începând cu ora 09:00, la statuia 
voievodului Ştefan cel Mare din Centrul Civic al Vasluiului, s-a desfăşurat un eveniment cultural 
cu ocazia împlinirii a 518 ani de la trecerea din istorie în veşnicie a marelui voievod. 

„Aşa cum se ştie, în ziua de 2 iulie 1504, Ştefan-Vodă se stingea de moarte blândă în măreaţa sa 
Moldovă, pe care ne-a lăsat-o moştenire ca fiind liberă, prosperă şi deschisă către viitor. Deşi 
candela aprinsă deasupra mormântului său de la Putna a mai pâlpâit, amintirea sa a luminat 
întotdeauna „marea biserică a conştiinţei neamului”. Şi astăzi ea se înalţă puternică, în marea 
flacără de mândrie şi recunoştinţă ce porneşte din toate inimile noastre la pomenirea zilei în 
care acest „mare împărat al românimii” a păşit în eternitate”, au transmis cei de la Muzeul 
Judeţean. 

În deschiderea evenimentului a avut loc o slujbă religioasă de pomenire a sfântului voievod, 
susţinută de protopopul Vasluiului, părintele Adrian Chirvase. Au urmat câteva discursuri prin 
care a fost evocată marea personalitate a vestitului domn al Ţării Moldovei şi au fost amintite 
marile sale fapte de vitejie şi de ctitorire. Activitatea s-a bucurat şi de un recital de poezie 
dedicat lui Ştefan-Vodă. La final, au fost depuse mai multe coroane şi flori la statuia voievodului, 
ca semn de preţuire pentru cel care a marcat în mod deosebit destinele neamului românesc. 

„Manifestările prilejuite de comemorarea marelui domn au continuat cu vernisajul Expoziţiei 
„ŞTEFAN CEL MARE. Civilizaţia vasluiană a epocii sale” – organizată de către Muzeul Judeţean 
„Ştefan cel Mare” Vaslui, în Sala „Multimedia”. Acest eveniment expoziţional dedicat epocii lui 
Ştefan cel Mare (1457-1504) a dorit să readucă în atenţia publicului vizitator personalitatea 
marelui voievod al Ţării Moldovei, ostaş neînfricat, bun diplomat şi mare ctitor. Deşi astăzi mai 
sunt puţine obiecte care să fie legate direct de persoana lui Ştefan cel Mare şi a familiei sale, 
expoziţia încearcă să recompună atmosfera epocii ştefaniene şi a moştenirii sale culturale, prin 
etalarea unor obiecte de patrimoniu din actualul judeţ Vaslui: arme şi unelte meşteşugăreşti, 
piese de cavalerie şi harnaşament, ceramică şi cahle pentru sobă, piese de artă creştină etc. Au 
fost expuse şi lucrări de artă care reflectă omagiul urmaşilor pentru marele domn şi preţuirea 
lor pentru renumitele sale fapte istorice”, a mai transmis muzeul. 

http://www.monitoruldevaslui.ro/2022/07/domnitorul-stefan-cel-mare-comemorat-la-statuia-
din-centrul-civic-al-municipiului-vaslui/ 

 

 

http://www.monitoruldevaslui.ro/2022/07/domnitorul-stefan-cel-mare-comemorat-la-statuia-din-centrul-civic-al-municipiului-vaslui/
http://www.monitoruldevaslui.ro/2022/07/domnitorul-stefan-cel-mare-comemorat-la-statuia-din-centrul-civic-al-municipiului-vaslui/
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13. Episcopul care a transformat Episcopia Huşilor dintr-un loc „prădat până la 

scândură” în „grădina Moldovei”! – publicat de VremeaNouă, pe 4 iulie 

UNICAT… Huşul este singurul loc din România în care se află moaşte ale Sfintei Mari Muceniţe 
Chiriachi, iar sentimentul acesta de apropiere face ca nădejdea să sporească faţă de cea 
supranumită „Ocrotitoarea Episcopiei Huşilor”  

RECUNOŞTINŢĂ… Dacă vasluienii au în Catedrala Episcopală a Huşilor rămăşiţele pământeşti 
ale Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi, spre care îşi îndreaptă sufletul ori de câte ori au nevoie de 
mângâiere, este pentru că ţinutul acesta istoric l-a avut cândva conducător în timpuri dificile, pe 
episcopul Iacov Stamati. Cărturar absolut prin aceea că nu se simţea împlinit doar cu ceea ce 
învăţa pentru el însuşi, ci avea o imensă bucurie în a-i susţine şi pe alţii să găsească drumul şi 
lumina învăţăturii, episcopul Iacov a fost o mare binecuvântare pentru Episcopia istorică a 
Huşilor. Cronicile vremii arată că în 1782, când a ajuns chiriarhul locului, a găsit aici o episcopie 
„prădată până la scândură”, dar pe care a avut determinarea să o transforme într-o adevărată 
„grădină a Moldovei”, în doar 10 ani de slujire. Avea doar 33 de ani când a devenit ierahul 
Huşilor, iar după un deceniu a fost ales mitropolit al Moldovei. Întreaga sa viaţă a fost, spun cei 
care s-au aplecat cu drag asupra scrierilor care vorbesc despre Iacov Stamati, un model de 
urmat. Mai ales demnitatea cu care şi-a asumat faptul că e fiul unor oameni simpli, de la ţară, de 
la care a învăţat primele şi cele mai importante repere ale dragostei şi bunei-cuviinţe, l-a inspirat 
pe Sf. Iacob de la Neamţ să scrie o poezie minunată, numită „La patronul Mitropolitului Iacob 
Stamati al Moldovei”. 

Huşul este singurul loc din România în care se află moaşte ale Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi, iar 
sentimentul acesta de apropiere face ca nădejdea să sporească faţă de cea supranumită 
„Ocrotitoarea Episcopiei Huşilor”. Pentru câţi oameni s-au rugat în cei aproape aproape 250 de 
ani la micul scrin cu mâna stângă a Muceniţei Chiriachi şi pentru câţi au primit ajutor şi nădejde 
de la Sfântă, cinstirea ei ar merita o altă amploare, cred din ce în ce mai mulţi credincioşi ai 
locului, la fel cum un loc anume în conştiinţa tuturor ar trebuie să aibă şi episcopul Iacov 
Stamati. Într-o scriere a preotului Ionel Cuţuhan, episcopul Iacov Stamati este prezentat în 
lumina unui ierarh de excepţie: „Mitropolitul Iacob Stamati s-a născut la 24 iunie 1749, în 
Transilvania, în ţinutul Bistriţei. Despre familia lui ştim foarte puţine lucruri, din tradiţiile 
familiale sau din relatările biografului său, medicul sas Andreas Wolf. Potrivit acestuia, Iacob s-a 
născut din părinţi „săraci şi smeriţi”. Tatăl său s-ar fi numit Alexandru Stamati, iar pe mama sa, o 
femeie simplă din Transilvania, nu o cunoaştem după nume, fiindu-ne prezentată din literatura 
care istoriseşte vizita pe care a făcut-o la Iaşi, fiului ei, ajuns mitropolit. (…) Perioada cât a fost 
episcop la Huşi (1782-1792) a reprezentat pentru Iacob Stamati transformarea acesteia dintr-o 
episcopie „prădată până la scândură” într-o „grădină a Moldovei” prin stăruinţă şi hărnicie. 
Realizările administrative au creat cadrul necesar pentru cele culturale, astfel încât cel pe care 
actul de hirotonie în episcop îl recomanda ca fiind „vrednic de toată ştiinţa” a desfăşurat o 
frumoasă activitate culturală. S-a arătat exigent în ceea ce priveşte ştiinţa de carte a preoţilor şi 
diaconilor pe care îi hirotonea, a adresat frumoase cuvinte de învăţătură în întreaga eparhie prin 
pastorale şi a fost preocupat ca toate bisericile să fie înzestrate cu cărţile necesare cultului. Iacob 
a fost un reorganizator al şcolii de pe lângă episcopie, purtându-i de grijă atât cât i-au permis 
condiţiile materiale şi vremurile vitrege. A susţinut tineri la învăţătură, între aceştia numărându-
se şi Vasile Costachi, viitorul mitropolit Veniamin”. 

„Într-una din dughenele din jurul Mitropoliei a aşezat spital şi farmacie pentru popor” 
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„În anul 1792 a fost ales mitropolit şi în această calitate se va strădui să ridice gradul de cultură a 
preoţilor şi diaconilor, precum şi educarea poporului. Mitropolitul Iacob s-a remarcat şi prin 
activitatea sa filantropică. Într-una din dughenele din jurul Mitropoliei a aşezat spital şi farmacie 
pentru popor, a înfiinţat prisăci, a obţinut de la Mihail Şuţu act de danie pentru sare de la ocne, a 
obţinut de la autorităţile austriece scutirea de dări pentru averile Bisericii din Bucovina, 
recîştigând pentru aceasta şi moşiile care fuseseră înstrăinate. A ajutat mulţime de văduve şi 
orfani, pe preoţii săraci, pe fiicele de boieri care nu aveau zestre le ajuta cu bani pentru a se 
putea căsători. A făcut danii către mănăstirile Neamţ, Secu, Procov precum şi alte binefaceri, aşa 
cum aflăm de la biograful său Andreas Wolf: „mai multe sute de văduve în mizerie şi orfani au 
fost salvaţi de la inaniţie, prin generozitatea sa”, a scris preotul Ionel Cuţuhan, în lucrarea sa 
„Mitropolitul Iacob Stamati, Pestalozzi al românilor”. 

https://www.vremeanoua.ro/episcopul-care-a-transformat-episcopia-husilor-dintr-un-loc-
pradat-pana-la-scandura-in-gradina-moldovei/ 

 

 

14. Episcopul Husilor: "Să vedem lucrurile în simplitatea lor, fără să le mai 

complicăm. Toată viaţa noastră va fi luminată. Altfel, ajungem să ne lăsăm 

acaparaţi de griji inutile” – publicat de BZV, pe 4 iulie 

Duminică, 3 iunie 2022, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, a oficiat Sfânta Liturghie 
la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, înconjurat de soborul slujitorilor acestui sfânt locaş. 

În cuvântul adresat celor prezenţi, Ierarhul Huşilor a vorbit despre îndemnul pe care Domnul 
Hristos ni-l face de a ne trăi viaţa simplu: 

«Lăsaţi-I Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi» (I Petru 5, 7) 

Pasajul evanghelic ne îndeamnă să ducem o viaţă simplă. Este un îndemn la simplitate. 

Domnul Hristos ne spune că „dacă ochiul nostru va fi curat, tot trupul va fi luminat”. În limba 
greacă, pentru „curat” este folosit un cuvânt care, redat cu precizie în limba română, înseamnă 
„simplu”. Textul ar suna în felul următor: „dacă ochiul tău este simplu, tot trupul tău va fi 
luminat”. 

Ne este drag atunci când întâlnim un om care nu este complicat, în preajma căruia simţim că ne 
putem exercita libertatea. Simţim că ne pune în valoare, actualizează toate calităţile din sufletul 
nostru. 

Putem trăi o asemenea stare doar în preajma oamenilor simpli, fără ascunzişuri în inima lor. 
Când ne apropiem  de un asemenea om, simţim că avem capacitatea de a ne povesti pe noi 
înşine, că ne deschidem inima clar şi că-l lăsăm să pătrundă în universul nostru lăuntric. O vom 
face fără niciun fel de efort sau consiliere psihologică. Simplitatea acelui om, curăţenia lui 
sufletească dislocă anumite inhibiţii pe care le aveam în noi, şi ne simţim oameni liberi. 

A fi om simplu (fără niciun fel de conotaţie negativă) şi a trăi astfel, înseamnă a nu complica 
lucrurile. De pildă, stăm de vorbă cu cineva şi încercăm să îi transmitem o anumită stare, să îi 

https://www.vremeanoua.ro/episcopul-care-a-transformat-episcopia-husilor-dintr-un-loc-pradat-pana-la-scandura-in-gradina-moldovei/
https://www.vremeanoua.ro/episcopul-care-a-transformat-episcopia-husilor-dintr-un-loc-pradat-pana-la-scandura-in-gradina-moldovei/
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explicăm o anumită situaţie, însă celălalt nu pricepe, se duce în zone ale discuţiei care nu au 
niciun fel de legătură cu ceea ce vrem să îl facem să priceapă. Ne dăm seama, pe parcursul 
discuţiei, că acea persoană complică foarte mult lucrurile, le despică, le priveşte cu lupa si 
zăboveşte asupra unor nuanţe neesenţiale – ceea ce pe noi ne complică. Ajungem atunci la 
concluzia că este greu să îl facem să priceapă. În astfel de situaţii folosim expresia „are o minte 
complicată” – căreia foarte greu putem să îi transmitem ceva din ceea ce trăim. 

Noi transpunem această situaţie în viaţa de zi cu zi, în modul cum ne raportăm la ceea ce ne 
înconjoară, legându-ne inima de aspecte neesenţiale. 

Domnul, când ne dă îndemnul să nu ne îngrijorăm (să nu ne stresăm) pentru ceea ce vine 
natural, dă exemplu păsările cerului, care nu duc grija a ceea ce trebuie să mănânce. Dă şi 
exemplul crinilor, care sunt flori foarte frumoase, şi nici Solomon, care era exemplu de lux şi 
bunăstare materială, nu a fost înzestrat cu o asemenea frumuseţe. 

Îndemnul lui Hristos la simplitate nu este aleatoriu. Domnul ne invită să ne uităm la natură, unde 
totul este de o simplitate extraordinară şi totodată de o frumuseţe deosebită, care ne încântă. În 
faţa unui peisaj splendid, cuvintele nu mai au nicio putere. Nu putem verbaliza starea de 
plinătate şi de bucurie pe care o trăim când vedem un astfel de peisaj. 

Şi omul poate interveni în natură, să creeze ceva deosebit, dar care este incomparabil cu un 
peisaj în varianta lui naturală, cum l-a lăsat Dumnezeu. Oricât de creativ ar fi omul, nu poate să îl 
concureze pe Dumnezeu. În orice creează Dumnezeu, găsim îngemănarea dintre multă simplitate 
şi frumuseţe. 

Preasfinţia Sa a afirmat că prin simplificarea vieţii putem elimina stresul din existenţa noastră: 

Să trăim simplu, să nu ne legăm de accesorii. Pericopa evanghelică radiografiază foarte bine 
lumea consumistă în care trăim. Se opreşte asupra verbelor cărora noi le dăm o conotaţie aparte 
şi ne spune: „Nu vă îngrijoraţi”. Domnul nu ne spune să nu avem grijă, pentru că trebuie să fim 
atenţi cum ne hrănim, să avem grijă de copiii noştri. Domnul nu ne invită la lene. El ne spune să 
nu ne îngrijorăm de nimic din cele care ţin de hrana sau îmbrăcămintea noastră, să nu ne 
complicăm. 

Cu cât omul posedă mai mult confort material, cu atât trăieşte o viaţă mult mai complicată. De 
pildă, fără să demonizăm tehnologia, care este un mare dar, paradoxal, cu cât comunicăm mai 
mult prin intermediul mediilor digitale, cu atât  ne înţelegem mai puţin. Nu reuşim să găsim, nu 
atât numitorul comun, cât delicateţea şi inteligenţa inimii de a putea nu numai să comunicăm, ci 
şi să ne comunicăm, să fim în comuniune unii cu alţii. Cu cât dispunem de mediile digitale, cu atât 
ceva se diminuează din forţa comunicării dintre noi. Devenim închistaţi şi nu mai stăpânim arta 
dialogului. Doar monologăm, vrem numai să fim auziţi, să ne impunem ideile noastre, iar celălalt 
să le asume fără niciun fel de opinie personală. Astfel ne complicăm enorm de mult viaţa. 

Cele materiale sunt ca un accesoriu. Nu că ne putem dispensa oricând de ele, dar să nu le 
transformăm în chestiuni fundamentale ale vieţii, căci vom începe să ne stresăm, să ne chinuim. 

Părintele Paisie Aghioritul spunea: „simplificaţi-vă viaţa ca să înlăturaţi stresul”, starea de 
anxietate. Stresul nu este numai tensiunea nervoasă pe care o avem, starea de agitaţie, ci este 
ceva mai adânc: şuvoiul de gânduri pe care îl avem în minte şi nu mai reuşim să găsim sensul 
vieţii noastre. 
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Gândurile, pe care nu reuşim să le ordonăm, generează stări şi la nivel somatic. Stările acestea se 
repercutează asupra corpului nostru, asupra sistemului nostru imunitar. Acestea nu sunt deduse 
numai din stările de nervozitate, ci din ceva mult mai adânc. 

Ne stresăm în multe situaţii, iar după ce reuşim să ne liniştim, realizăm că am făcut-o absolut 
inutil. Dacă am face o statistică a situaţiilor în care ne stresăm şi să vedem dacă a meritat să ne 
consumăm lăuntric, vom ajunge la o concluzie care ne va dezamăgi profund. 

Să vedem lucrurile în simplitatea lor, fără să le mai punem mici artificii care le complice foarte 
tare. Toată viaţa noastră va fi luminată. Contează foarte mult optica, mentalitatea, perspectiva 
prin care vedem lucrurile. 

Dacă suntem complicaţi şi despicăm firul în o sută de părţi, noi înşine ne dispersăm. Aşa 
ajungem când ne lăsăm acaparaţi de griji inutile, care nu sunt mântuitoare. Există şi griji 
mântuitoare, pentru care ar trebui să avem preocupare, însă acestea ne dau linişte. Cu cât ne 
îngrijorăm  mai mult pentru sufletul nostru, cu atât în inima noastră se adânceşte liniştea şi dăm 
la o parte starea de stres. 

De ce simţim nevoia să plecăm din aglomeraţiile urbane, unde este multă gălăgie, şi să ne 
retragem în locuri unde este mai puţină gălăgie şi suntem mai mult în contact cu natura? Pentru 
că natura are simplitatea ei şi aceasta ne dă foarte multă linişte. 

Hristos ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm! Un om bogat, care anual face vizite la diferite case de 
modă, se va chinui dacă nu a găsit ceea ce şi-a dorit, la fel ca şi omul sărac care tânjeşte inutil 
după lucruri care poate nu îl ajută, dar pe care le doreşte pentru a fi în rând cu lumea. 

Să ne raportăm la lucrurile materiale ca la accesorii, ne ajută, dar să nu le acordăm mai multă 
atenţie decât li se cuvine. 

Părintele Episcop Ignatie a prezentat câteva îndemnuri  despre simplitate, ale lui Ernest Bernea, 
cuprinse în lucrarea „Îndemn la simplitate”: 

În lumea aceasta, suntem acaparaţi de tot ceea ce complică enorm de mult viaţa, inclusiv din 
punct de vedere psihic – sunt multe lucruri care ne rostogolesc sinele nostru încât ne zdrobim şi 
ne chinuim foarte mult. 

