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Sfinții Arhangheli
MIHAIL și GAVRIL

Stimați cititori,
Voi continua serialul început în urmă cu câteva numere și voi reda
moduri de viață la diferite popoare, țări, cu religii și legi ale lor. Făcute,
bineînțeles de conducătorii acestora. Și pentru că în unele situații,
pentru noi, europenii, aceste legi, cutume, obiceiuri sau constrângeri,
sunt cel puțin bizare - dacă nu inumane și de neconceput astăzi! - am
selectat un articol din presa internațională, care vorbește de rolul
femeii într-un stat auto-proclamat Statul Islamic (ISIS). Cred că din
media au auzit de acest stat și copiii mici.
*****
Coranul (Biblia religiei musulmane), sura Femeile, versetul 32,
spune: Bărbații au dreptul la ceea ce au câștigat, dar și femeile au dreptul la ceea ce au câștigat. (Citat din colecția Cogito.
Proverbe, maxime și aforisme arabe).
“The Guardian”, (hebdomadar englez) publică un articol, reluat de
revista “Lumea”, de unde îl preluăm noi, cu titlul: “Femeia perfectă
a Statului Islamic”. Ce spune actul acesta, cu privire la cum trebuie să fie Femeia perfectă a Statului Islamic? Citiți, vă rog articolul de
mai jos...

Femeia perfectă a Statului Islamic
Fetele se pot căsători de la nouă ani și nu ar trebui să-și părăsească celula din casă, pentru a merge la serviciu, la magazine
sau la saloane de frumusețe, care sunt considerate opera diavolului, potrivit unui ghid publicat de o brigadă a femeilor din gruparea Statul Islamic.
Documentul, cu titlul “Femeile din Statul Islamic: manifest și
studiu de caz”, afirmă că femeile trebuie să rămână în spatele
ușilor închise și să iasă din casă doar în circumstanțe excepționale, relatează “The Guardian” în ediția sa electronică. “Este preferabil întotdeauna ca femeia să rămână ascunsă și cu văl”, se
arată în acest ghid, care consideră că magazinele de modă și
saloanele de frumusețe sunt opera diavolului.
Ghidul pentru femei al grupării Statul Islamic (SI) a fost publicat pe un forum jihadist în limba arabă, cu două luni în urmă, cel
mai probabil de organizația de media a Brigăzii al-Khanssaa, o
grupare a femeilor înfriințată de SI. Ghidul a fost tradus acum în
limba engleză de Institutul londonez pentru combaterea extremismului Quilliam Foundation.
“Funcția fundamentală” a femeii este să stea în casă cu soțul
și copiii, potrivit ghidului, care adaugă că acestea pot părăsi casa,
pentru a servi comunitatea, numai în situații excepționale, penContinuare în pagina 2

Numele complet al sărbătorii de la 8 noiembrie este “Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril”. Cuvântul
“arhanghel” înseamnă “mai mare peste îngeri” sau “cel dintâi dintre îngeri”, iar Sfinții Arhangheli sunt în număr
de șapte: Mihail, Gavril, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil și Varahil. Ei sunt menționați în cartea biblică “Apocalipsa”, ca
fiind cele șapte duhuri care stau în fața Tronului lui Dumnezeu. Mihail și Gavril sunt cei mai cunoscuți dintre
arhangheli, iar despre ei se spune că luptă în oastea cerească pentru respectarea poruncilor lui Dumnezeu.
Asemenea lor, pe Pământ jandarmii, cei ocrotiți de Mihail și Gavril, asigură respectarea legilor oamenilor.

La aniversarea Majoratului !
Teglaș Daniel-Alexandru (12 noiembrie), Franț Sorana-Mariana,
Șofronici Lavinia-Andreea, Șomai Andrei (13 noiembrie), Bălaș DalinaCristina (14 noiembrie), Rozsa Tiberiu-Norbert, Vîrtaci Paul-Erwin (16
noiembrie), Maxim Ionel-Alexandru (18 noiembrie), Ursescu Timotei (21
noiembrie), Ciuș Paul-Gabriel, Costea Claudiu (24 noiembrie), Blidar
Maria, Danilă David (27 noiembrie)

Un număr de 13 tineri din comuna Vladimirescu pășesc pragul maturității, în luna NOIEMBRIE 2015, aniversând cel de-al
18-lea an de viață.
Primarul comunei dorește ca
acest moment al vieții lor să le
aducă bucurii, împlinirea dorințelor și multă sănătate!

LA MULȚI ANI!

Informațiile ne-au fost furnizate prin amabilitatea Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Vladimirescu.
ATENŢIE! Tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani, au obligaţia să se prezinte la Serviciul de Buletine din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu,
deoarece vechiul act de identitate expiră odată cu împlinirea vârstei majoratului.
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