
• sorin spune: 
16/04/2020 la 22:45 

Domnule Liiceanu, laudabila incercarea dvoastra pentru dialog si logica cu reprezentantii nostri “hard-
core”. Nu stiu citi pot intelege ratiunea care reiese din scrierea de mai sus. Acum, pe fond de criza, ies 
la suprafata bubele poporul nostru, pe care in timp de ne-criza tot incercam sa nu le vedem la adevarata 
dimensiune si le ascundem pur si simplu in vijiiala cotidiana. Sa le enumeram: primitivism, cirdasie, 
hotie, incompetenta, hotie, prostie, rea credinta, inconstienta, etc. Eu personal mai sper si continui sa 
cred, acum in Saptamina Mare ca totusi cumva, Dumnezeu-stie-cum, balanta sa stea inclinata in partea 
cealalta pentru acest popor. Stam acasa…

Răspunde 

•  r2 spune: 
16/04/2020 la 22:52 

A accepta ca mersul la biserica nu e o idee buna in perioada asta indiferent cat de mare e sarbatoarea 
inseamna a accepta ca virusul se poate transmite la slujba de inviere la fel de usor ca la orice alta 
adunare. Iar asta este echivalent cu a accepta ca Dumnezeu nu suspenda legile fizicii de dragul nostru 
nici macar cu ocazia sfintelor sarbatori si ca raspunderea e in continuare tot pe umerii nostri, ca si in 
orice alta zi. Este vechea discutie, stiti dvs mai bine. A accepta lucrul asta din pacate le-ar strica feng-
shui-ul multor drept credinciosi din secolul 21. Pentru unii se pare ca fara promisiunea unor minuni si 
miracole prin care credinta sa dea peste nas stiintei nu prea mai renteaza investitia.

Răspunde 

•  Tiberiu spune: 
16/04/2020 la 23:06 

1. Isus vs. Iisus: când teonimul a început să fie tipărit neabreviat în mod curent de către românii 
ortodocşi, în secolul al XIX-lea, sub forma „Iisus”, această practică a fost nu numai rezultatul grecizării
bisericii şi societăţii din acea vreme, ci şi cel al unei adaptări treptate la o modificare ce fusese făcută în
secolul al XVII-lea. Câtă vreme Ortodoxia românească, în comuniune cu celelalte Biserici Ortodoxe, 
va continua să-şi preţuiască moştenirea (post-)bizantină – în literă, cum s-ar putea spune –, ea va 
prefera grafia tradiţională „Iisus”, chiar şi atunci când lingvistul va susţine că grafia „Isus” este aleger 
naturală în limba română.
(Eugen Munteanu, Lexicologie biblică românească -Bucureşti: Humanitas, 2008)
2. Atunci Iisus a spus discipolilor săi: „Dacă cineva vrea să vină după Mine, să renunţe la sine, să-şi ia 
crucea şi să Ma urmeze. Căci cine vrea să-şi salveze viaţa, o va pierde; cine însă îşi pierde viaţa pentru 
Mine, acela o va afla. Aşadar, ce i-ar folosi omului de-ar câştiga lumea întreagă, dacă şi-ar pierde 
sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16, 24-26).

Răspunde 

•  Dana spune: 
16/04/2020 la 23:10 

Vă mulțumesc!

Răspunde 
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•  Harald spune: 
16/04/2020 la 23:27 

Deocamdată, realitatea de pe teren arată un pic altfel: Germania și UK n-au nicio problemă să 
primească muncitori români în agricultură, iar jandarmii și militarii de pe străzi nu par să se 
contamineze în vreun fel. Adică povestea cu ”stați în case” e cusută cu ață albă și garnisită cu 
ordonanțe militare.

În UK nu-mi cere nimeni adeverință, nici ca să plimb câinele și nici ca să ies eu la plimbare. Mai mult 
decât atât, încă nu s-a întâmplat să mă oprească vreun polițist pe stradă, să mă întrebe de ce mă plimb, 
deși mașinile de poliție se plimbă aiurea pe străzi și aici. De ce în România e nevoie de adeverințe, de 
sute de mii de amenzi și de sute de dosare penale?

A remarcat cineva că în discursul președintelui a apărut delictul de opinie, la fel ca pe vremea lui 
Ceaușescu?