Este foarte important să ne întoarcem la viaţa elementară, să ne bucurăm de esenţă, de ceea ce 
este strict necesar. 

Un intelectual care a trăit în perioada interbelică, Ernest Bernea, un mare etnolog, (tatăl lui 
Horia Bernea, cel care a condus multă vreme Muzeul Ţăranului Român şi ne-a lăsat o 
capodoperă de muzeu) are o carte intitulată sugestiv: „Îndemn la simplitate”: 

„Nefiind legată de poverile podoabelor inutile, simplitatea dă omului un echilibru interior, o tărie 
şi o mare stăpânire de sine. Omul simplu rămâne cu sine, curat şi întreg, liber de elementele 
inutile, adăugate, exterioare. 

Omul simplu trăieşte viaţa din plin şi firesc. O trăieşte astfel pentru că este în ea – cu cât ne 
complicăm, cu atât evadăm din viaţă, nu-i mai simţim gustul, pentru că ne adăpostim în 
accesoriu, în inutilitate, în secundar, în precaritate. 
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Simplitatea dă o siguranţă, o certitudine interioară adevărată, dă putere de depăşire a 
contingenţelor şi a viciilor. 

Pe calea simplităţii, omul se împlineşte firesc, pentru că trăieşte esenţialul. Simplitatea este 
starea morală prin care o seamă de taine se deschid. Firescul şi armonia ei o fac să rodească şi pe 
altă dimensiune a vieţii, aceea a orizontului deschis. 

Sensul vieţii este prins mai uşor de omul simplu, decât de cel complicat, pentru că omul simplu 
păstrează vie legătura cu viaţa, având simţul realităţii şi al tainei. 

A fi simplu înseamnă a fi în viaţă; a fi în viaţă înseamnă a-i trăi şi cunoaşte sensurile. Sensul vieţii 
nu poate fi prins stând în afara ei, călcând pe un drum artificial. Omul simplu trăieşte cu ochii 
aţintiţi la distanţele mari ale lumii, descoperind întotdeauna sensul ei”. 

https://www.bzv.ro/episcopul-husilor-s-vedem-lucrurile-n-simplitatea-lor-f-r-s-le-mai-
complic-m-toat-via-a-noastr-va-fi-luminat-altfel-ajungem-s-ne-l-s-m-acapara-i-de-griji-inutile-
89281 

 

 

15. (VIDEO) Fabrica de chefuri a Patriarhiei – mâine, pe săfielumină.ro – clip 

video publicat pe pagina de facebook Să fie lumină, pe 3 iulie, despre Aşezământul 

Familia din Pantelimon (Bucureşti) 

Mâine, pe Să fie lumină. 

https://www.facebook.com/watch/?vâ733276271210505&extidâNS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C-GK2C&refâsharing 

 

 

17. Fabrica de chefuri a Patriarhiei – articol de Ovidiu Vanghele, publicat pe 4 

iulie 2022 de safielumina.ro 

Afacerea e pe potriva dorinţei patriarhului Daniel: 100% a sa, cu circuit închis şi beneficiind de 
contribuţiile generoase ale decidenţilor din instituţiile de stat centrale şi locale de interes pentru 
Biserică. 

La începutul anilor 2000, Patriarhia Română a primit gratis de la stat, în administrare, un fost 
hotel de 4 stele construit în ultimii ani ai epocii Ceauşescu pe terenul vechii mănăstiri-spital Sf. 
Pantelimon. Este vorba de fostul Complex „Lebăda” din oraşul ilfovean Pantelimon, la nici doi 
kilometri de graniţa Capitalei.  

Fostul hotel, care se întinde pe aproape toată suprafaţa „insulei” de pe Lacul Pantelimon, a 
devenit, la puţin peste un deceniu după ce a ajuns în gestiunea Patriarhiei, „centru cultural-
misionar”. În anii din urmă, clădirile complexului au fost reabilitate din fonduri publice, obţinute 

https://www.bzv.ro/episcopul-husilor-s-vedem-lucrurile-n-simplitatea-lor-f-r-s-le-mai-complic-m-toat-via-a-noastr-va-fi-luminat-altfel-ajungem-s-ne-l-s-m-acapara-i-de-griji-inutile-89281
https://www.bzv.ro/episcopul-husilor-s-vedem-lucrurile-n-simplitatea-lor-f-r-s-le-mai-complic-m-toat-via-a-noastr-va-fi-luminat-altfel-ajungem-s-ne-l-s-m-acapara-i-de-griji-inutile-89281
https://www.bzv.ro/episcopul-husilor-s-vedem-lucrurile-n-simplitatea-lor-f-r-s-le-mai-complic-m-toat-via-a-noastr-va-fi-luminat-altfel-ajungem-s-ne-l-s-m-acapara-i-de-griji-inutile-89281
https://www.facebook.com/watch/?vâ733276271210505&extidâNS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&refâsharing
https://www.facebook.com/watch/?vâ733276271210505&extidâNS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&refâsharing
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de Biserica Ortodoxă (BOR) de la autorităţi centrale sau locale. 

E o schemă administrativă pe care Să fie lumină a documentat-o şi în cazul hotelului Patriarhiei 
din Piaţa Unirii, Bucureşti: plasată (teoretic) sub o titulară simbolică pentru activitatea clericală, 
o clădire BOR poate fi reabilitată şi întreţinută cu bani de la statul român, funcţionând (practic) 
ca „mijloc de producţie”. Un asset, cum i se spune unui bun care produce bani pentru proprietar.   

Centrul cultural-misionar „Familia” este, în realitate, un „salon de evenimente”, pe alocuri kitsch, 
care poate fi rezervat într-un sistem cu circuit închis. Aici se fac nunţi şi botezuri, dar şi petreceri 
„corporate”, precum cea negociată de un reporter Să fie lumină – care a pretins că vorbeşte în 
numele filialei româneşti a unei multinaţionale de IT cu rădăcini în Franţa – cu o responsabilă a 
locului. 

În locul acestei fabrici de chefuri operate neverosimil de oameni în sutană sub paravan cultural-
misionar, pe „insula” de pe Lacul Pantelimon s-ar fi putut afla astăzi un hotel de cinci stele, 
singurul din zona de est a Bucureştiului. Potrivit datelor strânse de Să fie lumină în cadrul 
documentării, au existat planuri concrete pentru un astfel de stabiliment, dezvoltat din bani 
privaţi şi operat de un mare lanţ hotelier mondial. 

Dar patriarhul Daniel nu a vrut doar o parte din afacere, aşa cum moştenise de la predecesorul 
său, Teoctist.  

Patriarhul Daniel a vrut tot. 

Pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, domnitorul Grigore al II-lea Ghica al Munteniei începe să 
ridice la marginea Bucureştiului ansamblul Mănăstirii Sfântul Pantelimon. 

Locul a oferit, timp de mulţi ani, vindecare sufletească şi trupească prin spitalul organizat în 
mănăstire, care, în anii 1800, ajunsese deja al doilea spital ca mărime din Bucureşti, după 
spitalul Mănăstirii Colţea. Aici, în cele câteva sute de paturi aflate în mai multe dintre clădiri, au 
fost trataţi bolnavi de ciumă, apoi soldaţi răniţi în Războiul de Independenţă al României, după 
cum arată o istorie a clădirii de pe site-ul agenţiei de presă a Bisericii Ortodoxe. 

Mănăstirea şi spitalul Sfântului Pantelimon au fost într-o continuă dezvoltare, chiar şi pe vremea 
comuniştilor, până în anul 1977, când marele cutremur le-a lovit grav. Au fost lăsate în ruină ani 
întregi, pentru că statul comunist a refuzat refacerea lor, ba chiar a hotărât, în final, demolarea şi 
desfiinţarea lor, permiţând totuşi să fie salvate uşile sculptate, icoanele şi monumentele, care au 
fost trimise către alte biserici. 

În ultimii ani ai dictatorului Nicolae Ceauşescu, mai exact în 1987, regimul decide ca locul 
ruinelor să fie luat de ceea ce avea să devină complexul hotelier şi restaurantul exclusivist 
„Lebăda”.  

În primii ani după Revoluţie, Biserica Ortodoxă Română revendică mai întâi terenul, apoi şi 
clădirile Complexului Lebăda. După o perioadă de intervenţii la liderii politici ai vremii şi 
ameninţări cu judecata, reprezentanţii BOR reuşesc să întoarcă la 180 de grade refuzul categoric 
din 1995.  

În anul 2000, BOR primeşte în concesiune pe 49 de ani complexul. Din doi paşi. 

PASUL UNU Pe 9 noiembrie 2000, guvernul condus de Mugur Isărescu semnează Hotărârea 
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numărul 1087 prin care cumpără complexul „Lebăda” de la societatea comercială „Capitol”, cu 
capital majoritar de stat. Preţul – 25 de miliarde de lei vechi. Mai exact 24.899.788.550 de lei.  

Clădirile, în suprafaţă totală de 7.379,90 metri pătraţi, valorau, ultima dată când fuseseră 
evaluate, pe 30 iunie 1999, peste jumătate din suma plătită. Mai era terenul, respectiv 52.357 
metri pătraţi, care costa 1.310.766.365 de lei. Alte zece miliarde din preţul total reprezentau 
„mijloace fixe, imobilizări în curs, obiecte de inventar şi stocuri de mărfuri şi materiale aferente”. 

Transferul se consemnează, în detaliu, şi într-un protocol de predare-primire, încheiat pe 30 
noiembrie 2000. Anexa protocolului dintre SC Capitol şi Secretariatul de Stat pentru Culte arată 
şi care era patrimoniul complet al hotelului „Lebăda”.  

Imobilul intră în proprietatea publică a statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru 
Culte (SSC).  

PASUL DOI Două săptămâni mai târziu, SSC dă „Lebăda” în folosinţă gratuită Patriarhiei Române 
pentru 49 de ani. În 15 decembrie 2000, Secretariatul de Stat pentru Culte încheie şi protocolul 
de predare-preluare. 

BOR avea doar o obligaţie. 

„Patriarhia Română se obligă să adopte şi să execute toate măsurile ce se impun în vederea 
administrării cu bună credinţă a imobilului „Lebăda” în calitatea sa de beneficiar al folosinţei 
imobilului si să menţină destinaţia sa de spaţiu de cazare cuprins în circuitul turistic, cel puţin la 
nivelul clasificaţiei actuale de 4 stele, după preluarea imobilului prin protocol de predare-
preluare”.  

Obligaţia stipulată pe hârtie este esenţială, căci astăzi ea nu e respectată: fiind cu circuit închis, 
Centrul cultural-misionar Familie nu este „cuprins în circuitul turistic”. 

După câţiva ani, prin 2005, Patriarhia, condusă la momentul respectiv de bătrânul patriarh 
Teoctist, realizează că nu se pricepe la afaceri hoteliere. Ţara se schimba, turismul românesc se 
maturiza, investiţiile în hoteluri creşteau, iar „cadoul” dat Bisericii Ortodoxe de Guvernul 
Isărescu începea să se ofilească. Hotelul de pe „insula” lacului Pantelimon nu mai ţinea pasul cu 
vremurile, avea nevoie de investiţii şi de modernizare. Patriarhia căuta pe cineva cu experienţă 
şi bani. Era necesar un asociat. 

„Oferta” câştigătoare a venit dinspre o companie britanică, dar deloc străină de România:  
Escape Ltd., înscrisă în Marea Britanie, deţinută de Nicolae Raţiu, fiul fostului mare lider politic 
ţărănist Ion Raţiu. 

Nicolae Raţiu şi patriarhul Teoctist s-au înţeles pe un contract de management pe 73 de ani, 
scrie presa vremii. Firma avea să se ocupe de renovare, cu un cost estimat de 16 milioane de 
euro, dar şi de administrare, iar Patriarhia primea 100.000 de euro anual, plus un procent 
(neanunţat public) din profit. 

„Sunt peste 100.000 de euro pe an. Nu am făcut o afacere proastă”, spunea cu mândrie Dan 
Eftimescu, la acel moment consilier financiar la Administraţia Patriarhală, citat de presa 
economică. 

Raţiu a reuşit să bată palma cu lanţul de hoteluri de lux Corinthia, originar din Malta, dar cu 
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operaţiuni în zeci de ţări.  

Marile lucrări de reconfigurare pentru întreg complexul Lebăda au început în primăvara anului 
2006. 

Preafericitul Daniel vine, hotelul pică 

„Urma să facem un hotel cu adevărat excepţional, un loc perfect pentru conferinţe, dar şi un loc 
de relaxare pe măsura frumuseţii locului”  

, a declarat Nicolae Raţiu, într-o discuţie cu un reporter Să fie lumină. 

După căutări prin arhivele companiei sale, Nicolae Raţiu ne-a pus la dispoziţie câteva dintre 
planurile hotelului Corinthia 5*. Ă Click pe imagine pentru planul detaliat 

Planurile erau gata, lucrările începuseră, însă conduita Patriarhiei s-a schimbat total după ce, în 
2007, Teoctist moare şi-i lasă tronul patriarhal Mitropolitului Moldovei, Daniel Ciobotea, care 
este uns lider suprem al BOR. 

Nicolae Raţiu s-a ferit să vorbească direct despre această schimbare de atitudine a Patriarhiei. 
Singurul lucru pe care l-a exprimat a fost regretul că, la scurt timp după venirea în funcţie a 
patriarhului Daniel, s-a văzut cumva forţat să anuleze contractul. 

„Noua conducere nu a fost de acord cu înţelegerea deja încheiată. Aveau alte planuri pentru acel 
loc, aşa că ne-am retras”, ne-a declarat Raţiu. 

Totul sau nimic? Totul, dar nimic 

După 2007, timp de alţi câţiva ani, complexul Lebăda a rămas încremenit. Al Patriarhiei 100%, 
dar în declin. În loc de un hotel de cinci stele operat de unul dintre cele mai cunoscute lanţuri din 
lume, a devenit „sediul central” al clanului Duduienilor, după cum scria presa mondenă citând 
unul dintre dosarele penale-mamut care-i vizau pe aceştia.  

În 2014, după şapte ani de „domnie” peste BOR, patriarhul Daniel realizează brusc potenţialul 
locului şi-i aplică deja clasica schemă: îi schimbă ambalajul. Mai exact numele.  

Complexul turistic Lebăda ajunge „Centrul Cultural-Misionar Familia”. 

„Această lucrare misionară a noastră are în primul rând ca scop promovarea valorilor familiei 
creştine. Aici vor fi conferinţe, colocvii, simpozioane, seminarii dedicate ajutorării familiei 
creştine astăzi, educaţiei, dar şi ajutorării familiilor mai modeste, dar care au credinţă multă şi 
care au copii mulţi. 

Centrul acesta, pe lângă toate întrunirile de ordin cultural şi intelectual, va servi şi ca posibilitate 
de agape, de mese de nunţi, de botezuri şi onomastică sau alte aniversări. Sperăm ca în 
apropiere să construim un paraclis. Desigur, această parte este doar o cincime, o şesime din ceea 
ce este de făcut. Celelalte clădiri mai mari sunt mai mult în stadiul de conservare”, spunea, cu 
ocazia „sfinţirii”, patriarhul Daniel. 

Rebotezarea din 2014 nu era o simplă schimbare de nume. Ea servea unui scop precis: 
finanţarea reconstrucţiei complexului cultural-misionar din fonduri publice. Pentru Familia 
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începeau să vină bani de la stat.  

În răspunsurile oficiale transmise la solicitările Să fie lumină, Secretariatul de Stat pentru Culte 
şi Consiliul Judeţean Ilfov au confirmat că au susţinut financiar reparaţii şi amenajări ale 
Centrului Cultural – Misionar ,,Familia”.  

Secretariatul de Stat pentru Culte arată într-un răspuns oficial că a sprijinit lucrările de reparaţii 
ale acestui aşezământ social cu suma de 1.600.000 lei în anul 2015, alt milion venind, în două 
tranşe egale, în 2018 şi 2019. 

Tot în 2019, pentru amenajarea unei noi zone din complex, botezată pompos „Centrul de Odihnă 
şi Meditaţie Liturgică din cadrul Centrului Cultural-Misionar Familia”, SSC a mai dat o jumătate 
de milion de lei în acelaşi an 2019. În fine, în 2020 Secretariatul pentru Culte a mai scos din 
buget alţi 700.000 de lei pentru complexul BOR. În total, finanţarea de care s-a bucurat Familia 
de la nivel guvernamental se ridică la aproape 4 milioane de lei. 

Nici autorităţile locale n-au fost insensibile la efortul misionar demarat de BOR. În anul 2015, 
Consiliul Judeţean Ilfov a dat şi el jumătate de milion de lei pentru lucrări de reabilitare la 
Lebăda, „în completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult”. 

Deşi banii publici veneau cu argumentul că sprijină „lucrarea spirituală” a BOR, la Hotelul 
Lebăda se făceau, de fapt, nunţi şi botezuri, după cum scria presa tabloidă în 2016. 

În replică la acest material, Patriarhia a reacţionat cu un comunicat vitriolant, care însă nu 
contrazicea ce scria presa, ci confirma că la centrul cultural-misionar se fac nunţi şi botezuri.  

Fabrica de bani 

Să fie lumină a început în 2019 să documenteze lungul traseu al Complexului Lebăda din bezna 
ceauşismului până în luminata gestiune a BOR. 

În toamna anului 2019, cu câteva luni înainte de pandemia de Covid-19, un reporter Să fie 
lumină a mers la Lebăda şi, pretinzând că şi-ar dori să-şi organizeze nunta acolo, a constatat că 
acesta este, în practică, obiectul principal de activitate al hotelului împopoţonat cu denumirea 
„Centrul Cultural-Misionar Familia”. 

De asemenea, la acel moment, în acest complex erau disponibile spre închiriere 12 camere de 
hotel. 

Să fie lumină! 

Investigăm relaţia de simbioză bugetară dintre stat şi cultele religioase – pentru că ea priveşte, 
în ultimă instanţă, felul în care sunt administrate resursele publice. Continuăm, dar avem nevoie 
de sprijinul tău. 

În lunile din urmă, Să fie lumină a reactualizat datele documentării. În seara zilei de duminică, 26 
iunie 2022, nu a fost organizat nimic la Centrul Familia din Pantelimon. Totuşi, un reporter Să fie 
lumină a încercat să treacă de barierele de la intrarea în complex, spunând că merge la o 
întâlnire cu un prieten care-l aşteaptă înăuntru la o bere. „Păi aici nu e local public, e un centru 
de evenimente cu circuit închis, cred că aţi nimerit greşit”, i s-a transmis de către unul dintre 
paznici. 
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Luni, la o nouă vizită aici, reporterul Să fie lumină a obţinut un număr de telefon al unei 
responsabile a locului. Aşa am ajuns să negociem o „petrecere de firmă” pentru seara zilei de 
vineri, 22 iulie. Cu mâncare şi băutură pentru 50 de persoane, care ne-ar fi dus, conform primei 
oferte transmise prin telefon, undeva la 4.500 – 5.000 de euro (90-100 de euro de participant).  

