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EDITORIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avem o constituţie pe mǎsura unui popor model ca resurse, culturǎ şi 

civilizaţie dar superficial când vine vorba de drepturi şi cenzurǎ a presei adicǎ în 

parte credulǎ, în parte independentǎ şi egoistǎ. Semn cǎ minoritǎţile naţionale au 

o mare influenţǎ asupra dezbinǎrii populaţiei romanice care pânǎ nu demult era 

gata oricând sǎ se opunǎ oricǎrui sistem birocratic şi oligarhic  aşa cum ne 

învaţǎ istoria neamului nostru. Evident cǎ suntem victime a unui „sistem 

ticǎloşit”, care este capabil sǎ considere constituţional şi democratic alegerea 

guvernanţilor doar de mai puţin de 50% din locuitorii ţǎrii. Înşelarea opiniei 

publice este specificǎ organizaţiilor masonice şi nicidecum reprezentanţilor unei 

ţǎrii aleşi special pentru soluţionarea problemelor strigente a comunitǎţilor 

locale. A fost de apreciat guvernarea liberalǎ în alte contexte istorice dar nu 

uitǎm şi diletantismul politic a celor ce au provocat criza economicǎ dovedind 

indubitabil tolerarea corupţiei în toate sectoarele economoce şi sociale ale 

vremii. Intolerabil este mascarada electoralǎ facutǎ de cele mai multe ori 

ministerului educaţional care creazǎ oportunitatea jocurilor de culise pentru 

consolidarea noului guvern credibil înainte de voinţa poporului. Şi mai mârşavǎ 

este manipularea personalului didactic şi îndobitocirea noilor generaţii 

semidocte incapabile sǎ combatǎ noul sistem totalitar camuflat. 

 

I. C. 
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I.   ARTICOLE ŞI STUDII 

 

Viaţa spirituală în lumea  

  ssaattuulluuii  iinntteerrbbeelliicc  ddiinn  jjuuddeeţţuull  GGoorrjj    
  

AAnnddrreeii  PPooppeettee  --  PPăăttrraaşşccuu 

              În lumea satului românesc interbelic, problema cunoaşterii lui 

Dumnezeu în Biserica Ortodoxă se raporta la felul în care credinciosul şi-l 

reprezenta pe Dumnezeu, de altfel, aceasta fiind şi una din trăsăturile 

specifice fundamentale ale fiecărei religii sau credinţe.  

 Acest tip de reprezentare indica nivelul de accedere la divinitate şi 

structura relaţiilor cu ea. „Cine este Dumnezeu?”, „cum a apărut El?”, 

„care sunt trăsăturile Lui specifice?”, iată doar o serie din întrebările pe 

care ţăranul român din perioada interbelică şi le adresa, plecând de la 

început, pe calea rugăciunii fără prea multe cuvinte, la proeminenţa 

contemplaţiilor sale. Oportună, pe această cale, ni se arată şi observaţia 

făcută de Părintele Stăniloaie în anul 1938, când afirma că trebuie: „să ne 

dezobişnuim de a mai considera pe ţărani nişte copii care nu înţeleg şi nu 

se preocupă de nimic din ceea ce formează conţinutul credinţei şi, prin 

urmare, îi putem purta cu vorbe goale spuse pe ton sentimental”.
1
  

       Cu toate acestea, nu ştim ce se petrecea în mintea şi inima ţăranului 

căzut în genunchi, la rugăciune. Ştim însă că permanentul său contact cu 

natura, îl punea în directă cunoaştere constatatoare a măreţiei puterii 

creatoare a lui Dumnezeu. 

       În judeţul Gorj, viaţa religioasă a ţăranului, în care intră total poziţia 

creştină, alături de tradiţiile, credinţele, obiceiurile şi nu în ultimul rând 

sincretismele păgâno-creştine, nu poate fi neglijată. Tocmai de aceea ne 

propunem să identificăm specificul spiritual al spaţiul rural – dat de 

manifestările stratului păgân originar şi a elementului creştin adăugat – din 

                                                 
1 Apud, Preot Dumitru Stăniloae, Despre spiritualitatea poporului român, Craiova, 

Editura Scrisul românesc, 1992, p. 1. 
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această zonă a Olteniei, plecând de la imaginarul unei vieţi spirituale 

complexe.  

 Marcată de tendinţe în spiritul ortodoxiei, biserica a încurajat 

manifestarea personală, specifică, a credinţei atât la nivel personal, cât şi 

etnic, punând accent pe membrul activ al Bisericii, în speţă ţăranul, pentru 

care „Biserica rămâne o şcoală pentru întreg parcursul vieţii”. Experienţa 

vieţii, maturizarea în gândire, îl fac să înţeleagă altfel, mereu mai profund 

aceleaşi evenimente şi cuvinte, care se repetă în cadrul fiecărui an liturgic, 

originea şi esenţa sau miezul cultului aflându-se în însuşi sentimentul 

religios, care îl leagă pe acesta de Dumnezeu
2
.  

 Izvoarele cunoaşterii lui Dumnezeu, în lumea satului interbelic, din 

judeţul Gorj, erau diverse, bazându-se în primul rând pe relaţia „Om – 

Dumnezeu”.  

 Primele cunoştinţe despre Dumnezeu copilul de ţăran le primea, firesc, 

în familie. Aici auzea primele rugăciuni, la masă, înainte de culcare 

ş.a.m.d. 

 În plus, în casele ţăranilor gorjeni se găsea, adesea, câte o carte sfântă 

(Ceaslovul, Psaltirea sau chiar Sfânta Scriptură). Tot în casă, vedea şi 

primele icoane, în faţa cărora părinţii se rugau şi se închinau. Tot în 

familie, copilul auzea prima dată şi de cuvintele: „Dumnezeu”, „Iisus 

Hristos”, „Maica Domnului”, sau numele a diverşi sfinţi.  

 În general, copii erau duşi la biserică de la o vârstă fragedă. Aici copiii 

puteau auzi „pericopele evanghelice” şi „cazaniile explicative”, puteau 

deprinde comportamentul liturgic, puteau chiar să îşi adauge glasurile unor 

cântări şi rugăciuni care, de obicei, se rosteau de obşte. Ele se imprimau 

mai uşor şi mai persistent în memoria lor. Astfel ei aflau în biserică o altă 

casă a lor, în care prezenţa lui Dumnezeu era mai pregnantă.  

 „Sărbătorile şi hramurile cu fastul lor liturgic, cu bucuria şi veselia lor, 

reprezentau, de asemenea, momente din care se învăţa mult. Apoi se mai 

găseau în biserică zugrăvite tot felul de scene biblice şi numeroase chipuri 

de sfinţi, a căror poveste o puteau afla şi care făceau ca să se simtă şi mai 

familiari în comunitatea întregii Bisericii.” 

