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În memoria lui Aaron Elster 

Intelectualii [i politica: înapoi la binele public, 
moralitate [i anti-utopie 

Săptămâna aceasta, pe un autobuz din Chicago,  am văzut o reclamă, cu 
un prieten drag, Aaron Elster. Era o invitație la muzeul Holocaustului 
din zonă, pentru a dialoga cu  holograma acestuia. Pentru moment 
m-am bucurat, pentru că nu-l mai văzusem de anul trecut, dar apoi 
mi-am amintit faptul că îmi spusese că ea va fi  făcută publică abia 
după moartea lui. - continuare în pagina 14

Despre t~cere, spectatori [i dictatur~: 
O poveste cu Arkadi Raikin 

Este fi resc să ne alarmeze dezastrul. Mai ales atunci când acesta 
cuprinde și antrenează spre autodistrugere România. În toiul 
acțiunilor politice debusolate și distructive, se cere din nou prezența 
intelectualilor lucizi și onești de partea poporului și a interesului 
național. -  continuare în pagina 7

iDebutul primei etape a campaniei naționale “Informare acasă! 
Siguranță în lume!”- pagina 10

iGhid practic pentru românii care doresc să revină în ţară - pagina. 24

Ministrul iranian de Externe, 
Javad Zarif, a declarat în cadrul unei 
întruniri cu omologul său din Moscova, 
că Rusia a confi rmat că este pregătită 
să respecte acordul nuclear semnat cu 
Iranul.iCoreea de Nord a anunţat că 
închiderea poligonului nuclear Punggye-
ri va avea loc în perioada 23-25 mai, 
în funcţie de condiţiile meteorologice, 
precizând că îşi va respecta promisiunile 
cu privire la denuclearizare.iOfi cialii 
americani au descoperit o schemă de 
fraudă care a permis cetăţenilor străini să 
intre în Statele Unite sub identităţi false, 
folosindu-se de o breşă de securitate din 
sistemul de atribuire al paşapoartelor 
din Ungaria.iServiciile secrete ruse au 
dejucat un plan de comitere a unui atentat 
în cursul paradei organizate în centrul 
Moscovei de Ziua Victoriei, a anunţat 
Oleg Siromolotov, adjunct al ministrului 
rus de Externe.iDirectorul general al 
trustului News Corporation a îndemnat 
guvernele statelor să creeze un “consiliu 
pentru monitorizarea algoritmilor web”, 
un mecanism de verifi care a companiilor 
online, în cel mai recent atac al grupului 
media deţinut de Rupert Murdoch asupra 
platformelor active pe Internet.iCoreea 
de Sud şi Statele Unite au început 
noi exerciţii militare aeriene comune 
de amploare, pe fondul discuţiilor cu 
Phenianul privind denuclearizarea 
Peninsulei Coreea.iSUA, în cooperare 
cu Emiratele Arabe Unite, au impus 
sancţiuni ce vizează şase persoane şi 
trei entităţi acuzate că ar fi  direcţionat 
sute de milioane de dolari către Forţa 
Quds a Gardienilor Revoluţiei iraniene, 
a anunţat Trezoreria americană.iCinci 
lideri ai reţelei teroriste Stat Islamic, 
inclusiv un apropiat al lui Abu Bakr al-
Baghdadi, au fost capturaţi în Irak, într-o 
operaţiune a serviciilor americane şi 
irakiene, afi rmă surse citate de cotidianul 
The New York Times, informaţia fi ind 
confi rmată de preşedintele SUA, Donald 
Trump. iAnkara a anunţat că a rechemat 
ambasadorii Turciei de la Tel Aviv şi 
Washington pentru consultări, după 
ce peste 50 de protestatari palestinieni 
au fost împuşcaţi mortal de forţele de 
securitate israeliene la frontiera Fâşiei 
Gaza cu Israelul. iStatele Unite au blocat 
adoptarea unei declaraţii a Consiliului de 
Securitatea ONU prin care se solicita 
demararea unei anchete independente 
privind violenţele de la frontiera Fâşiei 
Gaza cu Israelul.iLiderii statelor membre 
ale Uniunii Economice Eurasiatice 
au au convenit să acorde Republicii 
Moldova statutul de observator, a anunţat 
preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul 
şedinţei Consiliului Suprem Economic 
Eurasiatic de la Soci.

Îi povesteam, la un moment dat, unui foarte bun prieten o scenă 
intrată în legendă. M-a îndemnat apoi să o redau și altora. Nu pot 
garanta fi ecare detaliu, am auzit și eu povestea de la oameni care au 
supraviețuit acelor timpuri înfi orătoare.  -  continuare în pagina 10
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N.C.:Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația interviului pentru publicația 
RomanianTimes și vă rog să vă prezentați.
I.B.: Mă numesc Iacob Brâncovan, îmi place să mă numesc un Levit, rob a Domnului, 
în ceea ce privește închinarea, cântarea și lauda înaintea Domnului. Primii mei dascăli 
au fost unchii mei Adi si Doru Brâncovan. Am slujit ca dirijor al Bisericii din Grădiște 
între anii 1991-1993; la Golgota Bujac între 1993-1995; în Paris, Franța între 1995-1996, 
Kitchener Canada între 1996-2005, din 2005 până în prezent slujesc ca Levit și Pastor 
cu muzica la Biserica Baptistă Hickory NC, unde fr. Nelu Urs slujește ca Pastor Senior. 
In 1989 fratele Ioan Raslău actualmente cântăreț în cor și fanfara la Biserica Speranța 
din Arad, atunci colegul meu de muncă la Revizia CFR din Arad, mi-a sugerat ca motto 
al meu în lucrare Psalmul 115:1,,Nu nouă Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă 
pentru bunătatea ta și credincioșia Ta.” Prin HARUL DOMNULUI din 2008 împreună 
cu Marius Bahnean, Alin Lăzărescu, Otniel Ciurdar și alți colaboratori slujim în lucrarea 
cu corul bărbătesc AGAPE.
  
N.C.: Cu ce ocazie sunteți în Portland?
I.B.:  Am venit aici la invitația fratelui Păstor Nelu Brisc, care și-a arătat dorința de a 
realiza aceea părtășie pe care noi o experimentăm atunci când cântăm împreună cu corul 
Agape, oriunde mergem. Dânsul a intrat pe Internet a văzut închinarea noastră și mi-a 
mărturisit că vrea să aibă așa ceva în Biserică. De aceea suntem în Portland astăzi. 

N.C.: La ce Biserici veți cânta?
I.B.: Dimineața vom sluji la Biserica Baptistă unde este Pastor fratele Nelu Brisc și seara 
la Biserica Filadelfi a unde este Pastor fratele Vasile Cînpean. 
 
N.C.:Sunteți inițiatorul și dirijorul corului Agape. Ce v-a determinat să îl formați și cum 
ați început?
I.B.: Era în 2007 la un an după ce Dumnezeu a hotărât să îmi ia acasă soția. Îmi dorisem 
de mult să merg să vizitez pe fratele Niculiță  Moldoveanu în Sibiu dar nu am mai ajuns. 
În vara acelui an în Iulie 2007, nu la întâmplare, fratele Moldoveanu a plecat acasă în 
veșnicie și am participat la Serviciul de înmormântare. Ultima cântare din serviciul de 
înmormântare a fost “ Ție îți cânt Dumnezeul meu”. Când Biserica a cântat strofa care 
spune “Pentru tot ce mi-ai luat, Mă închin cu mulţumire.”, am experimentat o umplere 
cu Duhul Sfânt pe care nu am experimentat-o la nivel de Biserică niciodată. Deci toată 
Biserica plângea, relativ plângea. Eu pentru cinci minute am petrecut cu capul în pumni 
și când mi-am ridicat capul toată Biserica plângea. Atunci o voce lăuntrică îmi spunea 
că ar trebui să începi o lucrare de înviorare spirituală cu cântări de genul acesta,  cântări 
duhovnicești Și prin aceasta noi vrem să transferăm acele valori ale muzicii duhovnicești 
și generației tinere. Lucrarea aceasta nu este a noastră ci a Domnului.  Suntem un grup de 
oameni care lucrăm la acest proiect, un nucleu. Dar când plecăm de acasă nu știm cine 
o să vină la închinare, știu că avem cine să cânte la instrumente dar nu știu cine va cânta 
împreună cu noi.  

N.C.: Recunoaștem Providența Domnului Dumnezeu peste slujirea Corului Agape și 
datorită statorniciei de care ați dat dovadă, Corul Agape împlinește anul acesta 10 ani de 
la formar. Care au fost cele mai semnifi cative evenimente în acești 10 ani?
I.B.: Unul din cel mai semnifi cativ eveniment a fost faptul că după cinci ani la inițiativa 
unor tineri din grup s-a înfi ințat Agape Youth, iar la scurt timp după asta, pianista corului, 
sora Vica a venit și a mai spus dacă ar putea începe un cor de fete tot sub numele Agape, 
tot în aceeași direcție. La șapte ani de la începerea corului copilul meu împreună cu alți 
doi băieți Andrei și Nicky mi-au cerut ca să înceapă o lucrare asemănătoare cu tinerii. 
Vă spun cu multă umilință și bucurie ca la prima întâlnire a corului de tineri Agape s-au 
adunat 125 de tineri și de atunci sunt tot peste 200 tineri. Întâlnirile lor sunt de două pe an 
și ale noastre cel puțin una și colaborăm la întâlniri ca să nu ne suprapună întâlnirile. 

M.B.: În această lucrare, ați avut dezamăgiri?
I.B.: Dezamăgirile mele sunt atunci când nu reușim să adunăm împreună bisericile din 
zonă pentru a cânta.   

F.C.: Ți-a  trecut vreodată prin cap să închei această lucrare? Și cum ai trecut peste acest 
impas dacă l-ai avut? 
I.B.:  De-a lungul celor 10 ani nu de puține ori am fost gata să renunț la această lucrare. 
Vreau să vă spun doar despre două mărturii care m-au făcut să îmi bag mințile în cap și să 
continui. Simt o luptă spirituală imensă care de multe ori se manifestă prin atacuri înspre 
familia mea. Asta înseamnă accidente, discuții,  lovituri asupra unor membrii din familie. 
Vreau să menționez doar două. 
Cu două zile înainte de Convenția din Los Angeles, veneam de la lucru (lucrez în fabrică 
cât și în Biserică). La ultima cotitură, 200 de metri de casa mea, am adormit la volan și 
am intrat într-un copac. Am zdrobit mașina complet deși era un truck puternic. Eu am 
scăpat ca prin minune. Cu  două zile înainte de accidentul acesta îmi spusesem că nu 
mai vreau să continuu această lucrare, că nu mai vreau să fac nimic. O altă experiență de 
genul acesta a fost când  copilul nostru, Filip, care avea atunci trei ani,  s-a urcat la volan 
și mașina a început să se miște. Era un truck mai vechi, Toyota cu schimbător de viteze 
și schimbătorul de viteze se mișcă destul de ușor. Cum stăteam noi la bucătărie și ne-am 
uitat pe geam îl vedem pe Filip că se mișca cu mașina. Noi am înghețat. În mijlocul curții 
mașina sa oprit. Am scos copilul afară și când ne-am gândit la ce s-ar fi  putut întâmpla... 
Acesta a fost un semn pentru mine ca să mergem în continuare cu această lucrare. 

N.C.: Care este specifi cul corului Agape, având o structură unică? 
I.B.: Corul este compus din nucleul cu care am început și cu care călătorim permanent 
la care ni se alătură potențialul local. De exemplu aici, la Portland, suntem 7 membri 
permanenți, parte din nucleul Corului Agape, la care ni s-au alăturat în jur de 45 pe 
persoane din Bisericile locale. Noi trimitem repertoriul și cei din loc fac repetiții înainte ca 
noi să ajungem aici.  Aceasta a fost cea mai mare provocare în ce privește organizarea.  
 
F.C.: Cu cine slujești în echipă?
I.B.: Da, eu nu sunt singur în această lucrare. Vreau neapărat să menționez acest lucru. Eu 
am primit gândul ca să pornesc această lucrare, dar am venit acasă și i-am sunat pe  Marius 
Behnean, Otniel Ciurdar, Alin Lăzărescu și  împreună cu ei am început practic lucrarea. 
Prima întâlnire a fost în Martie 29 la Florida 2008 și de atunci călătorim de 10 ani de 
zile împreună cu frații aceștia aproape peste tot în lucrarea pe care o facem împreună. 
Ați observat că ei mă ajută. Noi lucrăm ca echipa fi ecare are slujba și locul lui și pentru 
aceasta mulțumesc Domnului.

N.C.:  Ați încercat să antrenați Biserica să cânte împreună cu corul și care a fost reacția 
Bisericii?
N.C.:  Răspunsul a fost imediat Biserica așteaptă aceasta.  Rolul nostru ca și leviți nu 
este ca să facem spectacol ci să motivăm și antrenăm Biserica în cântare. Nu cred că 
există Christian Entertainment Industry.  Nu cred că există așa ceva. Rolul nostru ca și 
cântăreți, ca și leviți este ca să conducem Biserica în închinare, să motivăm Biserică. 

N.C.: Cine sunt compozitorii pieselor pe care le cântați?
I.B.: Ne ocupăm de câteva genuri muzicale. Un gen muzical sunt cântările fratelui Niculiță 
Moldoveanu. Cântările dânsului sunt aranjate de Ioan Gligor (care a plecat la Domnul) și 
subsemnatul mai aranjează câteva dintre ele. După care avem cântări din repertoriul de 
închinare American, cântări cu mesaj adânc.

Corul AGAPE cu o structură unică slujind biserici din zona Portland - Vancouver
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Principiile de Funcționare 
ale Publicației 

RomanianTimes:

Principiul fundamental de funcționare 
este: Fiecare participant trebuie să 
vină cu tot ce are mai bun în inima 
și în mintea, chiar dacă ideile sale 
sunt mult diferite de cele ale altora, 
pentru a da cititorului posibilitatea 
să-și aleagă din această multitudine 
de idei și soluții cea mai potrivită 
pentru sine. Revista noastră nu 
impune puncte de vedere, ci 
stimulează creativitatea liberă.

Din fundamentarea acestui principiu 
au reieșit exigențele care impun sau 
nu publicarea textelor ce ne parvin la 
redacție.

Prima exigență este că toate ideile 
avansate într-un text trebuie să fi e 
temeinic demonstrate, nu enunțate 

Completări la PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE 
INIȚIALE:

Publicația este deschisă pentru oricine poate da ceva bun și 
de folos altora, indiferent de locul unde trăiește;

Pentru promovarea limbii române, preferăm materialele 
scrise în limba română corectă, dar acceptăm și materiale 
în limba engleză;

Informațiile transmise trebuie să fi e justifi cate și să nu creeze 
confuzii.

Materialele se trimit numai prin email;

Expeditorul materialului este direct responsabil de conținut 
incluzând pozele atașate.

La cerere, putem trimite propunerea de încadrare în pagină a 
materialului trimis pentru publicat, dar avem nevoie ca în 24 
de ore să primim confi rmarea, sau modifi cările solicitate.

Publicația RomanianTimes este susținută fi nanciar de 
companii și persoane care își pun reclame, abonați, 
contribuitori cât și de colaboratori care scriu și trimit materiale 
de publicat. 
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sentențios ca de o curte supremă care nu are de dat socoteală 
nimănui.

A doua exigență se referă la critică. Prețuim cum se cuvine 
critica, fi indcă ea este un instrument al îmbunătățirii unui proces 
sau a unei situații, dar nu suntem de acord cu critica de dragul 
criticii, ci cerem celui care critică să se străduiască a da și soluțiile 
de îndreptare, pentru ca gândul său să devină constructiv și nu 
demolator. 

De asemenea, tot referitor la critică, specifi căm că nu am publicat 
și nu vom publica texte care conțin acuzații (critici) nefondate 
pe probe verifi cabile, pentru că în acest caz acuzația (critica) nu 
reprezintă altceva decât o mizerabilă calomnie.

A treia exigență se referă la gradul de interes al problematicii de 
bază a textului respectiv, care dictează oportunitatea publicării. 
Un text poate răspunde cu brio primelor două exigențe, dar se 
poate ca subiectul abordat să nu prezinte un interes major pentru 
cititorii noștri, din punctul nostru de vedere, și atunci, renunțăm 
a-l publica. Sigur că această exigență este cea mai subiectivă 
dintre cele enunțate, dar ea nu are cum să nu existe. Și această 
exigență este lăsată, evident, în responsabilitatea celor care 
îngrijesc de bunul mers al publicației RomanianTimes.

Cât despre materialele sosite la redacție, trebuie să precizăm că, 
ele nu sunt restituibile. Așa procedează toate redacțiile din lume, 
indiferent de însemnătatea lor jurnalistică și așa procedăm și noi.

Cristian Ioanide
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ORIZONTAL: 1) Soţia lui Isaac, o femeie cu o voinţă şi ambiţie puternică, devotată 
soţului, dar care a transferat o parte din acel devotament asupra lui Iacov, fi ul ei favorit, pe 
care l-a ajutat printr-o scenetă regizată de către ea să obţină binecuvântarea lui Isaac, pe 
care acesta vroia să o dea celuilalt fi u, Esau, favoritul lui — Femeia de moravuri uşoare 
din Ierihon, care locuia într-o casă din zidul cetăţii, în care a găzduit şi a ascuns cele două 
iscoade trimise de Iosua, direcţionând căutările urmăritorilor lor în altă parte, faptă pentru 
care ea şi familia ei au fost cruţate la cucerirea localităţii, fi ind, mai apoi, menţionată pentru 
credinţa ei în Dumnezeu în galeria eroilor din Evrei cap. 11. 2) Femeia „cu judecată şi 
frumoasă la chip”, care a prevenit o vărsare de sânge în urma refuzului soţului ei, Nabal, 
„un om foarte bogat”, dar „aspru şi rău în faptele lui”, de a hrăni combatanţii lui David în 
timpul persecuţiei acestuia de către împăratul Saul, ea ducând alimentele  necesare pentru 
însoţitorii viitorului împărat, reuşind să-l determine să cruţe viaţa soţului ei, luând-o, mai 
apoi, de soţie după ce Nabal a murit, probabil, de apoplexie, afl ând despre intervenţia 
ei — Faptele pe care le făcea Tabita sau Dorca, în traducere, uceniţa din Iope, alături 
de milostenii şi care a fost înviată de Petru în urma decesului ei. 3) Codul aeroportului 
Lalibella din Etiopia — Profetesa care apare pe lista judecătorilor lui Israel (cca 1125 
î.d.Ch.), autoarea unei cântări de laudă, care îi poartă numele, în care relatează marea 
izbândă a israeliţilor, conduşi de ea şi Barac, împotriva forţelor unite ale canaaniţilor, în 
fruntea cărora se afl a  Sisera. 4) Numele ebraic al Esterei, soţia lui Ahaşveroş, iudeica 
ajunsă împărăteasa Babilonului, o femeie curajoasă care şi-a riscat viaţa pentru a-şi salva 
poporul său de la exterminarea pusă la cale de către Haman, primul ministru, intervenind 
la împărat nechemată, încălcând astfel protocolul, conştientă că este pasibilă de pedeapsa 
capitală, obţinând oprirea masacrului şi chiar uciderea marelui vizir şi a celor zece fi i ai săi, 
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eveniment pentru a cărui celebrare ea a instituit  sărbătoarea Purim — Autoritatea Naţională a Vămilor (siglă). 5) Soţia lui Iacov, una dintre cele care „au zidit casa 
lui Israel”, rivala sorei sale mai frumoase, de la care a obţinut o noapte de dragoste cu bărbatul lor în schimbul unui pumn de mandragore — Împărăteasă a lui Iuda 
(841-835 î.d.Ch.), urmaşa la tron a fi ului ei, Ahazia, care i-a ucis pe toţi descendenţii acestuia, scăpând doar fi ul cel mai mic, Ioas, ascuns în Casa Domnului de către 
Ioşeba, soţia preotului Iehoiada, acesta întronându-l pe urmaşul de drept şi omorând-o cu sabia. 6) Servite la tavă! — Mama lui Samuel, femeia care l-a primit prin 
credinţă, ea fi ind stearpă, rugându-se şi promiţând lui Dumnezeu că îl va face nazireu dacă îi va asculta rugăciunea, iar bucuria ei şi-a materializat-o printr-o cântare 
de mulţumire în  care apare pentru prima dată în Biblie conceptul de Mesia, versetul citat fi ind relevant în acest sens: „Domnul va judeca marginile pământului. El 
va da Împăratului Său putere, şi El va înălţa tăria Unsului Lui.” — Sertar gol! — Cartea cărţilor. 7) Nora Naomei şi cumnata lui Rut, care a ales să rămână în ţara 
ei şi la cultul păgân al idolilor Moabului — „Cartea ...” găsită în Casa Domnului în timpul domniei împăratului Iosia (640-649 î.d.Ch), cel ce îi trimite pe marele 
preot Hilchia şi logofătul Şafan în fruntea unei delegaţii la prorociţa Hulda, care a autentifi cat scrierea ca fi ind Cuvântul Domnului, profeţind judecata împotriva 
Ierusalimului şi a lui Iuda după moartea lui Iosia; demn de remarcat fi ind faptul că Ieremia şi Ţefania, proroci consacraţi în acea vreme, nu au fost consultaţi, fi ind 
preferată o femeie în această problemă de cult (neart.). 8) Sat în jud. Arad — Ţinut şi popor din sudul Arabiei a cărui împărăteasă, auzind de faima lui Solomon, 
soseşte la Ierusalim cu un alai foarte mare şi cu daruri de preţ pentru a se convinge personal de înţelepciunea proverbială a suveranului evreu, recunoscând adevărul 
celor auzite şi lăsând pentru posteritate constatarea: „Şi iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus” — E de nota trei la muzică. 9) Una dintre cele două moaşe ale 
israeliţilor din Egipt, care au nesocotit instrucţiunile primite de la Faraon de a omorî pe toţi copiii născuţi de parte bărbătească, lăsându-i în viaţă pentru că „s-au 
temut de Dumnezeu”, motivându-şi gestul că evreicele „sunt vânjoase şi nasc înainte de venirea moaşei”, contribuind astfel la înmulţirea poporului care „a ajuns 
foarte mare la număr”, fapta lor fi ind răsplătită de Dumnezeu prin construirea de case — Al treilea oraş ca mărime din Grecia, ţara din care amintim la tema noastră 
pe Damaris, o femeie din Atena care s-a convertit la cuvântarea lui Pavel din Areopag şi Fivi, diaconiţa din Chencrea, portul Corintului. 10) Luca pentru Faptele 
Apostolilor, cartea în care mai apar şi slujnica Roda din casa mamei lui Ioan Marcu, cea care a anunţat celor din locuinţă apariţia lui Petru, după ce acesta a fost 
izbăvit din temniţă de către un înger al Domnului, dar de emoţie a omis să îi deschidă poarta, ţinându-l la intrare, precum şi împărăteasa Candace a Etiopiei — Cerc 
de sfi nţi. 11) Expus — Cel al femeii din Sunem, căreia, deşi stearpă, Elisei i-a prevestit că-l va aduce pe lume, lucru care s-a adeverit, iar, mai târziu, după ce a murit 
a fost înviat de către profet. 12) Abişag sunamita, o fată foarte frumoasă care a fost adusă la David ca să-l îngrijească în zilele bătrâneţii lui — Cea mai mică fi ică a 
lui Saul, pe care i-a dat-o de soţie lui David, care în timpul prigoanei şi-a scăpat bărbatul de la o moarte iminentă, coborându-l pe fereastră.

