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EDITORIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tineri gorjeni trezi�i-v�! 
 

 Cu triste�e asist al�turi de tân�ra genera�ie la pierderea 
valorilor caracteristice unei na�iuni civilizate. Ca cet��ean al ora�ului Motru 
am avut parte de o educa�ie modest�, gata  oricând s� fac� fa�� 
vicisitudinilor oric�rui regim politic de guvernare. M� îngrijoreaz� îns� 
ast�zi, paradoxal, nu educa�ia tinerilor ci mentalitatea retrograd� a celor ce 
confer� educa�ia �i mijloacele pragmatice a acesteia. 

Am a�teptat, ca „municipiul” Motru s� ofere perspective minime de 
trai pentru a m� putea bucura de cei ce îmi vor fi elevi. Nu am rezistat mai 
mult îns� de doi ani de la absolvirea studiilor, iar ca familist am fost nevoit 
s� îmi schimb domiciliu. Cine se face vinovat de aceast� situa�ie dac� nu 
chiar autorit��ile locale �i cei ce au îndr�znit s�-�i însu�easc� bunurile 
comunit��ii?  Se în�eal� domnii cu pricina crezând c� ei �i urma�ii lor nu 
vor întâmpina greut��i în administrarea averilor acumulate ilegal. L�sând la 
o parte mânia lui Dumnezeu fa�� de a�a zi�ii agnostici semidoc�i, timpul le 
va rezolva pe toate �i istoria a consemnat asta. 

Nu mai vorbim de lipsa de profesionalism de care dau dovad� în 
elaborarea unor  proiecte într-adev�r inedite dar nu  stringente. 

Indignarea mea este �i mai mare când în ciuda celor întâmplate 
ignoran�a, teama �i lipsa de motiva�ie constituie câteva din cauzele reale la 
solidaritatea localnicilor. Sper ca acest slogan s� constituie un reper pentru 
o implicare activ� a tinerilor la via�a comunit��ii locale. 
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UNIVERSALITATE �I DISCORDAN�� 
 

Prof. Cioab� Ionel 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolul de fa�� d� posibilitatea cititorului s� în�eleag� viitorul 

��rilor capitaliste din perspectiv� atât politic� cât �i moral�. Este mai 
degrab� o compila�ie a unor autori de anvergur� cultural - 
interna�ional�. 

 
Dac� n-ar fi cultura n-ar putea exista religia, dar pentru c� este 

religie, este �i cultur�. Existând �i una �i alta pentru fiecare dintre noi 
rezid� speran�a c� viitorul poate fi elucidat. 

Într-o societate mizerabil� adev�ratul intelectual este acela care 
în�elege c� sensul vie�ii sale nu este stârpirea snobismului �i a corup�iei, ci 
mai degrab� înl�turarea r�ut��ii din el însu�i. 

Cea mai mare bucurie a unui intelectual este aceea de a-�i g�si 
lini�tea în c�r�ile care s�-i satisfac� capriciile inexorabile ale cerbiciei 
sale. 

Ceea cel opre�te pe om în drumul s�u c�tre o cunoa�tere autentic� 
este îns� lipsa de modestie sau „slava de�art�” cum o nume�te teologia. 

Mândria este o stare incomod� sufletului, o pl�smuire  diabolic� a 
c�rei rezultate inedite sunt euforice îns� repercusiunile ulterioare extrem 
de dureroase. Lipsa de sociabilitate, incapacitatea de a schimba câteva 
cuvinte cu oamenii simplii sunt doar câteva din insuccesele acestei tr�iri. 
O atitudine reveren�ioas� nu este o tr�s�tur� caracteristic� acestor oameni. 
Chiar dac� exist�, rezid� doar la suprafa�� �i nu se poate eluda 
deprinderile despotice lipsite de duhul dragostei �i al bunei în�elegeri. 
Fiind o stare incomod� sufletului, cu timpul nervozitatea �i stresul devin  

insuportabile pentru întreaga fiin�� alterând capacit��ile psiho-fizice 
ale trupului. Cu timpul, ele devin incapabile s� riposteze la ulterioare 
atacuri posibile. A�a se explic� de ce mândria mai este numit� �i 
„r�d�cina tuturor relelor.” 
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 “Reaua întrebuin�are a mediului înconjur�tor se face abuziv �i 
provocator de cei puternici care nu se intereseaz� de lume, ei urm�resc s�-
�i realizeze interesele economice, politice sau de alt ordin”1, c�ci omul 
p�c�tos tr�ie�te pentru a mânca �i pentru a avea, spun scriitorii biserice�ti. 
   „Globalizarea ��rii noastre care tocmai s-a realizat nu se întinde 
numai la nivel macroeconomic, ci p�trunde �i în toate structurile micro-
sociale, pân� în îns��i persoana omeneasc�, insuflând duhul s�u 
distructiv, care este spiritul banului.” 2 Astfel, decât s� fii un curat - 
mizerabil mai bine un mizerabil-curat. 
 ”Prin logica dezvolt�rii toate activit��ile umane se transform� în 
activit��i economice, a�a cum, prin morala dezvolt�rii, singurele valori 
r�mân cele economice.”3 Ce sens ar mai avea îns� dezvoltarea f�r� o 
prealabil� �inut� moral� care s� concretizeze certitudinea dezvolt�rii. 

„Numesc om pe cel ce a ajuns departe de umanitate �i a înaintat 
spre Dumnezeu Însu�i”4, spunea un mare teolog al zilelor noastre. 

“Din moment ce s-a schimbat punctul de referin�� sau atrac�ie al 
omului, puterile sufletului nu mai folosesc lucr�rile sim�urilor, ci sunt 
folosite acestea. În loc ca sufletul s� se concentreze în el �i, în continuare, 
în Dumnezeu �i s� uneasc� astfel toate cele sensibile �i în cele din urm� e 
înrobit prin intermediul sim�irilor de acestea.”5 Nu e de mirare faptul c� 
ast�zi în �coli educa�ia este o problem� oarecum compatibil� vremurilor 
la care se referea marele nostru istoric Nicolae Iorga. 

