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EDITORIAL 
 
 
 
 

 Am auzit cǎ mare crizǎ economicǎ ar veni peste bletematul ǎsta de 
nem. Şi nu m-ar durea sufletul dacǎ aş ştii cǎ cei ce l-au blestemat ne 
amǎgesc cǎ inflaŃia, deficitul bugetar şi alte asemeni denumiri fiscale ar 
pune mari probleme economiei mondiale, cu atât de mult celei româneşti. 
De aşa numitele coaliŃii care provoacǎ iminente crahuri pe piaŃa 
româneascǎ nu mai zice nimeni nimic sau dacǎ zic, o spun într-o manierǎ 
voalatǎ de numai bǎieŃii cu ”ochi albaştrii ” mai pot intui ceva. 
  Îmi aduc aminte de cuvintele unui mare politolog Alfred Bulai, care 
provocat fiind de unul dintre studenŃi la un curs pe tema politicii deficitare 
româneşti rǎspunde evaziv: „Să ne ferească D-zeu de ziua în care 
politicienii să se înŃeleagă între ei.” Oare n-ar trebui sǎ credem acum, cǎ 
aceastǎ crizǎ economocǎ este rezultatul unor carteluri de tipul celor 
francmasonice concepute la nivel mondial ? Acesta este rezultatul luptelor 
eroilor naŃionali pentru aşa numitele drepturi constituŃionale într-un stat 
democratic? Am înŃeles, trǎim într-o Ńarǎ blestematǎ cu lideri infami şi 
lipsiŃi de cele mai elementare sentimente umanoide. Şi ştiŃi de ce? Pentru 
cǎ Ńara care îşi omoară conducătorul este urgisitǎ pânǎ la al şaptelea 
neam... 
 
 

 
 
 
 
 

C.I. 
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I.   ARTICOLE ŞI STUDII 
  
  

AAGGRREESSII VVII TTAATTEE  PPRRII NN  MM AASSSS--MM EEDDII AA  
AASSUUPPRRAA  PPEERRSSOONNAALL II TTĂĂłłII II   

  

      Autor: prof. Gridan Maria 
                                                               G.S.I. Rovinari 

 

 Lucrând nemijlocit cu copii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani am 
constatat că vârsta la care copiii manifestă violenŃă sporită scade tot mai 
mult cu fiecare an. Se constată că, treptat, jocurile copilăriei sunt înlocuite, 
aproape în exclusivitate, de jocuri violente, inspirate din desenele animate şi 
filmele pe care le urmăresc la televizor. 

ViolenŃa ocupă unul dintre primele locuri, ca pondere, pe canalele TV 
din întreaga lume. Deşi în ultimii 50 de ani fenomenul violenŃei pe micul 
ecran a atras cele mai multe dezbateri publice, critici şi sancŃiuni, 
televiziunea continuă să transmită din ce în ce mai multă violenŃă, iar 
telespectatorii din toată lumea, mai ales tinerii, ca hipnotizaŃi, caută cu 
aviditate acest gen de emisiuni. 
 Faptul că violenŃa din media constituie una dintre cele mai importante 
cauze ale violenŃei în lumea reală este dovedită de studiile şi articolele 
multor autori. 
 Din majoritatea cercetărilor efectuate rezultă că violenŃa de la 
televizor are următoarele efecte: 

• Facilitează agresivitatea şi comportamentul antisocial; 
• Dezvoltă insensibilitatea la violenŃă sau la victimele violenŃei; 
• Intensifică percepŃia telespectatorilor că trăiesc într-o lume 

periculoasă în care pot deveni victime. 
Efectele violenŃei TV asupra copiilor şi adolescenŃilor 
Studiile corelaŃionale arată că, pentru copiii claselor I-V, există o 

legătură puternică între nivelul comportamentului agresiv al copilului şi 
numărul scenelor de violenŃă privite la televizor. 

Studiile experimentale constată o accentuare a comportamentului 
agresiv ca urmare a expunerii la violenŃa televizată evidenŃiindu-se 
următoarele aspecte: 

a. Cele mai mari deviaŃii de comportament şi sporirea  cea mai 
accentuată a agresivităŃii se înregistrează la tinerii ale căror 
programe TV favorite aveau cel mai mare grad de violenŃă ; 
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b. Studiile pe termen lung au arătat existenŃa unei relaŃii de 
dependenŃă între preferinŃa pentru violenŃa televizată la vârsta 
de 8 ani şi agresivitatea la vârsta de 18 ani; 

c. S-a constatat o corelaŃie cauzală (cauză-efect) între vizionarea 
scenelor de violenŃă la vârsta de 8 ani şi comportamentul 
criminal la vârsta de 30 de ani; 

d. În general, în cazul telespectatorilor tineri, care vizionează 
emisiuni cu un grad ridicat de violenŃă, există o mai mare 
probabilitate de apariŃie,la aceştia, a comportamentelor violente 
grave. 

Faptul că, în 73% din toate scenele de violenŃă TV, făptaşul a rămas 
nepedepsit creşte posibilitatea ca telespectatorii, mai cu seamă cei care au 
crescut cu televizorul, să adopte comportamente violente în momentul în 
care întâmpină vreo problemă, când nu li se face pe plac sau nu obŃin ceea ce 
vor. Ei au înŃeles, în timp, uitându-se la televizor, că personajele de pe micul 
ecran se impun prin violenŃă şi dobândesc o anumită eficacitate în rezolvarea 
problemelor. Telespectatorii învaŃă astfel că violenŃa poate fi folosită fără a 
fi pedepsiŃi pentru aceasta, iar justificările sunt uşor de găsit când doreşti cu 
ardoare ceva sau când cineva stă în calea satisfacerii interesului şi a plăcerii 
tale. Aceasta, mai cu seamă pe fondul unei culturi a individualismului, unde 
graniŃele dincolo de care interesul tău intră în conflict cu al altora, sunt 
relative. 
 Diminuarea conştiinŃei că violenŃa este un fenomen însoŃit întotdeauna 
de cele mai grave consecinŃe este accentuată de absenŃa de pe micul ecran a 
consecinŃelor negative pe termen lung ale violenŃei. 
 Dacă pe termen scurt consecinŃele violenŃei nu sunt atât de mari, iar 
pe termen lung sunt nesemnificative, dacă, adesea, violenŃa este încadrată 
într-un context comic şi impersonal, atunci, treptat, din copilărie şi până în 
adolescenŃă, telespectatorii se obişnuiesc atât de mult cu acest 
comportament, încât ajung să-l adopte cu uşurinŃă în anumite conjuncturi. 
 ViolenŃa de pe micul ecran are un caracter impersonal. Victimele – cei 
răi –îşi merită pedeapsa, iar suferinŃa sau durerea lor nu ne spune nimic. Cu 
alte cuvinte, oamenii sunt îndreptăŃiŃi să se comporte violent împotriva 
altora, atâta timp cât orizontul personal de conştiinŃă al victimelor este 
estompat de vina care li se atribuie. 
 BombardaŃi cu această violenŃă care depersonalizează tinerii, în 
special, sau adulŃii noilor generaŃii nu mai pricep cu atâta acuitate durerea 
altor oameni, aşa cum se întâmpla cu cei de acum câteva zeci de ani. Nu 
numai că experienŃa violenŃei TV nu le-a format o conştiinŃă care nu te lasă 
să faci rău cuiva,  dar nu ai nici o emoŃie pentru suferinŃa pe care o poŃi 
produce celuilalt. 



 8 

 Aceşti copii, tineri sau adulŃi, care  omoară, lovesc sau rănesc cu 
sânge rece pe cineva, sunt, într-un fel, infirmi sufleteşte. Ei nu au capacitatea 
de a intui şi de a anticipa durerea pe care aproapele lor o suferă în urma unei 
agresiuni.  

Această tratare a victimelor violenŃei într-un context impersonal, ca şi 
cum aceştia şi-ar merita pedeapsa şi  astfel ar fi justificată violenŃa împotriva 
lor, slăbeşte capacitatea individului de compătimire şi, în consecinŃă, 
dragostea faŃă de ceilalŃi oameni. Necompătimind, nu ai cum să simŃi 
durerea celorlalŃi ca pe propria-Ńi durere şi astfel,  încet-încet, se sădeşte în 
inima telespectatorilor o anumită insensibilitate sau chiar nesimŃire 
sufletească faŃă de soarta sau suferinŃa semenilor. Televiziunea devine, prin 
urmare, o şcoală a individualismului, a egoismului şi a agresivităŃii în care 
celălalt nu este privit ca un posibil prieten, ci ca un potenŃial duşman. 
 Care sunt, prin urmare, efectele acestui bombardament cu mesaje 
violente, ale acestei violenŃe care, prin vizionare, devine experienŃa cotidiană 
a omului modern?  Printre aceste efecte , consider că următoarele ar fi cele 
mai importante:                                                                                            

1. Oamenii ajung să supraestimeze prezenŃa violenŃei în lumea 
reală; sporeşte sentimentul fricii, al insecurităŃii în faŃa 
pericolului văzut ca iminent; 

2. Trăind permanent sentimentul unei agresiuni potenŃiale, 
oamenii  nu numai că devin mai stresaŃi, mai irascibili, dar se şi 
pregătesc să răspundă cu violenŃă, în legitimă apărare, la un 
eventual atac. Prin aceasta, comportamentul violent se 
insinuează în imaginaŃia individului care se consideră  
îndreptăŃit să-l folosească pentru a preîntâmpina riscul; 

3. Indivizii percep această violenŃă ca pe o componentă legitimă şi 
implicită a instituŃiilor sociale. Lumea în care trăim este una 
violentă. ViolenŃa devine deci mijloc şi necesitate; 

4. Apare o desensibilizare a oamenilor în faŃa violenŃei, durerii, 
suferinŃei; violenŃa devine, tot mai mult, un mijloc dezirabil 
pentru rezolvarea problemelor şi impunerea intereselor, pentru 
dobândirea plăcerii sau a confortului dorit. 