Vertical: 1) Cealaltă soţie a lui Iacov, o femeie foarte frumoasă, pe care o iubea atât de mult încât a slujit pentru ea 14 ani la socrul său, Laban, mama a doar doi 
fi i, Iosif şi Beniamin — Fiica lui Poti-Fera, preotul lui On din Egipt, care a fost dată în căsătorie lui Iosif de către Faraon; mama lui Manase şi Efraim. 2) Râu 
în Camerun — Creştină din biserica din Filipi, îndemnată de către Pavel în epistola adresată credincioşilor de aici, împreună cu Sintichia, „să fi e cu un gând în 
Domnul”, probabil existând între ele neînţelegeri şi sunt sfătuite să se împace. 3) Roaba uneia dintre soţiile lui Iacov, care i-a născut pe Dan şi pe Neftali — Frază 
muzicală reluată la sfârşitul strofelor unei cântări, gen artistic în care au excelat câteva femei prezente la tema noastră. 4) O altă nevastă a împăratului David, 
cu care a avut un fi u, Itream — A păzi, slujba pe care au avut-o vitejii lui David afl aţi în slujba lui, printre care s-au remarcat Abişai şi Ioab, ofi ţeri superiori, fi ii 
Ţeruiei, sora împăratului (part., fem.). 5) Haină aparţinând lui Chetura! (o altă nevastă a lui Avraam, care i-a născut pe Zimran, Iocşan, Medan , Madian, Işbac 
şi Şuah) — Fiica lui Iacov, care a fost violată de către Sihem, fi ul lui Hamor, domnitorul cetăţii Sihem, motiv pentru care Simeon şi Levi, fraţii ei, au declanşat 
un măcel, omorând toţi bărbaţii din localitate, după ce prin vicleşug, prefăcându-se că sunt de acord cu căsătoria lor, le-au cerut să se taie împrejur  — Oraş în 
Mauritania. 6) Operă de Verdi, care zugrăveşte robia poporului israel în Egipt — Localitate în Arabia Saudită. 7) Ham de câine — Boală de care a fost lovită 
Maria, sora lui Moise, pentru că i-a uzurpat autoritatea, fi ind vindecată prin rugăciunea fratelui ei; ea fi ind remarcată ca prorociţă şi interpretă la timpană. 8) 
Femeia „foarte frumoasă la chip” pe care David a văzut-o scăldându-se şi a adus-o la palatul regal, culcându-se cu ea, în timp ce soţul ei, Urie, era în războiul 
pentru cucerirea cetăţii Raba, unde a şi murit, fi ind pus, la sugestia împăratului, în locul cel mai periculos al luptei, după care a luat-o de soţie, fi ind mama lui 
Solomon, pentru care intervine la David, la sugestia prorocului Natan, să fi e întronat de către tatăl său, deoarece, profi tând de bătrâneţea lui, un alt urmaş al său, 
Adonia, fi ul Haghitei, s-a autoproclamat împărat, lucru pe care îl face dând poruncă preotului Ţadoc şi prorocului amintit să-l ungă ca suveran peste tot Israelul 
(2 cuv.) — Se plimbă cu maşina prin  Timişoara. 9) Port în Finlanda — Starea socială a Zilpei faţă de cealaltă soţie a lui Iacov, căruia i-a născut pe Gad şi Aşer. 
10) Fiecare dintre organele locale ale puterii de stat în Mongolia — Rotherdam United Fotbal Club (siglă). 11) Soţul Safi rei, ambii membri ai bisericii primare 
din Ierusalim, care au vândut o moşioară şi şi-au oprit o parte din preţ, restul donându-l fondului monetar comun, sugerând că este suma întreagă, necinstea 
lor fi ind dată în vileag de Petru şi pedepsită de Dumnezeu prin moartea lor pentru că au vrut „să mintă pe Duhul Sfânt” — Mama Domnului Isus, fecioara din 
Nazaret, care a fost însărcinată de la Duhul Sfânt, fi ind logodită cu tâmplarul Iosif, cea care va da naştere Mântuitorului lumii, autoarea unei cântări de laudă 
pe care o consemnează Luca, în Evanghelia sa. 12) Vestă! — Împărătesa Babilonului, care, chemată fi ind de soţul ei, împăratul Ahaşveroş, la un ospăţ la care 
participau toţi domnitorii din imperiu, a refuzat să se prezinte, motiv pentru care a fost detronată iar locul ei a fost luat de către iudeica Estera — Localitate în 
Crimea.

Dicţionar: HALL, ADEA, PATRA, EBA, ATAR, OLA, ABO, AUL.  

Dezlegarea careului din numărul precedent: 
PATIMILE LUI CHRISTOS
ORIZONTAL: 1) BOLINTINEANU. 2) ALTDORFER – IVI. 3) CISERI - GIBSON 4) HV – MANIU – ATDV. 5) ID – TI – SSSO – I. 6) AERE – TA – 
CERNA. 7) FRANTA – VRL - A. 8) I – GYR – MAO – IMA. 9) SCHUTZ – SVETER. 10) RI – RAFAEL – SG. 11) LUCA – TARG – STA. 12) UCIDE – 
TINTUIT. 13) TE – GOGA – INCEU.
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Declarație privind Dedicarea Ambasadei SUA 
la Ierusalim

 14 mai 2018 | Biroul de presă al Casei Albe - 
Washington D.C. - Putătorul de Cuvânt Paul Ryan  a 
emis astăzi următoarea declarație: “Astăzi demonstrăm 
prietenie. Este vorba de o legătură neclintită care 
datează din această zi a anului 1948 - când prin 
declarația președintelui Truman, Statele Unite ale 
Americii a devenit prima țară care a recunoscut 
independența Israelului. Acum, mai mult de cinci 
decenii după reunifi carea Ierusalimului, acest oraș sfânt 
primește acasă ambasada noastră. Dedicarea de azi 
este mult mai mult decât simbolică - este o reafi rmare 
concretă a angajamentului Americii față de statul 

evreu și de poporul său. America este alături de Israel recunoscând Ierusalimul ca 
fi ind capitala sa veșnică, capitala strămoșească a poporul evreu - fără a mai fi  divizată 
vreodată “.

În Ierusalim recunoașterea istoriei a făcut istorie
 Exact la 70 de ani de la declararea statutului evreiesc Israel - și recunoscut 
de S.U.A. - istoria urmează din nou să consemneze recunoașterea Israelului ca și 
entitate cu capitala la Ierusalim. 
 Decizia președintelui Trump, din decembrie 2017, de a muta Ambasada SUA 
în Ierusalim, a provocat luni de proteste în teritoriile palestiniene. Au fost și în această 
zi istorică de 14 mai 2018, proteste în fâșia Gaza, protestatari aruncând cu pietre și 
explozivi spre armata israeliană, care a ripostat, soldându-se cu zeci de morți și răniți. 
 Vizitatori și localnici au umplut străzile din Ierusalim duminică după-
amiază, celebrând o victorie decisivă de acum 50 de ani de integrare a Ierusalimului 
la țara promisă.
 În ziua de luni 14 mai 2018, Ministerul de Externe al Israelului a declarat că 
toate cele 86 de țări cu misiuni diplomatice în Israel au fost invitate la deschiderea 
ambasadei, dar numai 33 au confi rmat prezența. Printre cele 33 se afl ă și România. 
 Aproximativ 800 de persoane s-au adunat luni, în curtea noii Ambasade a SUA, 
fostul consulat, în cartierul Arnona din sudul Ierusalimului, pentru ceremonia istorică de 
deschidere. Atmosfera generală a fost una de emoție.
 Evenimentul a fost găzduit de ambasadorul SUA în Israel, David Friedman, 
unul dintre cei mai proeminenți susținători ai acestei acțiuni.
 Așezați pe primul rând alături de prim-ministrul Benjamin Netanyahu și soția 
sa, Sara, au fost delegații americani, consilieri apropiați ai președintelui american Donald 
Trump. Președintele, la rândul său, s-a adresat publicului prin satelit.
 Membrii delegației SUA au inclus consilierii Ivanka Trump și soțul ei, Jared 
Kushner; secretarul de stat adjunct John Sullivan, secretarul Trezoreriei Steven Mnuchin; 
omul de afaceri miliardar republican Sheldon Adelson și soția lui Miriam. Prezența lui 
Adelson în rândul din față simboliza greutatea rolului pe care l-a avut în promovarea 
deschiderii ambasadei.
 Membrii cabinetului israelian, șefi i partidelor - inclusiv liderii opoziției - 
parlamentari și alți ofi ciali au fost prezenți alături de zeci de delegați din Statele Unite, 
și din alte țări, care au venit să asiste la eveniment.  
 Prin satelit s-a adresat președintele Trump spunând printre altele “Dumnezeu 
să vă binecuvânteze pe voi acolo și pe noi aici în Statele Unite ale Americii”, adăugând 
că țara sa se menține a fi  angajată în păstrarea locurilor sfi nte ale Ierusalimului, și se 
menține în mediatizarea procesului de pace între ”Israel, Palestinieni și ceilalți 
vecini. “
 Fiica președintelui american, Ivanka Trump, a urat bun venit după dezvăluirea 
inscripției clădirii pe care este gravat următoarele: Embassy of the United States of 
America - Jerusalem, Israel; Donald J. Trump - President, Michael R. Pence - Vice 
President. Dedicated by David M. Friedman, Ambassador to the State of Israel, 

Pagina realizată de Nelu Ciorba 

(continuare  în pagina 15)

May 14 2018.
 Descriind Ierusalimul ca “oraș al păcii”, președintele Israelului Reuven Rivlin 
a spus că “toți locuitorii țării sale din toate religiile și comunitățile sunt împreună parte 
componentă a orașului”.  
 Kushner a adăugat că “Ierusalimul trebuie să rămână un oraș care să 
unească oamenii de toate credințele.” El a menționat bunicii lui, care au supraviețuit 
Holocaustului, și și-a încheiat discursul cu “Dumnezeu să vă binecuvânteze”.

Primul ministru Benjamin Netanyahu s-a adresat mulțimii astfel:
 Dragi prieteni,
 ”Ce zi glorioasă! Amintiți-vă acest moment. Aceasta este istoria. Președintele 
Trump, prin recunoașterea istoriei, a făcut istorie. Toți suntem adânc mișcați. Toți 
suntem profund recunoscători.
 Pentru mine, a fi  aici aduce amintiri minunate din copilărie. Am petrecut 
primii trei ani ai vieții mele în acest cartier, pe strada Ein Gedi din Talpiot, care nu este 
prea departe de acest loc. Aici erau câteva case fermecătoare, multe câmpuri deschise. 
Îmi amintesc că am fost cu fratele meu, Yoni, pe aceste locuri. El avea șase ani; eu 
aveam trei. Mă ținea foarte strâns de mână. Mergeam pe lângă această casă minunată 
a profesorului Joseph Klausner, renumitul istoric evreu care a fost profesorul tatălui 
meu. Obișnuiam să văd pe lamele din sinagoga din lemn unde el și marele scriitor 
israelian, Shai Agnon, obișnuiau să se roage pe Șabat. …  Era aproape de graniță. Am 
fost expuși focului de lunetist. Asta a fost atunci. Alta este situația acum, astăzi.
 Astăzi, ambasada celei mai puternice națiuni de pe pământ, cel mai mare aliat 
al nostru, Statele Unite ale Americii, se deschide aici.
 Deci, pentru mine, acest loc are amintiri personale, dar pentru poporul nostru 
evocă amintiri colective profunde despre cele mai mari momente pe care le-am 
cunoscut în acest oraș pe acest deal.
 În Ierusalim, Avraam a trecut cel mai mare test de credință și dreptul de a 
fi  tatăl națiunii noastre.
 În Ierusalim, regele David ne-a stabilit capitala acum trei mii de ani.
 În Ierusalim, regele Solomon a construit Templul nostru, care a stat timp de 
multe secole.
 În Ierusalim, exilații evrei din Babilon au reconstruit Templul, care a rămas 
timp de mai multe secole.
 În Ierusalim, macabeii au reconstruit Templul și au restabilit suveranitatea 
evreiască în această țară.
 Iar aici, în Ierusalim, cam două mii de ani mai târziu, soldații Israelului au 
vorbit trei cuvinte nemuritoare: “Har ha’bayit be’yadeinu”, “Muntele Templului este 
în mâinile noastre”, cuvinte care au ridicat spiritul întregii națiuni .
 Suntem în Ierusalim și suntem aici pentru totdeauna.
 Suntem aici în Ierusalim, protejați de soldații curajoși din armata Israelului, 
conduși de șeful Statului Major al nostru, Gadi Eisenkot, și de soldații noștri curajoși, 
soldații noștri curajoși care protejează granițele Israelului în aceste momente când noi 
suntem aici astăzi. Îi salutăm pe toți, pe membrii forțelor noastre de securitate, pe Shin 
Bet și pe Mossad, care sunt alături de noi astăzi. Vă salutăm pe toți, pe toți.
 În urmă cu mai mult de un secol, Declarația de la Balfour a recunoscut 
dreptul poporului evreu de a avea o casă națională în acest ținut. Acum cu 
70 de ani, președintele Truman a devenit primul lider mondial care recunoaște 
statul evreu nou-născut. În decembrie anul trecut, președintele Trump a 
devenit primul lider mondial care a recunoscut Ierusalimul drept capitală. Și 
astăzi, Statele Unite ale Americii își deschid ambasada chiar aici, la Ierusalim.
 Mulțumesc. Mulțumesc, Președinte Trump, pentru că ai curajul să-ți ții 
promisiunile. Mulțumesc, Domnule Președinte Trump, și vă mulțumesc tuturor 
celor ce ați făcut alianța dintre America și Israel mai puternică decât oricând. Și 
vă mulțumesc, o mulțumire deosebită pentru dvs., d-le Ambasador Friedman. 
Mulțumesc, David, pentru tot ceea ce faci pentru a apropia țările noastre și 
popoarele noastre. Astăzi, aveți un privilegiu special. Sunteți privilegiat să deveniți 
primul ambasador american care vă slujește în Ierusalim, iar aceasta este o onoare 
distinctă care va rămâne a ta pentru totdeauna. Nimeni nu poate fi  primul din nou.
 Prietenii mei, aceasta este o zi minunată pentru Israel. Este o zi minunată 
pentru America. Este o zi minunată pentru parteneriatul nostru fantastic. Dar cred că 
este și o zi minunată pentru pace.
 Vreau să-i mulțumesc lui Jared, lui Jason și lui David pentru eforturile 
neobosite de a promova pacea și pentru eforturile neobosite de a avansa 
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Era, pe fețele noastre, zâmbetul bucuriei de fi  în 
prezența Domnului în timpul cântărilor noastre.  Unde era 
fericirea plângerii, în slujirea Lui, dincolo de poarta bsericii?

Aerul stătut al  odăii, liniștea apăsătoare ca un crainic 
care nu are nimic de anunțat, lumina obscură a veiozei, 
toate,împreună cu ora destul de timpurie, par a arunca 
amenințarea unei nopți în care febra va continua să mă țină 
treaz… Tic-tac-ul electronic al ceasului de pe perete pare a tăia 
felii groase de timp, greu de digerat, secunde de plumb prind a 
înlănțui curgerea în butucii grei ai dezolării… Hei, îmi venea 
să strig, nu este nimeni prin jur să deie gust clipelor acestea, 
nu este nimeni care să pună un strop de răcoare în gândurile 
mele?

Aud pașii soției dincolo de ușă apoi o văd venind cu un pahar mare de oranjadă. 
“Bea-l tot. O să-ți facă bine.” Adevărat, grija ei mi-a făcut mai mult bine decât toate băuturile 
reci, menite să aducă răcorire trupului meu. “Va fi  mai bine,ai să vezi…” Apoi căldura 
lacrimilor ei se revărsa peste palma pe care mi-o ținea în rugăciune.  O, minunatetele taine, 
adâncile șoptiri dintre ea și Creatorul ei!…

Cafeaua, mirosul ei în clipele timpurii ale dimineții nu mai avea nimic pentru 
mine.  Apa, ea, apa atât anostă în alte dăți era singurul lichid pe care îl doream, păream 
a redescoperii binecuvântarea simplității și lumea nu-mi mai putea oferi nimic. A fost o 
dureroasă reînvățare a plăcerii de a nu mai avea plăceri,  a plăcerii de a-mi întinde brațele 
dorului înspre patria de dincolo, înspre departele dătător de plinătate.  Cortul acesta 
pământesc se interpunea între mine și adevăratul zbor, substanța aripilor mele era mai mult 
decât carnea și ele mă înălțau nu sprijinindu-se pe aer ci pe esența lucrurilor care par că sunt 
dar nu sunt… 

Copleșit de oboseală, în această lecție adurerii, travaliul de a păși dintr-o suferință 
în altă suferință cu mici popasuri de bine ici și colo prin stepa pășunilor arse de așteptări 
niciodată împlinite, mi-a îndreptat gândurile spre alte pășuni, promise demult, pe lângă 
apele reci și clare, m-a reîntors înspre odihna pe care o puteam avea dar am evitat-o de-
atâtea ori… “Du-mi inima dincolo, Dumnezeule, ca să te văd prin cugetul liber de pământul 
din mine, liber de plăcerile în care m-am risipit de-atâtea ori, liber de mine însumi… Du-

Când Încetează Cântările
mi inima dincolo, Dumnezeule!” Mă trezisem de-odată, rostind rugăciuni noi, inima 
a prins să adauge octave noi plânsului meu… Îmi adusesem aminte de cuiele care nu 
mi-au sfârtecat niciodată carnea, de spinii care nu mi-au străpuns tâmplele, de sulița 
care nu mi-a străpuns coasta.  Îmi adusesem aminte că n-am fost răstignit ori îngropat 
de viu așa cum mulți contemporani ai mei au fost… Văzusem o femeie lângă spital, 
chinuindu-se să se așeze pe scaunul ei pe rotile.  Voiam s-o ajut dar mi-a spus că oricum 
aș atinge-o i-aș pricinui dureri mai mari.  Am plecat plângând de durerile ei.  Câteva 
minute mai tărziu oprisem lângă un KFC. Un tânăr s-a apropiat de mine cerându-mi 
ceva mărunțiș ca să-și ieie ceva de mâncare.  Era tânăr și era schizofrenic… I-am dat 
ceva și i-am spus că Domnul Isus îl iubește.  După ce am plecat am început să plâng de 
starea lui. Ce minunată lecție a fost durerea mea. Ce trezire minunată și ce orizont nou 
îmi deschisese Dumnezeu!

Îmi amintesc că de multe ori cerusem Domnului să pună în mine un duh de 
mijlocire fără să mă gândesc că va trebui mai întâi să învăț eu însumi nevoia pe care alții 
o au, să învăț mila și sensul divin al lacrimei. Pe atunci nu mă gândisem că trebuia ca 
ochii sufl etului meu să învețe să vadă nu de dinafară ci de dinlăuntru…

Nu mă gândisem niciodată că atunci, când cântările de la biserică încetau și 
noi plecam în grabă spre casă cu gândul la bucatele bune și miezoase, la friptura care 
ne aștepta caldă, că imediat dincolo de ușa bisericii, potopul de suferință care a cuprins 
pământul, cerea lacrimile noastre, cerea genunchii noștrii, cerea gândurile noastre și 
renunțarea la noi înșine.  Era, pe fețele noastre, zâmbetul bucuriei de fi  în prezența 
Domnului în timpul cântărilor noastre.  Unde era fericirea plângerii în slujirea Lui 
dincolo de poarta bsericii?

Lecții prețioase în umblarea noastră cu crucea pe umeri… Lecții adânci 
precum cicatricele imense de pe trupul Domnului, în scopul unei fericiri greu de descris 
în cuvinte.  Însă știu, Puterea în slăbiciunile noastre, transpusă în mila pe care deseori 
o învățăm în dureri, se cere revărsată, atunci când cântările tac, în fl uvii de mângâiere 
peste ceilalți care suferă dar n-au învățat încă sensul adevărat al lacrimei…

“Binecuvântat să fi e Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Părintele 
îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, Care ne mângâie în toate necazurile 
noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, 
să putem mângâia pe cei ce se afl ă în vreun necaz!” (2Cor.1:3,4)

Ciocanele au sunat a ură, sus,pe dealul Golgotei, spinii s-au împlântat din dorința 
de a răni și a provoca suferința, sulița a străpuns coasta pentru a dovedi moartea… Dar 
din toate acestea, a fost să fi e ca iertarea Lui să rodească pentru noi fructul renunțării 
noastre la noi înșine.  A fost să fi e ca neputințele noastre, ca măsură a morții față de 
sinele nostru, să crească dinspre milă  în putere pentru luminarea semenilor noștrii cu 
mângâierea vieții.

