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1. Mitropolitul Teofan a sfinţit grădiniţa din Războieni – publicat pe 17 august de 

Evenimentul, Dezvăluirea, 7Iaşi 

Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat o slujbă religioasă de 
sfinţire a Grădiniţei cu program prelungit din satul Războieni. Inaugrarea instituţiei de 
învăţământ a fost făcută în prezenţa primarului Gheorghe Văleanu şi a prefectului Bogdan Petru 
Cojocaru.  

Din toamnă, cei mici vor merge la o grădiniţă nouă, dotată cu mobilier la standarde europene, cu 
grupuri sanitare cum nu găseşti în unele grădiniţe din municipiul Iaşi. Până acum, copiii din zonă 
erau nevoiţi să meargă la o grădiniţă din Târgu Frumos. Finanţarea s-a derulat prin Agenţia 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – AFIR, grădiniţa având o capacitate de 60 de locuri. 
„Investiţiile în infrastructura sistemului de educaţie, mai ales în mediul rural, trebuie să fie o 
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prioritate a tuturor autorităţilor. Mă bucur de fiecare dată când văd că există comunităţi locale 
care investesc fonduri importante pentru ca toţi copiii să beneficieze de condiţii normale, 
decente pentru a învăţa şi a se dezvolta. Un exemplu de autoritate locală care a investit constant 
în viitorul copiilor este primarul din comuna Ion Neculce, Gheorghe Văleanu”, a spus prefectul 
Bogdan Petru Cojocaru. Laura RADU 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/mitropolitul-teofan-a-sfintit-gradinita-din-
razboieni--217531398.html 

https://www.dezvaluirea.ro/alaturi-de-ips-teofan-primarul-din-ion-neculce-a-inaugurat-cea-
mai-moderna-gradinita-cu-fonduri-ue/ 

https://www.7iasi.ro/investitie-noua-din-fonduri-europene-in-comuna-ion-neculce-gradinita-
de-aproape-3-milioane-lei-in-localitatea-ieseana-foto-video/ 

 

 

2. O femeie a murit la biserică în timpul slujbei religioase prilejuită de 

sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului – publicat de TeleM, pe 16 august 

Un echipaj medical a fost solicitat ieri dimineaţă, în jurul orei 07.49 la Biserica din Nemţişor, 
Neamţ pentru o femeie în vârstă de 76 de ani aflată în stop cardio-respirator. Cadrele medicale 
sosite de urgenţă la faţa locului au început manevrele de resuscitare însă fără răspuns, astfel că a 
fost pronunţat decesul. 

“La data de 15 august a.c., în jurul orei 07.50, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Târgu-
Neamţ au fost sesizaţi de către o femeie, de 38 de ani, cu privire la faptul că o persoană se află în 
stare de inconştienţă, la biserica din satul Nemţişor. Echipajul de poliţie s-a deplasat la faţa 
locului, fiind identificat corpul unui femei, de 76 de ani, din Brusturi. În urma examinării 
preliminare a suprafeţei exterioare a corpului acesteia, nu au fost identificate urme vizibile de 
violenţă. Corpul acesteia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamţ, în vederea 
efectuării necropsiei şi stabilirii, cu exactitate, a cauzei decesului. Poliţiştii continuă cercetările 
sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanţii IPJ Neamţ, 
potrivit ziarpiatraneamt.ro 

https://telem.ro/o-femeie-a-murit-la-biserica-in-timpul-slujbei-religioase-prilejuita-de-
sarbatoarea-adormirii-maicii-domnului/ 

https://newspascani.com/o-femeie-a-murit-la-biserica-in-timpul-slujbei-religioase-prilejuita-
de-sarbatoarea-adormirii-maicii-domnului/ 

 

 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/mitropolitul-teofan-a-sfintit-gradinita-din-razboieni--217531398.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/mitropolitul-teofan-a-sfintit-gradinita-din-razboieni--217531398.html
https://www.dezvaluirea.ro/alaturi-de-ips-teofan-primarul-din-ion-neculce-a-inaugurat-cea-mai-moderna-gradinita-cu-fonduri-ue/
https://www.dezvaluirea.ro/alaturi-de-ips-teofan-primarul-din-ion-neculce-a-inaugurat-cea-mai-moderna-gradinita-cu-fonduri-ue/
https://www.7iasi.ro/investitie-noua-din-fonduri-europene-in-comuna-ion-neculce-gradinita-de-aproape-3-milioane-lei-in-localitatea-ieseana-foto-video/
https://www.7iasi.ro/investitie-noua-din-fonduri-europene-in-comuna-ion-neculce-gradinita-de-aproape-3-milioane-lei-in-localitatea-ieseana-foto-video/
https://telem.ro/o-femeie-a-murit-la-biserica-in-timpul-slujbei-religioase-prilejuita-de-sarbatoarea-adormirii-maicii-domnului/
https://telem.ro/o-femeie-a-murit-la-biserica-in-timpul-slujbei-religioase-prilejuita-de-sarbatoarea-adormirii-maicii-domnului/
https://newspascani.com/o-femeie-a-murit-la-biserica-in-timpul-slujbei-religioase-prilejuita-de-sarbatoarea-adormirii-maicii-domnului/
https://newspascani.com/o-femeie-a-murit-la-biserica-in-timpul-slujbei-religioase-prilejuita-de-sarbatoarea-adormirii-maicii-domnului/
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3. Cum să integrezi credinţa în afaceri, cu Preot Marius Ionuţ Tabarcea – publicat 

de NewsPaşcani, pe 16 august 

„Dacă lucrarea ta nu izvorăşte din interior, dacă nu pui suflet în ceea ce faci, eşti asemenea unui 
robot care lucrează exclusiv mecanic. Sufletul (prin calităţile sale) dă plus valoare lucrării 
noastre.” 

Şi chiar aşa şi este, raportându-mă la vorbele de mai sus ale invitatului meu, Preot Marius Ionuţ 
Tabarcea. 

S-ar putea să te întrebi cum am ajuns să înregistrez un episod din Finanţe FM, un podcast 
dedicat antreprenoriatului, finanţelor şi dezvoltării mentalităţii, împreună cu un preot. 

Ideea este simplă, însă istoria din spatele ei este mai lungă. 

Pe la începutul anului 2020, înainte să se instaleze nebunia cu pandemia, vorbeam cu un grup de 
prieteni despre o plecare la Muntele Athos. După cum îţi dai seama, nu s-a mai putut realiza 
atunci, în acea perioadă în care doream. Aşa că am abandonat ideea, mai ales că odată cu 
izolarea, acea perioadă a fost un moment de cotitură pentru mine din mai multe puncte de 
vedere. 

Mi-a adus timp pe care nu îl aveam, m-a adus acasă la mine unde nu mai mergeam atât de des, 
mi-a stimulat creativitatea într-un mod nemaivăzut, m-a repoziţionat în afaceri şi în viaţa 
personală. 

Pentru mine, a însemnat să-mi ascult mai mult decât oricând intuiţia şi ghidarea divină. 

După aproximativ 2 ani de zile, de când m-am concentrat mai mult pe mine şi pe viaţa de familie, 
pe ce îmi place mie, pe modul în care pot eu să aduc valoare în vieţile şi în afacerile oamenilor cu 
care lucrez, am simţit o chemare puternică de a merge acolo. Aşa că, am început să mă interesez 
cum pot face asta. Şi, cum nimic nu se bate din palme, am avut şi piedici. Fie că nu reuşeam să iau 
legătura cu cineva care să mă ajute cu o invitaţie, fie că alţii care plecau nu mai aveau loc, fie că 
cineva cu care puteam merge a pierdut pe cineva apropiat şi nu a mai plecat, toate acestea le-am 
luat ca provocări. 

Şi, când te aştepţi mai puţin, Dumnezeu face să fie posibil. Probabil, a vrut să mă testeze, să vadă 
cum stau cu credinţa, atât în mine, cât şi în El. Aşadar, s-a ivit ocazia şi în luna Iulie 2022, am 
plecat spre Sf. Munte Athos cu un grup fain de oameni din Paşcani, grup care a inclus şi mai mulţi 
preoţi. Aşa l-am cunoscut şi pe Marius, un om deosebit, un preot aşa cum ne dorim mai mulţi să 
avem, deschis la minte şi cu harul la el, ca să mă exprim aşa, puţin metaforic. 

Nu a fost nevoie de prea mult timp după întoarcere să discutăm despre realizarea unui episod de 
podcast împreună, unul care să aducă valoare mediului antreprenorial, dar şi celor care ne vor 
asculta vreodată. 

Tadaaa! Ce vei asculta în acest episod şi cum te va ajuta practic: 

• contextul în care trăiesc antreprenorii de astăzi 

• responsabilităţi şi echilibru spiritual 
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• încredere vs credinţă 

• antreprenoriatul ca slujire a aproapelui 

• lecţii de la antreprenori de succes 

• cum integrez credinţa în afaceri 

• 3 perspective pe care un antreprenor să le aibă în vedere 

• cum se împacă preoţia şi afacerile 

• soluţii practice pe care le pot aplica în perioada imediat următoare în afacerea ta, dar şi 
pentru tine 

Şi, dacă nu este de ajuns, pe final vei avea o super surpriză şi vei afla 3 îndemnuri din Sfânta 
Scriptură, care sunt îndreptate către leadership. 

https://danieltanase.com/finante-fm/  

https://newspascani.com/cum-sa-integrezi-credinta-in-afaceri-cu-preot-marius-ionut-
tabarcea/ 

 

 

4. Doamnă centenară din Gorbăneşti, sărbătorită de familie şi de autorităţile 

locale – publicat de Monitorul de Botoşani, pe 16 august 

Autorităţile din Gorbăneşti i-au făcut o surpriză frumoasă unei pensionare din comună care a 
ajuns bucuria să sărbătorească împlinirea a 100 de ani. Ieri, 15 august, în zi de mare sărbătoare, 
primarul Ionuţ Melinte şi Cornel Aniţulesei, preotul paroh al Bisericii “Sfinţii Arhangheli Mihail 
Şi Gavriil”, s-au alăturat membrilor familiei şi au felicitat-o pe Verginia Andronache, cu prilejul 
acestui eveniment deosebit din viaţa ei. Potrivit edilului, doamna centenară are o energie 
fantastică, secretul vieţii îndelungate stând în muncă. ”Am această mulţumire pentru azi că am 
muncit! Am trăit când mai bine, când mai greu, dar am muncit mereu”, le-a spus ea oaspeţilor. 

Înconjurată de fii şi fiice, de nepoţi, strănepoţi şi stră-strănepoţi, Verginia Andronache a 
mărturisit că nu se aştepta să fie sărbătorită atât de frumos şi i-a mulţumit lui Dumnezeu pentru 
această zi. 

“Pot spune că am participat cu emoţie la un eveniment unic din viaţa unui om. Am ascultat 
poveşti care pur şi simplu mi se par incredibile, am primit sfaturi şi ne-am bucurat împreună cu 
tanti Verginia, la împlinirea vârstei de 100 de ani. Nu am putut merge cu mâna goală, aşa că tanti 
Andronache Verginia a primit din partea noastră un tort, o diplomă aniversară, dar şi flori! La 
mulţi şi binecuvântaţi ani, tanti Verginia!”, a transmis primarul Ionuţ Melinte. 

Diploma aniversară a fost acordată din partea primarului Ionuţ Melinte şi Consiliului Local 
Gorbăneşti, „în semn de aleasă preţuire şi deosebit respect pentru izbânda obţinută în lupta cu 
timpul, vreme de un secol„. 

https://danieltanase.com/finante-fm/
https://newspascani.com/cum-sa-integrezi-credinta-in-afaceri-cu-preot-marius-ionut-tabarcea/
https://newspascani.com/cum-sa-integrezi-credinta-in-afaceri-cu-preot-marius-ionut-tabarcea/
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https://www.monitorulbt.ro/local/2022/08/16/doamna-centenara-din-gorbanesti-
sarbatorita-de-autoritatile-locale/ 

 

 

5. Troiţa Mitropolitului Visarion Puiu resfinţită astăzi (FOTO-VIDEO) – publicat 

de NewsPaşcani, pe 16 august 

Sfinţii Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu fiii săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi 
sfetnicul Ianache, sunt prăznuiţi pe 16 august. În această zi, la Paşcani a fost resfinţită troiţa 
Mitropolitului păşcănean Visarion Puiu, din curtea Bisericii ”Adormirea Maicii Domnului” din 
Paşcani. 

”Troiţa a fost restaurată şi aşezată la loc de cinste, într-un loc mai vizibil, iar lumea care trece să 
se bucure şi să aducă un prinos de recunoştinţă celui care s-a jertfit mult aici să avem biserică în 
zona vale”, a spus în cuvântul său de învăţătură preotul paroh, Ioan Isac. 

