
Joi, 11 august 2022 

Cuprins: 

Articole importante pentru Arhiepiscopia Iașilor: 

1. Diavolul a ieşit ieri în calea unui preot din Iaşi şi l-a blestemat pentru tot restul vieţii! Un puşti i-a 

murit în braţe după ce maşina pe care o conducea s-a izbit de un TIR. Detalii cutremurătoare – publicat 

pe 11 august de BZI, Ziarul de Iaşi, TVR Iaşi .......................................................................................... 2 

2. La Biserica Sfantul Haralambie din Iasi a fost organizata o slujba de pomenire pentru poetul 

cernautean Vasile Tarateanu – publicat de Iaşi TV Life, pe 10 august .................................................... 3 

3. Preot din Botoşani, la înmormântarea marelui poet patriot Vasile Tărâţeanu: L-am depus în glia 

strămoşească în aşteptarea Învierii pe acest om minunat – GALERIE FOTO – publicat de 

Botoşăneanul, pe 11 august ...................................................................................................................... 3 

4. Festivalul INIMO, între 19 şi 21 august, la Iaşi – publicat pe 10 august de VivaFM, NewsPaşcani ... 6 

5. Poliţiştii alături de elevi la Şcoala de vară Vorona – publicat de InfoBT, pe 10 august ...................... 7 

6. DEZBATEREA ZILEI / ”INIMO” – ÎN SPRIJINUL COPIILOR NEVOIAŞI – publicat de IaşiTV 

Life, pe 10 august ..................................................................................................................................... 8 

7. Biserică din Paşcani în haină de sărbătoare de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Programul 

liturgic – publicat de NewsPaşcani, pe 10 august .................................................................................... 8 

8. Mii de oameni au călcat pragul muzeelor ieşene în vara aceasta! Ce instituţie se situează în fruntea 

topului – publicat de BZI, pe 11 august.................................................................................................... 8 

Alte articole: 

9. Experienţa unui preot la UNTOLD 2022: „Bucurie sinceră venită din ceruri”. Ce mesaj le-a transmis 

colegilor teologi – publicat de Ştiri de Cluj, BZI, pe 10 august ............................................................. 10 

10. Arsenie Boca a refuzat să primească un nume celebru al României de azi. „Am rămas cu o rană” – 

publicat de Impact.ro, pe 11 august ........................................................................................................ 11 

11. Sfântul Munte apără familia creştină faţă de promovarea homosexualităţii cu prilejul botezului 

unor copii „adoptaţi” de un „cuplu” gay – publicat de Ortodox.info, pe 10 august ............................... 12 

12. Prof. Dr. Vasile Astărăstoae: Bioetica într-o societate orfană de Dumnezeu (II) – publicat de 

ActiveNews, pe 11 august ...................................................................................................................... 13 

13. Incendiu puternic în Thassos. Turiştii se tem pentru vieţile lor – publicat pe 11 august, de 

Evenimentul, Monitorul de Botoşani ..................................................................................................... 18 

14. Criza Alimentară s-ar putea rezolva peste noapte – dar nu vor Eco-Fasciştii – opinie de Adrian 

Pătruşcă, publicată de ActiveNews, pe 10 august .................................................................................. 18 

15. Dumenko se va ruga în Grecia cu episcopii Fanarului şi ai Bisericii Greciei – publicat de publicat 



2 

 

 

de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi) – pe 11 august .............................................................. 21 

16. O minune din Postul Adormirii Maicii Domnului: Crinii uscaţi înfloresc pentru a doua oară – 

publicat de Blog Bizanticons, pe 9 august .............................................................................................. 22 

 

*** 

 

 

1. Diavolul a ieşit ieri în calea unui preot din Iaşi şi l-a blestemat pentru tot restul 

vieţii! Un puşti i-a murit în braţe după ce maşina pe care o conducea s-a izbit de 

un TIR. Detalii cutremurătoare – publicat pe 11 august de BZI, Ziarul de Iaşi, 

TVR Iaşi 

Denis avea doar 11 ani şi a murit în accidentul petrecut ieri dimineaţă în comuna Cristeşti din 
Iaşi. Acesta se afla în maşină cu încă un copil, dascălul şi cu preotul din localitate. Cei 4 se 
îndreptau către o benzinărie, moment în care au fost izbiţi de un TIR 

Sfârşit tragic pentru un băieţel de doar 11 ani din Iaşi! Denis se afla împreună cu un prieten, 
dascălul şi preotul din localitatea Cristeşti în maşina condusă de cel din urmă. Copilul era de 
curând ucenicul preotului şi toţi 4 se deplasau prin localitate pentru a împărţi agheasmă 
enoriaşilor. Nimic nu avea să prevestească această tragedie. În timp ce se îndreptau spre o 
benzinărie, au fost izbiţi în plin de un TIR. 

„În maşina preotului din localitate se aflau doi copii de 11 ani, ucenici, şi dascălul. Deoarece 
preotul este nou în parohia noastră, mergea împreună cu cei doi ucenici prin sate să împartă 
agheasmă şi să împărtăşească oamenii pentru a-i cunoaşte mai bine. Atunci se îndreptau spre 
benzinărie, moment în care la intersecţia cu Piatra Neamţ s-a produs tragedia. Unul dintre copii 
a fost aruncat din maşină şi a murit”, a povestit Vlad Pintili, primarul comunei Cristeşti. Acesta a 
fost la faţa locului pentru a încerca să dea o mână de ajutor. 

Denis, băiatul de 11 ani, mort în accidentul de la Cristeşti, juca în echipa de fotbal din localitate 

Viaţa lui Denis s-a sfârşit mult prea devreme. Avea 11 ani, iubea să petreacă timp la biserică şi să 
joace fotbal. Tatăl lui care se află în Belgia a primit trista veste prin telefon şi deja este în drum 
spre casă. Denis locuia împreună cu mama sa şi bunicii, având un frate mai mic. Întreaga 
localitate este în stare de şoc în urma tragicului accident. Din fericire, celălalt copil a scăpat cu 
câteva răni uşoare. Preotul Bogdan M. a avut nevoie de intervenţie chirurgicală, iar dascălul a 
fost transferat cu elicopterul SMURD de la Paşcani la Iaşi, în stare gravă. 

Tragicul accident a avut loc pe data de 10 august 2022 

Amintim că ieri, 10 august 2022, în localitatea Cristeşti a avut loc un accident mortal. În coliziune 
au fost implicaţi un TIR şi un autoturism, rezultând 4 victime. Din primele informaţii se preciza 
faptul că cele trei persoane sunt conştiente. Totuşi, ajunşi la faţa locului, medicii au constatat 
faptul că sub maşină este prins un copil, în vârstă de 11 ani. Din nefericire, în pofida eforturilor 
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depuse, personalul medical a constatat decesul acestuia. 

„Poliţiştii ieşeni fac cercetări. În dimineaţa zilei de 10 august 2022, în jurul orei 08:00, poliţiştii 
din cadrul Poliţiei Municipiului Paşcani au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe DN2, în 
localitatea Cristeşti, a avut loc un accident rutier, soldat cu victime omeneşti. Din primele 
cercetări efectuate, s-a constatat faptul că în accident au fost implicaţi un autoturism şi un 
ansamblu de vehicule, format din cap tractor şi semiremorcă. În urma accidentului, trei 
persoane au fost rănite, iar una a decedat. Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul alcooltest, 
rezultatele fiind negative. În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii 
infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt 
continuate.” au explicat reprezentanţii IPJ Iaşi. 

https://www.bzi.ro/diavolul-a-iesit-ieri-in-calea-unui-preot-din-iasi-si-l-a-blestemat-pentru-
tot-restul-vietii-un-pusti-i-a-murit-in-brate-dupa-ce-masina-pe-care-o-conducea-s-a-izbit-de-
un-tir-detalii-cutremuratoare-4519704?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâdeschideri 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/video-tragedia-din-cristesti-tir-ul-intrat-pe-contrasens-a-
ucis-copilul-de-11-ani-din-masina-preotului-satului--330607.html 

https://www.facebook.com/watch/?vâ459704636008522&refâsharing 

 

 

2. La Biserica Sfantul Haralambie din Iasi a fost organizata o slujba de pomenire 

pentru poetul cernautean Vasile Tarateanu – publicat de Iaşi TV Life, pe 10 

august 

In memeoria poetului din Cernauti Vasile Tarateanu, a fost organizata o slujba de pomenire la 
Biserica Sfantul Haralambie din Iasi la care au participat mai multe personalitati iesene. Vasile 
Tarateanu era cetatean de onoare al Iasului din anul 2019. 

https://www.iasitvlife.ro/our-video/la-biserica-sfantul-haralambie-din-iasi-a-fost-organizata-o-
slujba-de-pomenire-pentru-poetul-cernautean-vasile-tarateanu/ 

 

 

3. Preot din Botoşani, la înmormântarea marelui poet patriot Vasile Tărâţeanu: 

L-am depus în glia strămoşească în aşteptarea Învierii pe acest om minunat – 

GALERIE FOTO – publicat de Botoşăneanul, pe 11 august 

A fost o zi tristă pentru întreaga românitate. La Cernăuţi a fost condus pe ultimul drum unul 
dintre cei mai mari apărători ai limbii române. Vasile Tărâţeanu a fost nu doar un patriot 
adevărat, ci şi un luptător pentru drepturile românilor de pretutindeni. 

Miercuri, 10 august, la căpătâiul celui care a fost Vasile Tărâţeanu s-au adunat prieteni, rude, 
cunoscuţi, dar şi mulţi preoţi din România şi Ucraina. 

https://www.bzi.ro/diavolul-a-iesit-ieri-in-calea-unui-preot-din-iasi-si-l-a-blestemat-pentru-tot-restul-vietii-un-pusti-i-a-murit-in-brate-dupa-ce-masina-pe-care-o-conducea-s-a-izbit-de-un-tir-detalii-cutremuratoare-4519704?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâdeschideri
https://www.bzi.ro/diavolul-a-iesit-ieri-in-calea-unui-preot-din-iasi-si-l-a-blestemat-pentru-tot-restul-vietii-un-pusti-i-a-murit-in-brate-dupa-ce-masina-pe-care-o-conducea-s-a-izbit-de-un-tir-detalii-cutremuratoare-4519704?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâdeschideri
https://www.bzi.ro/diavolul-a-iesit-ieri-in-calea-unui-preot-din-iasi-si-l-a-blestemat-pentru-tot-restul-vietii-un-pusti-i-a-murit-in-brate-dupa-ce-masina-pe-care-o-conducea-s-a-izbit-de-un-tir-detalii-cutremuratoare-4519704?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâdeschideri
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/video-tragedia-din-cristesti-tir-ul-intrat-pe-contrasens-a-ucis-copilul-de-11-ani-din-masina-preotului-satului--330607.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/video-tragedia-din-cristesti-tir-ul-intrat-pe-contrasens-a-ucis-copilul-de-11-ani-din-masina-preotului-satului--330607.html
https://www.facebook.com/watch/?vâ459704636008522&refâsharing
https://www.iasitvlife.ro/our-video/la-biserica-sfantul-haralambie-din-iasi-a-fost-organizata-o-slujba-de-pomenire-pentru-poetul-cernautean-vasile-tarateanu/
https://www.iasitvlife.ro/our-video/la-biserica-sfantul-haralambie-din-iasi-a-fost-organizata-o-slujba-de-pomenire-pentru-poetul-cernautean-vasile-tarateanu/
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Printre ei şi părintele Teodor Ciurariu, preot la Spitalul Municipal Dorohoi. 

