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LUMEA ÎN SCHIMBARE ?
RADU GRUIA
Ei bine, DA ! Se schimbă. Şi nu cred că este
vorba doar de percepţia unui anumit segment de
vârstă, cum este de exemplu generaţia noastră, ci
de restructurarea
profundă a principiilor şi
valorilor pe care s-a aşezat construcţia socială a
ultimilor 100-150 de ani !
Pentru că veni vorba despre generaţia noastră,
despre care pot afirma că este ultima generaţie a
secolului 20, trebuie să acceptăm că suntem
martorii schimbării mai tuturor conceptelor de
viaţă care guvernau societatea părinţilor noştrii şi
care ne-au fost transmise , iar apoi respectate pe
parcursul propriei existenţe. Am în vedere, desigur
nelimitativ, şcoala - educaţia civică şi profesională,
valorile
morale - credinţa, etica, cultura,
dezvoltarea şi progresul societăţii – ştiinţa,
tehnologia, economia.
Noi am apărut într-un spaţiu şi un moment
istoric dominate de minciună şi fals. Am fost
martorii, desigur fără să conştientizăm, unei
tragedii care a marcat profund soarta naţiunii din
care facem parte. Demolarea construcţiei de stat şi
implicit sociale a României post belice, răfuiala cu
aşa zişii „ duşmani ai poporului” sau altfel spus
eliminarea elitei naţionale (fizică în multe cazuri),
lichidarea avutului privat, reprezintă întreprinderi
la care am asistat pasiv, fără să înţelegem mai
nimic.
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A urmat instituirea regimului popular, apoi socialist, renunţarea la viaţa politică şi
înlocuirea ei cu un unic partid-stat, apoi dictatura proletariatului care s-a
transformat, absolut firesc, în dictatură personală. Pe plan doctrinar totul se făcea
pentru şi în numele poporului. În realitate, puterea era asumată şi exercitată
autocratic, de către personaje obscure, lipsite de pregătire şi scrupule dar în schimb,
dominate de orgolii maladive şi aviditate de putere. Fără să prea înţeleagă măcar
despre ce este vorba sau în ce se implică.La toate aceste intreprinderi reprobabile, a
fost întotdeauna asociat cuvântul „democraţie” !
A urmat o nouă construcţie de stat, s-a aşezat o nouă societate la baza căreia a fost
pus „omul de tip nou”, format la şcoala gândirii doctrinare special elaborată. Aparatul
propagandistic a căpătat dimensiuni uriaşe, nemaiîntâlnite, cu misiunea strategică de
a „convinge” oamenii de corectitudinea şi eficienţa doctrinei. În linii mari, cam aşa
poate fi descrisă prima schimbare, care ne-a determinat existenţa activă, sub toate
aspectele: profesional, spiritual, familie, percepţia realităţilor lumii contemporane. Am
spus prima pentru că , după părerea mea, deşi se află într-o fază terminală, persistă
încă în mentalitatea unui segment important de populaţie. Şi continuă să genereze
practici reprobabile.
Dar marea schimbare se conturează din ce în ce mai pregnant şi pentru noi. Mi-e
greu să cred că vom mai putea avea o participare activă. Măcar să înţelegem, de data
aceasta, ce se întâmplă. Lumea se transformă. Despre ce şi cum se întâmplă, încerc
să vă pun la dispoziţie informaţie. Am în vedere cele două mari curente contemporane
care orientează omenirea către
următoarea etapă de progres şi dezvoltare :
globalizarea şi postmodernismul.
NOTĂ. În funcţie de reacţia Dvs. stimaţi cititori, voi încerca să apreciez (documentat)
ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în ţara noastră.
GLOBALIZAREA (sursa Enciclopedia Liberă WIKIPEDIA)
Nu există o definiţie a globalizării într-o formă universal acceptată, şi probabil nici
definitivă. Motivul rezidă în faptul că globalizarea subinclude o multitudine de procese
complexe cu o dinamică variabilă atingând domenii diverse ale unei societaţi. Ea poate
fi un fenomen, o ideologie, o strategie, sau toate la un loc.
Globalizarea este termenul modern folosit la descrierea schimbărilor în societăţi şi în
economia mondială care rezultă din comerţul internaţional extrem de crescut şi din
schimburi culturale. Descrie creşterea comerţului şi a investiţiilor datorită căderii
barierelor şi interdependenţei dintre state. În context economic, este des întâlnită
referirea aproape exclusivă la efectele comerţului şi în particular la liberalizarea
comerţului sau la liberul schimb.
Haosul cu care ne confruntăm astăzi derivă din faptul că, pornind de la dezvoltarea
tehnologică şi economică, ale carei origini provin în special din Statele Unite, un
număr important al activităţilor umanităţii se situează pe o scală şi un orizont atât de
mari, încât au depaşit graniţele naţionale, în limitele cărora statele suverane îşi
exercită dreptul la guvernare. Acest fenomen a fost denumit globalizare, un termen
care ascunde mai multe decât lasă să se înţeleagă. Pe masură ce domeniul activităţilor
umane se extinde dincolo de reglementările statului-naţiune, legalitatea şi regulile au
devenit prea strâmte.
Noii jucători au trebuit să facă faţă provocării iscate de guvernarea de tip monopol; au
apărut corporaţiile multinaţionale, pieţele financiare globale, organizaţiile non-
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guvernamentale, dar şi organizaţii criminale şi reţele teroriste internaţionale.Activitatea acestor noi jucători nu este acoperită de legile internaţionale, care se
bazează pe înţelegeri formale între statele-naţiune, pentru că acestea nu au fost
capabile până acum să gasească un teren comun pentru înţelegeri care vizează
problema globalizării.
Între 1910 şi 1950 o serie de schimbări economice şi politice au redus dramatic
volumul şi importanţa fluxurilor comerciale internaţionale. Dar începând cu primul
război mondial şi continuând cu cel de-al doilea război mondial, când au fost create
FMI si GATT, trendurile s-au inversat. În mediul de după cel de-al doilea război
mondial, stimulat de către instituţii economice internaţionale şi programe de
reconstrucţie şi dezvoltare, comerţul internaţional a crescut brusc. Începând cu anii
’70 efectele acestui tip de comerţ deveneau mult mai vizibile atât în privinţa
beneficiilor, cât şi ca efecte distrugătoare.
Chiar dacă aceste trei aspecte sunt întreţesute, este util să distingem efectele
globalizării în fiecare din mediile economice, politice şi culturale. Alt aspect cheie al
globalizării este schimbarea în tehnologie şi inovaţie în special în sectoarele transporturilor şi telecomunicaţiilor, despre care se crede că au ajutat la crearea satului
global primordial. Mondializarea este o mişcare mondială care nu include liberalizarea.
Mondializarea este mai mult declararea unui teritoriu specific–un oraş, un municipiu,
un stat, de exemplu–ca teritoriu internaţional, mondial, cu responsabilităţi şi drepturi
la scară internaţională.
Tipuri de globalizare.Redus la conceptele economice se poate spune că globalizarea
contrastează cu naţionalismul economic şi cu protecţionismul. Este înrudită cu
economia de piaţă liberă si neo-liberalismul. Împarte o parte din caracteristici cu
internaţionalizarea şi este deseori interschimbabilă, chiar dacă unii preferă să
folosească termenul de globalizare pentru lărgirea găurilor din graniţele naţionale sau
statale. Formarea satului global – o mai mare apropiere între diferite părţi ale lumii
odată cu creşterea posibilităţilor de schimburi personale, întelegere mutuală şi
prietenie între cetăţeni “internaţionali”, şi crearea civilizaţiei globale.
Globalizarea economică – patru aspecte se referă la globalizarea economică ce indică
patru tipuri de fluxuri peste graniţe, şi anume fluxuri de bunuri/servicii, de exemplu
liber schimb, fluxuri de persoane (migraţia), de capital şi de tehnologie. O consecinţă a
globalizării economice este îmbunatăţirea relaţiilor dintre dezvoltatorii aceleiaşi
industrii din diferite părţi ale lumii (globalizarea unei industrii), dar şi o erodare a
suveranităţii naţionale asupra sferei economice. FMI-ul defineşte globalizarea ca şi
“creşterea în interdependenţa economică a ţărilor din întreaga lume prin creşterea
volumului şi a varietăţii tranzacţiilor de bunuri şi servicii peste graniţe, fluxul de
capital internaţional mult mai liber şi mai rapid, dar şi o difuziune mai largă a
tehnologiei.”(FMI, World Economic Outlook, mai 1997). Banca Mondială defineşte
globalizarea ca “Libertatea şi capacitatea indivizilor şi a firmelor de a iniţia tranzacţii
economice voluntare cu rezidenţi ai altor ţări”.
În Management, globalizarea este un termen de marketing sau de strategie care se
referă la apariţia unor pieţe internaţionale pentru bunuri de consum caracterizate de
nevoi şi gusturi similare ale clienţilor, reuşind astfel, de exemplu, să vândă aceleaşi
maşini sau săpunuri sau produse alimentare prin campanii de publicitate similare,
unor persoane ce aparţin unor culturi diferite. Această uzanţă contrastează cu
internaţionalizarea, care descrie activităţile companiilor multinaţionale ori în
instrumente financiare, mărfuri, ori în produse care sunt exclusiv destinate pieţelor
locale.În domeniul software, globalizarea este termenul tehnic ce combină procesele de
internaţionalizare şi localizare. Efectele negative asupra companiilor multinaţionale
axate pe profit – folosirea unor metode legale şi financiare sofisticate de a atinge
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limitele legilor şi standardelor locale pentru a controla balanţa dintre muncă si servicii
ale unor regiuni inegal dezvoltate şi a le întoarce împotriva lor. Răspândirea
capitalismului din ţările dezvoltate către ţările în curs de dezvoltare.
“Conceptul de Globalizare se referă la micşorarea lumii şi la mărirea gradului de
conştientizare a lumii ca un întreg” – Roland Robertson.
Istorie.Atâta timp cât lumea are în acelaşi timp înţelesuri tehnice şi politice, grupuri
diferite vor avea istorii diferite ale globalizării. Dealtfel, în termeni generali folosiţi în
economie şi economie politică este o istorie a creşterii comerţului inter-statal bazat pe
instituţii stabile ce autorizează firme din diferite state să schimbe mai uşor bunuri.
Termenul de liberalizare este o combinaţie între teoria economică a liberului schimb şi
îndepărtarea barierelor în care se mişcă bunurile. Aceasta a dus la creşterea
specializării ţărilor în exporturi şi la presiuni care să termine o dată pentru totdeauna
cu tarifele protecţioniste şi a altor bariere în faţa comerţului.
Perioada liberalizării şi cea în care aurul definea standardul economic este deseori
numită “Prima eră a Globalizării”. Bazată pe Pax Britannica şi pe schimbul de bunuri
în numerar, această eră a crescut odată cu industrializarea. Baza teoretică a fost
munca lui Ricardo în Avantajul comparativ şi Legea generală a echilibrului a lui Say.
Cei doi susţineau că ţările vor face comerţ eficient şi că orice neajunsuri temporare în
cerere sau ofertă se vor corecta automat. Instituirea standardului în aur s-a realizat
treptat în ţările intens industrializate între anii 1850 şi 1880.
“Prima eră a Globalizării” se crede că s-ar fi împărţit în etape odată cu primul război
mondial şi apoi căzând sub criza standardului în aur spre sfârşitul anilor ’20 şi
începutul anilor ’30. Ţările ce începuseră să îmbraţişeze era globalizării, incluzând
nucleul European, câteva state de la marginea Europei şi câteva lăstare europene din
Americi si Oceania prosperau. Inegalitatea dintre acele state dispărea în timp ce
bunurile, capitalul şi forţa de muncă formau în mod excepţional fluxuri libere între
state.
Globalizarea în perioada de după cel de-al doilea război mondial a fost condusă prin
runde de negocieri în prima fază sub auspiciile GATT, ce a dus la mai multe înţelegeri
în îndepărtarea restricţiilor asupra liberului schimb. Runda Uruguay a dus la
semnarea unui tratat prin care se creează Organizaţia Mondială a Comerţului (WTO)
cu rolul de a media dispute comerciale. Alte acorduri comerciale bilaterale inclusiv
secţiuni ale Tratatului de la Mastricht şi NAFTA au fost de asemenea semnate cu
scopul de a reduce tarifele vamale şi barierele comerciale.
Există şi un aer de scepticism faţă de procesele economice globale şi optimism faţă de
posibilităţile de control ale economiei internaţionale şi faţă de viabilitatea strategiilor
politice naţionale. Un efect deosebit de important al conceptului de globalizare a fost