                                                 
2  Pr. Ene Branişte, Ghenadie Niţoiu, Gheorghe Neda, Liturgica teoretică, Ediţia a 3-

a,  Bucureşti, Editura Credinţa Noastră, 1997, p. 19. 
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 De asemenea, comunitatea satului reprezenta unul din izvoarele 

cunoaşterii lui Dumnezeu. Comunitatea satului constituia, în fapt, 

comunitatea bisericii. Satul în sine era structurat în jurul bisericii. „Desigur 

că gradul de înscriere reală în viaţa spirituală era mult diferit de la un 

individ la altul, fără ca aceasta să afecteze însă condiţia generală a 

comunităţii. Se poate spune că în această calitate de comunitate 

bisericească, comunitatea satului exercita chiar o presiune asupra fiecărui 

membru al ei spre a rămâne, cât mai mult posibil, înscris în rânduiala 

creştină. Astfel, absenţa de la biserică era remarcată uşor şi, în caz de 

repetare prelungă, amendată ca atare, prin scăderea prestigiului şi a poziţiei 

în comunitate. Acelaşi lucru era valabil şi în caz de nerespectare a tuturor 

rânduielilor impuse de tipicul unor sărbători sau de momente importante 

ale vieţi personale sau de familie (botezuri, nunţi, înmormântări, parastase 

etc.). În orice caz, în societatea sătească, un om credincios se bucura de mai 

mult respect decât unul nedus la biserică. Întâmplările nefericite sau 

nenorocirile care se abăteau asupra unui om sau a unei familii erau 

raportate şi la viaţa lui religioasă şi privite, nu odată, ca o reacţie a lui 

Dumnezeu la comportarea din acest punct de vedere. Întâlnirile mai 

importante, în grup, ale ţăranilor se petreceau în legătură cu anumite 

marcaje ale timpului făcute de Biserică (posturi, sărbători, etc.) şi atunci era 

cât se poate de normal să se vorbească, printre altele, desigur, şi despre cele 

în legătură cu credinţa şi cu Dumnezeu. Avea loc şi cu aceste ocazii o 

transmitere de cunoştinţe în acest domeniu, adesea prin intermediul unor 

texte care tratează, direct sau indirect, şi teme religioase. Un exemplu în 

acest sens îl constituie pregătirea pentru unele manifestări de grup cu 

prilejul anumitor sărbători. În postul Crăciunului, spre exemplu, junii 

satului repetau sau învăţau colinde la câte o gazdă, un fel de şezători, deci 

ele constituiau, o adevărată şcoală anuală, la care feciorii umblau cu drag. 

Ei aveau o mare grijă pentru păstrarea neştirbită a tradiţiei atât în ceea ce 

priveşte obiceiurile, cât şi-n ceea ce priveşte textele colindelor. Grija pentru 

tradiţie reprezintă un element foarte important din punct de vedere al 

cercetătorului vieţii ţăranului. 

 Un alt izvor de cunoaştere a lui Dumnezeu, în lumea satului interbelic 

din judeţul Gorj, l-a reprezentat şcoala. „Când au început să apară şcolile în 

peisajul satelor româneşti, ele au fost ţinute mult timp de Biserică”.  
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Învăţătorii erau preoţi sau dascăli, de la care copiii auzeau, în primul rând, 

istoriile biblice, îndeosebi pe cele din Noul Testament, despre Iisus Hristos. 

Cărţile după care se învăţa cititul şi scrisul erau cele de la strana bisericii, 

cu precădere Ceaslovul. Această deprindere de buche după o carte de 

rugăciuni nu putea să nu aibă urmări, atât în ceea ce priveşte realizarea unei 

legături reale cu Dumnezeu cât şi în felul de viaţă ulterior.  

 În general, ţăranii gorjeni, erau oameni evlavioşi, care iubeau biserica 

şi respectau avutul acesteia. Icoane sfinte se regăseau în fiecare casă, iar 

candela nu lipsea din tinda caselor.
3
  

 Bisericile, bine întreţinute, erau neîncăpătoare în zilele de mare 

sărbătoare.  Credincioşii participau în calitate de membri ai Bisericii, luând 

parte la rugăciuni, la citirile biblice şi la cântările din rânduiala sfintelor 

slujbe.
4
 

  Preocuparea pentru cultul morţilor era deosebită în cadrul obţii săteşti. 

„Locurile de odihnă” sau cimitirele erau atent împrejmuite, împodobite cu 

verdeaţă, pomi şi flori şi întreţinute în curăţenie şi ordine. 
5
 Starea lor era o 

dovadă a religiozităţii credincioşilor şi a vredniciei preotului din sat.  

 De regulă în mijlocul cimitirele din satele Gorjului interbelic, se înălţa 

câte o cruce mai înaltă, de lemn, sau de piatră, care trebuia să aducă aminte 

de crucea pe care a pătimit şi a murit Iisus Hristos.
6
    

 Socotite bunuri sacre ale bisericilor (caracter obţinut prin sfinţire)
7
, în 

cimitire era înhumaţi toţi credincioşii satului. Răposaţii erau aşezaţi în 

morminte cu faţa spre răsărit, pentru că „dinspre răsărit va veni Mântuitorul 

la judecata viitoare”
8
, iar la căpătâi li se punea câte o cruce, semn al 

credinţei. 

                                                 
3  Grigore I. Stamatoiu şi Dumitru Nicolaescu, Monografia Comunei Budieni, 

Judeţul Gorj, 1941, p. 31.  
4  Pr. Ene Branişte, Ghenadie Niţoiu, Gheorghe Neda, Op. cit., p. 43. 
5  Ibidem, p. 110. 
6  Ibidem. 
7  Ibidem. 
8  Ibidem. 
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 Caracterul iniţiatic al foarte multor evenimente, sărbători, tradiţii şi 

obiceiuri religioase păstrate în lumea satului interbelic, vine să atragă 

atenţia asupra unui imaginar spiritual bogat în spaţiul Gorjului.  

 De la complexul „ciclu familial” – naşterea, nunta şi moartea – la 

„ciclul calendaristic”, viaţa spirituală împletită cu cea comunitară, 

reprezentări mitice ş.a.m.d., spiritualitatea în lumea satului interbelic 

reflectă simplitatea pozitivă a sufletului, dar, în acelaşi timp şi starea de 

permanentă apăsare, în exprimarea de credinţă, faţă de Dumnezeu.   

 Dacă la sosirea lui din preexistenţă în existenţă, noul născut este primit 

cu duioase cântece de leagăn, la plecare în postexistenţă mortul este 

petrecut cu tânguitoare cântece de înmormântare.
9
 Ori tocmai aici este 

„neînţelesul” credinţei în Dumnezeu. Deşi credinţa în supravieţuirea 

sufletului după moarte constituie un reper al spiritualităţii,
10

 această 

veşnicie este asaltată de atâtea şi atâtea întrebări, încât îşi pierde din 

consistenţă. Dumnezeu nu este clintit, în lumea satului, ci doar 

postexistenţa alături de acesta. 