Fără doar şi poate că televizorul şi televiziunea în sine nu sunt un lucru 
rău, însă felul abuziv în care foarte mulŃi oameni au înŃeles să se folosească 
de ele a generat o multitudine de fenomene negative, între care, la loc de 
frunte, se află înstrăinarea de sine şi de cei printre care trăieşti. 
 Comunicarea între membrii familiei se reduce aproape la zero, în 
vreme ce fluxul continuu de informaŃii venite de pe micul ecran ne înpiedică 
şi să luăm decizii personale. 
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INTERNETUL 
În plan psihologic aceste succese tehnologice au răsturnat 

comunicarea clasică, în care era nevoie să ne întâlnim pentru a ne vedea, 
pentru a vorbi, era nevoie să mergem la magazin pentru a cumpăra produsul 
de care aveam nevoie, era nevoie să cumpărăm din librărie cartea pe care 
doream să o citim,era nevoie să  mergem la cinema pentru a vedea un film. E 
drept că încă nu au dispărut librăriile de pe faŃa pământului, că încă ne face 
plăcere să ne plimbăm şi să mergem la cinematograf, dar dincolo de  
avantajele pe  care ni le oferă tehnica modernă permiŃîndu-ne să avem mai 
mult timp, mai multe informaŃii, mai multă plăcere, mai multă comunicare, 
există şi o parte întunecată. Încep să se contureze, din ce în ce mai mult, 
diferite manifestări psihologice şi chiar probleme al căror caracter trece 
dincolo de  limitele normalităŃii. 
 AdolescenŃii şi tinerii sunt cei mai afectaŃi de „viaŃa virtuală care 
ajunge să o elimine pe cea reală”. Oare de ce este mai simplă sau mai 
tentantă această viaŃă? Este o viaŃă sau un substitut, un surogat? 
 Primul răspuns care ne vine în minte vizează tentaŃia de a avea orice 
identitate, de a fi cine ai vrea să fi, în loc de a fi cine eşti în realitate. 
AdolescenŃii se prezintă drept adulŃi, având altă înfăŃişare, alte ocupaŃii, alte 
trăsături de personalitate. Este satisfăcător să te prezinŃi ca fiind puternic, 
dezinvolt, matur, în loc de lipsit de încredere în sine sau timid. 
 În concluzie, utilizarea excesivă a mijloacelor mass-media aduce 
prejudicii sănătăŃii şi dezvoltării celor mici. Aceste riscuri includ: stresul, 
tulburări de vedere, obezitate, izolarea socială şi, pentru utilizatorii de foarte 
lungă durată, tulburări ale dezvoltării fizice, emoŃionale şi intelectuale. 
Societatea, prin şcoală şi familie, are obligaŃia morală de a intreprinde 
măsuri ferme în educaŃia micilor consumatori de mass-media, evidenŃiind 
rolul nefast asupra dezvoltării personalităŃii acestora  şi al consecinŃelor ce 
decurg  din  ignorarea , adeseori cu bună ştiinŃă, a acestui fenomen.  
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Domnule redactor şef, 
 
 În temeiul dreptului la replicǎ, privitor la articolul “Biserica din 
Ploştina îşi revendicǎ pǎmânturile”, publicat de corespondentul C. Bucnilǎ, 
în cotidianul dumneavoastrǎ din data de 10 decembrie 2008, pag. 16, 
precizez urmǎtoarele:  
1. Sunt preot la Parohia Bisericii Ortodoxe din Ploştina şi reprezint 
interesele acestei instituŃii în relaŃiile cu persoanele fizice şi juridice în 
temeiul legii.  
2. Corespondentul dumneavoastrǎ C. Bunilǎ, face erori grave referindu-
se la o oarecare bisericǎ din Ploştina, fǎrǎ precizarea cultului, lipsind cititorii 
dumneavoastrǎ şi enoriaşii Bisericii Ortodoxe de rigoarea informaŃiilor pe 
care consider cǎ a vrut sǎ le prezinte cititorilor dar nu a cunoscut 
împrejurǎrile şi nici prevederile legilor de fond funciar. Domnia sa face 
referire la legile de fond funciar dar, cu trimitere greşitǎ la altǎ lege (Legea 
237/2004 în loc de Legea 247/2005). Prezintǎ în prima parte a articolului 
retrocedarea ca fiind interesul meu, nu al Parohiei Bisericii Ortodoxe 
Ploştina, iar sub aspect juridic necunoaşterea faptului cǎ cererea a fost 
depusǎ pentru retrocedarea terenurilor neconstruite şi pe care în mod abuziv 
s-au realizat contracte de concesiuni fǎrǎ ca acestea sǎ aibǎ la bazǎ titluri 
valabile de prprietate ale Municipiului Motru pe terenurile intravilane, titluri 
care nu existǎ în temeiul vreunei legi; adicǎ Municipiul Motru nu are titluri 
valabile de proprietate pe terenurile revendicate de Parohia Bisericii 
Ortodoxe Ploştina. 
3. Consiliul Local Motru, prin serviciile de specialitate din Primǎria 
Motru nu a fǎcut toate diligenŃele pentru identificarea terenurilor care fac 
obiectul Articolului 36, aliniat 3;5 şi 5^1 din Legea Nr. 169/1997. 
Diversiunea care vrea s-o creeze corespondentul dumneavoastrǎ C. Bunilǎ, 
cum cǎ aş ameninŃa locuitorii din blocurile construite pe terenurile 
revendicate de Parohia Bisericii Ortodoxe Ploştina, se face din 
necunoaşterea prevederilor Articolului 30 din Legea Nr. 58/1974 la care face 
trimitere aliniatul 3 din Legea Nr. 169/1997, care precizeazǎ cǎ terenurile în 
folosinŃǎ pe durata existenŃei construcŃiilor ca efect al preluǎrii terenurilor 
aferente construcŃiilor, trec Ńn proprietatea proprietarilor de locuinŃe din 
blocurile respective. Nici la aceastǎ datǎ comisia de fond funciar nu a fǎcut 
situaŃia cu terenurile aferente blocurilor de locuinŃe, respectiv blocurile A2, 
B1, B1G, B2G, C2, C3, C5, C6, I1,I3, J2, J4, J5, 25 şi 26. La fel nu s-a fǎcut 
situaŃia terenurilor care trec în domeniul public pentru: str. Muncii, str. Dr. 
Carol Davilla, str. Paltinului, str. Grigorescu, str. Fagului, str. Minerului, str. 
Crinului, aleea Liliacului, terenurile aferente Spitalului Municipal Motru şi 
terenurilor destinate trotuarelor, spaŃiilor verzi, Şcolii Generale Nr. 1 şi 
Creşei GrǎdiniŃǎ Nr. 1. 
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 Dacǎ aceste situaŃii erau fǎcute, urma ca pentru aceste terenuri Parohia 
Bisericii Ortodoxe Ploştina sǎ fie despǎgubitǎ, iar terenurile necostruite pe 
vechiul amplasament în litera şi spiritul Legii 247/2005. 
 Astfel informaŃiile primite de la consilierul juridic, de corespondentul 
dumneavoastrǎ C. Bunilǎ, ori sunt trunchiate, ori voalat precizate pentru a se 
ascunde tergiversǎrile Comisiei de Fond Funciar, în aplicarea legilor de 
fond funciar iar Domnul Primar Hanu Dorin sǎ fie greşit orientat în aplicarea 
legilor date în autoritatea administraŃiilor publice locale.  
 Pentru aceasta vǎ rog sǎ trimiteŃi un corespondent avizat care sǎ vadǎ 
cǎ la cererea de retrocedare sunt depuse actele justificative pentru suprafaŃa 
de peste 12 hectare, pentru care Comisia Localǎ de Fond Funciar are şi hartǎ 
cadastralǎ în 1943 care atestǎ amplasamentul şi vecinǎtǎŃile terenului 
revendicat. 
 Totodatǎ sǎ investigheze legalitatea concesiunilor (în speŃǎ terenurile 
concesionate pe str. Muncii, în Parcul Central, în curtea Şcolii Generale 
Nr.1, în zona Policlinicii, în str. Liliacului şi în Calea Tismanei) şi vânzǎrilor 
(spaŃiul Policlinicii Motru) de terenuri dupǎ apariŃia Legii 169/1997 precum 
şi a Legii 247/2005. 
 În final ar fi fost mai bine recomandarea ca funcŃionarii în funcŃie din 
instituŃiile statului sǎ facǎ posibil prin comportamentul lor ca actul 
administrativ sǎ credibilizeze statul nu sǎ-l decredibilizeze aşa cum în mod 
grav se pare cǎ se întâmplǎ la Motru, din cauza tendinŃelor abuzive în 
aplicarea legilor. 
 Consider cǎ instituŃiei noastre, Parohia Bisericii Ortodoxe 
Ploştina i se aduce un grav prejudiciu privind respectarea şi garantarea 
dreptuluui de proprietate pe terenurile în drept revendicate şi vǎ 
invit ǎm sǎ atenŃionaŃi pe corespondentul dumneavoastrǎ C. Bunilǎ sǎ-şi 
cearǎ scuze în prezentul cotidian pentru tendinŃa de a pune într-o 
imagine proastǎ Biserica Ortodoxǎ şi persoana mea ca reprezentant al 
Bisericii Ortodoxe Române în Parohia Ploştina Motru. 
 