paralizarea strategiilor naţionale de reformă radicală, fiind privite ca imposibil de
realizat din punct de vedere raţional şi al evoluţiilor pieţelor internaţionale.
Critică.Globalizarea este un sistem sau un fenomen complex, uneori ambivalent, chiar
contradictoriu, care a fost privit şi analizat în mod diferit de către cei ce şi-au asumat
acest risc sau această răspundere. Dincolo de aceste analize, globalizarea rămâne un
fapt real, viu, cu care trebuie să ne confruntăm, independent de voinţa sau opţiunea
noastră. Se consideră că cel mai mare pericol (semnalat şi de către unii teoreticieni ai
globalizării) pe care-l poate implica globalizarea este dezumanizarea unora dintre cei
pe care valul ei îi înghite pur şi simplu.
Cucerită de piaţă, dopată de televiziune, sport sau internet, lumea globalizată trăieşte
în acelaşi timp pe fondul unei crize generale a sensurilor vieţii, un dezastru cultural şi
educaţional global, simptom îngrijorător, dar sigur, al barbarizării societăţii viitorului.
Cultura tradiţională a societăţilor dispare sau se preface în spectacol şi marfă
(McDonaldizarea), cultura umanistă e eliminată tot mai mult de tehno-ştiinţa
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invadatoare şi transformată într-o pseudo-ştiinţă. Omul mondial sau globalizat, omul
centrat doar economic, riscă să devină omul atomizat care trăieşte numai pentru
producţie şi consum, golit de cultură, politică, sens, conştiinţă, religie şi orice
transcendenţă. Probabil acesta este ultimul stadiu în evoluţia umanităţii sau "ultimul
om". În ciuda tuturor acestor avertismente nu putem evita sau elimina globalizarea.
POSTMODERNISM (Sursă Enciclopedia Liberă WIKIPEDIA)
Postmodernismul este termenul de referinţă aplicat unei vaste game de evoluţii în
domeniile de teorie critică, filozofie, arhitectură, artă, literatură şi cultură. Diversele
expresii ale postmodernismului provin, depăşesc sau sânt o reacţie a modernismului.
Dacă modernismul se consideră pe sine o culminare a căutării unei estetici a
iluminismului, o etică, dar şi o epistemologie* autoritar raţională, postmodernismul se
ocupă de modul în care autoritatea unor entităţi ideale (numite metanaraţiuni) este
slăbită prin procesul de fragmentare, consumerism, şi deconstrucţie. Jean-François
Lyotard a descris acest curent drept o „mefienţă în metanaraţiuni” (Lyotard, 1984). În
viziunea lui Jean-François Lyotard, postmodernismul atacă ideea unor universalii
monolitice şi în schimb încurajează perspectivele fracturate, fluide şi pe cele multiple.
Un termen înrudit este postmodernitatea, care se referă la toate fenomenele care au
succedat modernităţii. Postmodernitatea include un accent pe condiţia sociologică,
tehnologică sau celelalte condiţii care disting Epoca Modernă de tot ce a urmat după
ea. Postmodernismul, pe de altă parte reprezintă un set de răspunsuri, de ordin
intelectual, cultural, artistic, academic, sau filosofic la condiţia postmodernităţii.
Un alt termen conex este adjectivul postmodern (deseori folosit incorect sub forma
„postmodernist”), utilizat pentru a descrie condiţia sau răspunsul la postmodernitate.
De exemplu, se poate face referinţă la arhitectură postmodernă, literatură
postmodernă, cultură postmodernă, filosofie postmodernă.
* Epistemologie (gnoseologie aprox.) - teoria cunoaşterii - reprezintă, aşa cum îi spune
şi numele, o ramură a filozofiei care se ocupă cu originile, natura şi scopurile
cunoaşterii. Epistemologia are la bază două întrebări: Ce este cunoaşterea?, Cum este
posibilă cunoaşterea?
Scurtă incursiune în istoria postmodernismului.Deoarece postmodernismul a fost
subiectul unor dezbateri partizane, sunt tot atâtea definiţii ale curentului câţi
teoreticieni există. Dificultatea de a-i putea stabili obiectul este întărită de un ethos al
anti etichetei. Chiar dacă cineva i-ar formula o definiţie, un filosof postmodern ar dori
să o deconstruiască şi pe aceea. Cronologia postmodernismului începe în anul 1920
odată cu emergenţa mişcării dadaismului, care propunea colajul şi accentua rama
obiectelor sau a discursurilor drept fiind cea mai importantă, mai importantă decât
opera însăşi. Un alt curent ce a avut un impact fantastic asupra postmodernismului a
fost existenţialismul, care plasa centralitatea naraţiunilor individuale drept sursă a
moralei şi a înţelegerii. Cu toate acestea abia la sfârşitul Celui de-al doilea Război
Mondial, atitudinile postmoderne au început să apară.
Ideea centrală a postmodernismului este că problema cunoaşterii se bazează pe tot ce
este exterior individului. Postmodernismul, chiar dacă este diversificat şi polimorfic,
începe invariabil din chestiunea cunoaşterii, care este deopotrivă larg diseminată în
forma sa, dar nu este limitată în interpretare. Postmodernismul care şi-a dezvoltat
rapid un vocabular cu o retorică anti-iluministă, a argumentat ca raţionalitatea nu a
fost niciodată atât de sigură pe cât susţineau raţionaliştii şi că însăşi cunoaşterea era
legată de loc, timp, poziţie socială sau alţi factori cu ajutorul cărora un individ îşi
construieşte punctele de vedere necesare cunoaşterii.
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Pentru a te salva din acest construct al cunoaşterii a devenit necesară critica ei, şi
astfel să-i deconstruieşti cunoaşterea afirmată. Jacques Derrida argumenta că singura
apărare în faţa inevitabilei deconstrucţii a cunoaşterii, sistemelor de putere, ce se
numeşte hegemonie ar trebui să se bazeze pe postulatul unei emisii originale, logosul.
Privilegierea acestei fraze originale se numeşte "logocentrism". În loc să-ţi bazezi
cunoaşterea pe cazuri sau texte particulare, baza cunoaşterii a fost privită ca fiind
generată de jocul liber al discursului, o idee cu rădăcini în teoria jocurilor de limbaj
ale lui Wittgenstein. Această subliniere a permisivităţii jocului liber în contextul mai
larg al conversaţiei şi discursului duce postmodernismul spre adoptarea ironiei,
paradoxului, a manipulării textuale, referinţelor sau
tropilor.
Înarmaţi cu acest proces al chestionării bazelor
sociale ale acestei aserţiuni, filosofii postmoderni au
început să atace unitatea modernismului şi a acelei
unităţi cu rădăcini în Iluminism. Deoarece
Modernismul a făcut din Iluminism o sursă centrală
a superiorităţii sale asupra Victorianismului sau
Romantismului, acest atac a fost dirijat în mod
indirect asupra Modernismului însuşi.
Jean Baudrillard,
European Graduate School, 2004
Poate cel mai izbitor exemplu al acestui scepticism se găseşte în operele
teoreticianului cultural francez, Jean Baudrillard. În eseul său, Simulations and
Simulacra, Jean Baudrillard a recunoscut că realitatea socială nu există în sens
convenţional, dar că a fost înlocuită de un proces fără sfârşit de producere de
simulacre. Mass-media şi celelalte forme ale producţiei culturale de masă generează
constant procese de re-apropriere şi re-contextualizare ale unor simboluri culturale
sau imagini în mod fundamental deplasând experienţa noastră de la “realitate” la o
“hyperealitate”. Potrivit acestei tendinţe, e semnificativ că începuturile arhitecturii p.
m. nu e considerată construirea unei clădiri mari ci distrugerea proiectului modernist
de case creat de Pruitt-Igoe.
Postmodernismul este reticent în faţa pretenţiilor unora că sunt deţinătorii secretelor
adevărului, eticii, sau frumosului care au rădăcini în orice altceva decât percepţia
individuală sau construcţia de grup. Idealurile utopice ale adevărurilor universal
aplicabile sau estetice lasă loc unor petit recits locale, descentrate sau provisionale,
care în loc să se refere la adevăruri universale sau la alte idei sau artifacte culturale,
ele însele fiind subiecte ale interpretării sau reinterpretării. Adevărul poate fi înţeles
dacă toate conexiunile sunt perpetuu amânate niciodată neputând să atingă un punct
al cunoaşterii care ar putea fi numite adevăr. Această subliniere asupra construcţiei şi
a consensului este adesea folosită pentru a ataca ştiinţa, vezi spre exemplu celebra
afacere Sokal.Postmodernismul este folosit şi în sens foarte larg desemnând cam toate
curentele de gândire de la sfârşitul secolului XX, dar şi realităţile sociale şi filosofice
ale perioadei. Criticii marxişti consideră în mod polemic faptul că postmodernismul
este un simptom al “capitalismului târziu” şi al declinului instituţiilor şi apoi a
statului naţiune. Alţi gânditori afirmă că postmodernitatea e reacţia naturală la
transmisii mediatice şi societate.(continuare în numărul următor)
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RADU GRUIA
27 martie. Deocamdată., “toujours” la
Select. Nu-i cine ştie ce, dar este mai
comod din punct de vedere al traseului
citadin, acordă şi ceva facilităţi iar
serviciul este pasabil.
De data aceasta avem 3 nativi din
martie prezenţi , Gulie, Rodicuţa şi
Năică şi unul absent, Şoşo , care n-are
cum să vină de la Jiul lui. Din păcate
nu l-am prea mai văzut de multişor.
Se mai alătură, spontan, dar motivat,
Stănel, care acum 70 de ani, a păcălit
lumea de 1 aprilie. Vă spun eu de ce : a
ţinut cu orice preţ să fie berbec !Mă
pricep puţin pentru că fii-mea mai mare
este tot berbec !
Ne adunăm ca de obicei până pe la 6,
cu oarece peripeţii de traseu datorită
apropriatului summit care întoarce
oraşul pe dos. În sfârşit ne aşezăm la
mese şi trecem la “activitatea” curentă.
În numărul anterior am abordat un
subiect care poate deveni interesant
pentru unii dintre voi : turismul cu
ajutorul internetului. Mai precis, era
vorba despre o alternativă de pregătire
sau, dacă vreţi organizarea unor
viitoare excursii. Am arătat pe scurt
care ar putea fi avantajele acestei
alternative, fără bineînţeles să le
epuizez. Pentru imparţialitate, trebuie
să
enumăr,
tot
nelimitativ
şi
principalele dezavantaje. Astfel, după
opinia mea, cel mai important dintre
acestea este că, odată stabilit pachetul
turistic, participanţii, durata, şi achitată contravaloarea respectivă, este
foarte dificilă operarea de modificări.
Sistemul este, deocamdată, implementat şi funcţionează pe baza
prezumpţiei că turiştii, odată achiziţionat pachetul, nu îşi mai modifică
opţiunile. Ceeace nu este întotdeauna
adevărat. Totuşi sistemul cuprinde şi
posibilitatea
anulării
pachetului
rezervat, dar cu perceperea de taxe care
reprezintă, pentru turist, pierderi nete.
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Revenind la avantajele turismului pe
internet, pot să relatez păţaniile proaspete ocazionate de organizarea excursiei
noastre în Creta, despre care ştiţi din
numărul trecut.
Din vari motive, Adrian , care se ocupă
de organizare din punctul nostru de
vedere, a avut zdravăn de alergat până
a reuşit să intre în posesia datelor şi
sumelor necesare pentru definitivarea
excursiei. Cel puţin, eu l-am pisat cu
insistenţă, (fapt pentru care îmi cer
scuze), deoarece era imposibil să aflu
orarul sborului charter cu care urmeză
să plecăm
în excursie. La toate
intervenţiile – pas parol! În ultimă
instanţă
l-am
rugat
să-mi
dea
coordonatele agenţiei respective şi
înarmat cu răbdarea obligatorie, am
reşit să aflu, în sfârşit, ceece mă
interesa. Fapt care este exclus să se
petreacă dacă lucrezi pe internet. Toate
date, orarele ,taxele, informaţiile sau
absolut tot trbuie să ştii pentru
participarea la o voiaj organizat cu unul
dintre operatorii de turism de pe net, îţi
sunt puse la dispoziţie pe site-ul
respectiv, din prima !
Mai mult, odată definitivat pachetul,
care cuprinde :mijlocul de transport,
cazarea, inclusiv elementele care ţin de
clasificare (nr.
stele, categorii, etc.),
servicii, tururi de oraş sau regiune,
vizitarea de obiective de interes cultural
sau sportiv, monumente, competiţii,
situri cu specific local, spectacole,
parcuri de distracţie, croaziere ş.a.m.d.,
totul îţi este „ţinut la dispoziţie” pe siteul portalului de turism cu care ai
lucrat, pentru informare şi eventual,
operarea de modificări, dacă acest lucu
este posibil. (Iei cunoştiinţă apriori din
regulamentul site-ului).
Aşa că...s-avem iertare, este cu totul
altceva decât să stai la dispoziţia unor
domnişoare plictisite şi obraznice care
nu ştiu cum să scape mai repede de
tine!
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FOTOCRONICA EVENIMENTULUI

