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“Un om rațional se adaptează lumii; cel
irațional încearcă să adapteze lumea la el.
De aceea progresul depinde, întotdeauna,
de cei iraționali.” (George B. Shaw)
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sumă de 12 miliarde. Fiindcă întreaga cosntrucție a costat
doar 10,5 miliarde, diferența s-a împărțit la populație, sub
formă de acțiuni. Fiindcă aveau prea mulți pușcăriași, i-au
împușcat și spînzurat pe recidiviști, considerați irecuperabili, iar restul au devenit disciplinați.
S-a întâmplat în Singapore: un militar cu mână de fier șia asumat conducerea țării. În șase luni, din circa 500.000
de deținuți, au rămas doar 50. Toți ceilalți (criminali recunoscuți) au fost împușcați. Toți oamenii publici (politicieni,
polițiști, judecători, magistrați, etc) corupți au fost împușcați (existau, de altfel, mii de probe împotriva acestora!).
Toți funcționarii hoți au fost împușcați sau au fugit repede
din țară. Multitudinea de drogați, care rămâneau dormind
pe stradă au fugit disperați în Malaezia, ca să scape de
împușcare sau de muncă forțată. Un mesaj la radio și televiziune avertiza că țara are un cancer care trebuie extirpat.
Dacă vreo rudă a sa “a fost extirpată”, trebuie înțeles că ea
reprezenta un cancer pentru națiune.
După ce a curățat țara, reorganizând sistemul politic,
legal și penal, acest militar a convocat alegeri directe și a
candidat la președinție. A câștigat cu 100% de voturi!
Astăzi, Singapore este una din țările cu cel mai sigur trai
decent. Esta una din cele mai dezvoltate țări și este mult
mai sigură decât Statele Unite, Anglia și Israel la un loc!
Deja în avion, foaia de îmbarcare are un anunț: “MOARTE”, scris cu litere mari și roșii, însoțit de explicația că
aceasta este pedeapsa pentru posesia de droguri. Orice
drog, orice cantitate transportată, cel care a fost detectat
cu acestea, să fie împușcat sau condamnat la închisoare pe
viață cu muncă silnică. Un surfist brazilian a încercat să
intre în Singapore cu o planșă de surf plină de cocaină.
Bineînțeles că își dorea propria moarte. Mama tânărului
traficant a apărut la TV, cerând să se intervină pentru fiul
ei; nu a servit la nimic. Nici mama, nici protestele nu au
reușit să împiedice aplicarea legii.
În hoteluri, “Ghidul orașului” are o pagină care explică:
Poliția din Singapore garantează integritatea fizică
a oricărei femei 24 de ore pe zi (asta pentru că în
vechiul Singapore, fără legi și ordine, femeile care ieșeau
singure erau violate și/sau asasinate).
Anul trecut, secretara unui prieten care lucra peste program, la întoarcerea acasă a fost urmărită de un echipaj de
poliție. Când a ajuns acasă și a scos semnalizarea ca să
intre în edificiu, i-au cerut să se oprească. Unul din polițiști
s-a apropiat atunci de geamul mașinii și i-a spus: Doamnă,
așa cum știți, suntem în campania de civilizare a traficului,
amendând infractorii și premiindu-i pe cei care conduc
corect. Și dvs., doamnă, pe tot drumul până aici nu ați
comis nici o contravenție sau infracțiune. FELICITĂRI!
Aveți aici un cec de 100 de dolari singaporezi (echivalent
cu 80 de dolari SUA) și vă cerem să semnați de primire, vă
rog... (articol preluat din revista Lumea, nr. 8 (269) 2015).
Primar,
IOAN CRIȘAN

Casa de pariuri SKY-BETS
- CU CELE MAI ATRACTIVE COTE vă așteaptă într-o nouă locație, situată în Piața
Agroalimentară din Vladimirescu.
ANGAJĂM operatoare pariuri din Vladimirescu.
Informații la agenție sau la tel. 0757-339.453.