                           Preot Paroh,  
                   Bivolu Ion 
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JOHANN SEBASTIAN BACH ( 1685 – 1750 ) 
 

Prof. Florin Dumitrescu 
 

 În Pantheonul muzicii universale, Johann Sebastian Bach are un loc 
special, el fiind considerat - alături de Mozart - cel mai mare compozitor al 
lumii. Personalitate profund creştină, creator al unor tulburătoare pagini 
închinate DivinităŃii, Bach şi-a petrecut toată viaŃa sub cupolele protectoare 
ale Bisericii, făcându-le să vibreze cu genialele sale creaŃii, adevărate căi 
către Dumnezeu şi către Iluminare. Apărând la un moment propice în Istoria 
Muzicii, Bach a combinat principalele stiluri, forme şi tradiŃii naŃionale ce se 
dezvoltaseră în perioadele precedente, îmbogăŃindu-le şi creând o sinteză 
fără egal. Mai mult, tehnica în care Bach şi-a dezvoltat creaŃia este 
considerată până astăzi supremă încercare pentru orice muzician: polifonia 
(mai multe melodii cântate simultan şi care, bineînŃeles, trebuie să dea un 
rezultat cel puŃin coerent). Acest muzician fecund ce a reuşit să atingă 
profunzimi ameŃitoare , dar în acelaşi timp de o prolificitate incredibilă 
(peste 1600 de lucrări în 50 de ani!!!) reprezintă nu numai sfârşitul 
Barocului muzical, dar şi piscul cel mai înalt al acestuia. Într-adevăr, în 
anumite pasaje muzicale din creaŃia sa pot fi întrevăzute tendinŃe şi stiluri 
apărute abia în secolul al XX-lea!! De asemenea, semnificaŃiile numerice şi 
criptice înserate în multe dintre lucrările sale încă se lasă descoperite ochilor 
uluiŃi ai specialiştilor.  
 Pe planul muzicii bisericeşti şi-a exercitat profesiunea, dar n-a 
renunŃat niciodată la independenŃa sa în creaŃie. Cu toată tematica religioasă 
a unor opere, el dă o interpretare realistă imaginilor, îmbogăŃindu-le cu 
melodiile cântecelor populare. Bach a dezvoltat curentul la baza căruia a stat 
coralul ( coralul protestant). El foloseşte polifonia, stilul său polifonic fiind 
expresiv, profund, stil  care se îmbină cu noi procedee armonice. El tratează 
într-o egală măsură muzica instrumentală şi vocală. Muzica lui este profund 
naŃională, izvorâtă din specificul şi laturile spirituale ale poporului german. 
În muzica lui Bach creaŃia populară şi cântecele germane constituie un izvor 
nesecat de inspiraŃie.  
 Bach se naşte la Eisenach, într-o familie de muzicieni. Tatăl său era 
muzician de curte, având sarcina de a organiza activitatea muzicală cu 
caracter profan a oraşului, dar şi funcŃia de organist al bisericii locale. Este 
un muzician realist, care caută să redea viaŃa inspirându-se din preocupările 
şi pasiunile contemporanilor săi. Eroul lui Bach este un om simplu, obişnuit, 
care îşi urmează drumul în viaŃă, fără afectări eroice: cugetă, rabdă, suferă şi 
tinde spre perfecŃiune. Pasiunile sunt formele cele mai complexe şi mai 
monumentale. Create pe texte biblice, sunt adevărate drame muzicale, cu un 
conŃinut profund uman. Pasiunile au o mare forŃă de evocare, exprimându-se 
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clar contradicŃia dintre vechea şi noua orientare creatoare. A scris 4 Pasiuni  
şi un Oratoriu de Crăciun. S-au păstrat 2 pasiuni, după Ioan şi Matei, după 
textele evangheliştilor. Muzica este o îmbinare desăvârşită a polifoniei cu 
omofonia.  
 Missa în Si minor este o formă ciclică a cărei unitate se stabileşte prin 
dispoziŃia generală a părŃilor c  omponente. El lărgeşte mult forma missei – 6 
părŃi.  
 Cantatele laice şi religioase, puŃine la număr, sunt scrise cu ocazia 
unor evenimente din viaŃa de toate zilele: serbări familiale, jubileuri, 
dedicaŃii unor persoane influente. A scris peste 250 de cantate religioase 
(cantata nr.21 – Mult am pătimit, Cantata reformei). ConŃinutul şi forma 
lor sunt foarte variate. A scris şi a armonizat peste 300 de corale.  
Muzica instrumentală 
 Fuga, suita, sonata de cameră şi religioasă, concerto grosso, uvertura, 
preludiul, toccata şi alte forme improvizatorice. Din punct de vedere 
arhitectural, el şi-a înnoit concepŃiile fără încetare:invenŃiunile, fugile, 
cantatele sunt fiecare construite diferit. CreaŃia lui Bach se distinge printr-un 
caracter polifonic evident, care merge, totuşi, în paralel cu claritatea şi 
bogăŃia melodică. Dacă Bach a fost moştenotorul lungii tradiŃii polifonice 
occidentale, el şi-a asumat în paralel şi marea revoluŃie a secolului 17 
(reducerea structurii sonore la o melodie acompaniată de un bas), 
originalitatea lui esenŃială fiind aceea de a se fi plasat la răscrucea celor 2 
căi.  
 Muzica instrumentală nu este legată de tematica religioasă. Locul cel 
mai important îl ocupă muzica de clavir şi de orgă. 
♫ 7 concerte pentru clavir cu acompaniament (unele dintre ele sunt 
prelucrări ale concertelor pentru vioară), formă fixată la 3 părŃi 
♫  acordă clavecinului rol solistic 
♫  VariaŃiunile 30 – VariaŃiunile Goldberg-reflectă o inventivitate bogată şi 
o remarcabilă ştiinŃă a contrapunctului, în mod particular a canonului. 
 Sinteză a formelor-aria variată îmbinându-se cu passacaglia, această 
lucrare este o sinteză a procedeelor de scriitură.  
♫  12 sonate pentru vioară – 6 cu acompaniament 
♫  Sonatele pentru 2 viori pentru flaut şi clavir 
♫  3 concerte pentru vioară 
♫  Suita – scrie 3 franceze, 3 engleze şi partite germane în care foloseşte 
formele de dans în formă stilizată.  
♫  4 suite pentru orchestră precedate de uverturi 
♫  6 concerte brandenburgice (1 şi 2 grossi), primul concert are 4 părŃi, 
celelalte câte 3 părŃi. În 3 dintre ele (1, 3, 6) dialoghează diferite coruri 
instrumentale de importanŃă egală, în timp ce în celelalte 3 corzilor le este 
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opus câte un grup de instrumente soliste, între acestea existând un solist 
principal.  
♫  pentru orgă sunt caracteristice preludiile, tocatele, fugile(Bach este 
părintele fugii).El fixează planul tonal şi anumite metode şi procedee 
polifonice. Bach a compus mai mult de 150 de corale pentru orgă.  
♫  InvenŃiunile la 2 voci şi 3 voci 
♫  Toccata dorică pentru orgă – cu toate că, în conformitate cu titlul, Bach 
scrie această piesă fără armură şi pe finala re, în realitate introduce extrem 
de frecvent alteraŃia si bemol în text, astfel încât nu percepem practic 
niciodată alte culori şi structuri armonice decât pe acelea ale minorului.  
 Cele 48 de preludii şi fugi  cuprinse în Clavecinul bine temperat, câte 
2 pentru fiecare tonalitate majoră şi minoră este cartea de căpătâi în educaŃia 
pianiştilor. A consacrat practic şi definitiv problema acordajului temperat. 
Sunt adevărate poeme lirice pentru pian.  
 Arta componistică îşi spune cuvântul în Ofrandă muzicală şi în Arta 
fugii, 2 cicluri în care sintetizează în mod teoretic şi practic legile dezvoltării 
artei. Ofranda muzicală este o serie de variaŃiuni contrapunctice, o lucrare 
construită pe o structură simetrică: ricercare/cinci canoane/sonată trio/cinci 
canoane/ricercare. Cinci dintre canoane sunt la 2 voci, plus o a treia, 
utilizând tema regală drept cantus firmus, celelalte cinci tratează în manieră 
canonică variaŃiuni ale temei. Arta fugii –o lucrare care duce contrapunctul 
pur pe culmea sa cea mai înaltă. Lucrarea începe cu 4 fugi: două dintre ele 
prezintă tema, iar celelalte o redau în sens invers. Urmează contrafugile, în 
care subiectul original este inversat (întors cu capul în jos) şi combinat cu 
originalul. Există fugi duble şi triple, mai multe canoane, trei perechi de fugi 
minore.  
 