”Astăzi am participat cu tristeţe la înmormântarea Academicianului Vasile Tărâţeanu de la 
Cernăuţi. Am avut bucuria să-l cunosc la întâlnirile organizate de Societatea pentru Cultură 
Românească ”Mihai Eminescu" din Cernăuţi  cu prilejul unor sărbători. Am trecut şi astăzi 
pentru câteva minute pe aici gazde bune fiindu-ne poetul Vasile Bâcu, redactor-şef al Gazeta de 
Herţa şi distinsa lui doamnă”, 

Pr. Teodor Ciurariu, Dorohoi 

La Catedrala ”Pogorârea Duhului Sfânt" din acest frumos oraş bucovinean a fost prohodit de un 
sobor de preoţi sub protia Părintelui Protopop de la Storojineţ, Vasile Covalciuc. 

Cuvântul de învăţătură si mesajul de condoleanţe al părintelui Arhimandrit Melchisedec de la 
Putna a fost rostit de Părintele protosinghel Dosoftei, exarhul cultural al arhiepiscopiei Sucevei 
şi Rădăuţilor. 

A fost prezentă şi Maica Stareţă Gabriela Platon, de la Voroneţ. De asemenea, un mesaj de 
condoleanţe din partea Academiei Române a fost transmis de Academicianul Mihai Cimpoi de la 
Chişinău. 

”Domnul Cimpoi, împovărat vizibil de vârsta înaintată, a vorbit despre prietenia care îi lega şi a 
folosit o formulă dragă tuturor participanţilor la acest trist eveniment. L-a numit mic la stat 
(referinţă la statura poetului), dar cu sufletul cât Romania Mare", 

Pr. Teodor Ciurariu, Dorohoi 

Au mai vorbit si alţi participanţi printre care îi amintim pe Ştefan Hostiuc, redactor-şef al 
revistei ”Mesager Bucovinean", profesorul doctor Vasile Adăscăliţei, preşedintele Asociaţiei 
”Prietenii Bucovinei, Basarabiei şi Ţinutului Herţa", membrii Corpului Diplomatic şi alţii. 

”Ne-am îndreptat apoi spre cimitirul central din Cernăuţi, unde l-am depus în glia strămoşească 
în aşteptarea Învierii pe acest om minunat, în apropierea mormântului lui Aron Pumnul. Bunul 
Dumnezeu să odihnească in pace pe acest mare patriot român iubitor de neam , limbă si pământ 
românesc. Veşnică să-i fie amintirea. Veşnică să-i fie pomenirea din neam în neam”, 

Pr. Teodor Ciurariu, Dorohoi 

S-a stins un mare patriot român 

Academicianul Vasile Tărâţeanu, poet şi jurnalist, a încetat din viaţă la vârsta de 76 ani (27 
septembrie 1945 – 8 august 2022). 

El era lider al comunităţii româneşti din Ucraina, dar avea şi calitatea de scriitor şi membru de 
onoare al Academiei Române. 

Vasile Tărâţeanu era membru corespondent al Academiei Române de Ştiinţe şi Arte, membru 
fondator al Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, membru al 
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi, dar 
şi membru de onoare al Academiei Române şi director al Centrului Cultural Eudoxiu Hurmuzachi 
din Cernăuţi. 
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Născut pe 27 septembrie 1945 în satul Sinăuţii de Jos, raionul Hliboca, Regiunea Cernăuţi 
(Ucraina), Vasile Tărâţeanu avea la activ multe distincţii primite cu diferite ocazii festive, după o 
operă poetică şi activitate culturală impresionantă. În 2019, poetul primise titlul de Cetăţean de 
Onoare al municipiului Iaşi. 

În anul 1972 a absolvit cursurile Facultăţii de Litere de la Universitatea din Cernăuţi. 

În 1989, alături de alţi scriitori români din Cernăuţi, a fondat Societatea pentru Cultură Română 
„Mihai Eminescu“. A fost coordonator al Fundaţiei Culturale „Casa Limbii Române” din Cernăuţi, 
redactor-şef al ziarelor „Plai românesc”, „Arcaşul”, „Neamul românesc”. A realizat o serie de 
proiecte menite să păstreze şi să dezvolte identitatea culturală şi lingvistică a românilor din 
nordul Bucovinei. 

A debutat editorial în 1981 cu „Harpele ploii”. Autor a zeci de volume de poezie, publicistică, 
monografii culturale şi albume. Membru al Uniunii Naţionale a Scriitorilor din Ucraina, al Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din România. 

Vasile Tărâţeanu a organizat trei congrese ale intelectualităţii româneşti din regiunea Cernăuţi şi 
alte manifestări culturale cu semnificaţii patriotice şi a luptat pentru identitatea lingvistică şi 
culturală a românilor din Ucraina. 

Spovedanie 

Doamne, nu pot să împart 

Trupu-acesta în trei ţări, 

că e mult prea mic şi slab 

pentru-asemenea-ncercări 

cum să-mpart, Doamne, strămoşii 

şi copiii ce îi am, 

cum să-mpart o ţară-n trei 

şi în două – acelaşi neam? 

Cum să-mpart, Doamne, Moldova 

Şi prea dulcea Bucovină 

lăsând crengile de-oparte 

de străbuna lor tulpină? 

Cum să-mpart pe Ştefan vodă 

ca pe-un lan tivit cu maci 

când e unic ca şi munţii 
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în străbunii noştri daci? 

Cum să-mpart pe Eminescu 

ca pe-un râu ce curge lin 

când e unic ca izvorul 

ce se dăruie din plin? 

Iartă-mă, deci, Doamne sfinte 

că nu pot să mă-mpărţesc 

cum ai împărţi o pâine 

cu acei ce-o jinduiesc 

şi-apoi nici nu vreau, Stăpâne, 

să mă-mpart în două părţi... 

răstignit pot fi chiar mâine 

numai nu pe două hărţi 

numai nu pe două hărţi! 

(Vasile Tărâţeanu) 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/preot-din-botosani-la-inmormantarea-marelui-poet-
patriot-vasile-tarateanu-l-am-depus-in-glia-stramoseasca-in-asteptarea-invierii-pe-acest-om-
minunat-galerie-foto/ 

 

 

4. Festivalul INIMO, între 19 şi 21 august, la Iaşi – publicat pe 10 august de 

VivaFM, NewsPaşcani 

În perioada 19-21 august 2022, la Iaşi se va desfăşura Festivalul INIMO. 

Evenimentul va avea loc pe Stadionul “Emil Alexandrescu” şi va aduce în atenţia publicului cei 
mai apreciaţi artişti din România, activităţi teatrale pentru copii şi părinţi cu actori locali, 
standuri cu mâncare locală şi târg de produse artizanale şi lucrate manual. 

Festivalul familiei şi faptelor bune este organizat de Asociaţia “Glasul Vieţii” şi părintele Dan 
Damaschin, paroh la biserica din curtea Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă”, 
pentru a susţine cauza copiilor şi familiilor aflate în dificultate. 

„Va fi un festival unicat în România, un festival al familiei cu spectacole pentru copii, circ, muzică 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/preot-din-botosani-la-inmormantarea-marelui-poet-patriot-vasile-tarateanu-l-am-depus-in-glia-stramoseasca-in-asteptarea-invierii-pe-acest-om-minunat-galerie-foto/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/preot-din-botosani-la-inmormantarea-marelui-poet-patriot-vasile-tarateanu-l-am-depus-in-glia-stramoseasca-in-asteptarea-invierii-pe-acest-om-minunat-galerie-foto/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/preot-din-botosani-la-inmormantarea-marelui-poet-patriot-vasile-tarateanu-l-am-depus-in-glia-stramoseasca-in-asteptarea-invierii-pe-acest-om-minunat-galerie-foto/
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de cameră, muzică populară, pop, rock. Au confirmat participarea artişti precum Ştefan Bănică jr, 
Andra, Smiley, Direcţia 5, Damian Drăghici, Connect-R, Provincialii, Plăieşii, Surorile Beregoi, 
Gaşca Zurli şi mulţi, mulţi alţii. Oamenii s-au mobilizat şi vor aduce cea mai mare scenă din ţară”, 
a declarat preotul Dan Damaschin. 

Participarea la festival se face prin achiziţionarea unui bilet echivalent unei donaţii, iar fondurile 
strânse vor fi utilizate pentru înfiinţarea primei Policlinici sociale din România cu RMN şi CT 
gratuit, pentru construirea locuinţelor sociale a celor 10.288 de copii şi pentru ajutorul şcolar al 
acestora. 

https://vivafm.ro/2022/08/10/festivalul-inimo-intre-19-si-21-august-la-iasi/ 

https://newspascani.com/inimo-festival-de-amploare-la-iasi-pentru-a-ajuta-peste-10-000-de-
copii/ 

 

 

5. Poliţiştii alături de elevi la Şcoala de vară Vorona – publicat de InfoBT, pe 10 

august 

Marţi a constituit un prilej de întâlnire pentru copiii aflaţi în Şcoala de Vară Vorona, organizată 
de Parohia Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena Vorona Centru, reprezentată de preot paroh 
Anuşca Andrei, în colaborare cu Centrul de Informare Turistică Vorona, reprezentat de doamna 
Pancu Ramona, cu poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul 
IPJ Botoşani. 

Astfel, 70 de copii au primit informaţii privind siguranţa personală acasă, pe stradă şi în locurile 
de agrement. Întâlnirile poliţiştilor cu copiii au avut un caracter interactiv, în cadrul cărora copiii 
au primit sfaturi cu privire la comportamentul pe care trebuie să îl adopte atunci când sunt 
singuri acasă, precum şi cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia atunci când siguranţa le 
este pusă în primejdie. 