Răspunde 

•  sensei spune: 
16/04/2020 la 23:35 

“Știm prea bine că, fără despărțirea dintre Stat și Biserică, democrația nu funcționează nicăieri.” De 
acord

“Biserica nu se mai amestecă în treburile lumești”. Se pare ca trebuie sa definiti atunci ce inseamna 
separarea dintre stat si biserica.

Nu inseamana biserica nu se mai amesteca in treburile lumesti ci fix invers: statul nu se amesteca in 
treburile bisericesti. As mentiona aici Sf. Augustin, Luther, anabaptisii si parintii fondatori.
Practic, a fost cerinta explicita a baptistilor din Massachusetts si Connecticut catre Jefferson ca daca 
doreste votul lor, sa nu legifereze o biserica stat in Statele Unite.
Cerinta lor se justifica avand in vedere ce a facut Henry al VIII-lea

Se pune atunci intrebarea: si politicile intr-un stat laic pe ce sunt bazate? Pana nu de mult se credea ca 
politica influenteaza cultura. Gresit! Cultura unui popor dicteaza legile acelei tari. Iar cultura pe ce se 
bazeaza? Pe cult! De aici si intrebarea fundamentala: ce cult dicteaza laicitatea statului. Cu cat o cultura
se degradeaza mai mult cu atat politicile sunt mai execrabile.

Răspunde 

•  Dinu D. Nica spune: 
16/04/2020 la 23:36 

Iisus parca a spus: Lasati mortii sa-si ingroape pe mortii lor, iar voi veniti dupa mine!
Si, parca, noi, crestinii ortodocsi, scriem Iisus, nu Isus. Atat.

Răspunde 

•  Constantin spune: 
16/04/2020 la 23:40 
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“Isus n-a cerut nimănui să moară pentru el.”

Într-adevăr. Și mărturisesc că nu doar că sunt conștient de acest lucru, dar cred cu tărie că este așa.

Ce nu înțeleg este altceva, o chestiune simplă, mult mai simplă decât profunzimile în care alunecă 
acum discuțiile teologice și filosofice care îl au drept reper pe dl Marcel Vela, pe de o parte și 
Ortodoxia, pe de altă parte.

Din descrierea cuprinsă prin “acorduri” – care amintesc de un soi de protocoale reprobabile, precum 
cele dintre DNA și SRI – se înțelege că aducătorii de lumină către enoriași sunt echipați corespunzător 
împotriva contaminării. 

Am văzut o mulțime de cărăuși de hamburgeri și pizza în ultimele săptămâni, care au o simplă mască 
între nasul propriu și bătaia vântului în viteza bicicletei. Iar domniile-lor au “contacte” zilnice cu zeci și
zeci de clienți, fiecare.

N-am auzit pe nimeni, nici ortodox, nici catolic, nici neoprotestant, care să ceară cu fermitate 
interzicerea acestor cărăuși de hamburgeri, sau echiparea lor corespunzătoare. Prin urmare, folosesc 
prilejul pentru a solicita eu acest lucru!

Sau, poate, nu contează contraminarea cu “noua molimă”, ci doar sunt unii supărați pe viață și au rămas
în amintire cu Marea Schismă?!