IPS Visarion Puiu, pe numele său de mirean Victor Puiu, s-a născut în Paşcani, în anul 1879. Încă 
de tânăr, el a manifestat interes pentru cariera ecleziastică. În anul 1921, el a devenit episcop de 
Argeş. Preţuit de patriarhul Miron Cristea, în anul 1923, el a fost trimis să-i păstorească pe 
credincioşii din eparhia ortodoxă de Hotin. În nordul Bucovinei, PS Visarion Puiu trebuia să 
gestioneze o situaţie complexă din punct de vedere etnic, pentru că, pe lângă credincioşii 
români, el trebuia să îi păstorească şi pe credincioşii ucrainieni şi rusofoni. PS Visarion Puiu a 
fost foarte apreciat pentru activitatea sa, astfel că, în anul 1935, el a devenit mitropolitul ortodox 
român al Bucovinei. În anul 1940, din motive politice, a fost pensionat forţat, timp de doi ani. În 
anii celui de-al doilea Război Mondial, când armata română a eliberat de sub jugul bolşevic şi 
actualul teritoriu ucrainan dintre Nistru şi Bug, IPS Visarion Puiu a primit şi cârmuirea spirituală 
a credincioşilor ortodocşi din acest spaţiu. În alegerea sa ca mitropolit al Transnistriei, şef al 
Misiunii Ortodoxe Române din Transnistria cu reşedinţa la Odessa, a contat mult şi experienţa 
acumulată în păstorirea enoriaşilor săi de limba ucraineană, precum şi aprecierea de care se 
bucura pentru râvna sa pentru credinţă. Spre finalul celui de-al doilea Război Mondial, IPS 
Visarion Puiu a fost nevoit să-şi părăsească fiii sufleteşti şi să se refugieze în Occident.  IPS 
Visarion Puiu a murit în Franţa, în anul 1964. 

Pentru că a refuzat să se lepede de la credinţa creştină, pe 15 august 1714, chiar în ziua când 
împlinea 60 de ani, domnitorul român Constantin Brâncoveanu a fost decapitat. Aceeaşi 
pedeapsă au suferit-o şi cei patru fii ai săi, împreună cu sfetnicul Ianache. 

Pe 15 august 1992, Constantin Brâncoveanu cu fiii săi şi cu sfetnicul Ianache au fost declaraţi 
sfinti de către Biserica Ortodoxă Română. Sunt sărbătoriţi pe 16 august pentru a nu coincide cu 
sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. 

https://newspascani.com/troita-mitropolitului-visarion-puiu-resfintita-astazi-foto-video/ 

 

 

https://www.monitorulbt.ro/local/2022/08/16/doamna-centenara-din-gorbanesti-sarbatorita-de-autoritatile-locale/
https://www.monitorulbt.ro/local/2022/08/16/doamna-centenara-din-gorbanesti-sarbatorita-de-autoritatile-locale/
https://newspascani.com/troita-mitropolitului-visarion-puiu-resfintita-astazi-foto-video/
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6. Astăzi, Sfântul canonizat la Neamţ: Gheorghe Pelerinul, în mâna căruia 

lumânarea s-a aprins singură la mormântul lui Isus – publicat pe 17 august, de 

Viaţa Nemţeană 

Astăzi, este sărbătorit Sfântul Gheorghe Pelerinul, a cărui canonizare s-a făcut în anul 2018 la 
Piatra Neamţ. 

17 August Sf. Gheorghe Pelerinul 

„În Sfântul Gheorghe Pelerinul „oamenii au recunoscut o culme a evlaviei creştine, un sfânt, un 
cuvios prin care lucrează şi vorbeşte Însuşi Dumnezeu, de aceea mulţi s-au apropiat de el ca de 
un părinte care înţelege durerile altora şi le poate mângâia; s-au apropiat de el ca de un mare 
rugător ce duce prin rugăciune stăruitoare suferinţele şi strâmtorările lumii la tronul milostivirii 
divine, de unde se revarsă apoi milă şi îndurare.”,  spune ierom. Vasile Nica. 

Sfântul Gheorghe s-a născut în anul 1846, în Şugag (astăzi în judeţul Alba) din părinţi 
binecredincioşi, pe vremea când Transilvania făcea parte din Imperiul Habsburgic. 

Încă din fragedă vârstă mânca puţin, postind, şi iubea singurătatea, având o mare bucurie să se 
roage în biserica satului, chiar şi atunci când nu erau slujbe, mai mult noaptea; iar ziua, când era 
cu vitele, se retrăgea în locuri tăinuite şi făcea multe metanii, cugetând la cele dumnezeieşti. 
După ce a deprins cititul, se ruga cu Psaltirea, încât a învăţat-o pe de rost. 

La vârsta de 24 de ani, s-a însoţit, prin Taina Cununiei, cu o tânără credincioasă pe nume 
Pelaghia, fiind binecuvântaţi de Dumnezeu cu cinci copii. Ca soţ şi tată nu şi-a neglijat 
deprinderile sale duhovniceşti, împlinind cu şi mai mare evlavie faptele credinţei şi căutând mai 
întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui. 

Fiind milostiv şi lipsit de lăcomie, în toată vremea miluia pe cei săraci, deşi el însuşi trăia în 
sărăcie. Nu se tulbura de mustrările celor apropiaţi, ci tuturor le spunea cu încredere şi pace: 
„Nu vă tulburaţi, are grijă Dumnezeu să ne hrănească; datoria noastră este să ne rugăm fără 
încetare şi să facem voia Lui”. 

Prin astfel de cuvinte se îmbărbăta şi pe sine şi pe cei din jur. Şi, aşa, omul lui Dumnezeu era 
totdeauna în pace, cu faţa luminoasă şi cu inima senină, blând şi neîngrijorat, ca unul care vieţuia 
în lume şi în trup, dar totodată mai presus de lume şi de trup. Rugăciunea neîncetată şi bucuria 
cerească umpleau inima lui, însoţindu-l toată viaţa. 

După ce a trăit paisprezece ani în căsnicie, în anul 1883, cu încuviinţarea soţiei sale, a luat 
hotărârea să meargă la Ierusalim, ca pelerin, împreună cu mai mulţi ţărani din satul său. Luând 
cu sine Evanghelia şi Psaltirea, a mers pe jos până la Constanţa, apoi cu vaporul până la 
Ierusalim. Acolo a rămas patruzeci de zile, mergând de trei ori pe zi la Sfântul Mormânt pentru 
Dumezeiasca Liturghie şi celelalte slujbe. Apoi s-a dus şi la celelalte Locuri Sfinte: Betleem, 
Ierihon, Iordan, Nazaret, Tabor. La peştera Sfântului Xenofont s-a întâlnit cu un pustnic care i-a 
prorocit că nu va ajunge călugăr, ci va trăi mergând din loc în loc, în lipsă, sărăcie şi rugăciune 
neîncetată; numai astfel avea să-şi mântuiască sufletul său şi să aprindă evlavia în inimile multor 
oameni. 

Mai înainte însă de a începe această vieţuire, a rămas vreme de patruzeci de zile în nevoinţă 
aspră şi post, cu multe ispite de la diavolul, în pustia Egiptului de Sus. Uneori îl speria vrăjmaşul 
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cu năluciri de fiare şi şerpi veninoşi, alteori îl chinuia cu foamea, cu setea, cu arşiţa şi cu ţânţarii. 
Odată, diavolul i-a tot aruncat căciula de pe cap, vrând să-l pornească spre mânie, dar viteazul 
nevoitor a hotărât să o lase jos şi a făgăduit lui Dumnezeu că, până la moarte, va umbla cu capul 
descoperit. Apoi diavolul i-a aruncat şi bocancii, încât nu mai avea cu ce să se încalţe. Iar 
nebiruitul ostaş al lui Hristos a cerut de la Dumnezeu darul să umble toată viaţa sa desculţ, atât 
vara, cât şi iarna. Altădată diavolul i s-a arătat sub chipul unui plugar, care-l lăuda pentru 
nevoinţă, ca să-l facă să cadă în ispita trufiei, dar înţeleptul Gheorghe l-a biruit prin smerita 
cugetare. Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu multă stăruinţă a trecut de încercarea celor 
patruzeci de zile de post, izbăvindu-se din toate ispitele venite fie de la neputinţele firii, fie de la 
vrăjmaşul diavolul. Îndată după aceasta, bunul nevoitor a mers la Ierusalim, unde s-a închinat la 
Mormântul Domnului. Cum a intrat în biserică să aprindă lumânarea la Sfântul Mormânt, ca o 
dovadă neîndoielnică şi mângâietoare că rugăciunile şi postul au fost bineplăcute şi primite de 
Dumnezeu, lumânarea din mâna lui s-a aprins singură. 

După ce a mers în pelerinaj şi la Sfântul Munte Athos, s-a întors în satul său, după trei ani de 
când plecase. Într-o noapte, în timp ce se afla în biserica din Şugag la rugăciune, l-a văzut aievea 
pe diavolul venind la el şi zicându-i cu mare mânie: „Ce faci aici, Moş Gheorghe?”. „Mă rog lui 
Dumnezeu” a răspuns bătrânul cu îndrăzneală, iar vrăjmaşul a fugit de la el. Altă dată bătrâ¬nul 
povestea celor mai de aproape ai săi: „Într-o duminică, pe când mă întorceam de la sfânta 
biserică, am văzut la cârciuma din Şugag mulţi săteni la băut, şi printre ei, mulţime de dia¬voli, 
aşa cum n-am mai văzut în altă parte”. 

Sfântul n-a mai rămas mult în satul său, ci şi-a început călătoria, ca în vremurile apostolice, 
făcându-se pelerin străin şi călător în hotarele ţării. Mergea din biserică în biserică unde se ruga 
aproape toată noaptea, umbla fără grabă, desculţ şi cu capul descoperit, postea şi se depărta de 
toate desfătările lumii, cutreierând prin părţile Sibiului, Făgăraşului şi Braşovului. Aproape în 
fiecare an făcea câte un pelerinaj la Ierusalim, călăuzind cetele închinătorilor. 

Auzind de numeroasele mănăstiri din Moldova, în anul 1895, dreptcredinciosul Gheorghe a 
trecut Carpaţii şi s-a aşezat la Piatra Neamţ, unde a primit o cămăruţă în turnul clopotniţă al 
bisericii Sfântul Ioan domnesc, lăcaş ctitorit de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare. În scurtă vreme 
a ajuns cunoscut de preoţi, călugări şi mireni, care îl preţuiau ca pe un adevărat om duhovnicesc. 
În acest loc a rămas până la sfârşitul vieţii sale, având acolo: biserică şi chilie, linişte, duhovnic, şi 
multe mănăstiri în împrejurimi. 

Pravila lui aşa era: noaptea dormea cel mult trei ore în chilia sa din turn, apoi, în biserică, înălţa 
rugăciuni către Dumnezeu şi făcea sute de metanii. Ziua străbătea străzile oraşului, şoptind 
neîncetat psalmi, desculţ şi cu capul descoperit, vara şi iarna. Nu se întorcea până nu sfârşea 
toată Psaltirea de rostit într-o zi. Lunea, miercurea şi vinerea nu mânca nimic, până a doua zi. Iar 
dacă era praznic împărătesc, gusta ceva seara. În celelalte zile mânca o dată pe zi. Vorbea cu 
oamenii numai despre Dumnezeu şi viaţa duhovnicească, iar când nu vorbea cu limba şi buzele, 
propovăduia prin tăcerea sa desăvârşită, mărturisitoare şi adâncă, purtând totdeauna în braţele 
sale fie Evanghelia, fie Psaltirea. 

Adeseori intra în câte o brutărie şi cumpăra câte un sac de pâine, pe care cineva îl ducea până la 
turn. La ora la care se întorcea, în jurul lui se adunau o mulţime de săraci, şi fericitul Gheorghe le 
împărţea pâinile. Celor care îi cereau bani le dădea ceea ce primise pe drum. Iar după ce termina 
de făcut milostenia trupească, începea pe cea sufletească: venind rândul celor împresuraţi de 
necazurile şi poverile vieţii, înţeleptul bărbat stătea de vorbă cu fiecare, îl îmbărbăta, îl sfătuia şi 
se ruga pentru cererea lui, iar oamenii simţeau că harul şi mila lui Dumnezeu se coboară peste ei 
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prin rugăciunile şi sfaturile Sfântului. 

Toate mânăstirile dimprejur îi erau nespus de iubite, dar mai ales Bistriţa, unde era icoana 
Sfintei Ana. Aproape de mânăstirea Sihăstria, moşul Gheorghe şi-a săpat pentru nevoinţă o 
groapă, în care se ascundea, rugându-se aproape toată ziua; iar când se întorcea în mănăstire, îi 
spunea plin de mulţumire părintelui Ioanichie, stareţul acestei mănăstiri: „Astăzi am fost în cer!”. 

La aceste mânăstiri mergea adeseori pentru rugăciune şi să-i întâlnescă pe părinţii duhovniceşti, 
la care avea multă evlavie şi care, la rândul lor, îl primeau pe bătrân ca pe un sfânt, mulţi dintre 
ei fiindu-i chiar ucenici şi alegând cinul îngeresc mişcaţi de sfinţenia vieţii bătrânului. 