     „Pentru aceasta, în afar� de ce strecoar� o �coal� care toat� nu 
face decât s� cultive for�a �i s� încurajeze violen�a �i de ce se poate culege 
dintr-o publicistic� de continu� iritare, se cere o atent� �i r�bd�toare oper� 
de autoeducare a genera�iei actuale, care apoi s� fac� tot posibilul pentru 
ca urma�ii s� fie crescu�i în acest spirit.”6 Cauza acestor preocup�ri 
vetuste este anticipat� cu mul�i ani în urm� de marele scriitor rus F.M. 
Dostoievscki.     

“Din momentul in care întreaga omenire va p�r�si credin�a în 
Dumnezeire (�i cred c� aceast� perioad� va veni �i ea o dat� �i o dat�, 
aidoma erelor geologice), concep�ia despre lume care mai st� înc� în 
picioare azi se va pr�bu�i de la sine, f�r� s� fie nevoie s� ne întoarcem la 
antropofagie, �i tot a�a �i no�iunile etice actuale vor disp�rea la rândul lor 
�i va începe o epoc� nou�. Oamenii se vor str�dui cu puteri unite s� 
smulg� vie�ii tot ceea ce le poate ea oferi, luptând în numele fericirii �i al 
pl�cerilor h�r�zite exclusiv lumii acesteia. O mândrie titanic�, divinat�, 
va în�l�a spiritual omenesc, �i pe fa�a p�mântului va ap�rea omul-zeu. 
Atotputernic prin voin�a �i �tiin�a cu care este înarmat, el va învinge clip� 

                                                 
1 Giorgios Mantzaridis, Globalizare �i Universalitate , Ed Bizantin�, Buc 2000,  pag 12 
2 Ibidem, pag 13 
3 Ibidem, pag 123 
4 Panaiotis Nellas ”Omul -Animal îndumnezeit” , Ed”Deisis” Sibiu, 1999  
5 Ibidem, pag 95 
6 Nicolae Iorga,Sfaturi pe întuneric, Ed Militar�, Bucure�ti 1977, pag 23 
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de clip� natura, de ast� dat� îns� definitiv.”7 Iat� de ce, „ceea ce numim 
<progres �i dezvoltare> s-a dovedit a fi siluire �i distrugere a naturii �i 
constituie �i pentru om o permanent� chinuire �i amenin�are cu moartea. 
Nevoia de a cerceta cu respect �i smerenie adev�rul lumi, de a reg�si 
rela�ia corect� cu ea este ast�zi cu adev�rat - �i pentru prima dat� în 
istoria omenirii - o chestiune de via�� �i de moarte.”8 Nu întâmpl�tor 
consider universalitatea politic� al�turi de cei ce nu au curajul s� o spun�, 
o solu�ie nu tocmai reveren�ioas� a politicii române�ti. A dovedit-o, o 
dovede�te �i o va dovedi istoria. 
 “Ast�zi, deja, impasul civiliza�iei occidentale nu mai este unul 
teoretic. El se manifest� în agonia �i absurditatea modului cotidian de 
via��. Aceast� civiliza�ie a <echilibrului groazei>, a programelor ra�ionale 
de <fericire general�>, a reziduurilor toxice, a consuma�iei nes��ioase, a 
înrobirii existen�ei umane de ideologiile totalitariste a ajuns s� amenin�e 
via�a la scar� universal�. 

În aceast� moarte general�, Biserica persist� în a a�tepta învierea 
mor�ilor. Atâta timp cât tradi�ia liturgic� ortodox� se va salva �i va 
func�iona, chiar �i ascuns� în parohii �i episcopii 
anonime, atâta timp cât m�re�ia teologic� se 
articuleaz� având ca ax central modul de via�� 
p�strat în cultul Bisericii, o civiliza�ie la antipodal 
celei occidentale supravie�uie�te în chip tainic �i 
un cuvânt universal, mântuitor pentru om, se 
z�misle�te a�teptând s� nasc�” 9 

Îmi impun imperios nelini�tea c� existen�a 
nu trebuie standardizat�, ci teandrizat� �i mai clar, 
hristologizat�,10adic� o via�� contradictorie celei 
spiritualist – intelectualist� este nefast� oric�rei 
existen�e umane. 
 
 

                                                 
7 F.M. Dostoievscki, Fra�ii Karamazov, vol. II, Ed. Univers 1982., pag 444-445 
8 Christos Yanaras, Abecedar al Credin�ei, Ed Bizantin�, Buc 1996, pag 209 
9 Ibidem, pag 201 
10 Apud, Pr. Prof.  S�pun Ion Viorel 
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 P�rintele Cleopa a fost un mare lupt�tor împotriva supersti�iilor 
f�r� fundament �tiin�ific �i cu atât mai mult teologic. Articolul de fa�� 
nu face altceva decât s� confirme acest lucru. El este un extras din 
colec�ia „Ne vorbe�te P�rintele Cleopa”, o colec�ie care a avut �i are un 
mare impact asupra tinerei genera�ii dar �i asupra întregii cre�tin�t��i. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 

                                            IDOLUL NOROC 

Pr. Arhim. Cleopa Ilie 

 
 

 

Am v�zut pe unele pomelnice pe 
care le aduce�i, c� pomeni�i pe 
dracul Noroc, zicând : " pentru 
norocul fetei, pentru norocul 
b�iatului, pentru norocul familiei 
". Ce mi-ai pus pe dracul pe 
pomelnic ? Voi �ti�i cine a fost 
noroc ? Cel mai mare demon, 
care a secerat milioane de suflete. 
Voi vede�i c� pân� la venirea lui 
Iisus Hristos, China care se 
închina la idoli, India si Japonia 
si Insula Java �i atâtea state care 
se închin� înc� la diavoli, lui 
Brahma, lui Buda, lui Kri�hna, 
lui Zoroastru �i la to�i dracii ? 
Voi �ti�i c� pân� la venirea 