NOU - NOU - NOU - NOU
S-A DESCHIS UN MAGAZIN DE TIP APROZAR
în centrul localității Vladimirescu (fostul
Magazin Curtici). În fiecare zi, fructe și
legume proaspete. ORAR: 8:00 - 19:00

Iacob Viorel-Alexandru
& Pui Adina-Elena

Homorozan Lucian
& Holtean Voichița

Darău Cristian &
Marin Casiana-Ioana

Luca Andrei-Ioana &
Manolachi Bianca-Florina

Hențiu Cornel-Marin & Rus Cristina-Floare

Momentul de spiritualitate
l Evanghelia în Duminica a 18-a după Rusalii,
Pescuirea minunată 27 septembrie 2015
Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui
Dumnezeu, şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, a văzut
două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din
ele, spălau mrejele. Şi urcându-Se într-una din corăbii care
era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat.
Şi şezând în corabie, învăţa, din ea, mulţimile. Iar când a
încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi
în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi. Şi, răspunzând,
Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi
nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca
mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de
peşte, că li se rupeau mrejele. Şi au făcut semn celor care
erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi au venit şi
au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde, Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii
lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om
păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce
erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră.
Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau
împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme;
de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El. (Luca 5, 111)
Evanghelia din această zi, ne aduce la cunoștință învățături folositoare pentru mântuirea sufletului. Una dintre
acestea este despre credință, pe care trebuie să ne-o
însușim cu multă râvnă și să o manifestăm fără nici o
îndoială, convinși fiind de deplinătatea ei.
La îndemnul Mântuitorului de a merge la adânc să pescuiască, Simon a avut o mică îndoială știind că toată noaptea nu a prins nimic. Însă de data aceasta, pescuitul, a
fost unul duhovnicesc, iar pentru a avea pește în mreje a
fost nevoie doar de credința în Cuvântul Mântuitorului. În
cele din urmă, Iisus l-a făcut pe Simon Petru dintr-un simplu pescar, un pescar de oameni, urmând ca el să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu. La fel și ceilalți care
erau cu El, au lăsat totul și L-au urmat.
Astfel de gesturi, acțiuni, trebuie să îndeplinim și noi.
Prin a lăsa totul și a-I urma Mântuitorului nu înseamnă a
ne lăsam familia, prietenii, sau agoniseala noastră de
peste ani, ci de a ne descătușa de ceea ce înseamnă răutate, invidie, bârfe, gânduri rele, patimi care ne duc
spre pierzanie și altele care ne înrobesc sufletul chinuindu-l. Trebuie să urmăm Învățăturii Mântuitorului care ne

îndeamnă la credință, bunătate, milostenie, bună
înțelegere cu semenul nostru, și lepădarea de sine;
astfel putem fii aleșii lui Dumnezeu pentru Împărăția cea
Cerească. Toate gândurile bune! Doamne ajută!
l Evanghelia în Duminica a 19-a după Rusalii,
Predica de pe munte – Iubirea vrajmașilor, 4
octombrie 2015
Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii,
faceţi şi voi lor tot aşa. Pentru că dacă iubiţi pe cei ce vă
iubesc, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii iubesc
pe cei care-i iubesc pe dânşii. Şi, dacă faceţi bine celor
care vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi
păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi, dacă împrumutaţi pe cineva
de la care nădăjduiţi să luaţi, ce mulţumire puteţi avea?
Doar şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri,
să faceţi binele, şi să daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi
nimic în schimb, şi atunci răsplata voastră va fi multă, şi
voi veţi fi fiii Celui prea Înalt; pentru că El este bun şi cu
cei nemulţumitori şi cu cei răi. Aşadar fiţi milostivi, precum
şi Tatăl vostru milostiv este. (Luca 6, 31-36)
Această pericopă, relatată aici de Sfântul și Evanghelist
Luca, ne pune în față vorbele Mântuitorului care ne
îndeamnă să iubim pe vrăjmașii noștri. Un fapt greu de
acceptat și de îndeplinit, însă este ceea ce ne ajută să
devenim fiii Celui prea Înalt.
Cum în Legea Veche era bine și normal a face pentru
celălalt cât și celălalt a făcut pentru tine, sau expresia ochi
pentru ochi și dinte pentru dinte fiind una dintre legile
morale, acum, în Legea Nouă, implementată de Însuși
Mântuitorul Iisus Hristos apare iubirea de vrajmași. A face
bine, celui ce ți-a făcut rău, a ajuta pe cel care odată a fost
indiferent față de tine sau a iubi pe cel care te urăște este
drumul spre Desăvârșire. Răsplata pentru acestea nu se
află aici în viața trecătoare ci în viața cea veșnică, unde
mulțumirea, liniștea și fericirea supremă ne va cuprinde
întru totul.
Virgil Gheorghiu într-una din scrierile sale memoriale,
copil fiind îl roagă pe tatăl său care este preot, să-i spună
care sunt condițiile pentru a deveni Sfânt. Acesta îi spune
că există doar o singură condiție și anume: IUBEȘTE-ȚI
DUȘMANII! Așadar cred că ÎNGĂDUINȚA față de aproapele nostru este primul pas spre IERTARE și în cele din
urmă... spre IUBIRE!
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