 
 
Muzica vocală 
 Ca şi muzica instrumentală, muzica vocală este dominată de coral, 
principiul de bază al muzicii luterane. Coralele sunt prezente în motete, în 
oratorii, în patimi şi mai ales în cantate, gen care provine direct din coral. 
Cantata se găseşte în centrul creaŃiei vocale a lui Bach, care a scris 5 serii de 
lucrări în acest gen, pentru toate duminicile şi sărbătorile anului ecleziastic. 
Cea mai mare parte dintre acestea se sprijină pe două puncte de rezistenŃă, 
aflate la extremităŃi: la început un cor amplu introductiv, construit aproape 
întotdeauna pe o melodie de coral; la final cântul simplificat al aceluiaşi 
coral. Între aceste 2 elemente exista libertatea completă în privinŃa naturii şi 
înşiruirii pieselor: arii la una sau mai multe voci acompaniate de orchestră 
sau de instrumente soliste, recitative, alte coruri construite sau nu pe coral. 
Practica transcripŃiilor a fost una dintre constantele evoluŃiei lui Bach, care a 
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urmărit astfel conturarea unei identităŃi între profan şi sacru, între vocal şi 
instrumental.  
 ImportanŃa muzicii lui Bach se datorează în mare parte intelectului 
său. Probabil că este cel mai bine cunoscut ca stăpânul suprem al 
contrapunctului. A fost capabil să înŃeleagă şi să folosească fiecare resursă a 
limbajului muzical care era disponibilă în era barocă. Dacă dorea, putea să 
combine ritmul dansurilor franceze, graŃia melodiilor italiene şi 
complexitatea contrapunctului german într-o singură melodie. În acelaşi 
timp putea să scrie pentru voce şi pentru diverse instrumente de 
acompaniament. În plus, atunci când o melodie era transpusă pe note, Bach 
putea să scrie echivalente muzicale ale ideilor verbale, de exemplu o 
melodie legănată pentru a reprezenta marea.  
Abilitatea lui Bach de a combina şi exploata diferitele medii, stiluri şi genuri 
ale epocii lui, i-a dat posibilitatea de a face multe transferuri remarcabile de 
expresie. De exemplu, putea lua o piesă italiană, să zicem, un concert de 
vioară, şi îl putea transforma într-o operă pentru un singur instrument, 
clavecinul. Creând linii melodice complicate, putea converti textura 
complicată a unei fugi pe mai multe voci, într-o piesă pentru un singur 
instrument, cum ar fi vioara sau violoncelul. Partea tehnică singură nu a fost, 
desigur, sursa măreŃiei lui Bach. Cea care îi tansmite umanitatea şi care îi 
atinge pe ascultătorii de pretutindeni, este expresivitatea muzicii sale, 
manifestată mai ales în operele vocale. 
 Artist umanist, îndrăzneŃ, inovator, Bach şi-a desfăşurat creaŃia sub 
semnul luptei împotriva scolasticii medievale, creând un stil nou de muzică, 
legat de viaŃă, în care şi-a găsit întruchiparea geniului poporului său.  
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Moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt  
 

Pr. Prof. Ionel Cioabă 
  

În 1504, după mentalitatea vremii, 
Ştefan era un om vârstnic, trecuse de 
65 de ani şi viaŃa nu îl cruŃase. Mai 
bine de 47 de ani petrecuse, vorba 
cronicarului „într-atâtea războaie şi 
osteneală şi neodihnă.” 1 Despre 
inestimabila eficienŃă a purtării 
războaielor sale, A.D.Xenopol 
spunea că apărarea Moldovei de 
asupririle duşmanilor înseamnă de 
fapt apărarea poporului nostru căci 

Ştefan a împlinit ceea ce alŃi bărbaŃi mari au împlinit „aiurea”. „Marginile 
politice îi opriră de a înruri de-a dreptul asupra întregului popor; dar fiecare 
dintre ei, lucrând pentru o parte din acelaşi întreg, lucra pentru întregul însuşi”. 2  
 Care a fost ecoul european al victoriilor domnitorului Ştefan în special 
asupra turcilor, se poate vedea cercetând viziunea istoricului Ştefan Olteanu; 
relativ autentică având în vedere regimul politic în vremea căruia şi-a publicat 
lucrarea. „ExplicaŃia acestui erou constă în conjunctura politică europeană din a 
doua jumătate a secolului al XV-lea. Se confruntau în acea vreme două lumi: cea 
creştină şi cea musulmană. Pentru a înŃelege mai bine conceptul de lume creştină 
din Europa veacului al XV-lea trebuie arătat că în gândirea timpului respectiv, 
occident-creştinătate erau sinonime, deoarece ideea unităŃii creştine (Republica 
Christiană, ecclesia Christi, ecclesia romana, Christianitos) reducea la lumea 
catolică având ca reprezentant instituŃional Imperiul German cu centrul spiritual 
la Roma”.3 
 Pericolul Otoman, care punea sub semnul întrebării posibilităŃile de 
apărare ale Europei catolice, a contribuit la includerea în această unitate 
europeană şi a Bisericii Ortodoxe, în scopul Ńărilor ortodoxe contra turcilor.4 Aşa 
se explică interesul crescut al Apusului faŃă de lupta contra popoarelor ortodoxe 
din Răsăritul Europei printre care se numărau şi łările Române, împotriva 
încercărilor de cucerire turcească. Ideea de unitate europeană, începuse să fie 
acum concepută ca un sistem de alianŃe interstatale cu caracter politico-religios 
în scopul asigurării securităŃii continentului în faŃa expansiunii turceşti, unitate în 
care rolul de conducător îi revenea, aşa cum am arătat, Imperiului German cu 
centrul spiritual la Roma.5  

                                                 
1 Constantin Rezachievici, Până când a domnit Ştefan cel Mare, în Magazin istoric, iulie 2004, pag 16 
2 Ibidem, 
3 A.D.Xenopol, CredinŃa în viitor, în Magazin istoric, iulie 2004, pag.4 
4 Ştefan Olteanu, Lupta de la Valea Alb , Ed. Militară, Bucureşti 1976, pag. 85 
5 Ibidem 



 17 

 Interesant este felul în care Ştefan Olteanu, ia apărarea vizibil Bisericii 
Ortodoxe, condamnând indirect abuzul Bisericii Romano-catolice în scopuri 
politico-religioase. Aşa se explică decăderea catolicismului ca urmare a reformei 
religioase şi revigorarea lui după o perioadă sobră în activitatea sa ulterioară.  
 Merită puŃină atenŃie articolele şi ziarele publicate în perioada sărbătoririi 
celor cinci sute de ani de la moartea domnitorului Ştefan, publicaŃii care scot la 
iveală o serie de fapte şi evenimente inedite în perioada domniei sale. 
Academicianul Virgil Cândea spunea că „ Ştefan cel Mare întruchipează idealul 
suveranului creştin prin gândirea, virtuŃiile şi acŃiunile lui (…). Apărător al 
acestei Europe creştine al Sfântului nostru voievod şi cu această viziune sunt de 
acord atât oamenii bisericii, cât şi slujitorii ştiinŃelor istorice”. 6  
 Fostul preşedinte al României, cu ocazia cuvântării Ńinute la mânăstirea 
Putna, acolo unde am participat eu şi pelerinii din oraşul Motru, sublinia vizibil 
cuvintele lui Nicolae Iorga cum că Ştefan cel Mare şi Sfânt „prin credinŃa şi 
vitejia, prin inteligenŃa şi dărnicia sa, rămâne «cea mai curată icoană a sufletului 
poporului român», cinstirea sau omagierea lui este deodată un act de cult şi de 
cultură, dreptate şi demnitate pentru conştiinŃa românilor de pretutindeni şi 
pentru credinŃa creştină vie.”7  
 Despre mormântarea lui Ştefan cel Mare nu s-a păstrat, în mod misterios, 
nici o relatare. Grigore Ureche nu spune nimic despre aceasta. Nici Dimitrie 
Cantemir, Nici Gheorghe Şincai, mai târziu nici istoricul A.D.Xenopol sau 
Nicolae Iorga. Nici cronicarii străini nu spun nimic despre momentul 
înmormântării marelui domnitor.8  
 Prima deschidere a mormântului lui Ştefan cel Mare a fost făcută în 
februarie 1758, de către Mitropolitul Iacov al Sucevei, în faŃa preoŃilor şi 
monahilor. În zapisul faptei sale, Iacov reŃine că mortul fusese găsit foarte 
„misterios”, eliminând alte elemente care ne-ar putea duce cu gândul că 
mormântul mai fusese deschis. În fine, a doua deschidere a mormântului a avut 
loc la stăruinŃa egumenului de la Putna, Artimon Bortnik. Tulburătoarea 
întrebare, legată de călugăria domnului înainte de moarte este generată de 
senzaŃionala descoperire a faptului că marele domnitor a fost îngropat modest, 
fără sicriu, cu trupul aşezat pe 13 bare de fier şi cu capul pe un căpătâi de 
cărămizi, ritual ce Ńine mai degrabă de cel al cinului călugăresc, decât cel al 
credincioşilor de rând, oricât de smeriŃi ar fi aceştia.9 
 În legătură cu modul în care a fost înmormântat Domnitorul Moldovei, 
Silviu Dragomir este convins că cele 13 bare de fier reprezintă pe cei 12 apostoli 
împreună cu Maica Domnului şi nu are îndoieli că acesta a fost călugărit înainte 
de moarte. Indirect în acest sens, un argument foarte interesant aduce şi scriitorul 
Andru. În volumul „Misticii din CarpaŃi”, Scriitorul povesteşte un lucru care 
tulbură profund: în Sf. Munte Athos circulă printre bătrânii pusnici o informaŃie 
                                                 