Odată, Moşul Gheorghe voind să meargă cu trenul spre Roman, s-a urcat fără bilet în vagon, căci 
nu avea bani. Con¬duc¬torul, care din întâmplare nu-l cunoştea, l-a coborât din tren la prima 
staţie, deşi călătorii care-l cunoşteau l-au rugat să-l lase să ajungă la Roman. Bătrânul a plecat pe 
marginea căii ferate, zicând: „Drăguţă, rămâneţi cu Dumnezeu şi cu Maica Domnului!” Însă, când 
să pornească trenul, trenul nu mai pornea deloc. Au schim¬bat locomotiva; au schimbat 
conductorul, dar trenul nu pornea. Atunci unul dintre func¬ţionarii gării a zis: „Aţi dat jos din 
vagon pe Moşul Gheorghe? De aceea nu poate pleca trenul. Acela este un om sfânt. Duceţi-vă şi-l 
chemaţi înapoi.” Au alergat îndată după el, l-au adus, l-au urcat în vagon şi imediat a pornit 
trenul din gară. 

O altă minune, istorisită de Părintele Ilie Cleopa, s-a săvârşit la Târgu Neamţ. O evreică tânără nu 
putea să nască şi era gata să moară. Au venit o mulţime de doctori, dar nu au izbutit nimic. 
Atunci rudele ei au venit la Moşul Gheorghe, în timp ce acesta rostea oamenilor pre¬dică, şi l-au 
chemat să se roage pentru ea. Când dreptcredinciosul Gheorghe a deschis uşa casei ei, a strigat: 
„Deschide-te, cu Dumnezeu şi cu Maica Domnului!” Şi îndată s-au deschis legăturile ei şi a născut, 
iar Sfântul a  venit şi i-a făcut cruce pe cap copilului şi a spus: „Să fie al lui Hristos!” Şi s-a făcut 
sănătoasă şi s-a botezat şi ea şi copilul, şi i-a pus numele Gheorghe, după Moşul Gheorghe. Şi s-au 
botezat atunci toate rudele femeii din Târgu Neamţ. 

În anul 1914 fericitul Gheorghe îi spunea tatălui Evdochiei Ştefan că va începe război, dar să nu 
se teamă, că se va întoarce sănătos de pe front, însă fratele lui nu se va întoarce întreg. Şi într-
adevăr aşa a fost, acela s-a întors sănătos, iar fratele lui a venit fără o mână din război. 

Maica Zenovia Iacov de la Mănăstirea Văratec amintea că Sfântul i-a prorocit ce avea să i se 
întâmple în viaţă şi că va deveni monahie. Stareţului Ioanichie Moroi i-a profeţit, cu mai mult de 
25 de ani înainte, necazurile prin care avea să treacă atât el, cât şi obştea Sihăstriei Secului. 

Ziua morţii şi-a cunoscut-o de mai înainte, arătând-o prin cuvinte proroceşti: „O să mor când s-or 
tulbura popoarele şi, la moartea mea, va fi sărbătoare şi vor trage clopotele din ţară.” Aceste 
cuvinte s-au adeverit când, în anul 1916, de praznicul Adormirii Maicii lui Dumnezeu, trupul 
Sfântului a fost găsit răposat, tocmai când ţara intra în război iar clopotarul bisericii Sfântului 
Ioan din Piatra Neamţ urca să tragă clopotele. La îngroparea lui s-au aduna mulţimi nenumărate, 
fiecare căutând să ia o ultimă binecuvântare de la cel adormit şi cerându-i rugăciune de mijlocire 
către Dumnezeu. A fost îngropat în cimitirul oraşului Piatra Neamţ, cu acelaşi cojoc rupt, desculţ, 
fără acoperământ pe cap, cu toiagul pribegiei sale, având pe faţă acelaşi zâmbet curat ca în toată 
viaţa. 

După optsprezece ani, unul dintre ucenicii lui, vrând să-i mute cinstitele moaşte la Râşca, a venit 
cu căruţa la Piatra Neamţ şi, dezgropându-le şi punându-le într-un sicriaş, a pornit la drum. Dar, 
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prin dumnezeiasca rânduială, căruţa nu a ajuns la Râşca, ci la mânăstirea Văratec, în a căreia 
gropniţă au şi fost aşezate până astăzi. Sfântul Gheorghe Pelerinul a vieţuit în smerenie şi 
osteneală, fiind propovăduitor, prin viaţă şi prin cuvânt, al Evangheliei lui Hristos, pentru care a 
fost hărăzit de Dumnezeu cu bogat har, prin care a săvârşit minuni şi vindecări, atât în vremea 
vieţii pământeşti, cât şi după moarte, fiind cinstit de credincioşi. De aceea, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinţilor, cu zi de pomenire la 17 august. 

https://www.viatanemteana.info/2022/08/17/astazi-sfantul-canonizat-la-neamt-gheorghe-
pelerinul-in-mana-caruia-lumanarea-s-a-aprins-singura-la-mormantul-lui-isus/ 

 

 

7. Un credincios sucevean supărat pe PS Damaschin îi cere lămuriri IPS Calinic – 

publicat de SV News 

Un credincios sucevean s-a supărat pe PS Damaschin pentru că este prezent la oficierea de slujbe 
de la un judeţ la altul  întrebândul pe arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Calinic, ”de ce 
trebuie contribuabilii să îi finanţeze fiţele de a fi o zi într-un judeţ, iar în următoarea zi în alt 
judeţ, urmând ca a treia zi să revină în primul judeţ?”. ”După cum reiese din programul slujirii 
ierarhilor, PS Damaschin s-a aflat pe 5 august la hramul seminarului nemţean, pe 6 august la 
hramul Mănăstirii Slatina, iar pe 7 la Mănăstirea Sihăstria. De ce nu a rămas şi pe 6 în judeţul 
Neamţ? Benzina/motorina e plătită din banii dânsului sau de către Arhiepiscopie, iar în esenţă 
de noi, contribuabilii la bugetul de stat, de unde primeşte Biserica fonduri???? În caz afirmativ, 
de ce trebuie contribuabilii să îi finanţeze fiţele de a fi o zi într-un judeţ, iar în următoarea zi în 
alt judeţ, urmând ca a treia zi să revină în primul judeţ? De ce nu a rămas în Neamţ de 
Schimbarea la Faţă, ci a ales să facă plimbări între judeţe? A fost hirotonit pe seama 
Arhiepiscopiei Iaşilor sau a Sucevei? Poate o să spuneţi că „ eu sunt oaie, iar el e pastor” şi că nu 
noi le spunem ierarhilor ce sa facă, însă Curtea de Apel Bucureşti a decis în procesul dintre „Să 
fie lumină” şi Patriarhie că Biserica e obligată să spună exact cum utilizează fondurile publice”, a 
întrebat enoriaşul. 

Iată răspunsul IPS Calinic: 

1. Preasfinţia Sa a fost delegatul nostru la slujbele din judeţul Neamţ. În general, la astfel de 
slujbe participa mai mulţi ierarhi. 

2. Preasfinţia Sa nu a onorat cele trei slujbe pentru că avea deja planificată slujba de pe 6 august. 

3. Dacă doriţi să vă facem o dare de seamă a utilizării fondurilor în ultimii doi ani, vom face acest 
lucru cu drag dacă veniţi la Centrul Eparhial; vă vom arăta, totodată, şi realizările. Suntem cât se 
poate de deschişi. 

4. Cât despre fondurile publice, să fiţi încredinţată că suntem de o corectitudine fără cusur. Nu ne 
permitem să nu fim corecţi! 

https://www.svnews.ro/un-credincios-sucevean-suparat-pe-ps-damaschin-ii-cere-lamuriri-ips-
calinic/307415/ 

https://www.viatanemteana.info/2022/08/17/astazi-sfantul-canonizat-la-neamt-gheorghe-pelerinul-in-mana-caruia-lumanarea-s-a-aprins-singura-la-mormantul-lui-isus/
https://www.viatanemteana.info/2022/08/17/astazi-sfantul-canonizat-la-neamt-gheorghe-pelerinul-in-mana-caruia-lumanarea-s-a-aprins-singura-la-mormantul-lui-isus/
https://www.svnews.ro/un-credincios-sucevean-suparat-pe-ps-damaschin-ii-cere-lamuriri-ips-calinic/307415/
https://www.svnews.ro/un-credincios-sucevean-suparat-pe-ps-damaschin-ii-cere-lamuriri-ips-calinic/307415/
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8. Armenii din România şi din străinătate se reunesc în fiecare vară de 

sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului în Bucovina, la mănăstirile Hagigadar şi 

Zamca. – publicat de TVR Iaşi, CraiNou, pe 16 august 

Armenii din România şi din străinătate se reunesc în fiecare vară de sărbătoarea Adormirii 
Maicii Domnului în Bucovina, la mănăstirile Hagigadar şi Zamca.  

În acest an, credincioşii au celebrat împlinirea a 510 ani de la sfinţirea Mănăstirii Hagigadar şi 
620 de ani de la înfiinţarea şi recunoaşterea Episcopiei Armene la Suceava. 

https://www.facebook.com/watch/?vâ1032305487444562&refâsharing 

https://www.crainou.ro/2022/08/16/peste-1-000-de-credinciosi-au-participat-la-hramul-
manastirii/ 

 

 

9. Mii de pelerini din ţară şi străinătate au venit şi anul acesta la Mănăstirea 

Putna, Ierusalimul Neamului Românesc, de sărbătoarea Adormirii Maicii 

Domnului – publicat de Monitorul de Suceava 

Mănăstirea Putna, numită „Ierusalimul Neamului Românesc”, a fost şi anul acesta locul de 
pelerinaj pentru mii de credincioşi din ţară şi din străinătate care au venit special pentru a 
participa la hramul mănăstirii, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Pelerinii au umplut 
curtea mănăstirii încă de la primele ore ale dimineţii, mulţi dintre ei îmbrăcaţi în costume 
populare, mergând să se închine la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului şi la 
mormântul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. Sfânta Liturghie a fost oficiată dearhiepiscopul 
Sucevei şi Rădăuţilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, şi episcopul vicar al Arhiepiscopiei 
Sucevei şi Rădăuţilor, preasfinţitul părinte Damaschin Dorneanul, alături de un sobor ales de 
preoţi şi diaconi. 

ÎPS Calinic: „Contestând pururea feciorie a Maicii Domnului nu facem altceva decât să contestăm 
însăşi Dumnezeirea Mântuitorului” 

După Sfânta Liturghie, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Calinic, le-a vorbit credincioşilor 
prezenţi despre pururea feciorie a Maicii Domnului, „contestată de unele aşa-zise biserici”. ÎPS 
Calinic a spus, în cuvântul său, că Sfânta Scriptură cuprinde nenumărate referiri directe sau 
indirecte despre pururea feciorie a Maicii Domnului şi viaţa plină de sfinţenie şi rostul Ei în 
economia mântuirii şi în biserică, dar nu şi despre naşterea, respectiv adormirea şi înălţarea Sa. 
„Numărul redus al episoadelor evanghelice în care este menţionată Maica Domnului reflectă 
discreţia şi smerenia exemplară care au caracterizat întreaga existenţă pământească a Fecioarei 
Maria. După Înălţarea Domnului, Sfintele Evanghelii nu mai menţionează nimic despre Fecioara 
Maria, doar în Faptele Apostolilor”, le-a transmis ÎPS Calinic pelerinilor prezenţi. El a adăugat că 
Sf. Evanghelist Luca spune că apostolii stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, 

https://www.facebook.com/watch/?vâ1032305487444562&refâsharing
https://www.crainou.ro/2022/08/16/peste-1-000-de-credinciosi-au-participat-la-hramul-manastirii/
https://www.crainou.ro/2022/08/16/peste-1-000-de-credinciosi-au-participat-la-hramul-manastirii/
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mama lui Iisus şi cu fraţii lui. Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor a explicat că expresia fraţii 
Domnului are în contextul societăţii iudaice un sens mai larg, incluzând dincolo de rudenia de 
sânge şi înrudiri mai îndepărtate, veri, unchi sau nepoţi. „Este drept că în paginile Evangheliei 
sunt menţionaţi nominal patru fraţi şi cel puţin trei surori ale lui Iisus, însă aceştia nu sunt copiii 
fecioarei Maria”, a arătat ÎPS Calinic, el adăugând că „pururea feciorie a Maicii Domnului de 
înainte, din timpul şi după naştere nu poate fi contestată aşa cum încearcă unii să o facă”. Pentru 
a-şi susţine cele spuse, ÎPS Calinic a prezentat cel puţin şase motive care nu pot contesta pururea 
feciorie a Maicii Domnului. 