Domnului, oamenii s�lbatici �i 
nebuni pentru fiecare p�cat aveau 
un zeu ? Marte, zeul r�zboiului. 
Când aduceau statuia lui, îndat� 
trebuia s� fac� r�zboi s� omoare 
cât mai mul�i oameni, c� a�a-i 
pl�cea. Venera, zei�a discordiei. 
Când îi aducea statuia, trebuia ca 
to�i s� se sf�deasc� �i s� se bat�, 
c� a�a-i pl�cea zei�ei discordiei.
 Nemfis, zei�a frumuse�ii. 
De-acolo ne-au r�mas cerceii �i 
podoabele femeie�ti. Când o 
aducea, îi punea cercei de aur, îi 
punea în nas verigi de aur, îi 
punea m�rgele de aur, �i to�i 
trebuiau s� fie pudra�i, cu 
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zorzoane �i cu inele �i cu cercei 
�i s� joace în fa�a ei. C� a�a-i 
pl�cea zei�ei Nemfis. Apoi 
Afrodita, zei�a desfrâului. Îi 
aducea statuia ei �i o tr�geau într-
o p�dure deas� �i acolo b�rba�ii 
cu femeile f�ceau cele mai mari 
urgii înaintea ei, c� a�a îi pl�cea 
ei, desfrâul �i urgiile. Era Neptun, 
zeul apelor, Uranus, zeul 
p�mântului. Era si Moloh, zeul 
fericirii, la romani, la sumerieni 
�i la cartaginezi. Cum era acest 
zeu Moloh sau noroc, cum îi 
zicem ast�zi ? Îi purta statuia 
într-o c�ru�� cu dou� ro�i, f�cut� 
din arama sau din argint. În 
spatele zeului Noroc avea un 
cuptor de aram� �i în fa�a lui o 
tigaie de aram�; �i-i d�dea foc lui 
Noroc pe la spate, pan� se 
înro�ea �i tigaia �i el. Popii lui 
purtau în mâini ni�te securi mari, 
ascu�ite. Ce jertf� primea Noroc ? 
Numai copii sugari de la mamele 
lor. Veneau în satul t�u, de unde 
e�ti tu. Tr�geau c�ru�a lui Noroc 
cu tigaia ro�ie, înfierbântat� �i 
strigau, b�tând din palme : " Cine 
vrea s� aib� noroc, s� aduc� jertfa 
lui Noroc ! Cine vrea sa aib� 
noroc, sa aduc� jertfa lui Noroc 
!..." Auzi nebunele de femei, 
ziceau una alteia : " Cum�tra î�i 
dai copilul ? " " Îl dau, ca s� am 
noroc ! " Lua muierea copilul de 
la tata, îl d�dea în mâna 
slujitorului idolesc, îl t�ia buc��i 
�i îl punea în tigaia lui Noroc s� 
se frig�. Pân� la 40-50 de copii 
punea o data în tigaia aceea. 

Mirosea în urma lui numai a 
friptur� de copii proaspe�i.                                 
 A�a a secerat dracul Noroc 
milioane de copii. S-au dus 
mamele lor în fundul iadului ! 
Acolo stau în vecii vecilor ca au 
dat jertf� lui Noroc. Voi nu 
vede�i ce zice Isaia ?  "Vai de 
cei ce fac mas� dracilor �i aduc 
jertf� lui Noroc ". �i voi, 
cre�tinilor, scrie�i noroc pe 
pomelnic. Vai de mine ! Mare 
nebunie, mare r�t�cire ! N-ai pe 
Dumnezeu ? Pui pe dracul Noroc 
? Numai ce auzi pe be�ivi la 
crâ�ma zicând : ,, Hai noroc, 
cum�tre !" Uneori vezi cre�tini pe 
drum c� se salut� :                                 
 " Hai noroc, vecine !". 
Dac� l-ai întreba cine-i Noroc, nu 
�tie, dar �tie s�-l pomeneasc�. 
Mai chemi pe dracul Noroc, dup� 
atâtea mii de ani ? Te închini la 
satana ? Zi : " Buna ziua, cum�tre 
! Bun� ziua, vecine ! Bun� seara, 
m�tu�� !" Când zici, bun� ziua, 
ar��i c� Dumnezeu e bun. V� rog 
s� nu-l mai pune�i pe pomelnicele 
voastre �i nici s� nu-l mai 
pomeni�i pe idolul " Noroc "! 

 

 

 

2. 

Fig 1 �i 2. Semne idole�ti 
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M��TI SOCIALE 
 

Burche Nicoleta Alexandra 
  
                     
Trec pe lâng� tine, te bruscheaz�, 
dar dup� ce v�d cine e�ti �i cum 
ar��i, î�i cer scuze. Tipic 
oamenilor…., tipic oamenilor fal�i, 
cu false impresii, false concep�ii; 
ipocri�ii din ziua de azi,….culmea 
cei care compun �i conduc lumea. 
Ar��i bine, e�ti acceptat. Lumea 
comenteaz�, bârfe�te pe concep�ii 
mai stupide decât îns��i gândirea lor 
bolnav�. To�i se nasc critici, unu’ 
mai prost decât cel�lalt, fiecare cu 
câteva concep�ii despre lume, despre 
valorile morale, despre absolut tot 
ceea ce-i înconjoar�. Se cl�de�te 
astfel o lume din c�r�i de joc, 
vulnerabil de false �i predispuse la o 
pr�bu�ire grandios de slab 
observabil�. Numai ochiul format 
percepe  aluzia  ce st� ascuns� în 
tenebrele societ��ii moderne. 
                   Mul�i recurg la m��ti 
periculoase, al�ii lupt� drept �i spun 
ceea ce v�d,…ceea ce 
percep,……considerat la fel de 
periculos într-u cât nu conchide 
cursului firesc al  mediului format 
pe asemenea nonvalori. Opiniile �i 
concep�iile nu vor conteni s� 
existe,….e ceea ce face aceast� lume 
s� tic�ie la cursul normal al zilei, la 
fel cum este adev�rat c� ceea ce 
gândim �i zicem confer� o alur� 
subiectiv�,….pentru c�  altfel nu 
poate fi. 
Fiecare î�i atribuie lumea a�a cum o 
percepe,…bazându-se de altfel pe 
propria hart� creat� de sim�uri, 