6 Academician Virgil Cândea, op. cit., pag 9 
7 Ion Iliescu, Cuvântare la Mânăstirea Putna, in revista «Chemarea CredinŃei», op.cit, pag. 8 
8 Ştefan S. Gorovei, Lucrarea lui Dumnezeu prin Ştefan Voievod, (Mân. Putna, 18-24 aprilie 2004) în rev. 
Cuvinte de Sărbătoare, Ştefan cel Mare-500, 2 iulie 2004, pag. 29 
9 Dumitru Manolache, A fost călugărit Ştefan Cel Mare înainte de moarte?, în rev. Rost, an II, Nr.17 
2004, pag 10 
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conform căreia in perioada copilăriei Ştefan cel Mare ar fi dus viaŃă isihastă aici. 
Călugării bătrâni spun „că au primit informaŃia prin viu grai de la înaintaşii lor, 
di generaŃie în generaŃie”. 10 Ştefan ar fi ajuns în Athos la vârsta copilăriei şi ar fi 
fost dat în grija unui pustnic. Acesta l-ar fi învăŃat rugăciunea inimii. În lucrarea 
„ Ştefan cel Mare şi Sfânt – istorisiri şi cântece populare”, învăŃătorul Simion T. 
Kirileanu, reŃine un episod despre perioada copilăriei voievodului zicând;  „când 
a mers la Sahastru şi i-a dat peşte să mănânce, - îndată după ce a mâncat, l-a luat 
Sahastru pe Ştefan şi s-au pus amândoi să cetească în cărŃi ca să învie peştele din 
oasele ce au fost rămas, să-i dea drumul înapoi în pârâul „Oranitului”, Ńi atât au 
cetit, până a învieat peştele”.11  
 Într-o altă lucrare „Ştefan cel Mare şi Sfânt. TradiŃii şi cântece populare” 
1903, Gheorghe Teodorescu Kirileanu istoriseşte o povestire populară despre 
perioada copilăriei voievodului care într-o pădure a avut revelaŃia „unei lumini 
care ardea nemişcată sub ploaie şi vânt”.12 
 Copilul Ştefan atingea lumina, nimerind apoi într-o colibă, ca o chilie, 
asemănată cu cele ale călugărilor isihaşti athoniŃi unde adoarme, lângă el doi 
bătrâni se roagă prevestind că Ştefan va fi apărătorul credinŃei. Comentând acest 
episod, Vasile Andru spune că acesta putea să „preceadă intenŃia lui de a se iniŃia 
în puterile isihaste”,13 
 Faptele sale ulterioare pot să ateste o legătură specială cu Athosul, unde a 
construit biserici pe care le-a dăruit cu icoane, cărŃi rare cu ferecături în aur şi 
podoabe de metal preŃios. Intr-o vreme în care Grecia era înrobită de turci 
neputând să sprijine Athosul, Voievodul Ştefan era un fel „protector politic şi 
financiar al Sfântului Munte”, consideră Vasile Andru. Coroborarea faptelor duce 
la ideea că Sf. Ştefan cel Mare a fost călugărit înainte. Acest lucru trebuie însă 
demonstrat de istorici, nouă rămânându-ne doar a da curs îndemnului lui Ion 
Neculce care, în a sa „predoslovie” spune: „cine va citi şi le va crede, bine va fi, 
iar cine nu le va crede, iar va fi bine, căci precum îi va fi voia, aşa va face.”14 
 Prin urmare, după criteriile medievale pe care noi azi nu le mai înŃelegem, 
sfinŃenia lui Ştefan cel binecredincios în faŃa lui Dumnezeu este autentică. El a 
fost permanent considerat aşa de către popor, chiar dacă a lipsit mult timp actul 
formal al canonizării sale.15 
 În iunie 1992, când Sfântul Sinod a hotărât ca Domnitorul Moldovei Ştefan 
cel Mare să fie cinstit de credincioşii Bisericii Ortodoxe Române în fiecare an în 
ziua de 2 iulie, mulŃi s-au întrebat de ce l-au trecut în rândul sfinŃilor pe marele 
domnitor care a fost, înainte de toate, un strălucit conducător, un iscusit diplomat 
şi organizator al vieŃii interne al Ńării sale, un neînfricat apărător al hotarelor 
ameninŃării Semilunei, dar şi al statelor „creştine” învecinate cu Moldova.16  

                                                 
10 Ibidem. 
11 Simion T. Kirileanu, op.cit., pag. 92 
12 Ibidem 
13 Dumitru Manolache, op cit, 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
16 Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, De ce îl cinstim pe „Binecredinciosul Domn Ştefan cel Mare şi Sfânt”, 
în Teologie şi ViaŃă, nr. 7-12/2004, Ed. Trinitas, pag.10 
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 Trebuie spus că omologul său ungar, Ştefan cel Sfânt nu are mai multe 
merite decât Ştefan al Moldovei, neaducând câtuşi de puŃin viaŃa de pustnic, ci 
este sfânt pentru că a întins hotarele statului şi a promovat religia catolică.17 El a 
fost însă canonizat din vreme, încă din Evul Mediu şi este acceptat azi ca atare 
scăpând de comentarii răuvoitoare sau de prost gust de tipul celor de care are 
parte Ştefan cel Mare dinspre unii dintre decadenŃii săi urmaşi. În perioada post – 
pascală, 18 – 25 aprilie 2004, în modul cel mai simbolic cu putinŃă, Mânăstirea 
Putna, a oferit cu generozitate spaŃiul său sacru Simpozionului cu prilejul a 500 
de ani de la trecerea la Domnul a marelui voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. 
Organizarea ştiinŃifică s-a datorat domnului profesor Ştefan Gorovei, erudit 
istoric, care a reuşit să recunoască nume sonore ale istoriografiei moderne cu 
expuneri din cele mai interesante: de la Iaşi, prof. Leon Şimanschi, prof. 
Magdalena Szecheli, Liviu Pilat de la Bucureşti, Nikolaos Mertzimekis 
(cercetător) din FranŃa, Alexander şi Nadejda Gerten (cercetători) şi mulŃi alŃii.18  
 Toată această organizare s-a bucurat de sprijinul logistic oferit de câŃiva 
dintre monahii putneni, ei înşişi foarte pasionaŃi şi de lectura istorică, dar şi 
foarte instruiŃi în ale tehnologiei moderne. Momentele festive au culminat cu 2 
iulie, acolo unde alături de membrii altor asociaŃii creştine din Ńară şi din alte Ńări 
ortodoxe precum Rusia, Ucraina, Grecia, Rep. Moldova, am participat la Sfânta 
Liturghie Ńinută în curtea mânăstirii Putna la care au fost prezente şi alte 
personalităŃi politico-istorice ale statului. A fost un moment unicat pentru câŃiva 
gorjeni din oraşul Motru, mai ales depunerea vasului cu pământ gorjenesc în 
Muzeul Mânăstirii Putna din partea Ligii Tinerilor Creştini Ortodocşi Români,- 
Filiala Motru Incontestabil acest eveniment va rămâne peste ani în memoria 
urmaşilor noştri ca o dovadă istorică a cinstirii marelui voievod.  
 ExperienŃa a fost una dintre cele mai utile, prin aceea că s-a putut vedea 
cât mai multe dintre aspectele istorice în legătură cu Ştefan cel Mare şi Sfânt şi 
domnia sa, aproape semicentenară.19 
 Evident că pe ordinea de zi s-a avut în vedere ctitoriile monahale construite 
de Ştefan în timpul domniei sale. De asemenea importanŃa se regăseşte şi din 
foarte larga participare a cercetătorilor şi istoricilor din diverse Ńări cu 
preocupări diferite, dar cu un punct comun: Ştefan cel Mare şi Sfânt. 
 

  
  
  
  
  
  

                                                 
17 George Enache, Disputele privind sfinŃenia lui Ştefan cel Mare, în rev. „Rost”, an II, nr. 17 pag 14 
18 Ibidem 
19 Pr. Lect. Ioan Moldoveanu, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Atlet al credinŃei creştine în „Vestitorul 
Ortodoxiei” an XVI, nr. 336-337, iunie 2004, pag 7 
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IMPORTANłA RELIGIOS-MORALĂ A LEGISLAłIEI MOZAICE ÎN 
CONTEXTUL ALEGERII LUI ISRAEL  

Legea mozaicǎ în contextul încheierii legǎmâtului dintre Dumnezeu şi 
poporul lui Israel 

 
Pr. Bivolu Ion 

 
 łinând seama de Legământul încheiat între Iahve şi Israel unii teologi Ńin să 
precizeze că el „nu uneşte de fapt 2 parteneri cu drepturi şi datorii egale, ci un 
Domn şi supusul Său, Stăpânul şi slujitorii Săi” 20. Cu alte cuvinte „Legământul 
este o hotărâre liberă pe care o ia un superior faŃă de un subaltern, este un 
testament însoŃit de anumite clauze ai cărei destinatari trebuie să se conformeze cu 
scrupulozitate”21. Legământul încheiat între Iahve şi poporul său prin intermediul 
lui Moise a avut la bază iniŃiativa lui Dumnezeu şi el este în acelaşi timp legat de 
„Torah” în care sunt menŃionate toate promisiunile şi cerinŃele lui Iahve şi 
poporului său.  

Aproape majoritatea comentariilor biblici când se referă la Legământul lui 
Iahve cu Israel subliniază 3 caracteristici ale acestui Legământ, care sunt 
indisolubil legate între ele şi dintre care niciuna nu poate fi pierdută din vedere 
fără a apărea primejdia de a fi falsificată primejdia foarte bogată şi foarte 
complexă pe care o descriu mărturiile biblice. 

În primul rând Legământul este apreciat drept un dar pe care Iahve o face 
poporului său de bună voie şi din proprie iniŃiativă, în al doilea rând, prin 
intermediul său se creează între cei doi parteneri o legătură de comuniune,o 
reciprocitate de relaŃii şi un schimb de daruri. E adevărat că poporul, ca de altfel şi 
individul luat separat, nu are ce să ofere lui Dumnezeu, sau dacă totuşi îi oferă 
ceva, acel ceva l-a primit tot de la Dumnezeu. Însă ceea ce poate omul să ofere 
divinităŃii este tocmai credinŃa în unicul Dumnezeu şi mai ales mărturisirea 
acesteia: „Am să vă primesc să-Mi fi Ńi popor, iar Eu să vă fiu Dumnezeu” (Ieşirea 
6,7). Acesta ar fi prin urmare, darul cel mai de preŃ pe care credinciosul evreu 
putea să-ş ofere lui Dumnezeu înŃelegând prin el acceptarea omului de a-L cinsti 
ca pe singurul şi adevăratul Dumnezeu. 