„<Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?>, este întrebarea adresată îngerului şi 
reţinută de Sf. evanghelist Luca. Această întrebare a lămurit faptul că Maica Domnului era 
fecioară, dar şi că făgăduise să rămână astfel. Apoi avem episoadele referitoare la copilăria lui 
Iisus, care amintesc doar de Iisus, de Maria şi Iosif, nicidecum de fraţii lui. De asemenea, aşa-zişii 
fraţi ai lui Iisus despre care se face vorbire sunt mai mari decât el, cum găsim precizat în 
evanghelia după Sf. Ioan. Aşadar nu puteau să fie fiii Mariei, căci iarăşi, atenţie, Iisus este numit 
întâiul născut”, a spus ÎPS Calinic. El a adăugat că Fecioara Maria este numită în toate referinţele 
din Sfintele Evanghelii doar ca mama lui Iisus, nu a altcuiva, iar fraţii Domnului nu poartă 
niciodată apelativul de fiii Mariei. „De asemenea, aşa cum dreptul Iosif este numit tatăl lui Isus, 
deşi nu era, tot aşa erau sau puteau fi numiţi fraţii Domnului unii care nu erau fraţi ai săi după 
trup. Şi al şaselea argument este acela că pe Golgota, Mântuitorul o încredinţează pe Maica Sa 
Sfântului Apostol Ioan. Or, atenţie, ce rost ar mai fi avut să o lase în grija unui străin, fie el chiar şi 
apostol, dacă ea ar fi avut şi alţi copii”, a transmis ÎPS Calinic. 

„V-am adus, iubiţi credincioşi, în atenţia frăţiilor voastre cele şase argumente care arată pururea 
fecioria Maicii Domnului, contestate de unele aşa-zise biserici”, a completat înalta faţă 
bisericească. 

El a subliniat faptul că pururea fecioria Maicii Domului este una dintre dogmele fundamentale 
ale ortodoxiei, aflându-se în interdependenţă cu hristologia.  „Contestând pururea fecioria Maicii 
Domnului nu facem altceva decât să contestăm însăşi dumnezeirea Mântuitorului. Contestând 
pururea fecioria Maicii Domnului în maternitatea ei nu facem nimic altceva decât să contestăm 
dumnezeirea fiului lui Dumnezeu. Judecaţi frăţiile voastre”, a spus ÎPS Calinic.  

În finalul slujbei de la Mănăstirea Putna, stareţul Melchisedec Velnic i-a oferit arhiepiscopului 
Sucevei şi Rădăuţilor o icoană pictată de călugării mănăstirii, „Maica Domnului Rugătoare”, care 
se mai găseşte doar la Sfântul Sinod. 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-16/Mii-de-pelerini-din-tara-si-strainatate-au-
venit-si-anul-acesta-la-Manastirea-Putna-Ierusalimul-Neamului-Romanesc-de-sarbatoarea-
Adormirii-Maicii-Domnului 

 

 

10. Potrivit preşedintelui CJ Gheorghe Flutur, „Nunta în Bucovina” este un 

proiect turistic de promovare a nunţii tradiţionale bucovinene – publicat de 

CraiNou, pe 16 august 

> Şeful administraţiei judeţene a precizat că nu apare în film, dar a iniţiat proiectul şi s-a implicat 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-16/Mii-de-pelerini-din-tara-si-strainatate-au-venit-si-anul-acesta-la-Manastirea-Putna-Ierusalimul-Neamului-Romanesc-de-sarbatoarea-Adormirii-Maicii-Domnului
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-16/Mii-de-pelerini-din-tara-si-strainatate-au-venit-si-anul-acesta-la-Manastirea-Putna-Ierusalimul-Neamului-Romanesc-de-sarbatoarea-Adormirii-Maicii-Domnului
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-16/Mii-de-pelerini-din-tara-si-strainatate-au-venit-si-anul-acesta-la-Manastirea-Putna-Ierusalimul-Neamului-Romanesc-de-sarbatoarea-Adormirii-Maicii-Domnului
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în clipul de promovare a evenimentului 

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă că proiectul 
„Nunta în Bucovina” pe care îl promovează a fost iniţiat la solicitarea mai multor agenţi 
economici din turism din judeţ, care consideră că „obiceiurile specifice zonei în organizarea şi 
petrecerea unei nunţi pot fi atractive pentru unele persoane care iubesc tradiţiile”. 

„După cum vedem cu toţii, pentru pensiuni şi hoteluri, organizarea de nunţi este în ultima vreme 
o sursă importantă de venit, iar de la un timp acestea au devenit evenimente foarte sofisticate şi 
vechile obiceiuri au început să dispară. Unii reprezentanţi de pensiuni din zonă mi-au spus că ar 
prefera să organizeze şi nunţi tradiţionale… Şi aşa a apărut proiectul «Nunta în Bucovina», prin 
care promovăm păstrarea autenticului în organizarea nunţilor. Astfel, pentru cei care doresc să 
respecte tradiţiile există şi această posibilitate în judeţul Suceava” a spus Flutur. 

El a arătat că sunt deja implicate circa 20 de pensiuni din judeţ care pot oferi „o nuntă 
tradiţională”. 

„Manual video pentru organizarea nunţii tradiţionale” 

Preşedintele CJ Suceava a menţionat că, pentru promovarea acestui concept Centrul Cultural 
Bucovina a realizat un film în care prezintă toţi paşii de parcurs şi obiceiurile de nuntă, „fiind un 
fel de manual video pentru organizarea unei asemenea nunţi tradiţionale”. 

„Eu nu sunt în acest film, dar am fost iniţiatorul proiectului şi m-am implicat în clipul de 
promovare a proiectului, aşa cum am făcut şi la alte proiecte turistice din Bucovina, cum e «Hora 
Bucovinei» sau «Crăciun în Bucovina», «Paştele în Bucovina», «Pelerin în Bucovina»” a explicat 
Gheorghe Flutur. 

Preşedintele CJ Suceava a arătat că acest tip de turism de eveniment, respectiv „organizarea de 
nunţi cu păstrarea autenticului”, poate să aibă succes în Bucovina, unde „tradiţiile încă sunt 
respectate”. 

„Sunt tineri care vor ca nunta lor să fie altfel faţă de ceea ce oferă acum piaţa de evenimente de 
nuntă, iar nunta tradiţională bucovineană este o asemenea ofertă” a menţionat Flutur. 

El nu a exclus ca organizatorii de nunţi să prezinte în ofertele lor din următoarea perioadă şi 
conceptul de nuntă tradiţională în Bucovina, care întregeşte paleta de oferte turistice din 
programul general de turism „Hai în Bucovina!”. 

Luni după-amiază, la Pârteştii de Sus, s-a prezentat filmul „Nunta în Bucovina”, eveniment care a 
continuat cu „Jocul pe toloacă” pe imaşul Rodinei. (N.B.) 

https://www.crainou.ro/2022/08/16/nunta-in-bucovina-este-un-proiect-turistic-de-
promovare-a-nuntii-traditionale-bucovinene/ 

 

 

https://www.crainou.ro/2022/08/16/nunta-in-bucovina-este-un-proiect-turistic-de-promovare-a-nuntii-traditionale-bucovinene/
https://www.crainou.ro/2022/08/16/nunta-in-bucovina-este-un-proiect-turistic-de-promovare-a-nuntii-traditionale-bucovinene/
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11. Recunoştinţă eternă celor căzuţi sub arme în lupta pentru întregirea neamului 

românesc! – publicat de TVR Iaşi, pe 16 august 

 

Recunoştinţă eternă celor căzuţi sub arme în lupta pentru întregirea neamului românesc! În 
cimitirele şi la mormintele eroilor din Oituz şi Poiana Sărată au avut loc ceremonii militare şi 
religioase de cinstire a memoriei militarilor care şi-au pierdut viaţa în Primul Război Mondial, pe 
Valea Oituzului. 

https://www.facebook.com/watch/?vâ2017912118414925&refâsharing 

 

 

12. (VIDEO) Pr. Ioan Bârgăoanu face o demonstraţie sublimă la concursul de 

toacă şi ie moldovenească! – publicat pe 16 august, de BZBC 

Părintele Protopop Ioan Bârgăoanu, protoiereu de Oneşti, a susţinut un mic spectacol la toacă în 
timpul Concursului de toacă şi ie moldovenească ce s-a desfăşurat astăzi, 16 august, la 
Mănăstirea „Sf. Cuvios Eftimie cel Mare”. 

Credincioşii nu au ezitat să-l felicite pe cel mai popular Preot din Judeţul Bacău! 

Măiestrie predata micuţilor! Popescu Iulia 

Divin! Lica Damian 

https://www.bzbc.ro/2022/08/video-pr-ioan-bargaoanu-face-o.html  

 

 

13. Patriarhul Daniel: Sărbătorile lunii august ne ajută să ne gândim la cele de pe 

urmă ale vieţii noastre. Omul nu este făcut pentru mormânt – publicat de 

R3Media, pe 16 august 

Praznicele din luna august, ultima a anului bisericesc, ne amintesc de clipele din urmă ale vieţii 
noastre, a spus Patriarhul Daniel, la mănăstirea Ghigiu, informează Basilica. 

„Adormirea Maicii Domnului ne ajută să ne gândim la modul în care noi plecăm din lumea 
aceasta şi trecem la viaţa veşnică”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 

Apoi, Schimbarea la Faţă are acelaşi scop eshatologic şi de aceea nu a fost pusă în calendar 
cronologic, înainte de Pătimirile Domnului, ci la final de an bisericesc. 

„Schimbarea la faţă este plasată în ziua a şasea din ultima lună a anului pentru a ne arăta că slava 
lui Hristos arătată pe Muntele Taborului era cu anticipaţie slava Învierii, slava Înălţării Sale la 

https://www.facebook.com/watch/?vâ2017912118414925&refâsharing
https://www.bzbc.ro/2022/08/video-pr-ioan-bargaoanu-face-o.html
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ceruri şi, în plus, slava celei de a doua veniri a lui Hristos, când el va veni să judece viii şi morţii”. 

„Ultima lună din anul bisericesc are, prin cele trei sărbători, un triptic care Îl arată pe Dreptul 
Judecător cum stă în mijloc pe tron, iar Maica Domnului în dreapta Sa şi pe Sfântul Ioan 
Botezătorul în stânga, în picioare. Această icoană se numeşte Deisis, icoana Judecăţii de Apoi”. 

„Dreptul Judecător este sfătuit, rugat de Maica Domnului şi de Sfântul Ioan Botezătorul ca să 
izbăvească din moarte sufletele noastre”, a spus Preafericirea Sa amintind că „moartea cea mai 
periculoasă nu este cea fizică, ci despărţirea omului de Dumnezeu prin necredinţă şi prin păcate 
pentru care nu s-a pocăit”. 

Patriarhul României a transmis că omul nu este făcut pentru mormânt. 

„Maica Domnului care se mută la viaţa veşnică este pentru noi o icoană profetică şi arată că 
rostul vieţii noastre pe pământ este să ne pregătim pentru mutarea în împărăţia, lumina, slava şi 
iubirea Preasfintei Treimi”. 

„Iar pentru această lucrare mijloceşte Maica Domnului, rugătoare nebiruită sau nerefuzată care 
se roagă pururea pentru Biserica lui Hristos, pentru întreaga lume şi în mod deosebit pentru cei 
care îi cer ajutorul”. 

„Maica Domnului, prin mutarea sa la cer, ne arată destinaţia noastră ultimă, şi anume că omul nu 
e făcut pentru mormânt. Moartea a fost urmare a păcatului, dar prin Iisus Hristos, păcatele se 
iartă dacă ne pocăim”. 

„Omul nu este făcut pentru mormânt, ci pentru Rai şi Împărăţia veşnică a Preasfintei Treimi”, a 
spus Părintele Patriarh. 

https://r3media.ro/patriarhul-daniel-sarbatorile-lunii-august-ne-ajuta-sa-ne-gandim-la-cele-
de-pe-urma-ale-vietii-noastre-omul-nu-este-facut-pentru-mormant/ 

 

 

14. Mesaj de la Guvern pentru creştini – publicat de QMagazine, pe 16 august 

Palatul Victoria va fi iluminat în roşu cu ocazia Zilei naţionale pentru comemorarea martirilor 
Brâncoveni şi de conştientizare a violenţelor împotriva creştinilor. 

Guvernul marchează astăzi Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni şi de 
conştientizare a violenţelor împotriva creştinilor, prilej cu care Palatul Victoria va fi iluminat în 
roşu în această seară, între orele 20.00 şi 24.00. 

Amintirea marelui domnitor al Ţării Româneşti Constantin Brâncoveanu, ocrotitor al culturii, 
credinţei şi al tradiţiei româneşti rămâne şi astăzi vie, după mai bine de 300 de ani de la 
martiriul său împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi cu sfetnicul 
Ianache, devenit simbol al jertfei supreme pentru credinţa strămoşească şi pentru propriul 
popor. 