 În contextul unui subsidiar accesibil doar celor iniţiaţi, credinţa 

creştin-ortodoxă se răsfrânge asupra practicilor din viaţa de zi cu zi a 

colectivităţii rurale prin simboluri şi reprezentări. Prezenţa principalului 

însemn creştin, crucea, de pildă, în gospodăriile ţărăneşti. Ea se afla fie 

adăugată pe acoperiş, fie traforată în frontoanele podurilor sau pe porţi, fie 

desenată pe pereţii caselor, fie în alte locuri.  Tot cu semnul crucii era 

însemnată şi pâinea înainte de a fi începută. 

 Contextual, iată cât de variat era uzitat cultul creştin în lumea satului 

interbelic şi în ce măsură s-a menţinut acesta până în prezent. 

Incursiunea noastră în spaţiul spiritual al Gorjului rural, din deceniilor trei 

– patru ale secolului trecut, are darul de a edifica acele aspecte, cunoscute 

sau mai puţin cunoscute, din atmosfera conservatoare a unei vieţi religioase 

trăită intens, cu profunde semnificaţii existenţiale.    

 

 

                                                 
9  Academia Română, Institutul de etnografie şi folclor „C. Brăiloiu”, Sărbători şi 

Obiceiuri, volumul I, Oltenia, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 138. 
10  Ibidem, p. 139. 
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 1.The declarative sentence and express information under the form 

of a statement. 

The positive or affirmative the subject precedes the predicate. The verb is 

positive form. The negation of the declarative sentence is accomplished 

in 2 ways: by negation the verb (not is a negative article which is attached 

to the operator), auxiliary between be, have or modal auxiliary; by 

negating another parts of sentence, by negative pronouns, adv: nothing, 

nobody, never.  
Lexical Items: same items that can be find only in affirmative context: 

adv. fare, pretty, only in negative context: abide (nu suferi), to buage 

(a nu se clinti), care (nu imi place), at all, in the least, in the slightest. 

 2.Interogative sentence express lack of information on a specific 

point and request to supply the missing information. 

  A.General questions (yes-no question) they require an 

affirmative or negative answer. The information of general question is 

rising.  

  B.Special question they are also turned. The introductory 

elem. Is representing by who, what, which, when, why, how. The 

meaning of such q. ask for information on particular part of the sentence. 

  C.Alternative question. Aspect as an answer one or two 

alternatives mentioned in the q. They are a type of general q. but they 

differ from the letter in intonation: instead of the final rising tone they 

contains a separate nucleus for each alternative. 

  D.Disjunctive question are quite frequent in Engl. Because 

they are very shorts. Their meaning differs from that of the A.or B in the 

they are not request for information but for confirmation. The type of 

forming the disjunctive question is operator (aux)+subj; operator – 

opposite is polarity to the vb. of the statement (if the statement is 

affirmative the opposite. Is negative and vice versa), the subject of the 

disjunctive question is always a pronom which repeats or substitute the 

subject of the statement.  

! the indefinite pronom. marked by the feature=animate (everyone, 

everybody, someone, nobody), they are resumed or substituted in the 

disjunctive question either by he (in very formal) or by they(in 

colloquial). Every body likes her, doesn’t he/don’t they. 
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!! indefinite pronom marked by any not (anything, something, everything, 

nothing) they are replaced by it.  The book is missing, isn’t it? 

!!! the disjunctive question with the rising information is used when the 

speaker is not sore of the correctness of his statement and his asking the 

listener to correct or confirm it. 

  E. Ego question. Has no subject auxiliary inversion! It is 

identical in form to a statement except for the final rising intonation. 

Such q. repeats part or all of the message and express a surprise, disbelief 

or misunderstanding of the previous statement. I didn’t like the book, you 

didn’t like it? 

 3.the imperative sentence are specialized to requesting action under 

the form of order or invitation. 

 4.the exclamatory sentence express a subjective attitudes of feelings. 
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 Dacă ar exista o compatibilitate între teorie şi practică s-ar putea evita 

astfel o decădere morală care ia naştere din studiul exacerbat, iar în ce priveşte 

bigotismul şi acesta poate fi suprimat căci practica nu i-ar mai da posibilitatea 

de a depăşi limitele discernământului fiind în conformitate cu teoria şi astfel 

decăderea s-ar compromite neputând evita practica. O astfel de conexiune între 

teorie şi practică poate fi observată şi în mediul istoriei, acolo unde nici măcar 

formarea şi decăderea morală nu poate fi exclusă.  

 Deşi sunt departe de a face aprecieri verbale cu privire la contribuţia pe 

care o are cineva în crearea istoriei, totuşi din puţinele mele cunoştinţe, ţin să 

fac câteva precizări având ca exemplu un promotor contemporan, un mare 

istoric, şi anume Vasile Pârvan. Istoricii, spunea el, sunt mult mai numeroşi 

decât o sută: „…întâi şi întâi nu-s doar istorici toţi studenţii în istorie, precum îs 

filosofi cei în filozofie şi filologi cei în filologie. Calitatea de istoric e iarăşi cu 

toate acestea mult mai greu de căpătat. Nu pentru că cineva a scos o carte de 

istorie, e istoric…”
11

 

 După părerea mea ca să fii mare istoric trebuie nu numai să ai implicaţii 

culturale în domeniu, ci să încerci să descoperi unde, unele evenimente incerte 

au fost pentru multe generaţii inopinate, dar totuşi de multe ori sumar, ţinând 

seama de slaba reputaţie şi de insuficienta dotare tehnologică specifică acelor 

vremuri. Mai mult decât atât istoricul se naşte acolo unde există istorie; pentru a 

putea să evite întocmirea de compendii plictisitoare de o valoare informaţională 

cel mult egală cu documentele în cauză.  

 Adunător de izvoare e acela ce tipăreşte „materiale” pentru viitorul 

istoric, fie chiar şi fără să le adune el „ab origine”, zicea acelaşi Vasile Pârvan. 

„El e de obicei un om ale cărui aptitudini istorice sau pur şi simplu sintetice, 

sunt reduse aşa că în lipsă de o operă, pe care nu ar da-o sau de ar da-o ar face-o 

proastă mai bine să culeagă materiale. De atâta poate fi bun.”
12

  

În fine, o ultimă condiţie pe care mi-o atribui este ca cel ce se pretinde 

istoric măcar să aibă competenţa necesară întocmirii altor documente cu 

evenimente specifice perioadei în care el activează pentru a da posibilitatea 

urmaşilor să folosească ca bază informaţională indispensabilă, una din lucrările 

sale. De asemenea Vasile Pârvan spunea că „e mult mai nobil să te ocupi cu 

                                                 
11

 Vasile Pârvan, Scrieri, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1981, pag. 60 
12

 Ibidem, pag. 62 
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problemele filosofice decât să te apuci, de pildă ca urmaş recunoscător 

cercetând viaţa unuia din oamenii mari ai ţării sale, să scrii o cărticică, după 

puterile tale arătându-le meritele şi greşelile şi slăvindu-le memoria pentru 

binele ce l-au făcut, iar de greşeli iertându-i ca fiind tu însuţi muritor” cu tot 

dispreţul – accentuează el – vom zice că nu dragostea pentru înaltele probleme 

ale cugetării omeneşti atrage droaia de studenţi la filozofie, ci lenea.
13

  

Interesant această idee însă nu pe deplin autentică. Evident că cei ce au 

spus că „istoria este un cimitir de date”, (ideea aparţine unui coleg de facultate), 

sau că istoricii sunt „pigmeii” care se ocupă cu „ştersul colbului de pe cronice 

bătrâne”, nu sunt altceva decât diletanţi în ale istoriei sau mai degrabă nu sunt 

nici măcar filosofi, căci filosofi sunt aceia care prin înţelepciunea lor omenească 

nu fac să se acopere noaptea „acel fulger dătător de lumină, ci acei ce imitând 

pe maeştri au luat vocabularul lor special şi au început să se joace cu el ca copii 

de-a buşele”
14

.  