De asemenea, poliţiştii au atras atenţia copiilor şi tinerilor asupra consecinţelor la care se expun 
printr-o utilizare neadecvată a internetului, în caz contrar, putând deveni foarte uşor victime ale 
acestui mediu. Cu această ocazie, copiii au primit tricouri, şepci, stickuri de memorie, rucsacuri şi 
insigne, prin intermediul Proiectulului Ro Cyberex, derulat la nivel naţional. 

Consumul de droguri a fost o altă temă abordată cu tinerii aflaţi în tabără, aceştia aflând 
informaţii despre droguri, despre consumul de alcool şi tutun şi despre efectele nocive ale 
acestora la orice vârstă. 

În cadrul activităţilor au fost distribuite şi materiale de informare (pliante si orare) realizate în 
cadrul parteneriatului derulat de IPJ Botoşani cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică – 
Consiliul Judeţean Botoşani. 

https://infobt.ro/politistii-alaturi-de-elevi-la-scoala-de-vara-vorona/ 

https://www.facebook.com/251920235196174/posts/pfbid02pvwN9jMjww2Suf6oHQMar1Mx
JWPrCEaBj2mBuMrkocR5gq6KywEYm3mjtTrMQ9fzl/ 

https://vivafm.ro/2022/08/10/festivalul-inimo-intre-19-si-21-august-la-iasi/
https://newspascani.com/inimo-festival-de-amploare-la-iasi-pentru-a-ajuta-peste-10-000-de-copii/
https://newspascani.com/inimo-festival-de-amploare-la-iasi-pentru-a-ajuta-peste-10-000-de-copii/
https://infobt.ro/politistii-alaturi-de-elevi-la-scoala-de-vara-vorona/
https://www.facebook.com/251920235196174/posts/pfbid02pvwN9jMjww2Suf6oHQMar1MxJWPrCEaBj2mBuMrkocR5gq6KywEYm3mjtTrMQ9fzl/
https://www.facebook.com/251920235196174/posts/pfbid02pvwN9jMjww2Suf6oHQMar1MxJWPrCEaBj2mBuMrkocR5gq6KywEYm3mjtTrMQ9fzl/
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6. DEZBATEREA ZILEI / ”INIMO” – ÎN SPRIJINUL COPIILOR NEVOIAŞI – 

publicat de IaşiTV Life, pe 10 august 

https://www.iasitvlife.ro/breaking-news/dezbaterea-zilei-inimo-in-sprijinul-copiilor-nevoiasi/ 

 

 

7. Biserică din Paşcani în haină de sărbătoare de praznicul Adormirii Maicii 

Domnului. Programul liturgic – publicat de NewsPaşcani, pe 10 august 

Unsprezece lăcaşuri creştin-ortodoxe din protopopiatul Paşcani sunt puse sub ocrotirea Maicii 
Domnului şi îşi sărbătoresc luni, 15 august, hramul de praznicul „Adormirea Maicii Domnului”. 

Acestea sunt în localităţile: Paşcani,Gâşteşti,Topile,Todireşti,Cristeşti,Lespezi,Muncel,Mirceşti, 
Boureni, Hălăuceşti şi Ruginoasa.     

Preotul Ioan Isac, parohul Bisericii ”Adormirea Maicii Domnului” din Paşcani ne-a spus care va fi 
programul lăcaşului de cult. 

”Duminică seara, 14 august, începând cu ora 17.00 va avea loc Vecernia unită cu Litia şi Prohodul 
Maicii Domnului. A doua zi, pe 15 august, începând cu ora 07.00 va fi Utrenia, acatistul, Sfânta 
Liturghie şi pomenirea ctitorilor, a celor adormiţi. Apoi va urma agapa ocazionată de hram. 
Pentru că este o zi de rugăciune, seara, începând cu ora 18.00, va avea loc taina Sfântului Maslu, 
în sobor de mulţi preoţi. Vor fi invitaţi toţi preoţii din municipiu”, ne-a declarat Ioan Isac, 
parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului.   

https://newspascani.com/biserica-din-pascani-in-haina-de-sarbatoare-de-praznicul-adormirii-
maicii-domnului-programul-liturgic/ 

Sfinţirea bisericii de stil vechi din Conţeşti (VIDEO) – publicat de NewsPaşcani, pe 9 august 

https://newspascani.com/sfintirea-bisericii-de-stil-vechi-din-contesti-video/ 

 

 

8. Mii de oameni au călcat pragul muzeelor ieşene în vara aceasta! Ce instituţie se 

situează în fruntea topului – publicat de BZI, pe 11 august 

De la începutul verii, de la data de 1 iunie până la data de 10 august 2022, trei obiective din 
reţeaua Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi s-au bucurat de atenţia celor mai mulţi 
vizitatori. Astfel, Casa Muzeelor, Muzeul „Vasile Pogor” şi Muzeul „Mihail Sadoveanu” sunt 
numele celor trei instituţii culturale aflate pe lista preferinţelor 

https://www.iasitvlife.ro/breaking-news/dezbaterea-zilei-inimo-in-sprijinul-copiilor-nevoiasi/
https://newspascani.com/sfintirea-bisericii-de-stil-vechi-din-contesti-video/
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În total, dintre cele 10.849 de persoane ce au vizitat Casa Muzeelor, Muzeul „Vasile Pogor” şi 
Muzeul „Mihail Sadoveanu”, 6533 au optat în mod special pentru Casa Muzeelor. 

Cel mai vizitat muzeu din această vară 

Deşi mai sunt câteva zile până vara anului 2022 se va încheia, situaţia în ceea ce priveşte 
numărul turiştilor care aleg cultura în această perioadă este destul de clară. 

„În perioada 1 iunie–10 august 2022, 6533 de persoane au vizitat Casa Muzeelor, urmând 
Muzeul „Vasile Pogor”, cu 2335 de vizite, şi Muzeul „Mihail Sadoveanu”, cu 1981”, a declarat 
Amelia Gheorghiţă, şeful biroului de Comunicare. 

În prezent, Muzeul Naţional al Literaturii Române deţine peste 300.000 de piese, organizate în 
aproximativ 300 de colecţii, cuprinzând manuscrise ale celor mai importanţi scriitori, precum 
Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale, Ion Creangă, Lucian Blaga, Ion 
Vinea şi mulţi alţii. 

De asemenea, Casa Pogor sau Casa cu ferestre luminate, parte din reţeaua Muzeului Naţional al 
Literaturii Române Iaşi, are un lung istoric legat de viaţa culturală a Iaşului, fiind loc de întâlnire 
pentru intelectualitatea oraşului, sediu al Societăţii literare Junimea şi al revistei „Convorbiri 
Literare”. 

„Muzeul «Vasile Pogor», prin noua sa expoziţie permanentă, dedicată în întregime Societăţii 
Junimea, cred că va deveni un obiectiv de neratat pentru Iaşi şi chiar al României. Noul muzeu 
transmite istorie literară şi tradiţie, prin intermediul unor mijloace muzeografice, adaptate 
secolului în care trăim, iar spiritul Junimii, la nivelul excelenţei sale culturale, dar fără a evita 
partea sa ludică, este omniprezent şi, cu siguranţă, îi va atrage alături şi pe vizitatorii muzeului”, 
a precizat Lucian Dan Teodorovici, managerul Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi. 

Muzeul „Mihail Sadoveanu” continuă să rămână în top 

Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” din Iaşi continuă să rămână unul dintre cele mai apreciate 
muzee municipale, amplasat fiind în casa în care a locuit scriitorul Mihail Sadoveanu. 

Clădirea, clasată monument de arhitectură, a fost construită de Mihail Kogălniceanu, în anul 
1842. În timpul Primului Război Mondial a locuit aici George Enescu, apoi, între 1918–1936, 
Mihail Sadoveanu. În 1950, statul român, prin ordinul Consiliului de Miniştri, confiscă 
proprietatea lui Mihail Sadoveanu, iar, la 1 ianuarie 1954, Ministerul Agriculturii, în baza unui 
„Proces-verbal de predare-primire”, încredinţează spre folosinţă, atât „Casa cu Turn” din Copou, 
actualul Muzeu Sadoveanu, cât şi cele 5,2 hectare care aparţineau scriitorului, Institutului 
Agronomic Iaşi. Până în 1980, casa a servit ca sediu al Institutului de lingvistică, istorie literară şi 
folclor al Academiei şi Institutului de Antropologie. 

Cele şapte încăperi ale muzeului au fost amenajate astfel: documente privind istoricul casei şi ale 
personalităţilor care au locuit-o; anii de şcoală şi debutul scriitorului; documente, lucrări de artă, 
obiecte personale privind familia, cărţile de început ale scriitorului; camera de primire a 
musafirilor şi lucrări din perioada de apogeu a creaţiei sadoveniene; Sadoveanu – pescar, 
vânător şi şahist; Sadoveanu în arta plastică, precum şi camera de rarităţi. 

Muzeul expune manuscrise, ediţii prime, fotografii originale, unelte de vânătoare şi pescuit, 
mobilier, vestimentaţie, dar şi lucrări de artă plastică. 
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https://www.bzi.ro/mii-de-oameni-au-calcat-pragul-muzeelor-iesene-in-vara-aceasta-ce-
institutie-se-situeaza-in-fruntea-topului-4519640?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâultima-
ora-index 

 

 

9. Experienţa unui preot la UNTOLD 2022: „Bucurie sinceră venită din ceruri”. 

Ce mesaj le-a transmis colegilor teologi – publicat de Ştiri de Cluj, BZI, pe 10 

august 

Un preot din Cluj a decis să pună capăt speculaţiilor şi a participat anul acesta la cea de-a VII-a 
ediţie a festivalului UNTOLD 2022. Iată ce a descoperit acolo şi ce mesaj le transmite colegilor săi 
care consideră acest festival o destrăbălare nefirească în slujba răului. 

Din anul 2015 de la înfiinţarea festivalului de muzică electronică UNTOLD şi până în prezent, 
lumea s-a împărţit în două tabere: cei care se bucură de acest eveniment şi cei care sunt revoltaţi 
de această adunare pe care de multe ori au apreciat-o a fi chiar satanică. 

De partea celor pro-Untold sunt însă şi câteva feţe bisericeşti care au decis să pună capăt 
speculaţiilor participând anul acesta la cea de-a VII-a ediţie a festivalului. 

UNTOLD, o experienţă duhovnicească 

Este şi cazul unui preot, în vârstă de 47 de ani, care slujeşte într-o parohie relativ mică din 
judeţul Cluj, care a relatat părerea şi experienţa lui vizavi de UNTOLD 2022. 

„Sunt preot de mai bine de 25 de ani, iar în tot acest timp am trecut prin nenumărate experienţe 
duhovniceşti, care mai de care mai cutremurătoare, dar vă zic sincer că participarea la UNTOLD 
a fost pe departe cea mai inofensivă experienţă duhovnicească la care am participat. 