Fara indoiala campania “#MeToo” este una din 
cele mai rasunatoare forme de justitie sociala, demascand 
ipocrizia unei societati ce se credea avansata, elitista si 
care functiona in baza unor instincte primitive. Desigur 
campania nu este scutita de exagerari si mistifi cari – 
arsenalul feminismului exarcerbat -  dar intreaga situatie 
predispune spre o privire atenta ce implica respect si 
pretuire fata de fi intele feminine ce trec prin diferite forme 
de abuzuri - domestic, profesional, spiritual – este mai 
mult decat necesara. 

Biblia prezinta aspecte ale istoriei umane in cele 
mai inaltatoare si decadente ipostaze ale sale. Ceea ce vei 
citi in continuare nu are menirea de a denigra personaje 

biblice ce au fost defi nite precis de Dumnezeu ci a stimula o alta perspectiva asupra unor 
evenimente ce merita intelese si explorate in detaliu.

Legat de fenomenul #MeToo relatarea biblica despre David si Batseba mi-a venit 
imediat in minte. Textul biblic relatat in cartea 2 Samuel capitolul 11 abunda in detalii ce 
nu converg cu o interpretare “impaciutoare” a situatiei.

Faptul ca imparatul evreu David, catalogat  “om dupa inima lui Dumnezeu” 
a avut o placere/scapare in afara casatoriei (de fapt mai multe, David a fost poligam) 
este receptionata ca o vinovatie impartita/distribuita dar se poate porni si o alta varianta 
interpretativ-aplicativa a textului biblic. 

In privinta lui Batseba, majoritatea omenilor o judeca pentru posibila ei postura 
ofensatoare captata in picturi celebre de Rembrand sau Jean-Léon Gérôme ori exprimata 
cinematic de actrita Susan Hayword ce a fost nominalizata la 5 premii Oscar pentru rolul 
ei din pelicula “David si Batsheba” aparuta in anul 1951.
  Batseba este in lumea cititorilor de Biblie un personaj de o reputatie indoielnica 
– insa avem dreptul de a chestiona asta, inca o data, nu? Recitind textul biblic de cateva 
ori si legand detalii ale situatiei sociale din acele vremuri am realizat ca Batseba avea 
repsonsabilitati limitate in situatia aceea neclara, confuza si de aceea trebuie sa fi m atenti 
cu portretizarea caracterului ei.
 
Iata cateva detalii din 2 Samuel capitolul 11 ce pot clarifi ca/limpezi situatia:

Tindem sa credem ca Batseba se imbaia pe acoperisul casei – in cel mai inalt • 
punct, cu o vizibilitate maxima. Asocieri culturale cu textul biblic pot da de inteles 
ca locul era destul de bine ingradit.
Se crede despre ca ea a fost complet dezbracata. Textul biblic in ebraica nu lasa • 
de inteles neaparat lucrul acesta. Ea putea sa isi spele parul sau picioarele, trupul 
putand fi  complet acoperit.
Ne-a fost indusa ideea ca Batseba era o femeie indecenta ce a facut un maret rege • 
sa cada. Ne gandim mai putin ca regele avea si altceva de vazut…
Credem apoi ca Batseba a venit la palatul regal cu bucurie. Textul biblic spune ca • 
David a trimis dupa ea supusi – retine pluralul -

Situatia este descrisa/inteleasa ca o relatie extramaritala pentru cei doi dar in • 
aceiasi masura poate fi  si un viol/abuz fi zic.
Tindem a crede ca Batseba a fost initiatoarea situatiei si trebuie sa poarte toata • 
vinovatia. Biblia spune insa ca vinovatia ii apartine lui David.

De ce conteza aceste detalii? Pentru ca ele pot oferi diferite nuante interpretative 
chair pentru viata practica intr-un mediu crestin. Am realizat ca modul in care interpretam 
situatiile prezentate in Biblie infl enteaza modul in care interpretam evenimentele ce se 
desfasoara in jurul nostru.

Abuzul manifestat intr-o pozitie de putere este intalnit in orice institutie si din 
nefericire comunitatile eclesiastice nu fac exceptie. 

Ultimele luni au adus in fata opiniei publice varii sitauatii despre crestini afl ati in 
pozitii de autoritate ce au demonstrat o slaba intelgere si discernamant a abuzurilor 
emotional-sexuale fata de femei si copii.  
 

Situatia biblica in care s-au afl at David si Batseba prezinta refl exii pentru vremurile 
noastre. Daca ne gandim ca Batseba era o victima si nu generatoare de pacat,  intreaga 
naratiune biblica se schimba si merge in directia in care curajosul prooroc Natan prezinta 
intelegerea sa.
 

O privire in detaliu a textului biblic o poate prezenta pe Batseba in trei ipostaze: o 
persoana  imorala si complice, o persoana ce este recuperata de pe drumul vinovatiei sau 
o victima fara ajutor.

Unii vor crede ca Batseba a initiat toata aceasta problema si nu ar avea nicio mustare 
de constiinta in ceea ce priveste pacatul comis.  Femeia initiaza - femeia e de vina. 
Altii pot vedea in ea o persoana ce a pacatuit si are nevoie de recuperare, de ajutorul 
lui Dumnezeu in a scapa de povara pacatului. Altii o privesc ca o victima inocenta, fara 
posibilitatea de a se apara sau refuza.

In prezentarea biblica vor fi  unii care il vor scuza pe David ca a pacatuit circumstantial 
si ca a urmat uzantele sociale ale vremii sale in timp ce Batseba este vazuta o provocatoare 
la pacat si autorul moral al caderii lui David. 

Intamplarea din Biblie ne ajuta sa vedem repercusiunile negative ale unei intelegeri 
partiale ce contureaza stereotipuri negative. Prea des victimele sunt vazute o parte a 
problemei.

Intr-un interviu acordat  Chicago Tribune, directorul organizatiei Force, 
Rebecca Nagle, sublinia ca “ideea ca victima are partea ei de vina a incurajat intr-un fel 
proliferarea violurilor si abuzurilor fi zice in USA”.
 S-a conturat in societate un mit in care femeile sunt vazute factorul responsabil 
pentru decaderea barbatilor.
  

Recent un student al North Carolina State University a inceput sa lucreze la 
un proiect ce le-ar putea ajuta pe femei/tinere sa previna eventuale incercari de abuzuri 

***
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  7Meditații est-etice

          Este fi resc să ne alarmeze dezastrul. 
Mai ales atunci când acesta cuprinde și 
antrenează spre autodistrugere România. 
În toiul acțiunilor politice debusolate 
și distructive, se cere din nou prezența 
intelectualilor lucizi și onești de partea 
poporului și a interesului național. Apelul 
la spiritul critic și la resursele intelighentziei 
românești – redusă numeric și fi ravă sub 
aspect civic și etic - este necesar și binevenit. 
Într-un studiu mai vechi, publicat acum 10 
ani, mă preocupam de această temă. Ea a 
redevenit, brusc, actuală, urgentă, poate 
salvatoare.

Norman Manea relatează, în volumul 
Despre clovni: dictatorul și artistul 
(Biblioteca Apostrof, Cluj, 1997, p. 34), 
dialogul avut cu un intelectual american ce 
cunoştea bine România şi care mărturisea 
că ceea ce l-a surprins la ţara noastră este 
Relaţia dintre oamenii buni şi oamenii 
răi (defi niţi astfel din punctul de vedere 
al raportării la totalitarism): „nicăieri, 
parcă, prăpastia dintre oamenii buni și 
cei răi, mai mult decât atât, dintre oamenii 
dedicați Binelui și cei slujind Răul, nu pare 
mai mare. Dar…cooperează. Nicăieri 
conlucrarea nu este mai ciudată, mai de 
neînțeles”. 
Această uimire defi neşte de fapt per-
plexitatea civilizaţiei occidentale – prin 
reprezentanţii ei cei mai lucizi şi informaţi - 
în faţa cinismului societăţilor comunizate şi 
a relativismului amnezic post-totalitar din 
Est, în particular din România.
Conlucrarea aceasta lovită de bizarerie pare 
să atingă apogeul la nivelul intelectualităţii 
(cu atât mai mult al intelectualităţii 
implicate în politică şi în gestiunea binelui 
public), unde generează şi consecinţele 
cele mai nocive, pentru că intelectualitatea 
furnizează societăţii modèle ideologice şi 
culturale, dar şi paradigme social-politice. 
Intelectualitatea are vizibilitatea cea mai 
importantă în societatea cunoaşterii, iar 
devierile ei, ca şi devianţa legăturilor cu 
etica şi cu morala, precum şi imoralitatea 
sau amoralitatea intelectualilor angrenaţi în 
gestiunea puterii, toate acestea conduc la 
posibile catastrofe colective.
Hipermnezia responsabilă, pe care 
Laurence Langer, în studiul său Holocaust 
Testimonies, o numise “insomniac 
faculty”, devine la Monica Lovinescu, 
etica neuitării: o cultură a eticii memoriei 
al cărei scop este prevenirea tiranofi liei şi 
dezvoltarea democraţiei.
În Cuvântul înainte scris de Monica 
Lovinescu pentru volumul Diagonale, 
Seria Procesul Comunismului, Ed. 
Humanitas, 2002, autoarea îşi recunoaşte 
obsesia pentru adevăr, izvorâtă dintr-o 
dublă stare de vexaţiune: pe de o parte, e 
uimirea, “de a vedea amnezia cuprinzând 
peisajul intelectual din România”; pe de 
altă parte, e uluirea de a constata, încă din 
primii ani post-comunişti, cum publicul 
se îndepărtează de sintagma de “proces 
al comunismului”, fi e el măcar în cheie 
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morală, dacă nu şi juridică, aşa cum s-ar 
fi  cuvenit. Zidul care creşte în oameni, 
datorită manipulărilor politice şi îngropării 
adevărurilor totalitarismului, anulează orice 
idee de etică şi orice nivel de responsabilitate 
a oamenilor politici pentru faptele lor. Iar 
de la politicienii cinici, imorali şi amnezici 
de dinainte de 1989 se inspiră, din lipsă de 
recursuri la morală, şi clasa politică de azi. 
“Desigur, Zidul Berlinului nu s-a năruit cu 
totul mai nicăieri. Printre ruinele utopiei 
presărate pe multe țări și chiar continente 
mai circulă încă, despletite, fantomele. Dacă 
există pentru acest public al uităciunii vreo 
sintagmă, detestabilă, “resentimentară”, 
la limita ridicolă, este aceea a “procesului 
comunismului”. Ea nu poate fi  rostită decât 
la Sighet sau printre titlurile de colecție 
ale unei edituri excepționale sau ale unei 
reviste “specializate”. Rareori dăm de ea 
sub pana unor scriitori sau publiciști”, 
remarcă Monica Lovinescu (p. 5, op.cit.).
Dincolo de atribuirea caracterului utopic 
procesului de comunizare, comunismului 
şi ororilor aferente, se găseşte ideologia 
marxist-leninistă şi implicarea intelectualilor 
de partea răului politic totalitar. De la acest 
raţionament, Monica Lovinescu nu s-a 
abătut niciodată.

În studiul intitulat “A fi  sau a nu fi …
intelectual”, publicat şi în volumul Diagonale 
(p. 29, op.cit.) Monica Lovinescu reia o mai 
veche temă, aceea a rolului intelectualilor în 
politică. Cu precădere în Europa. Îl citează 
pe sociologul francez Jules Monnerot, care, 
în pamfl etul “înfl ăcărat și acid” intitulat La 
France intellectuelle (1970) aduce precizări 
privind originea şi data apariţiei în Europa 
a termenului de intelectual, ca substantiv şi 
nu ca adjectiv. Astfel, el arată că momentul 
este atribuit istoric primei petiții scrise 
de scriitori, artişti, universitari, pentru 
revizuirea procesului Dreyfus, apărută în 
ziarul L’Aurore sub directoratul lui Georges 
Clemenceau, căruia i se atribuie şi titlul de 
„Manifestul Intelectualilor” (după opinia 
ambasadorului Maurice Paléologue, citat 
la rândul lui de Monnerot). Totuşi, observă 
acelaşi Monnerot, semnatarii petiţiei scrise 
nu se pot încadra toţi în categoria astfel 
formată. „Unii dintre ei sunt scriitori, 
ca Proust, teoreticieni dezinteresaţi, ca 
Georges Sorel, sau umanişti, ca elenistul şi 
omul politic Victor Bérard”. Dar, întăreşte 
şi Monica Lovinescu, prima petiție „de 
stânga”, purtând semnături prestigioase, 
este lansată împreună cu termenul cel nou: 
„intelectual”. Dacă Monica Lovinescu 
atribuie o anumită maliţie acestui termen, 
poate că ea vine de la aspectul peiorativ cu 
care el a fost abordat de la bun început de 
Monnerot, care susţinea că „îi este de ajuns 
să sublinieze că nu-i poţi găsi corespondent 
în greaca veche, pentru ca să devină de-a 
dreptul suspect”. Mai mult, pentru a critica 
lipsa de angajament (a categoriei botezate 
intelectuali) în căutarea adevărului şi în 
cultivarea înţelepciunii, Monnerot invocă 
defi niţia pe care, la 14 ianuarie 1898, 
Brunetière o dădea noului termen ce avea să 
se bucure, de atunci, de mult prestigiu, dar 
şi de o uriaşă manipulare: „Singurul fapt că 
a fost creat acest cuvânt „intelectual” spre 
a desemna, ca într-o castă aristocratică, pe 
cei care trăiesc în laboratoare şi biblioteci 
ne dezvăluie una din trăsăturile cele mai 
mai ridicole ale vremii noastre: pretenţia de 
a ridica scriitori, savanţi, profesori, fi lologi 
la rangul de supraoameni”. 

Monnerot invocă prudent această 
„pretenţie” care a afectat atât istoria 
contemporană cât şi istoria ideilor; i-a intuit 
riscul major înregistrat în practica politică 
prin fetişizarea intelectualilor. Mai aproape 
de noi, câteva dezvoltări interesante se pot 

găsi în cartea lui Mark Lilla, intitulată 
Spiritul nesăbuit. Intelectualii în politică, 
Ed. Polirom, 2005, unde Sorin Antohi 
atrage atenţia asupra perspectivei date 
de spiritul public din America de Nord, 
precum și a urmărilor infl uenței franceze 
asupra acestui spațiu, punând accentul pe 
acurateţea abordării intelectualilor şi mai 
ales a intelectualilor tiranofi li prin prisma 
analizei raportului difi cil dintre doctrinarii 
liberalismului și intelectuali în general. 
De la prudenţa manifestată de Monnerot 
faţă de defi niţia intelectualilor şi până 
la semnele clare care îi dau acestuia 
dreptate nu a fost decât un pas: experienţa 
implicării intelectualilor în ideologie, în 
utopiile politice şi în excesele totalitare ale 
secolului al XX-lea au confi rmat cele mai 
sumbre previziuni. Monica Lovinescu (op.
cit., p. 30) atrage atenţia asupra faptului 
că, atunci când „Lenin voia să transforme 
„intelectualul” într-un „bacil revoluţionar”, 
el ştia că nu-i cere imposibilul. Într-
adevăr, cei mai mulţi dintre intelectualii 
occidentali s-au situat, din 1917 şi până 
la implozia comunismului, la stânga, de 
preferinţă la extrema-stângă”. Elemente de 
detaliu privind consecinţele radicalizării 
intelectualilor prin pierderea limitelor de 
implicare în politică şi a reperelor binelui 
public căruia i se circumscriu, sunt analizate 
de Jean Sévilla în cartea Terorismul 
intelectual, Ed. Humanitas, 2007. Ideile 
Monicăi Lovinescu sunt, astfel, actualizate 
şi continuate de cercetarea lui Sévilla: 
„practicând amalgamarea, procesul 
de intenţie şi vânătoarea de vrăjitoare, 
acest mecanism totalitar a constituit un 
obstacol în faţa oricărei dezbateri asupra 
problemelor pe care le angajează viitorul”. 
Acesta este terorismul intelectual, care 
nu numai în spaţiul francez a împovărat 
intelectualitatea cu numeroase vini: „În 
1950, elitele (intelectuale, n.m.) îl ridicau 
în slăvi pe Stalin. În 1960, aceleaşi elite ne 
asigurau că decolonizarea va aduce fericirea 
în ţinuturile de dincolo de mări. În 1968, 
visau să suprime orice constrângere socială. 
În 1975, salutau victoria comunismului 
în Indochina. În 1981, credeau că au 
părăsit întunericul pentru lumină. În 1985, 
proclamau că Franţa e datoare să primească 
dezmoşteniţii din întreaga lume. Iar în 
anii 90, aceleaşi elite afi rmau că timpul 
naţiunilor, al familiilor şi al religiilor a luat 
sfârşit”. Spiritele refractare acestui discurs, 
decretat ca politic corect, erau discreditate 
şi marginalizate. Sévilla (op.cit., p.278) 
face critica acestui fundamentalism al 
intelectualilor francezi, şi al majorităţii 
intelectualilor de frondă occidentali: 
„uniformitatea este contrariul unității: 
când unitatea adună, uniformitatea divide. 
Or, politica nu înseamnă război civil. Ea 
este, dimpotrivă, arta de a face să coabiteze 
diferite familii de gândire în jurul unui 
numitor comun. Iar atunci când Europa nu 
constituie o comunitate încheiată, națiunea 
rămâne locul geometric în care se rezolvă 
dialectica universalului, a identității și a 
particularului”.

Cu alte cuvinte, şi cu mult înainte, Monica 
Lovinescu afi rmase (op. cit., p.30) că 
„iniţial, intelectualul din Franţa şi mai apoi 
din tot Occidentul, nu a fost altceva decât 
un petiţionar al absolutului pe care voia 
să-l coboare în cetate. Or, promisiunea 
Paradisului terestru a aparţinut mai ales 
extremei-stângi şi din 1917 îndeosebi 
Rusiei, a cărei „revoluţie” a ajuns, pentru 
credincioşii săi laici, tărâm de sacralitate”. 
Aceasta este cauza, spune autoarea, pentru 
care „intelectualul de stânga a devenit nu 
doar revoluționar, dar și agent de legătură 
cu profesioniștii subversiunii, uneori direct 
cu comisarii și cu spionii”. Ea susţine 

Intelectualii și politica: înapoi la binele public, moralitate și anti-utopie 
„A fost odată un bacil revoluţionar”

(continuare in pagina 20)

afi rmaţia de mai sus cu referirea la celebra 
carte La fi n de l’innocence a profesorului 
American Stephen Koch. Volumul conţine 
numeroase dezvăluiri privind istoricele 
momente ale deschiderii arhivelor sovietice 
şi marchează începutul demitizărilor: 
„acum se poate verifi ca – şi Koch o face 
– teza legitimă după care legătura dintre 
intelectualul „inocent” (aşa cum erau 
desemnaţi tovarăşii de drum) şi agenţii 
Cominternului – cel mai important şi cu 
destinul cel mai tragic rămâne Münzenberg 
– nu reprezenta doar o fi gură de stil. Era 
una din armele privilegiate în lupta aparent 
antifascistă, de fapt prostalinistă.
În numele acestui antifascism chiar după 
război, când fascismul fusese învins, 
anulat, stânga procomunistă a exercitat la 
Paris o micro-teroare intelectuală căreia 
îi pot sta martori toţi esticii refugiaţi pe 
malurile Senei: la cel mai mic semn de 
anticomunism, se vedeau trataţi drept 
fascişti”.

Din perspectiva nedezminţit etică și est-
etică pe care a cultivat-o de-a lungul vieţii, 
Monica Lovinescu alocă grade diferite de 
vinovăţie intelectualilor din Est şi respectiv 
din Vest. Ultimii sunt mai culpabili, la 
un prim nivel al analizei, pentru că „au 
intrat în totalitarism ca într-o religie de 
bunăvoie”, în timp ce intelectualii din 
Est „erau nevoiți să-l suporte afi șând 
semnele unei false credințe”. Mai departe, 
la alt nivel al cercetării, subtilităţile acestei 
analize făcute de disidenta şi gânditoarea 
româncă folosind rigoarea arendtiană şi 
efi cienţa maximă a principiului parcimoniei 
sunt incredibile: „un intelectual din Apus 
nu putea controla în cotidian aplicarea 
utopiei, el prosperând la adăpostul iluziei 
și al potemkiniadei, pe când cel răsăritean 
se simțea mereu dezmințit în discursul său 
de realitatea imediată. În acest al doilea 
sens, mai vinovat s-a dovedit intelectualul 
trăitor în regimul comunist, deși Gulagul 
ar fi  trebuit să vorbească conștiinței tuturor, 
chiar de la distanță”.