Pentru a fi un bun istoric trebuie să fi un adânc cunoscător al gândurilor 

şi faptelor omeneşti ca să le poţi cântării şi explica după adevărata lor valoare, 

iar pentru un critic istoric nu-i de ajuns educaţia lui şi bunul lui simţ.  

Îi trebuie un pătrunzător simţ critic, spre a distinge lucrurile adevărate de 

cele pe jumătate adevărate ori false, chiar dacă din punct de vedere logic ar 

reieşi că sunt adevărate.  

„Acel simţ critic de care un istoric are nevoie pentru discernământul în 

materie de izvoare istorice, trebuie nu numai să nu lipsească, ci să fie într-o cât 

mai mare printre facultăţile de judecată ştiinţifică ale criticului istoric. Iar mai 

presus de toate, criticul istoric îi e neapărată nevoie cunoaşterea totală şi 

stăpânirea deplină a subiectului cel puţin în trăsăturile lui generale.”
15

 Deci, prin 

urmare un istoric adevărat este un filosof în înţelesul serios şi înalt al acestor 

cuvinte… 

A scrie despre Ştefan cel Mare e o mare cinste însă a întocmi o lucrare 

exhaustivă cu privire la ctitoriile sale şi contribuţia sa pentru Biserica Ortodoxă 

Română, este aproape imposibil chiar dacă s-a scris destul de mult în acest sens. 

Mai întâi, ţin să aduc la cunoştinţă că această onoare nu mi-a fost atribuită 

                                                 
13

 Ibidem, pag. 63 
14

 Ibidem, pag. 64 
15

 Ibidem, pag. 66-67 
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întâmplător, ci după eforturi considerabile şi după mai bine de zece ani de 

aşteptare, luând în considerare împrejurările latente din această perioadă de 

ananghie cauzată de dragostea faţă de figura marelui domnitor moldovean. 

Marcată de această dragoste de la vârsta de 11 ani când tabloul marelui Ştefan 

mi-a sensibilizat sufletul în şcoala gimnazială în care am studiat, au urmat ani în 

care am căutat să studiez realitatea hiperbolizată a imaginii mele de copil. Şi 

realitatea s-a confirmat până când în perioada de 29 iunie – 4 iulie 2004 în 

calitate de consilier pe probleme externe a Ligii Tinerilor Creştini Ortodocşi din 

România, filiala Motru, Judeţul Gorj, alături de alţi membrii ai comitetului de 

conducere şi membri titulari am participat la pelerinajul organizat de Ministerul 

Cultelor şi Culturii în colaborare cu Mitropolia Sucevei şi Bucovinei, cu ocazia 

împlinirii a 500 de ani da la moartea domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt. Într-

adevăr şi Sfânt căci „până astăzi, istoria nu ne-a păstrat amintirea unui 

domnitor, care să-şi fi mărturisit evlavia prin atâtea ctitorii religioase prin câte 

şi-a dovedit-o Ştefan cel Mare.”
16

    

La acestea se adaugă dragostea sa de ţară, măreţia faptelor sale de 

apărător al patriei şi al credinţei, confirmând necontenit valorificarea bunurilor 

spirituale româneşti. Toate acestea scot în evidenţă compatibilitatea sa cu ceea 

ce s-a spus în simpozionul organizat şi găzduit cu binecuvântarea I.P.S. Pimen, 

în perioada 18-25 aprilie 2004, în cadrul ceremoniilor prilejuite de prăznuirea a 

500 de ani de la strămutarea la cele veşnice lăcaşuri a Binecredinciosului 

Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, „atlet al credinţei creştine”.  

 

 

 

DREPTUL PENAL ISRAELIT 
CRIME CONTRA VIEŢII UMANE 

 
Pr. Bivolu Ion 

 

                                                 
16

 Victor Brătulescu, Cuvinte de sărbătoare, Ştefan cel Mare, 2 iulie 2004, pag. 3 
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 Viaţa omului era consideratǎ bunul de cel mare preţ. De aceea, în cazul 

în care cineva lua viaţa unui om, nu se putea plǎǎnici un preţ de 

rascumpǎrare rudelor celui ucis, şi cel vinovat trebuia sǎ moarǎla rândul 

sǎu (Numeri 35,31). 

 Practica uciderii celui ce a ucis sau a rǎzbunǎrii sângelui vǎrsat dateazǎ 

din  timpuri imemoriale. Aceasta se bazeazǎ pe legǎtura sângelui între 

membrii unui trib sau familii. Potrivit mentalitǎţii orientale, cinstirea unui 

membru al familiei se rǎsfrângea asupra întregului trib. Blestemul se 

întindea asupra unui popor întreg. De aceea se şi justificǎ într-un fel 

pedepsele lui Dumnezeu asupra copiilor pentru greşelile pǎrinţilor pânǎ la a 

patra generaţie (Ieşire 20, 5), ca şi asupra unui popor întreg, din cauza 

greşelilor conducǎtorului sǎu (II Samuel 21, 1). Exista deci o slodaritate de 

destin între membrii unei comuntǎţi, ai unei seminţii sau familii. Aceştia 

trebuiau sǎ se ajute reciproc şi aproape necondiţionat, aşa cum este cazul 

veniamiţilor din Ghibeea.
17

  

 În cazul grupului, a tribului sau a familiei, o sarcinǎ deosebit de grea îi 

revenea rǎzbunǎtorului de sânge, numit în ebraicǎ „goel”. Deşi avea de 

împlinit sarcini grele, pentru mentalitatea timpuluui ea nu era deloc jenantǎ. 

Adeseori, Dumnezeu Însuşi era numit Goelul, rǎzbunǎtorul celor slabi, şi 

mai cu seamǎ „Slvatorul poporului Sǎu” (Iov 19, 25; Psalm 18, 15; Ieremia 

50, 34). 