În al treilea rând şi poate cea mai importantă caracteristică este aceea că 
Legământul încheiat din iubirea lui Iahve pentru acest popor creează beneficiarilor 
săi „obligativitatea unui răspuns de ordin moral care se rezumă în conformarea în 
tocmai cu preceptele legii”.22 O astfel de îndatorire morală se poate rezuma în 
cuvintele: „in ziua aceasta îŃi porunceşte Domnul Dumnezeul tău, să împlineşti 
toate hotărârile, să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul 
tău” (Deuteronom 26,16). 

Dacă Iahve făgăduieşte lui Israel că va rămâne un popor sfânt, acest lucru 
se va împlini numai în măsura în care poporul ales va observa poruncile Legii, 
                                                 
20 Semen Petre, Arheologia biblicǎ în actualitate, Editura Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, Iaşi , 1997, pag. 
724 
21 Ibidem, pag 726 
22 Ibidem, pag 726 
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astfel Legământul îşi va pierde valabilitatea, adică era rupt şi pentru o parte şi 
pentru cealaltă. 

Aşa cum s-a mai arătat, sfinŃenia nu se dobândeşte prin simpla alegere a lui 
Israel sau că ea se realizează exclusiv din iniŃiativa lui Iahve, şi la statornicia ei îşi 
aduce contribuŃia şi omul care trebuie să fie pe deplin credincios a angajamentului 
luat. Deci sfinŃenia nu depinde numai de Iahve ci şi de popor care este obligat să-şi 
Ńină şi el angajamentul pe care şi l-a luat la încheierea Legământului, adică să 
observe preceptele Legii, să respecte condiŃiile Legământului, într-un cuvânt, 
poporul trebuie să depună eforturi ca să realizeze şi el sfinŃenia, adică să 
corespundă consacrării oferite lui de Dumnezeu. Poporul care prin Legământ întră 
în comuniune intimă cu divinitatea, devine el însuşi popor sfânt care îşi manifestă 
această calitate printr-o stare de sfinŃenie. 

Pentru Israel sfinŃenia este o condiŃie fundamentală a comunicării dragostei 
divine faŃă de ei. Ca popor ales, el formează obiectul prim al dragostei divine faŃă 
de lume, de aceea lui nu-i este permis să profaneze sfinŃenia în care el a fost 
rânduit în virtutea libertăŃii sale, ci el trebuie să se străduiască să dea un răspuns 
cât mai complet şi demn de chemare lui Dumnezeu. 

Când autorul sfânt consemnează că Iahve este Dumnezeul lui Israel şi Israel 
este poporul lui Iahve, nu trebuie să înŃelegem prin aceasta un simplu contract 
între cele două părŃi ci o intensă colaborare reciprocă, în sensul că Israel respectă 
poruncile, iar Iahve îi poartă de grijă. Se înŃelege de la sine că Dumnezeu nu s-a 
făcut cunoscut omului, pur şu simplu pentru a-i vorbi sau pentru a-i propune nişte 
legi şi adevăruri, ci „pentru a se manifesta pe sine însuşi şi pentru a intra în 
comuniune vitală cu El”23. Odată cu încheierea Legământului, El se face cunoscut 
poporului ca un prieten puternic şi înŃelegător care vine să-i ofere ajutorul Său. 
Depăşirea limitelor Legământului care este actul prin care Dumnezeu cere 
poporului său să fie primit drept tovarăş al vieŃii Sale şi autor al lucrărilor Sale 
mântuitoare, se înregistrează în momentul când devine un raport intim între cele 
două părŃi. 

Din mărturiile vechitestamentare se desprinde adevărul că Iahve este Cel 
care şi-a arătat dorinŃa de a se uni cu Israel prin Legământ, arătându-i mai întâi 
care sunt roadele şi condiŃiile acestei uniri. CondiŃiile impuse de Iahve sunt 
cuprinse în toate poruncile promulgate de El pe muntele Sinai şi comunicate 
poporului prin Moise pentru ca prin împlinirea lor să-şi păstreze caracterul de sfânt 
consacrat. Prin împlinirea poruncilor divine poporul Israel tinde spre păstrarea 
sfinŃeniei, avându-L pe Iahve drept model: „SfinŃiŃi-vă şi veŃi fi sfinŃi că Eu, 
Domnul Dumnezeul vostru sunt sfânt” (Leviticul 11,44; 19,2; 20,7,26). Realizarea 
stării de sfinŃenie presupune investirea de eforturi proprii din partea poporului 
Israel care a fost ales ca să fie o împărăŃie aparte, „pusă de o parte în serviciul lui 
Iahve”24  

 
 

                                                 
23 Ibidem 
24 ChiŃu Drd. Viorel , Raportul dintre cultul Vechiului Testament şi cultul creştin, în „Studii Teologice” 
XIII (1961), Nr. 5-6, pag. 298   
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Scrisoare către Suiram… 

 
 
 

Dragă Suiram, 
 

Marius Cristinel Costea 
Liceul Industrial Rovinari 

 
 

 Cu ceva timp în urmǎ mǎ întrebai care este pǎrerea mea despre tine.. 
nu am avut curajul sǎ-Ńi spun în faŃǎ de aceea voi încerca prin rândurile care 
urmeazǎ sǎ-Ńi spun detaliat, cât pot, defectele sau calitǎŃile tale. Nu-mi place 
sǎ cataloghez oamenii, sǎ-i critic, dar tu eşti în afara tuturor posibilitǎŃilor. 
Ai întrecut mǎsura frate prin inferioritatea de care dai dovadǎ. Nu-mi place 
ceea ce se întâmplǎ cu tine.. unde este personajul sociabil, cu inima mare, 
unde este personajul pe care îl  adoram, care mǎ fascina prin gândirea şi 
pozitivitatea de care dǎdea dovadǎ? Ce s-a întâmplat cu tine? Ce te-a 
schimbat într-un personaj atât de antisocial? De ce atâtea secrete? Eu te-am 
creat eu aş putea sǎ te şterg din memoria mea.. dar tu eşti latura mea 
ascunsǎ.. tu eşti “creaŃia” mea, singurul lucru bun. Nu vreau sǎ sfârşeşti 
precum mine, într-o lume întunecatǎ, plinǎ de “mizerie” şi gânduri rele, 
plinâ de urǎ şi mândrie, de orgoliu şi vrǎjmaşi. Vreau sǎ trǎieşti bine, într-o 
lume paralelǎ cu a mea dar totuşi foarte diferitǎ. Într-o lume fǎrǎ defecte, 
farǎ de pǎcate.. dar tu ai pǎcǎtuit, ai dat drumul la defecte şi pǎcate. De ce? 
Poate eu sunt de vinǎ sau poate aşa a fost scris… Nu ştiu ce vorbesc!!! Nu 
ştiu ce sǎ cred!!! Ştiu doar cǎ tu eşti mai bun ca mine, nu schimba asta! Sper 
sǎ nu te superi cǎ îŃi spun aceste lucruri... dar trebuie să ştii ca sǎ te poti 
schimba!!! 
 

 
 

ÎnvaŃǎ din greşeli dar nu persista în acestea!!! 
 
 
 

Cu drag , 
Marius 
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II. CURIOZIT ĂłI ŞI DIVERTISMENT 
  
  

  
  
  
  
  
  

RReezzoollvvaarr ee  tteesstt   ddeecceemmbbrr iiee  22000088  
  
1 Delfinii aud foarte bine, de la sunetele obisnuite, 
cu frecvente mici, pana la sunete cu frecvente foarte 
inalte. Ei sunt, totodata, neintrecuti inotatori si 
scufundatori, depasind cu usurinta viteza de 35 - 50 
km/ora, iar delfinii mari realizeaza adevarate 
performante - salturi de pana la 5 - 6 m inaltime si 
aproape 10 m lungime. 
 In literatura de specialitate se semnaleaza un alt 
fapt, ca delfinilor le place muzica, dovada ca ei se 
pot dresa cu usurinta in delfinarii si folositi la 
circ. Aceste animale inteligente reusesc sa reproduca 
bine vocea si chiar cuvintele dresorului. 
 Un om de stiinta american sustine ca delfinii 
canta hit-uri actuale. Dr. Hector Corona a dezvaluit 
presei ca incetinind putin sunetele inregistrate de el 
in timp ce urmarea comportamentul delfinilor, a avut 
surpriza sa descopere ca sunetele scoase de simpaticele 
animale fac parte din hit-uri lansate de... Mariah 
Carey sau Bryan Adams. Cercetatorul american a explicat 
acest lucru neobisnuit prin faptul ca delfinii ar 
reproduce cantecele pe care le aud la radio (muzica 
difuzata in delfinarii, sau de pe vasele pe care le 
intalnesc in plimbarile lor in larg). 
 