Ni s-au pus la dispoziţie şi poze cu sala în care ar urma să petrecem. Cum cheful urma să fie în 
mijlocul verii, şi pentru că am părut de treabă la telefon, am primit o sală cu propria ei curte. În 
plus, pentru cei care ar fi dorit să rămână acolo peste noapte, camerele duble – acum 40 la 
număr, nu 12 ca în urmă cu trei ani – ar fi costat fiecare 220 de lei pe noapte.  

Pentru alţi 700 de euro, invitaţii noştri din Franţa – căci asta am declarat că „reprezentăm”, o 
sucursală românească a unei multinaţionale IT din Franţa – s-ar fi putut delecta şi cu un 
berbecuţ la proţap. 

În pandemie, serviciile complexului BOR s-au diversificat (există acum şi servire la masă şi 
„bufet suedez”), iar numărul sălilor de petrecere a ajuns la trei, după cum ne-a transmis femeia 
contactată pentru o ofertă de chef „corporate”.  

Astăzi nu mai există meniul din 2019. Pentru a stabili clar ce urma să mâncăm şi să bem am fost 
invitaţi la o discuţie, să stabilim clar meniul şi să semnăm contractul. 

„Numai după ce semnăm contractul putem primi de la dumneavoastră un avans. Suntem şi noi o 
instituţie, nu putem primi bani în cont fără o justificare”, ne-a spus femeia, al cărei nume nu-l 
divulgăm. Deducem de aici că business-ul se face probabil pe un CUI al Bisericii: fie Patriarhia, fie 
Arhiepiscopia Bucureştilor.  

Evident că nu am mers până la faza contractului. 

Omul de după ziduri 

Pe lângă berbecuţul la proţap şi celelalte servicii comerciale, cazul complexului cultural-
misionar din Pantelimon ilustrează pofta insaţiabilă de bani (publici, dar şi privaţi) a oamenilor 
Bisericii. Căci responsabila „centrului cultural-misionar Familia” ne-a părut mai degrabă agent 
de vânzări, gata să consilieze clientul dezorientat spre a cheltui cât mai mulţi bani pe o seară de 
neuitat, într-un complex amenajat din fonduri publice. 

În spatele femeii care ne-a făcut oferta prin telefon stă preotul Ştefan Ababei. Şef al „Sectorului 
Stavropighii şi centre sociale” al Patriarhiei şi vechi slujitor al Preafericitului Daniel, Ababei, care 
e responsabil de Centrul Familia, este unul dintre oamenii de maximă încredere ai patriarhului 
BOR. I-a fost secretar la Iaşi, pe vremea când Înaltpreasfinţitul Daniel era mitropolitul Moldovei, 
după care l-a urmat la Bucureşti. 

L-am sunat pe Ştefan Ababei. Acesta ne-a confirmat explicit că, în ciuda obligaţiei asumate la 
primirea în folosinţă a locului de la statul român – şi anume păstrarea complexului în circuitul 
turistic – la Familia nu poate veni oricine, nici măcar pentru a-şi face nunta. Pentru că este un 
spaţiu privat. 

„Puteţi să veniţi, însă doar după o discuţie în care ne lămurim ce intenţii aveţi. (…) Discutăm şi 
noi cu preotul din parohia de care aparţineţi, ne trebuie şi nouă nişte recomandări, nu este un 
hotel ca oricare altul, e o casă de oaspeţi, e un loc privat”, ne-a transmis, telefonic, preotul Ştefan 
Ababei. 
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Cum rămâne cu obligaţia asumată prin protocolul de preluare, aceea de a ţine locul deschis 
pentru turism? Ababei susţine că, „cel mai probabil”, această condiţie a avut un termen limitat. 
Nu ni s-a prezentat vreun document care să arate modificarea protocolului în acest aspect. Dar 
preotul Ababei e sigur: imobilul este al Patriarhiei şi aceasta poate să facă ce vrea cu el. Punct. 

Decoraţi pentru că au făcut posibil misionarismul 

Ce e dincolo de nunţi, botezuri şi chefuri de firmă? Care sunt activităţile sociale, culturale sau 
„misionare” ce se desfăşoară aici – fix motivul pe care Patriarhia îl invocă atunci când solicită 
bani publici pentru lucrările de reabilitare a complexului? Ştefan Ababei şi-a amintit puţine: o 
singură seară, petrecută acum câţiva ani, când curtea interioară a complexului a fost 
transformată, în parteneriat cu Primăria Pantelimon, în „cinema în aer liber”, cu 300 de 
spectatori din localitate; dar şi mai multe serbări ale unor grădiniţe.  

Şi cam atât din zona cultural-misionară.  

În rest, la Familia sunt chefuri şi business, posibile şi datorită fondurilor publice băgate orbeşte 
de stat în obiectivele cultural-misionare declarate pe hârtie. Afacerea e pe potriva dorinţei 
patriarhului Daniel: 100% a sa, cu circuit închis şi beneficiind de contribuţiile generoase ale 
decidenţilor din instituţiile de stat centrale şi locale de interes pentru Biserică. 

Banii or fi fost publici, dar decoraţiile patriarhale le-au fost oferite celor din urmă cu titlu 
personal. Pentru că au contribuit la ridicarea Centrului cultural-misionar Familia, secretarul de 
stat pentru culte Victor Opaschi a primit Ordinul Crucea Patriarhală, iar fostul preşedinte CJ 
Ilfov, liberalul Marian Petrache, s-a ales cu Ordinul Sfântul Apostol Andrei. (La documentarea 
acestui articol a contribuit Paula Căbescu) 

https://safielumina.ro/fabrica-de-chefuri-a-patriarhiei/ 

 

 

18. MEMORIU pentru reactivarea Mitropoliei Tomisului adresat Sfântului Sinod 

al BOR. Izvoarele istorice extraordinare ale celei mai vechi mitropolii româneşti 

din Istoria Lumii, a Daciei, a României şi a Bisericii Ortodoxe Române – publicat 

de ActiveNews, pe 3 iulie 

După publicarea unui Apel al credincioşilor pentru reactivarea Mitropoliei Tomisului, redacţia 
noastră a primit şi un Memoriu ştiinţific adresat membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, pe care îl prezentăm ca atare în continuare: 

Istoria Scythiei Minor, istoria Dobrogei. Istoria neîntreruptă a Daciei şi României 

În sec. VIII î.e.n. străvechii sciţi numeau Marea Neagră Axaina („albastru întunecat"). Sciţii 
locuiau în nordul Mării Negre, unde au întemeiat regate conduse de regi celebri, în Delta Dunării 
şi pe litoralul de răsărit al Mării Negre. Au întemeiat regate şi în nordul Dobrogei şi în sudul 
Dobrogei amestecaţi cu geţii şi tracii. Sciţii din nordul Mării Negre au fost în relaţii strânse cu 
grecii atenieni şi ar fi suficient să amintim că îşi luau regine de la Atena şi că Anacharsis (un 
scytho-grec) era celebru la Atena fiind considerat unul dintre cei şapte înţelepţi. Există 

https://safielumina.ro/fabrica-de-chefuri-a-patriarhiei/
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papirusuri şi manuscrise (în rescripturi) care grăiesc despre viaţa istorică şi religioasă a Scythiei 
încă dinaintea erei noastre. Grăitoare sunt manuscrisele despre luptele regelui Idanthyrsus cu 
Darius cel Mare. Despre războiul purtat cu Alexandru cel Mare. Încă din sec. al VII-lea î.e.n. grecii 
au întemeiat colonii la Histria şi Tomis şi au „schimbat" denumirea Mării Negre din Axaina 
înPontus Euxeinos. Gurile Dunării vor atrage colonişti nu numai pe grecii din Marea Egee ci şi pe 
locuitorii din sudul Mării Negre. În secole se întemeiază Histria, Tomis, Halmyris, Callatis, 
Dionysopolis, Apollonia, Odessos. Pe malul Dunării apar Axiopolis şi Aegyssos. Marele rege 
cuceritor Burebista îşi întindea Dacia până la Nipru, Scythia din nordul Mării Negre, Scythia 
dobrogeană învecinându-se cu grecii. Istoria Scythiei Minor – Dobrogea este uluitoare: Darius, 
Alexandru cel Mare, Mithrydate al VI-lea Eupator, Burebista (55-44 î.e.n.). Regi daci în sec. IV-III 
î.e.n.: Zalmodegikos, Oroles, Rhemaxos, Zoltes care se regăsesc în manuscrise din Vatican. Pentru 
secolul I î.e.n. sunt amintiţi câţiva regi mai mici precum Rholes, Dapyx, Zyraxex, regi ai Dobrogei 
care duc grele războaie cu Roma (care cucereşte Scytia Minor în anul 28 î.e.n.). Traian a ridicat în 
urma unei mari victorii, monumentul de la Tropaeum Traiani (anul 102). După anul 395, când 
Imperiul Roman se împarte între Imperiul Roman de Apus şi Imperiul Roman de Răsărit, 
Dobrogea va face parte din Imperiul Roman de Răsărit care se va numi Imperiul Bizantin. 
Procopius numără peste 90 de cetăţi restaurate şi întărite de împăratul Iustinian I. În această 
epocă reorganizarea imperială aduce schimbări nu numai în viaţa militară şi economi că a 
provinciei ci şi în viaţa ecelsiastică. În Scythia Minor existau 15 episcopate ascultătoare de 
Mitropolia de la Tomis. Peste Scythia Minor, după anul 534, trec invaziile hunilor, ale avarilor şi 
bulgarilor. Dobrogea stă sub dominaţia bulgară între sec. VII şi anul 971. În anul 971, Dobrogea 
reintră sub stăpânirea Imperiului Bizantin. Istoria Dobrogei este extrem de zbuciumată amintim 
numai themele înfiinţate de Împăratul Ioan I Tzimiskes şi de împăratul Vasile al II Bulgaroctonul. 
Pentru anul 1072 ştim războiul purtat de Nikofor III Bothaneiates, în 1084, campania 
împăratului Alexios I Comnen. Anna Comnena aminteşte, în Alexiada,formaţiuni statale în 
Dobrogea condusă de Tatos, Sacea şi Sestlav. Iorga îi numeşte pe aceşti trei conducători 
„dicieni". Pentru anul 1094, Anna Comnena îl aminteşte pe Pudilă, un duce al vlahilor. Răscoala 
fraţilor vlahi Petru si Aslan începe în anul 1185. În 1194, Dobrogea intră sub dominaţia 
Imperiului Româno-Bulgar (Regnum Valachorum et Bulgarorum). Împăratul bizantin Isaac II 
Angelos este cel din urmă care a stăpânit Dobrogea întreagă. În 1241 are loc cumplita invazie 
mongolă. Tătarii au construit şi ei o cetate la Isacea, iar ocupaţia lor va dura până în 1325. 
Începând cu anul 1325 Dobrogea va fi independentă sub numele de Principatul de Cărvuna 
(„despotatul Dobrogei"). Ceea ce este spectaculos că în Dobrogea se vorbea graiul „dician", un 
grai al limbii române (influenţat de limba greacă). Pentru secolul XIV sunt menţionaţi ca despoţi 
ai Principatului Cărvunei: Balică, apoi fii săi Dobrotici şi Teodor.  

Dobrogea se formează sub Dobrotici care după anul 1357 cucereşte Vicina, Gurile Dunării, 
Silistra. Ceea ce este important de memorat este că în Vicina există un arhiepiscop pe numele 
Iachint care va deveni în 1359 primul mitropolit al Ţării Româneşti, la Curtea de Argeş. În 1388–
1389 Mircea cel Bătrân alipeşte Dobrogea Ţării Româneşti. Şi Vlad Ţepeş a stăpânit Dobrogea 
pentru scurt timp. După războiul din 1877-1878, în urma tratatelor de la San Stefano şi Berlin, 
Dobrogea revine în hotarele României. Retragerea lui Aurelian din Transilvania şi Oltenia are loc 
în 271. În Dobrogea romanitatea, atât cât a fost, n-a fost întreruptă. Chiar şi după anul 395, când 
Imperiul Roman se împarte între apus şi răsărit, Dobrogea continuă fără întrerupere 
romanitatea proto-românească şi românească. Scythia Minor / Dobrogea - militar, economic şi 
eclesiastic - este arborele lumii geto-dace, proto-române şi româneşti.  

Imperiul Roman se împarte în două în anul 395 dar Scythia Minor avea în anul 303 ca episcop pe 
Preafericitul Evangelicus aşa cum rezultă din Passio Epicteti et Astionis, în care sunt amintiţi 
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episcopul Evagelicus şi preotul Bonosus din Halmyris (fapt atestat istoric de descoperirea 
Martyricon-ului din Murighiol). Evangelicus avea în jurul anului 300 o provincie eclesiastică 
numită eparchia, aşa cum spune textul latinesc: cujus provinciae tunc pontifex et praepositus 
sanctarum Dei ecclesiarum, beatissimus Evangelicus habebatur. 

Episcopia, Arhiepiscopia, Mitropolia Tomisului - cea mai veche organizare creştină de pe 
teritoriul Romaniei 

Passio Epicteti et Astionis dezvăluie organizarea ierarhică şi cultică subordonată metropolei 
provinciei, adică Tomisului. Organizarea eclesiastică urma modelul „episcopatului monarhic", iar 
ecclesiaeerau conduse de presbyteri. Manuscrisele greceşti de la începutul sec. IV folosesc 
termenii dediokesis şi paroikia. În dioceze şi parohii preoţii sfinţiţi puteau „boteza". Pătimirea 
lui Epictet şi Astion a avut loc în timpul persecuţiilor împăratului Diocletianus, martirajul având 
loc după cel dintâi edict de persecuţie din anul 303. Aceasta demonstrează că Evangelicus era 
episcop de Tomis cel târziu din anul 303. Se consideră că Evagelicus ar fi purtat titlul de 
arhiepiscop (valabil pentru ierarhii marilor metropole ale creştinilor, chiar înainte de Consiliul 
de la Nicaea din anul 325)” (F.D.R.Chr., passim idem infra).  

„Cât priveşte titlul său, Passio nu-l numeşte altfel decât pontifex et praepositus sauSacerdos 
Domini. Dintr-o lucrare recentă a lui Nicolae V. Dură deducem că Evangelicus trebuie să fi purtat 
şi titlul de arhiepiscop, „care era în vigoare" înainte de Conciliul de la Nicaea din 325 „pentru 
ierarhii principalelor metropole ale lumii creştine". (...) Specialişti în drept canonic afirmă că 
titlul de archiepiskopos apare în secolul al IV-lea, fiind folosit iniţial pentru a desemna episcopii 
celor mai vechi şi mai ilustre centre – Antiochia, Alexandria, Roma, iar din sec. al V-lea, odată cu 
ridicarea la statutul patriarhal al scaunelor de Constantinopolis şi Aelia Capitolina 
(Hierosolyma), aplecându-se aproape exclusiv acestora; uneori, însă, titlul este asociat 
mitropoliţilor sau episcopilor unor centre mai importante, autonoma sau independente – 
Ephesus, Caesarea, Palaestinae, Thessalonika, Seleucia – Ctesiphon, Athena, Cypros (începând 
din 431)" (F.D.R.Chr., studiu introductiv)  

Titlul de mitropolit pentru provincia Scythia Minor cu capitala în Tomis apare imediat după 
primul conciliu de la Nicaea din anul 325 în conformitate cu canoanele IV-VII ale conciliului (N.V. 
Dură). După alte opinii (I. Barnea, E. Popescu, N. Zugravu, A Suceveanu) titlul de mitropolit al 
Tomisului apare în perioada împăratului Anastasius I (491-5180) cel dintâi mitropolit tomitan 
fiind Paternus (498-520). Cel dintâi care poartă titlul de episkopos şi metropoliteseste 
Theotimus I, într-un document referitor la 1.IX.399, anume în Palladius, Dialogul despre viaţa lui 
Ioan Hrisostomul (ton te apo Skythias, Theotimoy lego, kai apo Thrakes... panton metropoliton 
gegerakoton (Theotimus din Scythia... toţi mitropoliţi bătrâni). 

În anul 458, Theotim al II-lea este numit episcopus şi metropolitanus în Epistola împăratului 
Leon, Epistola Leonis Imperatoris care, la poziţia 65 scrie: Theotimo reverentissimo episcopo 
Tomitano etceteris episcopis metropolitanis (Concilium universale Chalcedonense, ed. Schwatz, 
pag. 428-429, în Izvoare). 

Paternus apare într-o scrisoare datată 9.IX.520:Paternus episcopus misericordia Dei episcopus 
provinciae Scythiae metropolitus. În scrisoarea CCXXXIV, epistolă scrisă la 9 septembrie 520 (şi 
primită la 30 noiembrie 520) în Raportul Sinodului constantinopolitan cu privire la numirea 
episcopului Epiphanius. Epistola mărturiseşte textual: „Paternus misericordia Dei episcopus 
provinciae Scythia metropolitus" (Epistulae imperatorum pontificum... II, ediţia Guenther, p. 
714). Paternus semnează, după Iohannes, Episcopus Claudipolitanae Civitatus Pronvinciae 
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Isauriaşi înainte de Marcianus, Epsicopus Chalcedonensis civitatis metropolitus. 

În sec. X-XI există atestat mitropolitul Anicetus (Aniketo metropolite Tomeos), iar în sec. XI avem 
numele mitropolitului Vasile (Basileo metropolite Tomeos).  

Pentru secolele X-XI există aceste două sigilii bizantine de plumb care îi reprezintă pe 
mitropoliţii de Tomis, anume Anicet (sec. X-XI) şi Vasile (sec. X).  

În Catalogue of Byzantine seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art.(vol. I, edited 
by John Nesbitt and Nicolas Oikonomides, Washington, D.C, 1991, p. 180-181) se publică 
(inedite) sigiliile mitropolitului Aniketos (sec. X-XII) cu următoarele comentarii, descrieri şi 
transcrierea textelor (recto-verso): 

Pentru memoriul nostru sunt importante cuvintele : Aniketho metropolite Tomeos. Cel de-al 
doilea mitropolit, Vasile (sec. XI), are pentru sigiliul său următoarele comentarii, descrieri şi 
transcrierea textelor (recto-verso): 

Pentru memoriul nostru sunt importante cuvintele: Basileio metropolite Tomeos.  

I. Barnea a descris aceste sigilii în lucrarea Noi date despre Mitropolia Tomisului. 

Aşadar, cel dintâi care poartă titlul de mitropolit este Theotimus I, aşa cum scrie Palladius în 
Dialogul istoric despre viaţa lui Ioan Hrisostomul. 