 Goelul care era consângeanul cel mai apropiat al celui ucis, avea 

datoria sǎ-şi înarmeze braţul  şi sǎ ia viaţa ucigaşului pǎrintelui, fratelui sau 

rudeisale apropiate. Dacǎ refuzasǎ-şi îndeplineascǎ datoria faţǎ de cel ucis, 

îşi pierdea onoarea în faţa obştei în care trǎia şi o datǎ cu aceasta şi dreptul 

ereditǎţii.
18

  

 Acest obicei strǎvechi, profund înrǎdǎcinat în viaţa poporului, Moise 

nu l-a putut desfiinţa, dar, prin desemnarea cetǎţilor de azil şi prin întǎrirea 

puterii judecǎtoreşti, a încercat totuşi sǎ îl limiteze. Astfel, în situaţia în 

care o persoanǎ provoca fǎrǎ voie uciderea altuia, rǎzbunarea sângelui nu 

                                                 
17

 Conf. Dr. Pr. Petre Semen, Arheologia biblicǎ în actualitate , Ed. Mitropoliei Moldovei şi 

Sucevei, Iaşi, 1997, p.131 
18

 Ovidiu Drâmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, Ed. Şiinţificǎ şi enciclopedicǎ, Bucureşti, 

1985, p. 185 
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mai era îngǎduitǎ. Spre a scǎpa de pedeapsǎ, ucigaşul fǎrǎ voie se putea 

retrage de urgenţǎ într-una din cetǎţile de azil unde rǎmânea pânǎ la 

moartea arhiereului în funcţie, dupǎ care se putea întoarce la casa sa. 

 Se poate spune cǎ instituirea cetǎţilor de refugiu a servit, în principal, 

la prevenirea acestor excese, care puteau rezulta de pe urma aşa-numitelor 

rǎzbunǎrii de sânge.
19

 

 Legea mozaicǎ stipula însǎ, pentru cel care alerga într-o astfel de 

cetate, sǎ se prezinte de îndatǎ la dregǎtor pentru a i se cerceta nevinovǎţia 

sau vinovǎţia lui. În cazul în care era gǎsit vinovat, era scos afarǎ din cetate 

şi dat în mâinile rǎzbunǎtorilor de sânge. 

 De asemenea, Templu din Ierusalim putea oferi azil pentru cel care a 

ucis fǎrǎ voie. 

 În cazul în care se sǎvârşea o crimǎal cǎrui fǎptaş nu era identificat, 

legea impunea un ceremonial special pentru expierea crimei. Astfel, dacǎ se 

afla pe câmp un om ucis, se adunau toţi bǎtrânii şi judecǎtorii cetǎţilor din 

jur care constatau care cetate este mai aproape de locul crimei. 

Reprezentanţii cetǎţii desemnate ca fiind cea mai apropiatǎ aveau datoria de 

a sǎvârşi ritualul de expiere a crimei de pe teritoriul lor prin sacrificarea 

unei junice (Deut. 21, 6-8).
20

  

 Despre sinucidere în legea lui Moise nu se aminteşte nimic, în 

mentalitatea israeliţilor existând credinţa profund înrǎdǎcinatǎ cǎ viaţa este 

un dar dumnezeiesc, ca atare trebuie ocotitǎ. 

 De asemenea, legea nu aminteşte nimic despre avort, pǎcat care venea 

în contradicţie cu porunca datǎ primilor oameni în Rai: „Creşteţi şi vǎ 

înmulţiţi, umpleţi pǎmântul şi-l stǎpâniţi” (Facerea 1, 28). Numǎrul mare de 

copii în sânul unei familii israelite era socotit un dar de la Dumnezeu. 

 Sfânta Scripturǎ a Vechiului Testament condamnǎ, de asemenea, cu 

tǎrie pruncuciderea, porunca a şasea a Decalogului fiind relevantǎ în acest 

sens : „Sǎ nu ucizi!” (Ieşire 20, 13; Deut. 5, 17). Pruncuciderea nu prea se 

întâlneşte la poporul evreu. Cu toate acestea, în Vechiul Testament sunt 

                                                 
19

 N.H. Ridderboss, Cetǎţi de refugiu, în ”Dicţionar biblic”, Ed. Institutului Biblic şi de 

Misiune al B.O.R., Bucureşti, p.216  
20

  Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan, Diac. Prof. Dr. Emilian Corniţescu, Arheologia biblicǎ, Ed. 

Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1994, p.179 
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amintite cazuri cu totul izolate, cǎnd cineva se fǎcea vinovat de 

pruncucidere, şi aceasta numai din cauza exemplelor popoarelor pǎgâne 

canaanee. Acestea practicau uciderea pruncilor în cadrul unor jertfe, 

ǎndeosebi a primilor nǎscuţi.
21

 Astfel avem cazul regelui Ahaz, care 

urmând practicilor canaanite a adus jertfǎ pe primul sǎu nǎscut (II Regi 16, 

3). 
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ANTONIO VIVALDI 

1680 – 1743 
Prof. Florin Dumitrescu 

 Importanţa creaţiei lui instrumentale, simbolizată ideal de seria celor patru 

concerte inspirate de cele patru anotimpuri, vine din autoritatea cu care el a ştiut să 

respingă structura de concerto grosso a lui Corelli, pentru a impune foarte repede forma 
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mai scurtă (între opt şi zece) a concertului cu solist în doar trei părţi simetrice (repede-

lent-repede). Solist el însuşi, Vivaldi, practica cu mare naturaleţe această formă 

concertantă, atunci când sonata, simfonia sau cvartetul erau, de asemenea, pe punctul 

de a-si face apariţia. Înzestrat cu un auz excepţional, virtuoz curajos care improviza cu 

plăcere şi dirijor celebru (unul dintre primii din istorie), Vivaldi şi-a consacrat întregul 

geniu descoperirii neîncetate a unor noi combinaţii ritmice şi armonice şi a unor 

îmbinări imprevizibile de instrumente, conferind un rol de prim-plan personajelor noi, 

destinate a-şi face un loc în orchestră, precum violoncelul (27 de concerte) sau fagotul 

(39), fără a uita oboiul şi nici flautul, pe care le tratează întotdeauna într-o manieră 

foarte personală, şi chiar alte instrumente încă mai marginale, ca mandolina sau orga. 

Din practicile de la San Marco, a moştenit atracţia pentru a face să dialogheze mai 

multe "coruri" de instrumente. Aceste daruri de inventivitate şi aspectele descriptive ale 

muzicii sale îl situează pe Vivaldi la originile conceptului modern de orchestraţie. 