percep�ii �i curajul de a fi unic în 
gândire; În vis suntem selecta�i de 
propriile fantezii,..îns� în realitate ne 
conducem dup� coruptibilitatea 
abrupt� a lumii; a�a cum în fa�a 
lupului, oaia e întotdeauna vinovat�, 
a�a �i în contextul actual conteaz� 
dac�  e�ti sau nu viclean , bogat sau 
s�rac, cu bunul sim� dezvoltat din 
punct de vedere moral sau invers. 
 Dac� prive�ti îndeajuns de 
mult �i bine aceast� situa�ie, tinzi s� 
afirmi un adev�r pus la îndoial� de 
unii, dar acceptat de al�ii. Acela c� 
jungla ce încerci s� o în�elegi,de 
multe ori se dovede�te a fi mult prea 
mare s� o cuprinzi cu ochiul min�ii, 
�i mult prea rapid� s� o po�i aduce la 
ritmul t�u, iar cum în spate nu po�i 
merge,……pe loc nu se cuvine s� 
ba�i pasul,….rezultatul ar consta în a 
te face s� alergi o via�� întreag� 
pentru un 
r�spuns ce, 
dac� e  analizat, 
duce la alte 
întreb�ri. 
 Totul se prefigureaz�  într-un contur 
de societate primitiv�, unde fiecare 
î�i conduce propriul bal mascat  în 
compania unor marionete demne de 
un respect deghizat, iar critica 
constructiv� ce sose�te din p�r�ile 
l�turalnice are subtilele ei neajunsuri 
�i ca orice lucru nesatisf�cut , devine 
o �int� u�oar� pentru subiectivitatea-
i specific�. Mul�i critic� la rândul lor 
critica altora, considerând o mai 
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bun� dovad� de adev�r propria lor 
p�rere �i confund� de multe ori 
viziunea lor cu viziunea 
majorit��ii,…astfel definind ceea ce 
cred ei c� înseamn� obiectivitatea. 
        Ciudat îns� mi se pare cum 
întregul sistem interior al cuiva se 
bazeaz� pe un factor 
exterior;….cum ceva ce e personal 
devine public, cum tot ce se 
stabile�te între elementele 
componente ale acestei lumi dificile 
define�te un cerc ame�itor. Tot ceea 
ce înv���m provine din afar�,…iar 
ceea ce prelucr�m în interior î�i 
g�se�te un drum spre 
exterior,….unde este l�sat acolo s� 
pluteasc� în deriv�, pân� când este 
cules �i reconfigurat de un altcineva, 
mulat �i adoptat de o alt� minte cu 
capacit��i intelectuale promi��toare.  
A�a creeaz� aceast� lume oameni de 
genii,…a�a creem cu to�ii un loc 
prielnic pentru ca aceste genii s� 
evolueze �i s� progreseze dând astfel 
na�tere unui nou capitol în istorie; 
îns� ce se întâmpl� când printr-o 
voin�� a majorit��ii, acest mediu este 
corupt? Iar cel ce dore�te s� scoat� 
la lumin� adev�rul, sufocat de 
minciun�,.. ajunge undeva în 
subsolul societ��ii,..uitat, pr�fuit ori 
într-un caz mai nefericit, omorât  de 
ignoran�a lor.  
           Suntem elevi, fiecare cu 
visele ce ne domin� mintea, fiecare 
cu dorin�ele ce ne mistuie inima, dar 

suntem înc� la început,….iar ceea ce 
vedem când privim înapoi, rareori 
ne ofer� for�a s� continu�m înainte, 
acea  superficialitate ce se aude 
plutind în aer ne izbe�te de propriile 
defecte, acea stranie form� ce 
mascheaz� adev�rul pur �i de multe 
ori deranjant. 
Doar o mic� pic�tur� �i spulber� 
esen�a unui om, convertindu-l în 
neadev�r colorat cu zâmbete pl�cut 
de dureroase �i minciuni albe p�tate 
cu mirosuri îmbietoare. Suntem 
produsul unui mediu care de  multe 
ori promoveaz� o logic� murdar� ce 
se cere cur��at�, o stupiditate  ce se 
vrea moral�…iar lumea participant� 
superficial de nep�s�toare compune 
un mediu prielnic agrav�rii unei 
situa�ii tranzitorii ce adun� adep�i 
prin mijloace accesibile tuturor. 
           Oameni bolnavi de atâta via�� 
plin� de lacune cu vid, mizerie 
ordonat� mai plin� de sens ca 
niciodat�, lucruri puerile ce con�in 
probe de via�� matur�,…..tot ceea ce 
se vede, dar la o privire mai atent�, 
toate acestea sunt doar un fir de 
nisip ce mângâie timpul �i am�ge�te 
omul dornic s� lase o urm� pe plaja 
sor�ii…..Mul�i vor s�-�i aud� urma 
pa�ilor trecu�i �i s� simt� amploarea 
celor ce vor veni…… 
    
  
 

 
 
 
 
 

Fig 3. Muzeul Na�ional Brukenthal Sibiu 
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Gre�eala ta c� abia când prietenii i�i întorc spatele 
Tu i�i regre�i pacatele 

�i vrei s-o iei de la inceput 
Dar nu mai ai când , ca e�ti mort de mult. 

�i-au murit speran�ele 
�i-ai dat la o parte toate visele 

E urât s� nu ai pe nimeni aproape 
�i s� sim�i c� te stingi tot mai repede... 

 
Mainerici Natalia 

Clasa a 10-a B,  Grupul �colar Energetic Nr.1, Târgu-Jiu  
 

  AVANTAJELE UNIFIC�RII POPOARELOR 
 

Omraam Mikhael Aivanhov 
 

 
 
 
 
 

Fig. 4. Steaua lui David 
 

 Scriitorul bulgar este un mare critic constructiv, dar cu gre�eli 
fundamentale în materie de teologie cre�tin�. Articolul publicat face parte din 
colec�ia Izvor nr. 208 cu titlul „Egregorul Porumbelului libert��ii”. 
 