2 Pe insula Kildim din nordul Uniunii Sovietice, se 
afla un lac neobisnuit. El este alcatuit din 5 straturi 
de apa: apa dulce, apa putin sarata, apa sarata, apa de 
culoare rosie si apa saturata cu hidrogen sulfurat. 
Corespunzator fiecarui strat de apa, in acest lac 
traiesc cele mai felurite vietati: pesti de apa dulce, 
meduze, crustacee, pesti marini pitici, stele de mare 
etc. 
 Exista si la noi in tara un lac cu apa in 
straturi, langa Sibiu. La suprafata se afla apa dulce, 
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iar spre adancimi apa din ce in ce mai sarata. O alta 
curiozitate a acestui lac este aceea ca nu-si modifica 
adancimea, aceasta fiind de fiecare data de 35,5 metri. 
 
3. Cea mai raspandita limba este chineza, vorbita de 
peste 1,1 miliarde de oameni. Abia urmatoarea este 
engleza, vorbita de aproximativ 800 de milioane de 
persoane. Doar pentru 330 din acestia, engleza este 
chiar limba materna: aproximativ 270 de milioane in 
Statele Unite ale Americii si 60 de milioane in Marea 
Britanie. 
 
4. Cu ocazia unui concurs de frumusete ce a avut loc in 
Edmonton, Canada, presedintia juriului i-a fost 
incredintata unui oarecare Harold Grace, care a facut 
senzatie in lumea intreaga deoarece era orb. 
Respectivul isi pierduse vederea in urma cu nu mai 
putin de 15 ani, insa asta nu i-a impiedicat pe 
organizatori sa-l considere cea mai potrivita persoana 
pentru a juriza frumusetea canadiencelor. 
 
5 Aparatul auditiv este situat in diferite parti ale 
corpului, depinzand de fiecare specie. La oameni este 
situat la cap. Paienjenii este situat in varful 
picioarelor. 
 
6. Se vorbeste de catva timp si in Romania de asa-
numitul fenomen al cyber-dependentei. Subiectii atinsi 
de acest sindrom devin incapabili sa petreaca lungi 
perioade de timp fara sa navigheze pe Internet si 
atunci cand au ocazia stau ore in sir, uitand complet 
de foame, sete sau alte necesitati fiziologice. Unele 
cazuri depasesc cu mult simpla pasiune pentru un anumit 
domeniu. Spre exemplu, francezul Bertrand Lariviere, un 
tanar de 29 de ani, si-a petrecut 518 ore conectat la 
Internet, stabilind astfel un nou record mondial.In 
cursul sejurului sau record pe Internet, Bertrand a 
discutat cu aproximativ 2.395 de persoane diferite, a 
schimbat sau vizualizat peste 38.200 de imagini si a 
vizitat circa 487 situri cu caracter pornografic. Dupa 
aceasta nebunie cybernetica, din care a fost "salvat" 
de un vecin, Larviere a dormit timp de 4 zile si 4 
nopti, dupa care s-a grabit sa mearga la serviciu 
pentru a vedea daca, data fiind absenta sa neanuntata, 
nu a fost dat afara. Bineinteles ca fusese 
concediat!... 



 25 

 
6. Abdul Kassem Ismael, Mare Vizir al Persiei in 
secolul al X-lea, nu se despartea niciodata de cartile 
sale. Cele 117.000 de volume erau carate de 400 de 
camile, dresate sa mearga in ordine alfabetica!!! 
 
7. Elefantii pot comunica intre ei la distante de 18 km 
si poate chiar si mai mult, prin infrasunete. 
 

GGlluummee  
 
Guvernul român va asigura slujbe pentru şomeri pe perioada crizei financiare. Ele 
vor fi oficiate de preoŃi, episcopi şi mitropoliŃi. 
 

  
Un cetăŃean, care arǎta ca fiind de origine arabǎ, merge la casa de bilete a 

aeroportului J.F.K. şi îi spune domniŃei de acolo: 
- Un bilet pânǎ la Pentagon aş dori şi eu, vǎ rog! 

- Pǎi, stimabile, avionul ǎsta nu merge la Pentagon... 
- Pui pariu cǎ merge?  
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III. RETROSPECTIVĂ LUNARĂ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Î: Domnule Mihai Eminescu, sunteŃi un poet de seamă al literaturii române, poeziile 
d-voastră fiind adevărate bijuterii literare. A Ńi fost binecuvântat cu un talent 
deosebit. De ce poet? 

R: Pentru că:”Numai poetul, 
Ca păsări ce zboară 
Deasupra valurilor, 
Trece peste nemărginirea timpului: 
În ramurile gândului, 
În sfintele lunci, 
Unde păsări ca el 
Se-ntrec în cântări.“ 

Î: SunteŃi fiul Bucovinei, Ńinut de care a trebuit să vă despăr ŃiŃi şi căruia îi duceŃi 
dorul . 
R:”Mână doru-i tainic colo, înspre tine, 
Ochiul îmi sclipeşte, genele-mi sunt pline, 
Inima mi-i grea; 
Astfel totdeauna, când gândesc la tine, 
Sufletul mi-apasă nouri de suspine, 
Bucovina mea!” 

Î : Copilăria v-aŃi petrecut-o la Ipoteşti. Cum îşi petrecea timpul băieŃelul 
Eminescu? 
R : “Fiind băiet păduri cutreieram 
Şi mă culcam ades lângă isvor, 
Iar braŃul drept sub cap eu mi-l puneam 
S-aud cum apa sună-ncetişor: 
Un freamăt lin trecea din ram în ram 
Şi un miros venea adormitor. 
Astfel ades eu nopŃi întregi am mas, 
Blând îngânat de-al valurilor glas“ 

Î: ProveniŃi dintr-o familie numeroasă. RelataŃi-ne, vă rog o amintire din copilărie 
legată de fraŃii d-voastră. 
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R: ” Copii eram noi amândoi, 
Frate-meu şi cu mine. 
Din coji de nucă car cu boi 
Făceam şi înhămam la el 
Culbeci bătrâni cu coarne. 
Şi el citea pe Robinson, 
Mi-l povestea şi mie; 
Eu zideam Turnul-Vavilon 
Din cărŃi de joc şi mai spuneam 
Şi eu câte-o prostie.” 

Î: SunteŃi un admirator al creaŃiilor populare pe care le-aŃi considerat un material 
inspirator şi purta Ńi un respect deosebit înaintaşilor, în special lui Vasile Alecsandri. 
Aşa este? 
R: Ş-acel rege-al poeziei, vecinic tânăr şi ferice, 
Ce din frunze îŃi doineşte, ce cu fluierul îŃi zice, 
Ce cu basmul povesteşte - veselul Alecsandri, 
Ce-nşirând mărgăritare pe a stelei blondă rază, 
Acum secolii străbate, o minune luminoasă, 
Acum râde printre lacrimi când o cântă pe Dridri. 
Sau visând o umbră dulce cu de-argint aripe albe, 
Cu doi ochi ca două basme mistice, adânce, dalbe, 
Cu zâmbirea de vergină, cu glas blând, duios, încet, 
El îi pune pe-a ei frunte mândru diadem de stele, 
O aşează-n tron de aur, să domnească lumi rebele, 
Şi iubind-o fără margini, scrie: “visul de poet”. 
 

Î: Tinerii de azi sunt influenŃaŃi de vedetele de televiziune, ducând lipsa unor modele 
de viaŃă valoroase. Ce sfat le-aŃi da? 
R: Nu spera când vezi mişeii 
La izbândă făcând punte, 
Te-or întrece nătărăii, 
De ai fi cu stea în frunte; 
Teamă n-ai, căta-vor iarăşi 
Între dânşii să se plece, 
Nu te prinde lor tovarăş: 
Ce e val, ca valul trece. 

Î: AŃi iubit şi aŃi fost iubit. Nu vă întreb despre iubitele d-voastră, dar ce este iubirea 
pentru poetul Eminescu ? 
R: “Ce e amorul? E un lung 
Prilej pentru durere, 
Căci mii de lacrimi nu-i ajung 
Şi tot mai multe cere. 
De-un semn în treacăt de la ea 
El sufletul Ńi-l leagă, 
Încât să n-o mai poŃi uita 
ViaŃa ta întreagă.”  
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Î: CreaŃiile d-voastră au primit aprecieri pozitive, dar şi negative. Ce le-aŃi transmite 
criticilor d-voastr ă? 
R: “Critici voi, cu flori deşerte, 
Care roade n-aŃi adus - 
E uşor a scrie versuri 
Când nimic nu ai de spus“ 

Î: Tocmai s-a încheiat campania electorală. Ce părere aveŃi despre politicieni? 
R: “Minciuni şi fraze-i totul ce statele susŃine, 
Nu-i ordinea firească ce ei a fi susŃin; 
Averea să le aperi, mărirea ş-a lor bine, 
Ei braŃul tău înarmă ca să loveşti în tine, 
Şi pe voi contra voastră la luptă ei vă mân’. 
De ce să fiŃi voi sclavii milioanelor nefaste, 
Voi, ce din munca voastră abia puteŃi trăi? 
Când vedem că toŃi aceia care vorbe mari aruncă 
Numai banul îl vânează şi câştigul fără muncă, 
Azi, când fraza lustruită nu ne poate înşela, 
Astăzi alŃii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa? 
Prea v-aŃi atătat arama sfâşiind această Ńară, 
Prea făcurăŃi neamul nostru de ruşine şi ocară, 
Prea v-aŃi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei, 
Ca să nu s-arate-odată ce sunteŃi - nişte mişei! 
Da, câştigul fără muncă, iată singura pornire; 
Virtutea? e-o nerozie; Geniul? o nefericire. 
Dar lăsaŃi măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici; 
Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici. 
Cum nu vii tu, łepeş doamne, ca punând mâna pe ei, 
Să-i împarŃi în două cete: în smintiŃi şi în mişei, 
Şi în două temniŃi large cu de-a sila să-i aduni, 
Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!” 