Nimeni înaintea lui nu se preocupase până la acest nivel de culoarea şi specificitatea 

melodică a fiecărui instrument şi, în consecinţă, de dispunerea lor atât în desfăşurarea 

lucrării, cât şi în spaţiu, în momentul interpretării, de unde efectele de mască sau de 

ecou introduse în lucrare.  Vivaldi este unanim considerat a fi compozitorul care a dat 

cea mai mare strălucire genului numit concerto, în perioada barocului. De altfel, o 

analiză a întregii creaţii vivaldiene ar putea constitui argumentul principal al ideii 

spiritului concertant care traversează de la un capăt la altul nu numai creaţia sa 

instrumentală, dar şi cea de scenă sau religioasă. Dezvoltându-se la fel ca şi sonata, în 

tipurile da chiesa şi da camera, concertul baroc italian a fost alcătuit la început ca o 

suită din cinci părţi, apoi s-a redus la trei-patru, după care, la începutul sec. 18 s-a 

stabilizat la trei părţi, având ca model tiparul uverturii italiene. Partea întâi şi a treia, 

vor fi mişcări repezi sau moderate, cuprinzând o serie de expoziţii, fie complete, fie 

parţiale ale unei teme (de multe ori fiind vorba despre expoziţii duble sau în stil fugat), 

în tonalităţi diferite, legate între ele prin divertismente, iar uneori partea a treia este 

compusă în formă de rondo. Partea din mijloc va fi, dimpotrivă, lentă, de formă binară, 

cu o încărcătură emoţională pronunţată, fiind în unele cazuri înlocuită de un dans 

precum ciaccona sau sarabanda. Concertul italian al lui Vivaldi va aduce cu sine încă o 

cucerire: apariţia cadenţei înainte de coda, care dă posibilitate solistului să-şi pună în 

valoare calităţile sale tehnico-expresive. Nu întotdeauna această cadenţă era scrisă, ci se 

lăsa un punct de orgă care marca locul în care se oprea orchestra, pentru a-i face loc 

solistului care va da frâu liber virtuozităţii sale. Concertul baroc de tip vivaldian va 

cunoaşte o dezvoltare fără precedent si se va extinde cu repeziciune şi în restul Europei, 

prin creaţiile unor compozitori ca Jean-Philippe Rameau (Franţa), G.Ph.Telemann, 

G.Fr. Händel şi J.S.Bach (Germania). Antonio Vivaldi a exercitat prin creaţia sa 

instrumentală o influenţă puternică în dezvoltarea ulterioară a muzicii concertante, în 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Concerto&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Baroc
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonata&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Da_chiesa&action=edit
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http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Punct_de_org%C4%83&action=edit
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http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=G.Ph.Telemann&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=G.Fr._H%C3%A4ndel&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/J.S.Bach
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clasicismul vienez, prin reprezentanţii săi cei mai de seamă : Haydn, Mozart şi 

Beethoven. Cuceririle vivaldiene în domeniul creaţiei instrumentale nu au avut un 

impact doar asupra genurilor cărora acestea li se adresau în mod direct (respectiv 

concertelor sau sonatelor) ci asupra muzicii baroce în ansamblul ei, încât pe bună 

dreptate se poate vorbi despre un anume spirit concertant vivaldian care a revoluţionat 

şi a animat întreaga creativitate muzicală barocă veneţiană şi europeană. Creaţia lui 

Vivaldi duce mai departe munca predecesorilor lui şi stabileşte tipul sonatei preclasice 

a concertului instrumental, alcătuit din 3 părţi constante. În cadrul formei tripartite 

tinde la reducerea grupului concertino până la un singur instrument. El devine 

promotorul concertului solo acompaniat de orchestră. Ajunge la ideea 

programatismului în muzică, evident în concertele intitulate Anotimpurile, Ecoul, 

Vânătoarea. A compus 120 de concerti grossi, 36 de concerte pentru vioară, 6 concerte 

pentru flaut, 18 sonate pentru vioară, 12 trio-sonate, 38 de opere. Vivaldi inaugurează 

schema cu 3 mişcări: allegro, adagio, allegro. El va reduce grupul concertino la 2 

instrumente şi un singur solist.  

Creatie 

Concerte instrumentale 
27 concerte pentru violoncel; 

39 concerte pentru fagot; 

Cel mai cunoscut concert: Anotimpurile 

 

 

 

 

 

 

Despre El 

 
VIOREL SURDOIU – Ziarul Gorjanul 

 

A fost odată un poet 

Care stătea la taină cu  

Umbrele nopţii  
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Care îşi adăposteau luna 

Într-una 

Din privirile sale 

Rotund 

În alta 

Răvăşite 

Nefirea şi cerul şi stelele 

Cele nenăscute încă 

Şi rostite precum ar fi fost 

Nişte semne 

Nişte cântece şoptite 

Ispitite 

De chemarea 

Lumească 

De Dor 

 

Au fost odată 

Nişte semne 

Puncte suspendate acum 

Între ochiul meu 

Şi privirile sale 

Prin care îmi aflu 

Revederea 

Agonia toamnei                                         Moment gri 
 

 
Plopii trişti împǎrtaşeau amarul                            Era o zi gri,                                      

Norilor tǎcuţi, apǎsǎtori.                                        Cu ganduri gri şi pǎsǎri gri 

Oamenii cu feţele ca varul,                                   Fugind departe 
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Paşeau trişti şi nepǎsǎtori.                                    Cu câte un coş cu speranţe. 

                                                                              Venea iarna în suflet                              

Desfrunziţi, plopii-şi jeleau amarul                       Cu fulgi deprimaţi 

Peste lac cu frunţile-aplecate                                Pe strazile pustii. 

Frǎmântând cu-nfrigurare zarul                            Cǎdeau fulgi dezorientaţi 

Sufletelor pline de pǎcate.                                    Pe asfaltul gri, 

                                                                              În atmosfera gri. 

Plopii disperaţi îşi strigau amarul 

Cu ramurile-mpreunate-n rugǎciune 

Când iarna cu faţa ca varul 

Privea rece a lor amǎraciune. 

 

                              

 

                                        Carcalicea Anca 
Liceul de Muzicǎ şi Arte Plastice 

Târgu-Jiu 

 

PARE IMPOSIBIL! 
 

GENERALUL DWIGHT D. EISENHOWER A 

AVUT DREPTATE ATUNCI CÂND A 

ORDONAT SĂ SE FACĂ FOTOGRAFII ŞI 

FILME CÂT MAI MULTE. 
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HOLOCAUSTUL 
 

S-A ÎNTÂMPLAT EXACT AŞA CUM AU 

PLĂNUIT NAZIŞTII ÎN URMĂ CU 

APROXIMATIV 60 DE DE ANI... 

Este un fapt istoric: Atunci când 

Comandantul Suprem al Forţelor Aliate, 

Gral. DWIGHT D. EISENHOWER, a 

descoperit victimele lagărelor de concentrare, 

a ordonat să se facă fotografii cât mai multe, 

şi a obligat populaţia din oraşele 

înconjurătoare să meargă în lagărele de 

concentrare pentru a vedea OROAREA, iar în unele cazuri i-a pus 

să îngroape morţii. 

CARE A FOST MOTIVUL PENTRU  

CARE A FĂCUT ACEST LUCRU? EL A  

EXIPLICAT ASTFEL: ”PENTRU A  

ADUNA CÂT MAI MULTE DOVEZI,  

FILME, MĂRTURII, FIINDCĂ VA VENI  

ZIUA CÂND UN ‘DOBITOC’ VA 

SPUNE CĂ ACEASTA NU S-A 

ÎNTÂMPALT  NICIODATĂ.” 