De ce îi spun experienţă duhovnicească? Pentru că m-am dus cu scopul de a-mi deschide sufletul 
într-un loc în care majoritatea colegilor mei n-ar păşi niciodată pentru simplu fapt că sunt 
convinşi că aici clocoteşte pământul de răutate şi satanism. Ei bine, dragii mei, nu, nu clocoteşte 
nici pământul şi nu arde nici aerul”, a relatat preotul pentru ştiridecluj.ro 

Untold 2022 : „Am fost uluit de bucuria împărtăşită de toţi. Bucurie sinceră, venită din ceruri” 

Convins de fiul său să participe la Untold 2022, preotul s-a declarat uluit de bucuria împărtăşită 
de toţi cei care s-au adunat la festival. 

„Am simţit că acolo toţi sunt prieteni deşi nu se cunosc între ei, căci toţi au un scop comun, de a 
se simţi bine alături de muzicienii pe care îi apreciază de ani de zile. 

Şi după ce am simţit şi văzut bucuria pură, m-am gândit âunde stă cel rău, unde e ura şi 
diavolismuâ, poate mai înăuntru, că aici nu văd nimicâ”, a mai spus acesta. 

„UNTOLD este despre bucurie, prietenie, unitate şi incluziune” 

După această experienţă preotul le-a transmis colegilor preoţi şi teologi un mesaj. 

https://www.bzi.ro/mii-de-oameni-au-calcat-pragul-muzeelor-iesene-in-vara-aceasta-ce-institutie-se-situeaza-in-fruntea-topului-4519640?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâultima-ora-index
https://www.bzi.ro/mii-de-oameni-au-calcat-pragul-muzeelor-iesene-in-vara-aceasta-ce-institutie-se-situeaza-in-fruntea-topului-4519640?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâultima-ora-index
https://www.bzi.ro/mii-de-oameni-au-calcat-pragul-muzeelor-iesene-in-vara-aceasta-ce-institutie-se-situeaza-in-fruntea-topului-4519640?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâultima-ora-index
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„După această experienţă, dragii mei colegi, preoţi, teologi, vă spun din suflet: nu mai judecaţi! 

Călcaţi pe pământul pe care îl credeţi de lavă şi veţi vedea că acolo răsar flori, respiraţi aerul pe 
care îl credeţi de foc şi veţi vedea că e răcoros, lăsaţi ura deoparte, căci uscături sunt peste tot, 
dar noi trebuie să vedem frumosul şi să-l înmulţim, nu să ne concentrăm doar pe urât. 

Vă rog, data viitoare când vreţi să mai spuneţi o răutate despre copiii frumoşi care merg la 
UNTOLD, tăceţi! Mergeţi, apoi, şi vedeţi că UNTOLD este despre bucurie, prietenie, unitate şi 
incluziune”, a încheiat preotul. 

https://www.stiridecluj.ro/social/am-fost-uluit-de-bucuria-sincera-venita-din-ceruri-preotul-
care-considera-ca-untold-este-o-binecuvantare 

https://www.bzi.ro/experienta-unui-preot-la-untold-2022-bucurie-sincera-venita-din-ceruri-
ce-mesaj-le-a-transmis-colegilor-teologi-
4519922?utm_sourceâwebsite&utm_campaignâhomepage&utm_mediumâActualitate 

 

 

10. Arsenie Boca a refuzat să primească un nume celebru al României de azi. „Am 

rămas cu o rană” – publicat de Impact.ro, pe 11 august 

O faţă bisericească importantă din România a avut ocazia, la un moment dat, să-l întâlnească pe 
Arsenie Boca. Cunoscutul călugăr a refuzat însă să îl primească, iar momentul l-a marcat profund 
pe cel care a primit refuzul. El a recunoscut că a rămas cu o rană de atunci şi a vorbit şi despre 
canonizarea lui Arsenie Boca, subiect intens dezbătut în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. 

Personajul celebru pe care Arsenie Boca nu a dorit să-l cunoască 

ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a făcut recent o mărturisire care i-a luat pe mulţi prin 
surprindere. Înalt Prea Sfinţia Sa a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni realizate la Radio Dobrogea, 
că atunci când a avut ocazia să îl cunoască pe celebrul călugăr Arsenie Boca, acesta l-a refuzat. 
Momentul i-a rămas întipărit în memorie lui Teodosie, care a recunoscut că refuzul i-a provocat 
„o rană”. 

„Nu am nimic. Eu nu l-am cunoscut. Eu am vrut să îl cunosc şi el nu m-a primit. Atât. Eu am 
rămas cu o rană. M-am dus să-l cunosc şi nu m-a primit. Doar atât pot să spun.“, a recunoscut 
ierarhul, atunci când un ascultător l-a întrebat despre canonizarea lui Arsenie Boca. 

Canonizarea călugărului este un subiect discutat intens, de multă vreme, în cadrul Bisericii 
Ortodoxe Române, iar BOR încă nu a ajuns la o concluzie în acest sens. 

Maşina lui ÎPS Teodosie, record de viteză pe autostradă 

ÎPS Teodosie a intrat în atenţia presei recent, după ce bolidul în care se afla gonea pe autostradă 
cu o viteză ameţitoare. Poliţiştii de la Brigada Rutieră l-au oprit săptămâna trecută pe şoferul lui 
Teodosie, pe autostrada Bucureşti – Constanţa, după ce maşina a fost surprinsă de aparatul 
radar circulând cu o viteză de 235 km/h. La volan se afla şoferul în vârstă de 28 de ani al 
arhiepiscopului, care a rămas fără permis. Din primele informaţii ale poliţiştilor, se pare că şi ÎPS 

https://www.stiridecluj.ro/social/am-fost-uluit-de-bucuria-sincera-venita-din-ceruri-preotul-care-considera-ca-untold-este-o-binecuvantare
https://www.stiridecluj.ro/social/am-fost-uluit-de-bucuria-sincera-venita-din-ceruri-preotul-care-considera-ca-untold-este-o-binecuvantare
https://www.bzi.ro/experienta-unui-preot-la-untold-2022-bucurie-sincera-venita-din-ceruri-ce-mesaj-le-a-transmis-colegilor-teologi-4519922?utm_sourceâwebsite&utm_campaignâhomepage&utm_mediumâActualitate
https://www.bzi.ro/experienta-unui-preot-la-untold-2022-bucurie-sincera-venita-din-ceruri-ce-mesaj-le-a-transmis-colegilor-teologi-4519922?utm_sourceâwebsite&utm_campaignâhomepage&utm_mediumâActualitate
https://www.bzi.ro/experienta-unui-preot-la-untold-2022-bucurie-sincera-venita-din-ceruri-ce-mesaj-le-a-transmis-colegilor-teologi-4519922?utm_sourceâwebsite&utm_campaignâhomepage&utm_mediumâActualitate
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Teodosie era în maşină la momentul respectiv. 

„Poliţişti din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A2, în timp ce se aflau în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu pe A2, sensul de mers Bucureşti – Constanţa, au depistat miercuri, 3 
august a.c., în jurul orei 15.50, la km 139, un bărbat, de 28 de ani, care conducea un autoturism, 
fiind înregistrat cu aparatul radar având o viteză de 235 km/h. 

Acesta a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2.900 de lei, totodată fiindu-i 
reţinut, în vederea suspendării, permisul de conducere pentru 120 de zile”, a transmis poliţia. 

https://www.impact.ro/arsenie-boca-a-refuzat-sa-primeasca-un-nume-celebru-al-romaniei-de-
azi-am-ramas-cu-o-rana-
401415.html?utm_sourceâGSPÂaÂdoua&utm_mediumâwebsite&utm_campaignâfidmee 

 

 

11. Sfântul Munte apără familia creştină faţă de promovarea homosexualităţii cu 

prilejul botezului unor copii „adoptaţi” de un „cuplu” gay – publicat de 

Ortodox.info, pe 10 august 

Botezul săvârşit de curând la Atena de Arhiepiscopul Elpidofor al Americii, care ţine de 
Patriarhia Ecumenică, asupra unor copii „înfiaţi” de un cuplu homosexual din Chicago a stârnit 
indignarea Sinodului Bisericii Greciei. În contrapondere, au apărut şi poziţionări de promovare a 
temei homosexualităţii pe mai departe de către reprezentanţi oficiali ai Constantinopolului, cum 
ar fi diaconul ierarhului împricinat, Ioannis Hrisavghis. În acest context, conducerea Sfântului 
Munte Athos a emis un comunicat pe acest subiect. 

Cu ocazia apariţiilor publice recente şi a poziţionărilor unor clerici ai Bisericii, chiar şi a unor 
ierarhi, care lasă să se creeze impresia că este posibil ca Biserica să primească orice altă formă 
de familie în afară de cea pe care o instituie Sfânta Evanghelie, Sfânta Chinotită doreşte să se 
poziţioneze şi public. 

Sfântul Munte, ca ţinut al rugăciunii şi nevoinţei, cu o continuitate neîntreruptă liturgică şi 
duhovnicească, se roagă smerit pentru toată lumea, pentru toţi oamenii indiferent de diferenţe. 

Taina Botezului, prin care omul devine mădular al Bisericii şi primeşte harul Sfântului Duh, 
constituie neîndoielnic expresia văzută a dragostei infinite a lui Dumnezeu. 

Strădania de a trăi conform cu Sfânta Evanghelie şi cu legea lui Dumnezeu asigură condiţiile 
premergătoare pentru participarea la taina Bisericii. Din prisma celor de mai sus, nu vom putea 
decât să ne exprimăm durerea pentru apariţiile publice menţionate mai sus şi pentru 
poziţionările unor persoane bisericeşti care oferă prilejuri de sminteală pentru poporul 
credincios. 

Este în mod evident un lucru străin de învăţătura Evangheliei şi de morala ortodoxă să se lase de 
înţeles că este posibil ca un «cuplu homosexual¬¬¬¬¬¬» fie considerat drept familie şi să i se 
recunoască dreptul de a înfia copii, deoarece orice formă de înfiere sau adopţie de acest fel este 
contrară învăţăturii evanghelice, firii omeneşti, dar şi moralei şi tradiţiilor poporului nostru, în 

https://www.impact.ro/arsenie-boca-a-refuzat-sa-primeasca-un-nume-celebru-al-romaniei-de-azi-am-ramas-cu-o-rana-401415.html?utm_sourceâGSPÂaÂdoua&utm_mediumâwebsite&utm_campaignâfidmee
https://www.impact.ro/arsenie-boca-a-refuzat-sa-primeasca-un-nume-celebru-al-romaniei-de-azi-am-ramas-cu-o-rana-401415.html?utm_sourceâGSPÂaÂdoua&utm_mediumâwebsite&utm_campaignâfidmee
https://www.impact.ro/arsenie-boca-a-refuzat-sa-primeasca-un-nume-celebru-al-romaniei-de-azi-am-ramas-cu-o-rana-401415.html?utm_sourceâGSPÂaÂdoua&utm_mediumâwebsite&utm_campaignâfidmee
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timp ce forţează, în acelaşi timp, şi drepturile elementare ale oamenilor nevinovaţi neajutoraţi, 
care nu au putinţa să aleagă un mediu familial natural. 