Marian Grădişteanu, convins, Caiaţă nu prea, iar Mirel Vanca de a dreptul sceptic.

Spicika nu prea covins, Marian Grădişteanu destins, iar Caiaţă vesel !
Morala : Spicika n-a gustat vinul !

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“

Dan Ştefănescu pe recepţie şi Radu Stoian care pare încântat de stiks-ul pe care-l gustă.

Emil Dumitrescu atent, Adriana Dumitrescu urmăreşte o expunere a lui Nae.

9
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Pomplilică Albu zâmbeşte conlocutorului, iar Domn’ Preşedinte pozează cu gravitate !

Gheorghe’ s family. Vasile comunică cu preocupare, iar Gabi pozează cu înţelegere.

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“

Stănel Bone. Cu faţa asta ar fi făcut carieră în politică. N-a fost să fie !

Rodicuţa Nicolescu : Hi there! I’m glad to see you !

11
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Calypso.Cel adevărat. Studiu de expresie, pe bune, fără mască.

Mihaela Tihan. Face conversaţie !

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“

Coca şi Adriana. Două bune prietene.
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Doamne, ce rău ne merge ! Dar, Te rugăm, ţine-o aşa !

Şi acum.....încheietorul de pluton. Poză rară, mi-a făcut-o Nae !

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“
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IERARHII
MIREL VANCA