Tiranofi lia intelectualilor de stânga a 
funcţionat de-a lungul vremii mai ales prin 
omerta şi asasinat moral. Însuşi Monnerot, 
relatează Monica Lovinescu (op.cit., p.31) 
a devenit o astfel de victimă a „dictaturii” 
pariziene, din momentul în care i-a opus 
stângii spiritul său critic. El s-a văzut 
izolat şi în jurul lui s-a instalat, ca o moarte 
conspirativă publică, tăcerea. Fusese de 
stânga, alături de Bataille şi Caillois, la 
Collège de Sociologie, la începuturile 
carierei sale, în anii interbelici. Spre 
deosebire de majoritatea teoreticienilor 
stângii postbelice, y compris Sartre, 
Monnerot luptă pentru Rezistenţă. Apoi 
devine o autoritate în sovietologice, prin 
publicarea masivului studiu Sociologie 
du communisme, în 1963, tradusă în mai 
multe limbi. Dar acum se dă şi semnalul de 
a fi  distrus. Când, în 1969, îi apare lucrarea 
capitală capitală Sociologie de la révolution, 
ea e tradusă doar în italiană şi nimeni nu 
va scrie despre ea. Monica Lovinescu îşi 
aminteşte că nimeni nu l-a mai invitat, de 
atunci, la microfon sau pe micul ecran, ca 
să prezinte această operă monumentală, 
înafara de ea, la postul Radio Europa 
Liberă, pentru un dialog de 50 de minute. 
Răzbunarea stângii şi chiar a gauliştilor 
francezi este teribilă: „e probabil fără 
precedent: numele lui Monnerot e absent 
din dicționarele franceze iar moartea 
lui, petrecută în 1995, a trecut aproape 
neobservată”, deşi celebrul eseist, sociolog 
şi jurnalist marcase din plin spiritul public 
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Identitatea creștinului și sănătatea fi zică

 
Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Domn și 

Mântuitor al vieții tale, ai primit mântuirea, iertarea de 
păcate și o nouă identitate: “și v-aţi îmbrăcat cu omul 
cel nou, care este înnoit în cunoaştere, după imaginea 
Creatorului său.” (Coloseni 3:10). Cuvântul “identitate”, 
are ca rădăcină etimologică cuvântul din latină: identitas 
(“aceeași” sau „la fel cu”). Identifi cându-se cu noi, Domnul 
Isus ne-a dat harul nemeritat ca noi să ne identifi căm cu 
El, adică să fi m “aceeași”, „la fel ca” El. Noi am primit 
natura Lui atunci când L-am primit pe El. Dacă Îl urmezi 
pe Domnul Isus, ți-ai găsit scopul pentru care Dumnezeu 
te-a creat. A ne înțelege: menirea pe acest pământ, valoarea, 

scopul și adevărata împlinire, avem nevoie să ascultăm Cuvântul Celui care ne-a creat. 
Omul este creat de Dumnezeu pentru slava Lui. Nicăieri omul nu-și va găsi odihna 
pentru sufl etul lui, însetat după Dumnezeu, decât în brațele Mântuitorului care Îl 
așteaptă și îl dorește cu atâta dragoste. Oamenii se identifi că cu: personalități, cauze, 
religii sau grupuri politice. Dar după ce dezbraci toate titlurile, cine ești tu în esență? 
Dincolo de reputație, funcții, sănătate, boală, sărăcie, bogăție și apartenențe, cine ești tu 
de fapt ? Care este scopul vieții tale? 

Domnul Isus a luat asupra Lui ceea ce tu merit-ai ca rezultat al păcatului, adică 
despărțirea de Dumnezeu pentru eternitate (iadul). În schimb, El ți-a dat neprihănirea Lui. 
Toată condamnarea pentru faptele, gândurile si acțiunile tale rele, a fost ștearsă de sângele 
Domnului Isus. Nu mai este nici o condamnare pentru tine dacă accepți această jertfă 
mântuitoare și alegi să-L urmezi pe Domnul Isus. Poți să stai în fața lui Dumnezeu, 
Judecătorul Suprem, ca un om liber și fără păcat. 

Este imposibil, dacă ai această nouă identitate, ca să nu o refl ecți în faptele 
și gândurile tale. Primii urmași ai Domnului Isus, au fost identifi cați de cei din jur prin 
numele de „creștini”, pentru că urmau învățătura lui Hristos. De fapt, cuvântul “creștin” 
înseamnă “asemenea lui Hristos”. Motivația ne determină comportamentul. Creștinul 
iubește și ca urmare ascultă. ”Isus i-a răspuns:  Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul 
Meu; şi Tatăl Meu îl va iubi, iar Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. Cine nu 
Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele;” (Ioan 14: 23, 24a). 
          Elementul crucial care ne separă pe noi creștinii de orice altă religie, este 
faptul că noi avem o relație personală cu un Dumnezeu viu. Conduita morală creștină, 
izvorăște din dragostea pe care o avem pentru Dumnezeu. Nimeni nu ne cunoaște mai 
bine ca Dumnezeu, Creatorul nostru, care vede tot ce am făcut și ne cunoaște toate 
gândurile. Și totuși, creștinul nu este speriat de Dumnezeu pentru că știe că Dumnezeu 
este un Tată bun. Respectul, reverența, ascultarea și frica de Dumnezeu ,vin dintr-o 
inimă care Îl iubește și care Îl cunoaște pe Dumnezeu. 
În numerele anterioare am discutat despre: relația cu Dumnezeu și cu alți oameni, iertare, 
muncă, bani, omul – coroana creațiunii, căsătorie și despre sănătatea fi zică. Doresc ca în 
acest articol să continui seria de discuții despre identitatea creștinului și sănătatea fi zică. 
Am amintit în articolul precedent subiectul sănătății fi zice și ortorexie. Vom continua să 
abordăm în acest articol subiectul îmbuibării, cultura unei mâncări excesive și consumul 
sângelui de animale. 
Mâncarea este una dintre elementele care a adus controverse și separări chiar între creștini. 
Aceasta nu ar trebui să fi e așa. Noi creștini suntem chemați la unitate. Scopul poruncilor, 
după care ne cârmuim viața, este slava lui Dumnezeu și pentru folosul celor din jur. “ Deci, 
fi e că mâncaţi, fi e că beţi, fi e că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. 
Să nu fi ţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui 
Dumnezeu. După cum mă silesc şi eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul 
meu, ci al celor mai mulţi, ca să fi e mântuiţi.” (1 Corinteni 10:31-33).

Păcatul îmbuibării.
În America la ora actuală, o persoană din trei este obeză, iar două persoane 

din trei sunt supraponderale. Deși sedentarismul este una dintre cauze, cea mai mare 
cauză este alimentația atât în ce privește calitatea cât și cantitatea ei. Cu toate acestea, 
cât de mulți creștini astăzi chiar ar considera că lăcomia este un păcat?  Îmbuibarea, 
este acțiunea de a mânca și a bea peste măsură (în exces), sau de a mânca cu lăcomie. 
Acest comportament, nu numai că este dăunător sănătății, dar este clar evidențiat 

 (continuare din numărul trecut)

în Biblie ca fi ind păcat. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că unii oameni sunt 
supraponderali din cauze hormonale, sau a problemelor legate de metabolism. Numărul 
acestora însă este foarte mic, poate nu ajunge nici la 1% din populație. Totuși, alți oameni, 
cu greutate normală, suferă de păcatul îmbuibării, fără a devenii supraponderali sau obezi. 
Deasemenea, alții adaugă peste păcatul îmbuibării, un alt comportament dăunător sănătății 
– bulimia. Aceștia mănâncă peste măsură, după care vomită mâncarea. De multe ori am 
spus, sau am auzit pe alții din jurul meu spunân: “Am mâcat prea mult.”. Deși aceasta 
este defi niția îmbuibării, nu am auzit pe nimeni niciodată spunând: “M-am îmbuibat.”. 
Aceasta îmi aduce aminte de una din rugăciunile lui David care spune: „Cine îşi cunoaşte 
greşelile făcute din neştiinţă? Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc!” (Psalmul 19:12). 
Am mai bine de 25 de ani de când l-am primit pe Domnul Isus în inima mea şi de când Îi 
aparțin. La începutul umblării mele cu Dumnezeu au fost unele comportamente pe care le 
consideram ca fi ind normale, acceptabile unui creștin. Dar pe măsură ce am studiat Biblia, 
Duhul Sfânt ma conștientizat că erau păcate. Păcatul îmbuibării se numără printe aceste 
păcate, pe care odată, l-am considerat ca fi ind un comportament acceptabil. Biblia însă 
este clară cu privire la acest subiect.

Texte biblice: “Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile 
cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea 
să vină fără veste asupra voastră.” (Luca 21:34). “pune-ţi un cuţit în gât, dacă eşti prea 
lacom.” (Proverbe 23:2). “Să ştiţi sigur că nici un om desfrânat sau necurat sau lacom, 
care este un idolatru, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Cristos şi a lui Dumnezeu.” 
(Efeseni 5:5). “Şi faptele fi rii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, 
necurăţia, desfrânarea,  închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, 
neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,  pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi 
alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac 
astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” (Galateni 5:19-21)
Uși prin care îmbuibarea se strecoară în viața noastra:

1. Refugiul în mâncare pentru a-ți lua gândul de la probleme. Așa cum unii recurg 
la alcool, sau alte adicții, pentru a-și lua gândul de la probleme, alții recurg la mâncare 
pentru o anumită eliberare. Natural, atunci când mâncăm simțim o anumită plăcere sau 
eliberare. Unii dintre noi, atunci când mâncăm, de fapt căutăm o eliberare din problemele 
și întristările de tot felul care vin în viața noastră. De aceea e bine să ne întrebăm: “Mănânc 
pentru că îmi e foame? Îmi e poftă să mănânc ceva specifi c?” (Setea, foamea, sau dorința 
de a mânca ceva specifi c, sunt legi puse de Dumnezeu în noi pentru a ne menține un trup 
sănătos.) De multe ori mă trezesc și eu că mănânc, nu pentru că îmi este foame, ci din cauză 
că sunt preocupată de o anumită problemă. Știindu-mi slăbiciunea, caut să mă feresc de 
a cădea în această ispită. Nu numai că mâncarea nu va avea un efect positive și de durată 
asupra emoțiilor negative, dar va aduce cu ea și alte probleme cum ar fi : obezitatea și chiar 
unele boli fi zice. Acestea vor agrava și mai mult starea noastră sufl etească. 
 Singurul care poate să stâmpere setea sufl etului nostru, să dea alinare durerilor 
noastre și să ne dea pacea după care așa de mult tânjim, este Domnul Isus. “Isus le-a zis: 
„Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va fl ămânzi niciodată; şi cine crede în 
Mine nu va înseta niciodată.” ( Ioan 6:35). Fiecare din noi avem o foame și o sete pe 
care nu o poate satisface nimeni și nimic, decât Dumnezeu. A lua un os din gura unui 
câine fl ămând, nu este înțelept. Dar dacă îi dai o bucată de carne, câinele va lasă singur 
osul din gură. Unii dintre noi ne pierdem timpul cu un os care nu satisface, în loc să venim 
la Domnul Isus pentru împlinirea nevoilor sufl etului nostru. “Ferice de cei fl ămânzi şi 
însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi  săturaţi!” ( Matei 5: 6); “Gustaţi şi vedeţi ce bun 
este Domnul” ( Psalmul 34:8). Domnul Isus spunea la un moment dat, că a face voia 
Tatălui, fusese mâncare pentru El. Atunci când ne săturăm setea sufl etului și ne aruncăm 
toate poverile asupra Domnului Isus, suntem liberi să ne bucurăm de mâncarea pe care 
Domnul ne-a dat-o. Dar trebuie să o luăm cu mulțumire și cumpătare.

2. O cultură a mâncării excesive, învățată și încurajată din pruncie. 
Fratele Pastor Daniel Brânzei a scris pe blogul dânsului un mare adevăr: “În multe 

din casele noastre nu te mai poți ruga după masă: ,,Doamne, îți mulțumesc!“, ci trebuie 
să spui: ,,Doamne iartă-mă!“”. De mică am fost învățată că a lăsa mâncare în farfurie era 
inacceptabil. Aceasta nu a fost o problemă în vremea copilărie mele, pentru că eram foarte 
săraci, iar mâncare era puțină. Dar în momentul în care mâncarea a devenit abundentă și 
porțiile tot mai mari, aceasta a devenit o problemă. 

Acum, mai ales aici în America, nu numai că avem mâncare din abundență, dar 
avem și multe oportunități ca să pregătim mese bogate și să stăm la masă cu familia și cu 
prietenii. Dacă mergi în vizită la cineva și mănânci doar un pic, nu-i așa că riști să jignești 
gazda? Cu bune intenții, fi ecare pregătim mâncare, cât mai bună și cât mai multă, atunci 
când avem musafi ri. Deasemenea, nu uităm nici de prăjitură și nici de băuturi răcoritoare. 
Biblia ne îndeamnă să ne încurajăm unii pe alții la fapte bune. Deci atunci când stăm la 
masă împreună, printre faptele bune s-ar număra: să nu încurajăm îmbuibarea, să nu ne 
supărăm dacă invitații nu vor a doua porție, sau dacă refuză desertul. Recent am avut o 
familie la masă. Spre surprinderea mea, deși era masa încărcată cu mâncare bună și variată, 
ei au ales să mănânce foarte puțin. Am admirat stăpânirea lor de sine. Pur și simplu au spus 
că nu le era prea foame. Nu m-am supărat. Am apreciat sinceritatea lor și nu am insistat 
să mănânce. În schimb, am avut o părtășie frumoasă. M-am gândit atunci, oare cum ar fi  
dacă atunci când stăm împreună la masă, îndemnurile ar fi  ceva de genul acesta: “Ai grijă 
să nu mănânci prea mult! Nu cred că ar trebui să mănânci prăjitură pentru că ai diabet!” 
Ce frumos ar fi  dacă, la fel ca invitații noștri la masă, nu am cădea în capcana îmbuibării, 
doar pentru că e la modă în cultura noastră să nu refuzăm când ni se pune mâncare în față. 
Un cunoscut, ne-a spus arătând spre abdomenul lui protuberant: “Aici am adunat toate 
păcatele”. Am fost nedumerită și nu am înțeles ce vroia să spună. Văzând dânsul că nu 
înțeleg, a spus: “Când copiii nu și-au terminat mâncare, am spus : “E păcat să aruncăm 
mâncarea” și am mâncat tot ce au lăsat copiii în farfurie.” M-am tot gândit la ce a spus. 
Oare câți părinți “curăță” farfuriile copiilor? Și eu am probleme să arunc mâncarea la 
gunoi, pentru că așa am fost crescută. Mă mai trezesc si eu câteodată “curățând” farfuriile 
copiilor. Personal, ca să lupt cu problema aceasta, mi-am luat câteva găini ca să “curețe” 
ele farfuriile noastre de mâncarea rămasă. 

Impulsurile trupului nostru nu trebuie să dictează acțiunile noastre. Noi 
trăim călăuziți de Duhul Sfânt. “Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în 
Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile fi rii pământești, ci după îndemnurile 
Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului 
și a morții. Căci, lucru cu neputință Legii, întrucât fi rea pământească o făcea fără putere, 
Dumnezeu a osândit păcatul în fi rea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe 
însuși Fiul Său într-o fi re asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fi e 
împlinită în noi, cari trăim nu după îndemnurile fi rii pământești, ci după îndemnurile 

(continuare in pagina 20)
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Lăsaţi critica! Vrem soluţii!

de Andrei PLEȘU

Nu e prima oară cînd mă confrunt, pe 
blog sau la cîte un post de televiziune, cu 
reproşuri nerăbdătoare: mi se spune că mă 
complac (asemenea multor „intelectuali“ 
şi „reprezentanţi ai societăţii civile“) în 
exercitarea unui acru spirit critic, dar nu 
vin niciodată cu soluţii efi ciente pentru 
îmbunătăţirea situaţiei.

De curînd, am avut ocazia, într-un interviu 
solicitat, la Timişoara, de excelentul 
jurnalist Melania Cincea (cf. Timopolis, 29 
aprilie), să-mi spun încă o dată părerea pe 
această temă. Îmi permit să reiau mai jos 
(cu minime modifi cări) pasajul cu pricina, 
în speranţa că aş putea clarifi ca niţeluş 
rolul, rostul şi limitele spiritului critic, în 
condiţiile în care „diagnosticul“ corect al 
unei stări de fapt e, într-o primă etapă, mai 
important decît „tratamentul“ propriu-zis… 
Iată răspunsul meu la una dintre întrebările 
interviului: 
Tema „soluţiilor“ e o temă spinoasă şi, aş 

spune, o capcană specifi c autohtonă. În 
general, românii „au soluţii“. Cum stai de 
vorbă cu unul, auzi: „Îţi spun eu ce trebuie 
făcut.“ Românii sînt „deştepţi“, au idei: „Dă-
mi mie pe mînă Internele, sau Finanţele, 
sau Agricultura şi-ţi rezolv tot, cît ai zice 
peşte!“ Or, asta introduce un coefi cient de 
arbitrar vesel, care nu e efi cient, ba, într-un 
anumit sens, e direct primejdios, Nu oricine 
are competenţa să „vină cu soluţii“. Mai 
mult: de obicei, tocmai cei mai nepricepuţi 
sînt doldora de „soluţii“. Dar, în realitate, 
cetăţeanul obişnuit nu are alt rol decît să pună 
probleme, să exprime nevoi, să reacţioneze 
la derapajul guvernamental. Nu „să rezolve“ 
lucrurile. E, dacă vreţi, o problemă de 
„diviziune a muncii“: „soluţiile“ sînt lotul 
instituţiilor Puterii. Adică al acelora care au 
fost aleşi să le găsească şi au şi mijloace să 
le implementeze. Da, se pot face consultări 
largi, sondaje de opinie, dezbateri publice. 
Dar un ministru nu îşi face treaba cerînd de 
dimineaţa pînă seara soluţii „de la popor“. 
Vin acum la tema intelectualilor (mai ales cei 
numiţi „publici“). Văd mereu, pe forumurile 
articolelor pe care le public: „Dom’le, e uşor 
să critici, dar vino cu soluţii!“ Or, prestaţia 
mea de presă e a unui diagnostician, nu a 
unui terapeut universal. Încerc să semnalez 
boala, neregula, derapajul. Trag alarma, arăt 
cu degetul rana (eventual, neluată în seamă, 
dacă nu chiar ascunsă). Pot avea, e drept, 
şi unele sugestii în domeniile la care mă 
pricep cît de cît. Pot să şi greşesc. Dar nu am 
responsabilitatea, competenţa universală 
ori cea specifi că, necesare pentru a dezlega 
orice ecuaţie administrativ-politică. Nu mai 

spun că, în calitate de „simplu cetăţean“, 
nu dispun de instrumentarul „punerii în 
practică“ a ideilor mele. Trec peste faptul 
că, dacă fi ecare dintre noi s-ar repezi să 
propună soluţii, am ajunge rapid la anarhie. 
Nu oricine e pregătit să „salveze“ ţara.

Există şi ideea că intelectualii trebuie să 
educe masele, să iasă mereu, paşoptist, 
pe scenă. Îmi pare rău, nu ăsta e neapărat 
rolul artistului, al scriitorului, al fi lozofului, 
al intelectualului în general. Intelectualul 
ca „agitator“, ca lider ideologic, ca 
„propagandist“ de meserie, gata să 
ducă masele spre un „viitor de aur“, e 
supravieţuirea unui „imperativ“ marxist. 
În fond, nici George Enescu, nici Brâncuşi, 
nici Rembrandt, nici Balzac – mai nimeni 
din această categorie – nu şi-au propus şi nu 
s-au simţit obligaţi sau îndrituiţi să vină cu 
„soluţii“ concrete. Şi-au văzut de treabă. În 
unele cazuri e chiar preferabil ca intelectualii 
să nu abuzeze de militantism. Ştim bine că 
au fost situaţii în care „angajarea“ unor 
intelectuali nu a fost tocmai înţeleaptă… 
Prefer să ascult sfatul lui Raymond Aron; 
ca intelectual, statutul tău fi resc e acela 
de „spectator angajat“. Cînd se întîmplă 
o neregulă, cînd apare o problemă, îţi faci 
vocea auzită, te exprimi, acuzi sau aperi. 
Dar rostul tău nu e, cum credea Marx, să 
schimbi lumea, ci să o înţelegi şi să o faci 
înţeleasă. Restul e voinţă de putere, orgoliu, 
afl are în treabă. Pe de altă parte, chiar dacă 
ai avea, pe domenii specifi ce, competenţe 
cu şanse de reuşită pragmatică, ele nu duc 
nicăieri, căci, de regulă, nimeni nu le solicită. 

Cine, la noi, îi întreabă pe reprezentanţii 
societăţii civile sau pe intelectuali ce ar fi  de 
făcut? Avem, cu adevărat, fertile dezbateri 
publice? Domnul Dragnea îşi permite, de 
pildă, să decidă că vom  muta o ambasadă 
importantă de colo-colo. Dumnealui nu 
ştie că în politica externă există contexte, 
experţi, înţelegeri internaţio nale, riscuri. 
Vine din Turnu Măgurele şi spune: „Păi, 
să mutăm ambasada română de la Paris 
la Nisa“. Nu vreau să fi u răutăcios, dar 
dl Dragnea e un băiat de mîna a treia, un 
provincial zglobiu, care s-a trezit brusc 
într-o poziţie de decizie. Nimic din calităţile 
lui intelectuale, morale, pragmatice nu-l 
recomandă pentru a conduce ţara asta. Ca 
să conduci o ţară, trebuie, totuşi, să ai nişte 
înzestrări şi să ai un proiect. Nu să te bagi în 
faţă, ca să surîzi, şmecher, pe sub mustaţă, 
în stilul: „Hai, că vă fac din vorbe!“ E 
ameţitor că un asemenea aranjor de duzină 
a ajuns în vîrful naţiunii. Asta e nenorocirea. 
Soluţia? Să plece! Dar uitaţi vă şi la ceilalţi 
miniştri, uitaţi-vă cum vorbeşte ministrul 
Educaţiei. Uitaţi-vă cum vorbeşte şi biata 
doamnă prim-ministru (…). Ce caută ea în 
fotoliul ăla? E ca musca-n lapte. Am vecini 
cel puţin la fel de competenţi… Şi totuşi, 
a devenit un loc comun că „vinovaţi“ sînt, 
mereu, intelectualii. Dacă intră în politică 
o fac pentru că vor „sinecuri“ şi privilegii, 
dacă nu intră stau, „elitişti“, în „turnul de 
fi ldeş“, fac pe deştepţii şi, în loc să rezolve 
lucrurile, „să se implice“, bombăne de pe 
margine! Soluţii – ioc!