Răspunde 

•  AT spune: 
16/04/2020 la 23:55 

Cat o fi domnul Liiceanu de filozof, se pare ca nu intelege nimic. Mentalitatea secularista il face sa 
vada totul pe dos.
Nu cere nimanui nimic, cu atat mai putin sa moara. Eventual biserica cere statului sa fie lasata sa-si 
indeplinesca menirea.
Despre propunere, insa, biserica ne propune sfintii martiri ca modele. Daca asta nu e dat viata pentru 
Hristos, nu stiu ce e. Primele erezii in biserica, precum cea donatista, au fost legate de statutul 
credinciosilor care au apostaziat in vremea persecutiilor. Deci, da, exista asa ceva, o asteptare din 
partea bisericii de a ne da viata pentru Hristos, bazata tocmai pe cuvintele lui Hristos “Oricine va vrea 
sa-si scape viata o va pierde; dar oricine isi va pierde viata pentru Mine o va castiga.”. Situatia de fata 
nu e direct aplicabila, caci biserica nu ne cere sa participam la liturghie cu pretul vietii, eventual si cu 
incalcarea legilor statului. Nimic nu este obligatoriu pentru credinciosi in biserica; obligatia este a 
preotilor, de a tine liturghia. Indirect, insa, invatam pentru situatia de fata de la exemplul martirilor 
credinta ca pronia cereasca le va randui pe toate, fie ca traim, fie ca murim, iar cei care nu vad dincolo 
de numaratul mortilor dovedesc ca nu au credinta in cele vesnice.
Sloganul asta “separare stat biserica” e extrem de bizar. Cand biserica vrea ca statul sa faca ceva, se 
striga din rarunchi “separare stat biserica”. Eventual credinciosii sa nu mai voteze, sa fim siguri ca este 
aplicat riguros. Acum, cand statul impune bisericii ceva, se striga, in mod total absurd, “separare stat 
biserica”. Pai atunci lasati biserica in pace, voi astia cu statul. Se vede de aici ca sloganul are o singura 
menire: de a submina biserica.
Se dovedeste in zilele astea ca biserica ne trateaza ca pe adulti, capabili de informare, discernamant si 
responsabilitate, in timp ce statul ne considera ori sugari, ori deficienti lipsiti de toate astea. Biserica ne 
ofera libertate, statul autoritarism si paternalism.

Răspunde 
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•  Ursul Bruno spune: 
17/04/2020 la 0:03 

Asa patim daca lasam BOR sa se amestece prea mult politica si invers. Avem destui politicieni care 
cauta apropierea de BOR, nu din credinta, doar pt foloase electorale si mentinerea functilor politice si 
administrative, cati dintre credinciosi inteleg aceste fapt ? sau sunt mai aprope de ceruri si moarte decat
de pamant si viata, credinta ortodoxa in esenta ei pregatind credinciosul mai mult pt viata de apoi si 
mai putin pt cea de acum.

Răspunde 

•  ion adrian spune: 
17/04/2020 la 0:35 

Adevarat graiti dle Gabriel Liiceanu.
Pasti cu sanatate!

Răspunde 

•  Alexandru spune: 
17/04/2020 la 2:06 

Cel mai mare pacat al omenirii este faptul ca nu e in stare sa discearna intre credinta si religie, intre 
institutie si transcendenta. In fond, istoria ne arata ca biserica, ca institutie, invaluita in pelerina 
tenebroasa a puterii si sub decrepitudinea mortala a religiei a semanat moarte si distrugere. Biserica a 
facut de-a lungul timpului o gramada de victime, si imi vin acum in minte cruciadele, Inchizitia, 
campaniile Conquistadorilor cuvantului Domnului care au decimat civilizatiile pre-columbiene, toate 
atrocitatile comise in numele “Domnului”.

Omul, in goana lui perversa dupa bani, putere si influenta s-a folosit de religie pentru a-si impune 
ideologia criminala de multe ori, uitand cu desavarsire ca adevarata credinta este cea care te indeamna 
sa ii dai haina celui nevoias si nu sa il scuipi pentru ca este “puturos si nu merita”. Omul a folosit 
religia si sub auspiciul unei false credinte l-a subjugat pe om.

Din pacate credinta stramoseasca este terfelita de noi ideologii care nu mai au nimic de-a face cu 
dumnezeirea, apar tot felul de falsi profeti, securisti erijati in mari preoti si teoctisti, episcopi pedofili, 
tot felul de pocaiti de sambata seara care folosesc credinta drept un brand de business si striga in gura 
mare “In God we trust” si altii si altii.

Citeam cu un usor suras ironic ca nu stiu ce bishop american a murit de COVID dupa ce nu voise nici 
in ruptul capului sa respecte indicatiile de social distancing. Poate ca, pana la urma, mama natura va 
face curatenie si acolo in sfera metafizicului, ca intr-o oranduire misterioasa a celor vazute si nevazute.

Răspunde 

•  Ciobanul Bucur spune: 
17/04/2020 la 2:30 

BOR, pacostea poporului roman, de-a-lungul veacurilor!
Alta ar fi fost soarta neamului nostru daca si noi am fi fost catolici sau protestanti, mai ales protestanti.
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Răspunde 

•  F1d31 D3f3n50r spune: 
17/04/2020 la 2:37 

Daţi-mi voie, domnule profesor…

Dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătură (a învierii) celor adormiți.
Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om și învierea morților.
Căci, precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia.