Titlul de mitropolit este confirmat într-o scrisoare a împăratului Leon I Tracul, epistolă din anul 
458 adresată „episcopilor metropolitani din întreaga lume", metropolitanis totius orbis 
episcopis. În această epistolă este amintit şi Theotimus al II-lea de Tomis (anul 458) dar 
mitropolitul semnează în scrisoarea de răspunsTheotimus humilis scythiae regionis episcopus 
(Teotimus, episcopul smerit al Regiunii Scythia).  

În Studiul introductiv la Izvoarele istoriei citim (pag. 91): „Titlul de mitropolit (...) este aplicat 
pentru prima data lui Theotimus I (cca. 390 - cca. 407) în Dialogul istoric despre viaţa lui Ioan 
Chrysostom scris prin 405-408 de un apropiat al arhiepiscopului Constantinopolelui, 
contemporan şi, probabil, cunoscut al prelatului tomitan, Palladius de Helenopolis (363/4 – 
înainte de 431)." De reţinut că „În Schytia Minor, abia în anii 519-520 izvoarele consemnează 
explicit atât funcţionarea în eparhie a mai multor scaune episcopale cât şi titlul de 
metropolituspentru episcopul Paternus de Tomis (498-520) ". 

Paternus era episcop al Tomis şi mitropolit al Schytiei. În manuscrisul din Vatican Vat. lat 
3787se află Epistula 217 a Papei Hormisdas în care este amintit numele lui Paternus 
(„Tomitanae civitatis", „praedictum Episcopum"). Iată cele două file (147r-147v) din 
manuscrisul Vat. lat. 3787, publicat de Arhiepiscopia Tomisului în volumul 100 din Sfinţii părinţi 
ordodocşi. Martirii străromâni, Cuvioşii cei vechi. 

Este celebru Discul lui Paternus, aflat acum în Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg (discul face 
parte din tezaurul descoperit în 1912 la Malaja Perescepina). Discul are diametrul de 61 cm şi 
greutatea de 6224 gr., produs în vremea împăratului Anastasius. Pe disc se află înscris următorul 
text: Ex antiquis renovatum est per Paternum reverentissimum episcopum nostrum amen. 
(FOTO în deschidere) 

Se consideră certă „evoluţia titulaturii episcopului de Tomis" când „la începutul secolului al VI-
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lea acesta purta titlul de mitropolit".  

Când a devenit arhiepiscopul Tomisului şi mitropolitul Scythiei autocefal: „Mai multe Notitiae 
constantinopolitane din sec. VII-IX rânduiesc scaunul tomitan din eparhia Scythia printre 
arhiepiscopii autocefali dependenţi de patriarhia de Constantinopolis. Acest statut trebuie 
conexat cu o măsură de ordin administrativ-bisericesc instituită de autoritatea imperială sau de 
un consiliul ecumenic posterior ridicării la rangul de mitropolit, întrucât, sub Anastasiu I, 
scaunul tomitan depindea încă de thronosul de pe malul Bosforului, şi înainte de sfârşitul sec. VI 
– începutul celui de al VII-lea, când întreaga textură eclesiastă a fost bulversată, eparhia Scythia 
Minor încetând d să mai existe. Cu cel de-al V-lea Consiliu ecumenic de la Constantinopolis din 
553 n-a adoptat nici o hotărâre de natură administrativă, ci doar măsuri de ordin teologic, 
rezultă că, dacă, într-adevăr, mitropolitul de Tomis a devenit arhiepiscop autocefal, atunci acest 
lucru nu se putea întâmpla decât sub Justinianus I (527-565)". 

Demn de reamintit este că această „cumulare a titlului de mitropolit şi a celui de arhiepiscop nu 
era contrară practicilor bisericeşti" fiind aşa cum putem citi în Novella XI de înfiinţare a 
arhiepiscopiei Prima Justiniana stă scris că mitropolitul poate fi şi arhiepiscop: Non solum 
metropolitanus, sed etiam arhiepiscopus fiat (Fontes, pag. 94). 

Cronologia episcopilor, arhiepiscopilor şi mitropoliţilor Tomisului între anii 303 – secolul XI. 

După Jacob Coleto (Illyrici sacri) avem următoarea serie multiseculară a episcopilor tomitani: 

I. Evangelicus an circ.290 

II. II.NN an 325. 

III. Bretanio an 371. 

IV. Gerontius an 381. 

V. Theotimus an circ.З90. 

VI. Timotheus an 4З1. 

VII. Joannes an circ. 440. 

VIII. Alexander an circ. 448. 

IX. Theotimus II an circ. 455. 

X. Paternus an 519. 

XI. Valentinianus an circ. 649. 

În secolele VII-IX avem arhiepiscopi autocefali (cu nume necunoscut, până azi). În sec. IX apare 
un arhiepiscop al metropolei Tomis. Pentru sec. X-XII avem numele lui Aniketos (metropolite 
Tomeos), iar pentru secolul XI avem numele lui Vasile (metropolite Tomeos). 

Şi I. Barea, în Noi date despre Mitropolia Tomisului, schiţează o cronologie a episcopilor, 
arhiepiscopilor şi mitropoliţilor Tomisului, amintindu-l pe Evangelicus (după Passio), apoi 
Bretanion, Gerontius (Terentius, participa la Sinodul al II-lea de la Constantinopol din anul 381), 
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Teotim I (392-407), episcop şi mitropolit, Timotei, participant la Sinodul al III-lea de la Ephes 
din anul 431, Ioan (448-449), Alexandru care a semnat în actele Sinodului al IV-lea de la 
Chalcedon din anul 451, Theotim II cunoscut ca mitropolit dintr-un document al împăratului 
Leon şi autor al unei epistole către acest împărat. Este urmat de mitropolitul Paternus, celebru 
pentru discul de argint aurit şi cunoscut din epistola Papei Hormisdas ca mitropolit al provinciei 
Scythia. Valentinianus (550-533) avea legături profunde cu patriarhia din Constantinopolis şi îşi 
scria epistole cu Papa Vigilius de la Roma. A păstrat probabil titulatura de episcop metropolitan 
ca şi Paternus.  

Pentru sec. X-XI este amintit mitropolitul Aniketes şi mitropolitul Vasile (pentru Sec. XI). 

Într-o erudită crestomaţie Fontes Historiae Dacoromaniae Christianitatis (N. Zugravu, Claudia 
Tărnăuceanu, Mihaela Paraschiv, Editura Univesităţii Al. Ioan Cuza, Iaşi, 2009, cu un studiu 
introductiv excelent şi cu traduceri impecabile), avem o cronologie mai bogată în care sunt citate 
Fontes ad historiam Dacoromaniae pertinentes, Istoria eclesiastică a lui Sozomenos, 
Hieronymus, Teodoretes, Papa Hormisdas, Vigilius, Barnea. 

Iată această grăitoare cronologie, datorată lucrării Fontes Historiae Dacoromaniae 
Christianitatis. Cităm integral: 

Pe Evangelicus îl găsim în Passio, pe Bretanion, Gerontius/Terentius, Theotimus I, Timotheus, 
Ioannes, Alexander, Theotimus II, Paternus şi Valentinianus îi găsim în manuscrisele lui 
Sozomenos, Hieronymus, în Epistulae ale Papei Hormisdas, în Papa Vigilius. Aceste manuscrise 
sunt publicate în colecţia Sfinţii părinţi (vol. 1-100) a Arhiepiscopiei Tomisului. 

Pentru episcopul Petrus este publicată epistola lui Dionysius Exiguus (traducerea din Surill), 
aflată în Vatican, Petru fiind dascălul şi protectorul lui Dionysius. 

Pentru mitropoliţii Aniketos şi Vasile există şi au fost deja publicate imaginile (recto-verso) 
sigiliilor bizantine de plumb. 

Aşadar, Mitropolia Tomisului are această titulatură din 1 septembrie 399 când Theotimus I este 
numit bătrân mitropolit. Theotim II este numit şi el episcopus metropolitanus în anul 458 (în 
Epistola împăratului Leon). 

Mitropolitul Paternus este episcopus provinciae Scythiae metropolitus într-un document din 
9.IX.520 în Scrisoarea nr. CCXXXIV, care este Raportul Sinodului constatinopolitan cu privire la 
numirea episcopului Epiphanus. Aici Paternus semnează al treisprezecelea. Este de presupus cu 
drept cuvânt că şi Valentinianus a păstrat acest titlu.  

Pentru secolele VII-IX avem arhiepiscopi autocefali ai mitropolie Tomis fără nume ştiut. Pentru 
sec. X-XII îl avem pe mitropolitul Aniketos, iar pentru sec. XI pe mitropolitul Vasile certificaţi de 
sigiliile bizantine de plumb.  

Călugării sciţi erau cunoscuţi de împăratul bizantin şi de patriarhii din Constantinopol şi papii de 
la Roma. Ioan Maxentius şi Leontinus Byzantinus erau teologi geniali. În colecţia Sfinţii părinţi 
sunt publicate manuscrisele din Vatican care au păstrat operele lor. Din Dionysius Exiguus se 
află publicate în Sfinţii părinţi câteva zeci de manuscrise. Dionysius Exiguus a tradus din greacă 
în latină conciliile bizantine, fondând astfel gramatica şi vocabularul prin care Vaticanul va gândi 
eclesiasticul. Şi din Ioan Cassian sunt publicate deja şi la noi, în România, multe manuscrise 
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aflate în cele mai vestite biblioteci ale Europei, chiar şi un vestit palimpsest din sec. VI. 

Pentru Dionysius Exiguus şi Ioan Cassian Arhiepiscopia Tomisului a reuşit să publice toate cele 
mai vechi manuscrise care s-au păstrat până în zilele noastre. Toată Europa ştie şi recunoaşte 
importanţa juridică a colecţiei dionysiene de canoane. Nu uităm semnificaţia trecerii 
arhiepiscopului Iachint de Vicina în tronul de mitropolit al Ţării Româneşti, la Curtea de Argeş, 
în anul 1359. E un simbol strălucit faptul că din anul 303, cu Evangelicus, traversăm împreună cu 
Bretanio, Gerontius (Terennius), Theotimus I, Timotheus, Ioannes, Theotimus II, Petrus, 
Paternus, Valentinianus, Aniketos, Vasile şi alţi episcopi, arhiepiscopi, mitropoliţi anonimi, peste 
1000 de ani de suflet întreg străromân şi român până când Iachint de Vicina ajunge primul 
Mitropolit al Ţării Româneşti. Memorabil este şi faptul că Tomisul şi Scythia Minor (cu Histria, 
Vicina, Callatis...) au papirusuri şi manuscrise (în rescripturi) începând din sec. VII î.e.n. până la 
întemeierea Ţărilor Române, adică primii 2000 de ani - cei mai grei în istorie. Episcopiile, 
arhiepiscopiile şi mitropoliile Scythiei Minor şi ale Tomisului au asigurat o viaţă eclesiastică 
bimilenară neîntreruptă. Arborele istoriei şi al vieţii, arbore existenţial istoric, economic, militar 
şi spiritual a fost nemuritor. 

Putem spune, cu mândrie, că istoria bogată a Tomisului ne face contemporani cu întemeierea 
Romei. 

Memoriul nostru se întemeiază pe manuscrise şi documente pentru toţi episcopii, arhiepiscopii 
şi mitropoliţii care au slujit după anul 303, conform manuscriselor conciliilor universale 
începând cu anul 325, primul Sinod de la Nicaea, publicate şi la noi. Sunt documente scrise 
începând cu anul 451, apoi acte ale consiliilor scrise în anii 500, 600 ... 

Prin strălucitele lor minţi geniale străromânii noştri au fost în legătură cu Sfinţii Vasile cel Mare 
şi Ioan Hrisostomul, cu împăraţii Constantin cel Mare, Anastasius, cu papii Hormisdas, Vigilius, 
Leon. 

Am putea spune că suntem de când există lumea. 

Vă mulţumim! 

https://www.activenews.ro/cultura/MEMORIU-pentru-reactivarea-Mitropoliei-Tomisului-
adresat-Sfantului-Sinod-al-BOR.-Izvoarele-istorice-extraordinare-ale-celei-mai-vechi-mitropolii-
romanesti-din-Istoria-Lumii-a-Daciei-a-Romaniei-si-a-Bisericii-Ortodoxe-Romane-175028 

 

 

19. Realitatea Plus, amplă campanie de salvare a bisericilor care sunt la un pas de 

a fi demolate – publicat de Realitatea 

Realitatea PLUS demarează o amplă campanie de salvare a bisericilor care sunt la un pas de a fi 
demolate. Realizatoarea emisiunii Legile Puterii, Alexandra Păcuraru, a dezvăluit în exclusivitate 
planul mai multor autorităţi locale de a distruge lăcaşuri de cult pentru că nu ar avea autorizaţie 
legală. Totul a ieşit la iveală după ce primăria Constanţa a încercat să pună la pământ biserica 
"Izvorul Tămăduirii". La cererea Realitatea PLUS, a fost întocmit de urgenţă un proiect de lege 
care să oprească distrugerea lăcaşurilor de cult, iar Guvernul, prin purtătorul sau de cuvânt, a 

https://www.activenews.ro/cultura/MEMORIU-pentru-reactivarea-Mitropoliei-Tomisului-adresat-Sfantului-Sinod-al-BOR.-Izvoarele-istorice-extraordinare-ale-celei-mai-vechi-mitropolii-romanesti-din-Istoria-Lumii-a-Daciei-a-Romaniei-si-a-Bisericii-Ortodoxe-Romane-175028
https://www.activenews.ro/cultura/MEMORIU-pentru-reactivarea-Mitropoliei-Tomisului-adresat-Sfantului-Sinod-al-BOR.-Izvoarele-istorice-extraordinare-ale-celei-mai-vechi-mitropolii-romanesti-din-Istoria-Lumii-a-Daciei-a-Romaniei-si-a-Bisericii-Ortodoxe-Romane-175028
https://www.activenews.ro/cultura/MEMORIU-pentru-reactivarea-Mitropoliei-Tomisului-adresat-Sfantului-Sinod-al-BOR.-Izvoarele-istorice-extraordinare-ale-celei-mai-vechi-mitropolii-romanesti-din-Istoria-Lumii-a-Daciei-a-Romaniei-si-a-Bisericii-Ortodoxe-Romane-175028
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declarat în exclusivitate că susţine orice soluţie legală de salvare a acestora.  

În vremuri de recesiune economică şi de război la câţiva kilometri de graniţă, autorităţile locale 
din România se luptă cu sfintele biserici în loc să rezolve problemele reale ale românilor, cum ar 
fi sărăcia cruntă. Aleşii care au jurat cu mâna pe biblie să fie în slujba cetăţenilor încearcă să 
lovească în CREDINŢĂ, adevăratul stâlp spiritual al românilor de zeci de veacuri. Realitatea PLUS 
a dezvăluit planul scandalos al autorităţilor din Constanţa de a dărâma o biserică şi a reuşit să 
oprească buldozerele în ultimul moment. Dar în acelaşi pericol sunt multe alte biserici. La 
cererea Alexandrei Păcuraru şi a emisiunii Legile Puterii a fost întocmită de urgenţă o lege care 
să strămute lăcaşurile sfinte fără autorizaţie şi să oprească distrugerea lor. 

Întrebaţi de Alexandra Păcuraru dacă susţin acest demers, Ludovic Orban, Forţa Dreptei, George 
Simion, AUR, invitaţi la Legile Puterii, au confirmat. 

„Vă susţin şi v-am şi adus legea. Mâine poate fi depusă. Să o verificaţi. Asta au spus experţii 
noştri. Am stat de aseară până acum să găsim soluţiile cele mai bune pentru a realiza acest 
proiect de lege”, a declarat George Simion. 

Zeci de parlamentari de la mai multe partide au semnat până acum proiectul de lege şi mulţi alţii 
urmează să o facă. 

„Sfântul altar nu se demolează! Este un păcat atât de mare, că nu veţi scăpa cu toată apa Mării 
Negre!”, a declarat Alexandra Păcuraru. 

Realitatea PLUS luptă pentru identitatea şi sufletul neamului românesc. Sfântul altar nu se 
distruge! În casa Domnului nu se intră cu buldozerul! Opriţi de urgenţă demolarea bisericilor 
sfinte!  

https://www.realitatea.net/stiri/promo-tv/realitatea-plus-a-demarat-o-ampla-campanie-de-
salvare-a-bisericilor-care-sunt-la-un-pas-de-a-fi-demolate_62b0c9cf84086a06f6318ca2 

 

 

20. BOUkr şi diaspora: este justificată deschiderea de parohii în străinătate? – 

publicat de spzh.news, pe 30 iunie 

Ucraina ar putea pierde peste 5 milioane de oameni în urma războiului, dintre care majoritatea 
sunt credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Imagine: UJO  

Din Ucraina au emigrat deja 7 milioane de oameni. Ţara pierde cetăţeni, BOUkr pierde din 
credincioşi. Ce ne aşteaptă şi cum poate funcţiona Biserica în noile condiţii? 

Unul dintre punctele din Rezoluţia Sinodului Bisericii Ortodoxe Ucrainene (alin. 8) a fost o 
decizie privind îngrijirea pastorală a diasporei. În alineat se spune că din cauza războiului 6 
milioane de oameni au părăsit Ucraina, dintre care majoritatea sunt credincioşi ai Bisericii 
Ortodoxi Ucrainene: 

"Astfel, Mitropolia Kievului a Bisericii Ortodoxi Ucrainene primeşte solicitări din diverse ţări 
privind deschiderea parohiilor ortodoxe ucrainene. Evident, mulţi dintre compatrioţii noştri vor 

https://www.realitatea.net/stiri/promo-tv/realitatea-plus-a-demarat-o-ampla-campanie-de-salvare-a-bisericilor-care-sunt-la-un-pas-de-a-fi-demolate_62b0c9cf84086a06f6318ca2
https://www.realitatea.net/stiri/promo-tv/realitatea-plus-a-demarat-o-ampla-campanie-de-salvare-a-bisericilor-care-sunt-la-un-pas-de-a-fi-demolate_62b0c9cf84086a06f6318ca2
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reveni în patria lor, dar mulţi vor rămâne cu traiul în străinătate. În situaţia creată, Sinodul îşi 
exprimă convingerea fermă că Biserica Ortodoxă Ucraineană nu-şi poate lăsa credincioşii fără 
îngrijire spirituală, Ea trebuie să le stea alături în încercările lor şi să organizeze comunităţi 
bisericeşti în diaspora". 