Exprimăm cele de mai sus ca un glas al interesului nostru sincer faţă de mersul patriei noastre şi 
mai ales într-o perioadă atât de critică pentru ea. 

Fie ca Apărătoarea patriei noastre şi ocrotitoarea Sfântului Munte, Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu, să mijlocească la Domnul nostru Iisus Hristos ca să ne conducă pe toţi la pocăinţă şi 
la o viaţă conformă cu lumina Evangheliei şi cu învăţătura ei. 

Toţi reprezentanţii şi Înainte-stătătorii celor douăzeci de Sfinte Mănăstiri ale Sfântului Munte 
Athos 

Nota Theodosie.ro: Important de reţinut este faptul că mărul discordiei nu este botezarea 
copiilor, ci caracterizarea cuplului homosexual drept „familie de acelaşi neam (grec)” de către 
Arhiepiscopul Elpidofor şi a copiilor ca fiind ai lor. Normalizarea unor astfel de situaţii chiar de 
către ierarhi ortodocşi depăşeşte cadrul profan al problematicii căsătoriilor LGBT-iste şi 
introduce calul troian direct în Biserică. Desigur că retorica fanariotă doreşte promovarea şi 
adâncirea subiectului pentru a-l face mai primit şi mai familiar în conştiinţa ortodoxă, dar aşa 
ceva chiar nu este de negociat. Biserica luptă să convingă şi societatea că nu există aşa ceva ca 
familie homosexuală, cu atât mai puţin poate accepta în graniţele ei astfel de aberaţii contra 
naturii. 

Ca o notă în plus, este puţin ciudată intervenţia Sfântului Munte în ce priveşte „mersul patriei 
noastre”, care se subînţelege că este Grecia. Având în vedere că există şi monahi sârbi, ruşi, 
români şi bulgari în Athos, ar fi fost mai firească o exprimare neutră din punct de vedere 
naţional, cu toate că îndeosebi Grecia este supusă atacului homosexual. Dar dreapta credinţă nu 
ţine de o naţiune sau alta, ci chiar înfrăţeşte duhovniceşte popoarele, trecând peste diferenţele 
etnice. 

https://ortodoxinfo.ro/2022/08/10/sfantul-munte-apara-familia-crestina-fata-de-promovarea-
homosexualitatii-cu-prilejul-botezului-unor-copii-adoptati-de-un-cuplu-gay/ 

 

 

12. Prof. Dr. Vasile Astărăstoae: Bioetica într-o societate orfană de Dumnezeu (II) 

– publicat de ActiveNews, pe 11 august 

Am arătat, într-o notă anterioară, contextul în care secularismul (fundamentat pe ideile 
iluministe) a devenit curentul dominant în Occident. Conform sensului iluminist, secularismul se 
bazează pe valori esenţiale: raţiune, libertate, egalitate. Cum era de aşteptat, Bioetica a fost 
influenţată de acest curent. 

În Bioetică, întâlnim două moduri distincte de secularism: cel „a-religios”, care se referă la un 
mod de a trăi şi de a gândi străin de Dumnezeu şi dimensiunii religioase şi cel „anti-religios”, 
care se referă la un mod de a trăi şi de a gândi ostil lui Dumnezeu şi religiei. 

Laura Palazzani susţine că, în bioetică, atunci când vorbim despre secularism „nu ne referim la o 

https://ortodoxinfo.ro/2022/08/10/sfantul-munte-apara-familia-crestina-fata-de-promovarea-homosexualitatii-cu-prilejul-botezului-unor-copii-adoptati-de-un-cuplu-gay/
https://ortodoxinfo.ro/2022/08/10/sfantul-munte-apara-familia-crestina-fata-de-promovarea-homosexualitatii-cu-prilejul-botezului-unor-copii-adoptati-de-un-cuplu-gay/
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etică care pleacă de la negarea lui Dumnezeu, ci mai degrabă la o etică raţională care motivează 
et si Deus non daretur” (dacă Dumnezeu nu ar exista), afirmând că „procentul majoritar nu este 
cel a celor care afirmă ipoteza lui Dumnezeu (raţionând ca şi cum Dumnezeu ar fi) nici a celor 
care neagă ipoteza lui Dumnezeu (refuzând ipoteza existenţei lui Dumnezeu fără a o discuta 
raţional), ci a celor care raţionează de parcă Dumnezeu nu ar fi (adică punând existenţa sau 
inexistenţa lui Dumnezeu între paranteze, nepronunţându-se asupra existenţei sau inexistenţei 
lui Dumnezeu)” (Laura Palazzani, Laici e bioetica, Il lessico del secolarismo, Roma, 2007). 

Bioetica seculară radicală nu ţine cont de existenţa şi voinţa lui Dumnezeu şi, deci, de un plan 
divin de viaţă, raţionând nu numai „et si Deus non daretur, dar şi et si creaturalitas non daretur, 
adică de parcă omul şi lumea nu ar depinde iniţial şi structural de un Dumnezeu. 

O Bioetică sau mai multe Bioetici? 

În secolul al XX-lea, ororile celui de-al Doilea Război Mondial şi încălcările drepturilor omului 
predominante în Germania nazistă, Japonia, URSS şi în Statele Unite (deşi acest lucru adesea nu 
este la fel de cunoscut), au adus o atenţie mai mare asupra reflecţiilor etice în ştiinţele vieţii. La 
început, o preocupare specială a fost acordată protecţiei subiecţilor în experimentele medicale, 
care a evoluat în ceea ce numim azi etica cercetării pe subiecţi umani. 

Termenul „bioetică” a fost folosit pentru prima dată de oncologul American Van Rensselaer 
Potter în articolul său Bioethics, the Science of Survival publicat în 1970 în revista Perspectives 
in Biology and Medicine. În anul următor, acel articol a devenit primul capitol al cartii sale, 
Bioethics: Bridge to the Future (Prentice-Hall, 1971). Potter a crezut că trebuie formată o nouă 
disciplină, care să reunească atât cunoştinţele biologice, cât şi valorile morale umane. Bioetica 
este văzută de Potter ca o ştiinţă „particulară” şi „necesară”, deoarece doar instinctul de 
supravieţuire nu mai era suficient şi, prin urmare, o nouă ştiinţă era indispensabilă pentru a 
asigura această „supravieţuire”. Această ştiinţă, Potter o vede în bioetică. Scopul acestuia din 
urmă a fost să acţioneze ca o „punte” între cunoştinţele ştiinţifice şi cele umaniste, încercând 
astfel să protejeze viaţa umană şi nu numai. 

De-a lungul deceniilor ce au urmat, bioetica a înflorit într-un domeniu interdisciplinar la 
intersecţia dintre filozofie, teologie, drept, medicină, ştiinţe sociale, politice şi biologice. Ea s-a 
definit drept ştiinţa, care utilizând metode pluridisciplinare, analizează comportamentul uman 
în ştiinţele vieţii prin prisma principiilor morale”. Misiunea sa depăşeşte ceea ce sunt 
considerate în mod tradiţional subiectele eticii medicale pentru a include probleme de sănătate 
publică, domenii de asistenţă socială, politici publice, ecologie etc. care interacţionează cu 
ştiinţele vieţii. Aria sa se extinde de la începutul şi până la sfârşitul vieţii umane. Bioetica a fost 
concepută ca un dialog între diverse ştiinţe şi între diferitele curente de gândire prezente în 
societate inclusiv curentul religios. Pe măsură ce societatea era cuprinsă de secularism radical, 
discursul teologic a fost marginalizat sau chiar exclus. Apare o „mare schismă” între cei care cred 
că lumina credinţei rezolvă problemele puse raţiunii şi simţului moral al omului şi cei ce susţin 
că religia, lumea credinţelor şi a sentimentelor, împiedică reflecţia raţională, este prin urmare 
iraţională, şi ar trebui lăsată în afara dialogului strict bioetic. Aceasta deşi „bioetica” şi-a început 
viaţa asociată de tradiţiile creştine, cu un accent secular slab, respectuos faţă de trăirile 
religioase. Secularismul iniţial în bioetică presupunea doar angajamentul politic faţă de 
democraţie şi faţă de drepturile omului ca limită supremă a respectului pentru pluralitatea 
culturală a omenirii. Secularismul radical a determinat astfel apariţia iniţială a două Bioetici: 
Bioetica laică şi Bioetica religioasă „personalistă” (creştină, islamică, iudaică, budista etc.). 
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Apar mai multe bioetici, care se diferenţiaza prin două elemente esenţiale: 

a.paradigma/valoarea promovată; 

b.răspunsul la întrebările determinate de progresul ştiinţific şi tehnologic: tot ceea ce este 
posibil din punct de vedere tehnic este acceptabil şi din punct de vedere moral? Tot ceea ce „se 
poate” face, „trebuie” să fie făcut? Prin simplul fapt că o acţiune este fezabilă din punct de vedere 
faptic, este şi legitimă? 

Bioetica laică 

În cartea sa, La bioéthique et la question de Dieu. Une voie séculière dâintériorité et de 
spiritualité (Montréal, Médiaspaul, 1996), Dominique Jacquemin afirmă că bioetica se bazează 
pe o formă de raţiune practică, care ar fi aceea a „raţionalităţii ca o capacitate şa subiecţilorţ de a 
asuma presupoziţiile şi finalităţile şlorţ dorite prin acţiune”. 

Principiul cardinal al bioeticii laice, este exprimat prin formula „ca şi cum Dumnezeu nu ar 
exista”. Secularismul radical merge mai departe şi afirmă că "Dumnezeu nu există”. În esenţă, 
secularismul nu acceptă existenţa şi cunoaşterea lui Dumnezeu, crearea omului şi a lumii de 
către Dumnezeu, nu crede în existenţa unui plan divin al lucrurilor, în valoarea transcendentă a 
persoanei, în legea morală naturală. 