“TOT CE-I TREBUIE RĂULUI CA SĂ 

REUŞEASCĂ ESTE CA OAMENII BUNI SĂ 

NU FACĂ NIMIC” (Edmund Burke). 
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RECENT, ‘REGATUL UNIT’ A ŞTERS HOLOCAUSTUL DIN 

PROGRAMA ŞCOLILOR BRITANICE PE MOTIV CĂ 

SUBIECTUL OFENSEAZĂ ‘CONVINGERILE POPULAŢIEI 

MUSULMANE,’ CONFORM CĂRORA HOLOCAUSTUL NU A 

AVUT LOC NICIODATĂ. DA, REGATUL UNIT AL MARII 

BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD. 

 

 

ACEASTA ESTE DE RĂU 

AUGUR, AVÂND ÎN VEDERE 

TEAMA CARE AFECTEAZĂ 

ÎNTREAGA OMENIRE, ŞI 

NAŢIUNILE SE LASĂ MULT 

PREA UŞOR DUSE DE VAL. 

 

AU TRECUT PESTE 60 DE ANI 

DE LA CEL DE-AL DOILEA 

RĂZBOI MONDIAL.  

 

 

 

ACEST MATERIAL ESTE 

PUBLICAT ÎN SEMN DE 

ADUCERE AMINTE 

PENTRU ÎNTREAGA 

OMENIRE, ÎN MEMORIA 
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CELOR 6 MILIOANE DE EVREI, 20 DE MILIOANE DE RUŞI, 

10 MILIOANE DE CREŞTINI, PREOŢI, UMILIŢI, BĂTUŢI, 

VIOLAŢI, UCIŞI, ARŞI... ÎNTRE TIMP, GERMANIA ŞI RUSIA 

AVEAU ALTE PRIORITĂŢI...  

 

ACUM MAI MULT CA NICIODATĂ, ŢĂRI CUM AR FI 

IRANUL DECLARĂ CĂ ‘HOLOCAUSTUL ESTE UN MIT.’ 

ACUM ESTE IMPERATIV NECESAR SĂ AMINTIM LUMII 

CEEA CE NU TREBUIE SĂ UITE NICIODATĂ.  

 
 

Apud "FAREST Margeanului" <margeanului@farest.ro 
 

 

 
II. CURIOZITĂŢI ŞI DIVERTISMENT 

 

 

 

 

 

 

 

  Test curios 

1. Delfinii pot cânta melodii cunoscute, cum sunt cele care pot fi auzite la radio 

sau TV? 

a.da             b.nu 
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2. Existǎ lacuri cu mai multe tipuri de apǎ, de exemplu straturi cu apa dulce, 

sǎrata... etc? 

a.da             b.nu 

 

3. Care este cea mai vorbitǎ limba din lume? 

a.engleza    b.rusa    c.chineza    d.franceza 

 

4. Persoanele care dau note concurentelor în cadrul concursurilor de frumuseţe, 

organizate în întreaga lume, pot fi persoane nevǎzǎtoare? 

a.da             b.nu 

 

5. Unde are un paiajen situat aparatul auditiv în corp? 

a. în cap     b. în burta    c. în varful picioarelor     d. nu are aparat auditiv 

 

6. Care este recordul mondial la "stat" pe Internet? 

a.205 ore     b.274 de ore     c.391 de ore      d.518 ore 

 

7. Care din urmatorele personalitǎţi a fost cel mai mare iubitor al cǎrtilor? 

a.Abdul Kassem Ismael          b.Emil Cioran             c.Victor Hugo       

d.William Shakespeare 

 

8. Aproximativ pânǎ la ce distantǎ pot comunica elefanţii între ei? 

a.1 km      b.5 km       c.9 km         d.18 km         e.36 km 

 

Rezolvarea testului în numǎrul urmǎtor. 

                                                                                             http://teste.haios.ro 

         Ştiaţi cǎ.... 

 
1. Omul pierde o jumatate de litru de apǎ pe zi prin respiraţie? 

2. Când o persoanǎ moare auzul este ultimul simt perceput? 

Vǎzul este primul care dispare ? 

3. Bebeluşii se nasc fără rotule la genunchi? 
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4. Grupa de sange este indicatǎ de absenţa sau prezenta unor 

substante pe suprafata leucocitelor. Existǎ multe tipuri de 

leucocite, însǎ o persoanǎ nu poate avea decât un singur tip de 

astfel de celule. 

5. Când cantitatea de apa din corpul omenesc este redusǎ cu 1% 

îţi va fi sete, iar dacǎ este redusǎ cu 10% vei muri. 

6. Puse cap la cap venele, arterele, şi capilarele unui adult ar 

ajunge pentru înconjurul Pamântului de aproape patru ori? 

7. O persoanǎ poate trǎi fǎrǎ mâncare pânǎ la o lunǎ, dar fǎrǎ apǎ 

numai o sǎptǎmânǎ. 

8. Stiati ca... in medie unui om ii cad circa 56 de fire de par pe 

zi? 

9. O persoanǎ normalǎ este cu circa 6mm mai lungǎ noaptea. 

Corpul uman se lungeste în timpul noptii. 

10. Femeile şi barbaţii gândesc diferit. De aceea, dacǎ un bǎrbat şi 

o femeie ar suferi leziuni în aceeaşi zonǎ a creierului, efectele ar fi 

complet diferite. 
                                                                                            http://stiati-ca.haios.ro 

 

III. RETROSPECTIVĂ LUNARĂ 

 

 

 

 

 

 

(21. 10. 2008) Gorjul în fotografii 
 Gorjul a fost surprins, pe parcursul unei săptămâni de căutare a 

tradiţiilor, de obiectivele aparatelor de fotografiat ale artiştilor francezi şi 

români participanţi la prima ediţie internaţională a Taberei de Fotografie, Film 

şi Sculptură Mică. Prin prisma fotografiilor realizate, observatorul poate să 
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descopere un Gorj tradiţional, păstrător al celor moştenite de la înaintaşi, un 

Gorj care nu s-a mişcat de ani de zile, îmbinat cu un judeţ în care lucrurile se 

mişcă foarte repede... 

 

(03. 11. 2008) Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu deteriorat 
Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, aflat în Piaţa Prefecturii din Târgu-Jiu, se află 

într-o stare avansată de degradare. Timpul a lăsat urme adânci pe lucrarea 

realizată cu măiestrie de sculptoriţa Miliţa Petrescu, elevă a marelui Constantin 

Brâncuşi...Autoritǎţile locale sunt preocupate mai mult de decorul oraşului decât 

de conservarea monumentelor care fac imaginea 

oraşului... 

 
 Cu ocazia sǎrbǎtoririi zilei naţionale a României, 

Liceul de Muzicǎ şi Arte Plastice „Constantin Brǎiloiu” 

din Târgu-Jiu a organizat pe data de 26 noiembrie 2008 

un extraordinar spectacol de culturǎ, muzicǎ, artǎ şi 

poezie. În festivitatea de deschidere s-a prezentat elevilor 

semnificaţia autenticǎ a acestei zile printr-o scurtǎ 

incursiune în istorie conchizând cu un mesaj adresat în 

special elevilor cu o nouǎ viziune a viitorului. 