Aceasta este una dintre cele mai importante decizii ale Sinodului Bisericii Ortodoxi Ucrainene de 
la Teofania (mun. Kiev). Criticii au văzut în ea o încercare de însuşire a drepturilor unei Biserici 
autocefale, dar în realitate deschiderea de parohii în străinătate este o necesitate vitală în primul 
rând, pentru credincioşi. Cifra de 6 milioane de refugiaţi menţionată de Sinodului Bisericii 
Ortodoxe Ucrainene a fost depăşită în scurt timp. Potrivit ONU, peste 7 milioane de oameni au 
părăsit Ucraina de la începutul războiului. Bineînţeles, unii dintre ei vor dori să se întoarcă, dar 
dacă războiul va dura, potrivit directorului Institutului pentru Demografie şi Studii Sociale Ella 
Libanova, Ucraina ar putea pierde în jur de 5 milioane de oameni. Şi este foarte important să 
înţelegem cine sunt acestee milioane. Sunt femei tinere cu copii – viitorul ţării. 

Jurnalista şi scriitoarea Elena Saciko scrie: 

"Ştiu că mulţi oameni nu se vor întoarce niciodată. Chiar dacă ei nu cred aşa acum. Dar nu o vor 
face. Doar pentru că acum încep totul de la zero. Şi în trei luni, şase luni, un an vor avea cel puţin 
unu, nu zero. Şi cineva va avea trei. Şi unii vor trage chiar şi la un zece. Şi când se vor întoarce, va 
trebui să o înceapă din nou de la zero. Vor dori să facă acest lucru? Nu cred. Există anumite 
resurse, dar ele nu sunt infinite. 

Să începi de fiecare dată de la zero este foarte greu. Iar când copiii vor începe să vorbească în 
poloneză, germană, maghiară, etc., le va veni gândul: ei sunt aici, de ce să se întoarcă? Ce 
înseamnă asta pentru mine? Că fondul genetic al ţării va sărăci. Că lumea noastră mică, lumea de 
aici, nu va mai fi niciodată precum a fost în trecut". 

Da, războiul se va termina într-o zi, dar cei care au plecat deja nu sunt singurele noastre pierderi 
posibile. "Când va fi ridicată interdicţia ieşirii din ţară a bărbaţilor, mulţi bărbaţi din aceste 
familii vor merge acolo să fie alături. Familiile se vor reuni, dar nu în Ucraina", susţine Libanova. 

Când o persoană este grav rănită sau traumatizată, la început el/ea se află într-o stare de şoc 
dureroasă şi nu este capabilă să înţeleagă ce se va întâmpla cu el/ea în continuare. Ucrainenii 
sunt până acum în această stare. Dar acum trebui să încercăm să privim la ziua noastră de 
"mâine", pentru a înţelege cum vom putea trăi în noile condiţii postbelice. 

De mult timp nu mai suntem 52 de milioane 

La începutul anilor 2000, pe panourile publicitare şi pe canalele TV se difuza un slogan de 
publicitate socială: "Trebuie să fim 52 de milioane. Să facem dragoste!". 

De atunci, cifra menţionată a devenit un vis de neatins. Potrivit Statisticilor de Stat, ultima dată 
când populaţia Ucrainei a crescut a fost epoca sovietică, în anii 1990, şi de atunci a scăzut. Fără 
războaie populaţia Ucrainei a scăzut catastrofal. În 2020, ministrul Cabinetului de miniştri 
Dmytro Dubilet a anunţat o cifră de 37 de milioane. Dar potrivit mai multor experţi, el a fost prea 
optimist. Şi au existat multe motive pentru asta. 

Potrivit lui Veaceslav Kaminski, directorul Centrului de Medicină Reproductivă şi Perinatală din 
Kiev, Ucraina a trecut printr-o criză demografică de-a lungul anilor de independenţă. După 
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Euromaidan, rata mortalităţii în Ucraina a depăşit de două ori rata natalităţii. Natalia Vlasenko, 
consilier al preşedintelui Comitetului de Stat al Ucrainei pentru Statistică, susţine că în ultimii 
opt ani ţara noastră a pierdut peste 350 de mii de oameni în fiecare an. Dacă în 1991 ţara avea 
12 milioane de copii, în 2021 erau doar 7. Şi acum mai mult de jumătate din această cifră au 
părăsit ţara ca refugiaţi. 

ONU afirmă că lumea nu a mai văzut o migrare atât de masivă a copiilor şi a civililor într-o 
perioadă atât de scurtă de la al Doilea Război Mondial. 

"Familiile şi comunităţile au fost distruse şi nimicite. În cu puţin peste trei luni, aproape 14 
milioane de ucraineni au fost forţaţi să-şi părăsească casele, majoritatea femei şi copii – o 
asemeneu amploare şi viteză de migrare nu are un precedent în istorie", se spune în declaraţia 
coordonatorului de criză al Naţiunilor Unite în Ucraina Amina Avada. 

Şi din moment ce încă nu vedem nicio condiţie prealabilă pentru încetarea războiului din 
Ucraina, se poate spune cu siguranţă că astfel de migrări, inclusiv emigrarea din ţară, vor 
continua. 

Provocările care stau în faţa Bisericii Ortodoxe Ucrainene 

Dar teritoriile din centrul Europei nu vor rămâne niciodată pustii. Dacă ucrainenii le părăsesc, va 
veni altcineva. 

Chiar şi pe timp de pace, directorul adjunct al Institutului pentru Demografie şi Cercetări Sociale 
Aleksandr Gladun a spus că din cauza crizei demografice există ameninţarea înlocuirii treptate a 
naţiunii ucrainene cu migranţi din zonele asiatice. Avem deja destul de multe sate abandonate 
(aproximativ 20 dispar în fiecare an), care se vor umple treptat cu ne-ucraineni. Există o mare 
probabilitate ca imigranţii să nu fie nici măcar creştini. 

Prin urmare, atât statul cât şi Biserica se vor confrunta cu două probleme grave dar legate 
reciproc. 

1. Emigrarea în masă a ucrainenilor în alte ţări. 

2. Înlocuirea ucrainenilor plecaţi cu "străini" – oameni de altă cultură, mentalitate şi 
credinţă. 

Aceste probleme ridică sarcini foarte dificile în faţa Bisericii. Dacă munca misionară printre 
"străini" este o poblemă a zilei de mâine, enoriaşii care au părăsit ţara au nevoie de sprijin acum. 

Astăzi aproape fiecare parohie a Bisericii Ortodoxe Ucrainene din centrul şi sud-estul Ucrainei 
suferă pierderi grele. Bărbaţii luptă pe front iar femeile şi copiii sunt plecaţi în străinătate. Iar 
Biserica Ortodoxă Ucraineană se confruntă cu o sarcină foarte serioasă – cum să nu-şi piardă 
enoriaşii, cum să nu se înstrăineze de Biserică cei care locuiesc în ţări străine, cum să-i sprijine 
pe ei duhovniceşte, etc. 

Parohiile Bisericii Ortodoxe Ucrainene din străinătate: este voie sau nu? 

Astfel, aproximativ 7 milioane de ucraineni au plecat în străinătate de la începutul războiului, 
există o posibilitate uriaşă ca aproximativ 5 milioane să rămână acolo. Ce trebuie să facă Biserica 
Ortodoxă Ucrainenă? Căci până recent putea acţiona în străinătate doar ca parte a Bisericii Ruse. 
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Există o mulţime de mărturii că refugiaţii ucraineni fie refuză să viziteze bisericile Bisericii 
Ortodoxe Ruse din Europa, fie o fac cu mari reticenţe. Desigur, din punct de vedere creştin, acest 
lucru este greşit, pentru că "Iisus Hristos este Acelaşi ieri şi azi şi în vecii vecilor". Dar pentru 
mulţi oameni încă este foarte greu să treacă peste ei înşişi. Dacă o persoană i-a pierdut pe cei 
dragi ca urmare a invaziei ruse, dacă războiul i-a distrus casa, are nevoie de timp pentru a-şi 
calma tulburările interioare. Cuvântul "rus" evocă în ei doar negativism, chiar dacă este vorba 
despre Biserică. Da, îi putem mustra cu indignare pe astfel de oameni, dar ei au nevoie de sprijin 
şi de mângâiere mai mult decât alţii, au nevoie de Dumnezeu. 

După cum ştim, în lume există o singură Biserică a lui Hristos. Bisericile Autocefale din Serbia, 
Polonia, Cehia etc. sunt părţi care formează împreună o singură Biserică Ortodoxă ecumenică. În 
consecinţă, dacă credincioşii Bisericii Ortodoxe Ucrainene au plecat în altă ţară, pe teritoriul 
unei alte Biserici Autocefale, ei se pot spovedi, se pot împărtăşi şi în acelaşi mod pot participa la 
alte taine. Dar să fim sinceri, nu este uşor să te alături unei comunităţi din altă ţară, mai ales dacă 
nu cunoşti limba. Prin urmare, Biserica Ortodoxă Ucraineană organizează parohii pentru 
refugiaţii din străinătate. 

Preşedintele adjunct al Departamentului pentru Relaţii Bisericeşti Externe din cadrul Bisericii 
Ortodoxe Ucrainene, protoiereul Nicolai Danilevici a notat: "Avem un principiu după care 
deschidem parohii ale Bisericii noastre: doar în acele ţări în care nu există Biserici Ortodoxe 
Autocefale, şi anume în Germania, Elveţia, Italia, Spania, Portugalia, Franţa etc. În ceea ce 
priveşte Europa, este vorba despre 19 ţări". În timpul războiului, în aceste ţări au fost deja 
deschise 10 parohii, iar alte 10 sunt în curs de organizare. Dar parohii ucrainene au fost deschise 
şi în ţările "ortodoxe": Polonia, Serbia şi România. Potrivit părintelui Nicolai, în organizarea unor 
astfel de comunităţi, "problemele jurisdicţionale sunt soluţionate de Bisericile Autocefale Locale 
care ne vin în întâmpinare". 

Dacă refugiaţii dintr-o anumită ţară doresc să deschidă o parohie, ei scriu o petiţie 
Preafericitului Onufrie cu semnăturile lor şi le este trimis un preot. "În primul rând, pentru a se 
crea o parohie trebuie să fie oameni, în al doilea rând, trebuie să existe un preot, iar în al treilea 
rând, trebuie să existe un loc de slujire care este cautat după ce sunt îndeplinite primele două 
condiţii", spune adjunctul coducătorului DRBE al BOUkr. 

Interesant este că în asemenea parohii rolul preotului devine deosebit: el nu doar vine la 
biserică şi săvârşeşte slujbele, el devine un sprijin duhovnicesc pentru oameni, un păstor. 

"Specificul muncii şi al misiunii unui preot în străinătate este că nu trebuie să stea în biserică şi 
să aştepte să vină cineva la el, ci el însuşi trebuie să meargă la oameni, să-i caute, să comunice cu 
ei, să meargă în locuri de distribuire a ajutorului umanitar, în locurile unde sosesc autobuzele 
din Ucraina, unde se adună oamenii. De fapt, este o slujire misionară, apostolică, în sensul că 
"apostol" înseamnă "trimis" – de aceea preoţii sunt trimişi în străinătate pentru a aduna oameni, 
pentru a le oferi asistenţă duhovnicească", a spus pr. Nicolai. 

*** 

Biserica Ortodoxă Ucraineană se află la începutul căii sale în "diaspora". Nu ea a iniţiat această 
cale şi nici nu a forţat milioane de ucraineni să-şi părăsească casele şi să caute mântuirea în ţări 
străine. Prin urmare, nu se cuvine acum să arătăm cu degetul pe rândurile statutului bisericii, să 
învăţăm cine are dreptul să aibă grijă de ucrainenii din străinătate şi cine nu. Biserica Ortodoxă 
Ucraineană nu îşi poate abandona copiii în vremuri dificile. Şi acum este momentul – oamenii au 
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nevoie de Tainele Bisericii, de un cuvânt de înţelepciune şi de o simplă mângâiere. 

Sperăm că războiul se va termina în curând, iar compatrioţii noştri din străinătate se vor putea 
întoarce acasă la bisericile de acasă, îi aşteptăm aici. Dar dacă acest lucru nu se va întâmpla, ei 
vor fi nevoiţi să ducă o viaţă bisericească deplină în circumstanţele în care au ajuns fără să-şi 
dorească acest lucru. Şi ei trebuie să ştie că Bisericii Ortodoxe Ucrainene îi pasă de fiecare dintre 
credincioşii săi, că este Biserica poporului ucrainean chiar dacă aceşti oameni nu se află în 
propria lor ţară. 

https://spzh.news/ro/zashhita-very/89033-upc-i-diaspora-opravdano-li-otkrytije-prihodov-za-
granicej 

 

 

21. Pelerinaj la Voluntari. Mii de credincioşi se roagă la Brâul Maicii Domnului, 

făcător de minuni – publicat de Evenimentul de Iaşi, pe 3 iulie 

Duminică, 3 iulie, este ultima zi de pelerinaj la Catedrala Sfintei Parascheva din Voluntari. 
Pelerinii vin să se închine la Brâul Maicii Domnului, făcător de minuni şi vindecător de boli, de la 
Mănăstirea Catoxenia din Grecia, adus la noi în ţară. 

Credincioşii au venit din toate colţurile ţării la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Voluntari 
pentru a asista la liturghie şi să se închine la sfintele relicve. Aici se află şi un fragment din 
moştele Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor. 

De asemenea, pelerinii se pot închina şi la un set de veşminte ale Sfintei Parascheva de la Iaşi. 

Oamenii aşteaptă să se închine în special la Brâul Maicii Domnului despre care se spune că a 
vindecat foarte mulţi bolnavi, în special pe cei de cancer şi a ajutat foarte multe femei care nu 
puteau să rămână însărcinate. 

Racla cu cinstitul veşmânt adus de la Mănăstirea Kato Xenia, din Grecia a ajuns la Catedrala 
Voluntari joi de dimineaţă, 30 iunie, în jurul orei 10:00. 

Evenimentul religios este organizat de Primăria Voluntari şi găzduit de Parohia Sfânta 
Parascheva, pentru al cincilea an. 

Brâul Maicii Domnului, făcător de minuni şi vindecător de boli  

Brâul Maicii Domnului a vindecat de-a lungul timpului nenumăraţi bolnavi, în special de cancer, 
a ajutat să nască femei care nu puteau avea copii şi a făcut să înceteze diferite epidemii. 

Mănăstirea Kato Xenia se află în Grecia, aproape de Almiros, la aproximativ 300 de kilometri 
nord de capitala Atena. Mănăstirea deţine două bucăţi din Brâul Maicii Domnului, primite în dar 
de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos. 

Potrivit Sfintei Tradiţii, Maica Domnului a dăruit brâul Apostolului Toma, care nu a fost prezent 
la înmormântarea ei. 

https://spzh.news/ro/zashhita-very/89033-upc-i-diaspora-opravdano-li-otkrytije-prihodov-za-granicej
https://spzh.news/ro/zashhita-very/89033-upc-i-diaspora-opravdano-li-otkrytije-prihodov-za-granicej
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Cinstitul Brâu s-a păstrat în Capadocia, de unde a fost adus în Ierusalim de către împăratul 
Teodosie cel Mare, unde a rămas până în secolul al IV-lea. În anul 395 a fost adus la 
Constantinopol de Arcadie, fiul împăratului Teodosie cel Mare (379-395). 

Maica Domnului a făcut o minune cu Brâul său în secolul al X-lea, când împărăteasa Zoe, soţia lui 
Leon al VI-lea Înţeleptul (886-912), a fost vindecată de un duh necurat. Drept mulţumire, 
împărăteasa a brodat Brâul Maicii Domnului cu fir de aur, aşa cum se păstrează până astăzi, şi l-a 
reaşezat în racla dăruită de împăratul Arcadie, potrivit basilica.ro.  

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/mistic/pelerinaj-la-voluntari-mii-de-credincio-i-se-
roaga-la-braul-maicii-domnului-facator-de-minuni--217528904.html 

 

 

22. PNL tot mai neo-marxist: Alina Gorghiu vrea introducerea „dreptului la 

avort” în Constituţia României într-o ţară eminamente ortodoxă! – publicat de 

OrtodoxInfo, R3Media, pe 3 iulie 

Alina Gorghiu, actual şef interimar al Senatului, a propus introducerea „dreptului la avort” în 
Constituţia României, pentru a nu se ajunge la situaţii similare precum în cazul deciziei Curţii 
Supreme din SUA. 

„Decizia Curţii Supreme a SUA de a revoca celebra Hotărâre Roe vs. Wade (1973) din SUA a 
divizat toate democraţiile lumii. Cea mai puternică reacţie a venit din Franţa, unde se cere 
includerea dreptului la avort nu doar în Constituţia franceză, ci şi în Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene. Dezbaterea invită la un exerciţiu de imaginaţie pe tema 
interzicerii avortului. Pentru noi, românii, acest exerciţiu nu are cum să nu trezească amintiri. 

Avem efectiv o experienţă istorică pe care nu putem şi nu trebuie să o ignorăm! Sunt româncă, 
sunt femeie, sunt mamă. Cunosc dramele femeilor din perioada comunistă. Iar trauma naţională 
provocată de Decretul 770 din 1966 se resimte chiar şi acum. Lecţia e următoarea: să interzici 
avortul nu înseamnă că îl opreşti, înseamnă doar că întreruperile de sarcină se vor face în secret, 
prin proceduri periculoase. 

Aproximativ 10.000 de românce au murit în perioada 1966-1989 din cauze derivate din 
proceduri necorespunzătoare de avort, asta însemna 87% din mortalitatea maternă. Acestea 
sunt doar cifrele oficiale. Câte alte femei au mai murit din aceste motive fără ca noi să ştim? Câte 
alte femei au rămas infertile după ce, în disperarea lor, au apelat la serviciile unor escroci? Şi, 
poate cel mai important, câţi copii au fost abandonaţi? 

E o realitate istorică de care ar trebui ne amintim de fiecare dată când o discuţie despre dreptul 
la avort reapare în spaţiul public. Şi că niciodată nu trebuie să încetăm să luptăm pentru 
păstrarea dreptului femeii de a decide ea însăşi ce face cu corpul ei. Femeile au dreptul la 
autonomie şi autodeterminare corporală! Şi ce ar fi să fie şi în Constituţia noastră aşa?”, scrie 
Alina Gorghiu. 

https://ortodoxinfo.ro/2022/07/03/pnl-tot-mai-neo-marxist-alina-gorghiu-vrea-introducerea-
dreptului-la-avort-in-constitutia-romaniei-intr-o-tara-eminamente-ortodoxa/ 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/mistic/pelerinaj-la-voluntari-mii-de-credincio-i-se-roaga-la-braul-maicii-domnului-facator-de-minuni--217528904.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/mistic/pelerinaj-la-voluntari-mii-de-credincio-i-se-roaga-la-braul-maicii-domnului-facator-de-minuni--217528904.html
https://ortodoxinfo.ro/2022/07/03/pnl-tot-mai-neo-marxist-alina-gorghiu-vrea-introducerea-dreptului-la-avort-in-constitutia-romaniei-intr-o-tara-eminamente-ortodoxa/
https://ortodoxinfo.ro/2022/07/03/pnl-tot-mai-neo-marxist-alina-gorghiu-vrea-introducerea-dreptului-la-avort-in-constitutia-romaniei-intr-o-tara-eminamente-ortodoxa/
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https://r3media.ro/alina-gorghiu-vicepresedintele-senatului-propune-introducerea-dreptului-
la-avort-in-constitutia-romaniei-femeile-au-dreptul-la-autonomie-si-autodeterminare-
corporala/ 

 

 

23. ANSA: Mai mulţi români, printre persoanele dispărute în urma avalanşei din 

Italia. Cel puţin şase oameni au murit – publicat de ŞtirileProTV, pe 4 iulie 

Mai mulţi români s-ar afla printre persoanele dispărute în urma avalanşei din Italia, conform 
agenţiei ANSA. 