De aceea au apărut o diversitate de teorii – rezultat al imposibilităţii de a recunoaşte o singură 
autoritate morală comună: 

a.Teoria utilitaristă – derivată din operele lui Jeremy Bentham (1748 – 1832) şi John Stuart Mill 
(1806 – 1873). Utilitarismul, în contrast cu paradigma tradiţională a eticii medicale, 
îndepărtează caracterul sacral al vieţii umane din centrul discuţiei şi îl înlocuieşte cu paradigma 
maximizării calităţii vieţii. Afirmă principiul utilităţii – o acţiune este corectă în măsura în care 
produce cea mai mare cantitate de fericire pentru cel mai mare număr de oameni. Nu se pune 
problema fericirii unei persoane particulare, ci a unui număr cât mai mare de persoane. 
Utilitarismul susţine că viaţa personală coincide cu viaţa „sensibilă” – ceea ce este util, s-a spus, 
derivă din calculul cost/beneficiu al acţiunii şi postulează astfel capacitatea perceptivă ca o 
condiţie a posibilităţii de a exprima interese. Principiul utilităţii justifică impunerea suferinţei 
unui mic număr de oameni în beneficiul unui număr mai mare de persoane. Cu alte cuvinte 
„scopul scuză mijloacele”. 

b.Teoria deontologică are drept fundament „Principii fundamentale ale metafizicii moralei”a lui 
Immanuel Kant (1724 – 1804). Paradigma o constituie datoria morală şi moralitatea mijloacelor. 
Consecinţele unei acţiuni sunt irelevante din punct de vedere moral. O acţiune este corectă 
atunci când este în concordanţă cu o regulă care satisface „imperativul categoric”. Caracterul 
moral al unei acţiuni este dat de motivaţia acelei acţiuni şi nu de rezultate – este corectă atunci 
când este făcută ca o datorie. Fiecare creatură raţională are valoare şi demnitate date de însăşi 
posesia raţionalităţii şi nu de apartenenţa la un grup social sau specie biologică. Există datorii 
perfecte, absolute doar faţă de fiinţe raţionale. Se identifică viaţa personală cu viaţa raţională 
(adică cu prezenţa funcţiilor raţionale, cum ar fi conştientizarea de sine, inteligenţa şi memoria). 
Rezultă că „nu toate fiinţele umane sunt oameni” şi, în mod paradoxal, că „nu toţi oamenii sunt 
fiinţe umane”. Faţă de cei cei care nu prezintă raţiune – cum ar fi embrionul, fătul, nou-născutul 
cu malformaţii grave, adulţi cu afecţiuni psihice însoţite de abolirea raţiunii etc. există doar o 
datorie „imperfectă” limitată, relativă. 
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c. Teoria feministă, critică paradigma dominantă a eticii liberale a autonomiei pentru 
abstractitatea sa (nu se ocupă de condiţionarea socială) şi care ascunde discriminarea şi 
oprimarea femeilor în aşa-numita „societate patriarhală”. Această teorie susţine că justiţia 
socială, grija trebuie să fie un principiu etic alternativ la bioetica impersonală şi neîncarnată a 
tradiţiei liberale. Primii ani ai bioeticii feministe au fost dominaţi de un accent pe problemele 
reproductive, care au fost văzute ca având o importanţă deosebită pentru femei şi un domeniu al 
vieţii în care femeile sunt în mod obişnuit discriminate şi oprimate (avort, reproducere asistată 
medical, maternitatea surogat). Acestea sunt identificate ca fiind feministe nu doar pentru că 
abordează probleme care reflectă interesele femeilor, ci şi din punct de vedere analitic prin 
faptul că observă diferenţele structurale şi interpersonale de putere, care modelează atât 
experienţa, cât şi livrarea acestor tehnologii. O perspectivă cheie a bioeticii feministe este că, 
deoarece femeile suportă o parte disproporţionată din riscurile şi poverile asociate, noile 
tehnologii de reproducere nu sunt neutre de gen. Un alt domeniu de interes bioetic feminist este 
interacţiunea dintre medicină, starea de sănătate şi îngrijirea familială şi socială. Dincolo de 
semnalarea unor noi abordări Bioetica feminista găseşte puţin sprijin în cazurile reale şi pare să 
depindă mai mult de scheme preconcepute decât de o analiză obiectiva a faptelor. 

d. Teoria principiilor elaborata de Tom Beauchamp şi James Childress derivată şi justificată de 
teoriile morale mai sus amintite, afirmă că în domeniul biomedical trebuie să acţioneze patru 
principii: autonomia persoanei, non vătămarea (a nu face rău), beneficienţa (a face bine) şi 
justiţia socială (dreptatea şi echitatea) (Beauchamp & Childress Principles of Biomedical Ethics, 
New York: Oxford University Press, 1979). Aşa cum au menţionat în repetate rânduri autorii, 
este un compromis şi nu o teorie morală coerentă, iar, în practică, principiile pot intra în conflict 
până la situaţii incompatibile, situaţii în care nu pot fi folosite toate şi trebuie să facem o alegere: 
ce principiu abandonăm? 

e. Unii autori, cum ar fi Robert Veatch (1939 – 2020) afirmă că trebuie să existe o relaţie 
contractuală între medic şi pacient şi că, atunci când acest contract se bazează pe cele cinci 
puncte fundamentale (autonomie, dreptate, respectarea promisiunilor, a spune adevărul şi a nu 
ucide) el este valid/valabil. 

Secularismul radical este scientist. Acest lucru îl putem constata dacă examinăm doar două din 
documente programatice europene lansate în Italia, la Torino: Manifesto di bioetica laica (1996) 
– redactat de Carlo Flamigni, Armando Massarenti, Maurizio Mori, Angelo Petroni urmat de „Il 
nuovo manifesto della bioetica laica (2005) redactat de Maurizio Mori; Giovanni Boniolo; 
Patrizia Borsellino; Gilberto Corbellini et al. 

Reţinem din acestea că la baza bioeticii seculare se află calitatea vieţii şi libertatea individului. 
De aceea calitatea vieţii trebuie să fie analizată – viaţa nu merită întotdeauna trăită. Viaţa nu este 
sacră, nici în sens biologic şi nici în sens biografic. În anumite situaţii trebuie să poată fi 
schimbată sau întreruptă. Pentru garantarea acestui drept trebuie protejat principiul 
autodeterminării şi autonomiei individuale. Trebuie separarată morala de drept – principiile 
morale se bazează pe adeziunea voluntară a indivizilor, legiuitorul trebuie să intervină numai în 
cazurile în care există o vătămare a altor indivizi. Bioetica seculară vede „în progresul 
cunoaşterii sursa principală a progresului umanităţii, pentru că din cunoaştere derivă mai ales 
reducerea suferinţei umane. Orice limitare a cercetării ştiinţifice impusă în numele prejudiciilor 
pe care aceasta le-ar putea antrena pentru om echivalează de fapt cu perpetuarea unor suferinţe 
care ar putea fi evitate” sau „viziunea seculară consideră că avansarea cunoaşterii în sine este o 
valoare etică fundamentală. Dragostea de adevăr este una dintre trăsăturile cele mai profund 
umane şi nu tolerează existenţa unor autorităţi superioare care fixează din exterior ceea ce este 
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legal şi ceea ce nu este permis să cunoşti”. Se scrie: „este nejustificat să se pună limite cercetării 
ştiinţifice în numele unui principiu de precauţie generic şi greu de cuantificat” şi mai departe 
„recunoaştem valoarea intrinsecă a cercetării ştiinţifice care derivă din contribuţia acesteia la 
îmbunătăţirea condiţiilor umane. Viaţă”. Pe scurt, ştiinţa trebuie respectată şi ascultată fără a fi 
controlată. Dar aceast nu este posibil şi textele nu sunt altceva decât o promovarea 
relativismului moral. 

Bioetica seculară traieşte, mai ales după provocările şi întrebările din timpul pandemiei COVID, 
o adevărată dramă determinată de incapacitatea de a defini şi implementa principii universale. 
Dorinţa de a impune o bioetică globală s-a dovedit a fi nerealistă. Reflectând asupra posibilităţii 
unei bioetici globale, H. Tristam Engelhardt explică: „… bioetica globală poate oferi în cel mai 
bun caz un cadru moral subţire, un spaţiu în care comunităţile individuale şi morale pot urmări 
în mod paşnic înţelegeri divergente ale moralităţii şi bioeticii în cadrul unor democraţii limitate 
şi într-o piaţă globală. O astfel de bioetică globală nu poate oferi o înţelegere completă a 
dreptului, a binelui, a virtuţii sau a înfloririi umane. Conţinutul va trebui să fie găsit în anumite 
comunităţi morale şi moralităţile şi bioetica pe care le susţin” (Global Bioethics: The Collapse of 
Consensus, Salem: M Scrivener Press; 2006). 

Bioetica seculară de astăzi este mai degrabă un set de pareri diferite, decât un corpus unitar de 
valori. 

Criza bioeticii seculare constă în eşecul raţiunii de a oferi un înlocuitor pentru Dumnezeu. Se 
dovedeşte că nu există o raţionalitate morală canonică seculară sau o explicaţie a raţionalului 
care să-l înlocuiască pe Dumnezeu. Bioetica seculară nu a dorit să-şi îmbogăţească practica prin 
integrarea ideilor extrase din tradiţiile religioase şi din culturi diferite de Occident şi astfel 
ratează ocazia de a-şi spori propriile practici morale cu practica morală a celor care nu s-au lăsat 
prada secularizării. 

(va urma) 

Partea I, aici: Prof. Dr. Vasile Astărăstoae: Bioetica într-o societate orfană de Dumnezeu (I)  

P.S.1. Originea termenului de bioetică este aparent controversată. S-a aflat după 2000 că, în 
1927, pastorul Fritz Jahr (1895 – 1953) din Halle an der Saale, a publicat un articol intitulat „Bio-
Ethics: A Review of the Ethical Relationships of Humans to Animals and Plants” şi a propus un 
„imperativ bioetic”, extinzând imperativul moral al lui Kant la toate formele de viaţă. Trecând în 
revistă noile cunoştinţe fiziologice din vremurile sale şi provocările morale asociate cu 
dezvoltarea societăţilor seculare şi pluraliste, Jahr redefineşte obligaţiile morale faţă de formele 
umane şi non-umane de viaţă, subliniind conceptul de bioetică ca disciplină, principiu şi virtute 
academice (Hans-Martin Sass, Fritz Jahrâs 1927 concept of bioethics,Kennedy Inst Ethics J.,2007 
Dec;17/4:279-95). Articolul lui Fahr a rămas aproape necunoscut şi termenul a fost uitat 
(Muzur, A. & I. Rinčić, Two kinds of globality: a comparison of Fritz Jahr and Van Rensselaer 
Potterâs bioethics, Global Bioethics,Volume 26, 2015). 