„Chiar dacă acele vremuri în care lupta pentru supremaţie nu avea limite şi nu punea preţ pe 

https://r3media.ro/patriarhul-daniel-sarbatorile-lunii-august-ne-ajuta-sa-ne-gandim-la-cele-de-pe-urma-ale-vietii-noastre-omul-nu-este-facut-pentru-mormant/
https://r3media.ro/patriarhul-daniel-sarbatorile-lunii-august-ne-ajuta-sa-ne-gandim-la-cele-de-pe-urma-ale-vietii-noastre-omul-nu-este-facut-pentru-mormant/
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viaţă par demult apuse, vedem din păcate şi astăzi, în întreaga lume, cum oameni nevinovaţi cad 
pradă violenţelor pentru simplul motiv că împărtăşesc altă credinţă. În plin secol XXI, asistăm 
încă la conflicte care opun religii, cărora le cad victime oameni simpli, nevinovaţi. Este dureros şi 
ceea ce vedem, de aproape o jumătate de an, chiar lângă graniţele României, cum o ţară este 
decimată de o altă ţară de aceeaşi credinţă, într-un război în care milioane de oameni mor sau 
sunt nevoiţi fugă din propriile case şi au fost bombardate chiar şi spitale, şcoli şi biserici. Nimic 
nu justifică violenţa. Cu atât mai mult, credinţa trebuie să ne apropie şi să punem viaţa pe primul 
plan. Această zi de conştientizare a violenţelor împotriva creştinilor reprezintă un îndemn la 
înţelegere şi pace între oameni ”, a declarat premierul Nicolae-Ionel Ciucă.  

Ziua de 16 august este marcată în fiecare an ca Zi naţională pentru comemorarea martirilor 
Brâncoveni şi de conştientizare a violenţelor împotriva creştinilor, conform Legii 134/2020, care 
prevede iluminarea în roşu a sediilor instituţiilor şi a unor obiective publice, precum şi 
organizarea manifestări publice şi evenimente comemorative. 

https://www.qmagazine.ro/mesaj-de-la-guvern-pentru-crestini/ 

 

 

15. Începe proba la istorie de la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă. Ce pică la 

Bac 

După ce marţi au dat proba la limba română, a venit rândul testelor la istorie pentru cei care au 
terminat profil uman. 

Examenul la Istorie începe la ora 09.00, iar candidaţii au la dispoziţie trei ore pentru a rezolva 
cerinţele de pe foaia de examen. Ei trebuie să obţină cel puţin nota 5 pentru a promova 
examenul de bacalaureat. 

Subiectele şi baremele vor fi publicate de Ministerul Educaţie pe site-ul edu.ro după ora 15.00. 

Cum se desfăşoară examenul de Bac în 2022 

Regulile privind organizarea examenelor de bacalaureat sunt stabilite de Ministerul Educaţiei şi, 
chiar dacă examenul nu se mai desfăşoară în condiţii speciale de pandemie, candidaţii trebuie să 
le respecte. 

Sălile de examen vor fi supravegheate video şi candidaţii nu au voie să vorbească între ei, să 
schimbe hârtii şi materiale informative sau să aibă asupra lor materiale din care să se inspire, 
telefoane mobile sau orice fel de gadgeturi pentru a comunica în exterior. 

Candidaţii nu au voie să intre în sălile de examen cu niciun fel de obiecte în care ar putea sa 
depoziteze materiale informative, genţi, rucsacuri, etc. 

Programa la Istorie la Bac 2022 

Programa de la Istorie presupune materia studiată în clasa a XII-a, Istoria României. Domeniile 
de conţinut care trebuie pregătite sunt: 

https://www.qmagazine.ro/mesaj-de-la-guvern-pentru-crestini/
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• Popoare şi spaţii istorice - Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. 

• Oamenii, societatea şi lumea ideilor - Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi 
practici politice în România şi în Europa şi constituţiile din România. 

• Statul şi politica 

•Relaţiile internaţionale 

Calendar Bac 2022 - sesiunea de toamnă 

16 august 2022: Limba şi literatura română - proba scrisă 

17 august 2022: Proba obligatorie a profilului - proba scrisă 

18 august 2022: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba scrisă 

19 august 2022: Limba şi literatura maternă - proba scrisă 

22 – 23 august 2022: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română 

24 august 2022: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă 

25 august 2022: Evaluarea competenţelor digitale 

26 şi 29 august 2022: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie 
internaţională 

31 august 2022: Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) şi depunerea 
contestaţiilor (orele 12:00 – 18:00) 

Cum se calculează media la Bac în 2022 

Media de BAC se va calcula după formula: (aÂbÂc)/3. 

Prin urmare, dacă un elev a obtinut următoarele note la examenul naţional de bacalaureat: 

• Limba Română – 8 

• Matematică – 9,50 

• Chimie 9,40 

Media se va calcula astfel: (8+9,50+9,40)/3=8,96 

În cazul în care candidaţii obţin media generala 5,99, media se va rotunji la 6,00 

https://stirileprotv.ro/stiri/bacalaureat/subiecte-istorie-bacalaureat-2022-sesiunea-de-
toamna.html 

 

 

https://stirileprotv.ro/stiri/bacalaureat/subiecte-istorie-bacalaureat-2022-sesiunea-de-toamna.html
https://stirileprotv.ro/stiri/bacalaureat/subiecte-istorie-bacalaureat-2022-sesiunea-de-toamna.html
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16. Detaliul din familia lui Rareş Bogdan, copiii sunt botezaţi în religii diferite: 

„Am făcut o înţelegere cu soţia” – publicat de Libertatea, pe 16 august 

Prim-vicepreşedintele PNL i-a explicat lui Denise Rifai ce decizie a luat cu soţia lui înainte de 
căsătorie vizavi de religia copiilor cuplului. Politicianul a povestit şi ce capricii îi satisface soţiei 
sale, Florina, care a spus că „fiorosul Rareş toarce acasă ca un pisic”.  

Rareş Bogdan, 47 de ani, este europarlamentar şi prim-vicepreşedinte al PNL, după ce a fost 
jurnalist de televiziune. Fire aprigă în politică, ardeleanul este căsătorit cu Florina, au împreună 
doi copii, Mihai, 10 ani, şi Jaqueline, 3 ani.  

În ceea ce priveşte viaţa de familie, politicianul a relatat un detaliu cunoscut de foarte puţine 
persoane, faptul că băiatul este botezat în religia creştin-ortodoxă, în timp ce fetiţa a fost 
botezată în biserica romano-catolică. 

Există un motiv „intern”, de familie, pentru care cei doi copii ai săi au religii diferite. În cadrul 
emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, Rareş Bogdan a dezvăluit înţelegerea pe 
care a făcut-o cu soţia lui chiar înainte de a o duce la altar. Liberalul a decis să respecte dorinţa şi 
religia soţiei şi să îşi boteze fetiţa în religia romano-catolică, pentru ca în momentul în care 
aceasta se va căsători să fie el cel care o va conduce la altar, aşa cum este obiceiul. 

„Ca să-mi conduc fiica la altar” 

„Eu respect oamenii credincioşi, oamenii care cred în Dumnezeu, indiferent de Dumnezeul cărei 
religii este, pentru mine sunt oameni buni. Înainte de căsătorie, am făcut o înţelegere cu soţia 
mea. Dacă avem doar băieţi, dorindu-ne 2, 3, 4 copii, să fie botezaţi la ortodocşi, eu ţinând foarte 
mult la religia mea, fiind apropiat al Bisericii Ortodoxe şi al ierarhilor Bisericii Ortodoxe. Soţia 
mea venea dintr-o familie de romano-catolici şi a spus că nu ar vrea să renunţe la religia ei. Mi-a 
spus: «Dacă sunt fete, atunci le vom boteza la catolici, pentru că atunci când te duci la căsătorie, 
în faţa altarului, vreau ca fiicele mele să fie duse de tine, pentru că tatăl duce fiica la catolici la 
altar». Mi-a mai zis: «Vreau ca tu, dacă vom avea o fată, să o duci pe fiica noastră de braţ. Am 
acceptat”, a povestit Rareş Bogdan. 

Socru foarte bogat 

Cuplul Rareş şi Florin Bogdan s-au căsătorit la cea mai veche biserică ortodoxă din Cluj, ulterior 
la biserica romano-catolică. Au fost două slujbe. „Soţia mea e foarte bogată, e fiică de 
multimilionar”, a spus în mai multe rânduri Rareş Bogdan, când i s-au inventariat bunurile 
materiale. Florina provine dintr-o familie foarte înstărită din Ardeal. 

Nu ne-am căsătorit că unul e mai bogat şi altul mai puţin bogat. Ci fiindcă ne-am iubit şi ne 
iubim. Eu de-abia aştept să vin acasă, mereu. Tatăl ei a construit un business extraordinar, de 
jos, de la 200 de dolari luaţi cu împrumut, este un tip foarte respectat în comunitate. Soacra mea 
stă în Virginia, în Statele Unite. Soţia mea ar fi în stare să dea totul de pe ea pentru cei de lângă 
ea, dacă ei ştiu să verse o lacrimă sau să-i prezinte situaţia.  

„Aveam mustaţă, nu mă plăcea” 

Florina a povestit în trecut că, la început, i s-a părut că viitorul soţ este arogant şi nu foarte 
atrăgător. „Aveam mustaţă, de aceea”, s-a amuzat liderul liberal. 
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„E plin de furie când aude ceva că nu se poate. Cred că în altă viaţă a fost comandant de oşti. 
Acasă, fiorosul Rareş toarce acasă ca un pisic”, a declarat Florina în cadrul unui interviu.  

„M-am îndrăgostit de ea, o iubesc şi-acum ca în primele zile. Este o femeie frumoasă, sportivă, o 
doresc la fel de mult şi acum. Mi-a dăruit doi copii senzaţionali. Măcar atunci cât stau acasă să-i 
satisfac capriciile sau măcar să încerc. O poşetă, o pereche de pantofi, un buchet de flori, asta am 
învăţat de la tatăl şi bunicul meu. Poate un weekend, o vacanţă, aici vin şi copiii, că nu poate fără 
ei”, a mai dezvăluit Rareş Bogdan. 

Pildă pentru copiii lui  

Totodată, bărbatul a explicat ce sfaturi le-a dat propriilor copii: „Eu am trăit într-o familie în care 
nu ne-a lipsit nimic. Am avut mult, iar după Revoluţie ne-am obţinut o parte din proprietăţi, încă 
nu toate, mai avem. M-am căsătorit cu o fată mult mai bogată decât mine, socrul meu este 
multimilionar. Când ne punem la masă, le spun copiilor mei atunci când solicită două feluri de 
mâncare şi una nu le place: «Vezi că sunt copii ca tine care nu au». Din fericire, fiul meu a învăţat 
treaba asta, fata e prea mică, nu-mi dau seama cum va reacţiona”.  

https://www.libertatea.ro/entertainment/detaliul-din-familia-lui-rares-bogdan-copiii-sunt-
botezati-in-religii-diferite-am-facut-o-intelegere-cu-sotia-4245098  

 

 

17. Ce este crucea celtică, simbolul folosit şi de neonazişti, pe care UEFA a ochit-o 

în peluză şi pentru care a sancţionat-o pe FCSB – publicat de Gazeta Sporturilor, 

pe 16 august 

FCSB va juca împotriva lui Viking cu peluzele închise, în Conference League, şi din cauza unui 
steag pe care UEFA l-a interpretat ca reprezentând un simbol folosit de neonazişti. 

Steagul respectiv conţinea un cap de ultras, cu cagulă pe faţă. Capul era imprimat pe o cruce albă 
pe fundal negru. Observatorul UEFA a interpretat că acel steag conţine crucea celtică şi automat 
a considerat-o un însemn neonazist. Dar ce este o cruce celtică şi ce semnifică ea? 

Ce este crucea celtică, simbolul folosit şi de rasişti, pe care UEFA l-a văzut în tribunele FCSB 

Într-un ghid privind discriminarea pe stadioane, UEFA notează: „Multe grupuri de extremă 
dreapta se manifestă antisemit prin diferite simboluri. De exemplu, sloganul „Juden Zeigen” 
(arătaţi-ne evreii) cu spânzurătoare şi o cruce celtică”. 

Conform ADL, „crucea celtică a neonaziştilor este o cruce cu braţe de dimensiuni egale, 
înconjurată de un cerc şi care este frecvent utilizată de extremiştii care susţin supremaţia 
albilor. Originile sale datează de la «crucea soarelui» sau «crucea cu roată» pre-creştină din 
Europa antică. 