10.05.2018 /dilemaveche.ro

Romania la FIRST Tech Challenge World Championship

 
 

 

First Tech Challenge este o competiție pentru elevi de liceu, care proiectează, costruiesc 
și programează roboți în competiție cu alte echipe. Roboții se costruiesc pe platforme 
refolosibile, folosind Android technology și programarea Java sau Blockly. 

Echipele trebuie să dezvolte strategii și să construiască roboți folosind principii de 
inginerie.

La Detroit, Michigan, SUA, au participat la acest Campionat Mondial și șase echipe din 
Romania
Divizia Edison: 
Technogods Colegiul National “Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu 
 Xeo National Highschool “Horea, Closca si Crisan” Alba Iulia.
 AutoVortex FAN COURIER Family/Community Bucuresti.
Divizia Ochoa: 
AutoVortex Colegiul National de Informatică “Tudor Vianu” București.
 Quantum Robotics Liceul Internațional de Informatică București. 
QUBE. ‘Mihai Viteazul’ National College București.
 
Cu prilejul acestei competiții în Aria Detroit s-a întâmplat ceva care merită consemnat; 
este ca o briză de aer curat și o mireasmă odihnitoare, sau, cum spune Scriptura, ” o veste 
bună venită dintr-o țară îndepărtată, care vine spre noi ca o îmbrățișare sau ca un sărut”. 
Cât de ușor se vântură orice veste rea și derogatorie… uneori te întrebi dacă bunavoința și 
slujirea unii-altora se mai practică între noi, românii.
Păstorul Stefan Ghinescu, care slujeste la o biserică Baptistă din comunitatea românească 
în aria Detroit, a afl at pe o anumită cale despre venirea in America pentru competiția FIRST 
Tech Challenge, a grupului de la Liceul Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu. 
Frumusețea, și plăcuta mea surpriză, a fost să afl u că pastorul de la Golgotha Romanian 
Church știa ca tinerii și însotitorii lor erau cu toții frați ortodocși. Îmi vin în minte cuvintele 
Domnului Hristos, “Și dacă îmbrațișați cu dragoste numai pe frații voștrii, ce lucru neobișnuit 
faceți? Oare păgânii nu fac la fel?” Păstorul Ghinescu a alertat biserica, după ce a înțeles din 
convorbirea telefonică cu doamna profesoară Runceanu că hotelul la care urma sa fi e cazați 
era prea departe (35 Km) de Cobo Center, locul unde se desfăsura campionatul. Biserica a 
închiriat un microbuz de 15 locuri și păstorul, împreună cu tânărul inginer Cristian Dragoi, 
au slujit ca șoferi grupul de la Targu Jiu pe perioada competiției.

Inginerul Dorin Puscaș de la Ford Motor Company, membru și el în aceeași biserică, a 
facilitat tinerilor de la Târgu Jiu o vizită la Muzeul Companiei Ford, și la linia de asamblare 
F 150, unde tinerii elevi au putut vedea roboții la lucru în viața reală. 
Spre deosebire de celelate grupuri românești, din București și Alba Iulia, grupul de la 
Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu s-a califi cat în semifi nale, înaintea unor grupuri din 
USA, China, India, Polonia, Corea de Sud, Olanda, Germania, etc.
Într-una din seri, cu tot programul lor încărcat, liceenii din Târgu Jiu au putut avea o 
întâlnire la o masă în stil românesc cu câțiva enoriași ai bisericii, liceeni și ei, în casa 
familiei Ștefan și Claudia Ghinescu. 
Duminică, 29 aprilie, șapte persoane din grupul de la Târgu Jiu au acceptat invitația de a 
participa la slujba de închinare a bisericii Golgotha Romanian Church. 
Când au fost prezentați de păstorul Ghinescu, biserica a aplaudat cu entuziasm grupul de 
la Târgu Jiu, și mulți s-au ridicat de la locurile lor ca sa le strângă mâna și să felicite tinerii 
specialiști pentru performanța lor mondială.
Felicitări strănepoților lui Brâncusi, nu doar pentru performanța academică, dar și pentru 
amabilitatea și modestia atitudinii dumnealor, comportament care a impresionat plăcut pe 
toti cei care i-au întâlnit. Felicitări extinse tuturor profesorilor și elevilor de la Colegiului 
Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu care au purtat cu cinste, prin reprezentanții lor, 
culorile Romaniei de această parte a Atlanticului.
Felicitări elevilor și mentorilor de la Liceul National Horia, Closca si Crisan din Alba 
Iulia, 
FAN COURIER Family/Community București, 
Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” București, 
Liceul Internațional de Informatică București. 
și ‘Mihai Viteazul’ National College București. 
Participarea însăși este o victorie și o onoare pentru voi, pentru școlile voastre si pentru 
România. Bravo vouă!
Iată cine sunt cei care, reprezentând Tricolorul, s-au califi cat în faza semifi nală a competiției.
Mentori: Mihaela Runceanu si Alexandru Budin.
Amelia Stamatoiu (însoțitoare)
 Elevi: Daniela Nicola, Octavian Stamatoiu, Mihai Pîrvulet, Ion Duiu, Andrei Dumitrescu, 
Vlad Udrescu, Robert Sandru, Denis Zoican, Ovidiu Rusu, Eduard Popescu.

Ar trebui sa fi e întodeauna o plăcere să subliniem, să onorăm, să răspândim și să ne 
mândrim cu performanțele românilor în lume. 
Să ne ajute Dumnezeu!
     Florian Guler, Troy, Mi. USA

 

http://guvernamental.nu/
http://dilemaveche.ro/


ROMANIANTIMES

***

VLADIMIR TISM}NEANU10

Salinger și nevrozele eternei adolescențe

europalibera.org/ 11.05.2018

J. D. Salinger (1919-2010) a fost un autor 
legendar care, în urmă cu aproape șapte 
decenii, a revoluționat proza americană. 
Nu a murit tânăr ca Rimbaud, însă, asemeni 
acestuia, s-a retras din lume, a părăsit spațiul 
public devreme, agasat de zgomotul și furia 
modelor efemere, specioase și apăsătoare.
Pentru generația mea, bombardată cu 
nuvele și romane sovietice îmbibate 
de stupid idilism pionieresc, apariția în 
românește, în minunata traducere datorată 

Catincăi Ralea (1929-1981), a romanului 
De veghe-n lanul de secară a însemnat 
evadarea din cosmosul totalitar. Grație lui 
Salinger, mulți dintre noi am învățat să 
respirăm. Ne întâlneam atunci, cred că era 
în 1964, cu un alt limbaj, cu o altă viziune 
despre timp, adevăr și sufl et. Tot astfel, am 
citit povestirile lui Salinger ca pe tot atâtea 
prilejuri de a ne regăsi, genial sublimate 
literar, propriile anxietăți, febricitări, dubii, 
disperări. Cum era să știu, să bănuiesc, să 
presimt că într-o zi voi ajunge să trăiesc 
în America și că prin familia soției mele 
voi fi  geografi c legat de „uncle Wiggily”, 
„unchiul scrântit din Connecticut”?

Poate că dintre toți prietenii mei de atunci 
cel mai apropiat de anti-eroul lui Salinger 
era Zaza (Radu) Ioanid, fi ul pictorului 
Costin Ioanid (1914-1993) și al artistei 
plastice Ada Ioanid, vărul lui Andrei 
Doicescu și al Cristinei Grant, cel care 
avea să devină operator la televiziune, 
personaj fabulos care s-a stins și el teribil, 

nepermis de devreme... Zaza (noi îi 
spuneam și Zazone) locuia la ultimul etaj 
în casa unchiului său, marele arhitect Octav 
Doicescu, la colțul dintre strada Herăstrău 
și actualul Bulevard Mircea Eliade, acolo 
unde se afl a, la un moment dat, și sediul 
revistei Dilema Veche. Romanul lui 
Salinger era una din cărțile sale favorite. 
De o inteligență scăpărătoare, cu un umor 
nebun, Zaza nu a intrat niciodată la vreo 
facultate (Salinger însuși a avut relații 
problematice cu școala). Mă întreb dacă 
Zaza nu și-a construit și nu și-a încheiat 
viața inspirat de experiențele lui Holden 
Caulfi eld.
Fiul meu, Adam, a citit cartea pe la 14 ani, 
fi ind recomandată la cursul de literatură 
anglo-americană din clasa a opta. A scris 
un eseu pe acest subiect. S-a identifi cat și 
el, asemenea atâtor adolescenți americani, 
cu personajul hipersensibil, inocent, 
derutat, casabil, vulnerabil și idealist, alter 
ego-ul unui scriitor pe cât de autentic, pe 

atât de enigmatic.
Într-o istorie a celor mai originale și 
memorabile începuturi de roman, este cert 
că aceste rânduri care deschid Catcher in 
the Rye vor fi gura proeminent:
„If you really want to hear about it, the fi rst 
thing you’ll probably want to know is where 
I was born and what my lousy childhood was 
like, and how my parents were occupied and 
all before they had me, and all that David 
Copperfi eld kind of crap, but I don’t feel like 
going into it, if you want to know the truth”. 

„Dacă vrei să auzi, primul lucru pe 
care probabil ai vrea să-l știi este unde 
m-am născut și cum a fost copilăria mea 
păduchioasă, și cum părinții mei erau 
ocupați și toate cele înainte să mă aibă, 
și tot rahatul ăla gen David Copperfi eld, 
dar nu prea aș avea chef să intru în detalii, 
dacă vrei să știi adevărul”.

Despre tăcere, spectatori și dictatură: O poveste cu Arkadi Raikin  

Îi povesteam, la un moment dat, unui foarte bun prieten o scenă intrată în legendă. 
M-a îndemnat apoi să o redau și altora. Nu pot garanta fi ecare detaliu, am auzit și eu 
povestea de la oameni care au supraviețuit acelor timpuri înfi orătoare. În fi ne, pentru 
iubitorii prozei lui Danilo Kiš, nu este un secret că frontiera dintre fi cțiune și non-
fi cțiune este ea însăși fi ctivă. Iar scopul acestei relatări este, orice ar crede unii și alții, 
o simplă încercare de imaginație istorică. Dacă trimite spre situații contemporane însă, 
cu atât mai bine.

E vorba, să zicem, de Leningradul anului 1954. Arkadi Raikin (1911-1987), celebrul 
comic al anilor aceia despre care a scris o carte formidabilă istoricul Orlando Figes 
(The Whisperers), are primul spectacol după o dispariție de pe afi șe (și nu numai de-
acolo) ce durase peste cinci ani. Fusese arestat și deportat în timpul prigoanei „anti-
cosmopolite” (de fapt antisemită) declanșată în 1947-48. Raikin era unul dintre cei mai 
populari entertainers (ca să folosesc acest termen). A fost norocos, a scăpat cu viață, 

spre deosebire de poetul Peretz Markish, împușcat în 1952, ori de actorul Solomon 
Mikhoels, ucis pe stradă, la Minsk, de agenții MGB în 1948.

Suntem, cum spuneam, în 1954, în perioada numită, după titlul unui roman de Ilya 
Ehrenburg, „dezghețul”. Ne afl ăm într-o sală imensă, plină până la refuz, artistul 
impasibil stă pe scenă, singur, așezat pe un scaun, nu scoate o vorbă. Trec câteva minute, 
lumea râde. Mai trec alte minute, lumea devine tot mai nervoasă. După, să zicem, un 
ceas, publicul este exasperat, impacientat, protestează. În fi ne, Raikin vorbește: „Nu vă 
înțeleg. Am tăcut cinci ani de zile și nu ați fost indignați. Acum tac o oră și sunteți toți 
furioși, bateți din picioare, vociferați revoltați”.

Apocrifă sau nu, povestea spectacolului lui Raikin a intrat în istoria politică și culturală 
a destalinizării.

europalibera.org/ 10.05.2018

(continuare  din pagina 2)

Corul AGAPE ...

N.C.: Ce procent din cântările corului sunt în limba Română? 
I.B.: Aș putea să spun că 95%. De fapt în Portland vom cânta 100% cântări în limba 
română. Noi vrem să servim comunitatea românească.

N.C.: Aveți compoziții proprii în repertoriul corului?
I.B.: Nu. La Corul Agape eu nu am adus compoziții personale doar am făcut aranjamente 
muzicale. La trei dintre cântările pe care le vom cânta în Portland, am făcut aranjamentele 
muzicale. Am 6 cântări publicate în volumul Jubilate. Sunt cântări pe care le-am primit de 
la Domnul pentru că eu nu pot să fac nimic prin eforturile mele personale. De asemenea 
lucrez împreună cu fratele Profesor Universitar Doctor Teodor Caciora la o colecție de 15 
cântări, care urmează să vadă lumina tiparului. 

N.C.:  Unde și cu ce ocazie au fost preluate cântările dumneavoastră de alții?
I.B.: Prima cântare preluată a fost “Un rob”. Textul cântării este scris de fratele Florian 
Guler. Eu am luat această poezie și în momentul în care am citit-o am primit melodia 
instantaneu. Am pus melodia pe note și mai departe am trimis-o la niște frați care au 
cântat-o cu un grup de tineri. Cineva a auzit-o și l-a rugat  pe fratele Teodor Caciora să 
facă un aranjament. Sunt șase ani de atunci și poezia asta este cântată mult în România. 

M.B.: Ce efect doriți să aibă cântările Corului Agape asupra Bisericii?
I.B.: În timpul meu de slujire atât ca și levit cât și ca păstor, prin harul Domnului, îmi dau 
seama că toate problemele din biserică toate, toate sunt cauzate de faptul că Cristos nu 
mai este în centru. Într-un fel sau altul Cristos a fost pus cumva de o parte. Ca să revin la 
întrebare îmi doresc ca în momentul în care intru în biserică nu când începe când intru 
în biserică prezența Domnului să fi e acolo și Cristos să fi e în centru în tot ce se întâmplă. 
Scopul principal a tot ceea ce se întâmplă în Biserică îmi doresc să fi e glorifi carea lui 
Cristos dacă asta se întâmplă Dumnezeu este prezent și acolo e pace și armonie e cerul 
pe pământ. 

F.C.: Ai fost vreodată uimit de armonia și unitatea coriștilor?

I.B.: Cu capul plecat și mulțumitor vreau să spun că lucrul acesta se întâmplă în ultimii 
aproximativ cinci - șase ani de multe ori. La început nu am știut cum să ne ocupăm de 
imaturitatea și mândria unor persoane, dar în timp am învățat. Totul se reduce la zdrobire, 
umilință și slujire din dragoste pentru Cristos.  

F.C.: Am văzut că și fratele Miclea Iovan a participat la acest proiect ce poți să ne spui de 
înaintașii noștri?
I.B.: Este o poruncă biblică să ne respectăm înaintașii.  Indiferent dacă au perioade 
glorioase sau de cădere, Biblia ne spune că trebuie să ne respectăm înaintașii. Fratele 
Miclea în ce privește muzica bisericească românească, alături de fratele Stăuceanu, 
alături de fratele  Jean Staneschi, Teodor Caciora sunt oameni care au avut ce să spună și 
cum să ne îndrume.  Frații aceștia au un repertoriu sănătos un repertoriu care creează o 
siguranță doctrinară, creează o stabilitate în ceea ce privește închinarea vizavi de muzica 
care vine din afară și pe care eu numesc o muzică “așa și așa” cu un mesaj “așa și așa” cu 
o melodie “așa și așa”. Mulțumesc Domnului pentru fratele Miclea. Pentru mine personal 
este o onoare să îl avem în mijlocul nostru și să îl vedem cum slujește împreună cu noi. 

M.B.: Dacă sunt frați interesați ca vor să vi se alăture prin cântare sau care doresc ca să 
sprijinească această lucrare, cum pot ca să vă contacteze. 
I.B.:Toți cei interesați în această lucrarea pot să mă contacteze direct prin email și eu voi 
lua legătura cu ei. Emailul meu este: Jdbrancovan@gmail.com

N.C.:  Ce mesaj vrei să transmiți cititorilor publicației RomanianTimes?
I.B.: Aș vrea să le transmit, că dacă au dorința să fi e în părtășia cântărilor duhovnicești 
noi suntem dispuși ca să mergem oriunde suntem solicitați,  indiferent de confesiune. Noi 
dorim și încercăm ca să slujim comunitatea românească. 

Colaboratori de la RomanianTimes: Marinela Buzaș, Florin Chiș, Nelu Ciorba

Observația unor participanți: Uită că se poate și tineri și bătrâni să cânte și să vorbească 
în limba română. Întrebarea rămâne: Este sănătos și de viitor ca limba română să fi e 
folosită în toate activitățile unde se întâlnesc românii și special în biserici? Tu ce zici? 
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Actualitate 11

 Ambasadorul României la Washington, George Cristian Maior, a fost invitat, marți, 
8 mai 2018, la o întâlnire, în Camera Reprezentanților a SUA, cu importanţi membri 
republicani, reprezentanţi ai statului Texas. Cu această ocazie, congresmenul 
Pete Sessions, preşedintele Comitetului pentru Regulament din Congresul SUA, 
a oferit un mic dejun de lucru în onoarea ambasadorului român, la care au mai 
participat: congresmenul Randy Weber, preşedintele Subcomitetului pentru 
Energie, congresmenul Brian Babin, preşedintele Subcomitetului pentru Spaţiu şi 
reprezentanţi ai unor companii texane din domeniul energetic.

Discuțiile au oferit prilejul unei evaluări a stadiului actual al Parteneriatului 
Strategic dintre România şi SUA, fi ind accentuat nivelul foarte strâns al cooperării 
pe dimensiunea de securitate, evoluțiile recente în domeniile economic, energetic, 
comercial și de investiții, precum și conținutul reprezentativ al relațiilor culturale 
și academice.

Ambasadorul George Cristian Maior la întâlnirea cu reprezentanți ai statului Texas din Congresul 
SUA: “România este un exemplu în regiune, o sursă de democrație și securitate, și reprezintă o 

destinație atractivă pentru investiții”

Ambasadorul român a evidenţiat potențialul deosebit de dezvoltare al relaţiilor economice 
dintre România şi statul Texas, arătând progresele înregistrate în exploatarea resurselor 
energetice româneşti, în special gazul natural, ceea ce va transforma ţara noastră într-un 
exportator regional şi un pilon al securităţii energetice europene. De asemenea, a fost exprimată 
deschiderea ambelor părţi pentru consolidarea cooperării în domeniul implementării unor 
tehnologii inovative, dezvoltate de companiile americane lideri în domeniu.

“România este un exemplu în regiune, o sursă de democrație și securitate, și reprezintă o 
destinație atractivă pentru investiții”, a afi rmat ambasadorul român. George Cristian Maior 
a evidențiat faptul că, în 2017, România a înregistrat cea mai mare creştere economică din 
Uniunea Europeană, oferind astfel oportunități ofertante de investiții.

Ofi cialii americani au exprimat aprecierea Congresului pentru calitatea de aliat strategic al 
României faţă de Statele Unite, arătând deschidere şi interes pentru consolidarea cooperării 

în domeniul economic – atât pe dimensiunea industriei de apărare, cât şi pe cea energetică 
– atenţia fi ind îndreptată către conlucrarea directă între principalele companii texane şi 
România. De asemenea, a fost discutată perspectiva unei viitoare deplasări a ambasadorului 
român în statul Texas, precum şi vizita unei delegaţii din Congresul SUA în România.

În cadrul dialogului, România a fost apreciată drept un partener de încredere al SUA, 
responsabil şi angajat în asigurarea securității euro-atlantice, într-un context global 
dinamic şi plin de provocări. Astfel, a fost reiterată susţinerea membrilor Congresului 
pentru continuarea progreselor României de promovare a valorilor democratice în regiune 
și dorința pentru consolidarea unei agende economice bilaterale care să scoată în evidență 
parteneriatul strâns dintre cele două țări.

Comunicat remis de  
Ambasada României în Statele Unite ale Americii

În perioada 10-12 mai 2018, o delegație a Asociației 
Municipiilor din România a efectuat o vizită de lucru 
în capitala Statelor Unite ale Americii. Vizita a cuprins 

George Cristian Maior: Contactele dintre autorităţile locale din România 
şi cele din SUA sunt foarte utile pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative şi atragerea de investiţii

întâlniri ofi ciale la nivelul primăriei 
capitalei americane, Washington, D.C., 
cu reprezentanți ai Băncii Mondiale, 
ai Asociației Americane de Transport 
Public (American Public Transportation 
Association), ai autorităților care gestionează 
managementul deșeurilor (Solid Waste 
Advisory Council), precum şi ai mediului 
de afaceri. De asemenea, vizita a inclus 
şi o întâlnire a delegaţiei aleşilor locali cu 
membri ai comunităţii româneşti din zonă, 
organizată la Ambasada României.

Ambasadorul României la Washington, 
George Cristian Maior, a apreciat vizita 

reprezentanţilor autorităţilor locale, arătând că astfel de 
schimburi de experiență sunt utile dacă sunt valorifi cate 
pragmatic prin atragerea de investiţii şi expertiză.

“Capitala americană a cunoscut o dezvoltare echilibrată 
şi constantă, reprezentând astăzi un model demn de 
urmat pentru orice proiect de urbanizare inteligentă. 
Putem învăța de la partenerii americani multe despre 
îmbunătăţirea capacității administrative, transparența 
decizională și politicile de dezvoltare urbană. Cu cea 
mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, 
România este atractivă pentru investiții, iar dezvoltarea 
legăturilor dintre autorităţile locale din România şi 
partenerii americani este utilă pentru atragerea de resurse 
şi utilizarea lor judicioasă”, a afi rmat ambasadorul George 
Cristian Maior cu ocazia întâlnirii delegaţiei din România  
cu comunitatea românească din zona Washington, D.C.

din comunicatul remis de  
Ambasada României în Statele Unite ale Americii

O timp ...