Răspunde 

•  Cinicul spune: 
17/04/2020 la 3:30 

Macar o data trebuie sa fiu de acord cu domnul Liiceanu. Separarea statului de biserica este obligatorie 
in orice societate civilizata.

Răspunde 

•  Josef Svejk spune: 
17/04/2020 la 5:28 

Nici Biserica ortodoxă și nici Iisus n-au cerut nimănui să moară. Biserica a decis pur și simplu să aibă 
bisericile deschise în noaptea Învierii respectiv să poate trimite lumina Învierii acasă celor ce o doresc.

Nimeni nu e obligat să facă ceva anume. Fiecare face exact cee ce crede că e mai bine pentru el 
însuși.Asta e de altfel esența creștinismului: liberul arbitru.

Cel puțin ce e privește zona unde locuiesc povestea cu bisericile goale ale altor confesiuni e falsă, 
Duminica trecută, cu ocazia Paștilor după calendarul gregorian, nicuna din cele 4 biserici din suburbia 
mea n-a fost goală. E drept că o bună parte a oamenilor au asistal la slujbă din mașinile lor în parcările 
bisericilor deci prin interioare a fost foarte răsfirat. Se pot găsi soluții rezonabile și fără crize de isterie 
și spume la gură. Vorba lui nenea Iancu: ține de filotimia omului :) 

În rest vă doresc tuturor un Paște Fericit!

Hristos a Înviat!

Răspunde 

•  Maria! spune: 
17/04/2020 la 7:56 

Nimic nu poate inlocui logica!

Răspunde 

•  Herascu Bogdan spune: 
17/04/2020 la 8:18 

Fake news!
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Iisus a spus: dacă pe mine m.au răstignit și pe voi vă vor rastigni…
Btw, dacă Biseruca e despărțită de Stat, cum de Statul își permite să interfereze treburile bisericești?
Aaaaa, Biserica e despărțită de Stat dar Statul nu e despărțit de Biserică… Unii sunt mai despărțiți ca 
alții, deșteeept!!

Răspunde 

•  Kurt spune: 
17/04/2020 la 8:35 

Peste tot pe lume se discută cum vom trăi un sau doi ani cu pandemia Covid-19. 

Am văzut o dezbatere excelentă la TV din Austria cu filozoful Julia Nida-Rümelin, Virologen Christof 
Steininger și medicul Perikles Simon. Filozoful Julia Nida-Rümelin nu e mulțumit de felul în care se 
discută în spațiul public din RFG & Austria lockdown între autoritățile publice, guvern și specialiști, cu
cetățenii. Greșelile din trecut, lipsa de precauție în clinici, spitale, cămine de bătrâni, lipsa de 
echipament medical, de laboratore pentru testare, materiale pentru testare, și personal medical au dus la
lockdown ca solutie gravă. Criza dublă cu pandemia sarscov2 și redresearea economiei trebuie să 
primească răspunsuri mai clare și mai precise.