  Câte ��ri mari, care formeaz� acum o unitate, erau formate nu 
cu mult timp în urm�, din state separate care se r�zboiau între ele. Într-o zi ele 
au în�eles ca unitatea era preferabil� �i, dup� ce s-a f�cut, ele au devenit 
veritabile puteri. Dar este înc� o etap� insuficient�, c�ci fiecare din aceste ��ri ce 
reprezint� realmente o putere real�, simte c� vecinul îi face concuren��: este 
nelini�tit�, cel�lalt la fel, �i iat�-le deci preg�tindu-�i armamentele. Atunci, cum 
crede�i c� se va sfâr�i aceasta? Printr-o distrugere reciproc�.. 

 Toate ��rile trebuie s� în�eleag� deci c� a venit momentul pentru o unitate 
mult mai vast�, mult mai larg�: toate statele de pe P�mânt trebuie s� se uneasc� 
�i aceast� unificare, ca �i în organismul uman, va produce s�n�tatea, bun�starea, 
for�a. Omenirea n-a ajuns înc� s� fie s�n�toas�: ea este bolnav�, canceroas� 
pentru c� filozofia separ�rii domne�te peste tot. Fiecare încearc� s� lucreze 
numai pentru �ara sa, pentru familia sa, pentru el însu�i. Ei bine, aceast� 
tendin�� va crea mereu complica�ii �i r�zboaie, c�ci în aceast� împ�r�ire vor 
exist� totdeauna interesele unora sau altora care vor fi r�nite. Trebuie acum 
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simplificate lucrurile, convinse ��rile lumii întregi c�, dac� accept� s� se 
uneasc�, to�i oamenii vor tr�i mult mai bine: nim�nui nu-i va lipsi nimic, to�i 
vor tr�i în abunden��, liberi s� c�l�toreasc�, s� se întâlneasc�, s� se iubeasc�, s� 
se distreze, s� creeze. 

 În trecut, când omul nu era în stare s�-�i l�rgeasc� orizontul con�tiin�ei în 
afara intereselor castei sale, tribului sau na�iunii sale, ideile de separare î�i 
aveau ra�iunea lor de a exista. Chiar mari Ini�ia�i, ca Moise, de exemplu, au 
între�inut aceste idei, c� trebuie luptat împotriva popoarelor str�ine, �i Moise 
însu�i lua parte la aceste r�zboaie. În acea epoc� era imposibil de a face 
în�eleas� dragostea fratern� �i necesitatea unei familii universale. Dar acum, 
este altfel, �i cu rapiditatea mijloacelor de comunicare �i informare, p�mântul a 
devenit, deodat�, atât de mic încât este momentul pentru oameni s� în�eleag� c� 
trebuie s� suprime frontierele �i s� se uneasc�, pentru ca lumea întreag� s� 
devin� o familie. Se duce r�zboi, dar pentru a ap�ra ce? Privi�i cum to�i se 
înc�p��âneaz� s� apere o stare de lucruri care este destinat� dispari�iei. Curând 
vor fi ru�ina�i s� descopere cât de m�rginit era punctul lor de vedere. 

Totu�i, la ora actual� se constat� c� o întreag� munc� se încheag� în 
con�tiin�e, �i ve�i vedea cum se va intensifica, gra�ie, dac� nu adul�ilor, atunci 
tinerilor. C�ci deja, se observ� cum tinerii îi oblig� pe adul�i s�-�i l�rgeasc� 
concep�iile, s� renun�e la rasism, na�ionalism, la intoleran��: ei nu mai pot 
suporta aceste idei înguste care sunt la originea tuturor r�zboaielor. Da, vine un 
tineret care va zdruncina din temelii totul în lume: atât în Rusia cât �i în 
America, el va s�vâr�i o revolu�ie formidabil�.  

Conduc�torii politici î�i închipuie, de multe ori, c� destinul unei ��ri este în 
mâinile lor. Poate, câtva timp, pot s� aib� aceast� iluzie, dar aceasta nu dureaz�. 
To�i aceia care au crezut c� totul depindea de ei au sfâr�it r�u. Tiranii sfâr�esc 
întotdeauna r�u: fac s� cad� câteva capete, �i apoi într-o zi, va c�dea capul lor, 
într-o manier� sau alta. C�ci, în realitate, nu oamenii cât de puternici ar fi ei 
dirijeaz� destinul omenirii, ci foarte înalte Entit��i invizibile care observ� �i 
controleaz� cursul evenimentelor. 

 Privi�i toate aceste imperii formidabile care au f�cut s� tremure lumea, �i 
care au disp�rut, îngropate în pulbere sau în nisipurile de�ertului. Da, exist� alte 
Inteligen�e, alte For�e care lucreaz� într-un scop pe care noi nu îl cunoa�tem. 
Trebuie deci ca oamenii s� încerce s� în�eleag� �i s� fie mai smeri�i, dac� nu, 
mai devreme sau mai târziu, î�i vor sparge capul. Chiar �i societ��ile secrete 
care credeau c� vor domina lumea, n-au ajuns niciodat� s-o fac�, �i multe dintre 
ele au �i disp�rut astfel. În timp ce, acei care urmeaz� proiectele Divinit��ii, 
marii Ini�ia�i, chiar dac� au fost adesea c�lca�i în picioare �i masacra�i, idealul 
lor, acesta n-a disp�rut niciodat�. C�ci proiectele Divinit��ii înseamn� totdeauna 
mântuirea omenirii, eliberarea, fericirea sa, �i ele se vor realiza! 

 Dragii mei fra�i �i surori, Fraternitatea Alb� Universal� este aici pentru a 
reaminti oamenilor c� sunt copiii aceluia�i Tat�, Dumnezeu, care le d� via��, �i 
a aceleia�i Mame, natura. Atunci, pentru ce s� se m�cel�reasc�? Pentru ce s� 
lupte unii contra altora? Este monstruos, lipsit de sens. Vede�i, nu putem obiecta 
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cu nimic la aceasta. Acceptând acest adev�r, nu mai putem continua s� ne 
separ�m, s� ne detest�m, nu este logic. Trebuie s� tr�im în concordan�� cu acest 
adev�r, sau atunci trebuie decis s�-l refuz�m, va fi mai corect a�a. Când nu ai 
nici acela�i tat�, nici aceea�i mam�, în cel mai r�u caz este permis a te lupta, dar 
s� faci ca mul�i cre�tini care, afirmând aceast� credin��, se m�cel�resc între ei �i 
îi m�cel�resc �i pe al�ii, atunci aceasta nu mai merge, este o contradic�ie 
formidabil�! 