Pe data de 4 mai 2018, comunitatea română din orașul Portland și împreună cu ea o întreagă comunitate 
de creștini români din întreaga lume a fost în doliu. A plecat acasă o mamă tânără a 7 copii cu vârste între 
1 și …13 ani. Joi seara, 3 mai, biserica Philadelphia din Portland a fost plină la serviciul de priveghi. 
Câteva mii de sufl ete au venit să le fi e alături celor 7 copii, în ordinea vârstei, începând cu Rahela, Mark, 
Ezra, Debora, Levi, Noah și Sarai, soțului George Cirstean, tatălui Dionisie Varadin, mamei Lidia, fratelui 
Narcis, surorilor Eunice, Daniela și Estera, bunicilor Ioan și Valeria Varadin, întregii familii și prietenilor 
rămași în urmă. 

Priveliștea a fost mai mult decât copleşitoare: cei 7 copii în jurul unui sicriu, un soț înconjurat de copii, 
cu cel mai mic în brațe, un tată și o mamă cu privirile pierdute de durere, frate și surori care priveau tăcut 
trupul celei care a fost Ligia, înconjurați de o mare de sufl ete îmbrăcate în negru, cu fețele posomorâte de 
durere. Dacă s-ar fi  putut să se citească gândurile tuturor celor prezenți, probabil că aveau toți un numitor 
comun: COMPASIUNE.

Pe familia Varadin i-am cunoscut de când mă știu. Sunt oarecum parte din familia mea spirituală. Pe Ligia 
am cunoscut-o de când era copilă. Durerea că a plecat dintre noi la o vârstă așa de fragedă, de doar 35 de 
ani, nu se poate descrie. Era o fi re blândă și iubitoare cu o dragoste netăgăduită pentru cei din jur dar și 
pentru Hristos. Întotdeauna avea un zâmbet molipsitor pe buze și emana o dragoste molipsitoare în jurul ei.  
Când vorbeai cu ea, simțeai o sinceritate și compasiune Dumnezeiască. Parcă Dumnezeu a ales pentru ea 
cel mai frumos anotimp să o ia Acasă: primăvara.

Durerea despărțirii este atât de acută că orice încercare de a o ameliora este zadarnică. Golul pe care l-a lăsat 
în sufl etele copiilor, soțului, tatălui, mamei, fratelui și celor 2 surori rămase în urmă, și a tuturor celor care 
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Publicația Romaniantimes dedică una din pagini a fi ecărei luni ale anului 2018 aniversării 
Centenarului României, reținându-vă atenția la evenimentele cele mai semnifi cative care s-au 
petrecut în anul Marii Uniri.

Vă așteptăm cu sugestii ale materialelor de publicat conținând evenimente ale anului 1918. 
Planifi căm a sărbători împreună Ziua Marii Uniri, Sâmbătă, 1 Decembrie 2018.

Vă rugam să adesați sugestiile dumneavoastră grupului de inițiativă, 
pentru metropola PORTLAND – VANCOUVER:
Andreea Bodea (503.784.6169), George Horga (503.421.8643), Persida Stana (503.803.8085), 
Nelu Ciorba (503.708.3384)

100 de ani de la Marea Unire
Întâlnire 7 Mai 2018, noon - Restaurant Monarch - Clackamas, OR

Participanți:
(de la stânga la dreapta)
Călin Buzaș - Pastor Bis Baptistă 
Vancouver; 
Nelu Ciorba - RomanianTimes; 
Daniel Ciobanu - Pastor Bis. 
Adventistă Portland, Membru în board-
ul Centrului Cultural Român; 
Gabriel Agoston - Preot  Bis. Ortodoxă 
Sfânta Maria, Portland; 
George Horga - Vicepreședinte al 
Romanian American Society;
Bogdan Nichitean - Preot Bis. 
Ortodoxă Pogorârea Duhului Sfânt, 
Oregon City;
Vasile Muntean - Preot, Director 
Cultural al Centrului Cultural Român; 
Teodor Magda - Pastor Bis. Betezda; 
Avram Berghiano - Pastor Bis. Agape; 
Marius Marin - Președinte al Centrului 
Cultural Român;
Benedict (Beni) Simon - Vicepreședinte 
al Centrului Cultural Român; 
Vasile Cînpean - Pastor Bis. Filadelfi a.

Prezente și nu în poză: 
Larisa Louka - Agape Hospice, membră 
în board-ul Centrului Cultual Român; 
Marinela Buzaș - Romanian Times.

Agenda Detalii:

1. DATA:
 Sâmbătă 1 Decembrie 2018 orele 6:00 PM - 8:00 PM

2. LOCUL:
 George Horga, Marius Marin și Beni Simon vor căuta 3 variante posibile și 
ne vor informa cu detalii;

3. CONȚINUT
 Istoric al Unirii - în Power Point (max. 15 min)
 Mesaje legate de evenimentele Unirii
 Cântece patriotice
 Muzică corală
 Fanfară
 Orchestră
 Poezii patriotice

4. MENIU:
 Gustări și apă

5. MUZICĂ (numai în limba română):
 Grupuri
 Soliști români (propuneri):
  Daniel Prunariu
  Ana Maria Ferentz
  Florin Chiș

6. INVITAȚI SPECIALI (propuși și responsabili de contact)
 Prof. Adrian Cioroianu - Marius Marin
 Senator Titus Corlățean - Daniel Ciobanu
 Nadia Comăneci - Larisa Louka

7. TIMP DESTINAT punctelor de program: 5-10 minute

8. ȚINUTĂ  
 Festivă
 De preferință pentru cei ce pot: costume naționale

9. ACOPERIRE CHELTUIELI
 Prin participare cu bilet de intrare plătit.

URMĂTOAREA ÎNTÂLNIRE: 18 IUNIE seara (ora și locul vor fi  anunțate).
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 Nouă nu ne vine să credem! În ruptul capului nu ne vine să credem! După cei 
şaptezeci de ani de comunism în Uniunea Sovietică şi după patruzeci de ani de comunism în 
Europa de Răsărit, mai vrea cineva să repete tragedia? Da, da, da!   În Europa de Apus şi în 
Statele Unite ale Americii se lucrează intens şi cu mare zel şi entuziasm la realizarea visului 
lui Karl Marx de a crea societatea comunistă!
 La protestele noastre că experimentul acesta a creat iadul pe pământ, ni se răspunde 
candid că cei ce au condus experimentul în ţările noastre au greşit, nu   l-au aplicat corect, dar 
acum se va aplica în mod corect şi cu siguranţă va produce societatea ideală.
 Cei ce au lansat lupta aceasta au fost cunoscuţi sub numele de şcoala de la Frankfurt, 
care şi-au început activitatea prin anul 1924.  Ei erau marxişti convinşi, dar îşi puneau 
întrebarea de ce revoluţia comunistă a început în Rusia înapoiată şi refuză să se producă 
în ţările avansate ale Apusului. Răspunsul lor a fost că în aceste ţări cultura este de vină că 
oamenii nu pornesc la revoluţie. Cu alte cuvinte, felul de a gândi creștin din aceste ţări este 
piedica. De aceea, trebuie să se producă mai întâi o revoluţie culturală, care să distrugă felul 
de a gândi şi structura existentă a societăţii şi să se producă un haos social din care singura 
ieşire să fi e revoluţia comunistă.
 Odată cu venirea lui Hitler la putere, profesorii marxişti de la Frankfurt s-au refugiat 
în America şi au fost primiţi cu braţele deschise la Universitatea Columbia din New York. 
Acolo, au decis să-şi aplice planul de a realiza o societate comunistă în noua lor ţară. Primul 
pas a fost să schimbe gândirea din universităţile americane, pe principiul că acolo unde este 
universitatea astăzi acolo va fi  toată societatea peste douăzeci de ani. Ei au început prin a 
umple universităţile de profesori marxişti. Paralel cu aceasta au acreditat ideea că credinţa 
în Dumnezeu este contrară ştiinţei şi că, deci, religia creştină n-are ce căuta în şcolile de 
stat. Printr-o acţiune în justiţie bine argumentată, au reuşit să facă să fi e ilegal ca cele zece 
porunci să mai fi e afi şate pe pereţii claselor de şcoală. Orice menţionare a lui Dumnezeu şi 
a credinţelor creştine şi a moralei creştine au fost declarate ca fi ind acţiuni politice, şi numite 
„incorectitudine politică”.
 Marxiştii de la Frankfurt au ajuns repede la concluzia că cel mai bun aliat al lor 
în demolarea creştinismului este Sigmund Freud, care atunci mai lucra atunci la Viena. 
Combinaţia dintre marxism şi freudism a fost făcută cu scopul de a convinge lumea că 
creştinismul este o ideologie nu numai neadevărată, ci şi una care duce la nefericirea omului 
şi a societăţii. Pentru ca omul să fi e fericit, spunea teoria lui Freud, atât bărbatul cât şi femeia 
trebuie eliberaţi din cătuşele căsătoriei, trebuie convinşi să treacă la sex fără inhibiţii şi limite 
şi să renunţe la orice alte tabu-uri pe care le-au învăţat de la religia creştină. Formele de 
sexualitate care până atunci erau considerate drept „anormale” (cum ar fi  homosexualitatea, 
lesbianismul, etc.), trebuia să fi e acceptate ca fi ind mai atrăgătoare decât viaţa sexuală din 
familie. În special copiii şi tineretul trebuia să fi e învăţaţi felul acesta de viaţă. De asemenea, 
pornografi a şi nudismul de orice fel trebuia să fi e 
promovate ca absolut normale şi dezirabile.
 Să reţinem că scopul urmărit era desfi inţarea 
societăţii creştine, destrămarea structurilor sociale 
existente, până când se va ajunge la un asemenea haos 
încât oamenii să dorească societatea nouă, socialistă, 
apoi comunistă.
 Timp de zeci de ani, această ideologie a fost 
predată mai ales în universităţi, unde era prezentată 
cu numele inocent de „corectitudine politică”. Unii 
i-au spus „marxism cultural”.  Alţii fac tot ce pot să 
evite cuvântul „marxism”. Apoi, imediat după 1960, a 
izbucnit în universităţile din Apus şi din Statele Unite, 
revolta studenţească anticreştină şi pro sex fără limite. 
Această revoltă a dus la legalizarea pornografi ei, la 
legalizarea avortului, la legalizarea căsătoriilor între 
homosexuali şi lesbiene şi alte asemenea forme de 
„viaţă nouă”. 
Îndată după al doilea război mondial, trei dintre 
profesorii marxişti germani s-au întors la Frankfurt, au 
obţinut acolo poziţii de conducere şi au implementat 
şi în Germania acţiunile care au avut atâta succes în 
America.
 Odată cu revoluţia sexuală a tineretului de 
după 1960, marxiştii, atât cei din Germania, cât şi 
cei din America (conduşi acolo de Herbert Marcuse, 
germanul care a rămas să perfecteze acţiunea de 
acolo), au considerat că sexul fără limite şi lipsa de 
orice moralitate este cea mai bună metodă de a distruge 
structura societăţii. De asemenea „eliberarea femeii 
din închisoarea familiei” devine parte din mişcarea 
marxistă a cărui scop fi nal este distrugerea societăţii 
actuale în aşa mod încât oamenii să dorească societatea 
comunistă. Pervertirea copiilor prin confuzia de gen 
(homosexuali, lesbiene, transgenderi) face şi ea parte 
din acest plan diabolic.
 Mişcarea marxistă a câştigat teren enorm în 
Germania. Vezi pentru aceasta cartea Gabrielei Kuby, 
„Revoluţia sexuală globală – distrugerea libertăţii în 
numele libertăţii” (publicată în româneşte în 2015, 
la Humanitas). Promotorul acestei mişcări marxiste-
comuniste la Bruxelles este luxemburghezul Jean-
Claude Junkers, Preşedintele Comisiei Europene, 
iar elevul lui favorit este Klaus Iohannis (saşii din 

Iosif Țon, Portland Oregon

Încercarea de reînviere a comunismului

deluxbridal@gmail.com
          503-860-7093DeLux Bridal 
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România sunt originari din Luxemburg!).
 Îndată după al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a reuşit să impună 
comunismul în ţările din Europa centrală şi de răsărit şi timp de 40 de ani am trăit iadul pe 
pământ produs de ideologia marxistă. Pentru noi este un şoc să afl ăm că intelectualitatea din 
Europa de apus a îmbrăţişat ideologia care duce la comunism! Dar trebuie să precizăm 
că mulţi intelectuali apuseni nu-şi dau seama că ceea ce propagă ei este drumul spre 
comunism. Chiar şi din ţările noastre (foste comuniste) mulţi nu-şi dau seama spre ce se 
îndreaptă această ideologie!
Domnul Iohannis nu este atât de naiv încât să nu-şi dea seama unde vrea domnul Junkers să 
ducă Europa!
 O clarifi care. Domnul Iohannis i-a numit pe cei ce vor căsătorie numai între un 
bărbat şi o femeie „fanatici religioşi”. Ce înseamnă aceasta? Răspund eu: Un om religios 
„fanatic” este un om care ia foarte în serios religia lui şi este pasionat pentru religia lui, 
fi ind gata chiar şi să moară pentru ea. Care este opusul la religios fanatic? Este un om care 
are o religie „formală”. Adică, el merge din când în când la biserică, dar o face mai mult 
„de formă”. Adică, el nu dă mult pe religia lui. Şi, la strâmtoare, lui nu-i este greu să-şi 
abandoneze religia.
 Domnul Iohannis este de religie luteran. Dar el nu este „fanatic”. Atunci, el este un 
luteran „de formă”. Iată de ce a îmbrăţişat el ideologia anti-creştină care vrea să introducă în 
societatea noastră ateismul ateu, conceput pentru a reintroduce comunismul în ţara noastră!
Poate că dânsul protestează faţă de această interpretare. Dar logica tuturor celor expuse mai 
sus ne duce la această concluzie!
 Cele trei milioane de români care cer ca în Constituţie să fi e înscris că numai un 
bărbat şi o femeie pot alcătui o familie, sunt oameni care iau în serios religia lor creştină 
(indiferent de ce cult creştin aparţin). Domnul Iohannis se opune tuturor acestora. Noi am 
crezut că el este creştin şi că îşi ia în serios creştinismul lui. Acum vedem că el ni se opune. 
Cu aceasta, el se înstrăinează de creştinii români care îşi iau în serios credinţa.
 Vă las pe toţi să trageţi concluziile!
 Iată că în 2016, în Statele Unite a apărut un candidat la preşedinţia ţării care se 
declara pe faţă „socialist” şi care era aproape să câştige la alegerile preliminare. Iar acum, 
citim să 57% dintre tinerii americani ar prefera să trăiască în comunism! Aceste fapte arată 
cât de mare succes a avut aici mişcarea marxist-comunistă.
 Minunea lui Dumnezeu este că în atmosfera aceasta alegerile au fost câştigate de 
Donald Trump, care a declarat pe faţă că este creştin şi că vrea să redea libertate creştinismului 
evanghelic! Nu este de mirare că  stânga „democrată” este atât de furios dezlănţuită împotriva 
lui! Este un război pe viaţă şi pe moarte între marxism şi gândirea creştină!
 Isus Cristos ne-a învăţat că de la început Creatorul i-a făcut pe oameni „parte 
bărbătească şi parte femeiască” (Evanghelia după Matei 19:4). Atunci când vom înscrie în 
Constituţie că familia este alcătuită dint-un bărbat şi o femeie, vom arăta lumii întregi că noi 
suntem urmaşii lui Isus Cristos, adică suntem creştini.
 Să nu lăsăm pe nimeni să ne oprească. Nici măcar pe Preşedintele ţării!
 Rugați-vă pentru România, Statele Unite si Europa, și în lumina acestui articol!

selling wedding dresses and bridesmaid dresses 

mailto:deluxbridal@gmail.com
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Pagină realizată de Marian Petruța
e-mail: vreausaintreb@yahoo.com

În memoria lui Aaron Elster 

Fostul ministru al sănătății bursier Eisenhower

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu s-a afl at de curând într-o vizită la Chicago. 
Acesta a avut o întâlnire consultativă cu câțiva zeci de membri ai comunitatiii românești 
din zonă. Cu acest prilej el a povestit celor prezenți despre cum a ajuns să facă parte din 
guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș, experiența lui profesională, dar și despre Platforma 
România 100 și proiectele de viitor. 

Cei prezenți au putut dialoga și pune întrebări acestuia, întâlnirea cu românii din comunitate 
extinzându-se pe o durată de mai multe ore. 

Vlad Voiculescu se afl ă în Statele Unite cu o bursă Eisenhower și face o serie de vizite prin 
mai multe orașe americane pentru a dialoga cu membri ai comunităților românești.

Săptămâna aceasta, pe un autobuz din Chicago,  am văzut o reclamă, cu un prieten 
drag, Aaron Elster. Era o invitație la muzeul Holocaustului din zonă, pentru a dialoga cu  
holograma acestuia. Pentru moment m-am bucurat, pentru că nu-l mai văzusem de anul 
trecut, dar apoi mi-am amintit faptul că îmi spusese că ea va fi  făcută publică abia după 
moartea lui. Când am realizat că ceva nu este în ordine, am căutat pe internet și am afl at 
cu tristețe că, pe 16 aprilie, acesta, ne-a părăsit.  
Holograma lui este parte dintr-un proiect demarat de muzeu, în colaborare cu University of 
Southern California, a costat câteva milioane de dolari și este o idee extrem de inovatoare. 
Chiar și după ce vor dispărea din viață, mai mulți supraviețuitori ai Holocaustului 
vor dăinui holografi c, adică vor putea apărea tridimensional în fața publicului, iar cu 
ajutorul unui program gen Siri, vizitatorii le vor putea adresa întrebări iar aceștia le vor 
răspunde. 

Îmi povestise entuziasmat despre acest proiect în urmă cu doi ani, 
când fusese în California, unde timp de patru zile, a fost fi lmat  
răspunzând la aproximativ 1800 de întrebări despre holocaust și 
viața sa. “Este incredibilă tehnologia asta, voi fi  nemuritor” îmi 
spunea atunci, Aaron, zâmbind. “Copii vor  avea ocazia să mă 
vadă și să le răspund la fel ca acum, chiar și atunci când nu voi 
mai fi  de mult prin zonă.” 
Aaron Elster avea 86 de ani. La vârsta de 11 ani, alături de o soră mai 
mare și un unchi, au fost singurii supraviețuitori din familia lor, și  
printre cei câțiva zeci rămași în viață,  dintr-un sat, cu aproximativ 
5000 de evrei, din Polonia. După război a ajuns în America unde 
a trăit prin orfelinate, apoi și-a făcut o familie și-a avut o carieră 
în domeniul asigurărilor. A scris o carte autobiografi că intitulată “ 
I still see her hunting eyes”  în memoria surorii lui de doar câțiva 
anișori, ucisă de naziști, alături de părinții. În ultimii 20 de ani a 

Campania Boeing din Chicago și cea europeană Airbus vor 
pierde un contract, ce, împreună, se ridică la 39 miliarde de 
dolari, datorită retragerii Statelor Unite din tratatul nuclear 
avut cu Iranul și noilor sancțiuni impuse acestuia. Cele 
două companii vor pierde licențele de furnizare de echipa-
mente și avioane către Iran, informează șeful Trezoreriei 
americane, Steven Mnuchin, citat de Chicago Tribune.

Firmele cu contracte în derulare vor avea între 3 și 6 luni 
să și le încheie. Companiile care importă petrol din Iran 
vor fi  obligate și ele să-și reducă importurile. Restricțiile 
vor include și domenii precum transportul, energie, metale 
prețioase și semiprețioase, cât  și alte produse.

Marea Britanie, Franța, Rusia și China, țări cosemnatare ale 
tratatului cu Iranul, au afi rmat că vor continua să onoreze 
înțelegerile din tratat. “Uniunea Europeană este interesată să 
mențină și continue tratatul” a declarat Federica Mogherini, 

SUA într-un posibil război cu Iranul ?!

ținut numeroase prelegeri elevilor de la școlile din zona Chicago, pe care îi îndrăgea 
enorm și cărora le povestea experiența lui tragică din copilărie. L-am ascultat de multe 
ori vorbind cu pasiune copiilor și văzând în el, chiar și la cei peste 80 de ani ai săi un 
sufl et extrem de cald și tânăr.  Acesta îi încuraja pe elevi să nu se dea bătuți, să aibe 
încredere în ei și să depășească orice obstacole. Totodată a fost unul din fondatorii 
muzeului Holocaustului din Skokie, Illinois, unde a servit ani la rând în funcția de 
vicepreședinte. Povestea lui am mai relatat-o  acum doi ani în paginile ziarului, personal 
simțindu-mă privilegiat că am avut ocazia să îl cunosc și să petrecem timp împreună, 
de-a lungul anilor. 
Odihnește-te-n pace dragă Aaron!

un important diplomat european. Turcia a anunțat că și ea 
va ignora sancțiunile impuse de SUA.

Pe de altă parte, Israelul și Arabia Saudită sunt două din 
țările care au salutat retragerea SUA din tratat.