P.S.2. Edmund Pellegrino (1920 – 2013), unul dintre părinţii bioeticii, consilier pe probleme de 
bioetică al preşedintelui SUA, George W. Bushşi al 11-lea preşedinte al Universităţii Catolice din 
America (CUA)consideră că rădăcina umanistă a medicinei trebuie redescoperită şi că această 
operaţiune trece prin redescoperirea nu numai a tradiţiei hipocratice, dar şi a tradiţiei creştine. 

P.S.3. Laura Palazzani estefilozof şi bioeticean italian, profesor titular de filozofia dreptului şi 
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bio-drept la Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma (LUMSA). Este 
vicepreşedinte al Comitetului Naţional de Bioetică din Italia. Am lucrat împreună timp de 4 ani, 
într-un proiect european – EuroBioethics la care au participat cinci ţări comunitare – Franţa, 
Italia, Spania, România, Belgia şi două extracomunitare (SUA şi Liban). 

sursă foto: Hippocrates Refusing the Gifts of Artaxerxes by Anne-Louis Girodet-Trioson – 
wikiwand.com 

https://www.activenews.ro/opinii/Prof.-Dr.-Vasile-Astarastoae-Bioetica-intr-o-societate-
orfana-de-Dumnezeu-II-175555 

 

 

13. Incendiu puternic în Thassos. Turiştii se tem pentru vieţile lor – publicat pe 11 

august, de Evenimentul, Monitorul de Botoşani 

Incendiu puternic izbucnit în Thasos! Pompierii au intervenit în forţă şi se chinuie de ore bune 
să stingă focul. În acelaşi timp, turiştii se întreabă speriaţi dacă trebuie să părăsească insula. 

Flăcările au cuprins zonele de vegetaţie din zona Skala Potamia, o destinaţie de vacanţă plină de 
turişti români, şi se extind. 

„Aseară în jurul orei 20 au apărut două focare de incendiu în zona Potamia. S-a acţionat doar pe 
plan terestru pentru că nu au putut să intervină şi arian. În acestă dimineaţă, la ora 6,25 au 
început să intervină şi aerian. Sunt patru avioane şi cinci elicoptere care încearcă să stingă focul. 
parcă stă un pic mai bine situaţia faţă de ceea ce s-a întâmplat azi noapte. Azi-noapt, fiind 
întuneric, vedeam flăcările, vedeam fum, cerul era roşu. Nu era foarte plăcută priveliştea. Acum 
vedem doar fum. Ne sperie puţin stituaţia, dar ne dă o doză de optimism faptul că auzim 
avioanele, elicopterele care iau apă din mare. Încearcă să protejeze cât mai mult localităţile”, a 
povestit Dan Adrian Drăgan, Reprezentant Forum Thassos, la România TV. 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/turism/incendiu-puternic-in-thassos-turi-tii-se-tem-
pentru-vietile-lor--217531157.html 

https://www.monitorulbt.ro/international/2022/08/11/incendiu-puternic-in-thassos-aceasta-
este-una-dintre-insulele-preferate-de-romani/ 

 

 

14. Criza Alimentară s-ar putea rezolva peste noapte – dar nu vor Eco-Fasciştii – 

opinie de Adrian Pătruşcă, publicată de ActiveNews, pe 10 august 

Foametea care ni se pregăteşte este una artificială, creată în laboratoarele sulfuroase ale 
globalismului.  

O analiză de David Craig publicată deThe Conservative Woman pe care am tradus-o pentru 

https://www.activenews.ro/opinii/Prof.-Dr.-Vasile-Astarastoae-Bioetica-intr-o-societate-orfana-de-Dumnezeu-II-175555
https://www.activenews.ro/opinii/Prof.-Dr.-Vasile-Astarastoae-Bioetica-intr-o-societate-orfana-de-Dumnezeu-II-175555
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/turism/incendiu-puternic-in-thassos-turi-tii-se-tem-pentru-vietile-lor--217531157.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/turism/incendiu-puternic-in-thassos-turi-tii-se-tem-pentru-vietile-lor--217531157.html
https://www.monitorulbt.ro/international/2022/08/11/incendiu-puternic-in-thassos-aceasta-este-una-dintre-insulele-preferate-de-romani/
https://www.monitorulbt.ro/international/2022/08/11/incendiu-puternic-in-thassos-aceasta-este-una-dintre-insulele-preferate-de-romani/


19 

 

 

cititorii ActiveNews. 

* 

Am fost bombardaţi zilnic cu poveşti terifiante despre exploziile preţurilor la alimente şi cum 
sute de milioane de oameni riscă să moară de foame pentru că invazia rusă a blocat exporturile 
din Ucraina. 

Ei bine, îngăduiţi-mi să vă dau câteva cifre – despre care politicienii, presa corporatistă şi 
experţii care se prostituează nu vor să vorbească. 

Nu vă vor prezenta niciodată aceste cifre pentru că ele ar submina dezastruoasele politici „net-
zero”, „încălzirea globală” şi „catastrofa climatică” pe care liderii noştri ni le aplică cu forţa. 

Statele Unite produc anual 384 de milioane de tone de porumb şi circa 50 de milioane de tone de 
grâu. 

Ucraina produce circa 38 de milioane de tone de porumb anual şi circa 33 de milioane de tone de 
grâu. În jur de 20 de milioane de tone de grâu sunt exportate anual din Ucraina. 

Concluzia 1: Statele Unite produc cu mult mai multă hrană decât Ucraina. 

Dar să vedem cum folosesc Statele Unite porumbul şi grâul. Circa o treime din porumb – adică 
128 de milioane de tone – sunt folosite la fabricarea bio-combustibililor în loc să fie folosite 
pentru consumul uman. 

Nu am reuşit să aflu cât din grâul SUA este folosit la bio-combustibili, însă am descoperit că, în 
Uniunea Europeană, 12 milioane de tone de cereale, inclusiv porumb şi grâu, sunt transformate 
în etanol. Adică circa 7% din totalul producţiei UE. 

Mai notaţi vă rog că, numai în UE, 3,5 milioane de tone de ulei de palmier sunt folosite la 
fabricarea bio-dieselului. Este o cantitate aproape egală cu cea a uleiului de floarea soarelui 
provenind din Ucraina şi Rusia luate la un loc. 

Concluzia 2: Ardem alimentele în loc să le folosim pentru hrana oamenilor. 

Soluţia simplă: aţi remarcat probabil că anul trecut, benzina pe care o cumpăraţi a trecut de la 
ceva numit E5 la E10. Benzina E5 conţine 5% bio-combustibil, iar E10, 10%. 

Potrivit calculelor efectuate de nişte oameni de ştiinţă adevăraţi de la Universitatea Princeton 
(nu experţii-prostituaţi pe care îi vedem continuu consultaţi de presa corporatistă), dacă Statele 
Unite şi Europa ar reduce utilizarea cantităţii de etanol din cereale cu 50% - aceasta ar însemna 
pur şi simplu revenirea de la benzina E10 la benzina E5 – s-ar putea compensa TOATE 
exporturile de cereale din Ucraina. 

Dacă liderii noştri ar renunţa complet la normele obligatorii de bio-carburanţi pe care le-au 
impus, lumea ar fi invadată de hrană şi preţurile la alimente s-ar prăbuşi. 

Atunci, ar mai exista oameni înfometaţi doar din cauza incompetenţei, prostiei, lipsei de 
scrupule, corupţiei şi lăcomiei cleptocraţilor africani, arabi şi asiatici. 
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Când UE a instituit obligativitatea ca 2,5% din tot combustibilul vândut în Uniune să fie fabricat 
din bio-combustibili, preţurile la produsele alimentare din lumea întreagă au explodat, iar 
Raportorul special al ONU pentru Dreptul la Hrană a numit măsura o „crimă împotriva 
umanităţii”. 

Am ajuns acum la 10% bio-combustibil şi, dacă am înţeles corect, conform noii legislaţii legate 
de schimbarea climatică şi adoptate de SUA săptămâna trecută, procentul de bio-combustibili 
din benzină trebuie mărit în continuare. 

Aceasta ar însemna deturnarea unei cantităţi şi mai mari de produse alimentare de la hrana 
populaţiei, într-o perioadă de gravă penurie alimentară şi de explozie a preţurilor la alimente. 

Este curată nebunie! Dar nu e totul. 

Bio-combustibilii sunt mai puţin eficienţi decât combustibilii fosili - poţi parcurge mai puţini 
kilometri cu un litru şi uzează motorul maşinii mai mult. 

În plus, enormele cantităţi de energie, necesare pentru producerea bio-combustibililor, fac ca 
aceştia să fie de fapt mai dăunători pentru mediul înconjurător decât combustibilii fosili. 

Eliminarea obligativităţii bio-combustibililor în SUA şi UE nu ar avea nevoie nici de ani, nici de 
luni pentru a fi aplicată. S-ar putea realiza săptămâna aceasta, iar rezultatele – o cantitate mai 
mare de hrană disponibilă şi o scădere a preţurilor la produsele alimentare – ar apărea imediat. 

Atunci, de ce liderii noştri nu fac acest lucru? Mai mult, de ce merg în direcţia opusă – folosind 
din ce în ce mai multă hrană pentru producţia de combustibili? 

Ar putea fi vorba doar de o colosală incompetenţă. Sau de reacţia tradiţională a politicienilor şi 
birocraţilor: cu cât se înmulţesc dovezile că măsurile lor sunt greşite, cu atât se înverşunează mai 
tare să le aplice. 

Am văzut cum au stat lucrurile cu vaccinurile pentru flagelul chinezesc fabricat în laborator – cu 
cât apar mai multe dovezi despre ineficienţa vaccinurilor şi creşte numărul celor care le cad 
victime, cu atât mai tare ne presează să facem şi mai multe doze. 

Mai există şi o a treia posibilitate, enunţată de adepţii teoriei conspiraţiei: că liderii noştri s-au 
înţeles şi acţionează să reducă intenţionat producţia alimentară. 

Explozia preţurilor la hrană şi sărăcirea oamenilor le-ar conferi mai multă putere asupra 
noastră. 

Nu uitaţi că majoritatea mişcărilor politice, ca Stângismul -Black Lives Matter sau Ecologismul - 
Extinction Rebellion, sunt doar Lăcomie şi Fascism deghizate în empatie. 

Membrii lor pretind că vor să ajute oamenii, dar de fapt sunt interesaţi doar de sporirea 
propriilor avuţii şi a puterii lor asupra noastră. 

Decideţi dvs care dintre cele trei posibilităţi este cea reală: incompetenţa, încăpăţânarea sau 
teoria conspiraţiei. 

https://www.activenews.ro/opinii/Criza-Alimentara-s-ar-putea-rezolva-peste-noapte-

https://www.activenews.ro/opinii/Criza-Alimentara-s-ar-putea-rezolva-peste-noapte-%E2%80%93-dar-nu-vor-Eco-Fascistii-175551
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15. Dumenko se va ruga în Grecia cu episcopii Fanarului şi ai Bisericii Greciei – 

publicat de publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi) – pe 11 august 

În data de 4 septembrie va avea loc "liturghia patriarhală" cu participarea lui Dumenko, 
Patriarhului Bartolomeu şi Arhiepiscopului Ieronim. 