 Dumnezeu este deasupra considera�iilor despre rase, na�ionalit��i sau 
popoare. El d� via�� tuturor. El nu i-a creat pe oameni pentru a fi, înainte de 
toate, arieni sau semi�i, slavi sau arabi, chinezi sau americani, El i-a creat, atâta 
tot. Doar ei, din cauza condi�iilor lor de evolu�ie, n-au putut face altfel decât s� 
se împart� în clanuri, familii, societ��i, ��ri. Dar într-o zi toate aceste distinc�ii 
care provoac� atâtea ostilit��i vor dispare, �i oamenii se vor sim�i to�i cet��eni ai 
lumii. Iat� ce este de salutat �i de dorit. Care este omul politic s� pretind� 
contrariul? S� vin� s� m� g�seasc� �i îi voi ar�ta matematic, �tiin�ific, istoric c� 
anumite moduri de a vedea lucrurile sunt perimate. 

 Cu câteva decenii în urm�, francezul care ar fi 
îndr�znit s� preconizeze o reconciliere cu germanii ar fi fost 
împu�cat. Acum, când este o idee dobândit�, nu se mai 
împu�c� nici francezii, nici germanii; ei î�i întind mâinile, î�i 
fac vizite, se iubesc �i chiar aduc pe lume gr�mezi de mici 
franco-germani. Atunci, de ce n-ar fi o reconciliere între 
toate celelalte popoare? Germanii �i francezii au devenit 
prieteni, bine, am în�eles, dar aceasta n-a schimbat mare 
lucru: al�i du�mani a�teapt� la pând� momentul de a-i 
înghi�i. Trebuie deci f�cut� o unitate mult mai vast� pentru a putea sc�pa cu 
adev�rat de toate pericolele. Dac� nu, s�rmanii oameni, nici armele, nici 
diploma�iile lor nu îi vor salva. Dar în curând, în fa�a amenin��rilor care vor 
plana peste omenire, to�i vor fi obliga�i s�-�i întind� mâna. 

 Evident, Marte, instinctul de agresivitate va exista totdeauna, de aceea 
omul va sim�i tot timpul nevoia de a se lupta �i de a ob�ine victorii. Scopurile �i 
mijloacele se vor schimba, dar nevoia, tendin�a nu vor dispare. Omul are dreptul 
de a declara r�zboi lumii întregi pentru c� este o trebuin�� pe care natura a pus-o 
în el. Da, are dreptul, dar numai cu armele dragostei �i luminii. În viitor, 
r�zboiul a�a cum exist� ast�zi sub forme atât de devastatoare va dispare: 
oamenii vor în�elege cât de costisitoare sunt aceste r�zboaie, în toate domeniile, 
�i vor înceta s� se m�cel�reasc�. Dar oricum instinctul r�zboinic va persista.  
 Inteligenta cosmic�, ea îns��i, nu vrea ca el s� se sting�; oamenii vor 
continua s� se bat�, dar sub alte forme �i instigatorul, în loc s�-i distrug� pe 
al�ii, le va da via�a, bog��ia, lumina, dragostea. �i va fi atât de frumos. Vor 
exista deci totdeauna b�t�lii, dar de un alt fel, ca b�t�liile care se duc în spa�iu 
între stele �i sori care î�i lanseaz� f�r� încetare s�ge�i de lumin�.   
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DIVERTISMENT 

 
 
 
 
 
 
 

 
Î: De ce n-au voie salaria�ii de la guvern sa se uite pe fereastr� diminea�a?  
R: C� n-or s� aib� ce sa mai fac� dup� amiaz�. 
 

*** 
Î:  �tia�i c� Funar are sânge de ungur ?  
R: Pe bara din fa�� de la ma�in� !!!!! 
 

*** 
Î:  Care este cea mai lung� ma�in� din lume ?  
R : Trabantul: trei metri ma�in�, zece metri fumul. 
 

*** 
Î: Care este diferen�a dintre un copil somalez si o minge de ping-pong?  
R: 2 grame. 

*** 
Legenda spune c� primul om care a ap�rut în Transilvania a fost un ... 
ungur. Si dup� ce a desc�lecat de pe cal, s� bea apa, când s-a întors nu a 
mai g�sit calul, ci numai un bile�el, pe care scria:  
     "Mul�am' fain" ! 

*** 
Atunci când un în�elept î�i spune c� e�ti prost, trebuie sa-�i dea de gândit.  
         Atunci când un prost î�i spune c� e�ti prost, trebuie s�-l ignori.  
         Singura problema e: de unde �tii care-i prostul si care-i în�eleptul ? 

*** 
Când vom înv��a ceva despre creier? - întreb� un elev.  
      - Peste vreo dou� luni - r�spunde profesorul.  
      - Acum avem altceva în cap. 
 
 
 
 
 

 



���������	�
��������������������������������������������������������������������������������� �� 	� �� � � � �

 16 

 
RETROSPECTIV� SEMESTRIAL� 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
� 1 ianuarie 2007  
�ara noastr� devine membr� a 
Uniunii Europene dup� mai 
bine de 16 ani de negocieri cu 
statele membre. 
 
� 7 februarie 2007  
PF. Teoctist, Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române, a 
împlinit vârsta de 92 de ani. 
 
� Martie – iunie 2007  
România a avut parte de o 
inedit� instabilitate politic�, 
astfel încât pre�edintele 
României Traian B�sescu, a 
fost suspendat de c�tre 
Parlamentul României. 
Sprijinit de U.E.,care s-a opus 
de la început suspend�rii sale, 
pre�edintele a fost reales de 
popula�ia României în 
procentaj de 75%. 