Anul trecut, John Bolton, cel care de curând a devenit 
consultantul președintelui Donald Trump pe probleme 
de securitate națională, își exprima clar dorința înlăturării 
conducerii de la Teheran, până în 2019, declarând, într-o 
intervenție televizată, că: “de peste 10 ani de când vin la 
această reuniune (n.r. Grand Gathering of Iranians for Free 
Iran) am declarat că politica Statelor Unite ar trebui să fi e de 
înlăturare a regimului de la Teheran. Acțiunile și obiectivele 
regimului nu se vor schimba, drept urmare singura soluție 
este să schimbăm regimul însuși. De aceea până în 2019 
noi cei de aici vom celebra în Teheran”.  

mailto:vreausaintreb@yahoo.com
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Politică 15

Începând cu data de 1 mai 2018, cetățenii UE care călătoresc sau locuiesc în afara 
Uniunii vor putea benefi cia de asistență consulară din partea oricărui stat membru 
în caz de nevoie, atunci când statul lor de origine nu este reprezentat în țara terță 
în care se afl ă. Noile norme specifi că, de asemenea, modul în care statele membre 
colaborează, în baza unor planuri comune de urgență, astfel încât cetățenii UE care 
nu dispun de o reprezentanță diplomatică să benefi cieze de protecție, în cazul unor 
crize sau dezastre naturale.

Pe lângă asistența oferită în caz de criză, cetățenii UE pot solicita, de asemenea, 
protecție consulară în cazul unor boli grave, atunci când cad victimă unei infracțiuni, 
când sunt arestați sau când își pierd sau li se fură pașaportul. Cererile de eliberare a 
unor documente de călătorie în regim de urgență reprezintă mai mult de 60% din 
cazurile de asistență consulară acordată cetățenilor care nu dispun de reprezentanțe 
diplomatice.

Comisia Europeană va colabora strâns cu acele state membre care încă nu au fi nalizat 
transpunerea normelor în legislația națională, astfel încât să fi e asigurată o punere în 
aplicare rapidă a acestora.

ec.europa.eu

 (continuare din pagina 5)

***

1. Când vin americanii?

Acestă interogaţie la nivel social a fost conturată ca un strigăt 
pentru libertate în perioada postbelică. Ea a cuprins un 
orizont de așteptări mari, dar nematerializate, transformate 
ulterior într-un depozit de sentimente neîmplinite, transmise 
de la o generație la alta sub forma unor acțiuni motivate de 
speranță sau frustrare.

Am identifi cat două regiuni unde acest sentiment a fost şi 
mai este prevalent:

- (1) regiunea Atlanticului de nord, în unele țări europene (în 
special est-europene) aliate militar cu Statele Unite, precum 
și:

- (2) regiunea Pacifi cului de sud, la unele populații din 
Oceania (şi descris de antropologi).

Fiecare dintre aceste paradigme social-culturale prezintă 
implicații strategice.

2. Paradigma atlantică

În Europa de Est, așteptările pentru o sosire a americanilor 
s-au conturat începând cu invazia din Normandia de la 6 
iunie 1944. Dar în primăvara anului 1945, când armatele 
americane și ruse se îndreptau spre Berlin din direcții opuse, 
mai multe națiuni est-europene au fost prinse în jocurile 
de interese ale acestor doi actori principali. Acest lucru s-a 
datorat unui acord anterior dintre SUA şi Uniunea Sovietică 
prin care demarcau zonele de interese ale celor doi aliaţi.

În Cehia, de exemplu, membrii rezistenției anti-germane ai 
Insurecţiei de la Praga (5 mai - 8 mai 1945) nu au putut 
convinge armata americană să intervină, deși unitățile 
americane erau la aproape 20 de kilometri (12 mile) distanță 
și puteau ocupa orașul în doar câteva ore. Dar politicienii 
americani din administrația lui Harry S. Truman și generali 
ca Omar Bradley, pentru a nu îi aliena pe sovietici, și-au forțat 
militarii să joace un rol pasiv și nu i-au permis generalului 
George Patton să ocupe Praga, deşi venirea americanilor 
a fost mult dorită și așteptată de majoritatea populației (cu 
excepția simpatizanților pro-sovietici). https://en.wikipedia.
org/wiki/Prague_uprising

Venirea americanilor: Paradigme socio-culturale atlantice şi pacifi ce
de Tiberiu Dianu

În România, fostă membră a Axei, după trecerea ei de 
partea Aliaţilor la 23 august 1944, așteptările neîmplinite 
ale populației, de a fi  eliberată de trupele americane, au 
avut parte de un curs mai dramatic al evenimentelor. 
Luptătorii anti-comunişti din Munţii Carpaţi, conduşi 
de foști ofi țeri ai armatei regale, au reușit să opereze 
relativ efi cient, dar limitat, împotriva armatei sovietice 
şi a administraţiei comuniste româneşti. Rezistenţa lor a 
durat de la sfârșitul anilor 1940 până la începutul anilor 
1960, când a fost înăbuşită de autorităţi. http://www.
cinemagia.ro/trailer/undeva-in-est-930/

Sentimentele mixte de speranță și frustrare au persistat 
ulterior, chiar şi după căderea comunismului în 1989. 
https://www.youtube.com/watch?v=75NoNVMkQwU

Nevenirea americanilor, atât în   perioada postbelică, dar 
și în perioada postcomunistă, a fost o temă exploatată 
generos de cinematografi a locală, fi ind recompensată 
cu premii la diverse festivaluri de fi lm internaționale.

3. Paradigma pacifi că

Cu un fenomen similar s-au confruntat și unele populaţii 
din Oceania, în special în Melanezia. https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Pacific_
Culture_Areas.jpg

Aceste așteptări neîmplinite s-au manifestat parțial sub 
forma unor culte de cargou. https://en.wikipedia.org/
wiki/Cargo_cult

Cultele de cargou au apărut iniţial ca o sinteză 
a elementelor locale și străine ce implicau idei 
de abundenţă a bunurilor şi de ajutor din partea 
strămoșilor. Mai târziu, în special în timpul și după 
cel de-al Doilea Război Mondial, cultele din Oceanul 
Pacifi c erau asociate mai ales cu desanturile americane 
de echipament militar şi provizii furnizate trupelor de 
la sol şi băştinaşilor, cu mare impact asupra stilului de 
viaţă al celor din urmă.

După 1945 americanii şi-au abandonat bazele aeriene, 
iar desanturile de provizii au încetat. În consecinţă, 
liderii locali şi-au dezvoltat culte prin care promiteau 
livrarea de bunuri ca ofrande din partea strămoşilor sau 
din alte surse. http://googlesightseeing.com/2008/02/
john-frum-day/

Sentimentul de nostalgie a fost extrem de intens încă de 
atunci, făcându-i pe membrii cultelor să imite anumite 
activităţi de rutină ale militarilor americani, precum 
instrucţia, paradele şi semnalizările de aterizare pentru 
avioane. Vezi VIDEO aici. https://www.youtube.com/
watch?v=dVZ9bPRTiIA

Vechile culte de cargou îşi au obârşia în “Mişcarea 
Tuka”, apărută în 1885 în insulele Fiji. http://www.
newworldencyclopedia.org/entry/Cargo_cult

Cultele de cargou, precum şi unele manifestări greșit 

interpretate drept culte de cargou, sunt încă active în țări 
ca Vanuatu, Papua Noua Guinee, precum și în alte zone ale 
Oceaniei. Dintre acestea, menționăm:

- (1) Cultul “John Frum (America)” din Vanuatu; https://
en.wikipedia.org/wiki/John_Frum

- (2) Cultul Johnson din Papua Noua Guinee. https://
en.wikipedia.org/wiki/Johnson_cult

4. Implicații strategice

Toate aceste manifestări de simpatie pentru armata şi 
valorile americane trebuie, în mod evident, apreciate şi 
susţinute corespunzător pentru loialitatea și durabilitatea 
lor în timp.

Atitudinile pro-americane din Europa de Est au fost un 
element constant încă din perioada de după 1920. În 
consecință, aceste națiuni trebuie încurajate și recompensate 
(pentru a nu reveni la vechile lor frustrări) prin implicarea 
lor mai activă împotriva tendinţelor expansioniste ale 
Rusiei spre vest, înspre Oceanul Atlantic.

La rândul lor, atitudinile pro-americane ale populațiilor 
din Oceania s-au manifestat şi ele constant încă din 
timpul războiului hispano-american din 1898. Prin 
urmare, actuala administrație americană ar trebui să 
refl ecteze la o construcție reînnoită a principalelor sale 
teritorii din Oceanul Pacifi c (Guam, Insulele Mariane, 
Samoa Americană) şi Marea Caraibelor (Insulele Virgine 
Americane, Puerto Rico), precum şi a celor trei state 
asociate – aşa-numitele ţări COFA - din Oceanul Pacifi c 
(Insulele Marshall, Republica Palau şi Statele Federate 
ale Microneziei). Această construcție reînnoită ar trebui să 
vizeze neutralizarea actualelor tendinţe expansioniste ale 
Chinei şi Rusiei spre est, înspre Oceanul Pacifi c.

 

NOTĂ – Dreptul de reproducere a articolului, în varianta 
engleză în original şi varianta română în traducere, aparţine 
autorului şi este folosit cu permisiunea acestuia. Versiuni ale 
articolului au fost publicate anterior de revistele SAIPAN 
TRIBUNE http://www.saipantribune.com/index.php/
when-are-the-americans-coming/, CARIBBEAN NEWS 
NOW! http://www.caribbeannewsnow.com/headline-
Commentary%3A-The-arrival-of-the-Americans%3A-
Atlantic-and-Pacifi c-paradigms-33011.html şi MARIANAS 
VARIETY http://www.mvariety.com/cnmi/cnmi-news/
editorials/103320-opinion-the-americans-are-coming-
atlantic-and-pacifi c-paradigms .

 

TIBERIU DIANU, autor de cărţi şi multiple articole 
de drept, politică şi societăţi postcomuniste, locuieşte şi 
îşi desfăşoară activitatea în Washington, DC şi poate fi  
urmărit pe MEDIUM. https://medium.com/@tdianu

În Ierusalim recunoașterea istoriei a făcut istorie

de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com

adevărul. Adevărul și pacea sunt interconectate. O pace construită pe minciuni se 
va prăbuși pe stâncile realității din Orientul Mijlociu. Puteți construi pacea numai pe 
adevăr, iar adevărul este că Ierusalimul a fost și va fi  întotdeauna capitala poporului 
evreu, capitala statului evreu. Adevărul, pacea și justiția - ca și Curtea Supremă 
de Justiție aici, Hanan Melcer, poate atesta ceea ce avem și în care credem noi.
 Proorocul Zaharia a declarat acum mai bine de 2500 de ani: “Așa vorbește 
Domnul:” Mă voi întoarce la Sion și voi locui în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul va fi  
numit Cetatea Adevărului”.
 Fie ca deschiderea acestei ambasade în acest oraș să răspândească adevărul 
pe larg și fi e ca adevărul să promoveze o pace între Israel și toți vecinii noștri.
 Domnul Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii și să 
binecuvânteze Ierusalimul, capitala eternă, nedivizată a Israelului”.
 Imediat după cuvântarea primului ministru, pastorul evanghelic John Hagee 
a cerut audienței să se bucure cu toții în cântare: “Putem să strigăm cu toții Aleluia” 
Ceremonia s-a încheiat cu un program de cântări de laudă aduse Domnului Dumnezeu.
 Este un eveniment istoric cu profunde semnifi cații escatologice și care ne 
confi rmă din nou că trăim vremurile din urmă.

Asistență consulară pentru toți cetățenii UE 
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„Tragedie şi Triumf” ţese o pânză nevăzută între Dumnezeu şi Omenire

Ţie, care citeşti aceste rânduri, permite-mi 
să-ţi pun o simplă întrebare: ai fost vreodată 
inspirat de o carte cu atâta intensitate, încât 
cuvintele pe care le-ai parcurs să-ţi ghideze 
paşii spre zări îngemănate cu răspunsuri la 
atâtea întrebări care nesoluţionate, au săpat 
un vid în viaţă ta?
Însă o dată întoarsă şi ultima pagină, o 
dată atins şi ultimul cuvânt, pentru tine să 
însemne de fapt, primul pas făcut spre o 
destinaţie în care ştii că speranţa te inundă 
când eşti încărcat de îndoială, zâmbetul, 
când eşti rănit de lacrimi, pacea, când frică 
te imobilizează spiritual, o destinaţie unde îl 
găseşti pe Dumnezeu şi implicit, te regăseşti 
pe ţine, eliberat şi împlinit, fericit, reînnoit 
în atitudine şi sufl et. Şi mai mult ca sigur, 
nu este o coincidenţa. Cartea respectivă 
nu a zăbovit din întâmplare, în mâinile 
tale. Uneori, uităm sau pur şi simplu, nu 
conştientizam puterea pe care Cuvântul o 
are asupra vieţii noastre. E de ajuns însă, 
să ne lăsăm prinşi de primele rânduri ale 
Epistolei Iubirii, că să ne dăm seamă cât 
adevăr răzbate din mesajul apostolului Ioan: 
„La început a fost Cuvântul şi Cuvântul era 
cu Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul”.
Printre multitudinea de cărţi care au fost 
scrise în lumea întreagă şi care au avut acest 
efect uimitor se număra la loc de cinste, şi 
„Tragedie şi Triumf”. Dacă această carte a 
ajuns, evident, nu din întâmplare, în mâinile 
tale, înainte de a-i deschide coperţile, 
îngăduie-mi să-ţi împărtăşesc un secret. Vei 
răsfoi pagină după pagină şi poate nu îţi vei 
da seama de o subtilitate. Scriitoarea Ligia 
Seman a ţesut cu peniţa sa straşnică, o pânză 
nevăzută între Dumnezeu şi Umanitate. 

Firul ţesut cu migală, dincolo de cuvinte, 
pe care îl vei simţi doar cu ochii sufl etului, 
este Dragostea inegalabilă a Mântuitorului. 
Acest unic liant te va ghida fără să îţi dai 
seama, de la deznădejde la speranţă, de la 
tristeţe la fericire, de la răceală ostilităţii la 
căldura iubirii, de la îndoială la credinţî,  de 
la tragedie la triumf.

Speranţa înfl oreşte în sufl et de copil  
Cortina este data la o parte în ajunul sărbătorii 
de Craciun şi în prim plan este profi lată 
mulţimea adunată să privească splendoarea 
artifi ciilor care înfl oresc pe cer. Primele 
rânduri îţi vor dezvălui fără întârziere, 
conexiunea dintre Dumnezeu şi Omenire, 
care înmugureşte timid, în mijlocul mulţimii. 
Sămânţa este sădită în sufl etul unui copil 
de şase ani, care în inocenţa sa, crede fără 
umbră de îndoială, că artifi ciile se transformă 
în pietricele. Vlad, băieţelul care preţ de 
câteva cuvinte contopeşte în joacă, cerul cu 
pământul, nu renunţă aşa uşor la încrederea 
să că această comuniune este posibilă. „Dar  
tu mi-ai zis, răspunse copilul printre suspine, 
să caut steluţele din cer în zapadă”. Replica 
sa se adresează sorei lui, Ana, în vârstă de 
11 ani, cu care a pornit la cerşit pe străzile 
oraşului. Şi nici măcar ea, nimeni şi nimic 
nu va putea să-i zdruncine ferma convingere 
că cerul ar fi  atât de aproape de pământ. Vlad 
va renunţa la monezi, la un balon în formă 
de inimă, pe care l-a primit în dar şi de care 
cu greu s-a putut despărţi, doar de dragul 
pietricelelor, ca singură dovadă palpabilă că 
a reuşit să atingă cerul. Acest detaliu ne va 
duce cu gândul la creştinii adevăraţi, care 
sunt gata să renunţe la orice le-ar sta în cale, 
în călătoria lor către Împărăţia Cerească. 
Ligia Seman reuşeşte uimitor să surprindă 
acea punte de legătură suspendată între 
Dumnezeu şi Omenire. Ea creionează subtil, 
imaginea omenirii, care apare întruchipată 
în diferite ipostaze, în mijlocul ei strecurând 
de fi ecare dată, candela iubirii, a speranţei şi 
a credinţei.
Familia săracă în mijlocul căreia cei doi 
fraţi trăiesc, alături de părinţii lor şi încă doi 
frăţiori este una dintre ipostaze. Aici sunt 
surprinse deznădejdea, violenţa, cruzimea, 
zbaterile interioare ale unei lumi decăzute, 
care încearcă prin forţele proprii să atingă 
lumina. Tatăl, Dumitru Miron, care cândva, 
se bucura de un serviciu bun şi fusese 
respectat de prieteni, vecini, a ajuns un beţiv, 

un căutător prin gunoaie, un părinte care îşi 
trimitea copiii la cerşit pentru a nu muri de 
foame. Soţia lui, Valeria, care cândva, fusese 
„o doamnă”, cum o numeşte el, ajunge să 
trăiască între vis şi realitate. Încercările lor 
de a îndrepta lucrurile sunt înlănţuite de 
deznădejde, care le închide orice portiţă 
de schimbare. Mama nutreşte dorinţă de 
a se schimbă, dar în momentul în care a 
impartaseste aceste gânduri cu soţul ei”, 
el, a prea deznădăjduit, nu-i dădea voie să 
spere în schimbare”. Şi iată că şi de această 
data, elementul surpriză, care stabileşte 
conexiunea între Dumnezeu şi Omenire îşi 
face prezenţa în sufl etul copiilor, a căror 
speranţa pâlpâie neîncetat, pentru că inimile 
lor atât de dormice de iubire avuseseră 
capacitatea de a separa orice umbră de durere 
sau suferinţă care ar fi  putut să întineze 
strălucirea unor pietre preţioase şi rare din 
memoria lor”. Cititorul va fi  ghidat spre 
abisuri din care va avea impresia că nu va 
mai revedea lumina. Aşa se face că familia 
amintită sfârşeşte tragic, chiar în momentul 
în care speranţa de schimbare pâlpâia mai 
strălucitor. Mama este omorâtă de soţul ei 
afl at sub infl uenţa băuturii, iar copiii sunt 
despărţiţi şi trimişi la diferite orfelinate din 
ţară. Lumea continuă să fi e întruchipată 
printre rânduri, de data aceasta purtând 
chipul orfelinatului unde Vlad va vieţui timp 
de cinci ani. Orfelinatul se va dovedi a fi  un 
teritoriu în care speranţele sunt zdrobite cu 
ajutorul curelei. Doroftei, în vârstă de 22 de 
ani, aşa-numitul „asistat”, este elementul 
negativ, care va spulbera speranţele celor 
mai mici, călcând în picioare orice mică 
speranţa care s-ar ivi, precum o geană de 
soare ce se iveşte printre norii care au uitat 
să calatorească. Şi culmea ironiei, tocmai el 
este acela care percepe ceea ce nu ar tebui să 
fi e considerată iubire: „Când îţi pasă de altul, 
doar pentru că lui i-a păsat mai întâi, e doar o 
formă de ipocrizie”, consideră Doroftei.

Iubirea Mântuitorului îmbrăţişează o 
lume deznădăjduită 

Şi poate vei avea impresia că scriitoarea 
va permite chiar şi preţ de o pagină, ca 
legătura dintre Dumnezeu şi Umanitate 
să fi e întreruptă defi nitiv. Însă cu ochii 
sufl etului, vei păşi peste un alt pod 
suspendat între Tragedie şi Triumf, exact 
când te aştepţi mai putin. În mijlocul 
copiilor loviţi de soartă, care trăiesc în 

(continuare  în pagina 17)

întunericul îndoielii, răsare cel mai frumos 
vlăstar al speranţei şi luminii. Numele lui 
este Călin Barbu, băiatul în vârstă de zece 
ani, care speră cu atâta intensitate că mamă 
lui îşi va respecta promisiunea şi va veni 
să îl ia cu ea, în Germania.  Vă spun eu, 
povestea Laurentia, bucătăreasa cu care 
vorbise copilul, vă spun eu că băiatul asta 
frumos, inteligent şi sensibil e o voce a lui 
Dumnezeu pentru noi, pentru a ne face şi 
noi mai buni cu ceilalti”.  Speranţa lui Călin 
este atât de vie şi strălucitoare, că nici o 
ameninţare, bătaie sau cel mai dur cuvânt 
de descurajare rostit vreodată de Doroftei, 
pentru care „speranţele atât de frenetice 
ale lui Călin îi erau duşmani cruzi”, nu 
vor reuşi să îi stingă fl acăra, nici măcar 
nerespectarea promisiunii mamei sale. 
Călin va decide cu orice preţ să alerge în 
fi ecare zi spre dealul din vârful căruia va 
putea să scruteze mai bine orizontul, care 
credea că o va aduce pe mama sa. Şi acolo, 
pe deal, omenirea va cădea în genunchi, cu 
sufl etul zdrobit, la pieptul Mântuitorului, 
unde va găsi Dragostea unică, singura care 
îmbrăţişează cu atâta căldură, care vindecă 
orice rană, care şterge lacrimile din ochii 
durerii.
Autoarea pictează sublim această întâlnire, 
pe care o regăsim personifi cată cu atâta 
graţie. Călin, băiatul însufl eţit de atâta 
speranţa să îşi revadă mama, va alergă 
din nou pe deal. Nimic nu-i va putea sta 
în cale, nici măcar febra care îi cutremură 
trupul, dintele pe care îl pierde, grăbindu-
se să atingă vârful dealului. Şi speranţa 
lui va fi  răsplătită din plin. Tânărul preot 
Mihai Stâncă îi va sări în cale şi îi va aţinti 
privirea spre Calea Adevărată, Dragostea 
lui Dumnezeu. Şi ”copilul cu sufl et” (cum 
îl numeşte preotul), va adormi la pieptul 
preotului, eliberat de orice dezamăgire, 
durere, lacrimă, însă încununat cu atâta 
mângâiere, la care nu sperase niciodată 
”tocmai pentru că alte gânduri rele şi 
dureroase nu-l mai frământau, adormi 
„somn dulce, cu capul strâns lipit de acel 
piept din care ieşise glasul ce-l alinase cu 
cea mai scumpă mângâiere care se putea 
dărui unui sufl et de copil în suferinţă: 
Dumnezeu era Tatăl şi Mama lui”. Călin 
va deveni solul „Dragostei Supreme”, 
prin intermediul căruia scriitoarea va ţese 
conexiuni inimaginabile. El îşi va sacrifi că 
viaţa  pentru aproapele său, acesta fi ind 
prietenul său, Vlad.  Va accepta să fi e 
„calorifer” uman în locul său, pentru a 
usca şi cămaşa şi adidaşii lui Doroftei. „Eu 
am febră, îi spusea. Ia uite, ce temperatură 
mare! Puse mâna lui Vlad pe fruntea lui, 
cămaşa se usucă repede dacă o iau eu. Tu 
eşti rece ca gheaţa. Ia dă şi adidaşii!” Gestul 
sau nobil îl va costa viaţa, care într-un fi nal 
va aduce viaţă celui la care toată lumea 
se aştepta mai puţin, Miron Gură, copilul 
care găsea „o plăcere specială când din 
cauza lui sufereau alţii”. Scena se schimbă 
şi omenirea apare confi gurată de mediul 
rece al străzii. „Sufl et al străzii au atâţia în 
jurul nostru. Rătăcesc în nopţi nedormite 
sau chiar în tumultul zilei, pe întortocheate 
străzi ale amărăciunilor sufl eteşti şi ale 
singurătăţii. N-au un loc real al odihnei, 
decât un surogat trist şi iluzoriu, aşa cum şi-l 
creează copiii străzii inhalând aurolacul”.
Vlad va fugi de la orfelinat la vârsta de 11 
ani şi va ajunge să trăiască pe străzi, unde 
Dumnezeu va îmbrăţişa din nou Omenirea. 
De data această, punctul de legătură este 
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Arta comunicarii

“Cum imi inving dusmanii? Simplu: ii 
transform in prieteni!” Abraham Lincoln

Cred ca sfatul lui Lincoln ar trebui urmat, daca 
l-a ajutat pe el, sunt ferm convinsa ca ne va ajuta si pe 
noi, cei ce traim intr-o lume mai dura si mai pragmatica 
decat lumea secolului XIX. Majoritatea dintre noi suntem 
nevoiti sa interactionam zilnic cu persoane difi cile, fi e pe 
plan profesional sau in cercul nostru mai restrans,familie 
si prieteni. Nu ne este greu deloc sa recunoastem aceste 
persoane: mereu nemultumite, agresive, critice, insistente, 
arogante, insolente, lipsite de bun-simt, ostile, sarcastice, 
refuzand sa-si asume responsabilitati, gata oricand sa-i 
invinovatesca pe cei din jur, putin inclinate sa asculte 
punctele de vedere ale celorlalti sau mai rau, respingandu-
le din principiu pentru ca doar ei au intotdeauna dreptate…
si lista ar putea continua. 

