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EDITORIAL

«Există adevăruri care
nu sunt pentru totdeauna,
nici pentru toate țările.»
(Voltaire)
Dragi cititori,
Am început - și voi continua - să selectez pentru Dumneavoastră fapte,
obiceiuri, întâmplări, dar, mai ales, moduri de viață, din diferite colțuri ale
lumii. Dacă puțin, chiar foarte puțin, aceste relatări reușesc să fie termen
de comparație despre modul “cum o duc alții și cum o ducem noi”, atunci
nu-i rău. E bine. Putem medita, putem preveni, putem hotărî, aproba,
dezaproba sau... să știm unde să punem ștampila la vot!
Nu avem - noi, cei mulți - cine știe ce putere (deși se spune că poporui suveran), dar, periodic, la câțiva ani, avem o zi în care cumpănim, decidem și aprobăm; ștampilăm cu ștampila și VOTAT rămâne!
“Bun sau ne-bun”. Și dacă ne-nșelăm, înșelați rămânem. Patru ani.
Și-alți patru ani și dăi și dăi... c-așa-i sistemul! Sistemul, nu-i perfect. Și-i
construit de cei tari. Cum cred ei că-i bine. În primul rând, pentru ei
bine. Dacă înghițim toate poruncile care nu ni se potrivesc, cu naivitate,
pierdem. Pierdem Identitate, Credință, Tradiție, Valoriși, mai ales, respectul de sine. Și-n final, care va veni mai devreme sau mai târziu, dispărem. Cu valul sistemului. AL SISTEMULUI PUTERNICILOR ZILEI. Făcut de
ei cei tari din acest sistem.
Ce-i omul? O mică parte din sistem. Un executant. Trecător, pentru cei
de la “butoane”. O piesă ușor, foarte ușor, de-nlocuit. Da, dacă-i singur.
Dacă vorbim de oamenii cei mulți și pe care “cei tari” îi cred naivi, să le
reamintim replica primită de Vodă Tomșa: Proști, dar mulți, Măria Ta.
Un mic amănunt, de știut pentru mai marii zilei: azi, cei mulți nu mai
sunt proști. Mulți? Da. Mulți sunt și azi. Dar nu sunt nici naivi, nici proști.
Astăzi ți se-ntâmplă, uneori, să nu găsești nici un răspuns la o argumentare, deși nu ai fost deloc convins. Argumentele adversarului te-au doborât, dar nu ți-au schimbat părerile (Voltaire)
Am să redau un articol apărut în presa străină și reluat de către alții. De
acolo l-am luat și eu...
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Părinții gay sunt OK
Primii pași în această direcție au fost deja făcuți. În țările unde
educația sexuală în școli este obligatorie, barza care aduce copiii a
fost exterminată, cu fulgi cu tot. Preșcolarii învață despre atingeri fizice plăcute, despre masturbarea infantilă precoce și despre diferitele
tipuri de relație. Orice fel de relație.
În Germania, de pildă, există în librării și în biblioteci cărți pentru
preșcolari, în care familia este ilustrată cu ajutorul unor desene ce
reprezintă cupluri homosexuale. Du gehörst dazu: Das Grosse Buch
der Familien (Tu faci parte din: Marea Carte a familiilor) este o carte
“destinată îmbunătățirii cunoștințelor de cultură generală ale copiilor
de 5-6 ani”.
Am doi părinți. Amândoi sunt femei
“Dacă majoritatea cărților educative sunt deosebit de utile pentru
părinți, există și lecturi mai altfel, care ar putea provoca indignare
colectivă într-o țară majoritară creștin-ortodoxă, precum România
(...)”, informează site-ul romaningermania.ro, comunitatea virtuală a
românilor stabiliți în Germania.
“De pildă, una dintre cărțile aflate în librăriile din Hamburg și
adresate copiilor începe foarte frumos, cu noțiuni de interes pentru
copiii avizi de cunoaștere. Din această carte putem citi că există
familii cu mulți copii, care stau în locuințe mici, iar, pe de altă parte,
există familii cu una sau trei persoane, care au case foarte mari.
Copilul înțelege, astfel, în mod firesc, diferențele de statut social dintre oameni, își poate dezvolta atitudinile adecvate de acceptare a
celor mai bogați sau mai săraci dintre colegii săi.
Totodată, cartea menționată descrie că există copii care au o familie, dar și copii care au două familii (reprezentate din părinți
Continuare în pagina 2

Un eveniment de suflet s-a produs la slujba de vecernie, ținută de
către zece preoți parohi, în Biserica parohiei Ortodoxe Vladimirescu
I, în data de 18 octombrie 2015! Am avut cinstea de a ne vizita
Înaltpreacucernicul părinte IUSTIN POPOVICI, Consilier al Înaltului nostru Arhiepiscop al Aradului, dr. Tmotei Seviciu.
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