Există ierarhii oficiale, stabilite pe diferite criterii (politice, administrative, sociale etc.)
şi ierarhii neoficiale stabilite de fiecare individ sau de grupuri de indivizi, după cele
mai diferite şi uneori ciudate criterii. Vreau sa mă încadrez în cea de-a doua categorie
şi să-mi ierarhizez colegii, fără să dau nici un nume, după nişte criterii amestecate.
În facultate criteriile de ierarhizare au fost după rezultatele la învăţătură, după
performanţele sportive, după succesul la fete, după carismă, după stagiul de blatist la
cantină, după originea socială (dosar), după activitatea politică, după cât câştiga sau
pierdea la jocurile de noroc şi poate, ar mai fi şi alte criterii. Pe cei care s-au distins
prin rezultate deosebite la învăţătură, îi cunoaştem cu toţii. Unii din ei au fost
răsplătiţi cu oferta de-a rămâne în Politehnică, la concurenţă cu unii cu rezultate
mediocre la învăţătură, dar cu dosare „beton”. În multe cazuri au avut câştig de cauză
cei din urmă. Am avut colegi care au făcut sport de performanţă, la echipe renumite şi
chiar în echipele care ne reprezentau la scară naţională. Unii din ei au ştiut să îmbine
armonios sportul cu învăţătura, alţii nu. Ei s-au dovedit, ulterior, cu oarecari excepţii,
foarte buni manageri. Gagicarii, nu totdeauna cei mai frumoşi sau „bine” flăcăi, era
cea mai invidiată categorie de student. Am avut muţi colegi carismatici şi câţiva
blatişti înveteraţi. Am fost coleg de cameră la cămin cu câte unul din fiecare categorie.
Nu putem învinui pe nimeni că a avut dosar bun sau, din contră, dosar prost, pentru
că este vorba de „meritul” sau „păcatul”părinţilor lor. Sunt de condamnat doar cei care
au profitat de originea lor în detrimentul altor colegi şi au fost câţiva din aceştia. Unii
din cei cu „origine sănătoasă” au fost promovaţi politic, ba la UTC, ba la UASR, ba la
PCR. La cei mai mulţi dintre ei nu avem ce le reproşa. Îi ştim pe cei ce-şi pierdeau
nopţile la poker şi continuăm să-i compătimim.
După terminarea facultăţii, la repartizare, unii au profitat de situaţia lor bună la
învăţătură, unii de dosarul lor, alţii de PCR (Pile, Cunoştinţe, Relaţii) şi, în sfârşit, alţii
de noroc, iar unii au avut ghinion. Au fost şi colegi pe care dosarul lor „prost” i-a
trimis acolo unde n-ar fi vrut să ajungă. În producţie, unii au urcat repede pe scara
ierarhică (cea oficială) exclusiv pe baza propriilor merite, alţii susţinuţi de dosar, unii
şi din o pricină şi din alta. Indiferent pe ce treaptă ierarhică ne-am aflat în producţie,
acolo am dat, fiecare din noi, proba netrucată a priceperii, talentului, hărniciei şi
caracterului nostru şi am rămas în memoria celor alături de care am lucrat prin una
din aceste calităţi, sau n-am rămas deloc.
Marea majoritate ne-am căsătorit. Unii au făcut-o de două sau de mai mute ori. Am
avut copii, care acum sunt mari. I-am educat mai mult sau mai puţin bine şi suntem
mulţumiţi sau nemulţumiţi de ceea ce au reuşit să facă până acum în viaţă. Au venit
şi nepoţii şi suntem, aproape fără excepţie, topiţi după ei şi stricăm (de cele mai multe
ori) ceea ce au reuşi să facă copii noştri în materie de educaţie a lor.
După revoluţie, a avut loc o cernere serioasă a valorilor. Unii din cei urcaţi foarte sus
în ierarhia profesională, s-au păstrat acolo, pentru că erau cu adevărat valoroşi, alţii
au căzut, pentru că nu erau valoroşi sau, uneori., din motive politice sau, şi dintr-o
cauză şi din alta. Câţiva, oameni pricepuţi şi cu iniţiativă, au demarat afaceri pe cont
propriu şi unii au avut şi continuă să aibă, succes. A fost şi cazul unor apariţii
meteorice la vârf.
O categorie aparte o formează colegii care au plecat în străinătate. Unii au plecat,
înainte de revoluţie, pentru că au suferit şi erau persecutaţi în ţară, alţii în căutarea
unei vieţi mai bune, alţii în căutarea ţării de origine. Cei care au reuşit acolo, au făcuto bazându-se exclusiv pe propriile forţe, pe cunoştinţele, priceperea, adaptabilitatea şi
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puterea lor de muncă. Alţii au plecat, după revoluţie, nici într-un caz din motive de
persecuţie politică ci , majoritatea, pentru a beneficia de „mai binele” gata făcut.
Până şi după pensionare se pot face ierarhii. Unii dintre noi continuă să fie activi şi
folositori societăţii, unii pentru că au nevoie de bani, alţii pentru că nu ştiu ce-ar
putea face după pensionare. Unii s-au pensionat pe caz de boală, alţii la limită de
vârstă, unii au dorit s-o facă, alţii nu. Unii din cei pensionaţi îşi ocupă întreg timpul
cu cultivarea unor hoby-uri pentru care n-au avut timp suficient atunci când erau în
producţie, alţii îşi ajută copii şi nepoţii, alţii se plictisesc.
Rămâne ca fiecare din voi să se încadreze, în modul cel mai sincer, în categoria care i
se potriveşte şi să fie satisfăcut sau nesatisfăcut de ceea ce a reuşit să facă sau de
ceea ce face încă.

Cronica teatrala : Iubiri interzise
MIREL VANCA

E vorba de un spectacol la Teatrul Naţional din Bucureşti, alcătuit din două piese
într-un act aparţinând dramaturgului japonez Yukiko Mishima şi puse în scenă de un
alt japonez Issey Takizawa.Când ne ducem să vedem un film sau o piesă de teatru de
autori japonezi, ne ducem şi mânaţi de curiozitatea de-a afla alte amănunte despre o
lume despre care ne-am obişnuit să credem că este cu totul altfel decât lumea din
care noi facem parte. Daca o să vă hotărâţi să vedeţi acest spectacol, a cărei acţiune
se desfăşoară în zilele noastre, veţi constata, aşa cum am făcut-o şi eu, că dacă în loc
de nume japoneze personajele spectacolului ar fi avut nume româneşti şi acţiunea s-ar
fi desfăşurat în Bucureşti, Iaşi sau alt oraş mare din România, nu a-ţi fi remarcat
absolut nici o stridenţă. Globalizarea şi-a spus cuvântul. Moravurile rele sunt aceleaşi
peste tot, rezolvările aşişderea.
În prima piesă, Hanjo (nu ştiu care este traducerea), e vorba despre lesbianism. O
pictoriţă nemăritată se îndrăgosteşte de o frumoasă gheişă, care şi-a pierdut minţile
din cauză că a părăsit-o iubitul . O sechestrează în locuinţa ei, o iubeşte fără să aibă
curajul să-şi mărturisească iubirea şi încearcă, în toate felurile, s-o împiedece să-şi
reîntâlnească vechiul iubit. Pentru asta minte cum am fi minţit şi noi şi când
întrevede riscul ca fostul iubit să o găsească, e gata să-şi părăsească casa şi să plece
unde o vedea cu ochii împreună cu fata pe care o iubeşte. În distribuţia piesei îi
puteţi întâlni pe Teodora Mareş, Marius Bodochi şi pe Kana Hashimoto, o japoneză
absolventă a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti. Au fost
toţi trei buni, nici unul nu s-a distins în mod deosebit.
În cea de a doua piesă, Seijo (sfânta), e vorba de un aşa zis incest. Un frate şi o soră
cărora le-au murit părinţii locuiesc împreună., acompaniaţi de iubita de ocazie a
fratelui. El îşi terorizează într-un mod revoltător sora, pentru că, ……o iubeşte. O
obligă să se prostitueze, îi ia toţi banii, o obligă să dăruiască singura ei rochie
prietenei lui, obligând-o să se poarte într-o cămaşă de noapte, îi ia mâncarea din faţă,
vinde tot din casă şi în final casa, urmând să-şi arunce sora în stradă. Face toate în
prezenţa şi spre amuzamentul prietenei lui. Sora se comportă ca o martiră, ca o sfântă
: acceptă toate situaţiile în care este pusă, zâmbeşte mereu şi declară că e în stare să
facă ori ce pentru fericirea fratelui său. Ea este clar că-şi iubeşte fratele, dar, în cel
mai nevinovat mod cu putinţă. Nu reiese de loc, nici din comportament şi nici din
declaraţii, că şi el îşi iubeşte sora şi încă într-un mod nepermis, incestuos, deşi
acestea au fost intenţiile autorului piesei. Mai degrabă rezultă că nutreşte faţă de
aceasta o ură fără de margini. Şi ca să ne convingă de asta, în final, o ucide. De ce o
ura? Se pare că din cauza bunătăţii ei, în opoziţie cu ticăloşia lui, bunătate care, în
cele din urmă, îl scoate din minţi. Acţiunea acestei piese este mai alertă decât a
primei şi scenele mult mai tensionate: Interpretările celor trei actori, Marius Manole,
Carmen Ungureanu şi Brânduşa Milea, sunt excelente.
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PAŞTELE CREŞTIN ORODOX LA
ROMÂNI
Cea mai mare, mai insemnata, mai
sfanta si mai imbucuratoare sarbatoare
de peste an, dupa spusele romanilor de
pretutindeni, e sarbatoarea Pastelor,
Pastele sau Invierea Domnului, pentru
ca in aceasta zi “Hristos a inviat din
morti cu moartea pre moarte calcand si
celor din morminte viata daruindu-le”,
iar pre cei vii rascumparandu-i de sub
jugul pacatului si impacandu-l cu
Dumnezeu. Ea cade totdeauna la
inceputul primaverii, anotimpul cel mai
frumos si mai placut, cand toate in
natura
invie.
Romanii
asteapta
sarbatoarea aceasta, dupa un post
inde-lungat, cu mare dor si bucurie, si
cauta in acelasi timp ca locuintele lor sa
fie curate si cu toate pregatirile facute
in cea mai buna randuiala. .
Barbatii care pana in Joia mare din
Sap-tamana Patimilor lucreaza de
regula la camp, din ziua aceasta raman
acasa ca sa o curete si sa se ingrijeasca
de ea, repara gardurile, ara gradina,
junghie mieii de Paste si aduna cele
trebuincioasesarbatorii. Femeile, tot din
Joia mare sau cu cateva zile inainte
incep a deretica prin case, a varui, a
spala, a rosi ouale, a coace pasca si alte
copturi.Fetele cele mari precum si
multe neveste tinere incep a coase cate
o camasa noua precum si alte haine, ca
fiecare sa aiba pentru ziua de Paste,
macar o camasa noua.Fiecare are
partea sa de ocupatie si grija, fiecare
cauta a nu ramane in urma altora, iar
sfintele Paste sa-l surprinda ca pe un
neom Intre oame-ni.Cea mai insemnata
coptura pe care o mananca romanii in
decursul sarbatorii Pastelor este pasca,
pascuta. Dupa o legenda din Bucovina
pasca se face, pentru ca Iisus inainte de
a fi prins si rastignit pe cruce, zice
invataceilor sai, ca pana atunci au
mancat cu toti copturi nedospite si
nesarate adica turte sau azime, de
acum inainte vor manca copturi dospite