În ziua de 4 august 2022, la o conferinţă de presă susţinută în sala evenimentelor oficiale a 
Mitropoliei de Filippi, Neapolis şi Thassos a Bisericii Ortodoxe a Greciei, a fost anunţată viitoarea 
vizită a Patriarhului Bartolomeu, Arhiepiscopului Ieronim şi Epifanie Dumenko, informează site-
ul Mitropoliei. 

Mitropolitul Ştefan, conducătorul Mitropoliei de Filipi, Napoli şi Thassos, a spus că această 
"vizită de pelerinaj" va avea loc în perioada 3-6 septembrie 2022, cu ocazia primei sărbători 
oficiale a sfinţilor din Thassos, şi va include "evenimente bisericeşti şi culturale în Thassos, 
Chrisopolis şi Kavala". 

Invitaţia către conducătorului Fanarului şi Serghei Dumenko din partea Mitropolitului Ştefan a 
fost făcută prin Sfântul Sinod al Bisericii Greciei la începutul lunii februarie 2022. 

Patriarhul Bartolomeu şi-a dat deja acordul pentru vizită, în timp ce Mitropolia de Filippi 
"aşteaptă un răspuns în scris" din partea lui Dumenko. 

De asemenea, invitaţia va fi trimisă Preşedintelui grec Katerina Sakellaropoulou "pentru a onora 
cu prezenţa sa înaltă aceste evenimente importante şi istorice". Vor fi invitaţi şi episcopi din alte 
regiuni ale Greciei. 

Din Programul publicat pe site-ul Mitropoliei de Filippi, se ştie că Dumenko şi Patriarhul 
Bartolomeu vor deveni cetăţeni de onoare ai municipiilor Thassos şi Nestos. În plus, 
conducătorul Fanarului va deveni doctor onorific al Facultăţii de Silvicultură a Universităţii 
Internaţionale din Grecia. 

Pe parcursul întregului "pelerinaj", Patriarhul Bartolomeu, Arhiepiscopul Ieronim şi Epifanie 
Dumenko vor sluji o singură liturghie comună. 

Mitropolia de Filippi, Napoli şi Thassos aparţine aşa numitelor "Teritorii Noi", adică se află în 
dublă subordonare atât faţă de Fanar, cât şi faţă de Biserica Greacă. 

UJO a raportat mai devreme că Dumenko a fost revoltat de dosarele penale împotriva 
organizatorilor "transferurilor" forţate de la Biserica Ortodoxă Ucraineană către BOaU. 

https://spzh.news/ro/news/89954-dumenko-pomolitsya-v-grecii-s-glavami-fanara-i-elladskoj-
cerkvi 

 

https://www.activenews.ro/opinii/Criza-Alimentara-s-ar-putea-rezolva-peste-noapte-%E2%80%93-dar-nu-vor-Eco-Fascistii-175551
https://spzh.news/ro/news/89954-dumenko-pomolitsya-v-grecii-s-glavami-fanara-i-elladskoj-cerkvi
https://spzh.news/ro/news/89954-dumenko-pomolitsya-v-grecii-s-glavami-fanara-i-elladskoj-cerkvi
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16. O minune din Postul Adormirii Maicii Domnului: Crinii uscaţi înfloresc 

pentru a doua oară – publicat de Blog Bizanticons, pe 9 august 

Adormirea Maicii Domnului reprezintă cea mai importantă sărbătoare închinată Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu. Praznicul de la mijlocul lunii august mai poartă şi numele de „Paştile 
verii”, denumire preluată din tradiţia grecească, conform căreia postul aspru care precede 
această sărbătoare ar fi, de fapt, rupt din Postul Mare. Totodată, atmosfera pascală din această 
perioadă, încununată de cântarea Prohodului, la fel ca în Vinerea Mare, vine să susţină, într-un 
fel, această tradiţie străbună. Însă, legătura dintre această perioadă şi Buna Vestire, primul mare 
praznic din Postul Paştilor, este confirmată de încă un fapt, după cum vom vedea în rândurile de 
mai jos. 

În tradiţia Bisericii noastre Ortodoxe există, după cum bine ştim, foarte multe simboluri 
semnificative, cunoscute în majoritatea perioadelor şi în toate regiunile lumii, în care Sfinţii 
Apostoli au ajuns să propovăduiască Sfintele Evanghelii. Aşa se face că, pe lângă Sfânta Cruce şi 
Monograma, peştele şi porumbelul sau mielul şi pelicanul, un loc de cinste în albumul simbolistic 
creştin îl ocupă şi crinul – floarea despre care se vorbeşte cel mai mult în aceste zile aparte de 
post datorită unei minuni care se repetă an de an. 

Crinul şi Arhanghelul Gavriil 

Încă din primele secole creştine, floarea de crin a fost asociată, după tradiţie, cu slăvitul praznic 
al Bunei Vestiri, momentul în care Sfântul Arhanghel Gavriil, cunoscut ca fiind tâlcuitorul voii lui 
Dumnezeu şi cel care aduce oamenilor veştile cele bune, i-a adus Maicii Domnului vestea cea 
bună care avea să schimbe istoria întregii lumi: că-L va naşte pe Iisus din Nazaret, Mântuitorul 
tuturor. 

În unele icoane ale Bunei Vestiri, Sfântul Gavriil poartă în mână o floare de crin, ca simbol al 
curăţiei şi al frumuseţii, dar şi Învierii lui Hristos şi al nădejdii moştenirii vieţii celei de veci. Se 
spune că ucenicii au împodobit cu crini albi mormântul Maicii Domnului, flori despre care se 
spune că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu le aprecia mult în timpul vieţii. Potrivit tradiţiei, 
frunzele crinului simbolizează smerenia ei, fiind uşor aplecate în jos, iar petalele albe – pururea 
fecioria şi bunătatea. 

Minunea înfloririi crinilor de la icoana Maicii Domnului 

De sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului se leagă şi o minune care se petrece anual în mai 
multe locuri din Grecia şi pe care locuitorii o consideră un adevărat semn al mijlocirii Maicii lui 
Dumnezeu. Cea mai cunoscută minune este, cea petrecută în Insula Kefalonia, lângă Argostoli, 
unde există şi o biserică numită „Maica Domnului cu crinii”. Ce se petrece în acest loc, mai exact? 
După obiceiul locului, în fiecare an, de Adormirea Maicii Domnului, femeile credincioase din sat 
culeg crini din propriile grădini sau de pe câmp şi apoi, aducându-i acasă, îi ţin la icoane aşa cum 
noi păstrăm ramurile de salcie. Crinii se usucă şi încununează icoanele din gospodării timp de 
aproape un an, până pe 1 august al anului următor, când sunt luaţi şi duşi la biserică. 

Aici, preotul deschide rama cu stică care acoperă icoana Maicii Domnului şi aşează toate florile 
înaintea Preacuratei Fecioare. Între 10 şi 15 august, când Biserica se află încă în post, se petrece 
minunea: într-un mod pur şi simplu inexplicabil, tulpinile înverzesc, iar crinii fac boboci şi 
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înfloresc, deşi uneori partea de jos a tulpinii rămâne uscată – semn că n-au tras apă din vasul în 
care au fost aşezaţi. În ziua de 15 august, la sfârşitul Sfintei Liturghii, preotul paroh deschide 
icoana şi oferă crinii Maicii Domnului credincioşilor din biserică ca binecuvântare pentru anul 
bisericesc care stă să înceapă la 1 septembrie. 

Însă, pentru că minunile nu ţin seama de naţie şi nici de graniţe, minunea înfloririi crinilor s-a 
petrecut şi mai aproape de ţara noastră, într-o localitate numită Culevcea din raionul Sărata, 
regiunea Odesa, Ucraina. Aici, minunea înfloririi crinilor s-a petrecut pentru prima oară în anul 
2007, iar de atunci biserica parohială s-a transformat într-un adevărat loc de pelerinaj. Şi cum 
veştile bune circulă repede, minunea din Culevcea a ajuns şi la urechile specialiştilor. Drept 
urmare, o echipă de botanişti din Odesa şi Kiev au studiat şi analizat îndeaproape icoana Maicii 
Domnului şi înflorirea crinilor, iar concluzia lor a fost aceea că, din punct de vedere ştiinţific, nu 
se poate formula o explicaţie clară şi logică; faptul acesta depăşeşte limitele ştiinţei. Însă, câţiva 
credincioşi din parohie, mai neîncrezători, au considerat superficiale aceste analize şi au trimis 
un fir de crin la Grădina Botanică din Moscova. După studii şi cercetări amănunţite, Dmitriy 
Gosse, profesor şi doctor în ştiinţe biologice, a transmis publicităţii părerea sa: „O floare nu 
poate rezista timp îndelungat în absenţa apei şi a substanţelor nutritive, care sunt acumulate în 
bulb. După cum este natural, ele se usucă. Fenomenul prin care dintr-o tulpină uscată cresc 
lăstari tineri şi muguri este necunoscut ştiinţei”. 

Aşadar, dincolo de explicaţii ştiinţifice, de studii şi cercetări mai mult sau mai puţin amănunţite, 
un lucru e cert: minunile există. Astăzi, ca şi în veacurile de demult, Dumnezeu răspunde în chip 
minunat fiilor săi, prin astfel de semne, dăruind toate cele de folos celor ce cu credinţă şi cu 
dragostea Îl cheamă în rugăciune. Însă nu trebuie să credem că, dacă noi nu vedem împrejur 
astfel de minuni, Dumnezeu Şi-a întors faţa de la noi, după cum spunea Sfântul Nicolae 
Velimirovici. Nu! El nădăjduieşte că, o dată ce am văzut minunea înfăptuită, nu vom mai cere 
altele, ci vom înţelege că Dumnezeu este întotdeauna cu noi, căci „Iisus Hristos, ieri şi azi şi în 
veci, este acelaşi” (Evr. 13, 8). 

http://blog.bizanticons.ro/2022/08/09/o-minune-din-postul-adormirii-maicii-domnului-crinii-
uscati-infloresc-pentru-a-doua-oara/ 

http://blog.bizanticons.ro/2022/08/09/o-minune-din-postul-adormirii-maicii-domnului-crinii-uscati-infloresc-pentru-a-doua-oara/
http://blog.bizanticons.ro/2022/08/09/o-minune-din-postul-adormirii-maicii-domnului-crinii-uscati-infloresc-pentru-a-doua-oara/