Operaţiunile de căutare a eventualilor supravieţuitori ar urma să se reia luni după prăbuşirea 
gheţarului Marmolada în Munţii Dolomiţi, cel mai mare din Alpii italieni, care a provocat 
moartea a şase persoane şi a rănit opt. Printre cei dispăruţi sunt şi români, relatează ANSA. 

Au fost identificate patru dintre cele şase victime: trei italieni şi un ceh. Mai trebuie identificaţi 
un bărbat şi o femeie. Printre cei dispăruţi se află italieni, germani, cehi şi români. 

Purtătoarea de cuvânt a echipelor de salvare, Michela Canova, a indicat pentru AFP, duminică 
seara, că bilanţul, iniţial cu cinci morţi, a ajuns la ”şase victime confirmate”. 

Sunt şi opt răniţi, a anunţat ea, fără a preciza naţionalitatea victimelor. Potrivit mass-media 
italiene, cetăţeni străini s-au aflat între grupurile purtate de avalanşă. 

Responsabilul de protecţia civilă în provincia Veneto, Gianpaolo Bottacin, a vorbit de “dispăruţi” 
pe contul său de Facebook. 

Salvatorii alpini au activat un număr gratuit pentru a permite raportarea persoanelor care nu au 
luat legătura cu rudele. 

Şeful guvernului italian Mario Draghi a transmis pe Twitter un mesaj cu “cele mai sincere 
condoleanţe” victimelor şi familiilor lor. 

Mai multe elicoptere au fost trimise imediat pentru a participa la operaţiunile de salvare şi 
pentru a monitoriza evoluţia situaţiei, însă căutările au fost suspendate la căderea nopţii înainte 
de a fi reluate luni dimineaţă. 

Această prăbuşire a avut loc a doua zi după ce s-a înregistrat un record de temperatură în vârful 
gheţarului de 10 grade Celcius. 

“Prăbuşirea de pe vârful Marmolada este consecinţa condiţiilor meteorologice actuale, adică un 
episod de căldură timpurie care coincide cu problema încălzirii globale”, a explicat pentru AFP 
profesorul Massimo Frezzotti, de la departamentul de ştiinţe al Universităţii Roma 3. 

“Din ceea ce se vede în filmare, prăbuşirea a fost semnificativă. Putem observa că există o 
cantitate mare de apă deoarece topirea s-a accelerat în Alpi. Am avut o iarnă extrem de aridă, cu 
un deficit de precipitaţii de 40 până la 50%. Condiţiile actuale ale gheţarilor corespund cu cele 
de la mijlocul lunii august, nu la începutul lunii iulie”,a spus cercetătorul. 

https://r3media.ro/alina-gorghiu-vicepresedintele-senatului-propune-introducerea-dreptului-la-avort-in-constitutia-romaniei-femeile-au-dreptul-la-autonomie-si-autodeterminare-corporala/
https://r3media.ro/alina-gorghiu-vicepresedintele-senatului-propune-introducerea-dreptului-la-avort-in-constitutia-romaniei-femeile-au-dreptul-la-autonomie-si-autodeterminare-corporala/
https://r3media.ro/alina-gorghiu-vicepresedintele-senatului-propune-introducerea-dreptului-la-avort-in-constitutia-romaniei-femeile-au-dreptul-la-autonomie-si-autodeterminare-corporala/
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Gheţarul s-a prăbuşit în apropierea localităţii Punta Rocca, de-a lungul traseului parcurs în mod 
normal pentru a ajunge la vârf. 

Gheţarul Marmolada, supranumit “regina Dolomiţilor”, este cel mai mare gheţar din acest lanţ 
muntos din nordul Italiei, care face parte din Alpi. Situat în Trentino, de aici izvorăşte râul Avisio 
şi se vede Lacul Fedaia. 

Grupul interguvernamental privind evoluţia climei (Giec) indică faptul că gheţarii din 
Scandinavia, Europa centrală şi Caucaz ar putea pierde între 60 şi 80% din masă până la sfârşitul 
secolului. 

https://stirileprotv.ro/stiri/international/ansa-mai-multi-romani-printre-persoanele-
disparute-in-urma-avalansei-din-italia-cel-putin-sase-oameni-au-murit.html 

 

 

24. Eliberarea Insulei Şerpilor – victorie ucraineană sau mutare de şah-mat a 

ruşilor? – publicat pe 1 iulie de ActiveNews 

Ştirea zilei e că Rusia a părăsit Insula Şerpilor. Moscova zice că din raţiuni umanitare, pentru a 
permite reluarea comerţului cu cereale al Ucrainei. Kievul zice că ruşii au plecat bătuţi. Presa 
mare e sceptică, Reuters scrie că, deocamdată, nu ia de bună niciuna dintre explicaţii. Din păcate 
pentru Zelenski, e posibil ca plecarea ruşilor să însemne cea mai proastă veste pentru el, una 
care să zguduie imaginea internaţională a lui şi a ţării sale. 

Faptele, pe scurt. 

Invazia rusă şi intenţiile clare de a avansa spre vest, inclusiv cu ocuparea marelui port Odesa, a 
determinat, cum se ştie, minarea apelor portului de către ucraineni. În acest mod, ofensiva rusă 
se mai poate face doar pe uscat, iar asta îngreunează mult lucrurile. 

Rusia are o capacitate navală de excepţie, iar un asalt maritim asupra Odesei nu ar lăsa acesteia 
prea multe şanse să reziste. 

Ne amintim că Putin a spus explicit că va permite oricînd plecarea din port a navelor ucrainene 
cu cereale spre Bosfor şi, de acolo, spre lume. 

Replica ucrainenilor a fost că e exclus. 

Pe 8 mai, Ucraina anunţa, astfel, că refuză să demineze portul Odesa pentru a putea relua 
exportul de cereale, deoarece forţele ruse ar putea specula situaţia, atacînd oraşul, după cum 
declara purtătorul de cuvînt al administraţiei regionale, Serghi Bratciuk, citat de AFP. 

„Flota rusă din Marea Neagră va simula o retragere către Crimeea anexată. Însă imediat ce 
deminăm accesul în portul Odesa, flota rusă va fi acolo”, mai spunea oficialul. 

În fapt, experţii militari spuneau că Ucraina nici nu ar avea nevoie de deminarea apelor Odesei, 
pentru simplul motiv că ei ştiu exact unde au plasat minele fixe şi cunosc culoarele de ieşire. 

https://stirileprotv.ro/stiri/international/ansa-mai-multi-romani-printre-persoanele-disparute-in-urma-avalansei-din-italia-cel-putin-sase-oameni-au-murit.html
https://stirileprotv.ro/stiri/international/ansa-mai-multi-romani-printre-persoanele-disparute-in-urma-avalansei-din-italia-cel-putin-sase-oameni-au-murit.html
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Dar prezenţa Rusiei pe Insula Şerpilor – punct de maximă importanţă în supravegherea militară 
a Odesei – era garanţia fermă că nu te poţi încrede în cuvîntul lui Putin că va permite ieşirea din 
port a navelor cu cereale. 

Nu mai contează, de acum, dacă Ucraina a recucerit insula prin luptă, ori Rusia s-a retras de 
bunăvoie. 

Important e că accentul cade pe imensa problema a cerealelor blocate, dezbătută masiv şi la 
summitul NATO de la Madrid. 

Odată ruşii retraşi în Crimeea, lumea aşteaptă ca Zelenski să reia urgent livrarea de cereale prin 
Odesa, printre mine sau cu eliminarea lor. 

De aici, ”mica” problemă: în momentul cînd asta se va produce, Rusia va marca rapid culoarele 
sigure şi poate ataca, la fel de rapid, Odesa cu flota, exact cum susţinea Bratciuk. 

Dacă Zelenski va refuza să facă jocul ruşilor, pe bună dreptate, conştientizînd pericolul ascuns, se 
va ciocni, însă cu o mare problemă de imagine la nivel internaţional, pentru că va da apă la 
moară exact spuselor lui Putin, anume că nu Rusia e obstacolul în calea exporturilor. 

Se va crea impresia că Ucraina refuză exporturile indiferent de situaţia din teren. O situaţie de 
lose-lose. 

Rămîne de văzut, deci, cum vor răspunde Ucraina şi NATO la mişcarea de şah – posibil mat – a 
Kremlinului.  

https://www.activenews.ro/opinii/Eliberarea-Insulei-Serpilor-%E2%80%93-victorie-
ucraineana-sau-mutare-de-sah-mat-a-rusilor-174999 

 

 

25. Cei patru "călăreţi ai apocalipsei" şi noua ordine mondială. Cum va fi împinsă 

Africa să acţioneze în numele Rusiei – publicat de Ziare.com, pe 4 iulie, autor: 

Veronica Andrei 

Ne apropiem de moartea vechiului sistem geopolitic şi a ordinii mondiale care s-a tot repetat din 
epoca medievală. 

Puternica imagine din Vechiul Testament a celor patru călăreţi ai Apocalipsei a fost readusă în 
discuţie în mod repetat atunci când omenirea s-a confruntat cu pericole şi război. Profeţii 
Ezechiel şi Zaharia au descris cei patru călăreţi ai apocalipsei ca fiind: ciuma, războiul, foametea 
şi în cele din urmă moartea. 

După mai bine de patru luni de război al preşedintelui rus Vladimir Putin în Ucraina ne 
apropiem de moartea vechiului sistem geopolitic şi a ordinii mondiale care s-a tot repetat din 
epocile medievale, scrie Vas Shenoy, preşedintele Glocal Cities, cercetător politic, consultant şi 
antreprenor, în Jerusalem Post. Shenoy a lucrat în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa timp de 
două decenii, a interacţionat cu lideri şi factori de decizie şi a lucrat îndeaproape cu oameni din 
toate categoriile sociale din Orientul Mijlociu. 

https://www.activenews.ro/opinii/Eliberarea-Insulei-Serpilor-%E2%80%93-victorie-ucraineana-sau-mutare-de-sah-mat-a-rusilor-174999
https://www.activenews.ro/opinii/Eliberarea-Insulei-Serpilor-%E2%80%93-victorie-ucraineana-sau-mutare-de-sah-mat-a-rusilor-174999
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În ciuda multor lucruri care s-au întâmplat, Europa şi Rusia s-au ridicat ca puteri şi apoi s-au 
prăbuşit în mod repetat. Se pare, în cele din urmă, că acest ciclu de ciumă, război şi foamete va fi 
ultimul din hegemonia occidentală şi naşterea unei noi ordini mondiale, o nouă ordine mondială 
care va readuce probabil echilibrul de putere în Asia şi Africa, care au fost. centrele bogăţiei şi 
puterii globale cu mult înainte de revoluţia industrială. 

Puzzle-ul lui Putin 

CNN şi alte instituţii de presă au descris jocul final al lui Putin în Ucraina drept restabilirea 
identităţii imperiale şi naţionaliste a Rusiei. Totuşi, războiul din Ucraina pare a fi un pas în 
planul lui Putin de dominaţie globală. Agenţiile de informaţii occidentale au afirmat adesea că 
Putin este bolnav în stadiu terminal şi nu are nimic de pierdut. 

În timp ce războiul din Ucraina poate fi explicat ca încercarea disperată a unui muribund de a-şi 
scoate o moştenire, acţiunile reale nu se leagă cu această disperare. În ciuda faptului că a pierdut 
oameni, arme, generali şi este sub sancţiuni extreme, Putin continuă lupta. 

Trebuie pusă întrebarea, dacă Ucraina este finalul jocului sau dacă Ucraina ar fi un joc lung 
pentru slăbirea Occidentului? Când analizăm predicţiile biblice, ar trebui să analizăm şi o 
mulţime de ce-ar fi. 

Citirea cărţilor de tarot sau a frunzelor de ceai este mai uşoară decât a citi intenţiile unui bărbat 
precum a lui Vladimir Putin. Acest om este un spion veteran, fost şef al uneia dintre cele mai 
hotărâte şi mai inventive agenţii de spionaj din lume, care nu numai că a ridicat Rusia după 
declinul din timpul preşedintelui Elţin, dar a fost şi un agent de teren în timpul erei sovietice. 

Înainte de invazia Ucrainei de către Rusia, Rusia lui Putin a umplut golurile din conflictele din 
întreaga lume şi aproape devenise un arbitru global în teatrele geopolitice cheie în care SUA 
pierduse controlul. 

Afganistan, Siria, Iran, Mali, Ciad şi Libia: Rusia lui Putin a fost luară în considerare pentru 
fiecare decizie majoră. Rusia devenise şi ea fratele mai mare şi încercase să joace pacea în Asia 
de Sud, între India-Pakistan şi China. Cu săptămâni înainte de invazia Ucrainei, Rusia intervenise 
într-o tentativă bizară de lovitură de stat în Kazahstan şi ajutase guvernul kazah în pacificarea 
unei revolte. 

Aşadar, ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni şi luni, care l-a făcut pe Putin să rişte tot acel 
capital acumulat în ultimii 20 de ani pentru a prelua Ucraina. Este mândrie naţională sau este o 
strategie pe termen lung împotriva Occidentului? 

Alianţa dragon-urs 

Alianţa dragonbear, a dragonului chinez şi a ursului rus, nu a fost întotdeauna o poveste de 
dragoste. Din punct de vedere istoric, Rusia a susţinut întotdeauna India în faţa Chinei şi a 
existat o puternică animozitate între aceşti vecini, care împart 4.250 km de frontieră terestră. 

Strategia lui Henry Kissinger de a întări China a urmărit, de fapt, să slăbească Rusia şi acum se 
pare că, după 50 de ani, acest lucru ar fi creat o fiară: un urs dragon pe care SUA ar putea să nu 
fie suficient de puternică pentru a-l controla. 

Preşedintelui chinez Xi Jinping şi autocratul rus Vladimir Putin au dezvoltat o legătură puternică. 
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Atât China, cât şi Rusia nu au fost încântate de dominaţia SUA în afacerile globale şi, în timpul 
guvernării fostului preşedinte Donald Trump, Rusia a sărbătorit faptul că China a suportat greul 
furiei neregulate ale preşedintelui. Retragerea lui Trump de pe arena internaţională a permis 
puterii globale a Rusiei şi a Chinei să crească necontrolată. 

Covid-19, primul călăreţ 

Apoi a venit primul călăreţ, ciuma. Răspândirea rapidă a COVID-19 într-o pandemie globală 
poate fi atribuită în mod ferm neglijenţei, lipsei de transparenţă şi voinţei de a acoperi a Chinei. 
De asemenea, a scos la lumină controlul Chinei asupra organizaţiilor internaţionale, cum ar fi 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care au fost la fel de vinovate pentru muşamalizare şi 
răspândire ca şi guvernul chinez. 

Democraţiile occidentale au suferit mult mai mult din punct de vedere economic şi social decât 
China, o dictatură controlată de un singur partid. În timp ce pieţele occidentale au fost decimate 
de percepţia publică, China a folosit această perioadă pentru a prelua controlul ferm asupra 
Hong Kong-ului, a elimina angajamentul unei ţări-două sisteme şi a distruge puterea 
miliardarilor care începuseră să conteste autoritatea lui Xi Jinping. 

În timp ce Occidentul se lupta să impună vaccinarea şi încerca să echilibreze democraţia şi 
libertăţile cetăţenilor săi cu nevoia de a proteja vieţile acestora, China s-a lipit de un plan de 
izolare şi de a obţine un control politic şi social complet al societăţii chineze. 

Ce daune a făcut COVID Chinei, nu vom şti niciodată. Câţi susţinători ai libertăţii au dispărut, câţi 
oameni au murit cu adevărat şi ce s-a întâmplat cu adevărat va fi probabil un mister pentru 
generaţiile viitoare. 

Pe 4 februarie, doi bărbaţi s-au întâlnit sub umbrela Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing. 
Putin şi Xi au anunţat o prietenie fără limite între cele două ţări. Tocmai când Europa a obţinut 
un fel de control asupra pandemiei şi pe măsură ce inflaţia a crescut, rachetele ruseşti au căzut 
asupra Kievului. 

Războiul, al doilea călăreţ 

În timp ce Mario Draghi şi colegii săi din Europa au declarat că vor face „orice este nevoie” 
pentru a salva economia europeană, se pare că Putin a declarant că va face „orice este nevoie” 
pentru a o strica. Preţul petrolului a atins un maxim istoric, iar inflaţia devine şi mai accentuată. 
Bursele la nivel global, care tocmai începuseră să-şi revină la niveluri pre-pandemie, au început 
să se prăbuşească din nou. Al doilea călăreţ, războiul, îşi pusese amprenta. 

Foametea, al treilea călăreţ 

În octombrie 2021, cu şefii de stat G 20 adunaţi la Roma, rezilienţa lanţului de aprovizionare a 
fost adesea discutată ca un punct cheie pentru combaterea agresiunii chineze. Majoritatea şefilor 
de stat erau îngrijoraţi de electronice şi cipuri, care erau domeniul Chinei. 

Nimeni nu s-a alarmat cu privire la alimente, cu excepţia Organizaţiei pentru Alimentaţie şi 
Agricultură (FAO) şi Programul Alimentar Mondial (PAM). Mai marii lumii au ignorat adesea 
avertismentele privind seceta şi foametea în Afganistan, Yemen şi Cornul Africii. Suntem 
aproape de al treilea călăreţ, foametea. Lumea şi Europa sunt probabil în pragul celei mai grele 
veri cu care s-au confruntat de generaţii. 
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Rusia a câştigat împotriva Germaniei naziste folosind o politică a pământului pârjolit. S-ar părea 
că strategia lui Putin de a îmblânzi Europa este similară. În mod curios, chinezii cumpără cereale 
şi depozitează alimente din 2021. Potrivit raportului Al Jazeera din februarie 2022, Rusia şi 
Ucraina produc împreună peste 25% din grâul mondial. Majoritatea produselor de grâu de anul 
trecut sunt fie sub controlul Rusiei, fie în afara capacităţii Ucrainei de a exporta. De asemenea, 
China tezaurizează porumb, soia şi alte culturi, în timp ce liniile de aprovizionare cu alimente 
către Europa sunt limitate. 