Î: În finalul interviului, ce-i dori Ńi României? 
R: “Ce-Ńi doresc eu Ńie, dulce Românie, 
Tânără mireasă, mamă cu amor! 
Fiii tăi trăiască numai în frăŃie 
Ca a nopŃii stele, ca a zilei zori, 
ViaŃa în vecie, glorii, bucurie, 
Arme cu tărie, suflet românesc, 
Vis de vitejie, fală şi mândrie, 
Dulce Românie, asta Ńi-o doresc!”  

Prof. Magda Şchiopu 
Şc.Gen.”Teodora Lucaciu”- Vulcan 
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  LLaa  2288  nnooiieemmbbrr iiee  22000088  ccuu  ooccaazziiaa  zzii lleeii   nnaaŃŃiioonnaallee  aa  RRoommâânniieeii ,,  eelleevvii ii   
LLiicceeuulluuii   ddee  MMuuzziiccăă  şşii   AArrttee  PPllaassttiiccee  ““ CCoonnssttaannttiinn  BBrrǎǎii llooiiuu”” ,,  TTâârrgguu  ––  JJiiuu  aauu  
rreeaall iizzaatt  uunn  eexxttrraaoorrddiinnaarr   pprrooggrraamm  aarrttiissttiicc  ccoonnssttâânndd  îînn  eexxppuunneerreeaa  uunnoorr  
ppiieessee  ddee  tteeaattrruu  ,,  rreeccii ttaarreeaa  ddee  ppooeezzii ii ,,  pprreezzeennttaarreeaa  uunnuuii     pprrooggrraamm  mmuuzziiccaall   
ccllaassiicc  şşii   ppooppuullaarr   ddeeddiiccaattee  aacceessttuuii   eevveenniimmeenntt..  PPee  ddaattaa  ddee  2211  iiaannuuaarr iiee  22000099  
uunn  aall tt  pprrooggrraamm  ssppeeccii ff iicc  zzii lleeii   ddee  2244  iiaannuuaarr iiee  11885599..  AAuu  ccoooorrddoonnaatt  aaccttiivvii ttaatteeaa  
pprrooffeessoorr ii ii   ddee  iissttoorr iiee  II oonneell   CCiiooaabbăă  şşii   CCoojjooccaarruu  AAuurreell iiaa..    

  
  DDaattaa  ddee  1188  iiaannuuaarriiee  22000099  eessttee  ppeennttrruu  rroommâânnii ii   iiuubbii ttoorrii   ddee  rreeîînnttrreeggii rree  şşii   
ll iibbeerrttaattee  nnaaŃŃiioonnaallăă  zzii   ddee  ddooll iiuu  ddeeooaarreeccee  îînn  aacceeaassttǎǎ  zzii   ss--aa  ssttiinnss  ddiinn  vviiaaŃŃăă  ssuubbii tt  
ppooeettuull   GGrriiggoorree  VViieerruu..    

  
  
 
 

 
 La 24 ianuarie 
2009 în Municipiul 
TTâârrgguu  ––  JJiiuu  ss--aa  
ddeessffăăşşuurraatt  oo  

iimmppoorr ttaannttǎǎ  
mmaannii ffeessttaarree  oommaaggiiaallǎǎ  
ccuu  ooccaazziiaa  ssǎǎrrbbǎǎttoorr ii rr ii ii   aa  
115500  aannii   ddee  llaa  „„ MMiiccaa  
UUnniirree””   ssuubb  AAll ..  II ooaann  
CCuuzzaa..  AAllǎǎttuurr ii   ddee  
aaccttiivvii ttǎǎŃŃii llee  ccuull ttuurraallee  
ddeessffăăşşuurraattee  iinncclluussiivv  llaa  
MMuuzzeeuull   JJuuddeeŃŃeeaann  llaa  
ccaarree  aauu  lluuaatt  ppaarr ttee  

ooff iicciiaall ii ttǎǎŃŃii   aallee  jjuuddeeŃŃuulluuii   aallăăttuurr ii   ddee  eelleevvii   ss--aauu  ooff iicciiaatt  TTeeddeeuummuurr ii   îînn  mmaaii  
ttooaattee  bbiisseerr iiccii llee  ddee  oorraaşş..  UUnn  aassttffeell   ddee  tteeddeeuumm    aa  ffoosstt  ooff iicciiaatt  iinncclluussiivv  îînn    PPiiaaŃŃaa  
PPrreeffeeccttuurr ii ii    
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IV. DIALOG CU CITITORII 

  
  

 

 

Madame History, 
 Madame History este un omuleŃ mic, antisocial, comunist şi “lovit” la cap. 
Este un personaj controversat huiduit şi urat de mai toŃi elevii noştri. Micǎ şi a 
dracu` încearcǎ fǎrǎ reuşită, să se razbune pe anumite personaje care au avut 
curajul să i-se împotrivească. Mai Madame History mai hooo… cǎ nu e sfârşitul 
lumii!!! 

 Micǎ aşa cum e ea începe a critica şi a demoraliza tot ce îi stǎ în cale, şi 
parcă vezi: “Mai nesimŃitule!!!” . Eheee tovaraşa Madame History… nu vedeŃi cǎ 
nu vǎ bagǎ nimeni în seama? 

V-aş da un sfat:” Tovaraşa bagaŃi-vǎ mintile în cap!!!”  

 Dar ce sa-i spui tovarǎşai..Madame History a ramǎs tot cu Partidul 
Comunist Român…Dumnezeu să-i ierte!!!  

* Nota:  Personajele din acest articol sunt rodul unei imaginaŃii bolnave, 
drept pentru care autorul nu-şi asumǎ raspunderea pentru neplaceri!!! 

PPrreelluuaatt  ccuu  aaccoorrdduull   eeddii ttoorrii lloorr  wwwwww..  bbllaacckk&& wwiizzzzyy..wwoorrddpprreessss..ccoomm  
  

By: Ni Ka  on decembrie 28, 2008  
at 10:08 pm  

 De ce trebuie sǎ va jigniŃi şi să vă contraziceti unul pe altul. Amândoi va 
completaŃi… mentalitatea cât şi nivelul de gandire e acelaşi… numai ca unii 
percep altfel ceea ce li se arată iar celalalt(C.I.) percepe din postura unui teolog şi 
profesor. Oricum ideea e ca amşndoi sunteŃi la fel… vǎ completaŃi unul pe celalalt. 
Numai bine…  

  
By: gigi on ianuarie 8, 2009  

at 8:55 pm 
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 Domnule C.I. nu mǎ aşteptam să fiŃi AGRAMAT, titlurile de operǎ se scriu 
italice nu cu majuscule. Nu am încredere în ce afirmaŃi,vorba Sfintei 
Scripturi:”ORB CU ORB DE SE CĂLĂUZESC AMÅNDOI CAD ÎN 
GROAPĂ”.M ǎ întreb dacǎ aveŃi studii superioare????? 

 
By: rovinari  on ianuarie 15, 2009  

at 2:32 pm 
 

 Ce te face pe tine sa crezi ca C.I. nu are studii superioare, adicǎ cum poŃi tu 
cu nerusinare sǎ afirmi şi să iei la rost un preot. Ruşine domnule gigi, ruşine… am 
impresia că acel care nu are studii superioare eşti chiar dumneata. 

 
By: C.I. on ianuarie 16, 2009  

at 10:19 pm 

 Studiile n-au mare importanŃa în faŃa unei atitudini cuviincioase şi modeste 
caracteristice celor educaŃi. Multumesc pentru observaŃie dar nu-mi trebuia mai 
mult de 8 clase sǎ ştiu asta. În materie de presǎ exista aşa numitele stiluri care nu 
Ńin cont de reguli gramaticale. Şi cǎ sa vǎ convingeti mai studiaŃi şi apoi sǎ 
criticaŃi. Cât despre disputa cu domnul de pânǎ acum, staŃi lini ştit că ne-am şi 
împǎcat. Pǎcat însa ca n-aŃi înteles ce urmareşte aceastǎ criticǎ… 
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V. ANUNłURI  PUBLICITARE 
  
  
  
  
  
  

11..  AAccttiivvii ttaattee  ddiiddaaccttiiccăă  ppeennttrruu  cceeii   iinntteerreessaaŃŃii   ddee  ppeerrffeeccŃŃiioonnaarree  ......  
  
  
  
  
  

VI. RECOMADĂRI CĂRłI   
  
  
  
  
  
  
  
  

2. Biserica ortodoxă “Sf. ÎmpăraŃi Constantin şi Elena” din oraşul 
Rovinari, judeŃul Gorj face apel la creştinii bisericii ortodoxe pentru 
sprijinirea financiară a picturii.  

  

3. LIGA TINERILOR CREŞTINI ORTODOCŞI  a înfiinaŃat un 
departament pe lângǎ parohia Rovinari I sub binecuvântarea Pr. Prof. Ionel 
Cioabǎ. 

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

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 33 

 
VI. RECOMADĂRI CĂRłI 

 
 

 
1. Agendă medicală. ConŃine CD.  PreŃ 76, 30 lei 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reglementări contabile. PreŃ 25,00 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Autor: Toma de Aquino; Categoria: Filosofie  
Editura:  IRI ,  2007 PreŃul: 28,00 lei 
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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 aparŃine în 
exclusivitate autorilor. O echipă redacŃională va selecta articolele în 
vederea publicării acestora. AtenŃie la plagiat! 

* Reguli minime de tehnoredactare: 
Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul 
exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaŃiu. SpaŃiul se va pune după 

aceste semne de punctuaŃie, precum şi înainte de deschiderea unei 
paranteze. 
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