Naziştii norvegieni au folosit o versiune a simbolului în anii 1930 şi 1940. După al Doilea Război 
Mondial, o varietate de grupuri şi mişcări supremaciste albe au adoptat simbolul. Astăzi, această 
versiune a Crucii Celtice este folosită de neo-nazişti, skinhead-uri rasişti, membrii Ku Klux Klan 

https://www.libertatea.ro/entertainment/detaliul-din-familia-lui-rares-bogdan-copiii-sunt-botezati-in-religii-diferite-am-facut-o-intelegere-cu-sotia-4245098
https://www.libertatea.ro/entertainment/detaliul-din-familia-lui-rares-bogdan-copiii-sunt-botezati-in-religii-diferite-am-facut-o-intelegere-cu-sotia-4245098
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şi practic orice alt tip de supremacist alb. De asemenea, a dobândit notorietate ca parte a logo-
ului Stormfront, cel mai vechi şi cel mai mare site web de supremaţie albă din lume”.  

În acelaşi timp, există şi o cruce celtică tradiţională, folosită paşnic de câte diferite grupuri 
creştine. Aceasta ar avea o axă verticală alungită, asemănătoare cu crucifixul creştin folosit 
tradiţional. Este folosită şi ca simbol al mândriei irlandeze, având în vedere că a fost introdusă în 
Insulă de Sfântul Patrick, cu 1500 de ani înainte de deturnarea ei de către rasişti. Diferă de cea 
folosită de extremişti, care au o cruce cu braţe egale şi care se foloseşte foarte rar în spaţiul 
public. 

3 capete de acuzare aduse la adresa FCSB 

Luni seară, UEFA a dat verdictul şi a obligat-o pe FCSB să închidă cele două peluze la meciul de 
joi. Astfel, FCSB evită să joace cu arena goală meciul crucial de calificare, însă va putea fi 
încurajată de un număr de maximum 30.000 de fani. Aceştia au fost amendaţi şi cu 30.000 de 
euro. 

FCSB a făcut obiectul unei proceduri disciplinare la UEFA, care a şi dezvăluit clubului 
bucureştean care sunt sesizările din cauza cărora au riscat penalizări şi sancţiuni. Au fost 3 
capete de acuzare şi FCSB a fost găsită vinovată cu toate 3:  

• Un steag afişat de ultraşii din Peluză, care a fost considerat de observatorul de joc ca 
având însemne neonaziste. Steagul conţinea un cap de ultras, cu cagulă pe faţă, care era 
imprimat pe o cruce albă pe fundal negru. Oficialul UEFA a interpretat că acel steag conţine 
crucea celtică şi automat a considerat-o un însemnat neonazist. 

• Aruncarea de materiale pirotehnice spre finalul meciului. 

• Nerespectarea protocolului de organizare în privinţa accesului spectatorilor, anume că 
scările tribunelor au fost ocupate de suporteri, în loc să fie lăsate libere. 

Sepsi, amendată şi ea pentru un gest considerat nazist 

Sepsi a fost amendată de UEFA pentru rasism, după incidentele de la meciul cu Olimpija 
Ljubljana, din manşa a doua din turul 2 al preliminariilor Conference League. 

UEFA a considerat că, la meciul de la Sf. Gheorghe, fanii lui Sepsi au avut scandări rasiste, în 
minutul 34, când au strigat „Szentgyorgy” (n.r- Sf. Gheorghe, în limba maghiară) şi au dus mâna 
la inimă, apoi în aer, un gest asemănător cu salutul nazist.  

https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/ce-este-crucea-celtica-simbolul-folosit-si-de-neonazisti-pe-
care-uefa-a-ochit-o-in-peluza-si-pentru-care-a-sanctionat-o-pe-fcsb-671982.html 

 

 

18. MOS şi împărăţia pământească: Au nevoie credincioşii de un imperiu 

ortodox? - publicat de publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi) 

Potrivit BORu, războiul din Ucraina are ca scop construirea unui imperiu ortodox, ruşii fiind de 

https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/ce-este-crucea-celtica-simbolul-folosit-si-de-neonazisti-pe-care-uefa-a-ochit-o-in-peluza-si-pentru-care-a-sanctionat-o-pe-fcsb-671982.html
https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/ce-este-crucea-celtica-simbolul-folosit-si-de-neonazisti-pe-care-uefa-a-ochit-o-in-peluza-si-pentru-care-a-sanctionat-o-pe-fcsb-671982.html
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partea binelui. Dar au nevoie ortodocşii de împărăţia cea pământească? 

Credincioşii Bisericii Ortodoxe Ucrainene s-au regăsit într-o situaţie foarte dificilă după atacul 
rusesc. Invazia rusă a lansat un val fără precedent de ură şi violenţă din partea Bisericii Ortodoxe 
a Ucrainei recent creată şi din partea societăţii în ansamblu. Ucrainenii au auzit ani de-a rândul 
că Biserica Ortodoxă Ucraineană este aceeaşi Biserică Rusă şi, prin urmare, enoriaşii săi poartă 
întreaga responsabilitate pentru acţiunile Federaţiei Ruse şi ale lui Putin. Situaţia a fost agravată 
şi de sprijinul deplin al războiului de către conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse. 

Serghei Dumenko profită de situaţie şi îşi subordonează cu forţa şi cu spijinul autorităţilor locale 
sute de lăcaşuri ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene. 

Pe de altă parte, după Sinodul de la Teofania (mun. Kiev), Biserica Ortodoxă Ucraineană a 
devenit un obiect de critică şi atacuri din partea anumitor forţe din Biserica Rusă. Sinodul 
Bisericii Ortodoxe Ucrainene este numit sinod schismatic şi că Biserica Ortodoxă Ucraineană ar 
fi lipsită de har şi că nimeni nu se poate împărtăşi în Ea. Ucrainenii ortodocşi nu au auzit nici o 
declaraţie din partea Bisericii Ortodoxe Ruse care să exprime compătimire pentru victimele şi 
pierderile suferite. Mai mult, unii ierarhi au început chiar să comenteze persecutarea Bisericii 
Ortodoxe Ucrainene după Sinod cu o bucurie răutăcioasă. Mitropolitul Leonid, Exarhul pentru 
Africa, l-a susţinut pe primarul oraşului Kosiv din regiunea Ivano-Frankivsk care a ameninţat că 
îi va deporta pe credincioşi în Orientul Îndepărtat al Federaţiei Ruse sau în Arctica. Arhiereul a 
scris că Sinodul Bisericii Ortodoxe Ucrainene " nu este canonic şi este fără de rost", că 
autorităţile îşi şterg picioarele de episcopii Bisericii Ortodoxe Ucrainene, iar calea de ieşire 
pentru credincioşii ucrainenii ar fi emigrarea în Rusia. 

În pofida persecuţiei, enoriaşii Bisericii Ortodoxe Ucrainene îşi iubesc patria şi nu au de gând să 
plece nicăieri. Fii şi rude de preoţi, zeci de mii de enoriaşi luptă în Forţele Armate ale Ucrainei. 
Ce trebuie să facă credincioşii ucraineni când, pe de o parte, fraţii şi fiii lor sunt ucişi pe front, iar 
pe de altă parte, membrii BOaU, uniaţii şi autorităţile le iau cu aroganţă bisericile? 

Vestitul preot şi blogger din Moscova Andrei Tkaciov, care are milioane de fani în Biserica 
Ortodoxă Rusă, îşi pune întrebarea: "Ei bine, într-adevăr, ce trebuie să facă un ucrainean 
ortodox?". Şi răspunde: "Să se roage pentru victoria armelor ruseşti". 

Să însemne acest lucru că Biserica Ortodoxă Rusă le propune ucrainenilor să închidă ochii la 
miile de morţi şi răniţi, la casele lor ruinate, familiile distruse şi să devină trădători ai patriei lor. 
Dar de ce? 

Ucrainenii trebuie să devină parte a Imperiului? 

În interiorul Bisericii Ortodoxe Ruse se spune că ucrainenii sunt nişte duşmani care trebuie 
învinşi. 

Protoiereul Andrei Tkaciov: "Am hotărât să amânăm disputele metafizice despre primatul 
duhuluii şi a materiei până când inamicul va fi învins". Războiul din Ucraina pentru Biserica 
Ortodoxă Rusă se dovedeşte a fi un Mare Război Patriotic. 

Protoiereul Andrei Tkaciov: "Marea Operaţiune Specială Patriotică a clătinat multe din locul 
său". Dar de ce Biserica Rusă are o asemenea atitudine faţă de un război în care sunt ucişi 
creştini ortodocşi ? Care este măreţia şi valoarea lui? 
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Preotul din eparhia Moscovei Artemii Vladimirov crede că de fapt scopul Federaţiei Ruse nu este 
doar Ucraina, ci toate ţările fostei URSS: "Această operaţiune din Ucraina este de natură globală. 
Rusia, ca întotdeauna, eliberează lumea de fascism. Să sperăm că Moldova, Kazahstanul, 
nefericita Ucraina ni se vor alătura în viitorul apropiat, Georgia, care a refuzat să participe la 
sancţiuni, ea va fi următoarea. Şi ce se va întâmpla cu ţările baltice – puteţi ghici singuri". 

La rândul său, pr. Tkaciov explică ideea pr. Artemii: Cu ajutorul armelor, Rusia construieşte un 
nou imperiu pe aceste teritorii, un imperiu ortodox: "Aşteptăm toponime regale, băieţi, imperiul 
renaşte, nu un imperiu roşu, ci un imperiu ortodox a vulturului cu două capete, unul adevărat". 

Părintele Andrei este sigur că Ortodoxia trebuie să devină nucleul ideologic al acestui imperiu: 
"Ar fi bine să avem o astfel de credinţă încât să intre în viaţa socială şi politică şi să o modeleze. 
Întrucât Hristos domneşte peste toate, şi credem în El, este bine să avem o astfel de credinţă care 
o să intre în toţi porii societăţii noastre, şi vom fi o adevărată monarhie. Avem nevoie de o 
monarhie, pentru că sufletul nostru cere un ţar ortodox. În acest caz, totul se va aranja într-o 
ordine firească. Pentru că această democraţie naşte nişte tâmpenii". 

Astfel, pr. Andrei crede că războiul din Ucraina este un pas spre un obiectiv metafizic superior – 
renaşterea imperiului ortodox, condus de un monarh ortodox. Biserica Rusă din acest imperiu ar 
trebui să devină o confesiune formatoare de stat. 

În această ordine de idei, războiul pentru imperiu capătă o justificare teologică. Este simplă dar 
clară pentru fiecare: soldaţii ruşi luptă de partea binelui, în timp ce adversarii lor, ucrainenii, se 
află de partea răului. 

Părintele Alexandr Poloznik, un cleric al catedralei Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse: 
"Iconiţele care vor fi transmise soldaţilor noştri care participă la Marea Operaţiune Specială le 
vor da mare putere pentru înaintare şi bineînţeles, în lupta împotriva acestui rău la care 
asistăm". 

Vizitându-i pe soldaţii răniţi ai Federaţiei Ruse la Krasnogorsk, Patriarhul Chiril al Bisericii 
Ortodoxe Ruse a spus că lupta dintre bine şi rău are loc şi de-a lungul graniţelor de stat, soldaţii 
Federaţiei Ruse din Ucraina luptă de partea binelui şi, prin urmare, au sprijin divin. Mai mult, 
Patriarhul îi numeşte pe aceşti soldaţi "asceţi într-un anumit sens": "Aş dori să vă mulţumesc 
tuturor pentru faptul că apărând Patria Mamă, nu v-a fost frică să fiţi ucişi sau răniţi, ci v-aţi 
îndeplinit datoria militară. Într-un anumit sens, sunteţi cu toţii asceţi. Nu aţi fost cuprinşi de 
frică, nu aţi fugit. Dumnezeu să vă dea tot ce este necesar pentru viaţa voastră ca răspuns la acest 
sacrificiu al vostru de dragul mântuirii poporului Său". 

Este puţin probabil ca locuitorii oraşelor şi satelor distruse de lângă Kiev să fie de acord cu 
Patriarhul că soldaţii ruşi i-au salvat pe oamenii de acolo. Dar ideea este alta. Oare fiecare soldat 
care ucide pentru interesele statului său este un ascet care se bucură de un sprijin divin? Dar 
dacă el nu este ortodox? Dacă nu este nici măcar creştin? 

Musulmanii ruşi îşi doresc oare un imperiu ortodox? 

Magomed Daudov, preşedintele parlamentului cecen: "Fraţii noştri apără în primul rând islamul, 
apără valorile, apără măreţia Celui Atotputernic. Încă de la începutul MOS, aici la chemarea 
inimii s-au întâlnit adevăraţi patrioţi ai Rusiei din Republica Cecenă, ca fraţi, ca mujahedini 
adevăraţi, ca ostaşi ai lui Allah, ca patrioţi ai Rusiei. Akhmad este putere, Allahu Akbar!". 
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Daudov spune că pentru soldaţii săi masacrul din Ucraina este un jihad, adică un război sfânt 
împotriva necredincioşilor. Şi dacă Putin va ordona, vor ajunge la Berlin. Musulmanii din Rusia 
sunt gata să-şi construiască propriul imperiu rus, dar evident nu unul ortodocs. Iar faptele spun 
că şansele lor nu sunt mai mici decât cele ale Bisericii Ortodoxe Ruse. 