17

si sarate care se vor numi paste.Pasca
se face dintr-un aluat bine dospit in
care se pune sare si lapte dulce. Forma
este rotunda, grosimea e cel mult de un
lat de deget cu impletituri (sucituri) pe
margini si cele de la mijloc in forma de
cruce, care insemneaza crucea pe care
a fost Mantuitorul rastignit. Intre
impletituri se pune de regula branza de
vaci dulce, framantata cu ou si zahar,
unsa deasupra cu galbenus de ou si
impodobita cu stafide. Pasca se face fie
in Joia mare , fie in Sambata mare. In
afara de pasca, cele mai multe romance
mai fac si alte copturi ca : babe, mosi,
cozonaci rotunzi sau lungareti (ca
sicriul in care a fost ingropat Iisus),
colaci. Tot de Paste friptura cea mai
insemnata este cea de miel, numit
mielul Pastelor sau de purcel, care se
frig intregi si care se duc in ziua de
Paste impreuna cu pasca la sfintit.
Mielul inseamna Domnul nostru Iisus,
iar in Banat este datina ca oasele si
celelalte ramasite ale acestuia sa se
ingroape la un altoi de mar sau par
sanatos, anume ca si familia aceea sa
fie tot anul sanatoasa. Ouale rosii se fac
tot in Joia sau Sambata mare. O legendă spune că: “Zice ca pe cand se afla
Domnul nostru Iisus rastignit pe cruce,
Maica Domnului a luat o cosarca plina
de oua si se duse cu dansa la jidovi si
inchinandu-le-o ii ruga sa inceteze a-l
chinui si necaji pe Iisus. Maica Domnului puse cosarca cu oua langa cruce
si incepu a plange. Stand cosarca langa
cruce si curgand din mainile si
picioarele lui Iisus sange, in scurt timp
o parte din oua se inrosira, ca si cand
ar fi fost vopsite. Domunul Iisus vazand
ouale umplute de sange, isi arunca
privirile catre cei de fata si le zise:
De acum inainte sa faceti si voi oua
rosii
intru
aducere
aminte
de
rastignirea mea, dupa cum am facut si
eu astazi !
Dupa ce a inviat Domnul nostru Iisus,
Maica Domului a fost cea dintai care a
facut oua rosii si pasca si a dat fiecarui
om pe care l-a intalnit cate un ou rosu
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si cate o pascuta si i-a zis “Hristos a
inviat!”Ouale sunt alese cu grija, numai
de gaina, se fierb, se pun in culoare,
apoi se lasa la uscat si se sterg cu
grasime de porc ca sa aiba luciu.
Cand canta cocosii de mizul noptii,
romanii curati si imbracati, dupa ce
spun rugaciunile, iau pasca pentru
sfintire si oua rosii si pornesc spre
biserica.Sosind preotul in biserica deja
plina de lume, intra in altar se imbraca
in ornatele cele mai frumoase, scoate
usa impara-teasca sau usa raiului din
tatani si o aseaza de o parte langa
perete, iese in naos ia aerul de la
postamentul unde a stat, il scoate
afara, inconjoara cu dansul biserica si il
duce apoi in altar pe masa cea sfanta
pana miercuri inainte de Inaltarea
Domnului la cer.Dupa aceea, luand
sfanta cruce si sfanta evanghelie, iar
epitropii bisericii luand o cruce mare,
praporele si sfesnicele aprin-se cu faclii
ies din biserica afara si se aseaza
inaintea acesteea, unde se afla pus
analogionul cu icoana Invierii lui Iisus
pe dansul.In urma preotului iese si
poporul afara si cantorii bisericii care
canta, avand fiecare cate o lumina de
ceara aprinsa in mana.Preotul incepe a
canta tropariul invierii, se trag clopotele
si se bate toaca.Dupa aceasta intra
iarasi cu totii in biserica si preotul
continua actul Invierii, precum si
serviciul
sfintei
liturghii.
In ziua Invierii fiecare ins care i-a parte
la Inviere, trebuie sa aduca cu sine si o
lumina, pe care o tine aprinsa in tot
timpul savarsirii sfintei Invieri de catre
preot. Dupa Inviere fiecare se intoarce
cu lumina aceasta aprinsa acasa. Dupa
ce ajung acasa si pasesc peste pragul
tinzii incep a se inchina, apoi intrand in
casa sting lumina in grinda, afumand-o
pe aceasta in semnul crucii. Dupa ce
fac semnul crucii o sting si o pastreaza
apoi peste tot anul, spre a o ave si a o
putea
aprinde
la
intamplari
primejdioase la varsari mari de ape, la
grindina sau piatra, la tunet, fulger si
trasnet.
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Aprizand-o,zic: Fugiti, necurati,
Fugiti voi spurcati,
De casa noastra
Nu v-apropriati !
Romanii mai intrebuinteaza lumina
Invierii spre a afuma vitele cu dansa.In
ziua Invierii, dupa ce s-a sfarsit sfanta
liturgie si anume intre 7-8 dimineata se
sfinteste pasca si ce s-a mai adus la
biserica.Dupa sfarsirea Invierii, a
leturghiei si a sfintirii pascai, unul sau
doua dintre ouale sfintite se dau
preotului, care le-a sfintit, iar restul se
aduce acasa. Sosind acasa toti se pun
la masa si gustand mai intai din pasca
din oua si celelalte bucate incep a
manca. Dupa ce s-au saturat de
mancat, prind a ciocni cu oua rosii, si
anume mai intai sotii, apoi copii cu
parintii si parintii cu celelalte neamuri
si cunoscuti. Facand aceasta, cred ca
cei ce ciocnesc unul cu altul se vor
vedea pe lumea cealalta.
In ziua dintai, adica in ziua de Paste se
ciocneste numai cap cu cap. A doua zi,
adica luni dupa Paste se poate ciocni si
cap cu dos, iar in cele urmatoare chiar
si dos cu dos.Cel mai mic de ani tine
oul cu capul in sus, iar cel mai mare
ciocneste cu oul sau, si anume tot cu
capul, zicand :
“Hristos a inviat!”, iar cel mic raspunde
: “Adevarat c-a inviat!”
In unele parti din Banat este datina a
se da in ziua de Paste ca Mosi de
sufletul mortilor : colaci, miel, oua rosii
precum si alte bucate aflate in casa.In
Transilvania cum se zareste de ziua
prind a umbla baietii cu oua rosii pe la
neamuri si vecini, iar gazda le daruieste
oua rosii si pascute . Tot aici feciorii cu
flori in palarii si fetele frumos gatite se
aduna dupa pranz inaintea bisericii,
toti cu oua rosii, unde rad, glumesc,
petrec si ciocnesc impreuna : oua cel
tare castiga pe cel slab.In Moldova
“fetele si flacaii in ziua de Paste se suie
in clopotnita si toaca toata ziua, ca sa
creasca canepa frumoasa si moale ca
matasea”.
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In unele locuri din Bucovina si
Transilvania, este datina ca luni dupa
Paste, feciorii sa ude pe fete si baieţii pe
copile. Iar marti dupa Paste uda fetele
pe feciori si copilele pe baieti. Fetele
dupa ce au fost udate, invita pe cei ce
le-au udat la masa, si le dau drept
suvenir cate un ou mai frumos.
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In Transilvania a doua zi de Paste, dupa
amiaza inainte de vecernie, credinciosii
satului se aduna la Pranzul Pastelor .
La acest pranz se bea si se mananca de
sufletul mortilor si se canta felurite
cantece sau versuri ale Invierii:

BISERICI CREŞTINE ÎN IERUSALIM
Material transmis de JOEL OSHIA
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Biserica Augusta Vctoria
Construită de Împăratul German Friedrich al II-lea în 1910, pe Muntele Măslinelor.
Purtând numele soţiei Împăratului,Turnul său este vizibil din fiecare colţ
Ierusalimului.