Un alt fapt îngrijorător este că, deşi foamea poate avea un impact relativ mai mic în Europa, 
datorită rezistenţei financiare a UE, există un risc mare ca foamea în Africa să forţeze o migraţie 
în masă sporită către Europa pe mare. 

China şi Rusia controlează politica africană suficient pentru a stimula acest lucru. Preşedintele 
Uniunii Africane, Macky Sall, din Senegal, a făcut un apel către Occident, după întâlnirea sa cu 
Putin la începutul lunii aprilie, să ridice sancţiunile pentru a facilita exporturile de grâu şi 
îngrăşăminte. 

În funcţie de modul în care va progresa vara aceasta, sancţiunile împotriva Rusiei ar putea să fie 
nevoite să fie slăbite pentru a reduce presiunea asupra preţului petrolului şi gazelor, pentru a 
reduce inflaţia şi pentru a împiedica prăbuşirea guvernelor din sudul Europei din cauza 
migraţiei necontrolate din Africa, din cauza foametei. 

Putin poate, împreună cu prietenul său Xi, să obţină dominaţie globală printr-un război relativ 
mic în Ucraina. 

Moartea şi o nouă ordine globală. Al patrulea călăreţ 

Ucraina pare să fie doar primul capitol al morţii vechii ordini mondiale. Rusia pare încrezătoare 
că va aduce Occidentul în genunchi prin scumpirea petrolului într-o vară fierbinte în care 
valurile de căldură vor face imposibilă oprirea aerului condiţionat. Dacă acest lucru nu este 
suficient, o va face împingând Africa să acţioneze în numele ei, creând foamete. La urma urmei, 
dacă democraţiile nu pot controla inflaţia şi nu pot impune securitatea graniţelor, guvernele din 
sudul Europei se vor prăbuşi. 

Rusia nu este lipsită de aliaţi politici pe care i-a dezvoltat în ţările europene, care ar putea reveni 
la putere pe platforma migraţiei ilegale, a creşterii necontrolate a preţurilor, a securităţii şi a 
şomajului. 

„Şi m-am uitat şi iată un cal palid; şi numele celui care şedea pe el era Moarte şi iadul l-a urmat”, 
scriu textele biblice. Deşi putem fi pregătiţi pentru moarte, ceea ce trebuie să înţelegem acum 
este cum ne descurcăm cu iadul care urmează. 

https://ziare.com/ucraina/ucraina-razboi-rusia-invazie-vladimir-putin-china-xi-jinping-noua-
ordine-mondiala-1749106 

 

 

https://ziare.com/ucraina/ucraina-razboi-rusia-invazie-vladimir-putin-china-xi-jinping-noua-ordine-mondiala-1749106
https://ziare.com/ucraina/ucraina-razboi-rusia-invazie-vladimir-putin-china-xi-jinping-noua-ordine-mondiala-1749106
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26. Papa a vorbit din nou despre "restabilirea comuniunii depline" cu Fanarul – 

publicat pe 4 iulie de spzh.news 

În cadrul întâlnirii cu delegaţia Fanarului, pontiful a asigurat că BRC şi Patriarhia 
Constantinopolului "sunt angajate într-un dialog fratern şi rodnic". 

În ziua de 30 iunie 2022, la o întâlnire cu delegaţia Fanarului, Papa Francisc a spus că Patriarhia 
Constantinopolului şi Vaticanul sunt angajate într-un "dialog fratern şi rodnic şi sunt ferm şi 
ireversibil angajaţi pe calea restabilirii comuniunei depline", a raportat vaticannews.va. 

Papa a notat că prezenţa delegaţiei Fanarului la slujba din catedrala Sf. Petru este un semn că 
perioada distanţării şi indiferenţei dintre biserici a luat sfârşit. 

Vaticanul consideră că căutarea unităţii creştine este o condiţie necesară pentru realizarea unei 
adevărate fraternităţi universale, care se manifestă prin dreptate şi solidaritate faţă de toţi. 

La finalul întâlnirii, pontiful şi-a exprimat speranţa în dezvoltarea "dialogului teologic" dintre 
BRC şi Fanar. 

Mai devreme, UJO a scris despre dorinţa Romei de a restabili comuniunea deplină cu Biserica de 
la Constantinopol. 

https://spzh.news/ro/news/89299-papa-snova-zagovoril-o-vosstanovlenii-polnogo-
obshhenija-s-fanarom 

 

 

27. A murit cunoscutul medic evreu-american VLADIMIR ZELENKO. El a 

deconspirat vaccinarea Covid în faţa unui Tribunal Rabinic: Treziţi-vă! Este al 

III-lea război mondial. Este moarte. Este genocid. Doar 10% vom supravieţui - cei 

cu credinţă – publicat de ActiveNews, pe 1 iulie 

Declaraţia laboratoarelor Zelenko Labs cu privire la decesul fondatorului nostru, Dr. Vladimir 
"Zev" Zelenko 

(Dallas, Texas):  

„Cu imensă tristeţe anunţăm decesul fondatorului nostru, Dr. Vladimir ”Zev” Zelenko.  

Dr. Zelenko a fost un medic, om de ştiinţă şi activist pentru drepturile medicale care a influenţat 
vieţile a milioane de oameni.  

Unii au fost salvaţi ca urmare a rolului său de medic şi chiar mai mulţi au fost inspiraţi de 
cuvintele sale.  

”Protocolul Zelenko” al acestuia a salvat milioane de oameni şi i-a adus o nominalizare la 
Premiul Nobel şi admiraţia unui preşedinte al SUA (Donald Trump), printre alţi lideri mondiali 
proeminenţi.” 

https://spzh.news/ro/news/89299-papa-snova-zagovoril-o-vosstanovlenii-polnogo-obshhenija-s-fanarom
https://spzh.news/ro/news/89299-papa-snova-zagovoril-o-vosstanovlenii-polnogo-obshhenija-s-fanarom
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Ascultaţi mai jos unul din ultimele sale mesaje, în care vorbeşte şi de cancerul pe care îl suferea 
de patru ani şi care s-a accelerat, şi citiţi în continuare avertismentele grave pe care l-a făcut 
reputatul om de ştiinţă evreu: 

Dr. Vladimir Zelenko avertizează împotriva unui genocid planetar 

Dr. Vladimir Zelenko este cunoscut la New York pentru găsirea unui tratament preventiv foarte 
eficient pentru Covid 19. A publicat numeroase studii şi a vindecat mii de persoane. În cele de 
mai jos explică în faţa unui tribunal rabinic – Beth din – de ce vaccinarea actuală anti-covid este 
o erezie ştiinţifică cu mult mai periculoasă pentru sănătatea publică decât ceea ce afirmă Doxa. 

În acest Video (disponibil în baza materialului) revine asupra cifrelor farmacovigilenţei din 
Statele Unite care arată o mortalitate catastrofală a celor mai tineri şi avorturi spontane de 8 ori 
mai multe la femeile gravide. El arată că şi dacă întreaga planetă ar avea covid, ar fi maxim 35 
milioane de decese; dimpotrivă, dacă s-ar vaccina 7 miliarde de indivizi, aşa cum preconizează 
Bill Gates, ar fi aproape 2 miliarde de morţi! Mai aminteşte că mortalitatea a explodat în Israel 
începând cu sfârşitul lui decembrie (cf. Graficul din josul paginii) 

Dr. Vladimir Zelenko vorbeşte de genocid planetar şi ar fi complicat să fie acuzat de 
antisemitism, din moment ce vorbeşte în faţa unor rabini! El compăra supravieţuirea în faţa 
vaccinării Covid cu fuga evreilor în Egipt, când doar 10% din poporul evreu de atunci, cei cu 
credinţă şi „gândire mântuitoare”, au supravieţuit. 

*** 

Dr. Vladimir Zelenko  este medic de familie agreat de Consiliul de Administraţie de peste 20 de 
ani. A fost descris de către pacienţii săi ca membru al familiei a mii de familii şi este un medic 
consilier pentru Corpul Ambulanţelor Voluntare la Kiryas Joel din New York. 

Dr. Zelenko a elaborat cunoscutul protocol Zelenko care a salvat nenumărate vieţi în lumea 
întreagă. 

– Bine aţi venit, Dr. Zelenko. Mulţumesc că ne sunteţi alături. Aş dori să comentaţi subiectul 
nostru. 

Dr. Vladimir Zelenko: Vă voi împărtăşi pe scurt experienţa mea. Echipa mea a tratat în mod 
direct 6000 de pacienţi. Am format sute de medici care acum îşi formează studenţii. Şi, ca grup, 
am tratat milioane de pacienţi, cu succes. Preşedintele Trump a fost pacientul meu, Rudy Giuliani 
a fost pacientul meu, Rabi Haim Kanievsky a fost pacientul meu, Rabi Litzman, ministrul vostru, 
al sănătăţii, din Israel anul trecut a fost pacientul meu. Vă spun doar ce persoane m-au contactat 
pentru tratamente, printre care şi preşedintele Bolsonaro din Brazilia. 

Acum, experienţa mea mi-a dat o perspectivă unică în abordarea Covid 19, care îi ţine pe oameni 
departe de spital. 

În ceea ce priveşte copiii, singurul motiv pentru care aţi vrea să-i trataţi este dacă credeţi în 
jertfirea copiilor… Dacă vreţi să faceţi experienţe pe copii ca pe carbon, este un foarte bun motiv 
să le faceţi o injecţie. Altfel nu este necesar. Vă voi explica. 

De fiecare data când evaluaţi un tratament, trebuie să-l examinaţi sub trei unghiuri: 1. Este 
sigur? 2. Funcţionează? 3. Aveţi nevoie de el? Nu trebuie să-l utilizaţi numai pentru că aveţi 
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capacitatea,  trebuie să fie o necesitate medicală, trebuie să aveţi nevoie! 

Uitaţi-vă la CDC, la statisticile pentru copiii sub 18 ani care sunt sănătoşi, indicele de 
supravieţuire este de 99, 998% – indicele de supravieţuire fără tratament. Aşa cum a spus Dr. 
Yeadon, virusul gripei este mai periculos pentru copii decât Covid-19. Şi el a făcut o estimare că 
vreo sută de copii la un milion ar putea muri din cauza vaccinării. Cred că numărul ar putea fi 
mult mai ridicat şi am să vă explic şi de ce. 

Dacă aveţi un grup demografic care nu are niciun risc de a muri de o boală, de ce l-aţi injecta cu o 
otravă mortală? 

Hai să vedem dacă funcţionează. Sunt doua ţări din lume care au cel mai mare număr de cetăţeni 
vaccinaţi: Israel, cu un indice de vaccinare ridicat, de 85%, şi o naţiune de pe o insulă din oceanul 
Indian, Seychelles, unde sunt peste 80% de persoane vaccinate. Cele două ţări cunosc o epidemie 
cu varianta Delta. Vă rog, lăsaţi-mă să vă pun o întrebare: dacă aţi vaccinat majoritatea 
populaţiei dumneavoastră, de ce mai aveţi încă epidemie? Asta este numărul unu şi, numărul 
doi: de ce să mai faceţi a treia doza cu acelaşi lucru care nu a mers primele două dăţi? Asta ca să 
ştim dacă funcţionează sau nu. 

Hai sa vorbim despre siguranţă. Iată adevărata problemă! Sunt trei nivele de siguranţă sau de 
decese, pe carte trebuie sa le vedem. Unul este acut, altul sub-acut şi pe termen lung. 

I) Acut, aş defini din momentul injecţiei până la trei luni. Riscul nr. 1 al injecţiei este formarea de 
cheaguri de sânge, aşa cum a spus Yeadon şi conform institutului Salk, de altfel. Apropo! Tot ceea 
ce spun este susţinut de documente, aşa că vă rog să nu mă credeţi pe cuvânt, faceţi propria 
voastră cercetare. Pot să vă furnizez dovezi la tot ceea ce spun. Conform Institutului Salk, când o 
persoana primeşte o injecţie cu aşa ceva, corpul devine o uzină producătoare de proteine Spike, 
producând trilioane de proteine Spike care migrează spre endoteliu ce căptuşeşte interiorul 
vaselor sanguine. Şi sunt, în mod esenţial, mici spini în interiorul sistemului vostru vascular. 
Cum celulele sangvine circulă printre ele, se deteriorează şi astfel cauzează cheaguri de sânge. 
Dacă acestea ajung la inimă, apare o criză cardiacă; dacă se întâmplă în creier, se produce un 
AVC. Deci, prima cauză de decese pe termen scurt este formarea de cheaguri de sânge. Şi cele 
mai multe se petrec în primele 3-4 zile. 40% se întâmplă în primele trei zile după injectarea 
acestei otrăvi mortale. 

Acuma, cealaltă problemă este că provoacă o miocardită uşoară sau o inflamare a inimii copiilor, 
sau a tinerilor adulţi. 

Şi a treia problemă, cea mai îngrijorătoare, este, potrivit unui articol din New England Journal of 
Medicine, conform datelor lor preliminare, rata de avorturi spontane în primul trimestru, la 
femeile care se injectează în timpul primului trimestru de sarcină, creşte de la 10% la 80%. 
Vreau sa înţelegeţi ce tocmai v-am spus: rata de avorturi spontane în primul trimestru la femeile 
gravide când sunt vaccinate creşte cu un factor de 8! Sunt date preliminare şi pot să se schimbe 
în timp, dar vă spun numai situaţia de astăzi. Aceasta este cea mai mică problemă. 

II) Cea de-a doua problemă este moartea sub-acută, care este următoarea. Studiile, care au fost 
făcute pe animalele injectate cu aceste vaccinuri, au arătat ca toate animalele au reacţionat bine 
prin generarea de anticorpi. Când au fost atacate de virusul împotriva căruia au fost imunizate, 
un mare procent din ele au murit. Şi, când s-a investigat, s-a descoperit că sistemul lor imunitar 
le-a omorât. Asta se numeşte cam aşa: "amplificare dependentă de anticorpi” (ADE : Antibody-
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Dependent Enhancement) sau amorsaj patogen sau amplificare paradoxală a sistemului 
imunitar. Dar e un fapt că multe din aceste animale au murit. Poţi contrazice susţinând că poate 
oamenii sunt diferiţi de aceste animale. Răspunsul meu este: poate! Totuşi, aceste studii nu au 
fost făcute! Voi sunteţi cei pe care se fac studiile în acest moment! Directorul de la Pfizer a spus: 
"Israelul este cel mai mare laborator al lumii". Şi, deci, aceste studii, pe termen lung pot exclude 
…. 

Doctorul Luc Montagnier, laureat al Premiului Nobel pentru medicină pentru descoperirea HIV, 
a spus că este cel mai mare risc pentru umanitate şi cel mai mare risc de genocid din istoria 
omenirii. Şi, deci, riscul unei reacţii ADE la oameni, care se produce mai târziu, nu este exclus. 

Întrebarea mea este următoarea: de ce aş vaccina pe cineva cu o substanţă potenţial 
distrugătoare şi mortală, fără să exclud mai întâi acest risc? 

III ) Şi, al treilea element, consecinţele pe termen lung. Sunt dovezi incontestabile că aceasta 
afectează fertilitatea, perturbă funcţia ovarelor, reduce nr. de spermatozoizi. Numarul 1. 

Numarul 2, creşte cu certitudine numărul de boli autoimune. Cine ştie, de-a lungul timpului, cum 
aceasta va reduce durata de viaţă. Şi, săptămâna trecută, a fost publicat un articol care arată că 
aceasta creşte riscul de cancer. 

Deci, din orice unghi ai privi, fie în context acut, în care provoacă cheaguri de sânge, inflamaţia 
inimii şi avorturi spontane la jumătatea sarcinii, fie în context sub-acut, în care poate antrena o 
reacţie imunitară patologică dezastruoasă, fie pe termen lung, când provoacă o creştere a bolilor 
autoimune, cancer şi infertilitate. Este foarte îngrijorător! 

De fapt, voi spune aşa: din punctul meu de vedere, guvernul israelian este o încarnare a lui Josef 
Mengele. Au permis, au angajat experimentarea umană a propriului popor! (…) 

Primesc zilnic ameninţări cu moartea, îmi risc viaţa, cariera, finanţele, reputaţia, aproape şi 
familia, totul, doar pentru că stau aici şi vă spun aceste lucruri! 

Pe scurt, voi rezuma, acest vaccin nu e necesar şi nimeni nu are nevoie de el. Copiii, deja am 
spus, au 99, 998% şanse să se însănătoşească. Tinerii adulţi, între 18 şi 45 de ani au 99, 95% 
şanse să se însănătoşească. Asta conform CDC, acelaşi concept. 

O persoană care deja a avut Covid-19, şi care are anticorpi naturali rezultaţi, are o imunitate 
naturală care este de un miliard de ori mai eficientă decât imunitatea artificială indusă de vaccin. 
Atunci, de ce să vaccinezi pe cineva cu o otravă mortală, care face anticorpi inferiori sau 
periculoşi, când are deja anticorpi sănătoşi? 

Şi pe urmă, dacă va uitaţi la populaţia cu un risc crescut, care are un indice de mortalitate de 7, 
5%… Deci, datele mele, care au fost primele în lume, pe care le-am publicat într-un jurnal evaluat 
de medici, şi care au devenit baza a mai bine de 200 alte studii, care au coroborat cu observaţiile 
mele, arată că dacă-i trataţi pe oameni din timp, reduceţi mortalitatea cu 85%. Deci, la 600 000 
americani, am fi putut preveni ca 510 000 să meargă la spital şi să moară. I-am prezentat această 
informaţie lui Bibi Netanyahu în mod direct, i-am dat-o în mâini când se ducea în Australia, în 
aprilie 2020. Şi am informat fiecare membru al Ministerului vostru, al Sănătăţii. 

Deci, va întreb: dacă  pot să reduc rata mortalităţii de la 7, 5% la mai putin de 0, 5% la 
persoanele cu risc crescut, de ce să folosesc o otravă mortală care nu funcţionează şi care are 
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efecte secundare teribile şi oribile? 

Vă propun un alt exerciţiu de gândire. Dacă ar fi ca toată planeta să facă Covid-19 şi să nu fie 
tratată, indicele de mortalitate mondial ar fi inferior la 0,5 %. Nu este ceea ce preconizez eu. Sunt 
mulţi oameni, asta înseamnă că ar muri 35 de milioane. Totuşi, dacă urmăm sfaturile unor "lideri 
mondiali” precum Bill Gates, care a spus anul trecut că 7 miliarde de persoane trebuie să fie 
vaccinate, indicele de mortalitate ar fi peste de 2 miliarde de persoane. 

Deci, treziţi-vă! Este al treilea război mondial, este un nivel de răutate şi rea intenţie pe care nu l-
am mai văzut probabil în istoria omenirii. 