În Rusia există peste 25 de milioane de musulmani şi numărul lor creşte dinamic din cauza ratei 
ridicate a natalităţii. În islam aproape că nu există aşa numiţi "credincioşi în suflet" ca la 
ortodocşi, majoritatea covârşitoare se roagă în mod regulat şi participă la slujbe. 

În 2022, peste 260 000 de musulmani au venit la moscheile din Moscova pentru a sărbători Eid 
al-Adha. În acelaşi timp, doar 150 000 de credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Ruse au celebrat 
Crăciunul în bisericile din Moscova. Şi aceasta este capitala unui stat ortodox! Statisticile spun că 
în Federaţia Rusă acum sunt mai mulţi credincioşi musulmani practicanţi decât creştini 
ortodocşi. Şi acest decalaj va creşte de-a lungul anilor. 

Marele Mufti al Rusiei Talgat Tadzhuddin, la fel ca Patriarhul Chiril, susţine pe deplin războiul 
din Ucraina. Prin urmare, nu este neapărat cazul ca autorităţile Federaţiei Ruse să mizeze în 
viitorul apropiat pe ortodoxie mai degrabă decât pe islam. 

Totuşi, se merită oare ca Biserica Ortodoxă să lupte cu musulmanii pentru a câştiga simpatia 
autorităţilor? Este necesar să te uiţi iscoditor în ochii stăpânitorului? 

La urma urmei, masacrul din Ucraina nu este un război sfânt, nu este mare şi nici patriotic; nici 
nu este o luptă între bine şi rău. Acesta este un război obişnuit al unui stat împotriva altuia în 
numele intereselor politice. Astfel de războaie au fost sute şi mii în istoria umanităţii. Chiar dacă 
scopul său este, de fapt, un imperiu, merită să sprijinim şi să promovăm moartea şi suferinţa 
pentru a-l atinge? Ucrainenii cu siguranţă nu au nevoie de vreun imperiu rus. Dar oare au nevoie 
de el ruşii ortodocşi? 

Cu 2000 de ani în urmă, evreii îl aşteptau şi ei pe Hristos, în primul rând, ca pe un rege 
pământesc care o să-i pună să domnească peste toate popoarele lumii. Locuitorii Ierusalimului l-
au întâlnit pe Mântuitorul tocmai ca pe un eliberator din robia romană şi care îi va înălţa 
deasupra altor naţiuni. Dar când şi-au dat seama că acest lucru nu se va întâmpla, l-au răstignit. 

Putea oare Hristos să-şi construiască împărăţia pe pământ? Fără îndoială. Dar El ne-a spus clar: 
"Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta...... Dar acum împărăţia Mea nu este de aici" (Ioan 
18:36). Deci de ce nu auzim aceste cuvinte? 

Creştinii nu au nevoie de imperii şi monarhii – mai devreme sau mai târziu toate se prăbuşesc. 
Roma a dispărut, la fel şi Bizanţul. Rusia, Ucraina, SUA şi alte ţări o să dispară într-o bună zi. 
Adevărata noastră împărăţie nu este aici. Ea se află acolo unde este adevăratul nostru Rege, în 
Ierusalimul Ceresc. 

Dar aici, pe pământ, lupta se duce între bine şi rău şi în inimile noastre, nu între ţări. În 
Împărăţia Cerurilor nu vor exista tricolori şi tridenţi, nu vor fi nazişti şi orci. Va fi o singură 
naţiune. Un neam din cei care au împlinit cuvintele lui Hristos: "Vă dau o poruncă nouă: să vă 
iubiţi unii pe alţii. Cum v-am iubit Eu, aşa trebuie să vă iubiţi unii pe alţii. Prin aceasta vor 
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă va domni dragostea între voi". 

Avem noi oare această dragoste? 
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https://spzh.news/ro/zashhita-very/89871-svo-i-carstvo-zemnoje-nuzhna-li-verujushhim-
pravoslavnaja-imperija 

 

 

19. Imagini din Giza, unde un incendiu puternic a cuprins o biserică în care se 

aflau mii de persoane – publicat de Libertatea, pe 14 august 

Aproximativ 5.000 de credincioşi erau în biserica Abu Sifin din oraşul egiptean Giza când a 
izbucnit incendiul, potrivit unor surse din domeniul securităţii, citate de Reuters.  

Cel puţin 35 de oameni au murit şi alţi 45 au fost răniţi, relatează agenţia britanică, în timp ce 
Biserica coptă din Egipt, citând ministerul sănătăţii, a anunţă că 41 de persoane au fost ucise şi 
55 au fost rănite în incendiul de duminică. În imaginile apărute pe reţelele sociale se vede cum 
flăcări şi nori negri de fum ies pe ferestrele clădirii.  

15 vehicule de pompieri au fost trimise la faţa locului pentru a stinge flăcările, în timp ce 
ambulanţele au transportat victimele către spitalele din apropiere. Copţii sunt cea mai mare 
comunitate creştină din Orientul Mijlociu, reprezentând cel puţin 10 milioane din cei 103 
milioane de locuitori ai Egiptului.  

https://www.libertatea.ro/stiri/imagini-cu-incendiul-care-a-cuprins-biserica-din-egipt-in-care-
se-aflau-mii-de-persoane-4242971 

https://www.libertatea.ro/stiri/incendiu-biserica-giza-egipt-4242813 

 

 

20. Mitropolitul Sava: Uniaţilor li s-a permis să se unească cu membrii BOaU - 

publicat de publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi), pe 17 august 

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Poloneze afirmă că uniaţii au primit binecuvântarea de la 
ierarhia lor pentru a se uni cu BOaU. 

Mitropolitul Sava al Varşoviei şi al întregii Polonii a spus că Biserica Greco-Catolică Ucraineană a 
primit aprobarea ierarhiei pentru unirea cu aşa numita BOaU. Întâistătătorul Bisericii Poloneze 
a spus acest lucru într-un interviu publicat de site-ul Polityka. 

"Acum în Ucraina, din cauza situaţiei politice şi religioase, necanonicul Epifanie este folosit 
pentru a face unirea cu uniaţii, adică cu greco-catolicii. Aici, în Polonia, greco-catolicii au primit 
aprobarea pentru o astfel de fuziune", a adăugat Vlădica Sava. 

Mai devreme, UJO a scris despre planurile lui Sveatoslav Şevciuk de a uni Biserica Greco-Catolică 
Ucraineană şi Biserica Ortodoxă a Ucrainei recent creată. 

În martie 2022, conducătorii Bisericii Greco-Catolice Ucrainene şi al BOaU au fost îndemnaţi să 
oficieze o liturghie comună în catedrala Sfintei Sofia. 

https://spzh.news/ro/zashhita-very/89871-svo-i-carstvo-zemnoje-nuzhna-li-verujushhim-pravoslavnaja-imperija
https://spzh.news/ro/zashhita-very/89871-svo-i-carstvo-zemnoje-nuzhna-li-verujushhim-pravoslavnaja-imperija
https://www.libertatea.ro/stiri/imagini-cu-incendiul-care-a-cuprins-biserica-din-egipt-in-care-se-aflau-mii-de-persoane-4242971
https://www.libertatea.ro/stiri/imagini-cu-incendiul-care-a-cuprins-biserica-din-egipt-in-care-se-aflau-mii-de-persoane-4242971
https://www.libertatea.ro/stiri/incendiu-biserica-giza-egipt-4242813
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https://spzh.news/ro/news/90079-uniaty-poluchili-dobro-na-obedinenije-s-chlenami-pcu--
mitropolit-savva 

 

 

21. Ierarhii BOaU: Tot mai puţine comunităţi ale BOUkr doresc să ni se alăture - 

publicat de publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi), pe 16 august 

Ilarion Proţik crede că comunităţile Bisericii Ortodoxe Ucrainene au două căi – aderarea la BOaU 
sau opţiunea "valiză-staţie". 

"Episcopul" conducător al Eparhiei de Rivne din cadrul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei recent 
creată Ilarion Proţik s-a adresat clerului şi credincioşilor din "patriarhia Moscovei", exprimându-
şi îngrijorarea cu privire la lipsa dorinţei de a trece la structura sa. Adresarea a fost publicată pe 
pagina de Facebook a eparhiei schismatice. 

Proţik a spus că până recent a simţit "o mare ascensiune şi o dorinţă cu adevărat sinceră a 
multor comunităţi şi chiar a preoţilor din Biserica Ortodoxă Rusă în Ucraina de a se uni cu 
adevărata Biserică Autocefală Ucraineană", dar acum constată "o linişte ciudată, un fel de 
încredere rece şi ipocrită a Patriarhiei Moscovei în Ucraina". 

"Episcopul" a sfătuit clerul şi pe credincioşii Bisericii Ortodoxe Ucrainene să-şi amintească de 
poruncile despre iubirea pentru aproapele şi pentru Dumnezeu şi a mai spus că ura şi mânia în 
familiile prietenoase se naşte doar atunci când acolo apar "trădători ticăloşi". 

Proţik şi-a exprimat convingerea că credincioşii Bisericii Ortodoxe Ucrainene sunt "iubitori ai 
lumii ruse" şi deci trebuie să părăsească ţara. 

"Insist: fie alegeţi Ucraina, fie vă faceţi valizele şi mergeţi cu "zeul" vostru privat în Rusia, pentru 
că acolo există într-adevăr ceea ce căutaţi – "lumea rusă"!", a spus "ierarhul". 

UJO raportat mai devreme că Serghei Dumenko este uimit de faptul că preoţii nu doresc să se 
transfere la BOaU. 

https://spzh.news/ro/news/90010-ijerarkh-pcu-chem-dalyshe--tem-menyshe-zhelanija-u-
obshhin-upc-k-nam-perehodity 

 

 

22. IMBECILIZAREA - cea mai gravă problemă a lumii. Trecerea speciei la 

idiotizare. STUDIU France Soir – publicat de ActiveNews, pe 16 august 

autor Teresita Dussart, pour FranceSoir 

Toate studiile psihometrice din lume arată o scădere a coeficientului intelectual începând din 
anul 2000. 

https://spzh.news/ro/news/90079-uniaty-poluchili-dobro-na-obedinenije-s-chlenami-pcu--mitropolit-savva
https://spzh.news/ro/news/90079-uniaty-poluchili-dobro-na-obedinenije-s-chlenami-pcu--mitropolit-savva
https://spzh.news/ro/news/90010-ijerarkh-pcu-chem-dalyshe--tem-menyshe-zhelanija-u-obshhin-upc-k-nam-perehodity
https://spzh.news/ro/news/90010-ijerarkh-pcu-chem-dalyshe--tem-menyshe-zhelanija-u-obshhin-upc-k-nam-perehodity
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Dintre toate ameninţările existenţiale, lipseşte una din toate agendele. Şi totuşi ea determină 
viitorul speciei noastre. Este vorba despre declinul global al coeficientului intelectual (IQ). De el 
depinde viitorul ştiinţei, culturii, capacităţii de a înţelege lumea.  

Consensul asupra acestui declin este acum fără echivoc. Toate studiile psihometrice din lume 
arată o scădere a coeficientului intelectual începând cu anul 2000. Cu cât este mai mare nivelul 
IQ-ului naţional, cu atât este mai mare căderea. În afară de studiile psihometrice, acest lucru 
demonstrează şi empirismul. Un adolescent de 14 ani înţelege în medie ce ar fi înţeles un copil 
de 10 ani născut înainte de 1975. Unul dintre simptomele acestei regresii este pierderea 
vocabularului, semnalată de numeroase studii începând cu 2017. Adevărata dramă relevată de 
această sărăcire este cea a dificultăţii de memorare pentru generaţiile în devenire. 

Filmul Idiocracy (Mike Judge, 2007) constituie din acest punct de vedere o pildă profetică. 
Scenariul spune povestea unui cuplu care înregistrează un IQ remarcabil de 130 fiecare, care 
aşteaptă să se reproducă după ce-şi vor atinge toate obiectivele profesionale şi materiale. Acum 
nu este niciodată momentul. Până în ziua în care se hotărăsc în cele din urmă să facă pasul. Dar 
apoi trebuie să facă faţă la ceasul biologic al unuia şi de resemnarea libidoului celuilalt. Ingineria 
asistată a fertilităii vine prea târziu pentru ei. În acest timp, cazurile sociale se reproduc 
exponenţial şi ajung să conformeze o combinaţie de defecte ereditare. Toţi inapti pot rezolva 
cele mai de bază probleme pentru supravieţuirea speciei, cum ar fi gestionarea colectării 
reziduurilor. În această societate idiotizată, obezitatea a devenit norma, oamenii consumând 
doar băuturi dulci. Statul nu poate rezolva probleme simple, cum ar fi irigarea terenurilor sau 
gestionarea deşeurilor. Pornografia se clasează ca o cultură, iar locurile de sex rapid preiau 
locurile de fast-food. Elitele sunt formate din contra-elite. Un pic ca în sistemul şcolar actual, 
unde fruntaşii clasei sunt percepuţi ca învinşi. Deciziile politice sunt toate mai fatale şi mai 
contraproductive unele decât altele. 