Spectacolul a fost animat de cântece şi jocuri tradiţionale româneşti. 

IV. DIALOG CU CITITORII 
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By: Marius Ş on octombrie 23, 2008  

at 8:30 pm 

 

 Exact, cel ce nu rǎspunde dialogului are atitudinea jenantǎ. Înfierarea 

repetatǎ a ta a fost rǎspunsul la dialog. Nu mai întoarce cuvintele pe dos cǎ nu se 

cuvine. Nici nu mǎ mai cita lǎsând impresia urmei tale de inteligentǎ, cǎ nu e 

cazul. 

 Apostat? Agnostic? Fac recurs la proprietatea termenilor şi la mǎsurǎ ca 

sǎ întelegi cǎ nu e suficient sǎ uzezi de anumite cuvinte pentru a avea pretenţia 

ca şi deţii sensul lor. Reflexele dezvǎluite aici nu sunt încurajatoare, acelaşi 

discurs impotent care nu poate convinge. Tot elanul ǎsta ameninţǎtor, 

apocaliptic, cu pieri şi mântuiri compromise nu face decât rǎu cuvântului, rǎu 

Cuvântului. Înteleg ca eşti depǎsit, nu asta e problema, ci aceea cǎ te ghideazǎ 

cerbicia şi nicidecum limpezimea gândului şi a trǎirii. Mai mult, te discreditezi 

vorbind despre “trairea întru Hristos” eludând tocmai… Cristosul. Probabil ţi-ai 

imaginat dintru început cǎ poţi veni sǎ dai sentinţe aici, cǎ doar e blogul tǎu şi îţi 

permiţi îndrazneala de a poza în autoritate de drept. Ţine de maturitatea a avea o 

altǎ opticǎ. Desigur, nu am pretenţii pentru cǎ nu am de la cine. 

Şi-apoi, dacǎ revista ta s-a vrut criticǎ, care este obiectul criticii dacǎ nu cumva 

realitatea şi adevarurile ei? Ce critici tu sau ce criticaţi voi ca sǎ fie “adevarul 

mai presus de toate”? Şi cine ţi-a spus ţie cǎ a-L privi pe Dumnezeu cu 

sentimentul îndoielii te pozitioneazǎ în afara creştinismului, şi te aruncǎ în 

prapastia nemântuirii? Nu am spus cǎ îndoiala trebuie sǎ înlocuiascǎ trǎirile…  

Dupǎ reacţiile avute, cunoştintele despre sufletul omenesc par a fi nule. Întǎresc 

invitaţia la meditaţie, la înaltarea gândului prin rugaciune şi la renunţarea 

reţetelor paguboase despre a trǎi. 

 Repet pentru a nu lasa confuzia sǎ planeze în continuare: am rǎspuns 

pentru a nu lǎsa falsa impresie cǎ ai legitimitatea ultimului cuvânt, neîncǎpând, 

desigur, impresia cǎ eu l-aş avea. 

 

By: C.I. on octombrie 23, 2008  

at 9:20 pm 

 

 E singurul mesaj care îmi place pânǎ acum. Cu o remarcǎ şi anume cǎ în 

materie de teologie sensul cuvintelor nu-mi sunt straine. Dacǎ nu te 
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caracterizeazǎ aceste cuvinte disculpa-te. Însemna cǎ vorbim în continuare limbi 

diferite. Oricum îndrazneala de pânǎ acum dovedeste superficialitatea 

amândorura chiar dacǎ nu vrei sǎ recunoşti. Impotenţa discursului meu este pe 

masura analizei facile pe care o faci de fiecare datǎ când încerc sǎ restabilesc 

dialogul. Cât despre trairea mea sǎ nu te mai grabeşti niciodatǎ sǎ faci deprecieri 

ca vei da socotealǎ. Critica se adreseazǎ în general sistemului diletantist dar de 

particularizat sǎ te fereşti pentru siguranţa ta şi a sufletului tǎu dacǎ cauţi trǎire 

întru adevǎr… Ei bine în nici un numar de pânǎ acum n-am criticat nimic, 

paradoxal dar titlul revistei este conceput doar pentru oameni inteligenţi care 

cautǎ ceea ce cauţi tu dar nu înteleg cǎ pentru purificarea sufletului e nevoie de 

.. Deci pentru asta e nevoie de. . Accept invitaţia la meditatie printr-o profundǎ 

meditaţie. Mulţi nu vor sǎ facǎ ce nu vor dacǎ ar fi obligaţi sǎ facǎ ceea ce ar 

trebui sǎ facǎ. Acesta este vântul care suflǎ unde vrea… şi îndeamnǎ ce treabuie 

sǎ facǎ cel ce nu vrea sǎ facǎ şi care este obligat sǎ facǎ ceea ce s-a ferit tot 

timpul sǎ facǎ. Aceasta este menirea celui ce s-a opus tot timpul vântului care 

suflǎ unde vrea... 

 

 

 

 

V. ANUNŢURI  PUBLICITARE 

 

 

 

 

 

 

2% pentru cultură, 2% pentru noi. 

 Puteţi direcţiona 2% din impozitul datorat pe venitul 

anual către o asociaţie sau fundaţie prin completarea Anexei 

230 de la formularul de Declaraţie de impozit pe venitul 
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anual. Termenul limită este 15 mai. Aveţi acum posibilitatea de a vă implica fără 

costuri în cauze socio-culturale. 

LIGA TINERILOR CREŞTINI ORTODOCŞI înfiinaţat un departament pe lângǎ 

parohia Rovinari I sub binecuvântarea Pr. Prof. Ionel Cioabǎ. 

Cont B.C.R. RO37RNCB0150019452620001, Cod fiscal 16427513  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMADĂRI CĂRŢI 

 

1. Agendă medicală. Conţine CD.  Preţ 76, 30 lei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reglementări contabile. Preţ 25,00 lei 
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3.  Autor: Toma de Aquino; Categoria: Filosofie  

Editura: IRI,  2007 Preţul: 28,00 lei 

http://www.librarie.net/autor/15823/Toma-de-Aquino
http://www.librarie.net/categorie/32/carti/Filosofie
http://www.librarie.net/editura/IRI
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Tiparul  a fost                                                      Acest numǎr apare  

executat de                                                            cu sprijinul                                                      

                                       
 

 
 

 
     Aşteptăm colaboratori serioşi. Textele tehnoredactate*, în Microsoft Word, Office 

XP, şi semnate pot fi trimise pe adresa de e-mail a revistei: magazincritic@yahoo.com, 

până la data de 15 a fiecărei luni. Tehnoredactarea se va face cu font arial, corp 10 - 12, 

pagină format A5, folosindu-se diacritice. Responsabilitatea textelor publicate aparţine în 

exclusivitate autorilor. O echipă redacţională va selecta articolele în vederea publicării 

acestora. Atenţie la plagiat! 

* Reguli minime de tehnoredactare: 

Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul exclamării, 

semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste semne de punctuaţie, 

precum şi înainte de deschiderea unei paranteze. 
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