 
 
Fostul prim ministru Adrian 
N�stase  este cercetat penal pe 
motiv de corup�ie �i abuz de 
autoritate. 
 

 Sunt acuza�i de colaborare cu 
securitatea unii  capi ai 
Bisericii Ortodoxe Române �i 
anumi�i preo�i. I.P.S 
Bartolomeu Anania, 
I.P.S.Teodosie Snagoveanu, 
I.P.S Nicolae Corneanu au 
recunoscut oficial c� au avut 
leg�turi cu securitatea dar nu 
de a deconspira secretul Sf. 
Spovedanii cum nejustificat 
acuz� presa din România. 
 
� 19 aprilie 2007     
         Pre�edintele Traian 
B�sescu a anun�at c� nu va 
merge la votul din Parlament, 
privind suspendarea sa din 
func�ie, �i a f�cut de câteva ori 
apel la ini�iatorii acestui 
demers, s� calculeze 
consecin�ele lui asupra 
României. 
Geoan� îl atac� dur pe B�sescu 
cu dou� note „scurse“ de la 
SRI 

 
În plina epoc� a bile�elelor, 
pre�edintele PSD, Mircea 
Geoan�, a ie�it în fa�a presei cu 
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dou� dovezi „incendiare” care 
ar proba c� Traian B�sescu 
face poli�ie politic�. Este vorba 
de copia xerox a dou� note 
f�r� antet, f�r� num�r de 
înregistrare, f�r� adresant, 
despre care Mircea Geoan� 
„�tie” c� sunt scrise de mâna 
lui Florin „Coldrea”, prim-
adjunct al SRI, la solicitarea 
lui Traian B�sescu 
 
� 19 mai 2007 
 În jur de trei sferturi din 
români au votat, la 
referendum, împotriva 
demiterii pre�edintelui Traian 
B�sescu. A�a arat� rezultatele 
sondajelor la ie�irea de la urne, 
realizate, în cooperare, de c�tre 
patru institute de sondaje. 
Astfel, conform exit-poll-ului 
efectuat de c�tre Insomar �i 
Metro Media Transilvania 
(MMT), 75 la sut� dintre 
reponden�i votaser� împotriva 
demiterii �i 25 la sut� pentru 
reîntoarcerea lui B�sescu la 
Palatul Cotroceni. Aceste date 
erau valabile pentru ora 18.00. 

 
                  
 

� 7 iunie 2007 
 Negocierile PNL-PSD au 
intrat în impas. Sup�ra�i c� 
„domnul premier T�riceanu nu 
are nimic de oferit PSD”, 
Mircea Geoan� �i negociatorii 
social democra�i au refuzat s� 
mai mearg� ieri la întâlnirea cu 
liberalii de la Vila Lac 1, 
oprindu-se, în schimb, la o 
strategie „de teras�”, la 

Restaurantul Casa Doina. 
Invita�ia a venit de la C�lin 
Popescu-T�riceanu, care i-a 
chemat pe pesedi�ti la „o 
discu�ie” despre situa�ia 
politic� din �ar�, înainte de 
întâlnirile de ast�zi de la 
Cotroceni. 

 
 
� 13-19 iulie 2007 
 Petre Popeang�, deputat de 
Gorj din partea Partidului 
România Mare, a organizat o 
excursie la Bruxelles pentru 
tinerii organiza�iei de tineret, 
filiala Gorj. Au participat 67 
de persoane care au beneficiat 
de un seminar politic expus 
chiar în cl�direa oficial� al 
Parlamentului European.  
 

� 30 iulie 2007  
PF. Teoctist, Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române a 
trecut la cele ve�nice dup� 21 
ani de p�storie. 
 
 

� 3 august 2007 
 Florian Piti�, actor �i artist de 
mare anvergur� na�ional� a 
decedat dup� ce o activitate 
laborioas� în cadrul 
televiziunii �i a radioului din 
România. 

 
Liderii politici s-au certat, pe 
aplicarea legii pensiilor, dup� 
ce pre�edintele Traian B�sescu 
a anun�at c� o va promulga 
numai dup� ce Guvernul va 
prezenta sursele de finan�are, 
ca s� previn� o eventual� 
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escrocherie electoral�. 
Premierul C�lin Popescu 
T�riceanu a avertizat c� nu va 
renun�a sub nici o form� la 
majorarea pensiilor. 
Cresc pensiile -> cre�te 
consumul -> se adun� mai 
mult TVA. 
Executivul face echilibristic� 
pe ghea�� sub�ire, cu m�rirea 
pensiilor. Solicitat s� detalieze, 
referitor la sumele care vor fi 
alocate Fondului de pensii de 
la Bugetul de stat, Varujan 
Vosganian a precizat, ieri, c� e 
vorba de „400-500 de milioane 
de euro”, care vor rezulta în 
urma cre�terii consumului, de 
pe urma major�rii pensiilor. 
Mai exact, ar fi vorba de TVA 
�i accize cuprinse în produsele 
�i serviciile pe care pensionarii 
le vor achizi�iona (aten�ie!) 
suplimentar, de la 1 ianuarie 
2008. 

 
 

� 20 - 24 august 2007  
A avut loc în Municipiul 
Târgu-Jiu, Festivalul Na�ional 
al Me�terilor Români, edi�ia a 
III-a. 
 
 Pe 27 august, de ziua 
na�ional�, Basarabia î�i face 
din nou bilan�ul. Din pacate, 
dincolo de Prut s-au adunat 
prea multe nereu�ite, prea                       
multe erori si prea multe 
necunoscute pentru viitor. La 
16 ani de la declara�ia de 
independen��, Republica 
Moldova r�mane în sfera de 
influen�a a Kremlinului. 

 
 Este elocvent faptul c� 
pre�edintele Republicii 
Moldova, Vladimir Voronin, a 
fost între 1989 si 1990 
ministru al afacerilor interne al 
Republicii Sovietice Socialiste 
Moldovene�ti, cu rang de 
general-maior. "A� împar�i 
ace�ti 16 ani în trei perioade pe 
care le-a� repartiza celor trei 
pre�edin�i ai Moldovei 
independente: Mircea Snegur, 
Petru Lucinschi si Vladimir 
Voronin", spune Vitalie 
Calugareanu, corespondentul 
Deutsche Welle la Chi�inau.  