Coincidenţele cu realitatea noastră sunt tulburătoare, deşi hiperfertilitatea săracilor este un 
clişeu al secolului XX. Scăderea fertilităţii în ţările bogate afectează acum toate clasele sociale. La 
aceasta, trebuie adăugat că clasele socio-economice sunt doar parţial corelate cu nivelul socio-
academic. Însă asociaţia sărăcie-fertilitate se bazează pe un izvor antropologic care şi-a avut 
raţiunea de a fi. Într-o familie săracă şi/sau tradiţională, resursa principală este cea umană, ca 
sursă de muncă, putere, identitate. Acesta este încă cazul în multe ţări emergente, chiar dacă 
scăderea fertilităţii se observă peste tot. 

Unii specialişti apropiati tezelor eugenice califică drept fertilitate disgenică hiper reproducerea 
între „săraci”. Cu toate acestea, existenţa unui marker de diferenţă genotipică (inteligenţă 
moştenită) nu a fost demonstrată definitiv. Pe de altă parte, inteligenţa fenotipică sau inteligenţa 
dobândită este măsurabilă. Şi este cea care a explodat cu îmbunătăţirile notabile ale calităţii 
vieţii, începând de la revoluţia industrială. 

Acest salt calitativ în sapiens se datorează efectului Flynn, numit după economistul 
neozeelandez James Flynn (28 Aprilie 1934 – 11 Decembrie 2020). Este vorba de o creştere 
continuă a coeficientului intelectual datorită conjuncţiei securităţii alimentare, accesului la 
educaţie şi, în general, a unui climat propice dezvoltării cognitive. Intrarea în secolul 21 
marchează un regres pentru dezvoltarea inteligenţei umane. În Danemarca, unde IQ-ul celor 
înscrişi este înregistrat din 1959, s-a observat că între 1959 şi 1989 a crescut cu 3 puncte pe 
deceniu. Cu toate acestea, între 1989 şi 1998, acelaşi IQ a marcat o primă regresie, 
înjumătăţindu-şi practic progresia la Â1,6 puncte. Din 1998, declinul este de -2,7 pe deceniu. 
Acest studiu şi altele converg asupra faptului că efectul Flynn este defalcat. Societăţile prospere 
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au cedat într-un timp foarte scurt unei dinamici involutive. 

Imbecilizarea ar fi multifactorială. Rolul perturbatorilor endocrinologici produce efecte 
neurologice. Este dovedit. Masivitatea metalelor grele din alimente, inclusiv alimentele bio, aerul 
respirat ar provoca boli ale creierului. Ar exista de asemenea în societăţile bogate, matrice de 
conduită instalate, precum întârzierea intrării în viaţa adultă prin dispariţia ritului de trecere şi 
o serie întreagă de prescripţii psihologizante constând în prelungirea timpului „copilăriei”. Pe 
scurt, o întreagă formă de educaţie s-a îndreptat către regresie producând o formă structurală de 
întârziere la maturizare, şi deci intelectuală. 

Şi apoi există coincidenţa declinului inteligenţei umane concomitent cu transferul abilităţilor 
sale către inteligenţa maşinii. Izolarea oamenilor în 2020 va marca dezvoltarea inteligenţei 
artificiale. Ceea ce mai rămăsese din operaţiile mentale încă în sarcina umanilor le-au fost luate. 
O funcţie printre altele, fundamentală, spaţializarea este moartă. 

GPS-ul „opreşte anumite părţi ale creierului”, descrie un studiu al Colegiului Universităţii din 
Londra (UCL) publicat de Nature Communications pe 21 martie 2017. Expertul în tehnologia 
informaţiei Nicholas Carr susţine că enumeră în cartea sa „tot ce face internetul creierului tău. ” 
(The Shallows: what the Internet is doing to our brains Norton & Company Publishing, 2020). La 
aceasta trebuie adăugat efectul hipnotic al instrumentelor care creează dependenţă precum 
canalele de streaming, confuzia dintre ficţiune şi realitate, scăderea capacităţii de concentrare în 
lectură etc. Ar fi foarte ingenios să ne gândim că toate acestea nu provoacă cicatrici evolutive. 

În faţa unei astfel de agresiuni a creierului uman, şcoala ar trebui să fie o fortăreaţă. Dar asta fără 
a conta pe impunerea a doi ani de dezertare şcolară sau semi-dezertare din cauza izolării covid. 
Ar fi fost de aşteptat ca elevii din ţările emergente, mai puţin expuşi la consumul instrumentelor 
tehnologice, să reprezinte un rezervor de creiere nedeteriorate. Dar politica de sărăcire a trecut 
pe acolo. În februarie 2021, un raport de la Banque mondiale a diagnosticat: „Criza covid a 
exacerbat creşterea preţurilor la nutriţie pentru cele mai sărace populaţii din lume”. „De-a 
lungul anului trecut, Covid-19 a dezarmat securitatea economică, sanitară şi alimentară, 
împingând 150 milioane de persoane la extrema pauperizare”, se arată în comunicat. Prin Covid 
19 trebuie să înţelegem că nu virusul ca atare, ci măsurile iresponsabile cărora a servit drept 
pretext pentru implementare. 

Cu o lună înainte, un raport al aceleiaşi organizaţii a cifrat costul abandonului şcolar ca pondere 
din PIB pentru ţările sărace. Raport, care nu a prosperat mai mult din punct de vedere al 
conştientizării: „Din cauza proceselor de învăţare şi a creşterii abandonului şcolar, această 
generaţie de elevi va pierde un miliard de euro din venituri, mai mult sau mai puţin 10% din 
PIB-ul global, iar ţările vor cădea, fără posibilitatea de a ajunge din urmă, în ceea ce priveşte 
obiectivul lor de reducere a Learning Poverty, cu riscul de a creşte potenţial sărăcia cu 63%. „. 
Learning Poverty este un instrument statistic dezvoltat de UNESCO pentru a măsura nivelurile 
de analfabetism în ţările cu venituri medii şi mici. Şi veştile nu sunt bune. 

Carlos Felipe Jaramillo, vicepreşedintele Băncii Mondiale pentru America Latină, a estimat pe 3 
iunie că criza educaţiei din America Latină este fără precedent: următoarea generaţie „va fi mai 
puţin productivă şi va avea mai puţine oportunităţi”. În medie, în America Latină, copiii au 
pierdut 1,8 ani de şcolarizare, potrivit Unesco. În unele ţări precum Panama, unde şcoala a fost 
închisă din martie 2020 până în 2022, peste 20% dintre elevi au abandonat definitiv băncile. 
Adică sute de milioane de noi săraci, cu un efect epigenetic ca bonus. 
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Himerele ultimelor două decenii se caracterizează mai ales prin negarea maleabilităţii evolutive 
a speciei umane, ca pentru orice altă specie animală. De exemplu, hormonii sunt administraţi în 
mod legal copiilor la pubertate sau prepuberi pentru a normaliza posibila disforie de gen într-un 
context în care efectele cauzate de perturbatorii endocrinologici fac obiectul unei abundente 
literaturi ştiinţifice. În acelaşi spirit, cufundaţi în ideea că identitatea este legată de percepţia de 
sine, este imposibil să nu ne punem întrebarea despre rolul acestor perturbatori endocrinologici 
în care suntem cufundaţi de zeci de ani, confruntaţi cu creşterea sindromului de nediferenţiere 
sexuală. 

La toţi aceşti factori se adaugă normalizarea consumului de canabis. Ori toate studiile asupra 
Tetrahidrocannabinolului (THC) arată leziunile ireversibile ale creierului, pe lângă promovarea 
anumitor boli psihiatrice, inclusiv schizofrenia. Legalizarea sa şi campania de legitimare socială 
care o însoţeşte sunt cu atât mai îngrijorătoare. 

Această asociere a prostiei şi nebuniei este semnul idiocraţiei, cruzimii şi răutăţii care nu suferă 
nicio sancţiune morală. Dimpotriva. Sunt încurajaţi. Un pic ca acele videoclipuri de amatori care 
circulă pe reţelele de socializare în care adolescenţii bat unul dintre colegii de clasă, şi departe 
de a se ruşina de actul laş, îl postează pe reţelele lor de socializare. Anularea culturii, umilirea 
gânditorilor divergenţi, este de acelaşi ordin al violenţei. 

Cetăţenia se mişcă într-un univers semnificativ foarte sărac, care afectează strict funcţia 
excitantă a plăcerii. De exemplu, în Liban în 2019, înainte de izolare, milioane de tineri au ieşit în 
stradă pentru a protesta împotriva guvernului, deoarece statul dorea să impună o plată de 20 de 
cenţi pentru utilizarea WhatsApp. Niciodată în istoria corupţiei Libanului nu au avut loc astfel de 
proteste. 

Semnificativ şi cuvintele pentru a o spune. În Spania, în 2019, premiul naţional de la Ministerul 
Culturii şi Sportului a fost acordat unei autoare, Cristina Morales, pentru cartea ei Easy Reading. 
(*Easy Reading, Uşor de citit, este o sărbătoare feministă a corpului în toate formele sale, a 
dorinţei feminine şi a sexualităţii queer şi a puterii transgresive şi revoluţionare a limbajului.) În 
Occident, principalele ziare au optat, încă din anii 90, pentru scrierea în „easy”. Fără cuvinte 
„complicate”, nuanţa este considerată bombastică. Realitatea nu vine cu gri. Complexitatea lumii 
cedează unei naraţiuni instalate. Propoziţiile scurte sunt obligatorii. Este domnia demagogiei 
intelectuale. 

Imbecilizarea constituie o ameninţare la adresa democraţiei. Instalarea sofismului este deja 
observabilă în gestiunea crizelor, crize în sine create de un personal politic de o calitate 
dezastruoasă. Până în 2050, coeficientul intelectual mediu global va fi în jur de 80. Nu va trebui 
să aşteptăm, ca în filmul lui Mike Judge Idiocracy, anul 2505, pentru a face din această ficţiune 
ştiinţifico-fantastică o realitate. Raportat la secolul al XX-lea, IQ-ul 80 ar fi o formă uşoară de 
retard mintal. Un scenariu pe care nici Darwin, nici Alexis de Tocqueville nu l-ar fi putut 
prevedea. 

Traducere de Karen Smith de la FranceSoir 

https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-
reset/IMBECILIZAREA-cea-mai-grava-problema-a-lumii.-Trecerea-speciei-la-idiotizare.-
STUDIU-France-Soir-175616 
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23 (VIDEO) 50.000 de oameni au ieşit în stradă la Belgrad împotriva unui 

eveniment LGBT care ar urma să se desfăşoare în capitala Serbiei – publicat de 

OrtodoxInfo, pe 16 august 

În jur de 50.000 de oameni au ieşit pe străzi în Capitala Serbiei, pentru a protesta împotriva 
desfăşurării unui eveniment denumit „EuroPride”, informează Breitbart. 

„EuroPride” este un eveniment susţinut de activiştii LGBT şi care are loc pe durata mai multor 
zile. În acest an, este programat la Belgrad, iar fiecare ediţie are loc într-un oraş diferit. 

Belgradul ar fi primul oraş din afară EEA (Zonei Economice Europene) care ar găzdui 
evenimentul. Sârbii, însă, nu sunt deloc încântaţi de această idee. 

50.000 dintre ei au ieşit duminică pe străzile Capitalei pentru a protesta împotriva unui astfel de 
eveniment. Cu icoane, steaguri, bannere şi prapuri, sârbii au mărşăluit prin Belgrad strigând: 
„Jos mâinile de pe copiii noştri” sau „Opriţia parada ruşinii”. 

În urma discuţiilor apărute, preşedintele Vucici a declarat că o decizie finală privind 
desfăşurarea „EuroPride” se va lua între 5 şi 10 septembrie. 

Interesant este că Serbia are, de cinci ani, un premier LGBT. Ana Brnabici este lesbiană în mod 
asumat. Cu toate acestea, ea nu a participat sau a promovat ideologia LGBT în rândul opiniei 
publice. 

https://ortodoxinfo.ro/2022/08/16/video-50-000-de-oameni-au-iesit-in-strada-la-belgrad-
impotriva-unui-eveniment-lgbt-care-ar-urma-sa-se-desfasoare-in-capitala-serbiei/ 

https://ortodoxinfo.ro/2022/08/16/video-50-000-de-oameni-au-iesit-in-strada-la-belgrad-impotriva-unui-eveniment-lgbt-care-ar-urma-sa-se-desfasoare-in-capitala-serbiei/
https://ortodoxinfo.ro/2022/08/16/video-50-000-de-oameni-au-iesit-in-strada-la-belgrad-impotriva-unui-eveniment-lgbt-care-ar-urma-sa-se-desfasoare-in-capitala-serbiei/