1: Tinerii sunt afectați de covid-19 ca la o gripa influența normală. Infecțiile la tineri sănătoși nu sunt 
letale decât în măsura ca la o gripă ( au murit ca. 35 de copii anual in RFG de gripa influenta) influența 
anuală.
2: Grupul de risc trebuie protejat, nu trebuie izolat, nu trebuie discriminat. Cei cu boli cronice și cei 
ceva mai slăbiți, cei peste 60 de ani, trebuie feriți de infecții prin evitarea de contacte și purtarea de 
măști de protecție FFP2 (medicale, nu cele obișnuite).
3: Nu e posibil de a întemnița un sau doi ani toată societatea, toată țara. Pandemia se stopează cu un 
vaccin-injectie peste un sau doi ani. Cine primește primul protecție cu medicamente-injecții în țară, în 
UE, pe glob?
4: Școlile nu trebuie închise prea mult timp. Elevii în fața bacalaureatului sau în fața altor examene pot 
începe cursurile. Evitarea infecților e posibilă la acești elevi. Rămâne problema infecțării dascălilor, în 
special al celor peste 60 de ani, deci cei din grupul de risc.
5: Letalitatea a fost calculată până acum cu puținele date credibile de la 0,3 % până la 0,9 % deci mai 
asemănător cu gripa influența decât pandemia „spaniolă” din anul 1918 cu 3 % și peste 50 milioane 
decese pe glob.
Letalitatea la persoanale mai slăbite, la cei peste 70 de ani, e probabil mai aproape de 5%, deci un risc 
mare. Infectarea trebuie evitată, contactele trebuie reduse. Protecția acestor persoane are prioritate.
6. Infectarea maselor ca la stadion trebuie evitată, interzisă. Suprasolicitarea spitalelor și a personalului 
medical trebuie evitată. Cifra R, rata de infectare trebuie să fie mai mică decât 1. Peste unu începe 
riscul suprasolicitării (Italia, Spania, UK, SUA, Franta etc). La R egal cu 1,3 e vorba de săptămâni!
7: Economia trebuie din nou relansată 2020, viața normala trebuie să fie din nou posibilă la un moment 
dat.

Fac parte din grupul de risc, stau acasă. Doi ani cu o mască medicală FFP2 în autobus și la supermarket
e un minim de protectie.

Răspunde 

•  Cinicul spune: 
17/04/2020 la 8:38 
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Domnul Liiceaunu il urecheste aici pe Sorin Lavric, profesor universitar de filozofie si fost medic, care 
i-a trimis o scrisoare deschisa lui KWI in care-l ruga ca romanii sa fie lasati sa mearga la biserica in 
noaptea de Inviere.
El condamna carantina: “Statul a ajuns să ne protejeze sănătatea până într-atât de bine, încât nu mai 
putem să ne bucurăm de ea. Sunt sănătos ca o momâie ferecată între patru pereți, care merge la muncă 
să-și ia leafa și dă fuga la magazin ca să-și umple mațul.”
Scrisoarea sa este destul de bine intocmita pledand pentru puterea vindecatoare a slujbei de Inviere.
“Aici nu e o vorbă de o superstiție găunoasă din partea unui smiorcăit care pupă icoane spre a-și ușura 
conștiința, ci e vorba de o concordie paroxistică pe care oamenii nu o trăiesc decât o dată sau de două 
ori în viață, și atunci numai în momente grele. România trece printr-un asemenea moment, iar epoca e 
coaptă pentru o liturghie de rang irepetabil.”
Daca sub aspect teologic si filozofic argumentele sale sunt destul de solide, ma tem ca domnul Lavric 
cade la examenul de medicina si la testul realitatii: romanii nu sunt nici svezi nici nemti.
Trist este ca guvernul actual a ales o solutie populista, oferind un surogat de slujba de Inviere, ca si cum
miracolele se pot trimite prin DHL. Iar KWH a acceptat acest compromis prostesc.
Sunt curios daca curierii de la miezul noptii vor veni si cu o galetusa pentru bani.
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•  George Ioan spune: 
17/04/2020 la 9:32 

Intr-o maniera eleganta proprie acestui mare carturar, este blamata vesnica lacomie a Bisericii Ortodoxe
Romane, pentru care Sarbatorile Pascale erau inca un prilej de rotunjire a veniturilor. Si ce prilej !!! 
VENITURI NEIMPOZABILE, stranse din putinii bani ai batranilor care vin la biserica cu sufletul 
deschis si cumpara cu mana tremuranda lumanari, iconite, cruciulite,prescuri si alte alea, vandute, nu 
oferite, in numele lui Isus !!! Priviti doar la casele luxoase si masinile de ultima generatie in care 
locuiesc si cu care umbla acesti slujitori autodeclarati sarmani ai Domnului, si veti intelege de ce, sfatul
intelept ”Stati acasa ” este o grea lovitura pentru buzunarele lor. De ce nu fac acum bisericile indiferent 
de cult, o minune prin care sa ne dovedeasca marea lor iubire fata de semeni ? De ce asteptam toti 
salvarea TOT de la oamenii de stiinta, cercetatori (cei mai prost platiti in Romania ) care sa descopere 
si sa fabrice antidotul izbavitor ??? ”Unde esti tu Tepes Doamne ???
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