Sunt împotriva sacrificării copiilor, sunt împotriva ideii de a avea un alt Zeroah. Si cred că, într-
adevăr, Dumnezeu vrea să încerce pe fiecare. Şi iată testul: vă veţi închina Mie? Veţi cere 
protecţia Mea? Frica voastră vă va conduce la Mine şi îmi veţi cere ajutorul? Sau veţi alerga la 
alte „Zeroah”, ale vaccinului, ale guvernelor voastre, ale despoţilor şi tiranilor, ale sociopaţilor, 
ale dumnezeilor aspiranţi. Nu e nimic nou sub soare. Aceştia nu sunt diferiţi de faraoni, se cred 
dumnezei. Iar voi veţi închina lor! Dacă vă veţi prosterna înaintea lor, OK, să vă protejeze ei 
atunci! Să vedem cum se va termina! 

Am văzut cum frica îi împinge pe oameni să facă lucruri complet iraţionale, care nu au sens, să îşi 
sacrifice propriii copii. Şi da, Ministerul Sănătăţii voastre vă minte, statisticile voastre sunt 
eronate. Dacă vreţi ceva real, este un site care se numeşte worldometers.info. Duceţi-vă la Israel 
şi puteţi vedea că de pe 20 dec. începe un vârf mare pe curba morţilor în Israel. Ştiţi ce s-a 
întâmplat pe 20 dec. în Israel? A început vaccinarea naţională. Şi aceste cifre sunt raportate de 
guvernul israelian! Sunt prea proşti ca să le ascundă. 

Nu există absolut nicio justificare pentru a utiliza această otravă mortală, decât dacă vrei să 
sacrifici fiinţe omeneşti. Cred că am terminat. 

– După tot ce aţi spus, nu cred ca aţi terminat. Apreciem timpul şi efortul dvs., modul de 
expunere foarte clar. Vă suntem recunoscători. 

– Aveţi întrebări? 

– Multe întrebări. Dar, pentru a rezuma: 2 miliarde ar muri dacă 7 miliarde ar folosi injecţia, 
după cum a spus d-l. Doctor. E exact? 

– Nu, nu după cum am spus eu, ci după cum spun experţii mondiali. Vedeţi ce spune dr. Malone, 
care a inventat tehnologia mARN, care are brevetul original pentru vaccin. El spune să nu fie 
folosit. Guvernele vă mint. Efectele secundare sunt oribile. Dr. K. Hill din Irlanda a declarat că ea 
crede că de-acum în doi ani, 90% din persoanele vaccinate vor muri. Când dr. Michael Yeadon – 
sper că va putea să confirme, sper că este încă aici – când i s-a pus aceasta întrebare, a spus ca nu 
ar merge chiar până acolo. Deci, nu ştiu încă, poate nu chiar 90%. Care este procentul? Şi poate 
nu va fi în doi ani, ci poate în trei. Şi dr. Luc Montagnier, care este laureatul premiului Nobel 
pentru descoperirea HIV, spune că este cel mai mare risc de genocid din istoria omenirii. 

– Deci, o clipă, dacă (…) luăm ca procente din 3 milioane şde vaccinaţi cu Pfizerţ, ar însemna sa 
avem 500 000, 800 000? 

– De-a lungul timpului! 
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– Dr. Zelenko, aţi menţionat studii care, desigur, au venit, şi care şarată că vaccinulţ este cu 
siguranţă o cauză pentru probleme de fertilitate, a nr. de spermatozoizi şi, recent, un studiu 
despre cancer care  spune că acesta cauzează cancerul. Guvernul va arăta aceste şstudiiţ? De ce 
le ţin ascunse? Vedem tot timpul tot felul de studii: nu e nicio problemă de fertilitate! Nicio 
problema cu nr. de spermatozoizi! Cancer, la fel! Tot ceea ce aţi spus este contrazis nu doar de 
către guverne, ci de cea mai mare parte a industriei medicale, care ne spune că toate aceste 
studii care ne spun că vaccinarea este periculoasă sunt toate inventate, sunt toate false şi 
nebuneşti. 

– Pot să răspund acuma, da? 

– Da! 

– Pentru persoanele pe care le-aţi menţionat, dacă aţi aduna câţi pacienţi au tratat de Covid 19 în 
total, ar da zero! Iar eu am tratat peste 6000 pacienţi. Deci, trebuie să ştiţi cu cine vorbiţi. Eu n-
am nimic de câştigat aici decât să-mi pierd viaţa. 

Am să vă spun următoarele: da, este un efort foarte bine coordonat pentru a suprima 
informaţiile care ar putea salva vieţi, medicamentele precum hidroxiclorochina şi ivermectina – 
care sunt medicamentele cele mai sigure din istoria medicinei-, care au fost suprimate şi nu 
puteţi nici măcar să le obţineţi în Israel. Medicii care îndrăznesc să spună ceva care contravine 
narativei oficiale au fost  cenzuraţi, inclusiv experţii mondiali precum dr. Malone, de exemplu, 
care a pus la punct vaccinul ARNm şi care a zis ceva împotriva narativei, a fost scos afară de pe 
toate platformele media. Puteţi să-mi spuneţi de ce? Şi puteţi să-mi spuneţi de ce sunt suprimate 
informaţiile despre efectele secundare ale acestei injecţii otrăvitoare mortale? Şi apoi, de ce 
există această constrângere incredibilă, această presiune psihologică? Iar acum utilizează forţa 
pentru a spune oamenilor să se vaccineze! Voi ar trebui să răspundeţi la aceste întrebări, nu eu! 
Este un efort coordonat aici, şi Israelul deschide calea! 

– Absolut, diversele date din SUA nu arată cu adevărat cifrele pe care ni le comunicaţi. 

– De acord, voi aţi început. Datele lor arata astăzi 11 000 morţi şi 450 000 efecte adverse. Mai 
întâi: asta nu este suficient? Care este pragul vostru pentru morţi? 

– Niciunul. 

– Ai lor admit deja unul. La CDC este un lansator de alertă care a spus recent că nu sunt 11 000 
de morţi, ci 45 000. Asta nu e suficient? Şi mai este un studiu de la Harvard din 2009, care a spus 
că doar 1% din efectele adverse reale sunt raportate. Acum, pot să consider că erupţiile cutanate 
sunt raportate cu un indice mai mic decât decesele. Deci, pentru beneficiul îndoielii, să spunem 
ca 20% din decese sunt semnalate, şi sunt foarte generos. Deci, dacă luaţi cele 45 000 ale 
lansatorului de alertă, sau chiar dacă luaţi 11 000, aşa cum admit ei, cifra este de 50 000  sau de 
200 000, aveţi de ales. 

Şi mai sunt alte două probleme cu aceste date! 

Am colegi care au pierdut pacienţi după vaccin, încearcă să raporteze aceasta şi sistemul le 
respinge rapoartele fără motiv! A doua problemă, şi am dovezi şi pentru asta: rapoartele pe care 
le-au depus sunt acum „curăţate” din sistem, şi nu le mai puteţi găsi! De fapt asta nu este o teorie 
a conspiraţiei, este o conspiraţie, nu o teorie. Dacă v-aş fi spus acum 18 luni că Covid-19 este o 
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armă biologică, aţi fi spus că sunt un teoretician al conspiraţiei. Ştiţi, Noe din Biblie, era un 
teoretician al conspiraţiei până a început să plouă. Deci, acum, dacă vă spun că este o armă 
biologică artificială, este o conspiraţie, dar nu o teorie. Toată lumea e de acord că aceasta a fost 
creată artificial. 

Şi chiar ştiu, ştiu exact când a fost făcută şi numerele de brevet care sunt asociate modificărilor. 
În 1999, Dr. Ralph Barrett de la Universitatea Carolina de Nord a modificat un coronavirus de 
liliac şi o proteină de suprafaţă pentru a infecta fiinţele umane. Apoi această cercetare a  devenit 
ilegală în America. A fost trimisă pe banii contribuabililor americani de către Fauci la Wuhan 
unde această cercetare a continuat până au găsit o modalitate de a modifica acest virus, pentru 
a-l face extrem de distructiv pentru plămânii oamenilor şi să cauzeze cheaguri de sânge. Deci, au 
luat un virus natural şi au făcut încetul cu încetul două schimbări de-a lungul timpului. Le-a 
trebuit 20-22 de ani pentru a-l modifica să devină infecţios pentru oameni şi apoi, odată ce 
infectează oamenii, să le distrugă ţesuturile. 

Nimeni nu spune că sunt un teoretician al conspiraţiei. Oamenii spun că este o conspiraţie. Este 
o conspiraţie pentru a comite un genocid. E atât de dificil pentru evrei să creadă că ar putea 
exista un grup de persoane gata să distrugă? 

Este un război împotriva lui Dumnezeu! 

Sunt două feluri de a vedea viaţa: fie priviţi fiinţa umană creată după chipul lui Dumnezeu, şi 
dacă sunteţi făcuţi după chipul lui Dumnezeu asta înseamnă că viaţa voastră este sacră. Dacă 
viaţa voastră este sacră, aveţi drepturile omului. Şi dacă aveţi drepturile omului, nu este treaba 
voastră sau a mea să decidem câte persoane trebuie să fie pe planetă şi câte trebuie să trăiască 
sau să moară. Corect? 

Celălalt sistem, să-l numim sistemul eugenist al lui Darwin, dar în realitate vine de la Cain, este 
sistemul care spune, în mare, cine este în vârful ierarhiei dominante a vieţii? Cei care au cel mai 
mare avantaj de a supravieţui, ceea ce inevitabil duce la trei categorii de persoane: Ubermensch 
şSupraomulţ, Mensch şo persoană integrală şi onorabilăţ şi Untermensch şSubomulţ. Dacă 
aplicaţi asta acum 80 de ani, Ubermensch erau naziştii, care spuneau că sunt descendenţi din 
dumnezei arieni, care în esenţă era prerogativa lor, dreptul lor de a decide cine să trăiască sau 
cine să moară. Apoi Menschen, care erau anglo-saxonii; europenii puteau să trăiască şi să fie 
sclavi. Şi Untermenschen: evreii, slavii, handicapaţii, ţiganii, prizonierii politici, aceştia trebuiau 
să devină praf. Pare dintr-o poveste, numai că a omorât 200 milioane de persoane. Şi acum este 
exact acelaşi lucru, cu excepţia că nu este vorba de antisemitism. Pentru moment e complet 
diferit. Încă există un grup de persoane care au impresia că au evoluat la un nivel de conştiinţă 
mai ridicat şi a căror nouă inteligenţă şi nouă perspicacitate le permite să determine aceste 
lucruri. Nu cred că au evoluat, cred că au involuat ca păgânii. Cred că sunt mamzers şbastarziţ, 
cum se numesc în Torah, şi, apropos, nu e nicio diferenţa cu moloh. 

– Înţeleg asta, dar noi, CDC însuşi şi, de asemenea, dl. Biden avem un program de vaccinare. Să 
spunem că sunt împotriva programului de vaccinare, dar ştiţi, puteţi să strigaţi aici, însă oamenii 
din America, cred că sunt 200 de milioane de persoane, au făcut vaccinul. Îmi pare rău, asta-i tot 
ce cer. 

– Atunci lăsaţi-mă să vă vorbesc despre CDC. Preşedintele Trump a emis un decret în care se 
spunea că fiecare american ar trebui să aibă acces la hidroxiclorochină. Acest ordin a ajuns la 
Secretarul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale, Azar, şi a ajuns până la urmă la CDC prin dr. Rick 
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Bright. Şi, ceea ce a făcut dr. Rick Bright, în loc să folosească dreptul şi să încerce să facă o lege 
care ar fi dat accesul la acest medicament fiecărui om, de fapt fiecărui american şi fiecărui om 
din lume – pentru că cea mai mare plângere pe care am primit-o din Israel a fost că CDC-ul 
vostru şi FDA-ul vostru nu l-au aprobat. Pentru că mai ales guvernul israelian este o mare 
marionetă a tot ceea ce fac americanii. Deci, pentru că americanii nu erau gata să facă asta, nici 
Israelul nu era gata să o facă. Şi atunci ce au făcut? Au creat o autorizaţie de utilizare restrânsă 
care restrângea şi limita accesul numai la pacienţii spitalizaţi, ceea ce are ca efect tăierea lui de la 
pacienţii cu consultaţii externe, acasă. Aceasta a fost documentat de către Dr. Rick Bright însuşi 
într-un documentar intitulat „Totally Under Control”. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui. 

Şi mai mult decât atât, au retras mai apoi şi autorizaţia de utilizare în urgentă a 
hidroxiclorochinei, şi au folosit studiul din Lancet care arată că hidroxiclorochina omoară 
oameni. Problema acestui studiu este că e vorba de o fraudă, şi Lancet a trebuit să-l retragă 
pentru că era bazat pe date care nu există. Dar FDA şi CDC au folosit acest studiu după ce a fost 
retras, pentru a revoca autorizaţia utilizării de urgenţă. Motivul este că dacă un medicament are 
o autorizaţie de folosire în urgenţă, celelalte medicamente n-o pot avea. Trei săptămâni mai 
târziu, Remdesivir, fabricat de Gilead Pharmaceuticals a primit o autorizaţie de folosire de 
urgenţă şi un contract de 3 miliarde de dolari. Şi Remdesivir n-a dovedit niciun beneficiu. A 
redus sejurul la spital cu 5 zile, dar fără beneficii de supravieţuire. Şi costă 3200 $ pentru un 
pacient şi e intravenos. Medicamentele pe care le foloseam costă 20 de cenţi pilula, acasă, şi a 
redus decesele şi spitalizările cu 84%. Aceasta înseamnă că a redus partea de piaţă a 
Remdesivir-ului cu 84%. Deci CDC nu este o autoritate pentru mine. Ştiţi, după NHI (Institutul 
Naţional de Sănătate), în acest moment nu vă puteţi să trata de Covid- 19 decât în spital şi dacă 
oxigenul din sânge este sub 92%. Astea sunt acuma sfaturile şi recomandările unui guvern care 
vă vrea moartea. 

După 18 luni şi zeci de studii care au arătat că sunt 85 % în medie de beneficii pentru vindecare, 
evitând spitalizările şi decesele, aveţi o agenţie guvernamentală care încă mai face recomandări 
proaste. Au pierdut toată credibilitatea. Da, guvernele noastre sunt corupte. Da, guvernele 
noastre complotează. 

Ştiţi că dacă eu aş organiza aşa ceva, m-aş duce la un lider mondial, la Bibi (Netanyahu) sau 
Bennet şi le-aş spune: „Ascultaţi, iată aici 500 milioane de dolari, îi vom pune într-un cont pe 
care nimeni nu îl poate urmări. Doar ascultaţi-ne. Dacă nu, vă vom omorî familia.” 

– De acord. 

– De fapt, (…) un singur evreu din 10 a părăsit Egiptul şi a ajuns în Israel. Asta înseamnă că doar 
10% din poporul nostru este capabil să facă trecerea psihologică de la sclavie la gândirea 
mântuitoare. Asta e problema! 

Este un conflict între două sisteme care nu pot coexista: o conştiinţă centrată pe Dumnezeu şi o 
conştiinţă centrată pe sine. Nimic nou sub soare. E acelaşi lucru. Doar că acum câmpul de bătălie 
este Covid-19. 

– De acord. Mulţumesc mult, domnule doctor! Vreau să fac şi un comentariu personal, pentru că 
am folosit protocolul dvs. Eu însumi am făcut Covid- 19 şi am putut să obţin protocolul dvs. aici. 

– Sunt fericit că sunteţi mai bine. Sper ca toţi ceilalţi evreii să fie ca dvs. 
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– Ei bine, sunt în aceeaşi barcă. A funcţionat în 4 zile. Vă mulţumesc d-le dr.! 

– Pentru puţin! Atunci de ce toţi ceilalţi evrei nu pot? 

– Este o experienţă personală în ceea ce mă priveşte. 

– Bineînţeles, dar nu este vorba de mine, e vorba de Kol Israel. De ce ceilalţi evrei de pe tot 
pământul nu au acelaşi tratament? 

https://www.activenews.ro/stiri/A-murit-cunoscutul-medic-evreu-american-VLADIMIR-
ZELENKO.-El-a-deconspirat-vaccinarea-Covid-in-fata-unui-Tribunal-Rabinic-Treziti-va-Este-al-
III-lea-razboi-mondial.-Este-moarte.-Este-genocid.-Doar-10-vom-supravietui-cei-cu-credinta-
168814 

 

 

28. Statuia lui Avram Iancu a fost înlăturată din centrul municipiului Turda – 

publicat de R3Media, pe 3 iulie 

Statuia eroului naţional Avram Iancu va fi înlăturată din centrul municipiului Turda, sub 
pretextul modernizării zonei istorice a oraşului. Primăria Turda vrea modernizarea centrului 
istoric fără ca statuia lui Avram Iancu să rămână pe amplasamentul său, adică modernizare cu 
ştergerea prezenţei oricărui înaintaş care a făcut posibilă păstrarea limbii române în 
Transilvania, semnalează Buletin de Carei, citat de Rost. 

Potrivit proiectului, zona pietonală va fi marcată la sud de o nouă fântână, care va avea două 
zone (o oglindă de apă şi o zonă cu joc de apă), iar la nord, de esplanada dedicată evenimentelor 
şi manifestărilor publice. Astfel, se renunţă la fântâna existentă şi se relochează statuia lui 
Avram Iancu, pe frontul nordic al Bisericii Romano-Catolice. 

„În România nu se mai poate aproba vreun proiect fără ca vreo statuie a unei personalităţi 
româneşti să fie mutată sau protejată, prin închidere în dulap de scânduri?”, se întreabă sursa 
citată, amintind că la Oradea statuia lui Mihai Viteazul a fost înlăturată, în timp ce statuia lui 
Mihai Eminescu stă închisă într-un dulaă de şase ani, pe motiv de protecţie. 

Astfel de intenţii au mai existat la Târgu Mureş, unde s-a încercat mutarea statuii 
revoluţionarului paşoptist, Nicolae Bălcescu, precum şi schimbarea numelui românesc al pieţei 
Memorandumului într-un nume maghiar: „Gecse Dániel”. 

„Toate aceste încercări sunt de fapt intenţii de umilire a românilor. Depinde de noi, românii, 
dacă le acceptăm sau nu. Filiala Turda a societăţii «Avram Iancu» a solicitat Primăriei explicaţii 
faţă de intenţia de relocare dar primarul a răspuns ca orice politician, prin cuvinte meşteşugite 
care ascund faptul că e necesară o Dezbatere Publică înainte de a se aproba acest proiect”, 
notează sursa citată. 

https://r3media.ro/statuia-lui-avram-iancu-a-fost-inlaturata-din-centrul-municipiului-turda/ 
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