Tavanul pictat al sălii principale
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Biserica Adormirea Maicii Domnului,
pe Muntele Zion

Maica Domnului adormită, înaintea înălţării.
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Biserica Sfâtul Petru din Gallicantu
Numele Gallicantu simbolizează cele 3 deziceri succesive de Isus,ale lui Petru

Capela principală şi tavanul său pictat
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Biserica Sfântului Mormânt

Pictură a Golgotei. Locul execuţiilor publice romane.
Pe acest loc se află astăzi Biserica Sfântului Mormânt
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Catedrala Sfânta Treime

Mozaic reprezentând coborârea trupului lui Isus şi ducerea lui în mormâtul său din locaşul
funerar al familiei , aparţinând lui Iosif din Arimatea.
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PUNCTE DE VEDERE
Viaţa lui Iisus Hristos. A fost Fiul lui Dumnezeu? O scurtă analiză a vieţii lui
Iisus Hristos şi vom vedea de ce credinţa în El nu este nicidecum credinţă
oarbă...
PAUL E. LITTLE
E cu neputinţă să ştim în mod clar dacă există sau nu Dumnezeu
şi cum este El dacă El nu preia iniţiativa să ni Se descopere. Trebuie
să ştim cum este El şi ce fel de atitudine are faţă de noi. Hai să
presupunem că am şti că există, dar că ar fi ca Hitler - capricios,
crud, rău şi plin de prejucăţi. Ar fi o concluzie cu adevărat
îngrozitoare, nu-i aşa?
De aceea trebuie să scrutăm orizonturile istoriei şi să vedem
dacă există vreun indiciu legat de revelaţia lui Dumnezeu. Ei bine...
există un indiciu precis. Într-un sătuc obscur din Palestina, în urmă cu aproape două
mii de ani, S-a născut un Copil într-un grajd. De atunci şi până în zilele noastre
întreaga lume continuă să sărbătorească naşterea acestui Copilaş, pe nume Iisus
Hristos.A trăit în anonimat până la treizeci de ani, când a început o lucrare publică
care a durat trei ani şi care a fost menită a schimba mersul istoriei. Era o persoană
bună şi se spune despre El: „Oamenii de rând Îl ascultau bucuroşi” şi „El îi învăţa ca
unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor” (Evanghelia după Matei 7:29).
Viaţa lui Iisus Hristos
În scurt timp s-a văzut totuşi clar că Iisus făcea nişte declaraţii şocante, de-a dreptul
înfricoşătoare, despre Sine. A început să vorbească despre propria Persoană ca despre
cineva mult mai mare decât un învăţător sau un proroc de excepţie: a început să
spună desluşit că este Dumnezeu. A pus identitatea Sa în centrul învăţăturilor Sale.
Întrebarea crucială pe care le-a pus-o celor ce Îl urmau a fost: „Cine ziceţi că sunt?”
Când Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui
viu!” (Evanghelia după Matei 16:15-16), Iisus nu a fost şocat, nici nu L-a mustrat.
Dimpotrivă, l-a lăudat! Iisus a declarat apoi făţiş acelaşi lucru, iar cei ce-L ascultau Iau înţeles pe deplin cuvintele. De aceea citim în Biblie: „Tocmai de aceea căutau şi mai
mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar şi pentru că
zicea că Dumnezeu este Tatăl Său şi Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu”
(Evanghelia după Ioan 5:18).
Altă dată Iisus a spus: „Eu şi Tatăl una suntem.” Pe dată iudeii au vrut să-L
omoare cu pietre. El i-a întrebat pentru care faptă bună vor să-L omoare. „Iudeii I-au
răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi
pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu” (Evanghelia după Ioan 10:33).
Iisus a declarat că are calităţi pe care doar Dumnezeu le are. Când un bărbat
paralizat care dorea să fie vindecat a fost adus prin acoperişul casei, Iisus i-a spus:
„Fiule, păcatele îţi sunt iertate.” Aceasta a provocat o mare tulburare printre
conducătorii religioşi, care-şi spuneau în inima lor: „De ce vorbeşte astfel? Huleşte!
Cine poate ierta păcatele oamenilor,în afară deDumnezeu?” Într-unul din momentele
de mare cumpănă, când însăşi viaţa Îi era pusă în primejdie, marele preot L-a întrebat
direct: Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?” „Iisus tăcea şi nu răspundea
nimic. Marele preot L-a întrebat iarăşi şi I-a zis: „Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui
binecuvântat?”„Da, sunt,” i-a răspuns Iisus. „Şi veţi vedea pe Fiul omului şezând la
dreapta puterii şi venind pe norii cerului.” Atunci marele preot şi-a rupt hainele şi a

26

MECANICII ’61 POLIBUC

Nr. 4 • aprilie 2008

zis: „Ce nevoie mai avem de martori? Aţi auzit hula. Ce vi se pare?” Toţi L-au osândit
să fie pedepsit cu moartea" (Evanghelia după Marcu 14:61-64).
Legătura Sa cu Dumnezeu era atât de apropiată încât a considerat că atitudinea
pe care cineva o are faţă de El, o are faţă de Dumnezeu. Aşadar, cine-L cunoaste pe El
Îl cunoaşte pe Dumnezeu (Evanghelia după Ioan 8:19; 14:7). Cine-L vede pe El Îl vede
pe Dumnezeu (12:45; 14:9). Cine crede în El credea în Dumnezeu (12:44; 14:1). Cine-L
primeşte pe El Îl primeşte pe Dumnezeu (Evanghelia după Marcu 9:37). Cine-L urăşte
pe El Îl urăşte pe Dumnezeu (Evanghelia după Ioan 15:23). Şi cine-L onorează pe El Îl
onorează pe Dumnezeu (5:23).
Iisus Hristos - Fiul lui Dumnezeu?
Dacă luăm în consideraţie afirmaţiile lui Hristos, nu avem decât
patru posibilităţi. A fost fie un mincinos, fie un nebun, fie o
legendă, fie Însuşi Adevărul. Dacă spunem că El nu este Adevărul,
atunci fie că ne dăm seama de aceasta, fie nu, automat declarăm
că una dintre celelalte trei opţiuni este adevărată.
(1) Există posibilitatea ca Iisus să fi minţit când a spus că este
Dumnezeu - aşadar, ştia că nu este Dumnezeu, dar intenţionat şi-a
indus în eroare ascultătorii, pentru a conferi autoritate
învăţăturilor Sale. Cei care cred sincer acest lucru sunt, probabil,
foarte puţini la număr, dacă or exista. Chiar şi cei care Îi
tăgăduiesc divinitatea tot Îl consideră un Învăţător mare şi integru.
Ce nu-şi dau ei seama este că cele două afirmaţii se contrazic
reciproc. Iisus nu prea ar mai fi un învăţător mare şi integru dacă
a minţit intenţionat tocmai în privinţa celui mai important lucru
din învăţăturile Sale: identitatea Sa.

Dacă luăm în
consideraţie
afirmaţiile lui
Hristos, nu
avem decât
patru
posibilităţi. A
fost fie un
mincinos, fie
un nebun, fie
o legendă, fie
Însuşi
Adevărul.