 
 "La prima etapa s-au comis 
prea multe gre�eli diplomatice, 
urmate de framantari politice 
inutile, de pe urma carora 
oamenii de rand au devenit din 
ce in ce mai saraci si 
dezamagi�i. A urmat o alt� 
perioad�, în care corup�ia �i 
crima organizat� au stat în 
capul mesei, iar dezamagirea 
maselor s-a transformat în ur� 
�i disperare. A treia perioad�, 
care cel mai probabil se va 
încheia în 2009, poate fi 
caracterizat� prin nepotism, 
supu�enie în fa�a Kremlinului 
�i delir politic în raport cu 
vecinul european România", 
explica jurnalistul. 
 
 "Problema tratatului de 
baza dintre România �i 
Republica Moldova este pus� 
uneori la Chi�inau într-un mod 
pe care eu personal nu-l 
înteleg. Un tratat de baz� nu e 
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o chestiune cu care o parte 
vine la cealalt� parte �i îi cere 
intempestiv s�-l semneze! O 
asemenea abordare e 
ridicol�!", afirma 
conferentiarul universitar Dan 
Dungaciu.  
 
� 24 – 28 august 2007 
 Festivalul Interna�ional de 
Folclor î�i deschide por�ile 
pentru a treia oar� în 
Municipiul Târgu-Jiu. 

 
� 12 septembrie 2007 
 Este ales cel de-al �aselea 
patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române. Candida�ii la alegere 
au fost I.P.S. Daniel, 
Mitropolitul Moldovei, I.P.S. 
Bartolomeu Anania, 
Mitropolitul Clujului �i 
Feleacului �i Ioan Selejan, 
episcop Harghitei �i Covasnei. 
Dup� primul tur I.P.S Daniel a 
ob�inut 80 de voruri, I.P.S. 
Bartolomeu 62 de voturi �i 
P.S. Ioan 18. Dup� turul doi 

I.P.S Daniel a ob�inut 95 de 
voturi iar I.P.S. Bartolomeu 
65. Însc�unarea noului patriarh 
Daniel va avea loc pe data de 
30 septembrie 2007. 
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� �� � �� �� � �� �� �� �� ���
 
 
 
 
 
 
 

�
�

�

� � ������l�rie Marius – student teologie – istorie Caransebe� 
 „E o idee extraordinar� c� a ap�rut o astfel de revist� mai ales c� p�streaz� 
tiparele unei reviste de cultur�. Nu e nimic r�u c� abordeaz� o critic� constructiv� 
de�i la prima vedere pare a fi o revist� de scandal. Colegii mei ba chiar unii profesori 
apreciaz� curajul de a tip�rii o astfel de revist� cu toate c� faci parte înc� din 
sistem.” 
  
  
 2. Preda Manuel – profesor, absolvent al facult��ii de Istorie din 
Craiova. 
 „M� bucur c� am avut un coleg care a avut curajul s� se lupte cu diletan�ii în 
cele ale presei drept pentru care voi fi al�turi de tine. Pentru asta trebuie la început 
s� d�m o not� comercial� revistei pentru a face interesa�i �i cititorii de mâna a doua. 
Nu trebuie s� lipseasc� anun�urile publicitare �i posibilitatea de a face publicitate 
unor firme interesate. R�mâne îns� s� mai discut�m pe tema asta înainte de a o 
publica .” 
 
  
 3. Pr. Prof. S�pun Ion Viorel – masterand bursier al Institutului 
Ecumenic Ortodox din Padova �i Vene�ia, preot ortodox în Ferarra. 
 “Nu vreau s� te dezam�gesc dar �ansele de isbând� sunt foarte mici. �tii bine 
c� în România presa merge cel mai bine mai ales c� nu dispui de fonduri �i sus�inere 
pentru editarea ei. În plus mai e �i internetul care d� posibilitatea oamenilor de a citi 
presa direct de acolo nemaifiind nevoie s� o mai cumpere. Totu�i eu te voi ajuta cu 
ceea ce pot dac� î�i dore�ti foarte mult.” 
 
  

�

�
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�

�

�
 

ANUN�URI PUBLICITARE 

�

�

 

�

�

�

�

�

1. Revista�„�� � � � �� �� � �� �� � �– adev�rul mai presus de toate... 

 
                 2. Pierdut Certificat de Acordare a definitiv�rii pe numele Cioab� Ionel, 
seria E. Nr.00215446. Îl declar nul. 
 
                 3. Imaginile revistei au fost extrase de pe site-ul www.imagini.ro 
 
       4. L.T.C.O.R. Motru, face o campanie de ajutorare a celor nevoia�i. 
Doritorii pot solicita contul dechis la B.C.R. Motru sau la adresa redac�iei. 
Cont B.C.R. RO37RNCB0150019452620001, Cod fiscal 16427513 

��

�

	 � ���� �	����	���
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1. Peter Kunzmann, Franz/peter Burkard, Franz Wiedmann, 
ATLAS DE FILOSOFIE, trad. Din limba german� de 
Monica-Maria Aldea, enciclopedia rao Würzburg, 2004 
 
 
2. Dr. Gergeta Filiti, Dorin Matei, MILENIUL 
ROMÂNESC 1000 de ani de istorie în imagini, Editura 
Litera Interna�ional 2006, 
 
 
3. 1000 DE MINUNI ALE LUMII, Editura Aquila, Oradea 
2007, 
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Apare lunar, se g�se�te de vânzare la sediul redac�iei �i chio�curile de difuzare a presei 
din Municipiul Târgu-Jiu, Motru, Jud. Gorj �i Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedin�i.   
____________________________________________            

Parohia I „Sf. Nestor, Cod 215200, Mun. MOTRU, JUD. GORJ 
 Telefon, 0728353441, 

                                                       0720726006 
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