(2) Mai moderată, dar la fel de şocantă, a doua posibilitate ar fi că era sincer, dar Se
autoamăgea. Cum am numi noi astăzi pe cineva care zice despre sine că este
Dumnezeu? L-am numi nebun şi acesta ar fi şi cazul lui Iisus dacă S-ar înşela tocmai
în această privinţă extrem de importantă. Dar dacă analizăm viaţa Sa, nu vom găsi
nici măcar o singură dovadă de anormalitate şi dezechilibru - care caracterizează de
obicei o persoană cu astfel de tulburări psihice. Dimpotrivă, la Hristos vedem cea mai
mare stăpânire de sine posibilă în momentele de criză.
(3) Cea de-a treia posibilitate - Toate afirmaţiile Sale cum că ar fi Dumnezeu ar face
parte dintr-o legendă. Mai exact, în secolele al treilea şi al patrulea, adepţii Săi au fost
atât de entuziasmaţi încât I-au atribuit nişte cuvinte pe care El Însuşi ar fi şocat să le
audă. Şi dacă acum S-ar întoarce pe pământ, i-ar repudia pe dată.Teoria legendei a
fost infirmată categoric de numeroase descoperiri ale arheologiei moderne. Acestea au
arătat, fără umbră de îndoială, că cele patru biografii ale lui Hristos au fost scrise în
timpul vieţii unor persoane contemporane cu Hristos. Cu ceva timp în urmă Dr.
William F. Albright, arheolog faimos în întreaga lume, spunea că nu există nici un
motiv pentru a crede că măcar una din Evanghelii ar fi scrisă după anul 70. Căci este
de domeniul incredibilului ca o simplă legendă despre Hristos, scrisă sub forma unei
Evanghelii, să se fi răspândit atât de mult şi să fi avut acel impact uriaş pe care l-a
avut... fără să se fi bazat pe nimic real.Este ca şi cum cineva din vremea noastră se
apucă să scrie o biografie a fostului preşedinte american John F. Kennedy, din care să
reiasă că acesta a declarat că este Dumnezeu, că le iartă păcatele oamenilor şi că va
învia din morţi. O astfel de povestire este atât de exagerată încât n-ar avea nici o
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şansă să „prindă” la nimeni, fiindcă mai trăiesc mulţi oameni care l-au cunoscut cu
adevărat pe Kennedy. Această „teorie a legendei” nu stă deloc în picioare, dată fiind
apariţia timpurie a manuscriselor Evangheliilor.
(4) Singura opţiune este că Iisus a spus adevărul. Cu toate acestea, dintr-un anumit
punct de vedere, putem spune că declaraţiile, vorbele nu înseamnă mare lucru. Este
uşor să vorbeşti. Oricine poate afirma orice. Au mai fost şi alţii care au pretins că sunt
Dumnezeu. Şi eu aş putea susţine că sunt Dumnezeu; şi tu ai putea face acelaşi
lucru, însă toţi trebuie să răspundem la o întrebare: „Ce probe aducem în sprijinul
declaraţiilor noastre?” În cazul meu nu ţi-ar lua mai mult de cinci minute ca să-mi
demontezi afirmaţia; probabil că tot atât ţi-ar lua ca s-o respingi şi pe a ta. Dar dacă
vorbim despre Iisus din Nazaret, nu mai e aşa de simplu. El avea dovezi în sprijinul
afirmaţiilor Sale. De aceea a spus: „Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine,
credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în
Mine şi Eu sunt în Tatăl” (Evanghelia după Ioan 10:38).
Dovezi din viaţa lui Isus
Prima: caracterul Său Îi confirmă afirmaţiile. Mulţi locatari ai
azilelor de nebuni pretind că sunt nişte celebrităţi sau zeităţi, dar
afirmaţiile le sunt infirmate de caracterul lor. Cu totul diferită este
situaţia lui Hristos. El este deosebit, unic - precum Dumnezeu.Iisus
Hristos a fost fără păcat. Viaţa Sa era de o calitate atât de rară încât
îi putea provoca pe vrăjmaşii Săi cu întrebarea: „Cine din voi Mă
poate dovedi că am păcat?" (Evanghelia după Ioan 8:46). La această
întrebare I s-a răspuns cu tăcere... deşi stătea de vorbă cu persoane cărora le-ar fi
plăcut să Îi scoată ochii cu vreun defect de caracter al Său.Când citim despre ispitele
cu care S-a confruntat Iisus, nu-L găsim deloc mărturisind că ar fi păcătuit. El n-a
cerut niciodată iertare, deşi le-a spus adepţilor Săi să-şi ceară iertare pentru păcatele
lor. Este uimitor faptul că Iisus nu avea deloc acel sentiment de decădere morală pe
care îl au şi îl mărturisesc sfinţii şi misticii din toate vremurile. Deoarece oamenii cu
cât se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât sunt mai copleşiţi de defectele,
decăderea şi greşelile lor. Într-adevăr, cu cât stai mai aproape de o lumină
puternică, cu atât îţi dai seama că... trebuie să te speli. Lucrul acesta este valabil
pentru muritorii obişnuiţi şi în sfera moralului.La fel de izbitor este faptul că Apostolii
Ioan, Pavel şi Petru, care fuseseră toţi învăţaţi încă din fragedă copilărie să creadă că
păcatul este universal, au vorbit cu toţii despre neprihănirea lui Hristos: „El n-a făcut
păcat şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug” (1 Petru 2:22).Pilat, care numai prieten nu-I
era lui Iisus, a spus: „Ce rău a făcut?" Prin aceasta, el recunoştea nevinovăţia lui
Hristos. Iar sutaşul roman care a stat mărturie morţii lui Iisus, a spus: „Cu adevărat
acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” (Evanghelia după Matei 27:54).
A doua: Hristos a dovedit că are putere asupra forţelor naturii, putere pe care o
putea avea numai Dumnezeu, Cel care crease acele forţe.El a liniştit o furtună
puternică şi valurile învolburate ale Mării Galileii. Aceste lucruri i-au uimit atât de
mult pe oamenii prezenţi cu El în barcă, încât au exclamat: „Cine este Acesta de Îl
ascultă chiar şi vântul, şi marea?” (Evanghelia după Marcu 4:41). A schimbat apa în
vin, a hrănit cinci mii de oameni cu cinci pâini şi doi peşti, a înviat din morţi unicul
fiu al unei văduve îndurerate, a înviat fiica unui tată distrus de pierderea copilei sale.
Unui vechi prieten i-a spus: „Lazăre, ieşi afară!”, înviindu-l din morţi. Este foarte
interesant faptul că nici măcar duşmanii Săi nu au tăgăduit această minune;
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dimpotrivă, au încercat să-L omoare. „Dacă-L lăsăm aşa, toţi vor crede în El"
(Evanghelia după Ioan 11:48).
A treia: Iisus a arătat puterea Creatorului asupra bolilor şi asupra afecţiunilor
trupeşti. I-a făcut pe şchiopi să meargă, pe muţi să vorbească, iar pe orbi să vadă. A
vindecat şi unele probleme de natură congenitală, care nu puteau fi tratate
psihosomatic. Cea mai neobişnuită vindecare a fost aceea a orbului, descrisă în
Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Deşi bărbatul acela nu a putut răspunde
întrebărilor puse de conducătorii religioşi, ceea ce se întâmplase cu el a fost suficient
pentru a-l convinge. „Eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd.” „De când este lumea, nu
s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere”, a spus el (Evanghelia după
Ioan 9:25,32). Pentru el dovezile erau mai mult decât evidente.
A patra: dovada supremă a Divinităţii lui Hristos a fost învierea Sa din morţi. În
cursul vieţii Sale Iisus Şi-a prevestit de cinci ori moartea. A prevestit şi cum va muri şi
că după trei zile de la moarte va învia din morţi şi va fi văzut de ucenicii Săi.Cu
siguranţă că aceasta a fost marea încercare: era o afirmaţie uşor de verificat. Fie s-a
întâmplat, fie nu s-a întâmplat.
Atât simpatizanţii, cât şi detractorii credinţei creştine recunosc că învierea lui Hristos
reprezintă piatra de temelie a credinţei. Apostolul Pavel scria: „Şi dacă n-a înviat
Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa
voastră" (1 Corinteni 15:14). Pavel îşi întemeia întreaga credinţă şi viaţă pe învierea în
trup a lui Hristos. Fie înviase din morţi, fie nu. Însă dacă înviase cu adevărat, atunci
era evenimentul cel mai senzaţional din toată istoria omenirii!
Dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu...
Dacă Hristos a înviat din morţi, atunci ştim sigur că există Dumnezeu, ştim
cum este El şi cum Îl putem cunoaşte personal. Universul capătă sens şi scop şi
este posibil să Îl cunoşti pe Dumnezeu chiar şi în zilele noastre.
Pe de altă parte, dacă Hristos nu a înviat din morţi, atunci
creştinismul este doar o piesă de muzeu interesantă... atât şi
nimic mai mult. Nu are nici un suport real. Deşi este o idee
înălţătoare, totuşi, fiindcă nu are nici o bază reală, nu merită
să te ambalezi prea mult. Aceasta
înseamnă că martirii
Este uşor să
care
s-au
dus
cântând
la
lei
şi
misionarii
contemporani care
vorbeşti. Oricine
şi-au dat viaţa în Ecuador şi în Congo în timp ce le prezenpoate afirma
tau Evanghelia şi altora... au fost nişte sărmani naivi.
orice. Dar dacă
Detractorii creştinismului îşi concentrează atacurile cel mai
vorbim despre
adesea asupra învierii lui Iisus, fiindcă s-a observat desluşit
Iisus din Nazaret,
că acest eveniment reprezintă esenţa chestiunii. Unul dintre
nu mai e aşa de
cele mai puternice atacuri împotriva creştinismului a fost
simplu. El avea
iniţiat de un tânăr avocat britanic, Frank Morrison, în jurul
dovezi în
anului 1930. El era convins că învierea lui Hristos era doar o
sprijinul
fabulă
fantezistă. Dându-şi seama că era piatra de temelie a
afirmaţiilor Sale.
credinţei creştine, s-a hotărât să facă un serviciu întregii
lumi, demascând o dată pentru totdeauna această
înşelăciune şi superstiţie. În calitate de avocat, considera că
are acea capacitate critică necesară unei filtrări precise a
dovezilor, admiţând dovezile conform criteriilor stricte care
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Totuşi, în timp ce făcea cercetări asupra cazului de faţă, s-a întâmplat ceva
uimitor: a descoperit că acest caz nu era nici pe departe atât de uşor pe cât îşi
închipuise. Drept urmare, primul capitol din cartea sa Cine a mişcat piatra? este
intitulat „Cartea care nu a vrut să fie scrisă." Aici descrie cum, în timp ce examina
dovezile cazului, s-a convins - deşi nu dorea acest lucru - de realitatea învierii trupeşti
a lui Hristos.
Moartea lui Iisus
Iisus a murit printr-o execuţie publică pe cruce. Conducătorii de atunci au spus că
din cauza unei hule; Iisus a spus că a murit ca să plătească pentru păcatele noastre.
După ce a fost torturat în mod groaznic, picioarele şi încheieturile mâinilor I-au fost
pironite pe o cruce, unde a fost lăsat să atârne, murind apoi prin asfixiere lentă.
Pentru a se asigura că este mort, soldaţii romani I-au înfipt o lance în coaste.Trupul
Său a fost înfăşurat apoi în pânză de in îmbibată cam cu 50 de kg de mirodenii
lipicioase şi a fost pus într-un mormânt săpat în stâncă. După aceea un bolovan de 1
1/2- 2 tone a fost rostogolit la intrare, blocând-o total. Întrucât Iisus anunţase public
că va învia din morţi după trei zile, au fost lăsaţi şi câţiva soldaţi romani drept
santinelă. În plus, intrarea în mormânt a fost sigilată cu sigiliul roman oficial,
declarându-se astfel mormântul proprietate romană.
În ciuda tuturor acestor precauţii, după trei zile trupul lui Iisus nu mai era acolo.
Numai îmbrăcămintea Sa funerară mai rămăsese acolo, păstrând exact forma trupului
Său. Bolovanul care sigila intrarea în mormânt a fost găsit pe o pantă, la distanţă de
mormânt.
A fost învierea lui Iisus doar o legendă?
Prima explicaţie a învierii lui Iisus a fost că ucenicii I-au furat
trupul! În Matei 28:11-15 vedem care a fost reacţia conducătorilor
religioşi când gărzile le-au adus ştirea - de neînţeles şi enervantă că trupul lui Isus dispăruse. Le-au dat bani soldaţilor, zicându-le să
le spună oamenilor că ucenicii veniseră în timpul nopţii şi Îi
furaseră trupul, în timp ce ei, soldaţii, dormeau. Explicaţia aceasta
era atât de şubredă încât Apostolul Matei nici măcar nu s-a ostenit
să găsească argumente contra ei! Ce judecător ar sta să te asculte
spunând că ştii tu că în timp ce dormeai, vecinul ţi-a intrat în casă şi ţi-a furat
televizorul? Cine ştie ce se întâmplă în jurul lui când doarme? O astfel de mărturie ar
provoca râsete în orice tribunal. În plus, avem de-a face şi cu un lucru imposibil din
punct de vedere psihologic şi etic. Tot ceea ce ştim despre ucenici, despre caracterul
lor, ne face să ne dăm seama că nu ar fi furat nicidecum trupul lui Hristos. Dacă ar fi
făcut aşa ceva, însemna că răspândeau în mod deliberat o minciună, care avea să
înşele numeroşi oameni şi să le provoace moartea a mii dintre ei. De asemenea, dacă
presupunem că unii ucenici ar fi uneltit să-I fure trupul, era imposibil apoi să fi
ascuns acest lucru de ceilalţi ucenici. Fiecare ucenic a avut de înfruntat o încercare: a
torturilor şi a martirajului, pentru declaraţiile şi convingerile proprii. Oamenii sunt
gata să moară pentru ceea ce cred că este adevărat, chiar dacă acel lucru este, în
realitate, o minciună. Însă niciodată nu vor fi gata să moară pentru o minciună, ştiind
că este o minciună. Dacă putem fi siguri că cineva spune adevărul, acest lucru se
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întâmplă pe patul de moarte. Iar dacă ucenicii Îi luaseră trupul lui Iisus, deşi Hristos
era încă mort, tot nu am putea explica aşa-zisele Sale apariţii după Înviere.
O a doua ipoteză ar fi că autorităţile, iudaice sau romane, au mutat trupul de
acolo! Dar de ce? Din moment ce tot puseseră gărzi la mormânt, ce rost mai avea să-I
mute trupul? De asemenea, cum se face că autorităţile au păstrat tăcerea atunci când
apostolii au început să predice în Ierusalim, cu îndrăzneală, despre învierea lui Iisus?
Conducătorii religioşi fierbeau de furie şi au făcut tot ce le-a stat în puteri pentru a
împiedica răspândirea mesajului că Iisus a înviat din morţi: i-au arestat pe Petru şi pe
Ioan, i-au bătut şi i-au ameninţat, încercând astfel să le închidă gura.Dar şi-ar fi
putut rezolva problema foarte uşor. Dacă trupul lui Hristos ar fi fost la ei, ar fi putut
să-L arate într-o paradă pe străzile Ierusalimului. Cu o singură lovitură ar fi reuşit să
înăbuşe creştinismul în faşă. Faptul că n-au făcut asta este o dovadă elocventă că nu
aveau trupul lui Hristos.
O altă teorie răspândită este aceea că femeile au greşit drumul, ducându-se la un
alt mormânt, din cauza ceţii dimineţii şi fiindcă erau sfâşiate şi copleşite de
durere. Şi atunci, în supărarea lor, şi-au închipuit că Hristos înviase... dat fiind că
mormântul era gol. Cu toate acestea, şi teoria de faţă cade, din pricina aceluiaşi motiv
ca şi precedenta. Dacă femeile au greşit mormântul, cum se face că marii preoţi şi
ceilalţi vrăjmaşi ai credinţei nu s-au dus la mormântul adevărat să scoată trupul lui
Iisus de acolo? Mai apoi, este de neconceput ca şi Petru, şi Ioan să facă aceeaşi
greşeală... şi atunci, cu siguranţă, Iosif din Arimateea, proprietarul mormântului, ar fi
rezolvat dilema. În plus, nu trebuie să uităm că aici nu era un cimitir public, ci un loc
de înmormântare privat. Prin urmare, nu exista prin apropiere vreun alt mormânt
care să le îngăduie să facă această greşeală.
Pentru a explica faptul că mormântul era gol, s-a mai avansat o altă teorie: a
leşinului. Conform acestei teorii, Hristos nu a murit, de fapt. Din greşeală s-a raportat
moartea Lui, dar, de fapt, El doar leşinase din cauza epuizării fizice, a durerilor şi a
sângelui pierdut. Iar când a fost aşezat în mormântul rece, a înviat. A ieşit din
mormânt şi S-a arătat ucenicilor Săi, care au crezut, în mod eronat, că înviase din
morţi.Această teorie este de dată relativ recentă; a apărut prima dată la sfârşitul
secolului al XVIII-lea. Este interesant de remarcat că dintre toate atacurile violente la
adresa creştinismului, de-a lungul istoriei, nici o teorie de acest gen nu s-a perpetuat
încă din vechime. Toate declaraţiile din vechime afirmă cu tărie moartea lui Iisus.
Dar hai să presupunem pentru câteva clipe că Iisus a fost îngropat de viu şi a
leşinat. Putem oare crede că a supravieţuit trei zile într-un mormânt umed, fără
hrană, fără apă, fără nici un fel de îngrijire? Ar fi avut puterea să iasă din hainele de
înmormântare, să împingă la o parte bolovanul cel greoi de la uşa mormântului, să
biruiască gărzile romane şi să umble kilometri întregi pe propriile picioare... pe acele
picioare care fuseseră străpunse cu piroane?! O astfel de teorie este mai improbabilă
chiar decât realitatea simplă a învierii lui Isus.Chiar şi criticul german David Strauss,
care nu crede nicidecum în învierea lui Isus, a respins această teorie, considerând-o
neveridică. Iată cuvintele sale:
Este cu neputinţă ca cineva care tocmai a ieşit din mormânt, pe jumătate mort, care
merge târându-se, fiind slăbit şi bolnav, care are nevoie de îngrijire medicală, de
bandajare, de o îngrijire atentă şi care, în cele din urmă, a cedat suferinţei, să le fi lăsat
ucenicilor impresia că a biruit mormântul şi moartea... că este Prinţul vieţii.
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În ultimă instanţă, dacă teoria aceasta este corectă, înseamnă că Hristos însuşi S-a
implicat în nişte minciuni evidente. Ucenicii Săi credeau şi predicau că murise şi apoi
înviase din morţi. Dar Iisus nu a făcut nimic pentru a destrăma această convingere;
dimpotrivă, a încurajat-o.Singura teorie care oferă o explicaţie convingătoare a
faptului că mormântul era gol este învierea din morţi a lui Iisus Hristos.
Ce înseamnă pentru tine viaţa lui Isus Hristos?
Dacă Isus Hristos a înviat din morţi, dovedind astfel că El este Dumnezeu, atunci
înseamnă că El este viu şi astăzi. Şi nu doreşte doar închinarea noastră; doreşte să Îl
cunoaştem şi să vină în viaţa noastră. Iisus a spus: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă
aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine"
(Apocalipsa 3:20).Carl Gustav Jung spunea: „Nevroza principală a vremurilor noastre
este goliciunea spirituală.” Toţi ne dorim din suflet ca viaţa noastră să aibă sens, să
aibă profunzime. Ei bine, Iisus ne oferă o astfel de viaţă, bogată, plină de sens, printro relaţie cu El. Iisus a spus: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug”
(Ioan 10:10).Întrucât Iisus a murit pe cruce, luând asupra Sa toate păcatele întregii
omeniri, este acum în măsură să ne acorde iertarea Sa, să ne accepte aşa cum suntem
şi să ne cheme la o relaţie personală cu El. Îl poţi invita pe Iisus Hristos să vină în
viaţa ta chiar în clipa aceasta. Îi poţi spune: „Doamne Isuse Hristoase, îţi mulţumesc
că ai murit pe cruce pentru păcatele mele. Te rog să mă ierţi şi să vii în viaţa mea
chiar acum. Îţi mulţumesc că îmi oferi ocazia de a avea o relaţie personală cu tine, de
a Te cunoaşte."
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Scrisoare de la Hans FARSH
„......Întrucât mâine mergeţi la întâlnirea lunară cu foştii colegi, doresc să
transmiteţi şi lor multe salutări şi urări
de bine precum şi părerile noastre
privind cele doup întrebări din ultima
revistă : (nr. 2 / februarie 2008),
1.) dacă sunt de acord cu activitatea
Asociaţiei noastre, pot să răspund fără
ezitare cu un categoric „DA”
Citesc cu nerăbdare şi cu drag fiecare
ediţie nouă a revistei noastre, chiar
dacă până acum nu m-am exprimat
niciodată explicit asupra acestui lucru.
Faptul că după 40 de ani foştii colegi sau reunit într-o asociaţie, este ceva cu
totul deosebit.
Unic în cercul meu de cunoştiinţe este
că vă întâlniţi odată pe lună, că aţi scos
o revistă cu apariţie lunară în care sunt
abordate o sumedenie de teme legate de
asociaţie, de menbrii ei, de întâlniri
lunare, excursii comune sau individuale
făcute, etc. la început am fost puţin şi
sceptic cât timp veţi putea realiza
apariţia lunară a revistei. Cu atât mai
mult trebuie să vă felicit azi pe toţi cei
care spriiniţi în mod activ cu articole şi
materiale tipărirea revistei. Este o
muncă voluntară enormă.
2.) la întrebarea dacă suntem colegi sau
prieteni părerea mea este că suntem
toţii foşti colegi de facultate.
Voi, care vă întâlniţi lunar, sunteţi
desigur şi prieteni buni. În ceeace mă
priveşte pe mine, cred că unii dintre
colegii cu care am avut legături mai
dese mă consideră prieten şi eu îi
consider la fel pe ei. Cu cei cu care nu
am avut până acum contacte sunt doar
coleg, cu care din nefericire n-am avut
până acum ocazia să ne cunoaştem mai
bine ca să devenim şi prieteni.
Închei scrisoarea şi vă urez o întâlnire
plăcută. Vă felicit încă odată pentru
elanul vostru şi activităţile voastre
extraordinare.
Vă îmbrăţişăm cu drag !
Wiltrud şi Hansi „
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