Intr-o lume ideala, pur si simplu i-am evita! In 
lumea reala insa ne sunt colaboratori, sefi , colegi, parteneri 
de viata, rude apropiate sau chiar prieteni. In unele cazuri 
ruperea relatiilor cu astfel de persoane implica niste 
costuri prea mari, de aceea pentru a le face fata cu succes 
avem nevoie sa invatam cum gandesc, care sunt temerile 
lor cele mai profunde, motivatia actiunilor si de ce fac 
ceea ce fac. 

Comunicarea verbala intre doua persoane implica 
la un moment dat si nasterea unor confl icte. Aceasta 
situatie aduce teama in sufl etul nostru si incercam pe cat 
posibil sa evitam confl ictele in special cu cei ce ne sunt 

***

apropiati si fata de care avem o afectiune. Confl ictele 
sunt cauzate de diferente de opinie si se agraveaza atunci 
cand nu reusim sa ascultam si nevoile celui de langa noi. 
Intr-o discutie contradictorie avem sansa de a descoperi 
la ce anume nu ne-am gandit dintr-o situatie data. Orice 
parere diferita de a noastra ne largeste orizontul si totdata 
ne imbogateste imaginea creata de noi. Totul este sa 
avem o deschidere inspre nou in abordarea problemei, sa 
fi m dispusi sa privim situatia dintr-un unghi diferit, prin 
prisma unei persone cu o experienta de viata diferita de 
a noastra.  Mai ales daca dorim intr-adevar sa rezolvam 
confl ictul, vom reusi sa vedem si punctul de vedere al 
celuilalt.

Pentru a ajunge la o rezolvare pasnica a oricarui 
confl ict exista mai multe elemente care isi aduc aportul; 
prima reactie intr-o situatie confl ictuala este atitudinea 
defensiva. Daca suntem atenti la aceasta atitudine s-ar 
putea sa descoperim ca in aceste momente pierdem 
multe informatii utile pentru rezolvarea situatiei.  

Inainte de a incepe sa ne gandim la ceea ce 
dorim sa transmitem, trebuie sa ascultam activ ceea ce are 
de spus interlocutorul. Este foarte important sa-i oferim 
sansa de a fi  ascultat si inteles. Uneori oamenii doresc doar 
pe cineva care sa-i faca sa se simta importanti si recurg 
la diverse metode pentru a se face ascultati. Adevarata 
problema se poate descoperi numai daca punem intrebari 
edifi catoare si ajugem la miezul problemei.

Trebui sa gasim puncte de acord, elemente 
asupra carora suntem de acord si sa insistam in primul 

         de Mara Circiu,  Atlanta, Georgia

rand pe ele. Acestea sunt cele pe care putem cladi un dialog 
care sa rezolve confl ictul si sa minimalizeze tensiunea. 
Monologul nu va rezolva situatia, ci dimpotriva va adanci 
disensiunea.

Greselile recunoscute reduc atitudinea defensiva 
pe care o are partenerul de dialog. Toata lumea greseste, 
greaseala este omeneasca si nu ne atinge cu nimic demnitatea 
daca admitem sincer ca am gresit si dorim o indreptare a 
situatiei. 

Uneori parerile celorlalti pot sa aduca noi elemente 
in discutie si este bine sa evaluam sincer si deschis faptul 
ca ne-au ajutat, asadar multumiti sincer interlocutorului. De 
multe ori, cei care ne contrazic doresc sa ne ajute si astfel 
vom reusi sa transformam dusmanii in prieteni. 

In orice situatie, retineti ca este important sa va 
pastrati autocontrolul, sa nu reactionati negativ, sa pastrati 
un limbaj al corpului neutru.  Orice actiune naste o reactie, 
si de cele mai multe ori reactia este o oglinda a actiunii 
initiale, ex.: ridici tonul, interlocultorul va ridica tonul si mai 
tare; zambesti, interlocultorul iti va zambi.  Nu te astepta 
la opusul reactiei, si nu cere mai mult decat esti dispus sa 
oferi!  Atitudinea pozitiva, optimismul sunt necesare in 
comunicare si mai ales compasiunea si intelegerea fata de 
nevoile si dorintele celui de langa tine.  

A fi  uman este nu numai un principiu crestin vechi 
de mii de ani, ci si un model de viata! Cu totii avem griji, 
nevoi, necazuri si fi ecarora dintre noi ni se par mai usor de 
suportat si de invins daca le impartim cu cei apropiati noua, 
asa cum bucuriile si implinirile noastre sunt mai frumoase si 
mai depline alaturi de semenii nostri.

(continuare  din pagina 16)

„Tragedie şi Triumf” ...

Magda, o fetiţă de aceeaşi vârstă cu el, care crescută într-o familie iubitoare de Dumnezeu, 
se va aşeza pe bancă lângă Vlad şi va împarţi cu el langoşul, dându-i chiar şi câteva 
bacnote. Însă ceea ce va conta cel mai mult va fi  mângâierea cu care fetiţa îi va atinge 
faţa. „În mintea lui Vlad, unde tristeţea lipsei de afecţiune era stăpână, se aprinsese o 
lumina nouă, caldă, mângâietoare şi promitatoare”. Şi această lumina o va păstra în sufl et 
în decursul anilor în care cărările lor se vor încrucişa de nenumărate ori, până amândoi 
vor atinge vârsta de 20 de ani. Cititorul se va confrunta cu răstunări de situaţie uimitoare, 
care vor trece pragul spre triumf, în cele mai neaşteptate momente. Şi fără ştirea lui, se va 

apropia pagină cu pagină, de cel mai impresionant moment, care îi va atinge sufl etul până 
la lacrimi. Iubirea Mântuitorului va izbucni printre rânduri cu atâta căldură şi intensitate, 
atingând punctul culminant al romanului, pe care nu îl voi dezvălui, lăsându-ţi ţie, dragă 
cititorule, sarcina să îl descoperi, pentru că această „comoară” să îţi aparţină. Şi vei ajunge 
la următoarea concluzie”Tragedie şi Triumf”, operă spirituală cu care Ligia Seman ne 
binecuvântează sufl etele şi implicit vieţile, oglindeşte cu fi ecare cuvânt, intensitatea şi 
măreţia iubirii Mântuitorului, care a luat asupra lui toată durerea, tristeţea, deznădejdea, 
ura, slăbiciunea acestei lumi, pentru a ne îmbrăţişa fi inţele cu mângâiere, bucurie, speranţă, 
iubire, credintă.

Teodora-Sorina COTRĂU
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de Preot Aurel Sas, Las Vegas

Iisus Hristos este Calea familiilor 

Domnul nostru Iisus Hristos a săvârșit o primă minune la Nunta din Cana 
Galilei, unde a prefăcut apa în vin (Ioan 2, 1-11), pentru a arăta că El va fi  cu toate 
familiile în toate generațiile și va săvârșii minuni și pentru ele în toate nevoile, dar 
trebuie să trăiască în iubire față de Dumnezeu, unii față de alții și a se bucura de darul 
de a avea copii, căci familia este copil pentru Dumnezeu (Maleahi 2, 11). La Nunta 
din Cana Galilei, Hristos Domnul, a așezat familia Noului Testament spre slava lui 
Dumnezeu și naștere de copii și dobândirea Împărăției lui Dumnezeu, căci prima familie 
a lui Adam și Eva căzuse prin neascultare de Dumnezeu și murise spiritual (Geneză 2, 
17). Mântuitorul, prin venirea Sa în lume și toate lucrările din opera de Răscumpărare 
din moarte, pe care le-a făcut, a restaurat omenirea și familia, de unde se înmulțește 
neamul omenesc prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Prezența lui Hristos Domnul la 
Nunta din Cana Galilei, înseamnă restaurarea familiei căzute și binecvântarea acelei 
familii de El Însuși, pe care se întemeiază Taina Sfi ntei Cununii în Biserică, pentru cei 
care voiesc să se căsătorească. 

Prezența Domnului Iisus la Nunta din Cana Galilei, este și garanția prezenței 
Sale în chip nevăzut la toate Cununiile religioase ce se fac în generații și în toate 
familiile, după cuvintele Sale: „Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo 
sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 16). Deci, Dumnezeu este cu noi, să fi m și noi cu 
Dumnezeu, și atunci viața noastră va fi  binecuvântată spre urmarea lui Hristos ca și cale 
unică. Denumirea de Taina a Cununiei sau altă Taină vine de la adevărul că, în timpul 
slujirii Tainei Cununiei de către preot în Biserică, Dumnezeu trimite harul Său nevăzut, 
care unește pe mire și pe mireasă să devină una și să aibă copii spre slava lui Dumnezeu, 
în revelarea Scripturii: „Şi vor fi  amândoi un trup; aşa că nu mai sunt doi, ci un trup. 
Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu mai  despartă” (Marcu 10, 8-9). Deci, 
în Taina Cununiei ni se descoperă unirea bărbatului și a femeii de către Dumnezeu.

Din aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, în Religia Creștină, se slujește la cei 
ce se căsătoresc Taina Sfi ntei Cununii prin care afl ăm că Dumnezue îi unește pe cei 
doi să fi e una, de aceea zice: „Deci, ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu mai  
despartă” (Marcu 10, 8-9). Preotul este persoana văzută ca slujitor al lui Dumnezeu, 
iar Cel care revarsă harul divin în timpul slujirii de către preot a Tainei Sfi ntei Cununii, 
spre a deveni una cei ce se căsătoresc, este în chip nevăzut Duhul Sfânt, Dumnezeu. 
Încoronarea mirelui ca rege de familie și mireasa ca regină de familie în Religia 
Creștină, este prin punerea Cununilor pe capul mirilor, după Scripturile: „…pus-ai pe 
capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de 

“Dacă voieşte cineva să vină după Mine (Iisus Hristos), să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fi ecare zi şi să-Mi urmeze Mie” (Luca 9, 23).

zile în veacul veacului” (Psalm 20, 3-4).

Câtă deviere rătăcitoare în păcat, vedem că a făcut omul de la aceste rânduieli 
Sfi nte ale întemeierii familiei prin Taina Cununiei și ce mai vedem în multe cazuri de 
familie este despărțirea, ca urmare a trăirii în păcatul desfrâului fără Cununia religioasă, 
iar copii plâng pe drumuri vizitându-și părinți și se rătăcesc în viață, pentru care părinții 
o să răspundă înaintea lui Dumnezeu despre despărțirea lor și de părăsirea copiilor. 
Dumnezeu nu vrea despărțirea, zicând: „...Păstraţi-vă deci viaţa voastră; iar tu nu fi  
viclean cu femeia tinereţilor tale. Căci Eu (Dumnezeu) urăsc alungarea femeii”, zice 
Domnul Dumnezeul…”, ….Deci aveţi respect pentru viaţa voastră (de soți), şi nu mai 
săvârşiţi această viclenie!” (Maleahi 2, 15-16). Așa afl ăm că, Dumnezeu vede toate ce 
se întâmplă între soț și soție.

Omul la începutul sec. 21, vedem că a luat cea mai rătăcită cale, depărtându-
se de la Taina Cununiei religioase peste cei ce se căsătoresc și astfel trăiesc în păcatul 
desfrâului și al avortului. Apoi, nu vor să creadă familiile de azi, în special cele tinere, că 
avortul este o crimă, de pe urma căruia se trag consecințele urmării păcatului respectiv 
și a altora. Urmările de multe ori sunt chiar catastrofale. Iată revelațiile biblice despre 
ce zice Dumnezeu celor doi soți: „Din pricină că Domnul a fast martor între tine şi 
femeia tinereţilor tale, faţă de care tu ai fost viclean, deşi ea era tovarăşa ta şi femeia 
legământului tău (cununia religioasă). Oare nu i-a făcut El (Dumnezeu) ca să fi e o 
singură făptură cu trup şi sufl et? şi această făptură întrunită ce năzuieşte ea, urmaşi 
(copii) de la Dumnezeu! Păstraţi-vă deci viaţa voastră; iar tu nu fi  viclean cu femeia 
tinereţilor tale. Căci Eu urăsc alungarea femeii”, zice Domnul Dumnezeul…„Deci 
aveţi respect pentru viaţa voastră, şi nu mai săvârşiţi această viclenie!” (Maleahi 2, 
14-16). Ce minunat vorbește Dumnezeu familiilor.

Stimați soți și părinți, să nu vă credeți disperați de orice păcat săvârșit, ci să vă 
întoarceți cu credință la Salvatorul vostru Iisus Hristos, Care este Calea salvării voastre 
și cu lacrimi de pocăință, mărturisind păcatele sub epitrahilul preotului și primind 
canonul și deslegarea păcatelor, vă veți putea împărtăși cu Sfântul Trup și Sânge al 
lui Hristos la Sfânta Liturghie, pentru restaurarea vieții si apoi veți păși la Cununia 
religioasă și așa veți începe o viață nouă, cu o iubire nouă față de Dumnezeu și unul față 
de altul și de aproapele pentru mântuire. Chiar avorturi dacă s-au întâmplat să faceți să 
nu disperați, că, mărturisind și acest păcat și primind canonul de la preot veți fi  deslegați. 
De păcatul avortului întâmplat nu este vinovată numai soția ci și soțul care împreună 
s-au învoit la această crimă, împotriva poruncii lui Dumnezeu: „Să nu ucizi” (Ieșire 
20, 13). Daca soțul ar fi  susținut moralul soției ea nu ar fi  făcut avort. Și doctorul la fel 
este vinovat. Toate relele din familie sunt consecințele păcatelor de tot felul și a lipsei 
Cununiei religioase la Biserică. Iată, ce mi-a zis o mamă, când i-am spu că e păcat să-și 
lase fetițele să trăiască în păcat: „Lasă părinte că doar așa este azi!”. Un răspuns complet 
fără judecată deși se pretinde religioasă. Doamne, iartă toate familiile și le ajută să se 
întoarcă la Tine. 

La fel recomand și familiilor să se roage Mântuitorului cu rugăciunea Acatistul 
Domnului nostru Iisus Hristos: Calea, Adevărul și Viața, din care aduc următoarele 
descoperiri să ne dăm seama că Iisus este Calea vieții familiilor: „din întuneric la 
lumină, Calea de la neștiință la Adevăr, Calea de la pofta pătimașă la dumnezeiescul 
dor, Calea de la mânie la bărbăția dragostei, Calea smereniei așternută iubirii, Calea 
ce împreunează pe om cu Dumnezeu, Calea prin care omul se ridică la Dumnezeu, 
Calea cu unicul sens al iubirii, Calea libertății peste umbra păcatului, Calea ce unește 
vremelnicia cu veșnicia, Cale peste prăpastia dintre rai și iad”. Numai Iisus Hristos 
este Calea vieții spre toate direcțiile izbăvirii și împlinirii ca să ne mântuim de păcat, 
de diavol, de moarte și de iad. „…Pentru aceasta S-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca 
să strice lucrurile diavolului” (1 Ioan 3, 8) care erau asupra oamenilor și nu le puteau 
birui singuri.

IISUS HRISTOS ESTE CALEA VIEȚII 
TINERETULUI, A FAMILIILOR ȘI A OAMENILOR ÎN VÂRSTĂ (5)

VA URMA
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SCRISOAREA CĂTRE BISERICILE DIN GALATIA ȘI CĂTRE TINE

 Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos, și prin Dumnezeu 
Tatăl, care L-a înviat din morți, și toți frații cari sunt împreună cu mine, către Bisericile 
Galatiei: Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl, și de la Domnul nostru Isus Hristos!  
El S-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, 
după voia Dumnezeului nostru și Tatăl.  A Lui să fi e slava în vecii vecilor! Amin. Galateni 
1:1-5
INTRODUCERE
Chiar înainte ca Hristosul înviat să se întoarcă în Cer, El le-a spus ucenicilor Săi: 
“ Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi  martori 
în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pământului.” (Fapte 1: 8). 
Primii creștinii au proclamat cu îndrăzneală pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în 
primul rând poporului Israel. Mii de locuitori din Ierusalim au răspuns la Evanghelie.
Când persecuția din partea autorităților evreiești i-a împrăștiat din Ierusalim, “vestea lor 
bună”, Evanghelia, s-a împrăștiat cu ei. 
Ei au început să propovăduiască în acele provincii unde s-au împrăștiat evanghelia în 
primul celor care au îmbrățișat deja credința evreiască. Neamurile - au fost evitate ca fi ind 
necurați până când Dumnezeu Însuși a arătat că și ei acum făceau parte din poporul Său 
ales, Samaria, famenul din Etiopia, sutașul roman Corneliu, etc.
Biserici mixte cu iudei și neamuri au apărut curând în întregul Imperiu Roman. Pe parcurs 
de patruzeci de ani, alte centre urbane au înlocuit Ierusalimul ca punct focal al Bisericii  
(Antiohia Siriei).
În primul secol majoritatea creștinilor timpurii erau evreii care au crescut sub infl uența 
obiceiurilor și legilor religioase ale iudaismului. Dar când acești evrei au început să-L 
urmeze pe Hristos, relațiile lor cu Dumnezeu s-au schimbat. Au ajuns la un alt nivel de 
maturitate spirituală, deoarece au primit o revelație specială a lui Dumnezeu prin Hristos. 
Apostolul Pavel a început prima călătorie misionară în jurul anului 46 D.H după ce 
Dumnezeu a descoperit bisericii din Antiohia siriana să-i trimită pe Pavel și pe Barnaba 
pentru o lucrare misionară specială. Pavel și Barnaba au început călătoria lor spre insula 
Ciprului. Începând din orașul estic Salamis, ei au proclamat Evanghelia din sinagogă în 
sinagogă în timp ce se mută în orașul de vest din Paphos.
Din Cipru, Pavel și Barnaba au plecat la Perga și apoi au plecat spre Antiohia, în regiunea 
Pisidia, care în acea vreme făcea parte din provincia romană Galatia (sud). După ce l-au 
auzit pe Pavel predicând Evanghelia în sinagogă, mulți dintre evrei au răspuns pozitiv. Dar 
într-o săptămână, evreii necredincioși au instigat orașul împotriva lui Pavel și Barnaba și 
aceștia au fost nevoiți  să fugă din oraș.
Din Antiohia Pisidiei, Pavel și Barnaba s-au mutat mai departe spre est în provincia Galatia 
și s-au oprit mai întâi în orașul Iconia. Când au predicat acolo în sinagogă, mulți evrei și 
neamuri au venit la credință, dar biserica nu a fost stabilită pentru că Pavel și Barnaba au 
părăsit repede orașul când necredincioșii iudei au plănuit să-i ucidă.
Următoarea lor oprire a fost orașul Listra, unde Pavel a reușit să înceapă o altă biserică. În 
Listra, Pavel a vindecat un om care a fost bolnav de la naștere. Când locuitorii orașului au 
văzut această minune, ei l-au numit pe Pavel - Zeul Hermes- și Barnaba l-au numit- Zeus. 
Ei au încercat să ofere sacrifi cii misionarilor, dar Pavel și Barnaba au explicat că sunt 
simpli oameni muritori. Ulterior, unii evrei necredincioși au sosit din Iconia și au reușit 
să-i infl uențeze pe cetățenii din Listra împotriva lui Pavel și Barnaba, dar Dumnezeu ia 
cruțat viața lui Pavel și s-a mutat din nou. Pavel și Barnaba au călătorit în est în Galatia 
până la Derbe, unde mulți oameni sau întors la Hristos. În Derbe, Pavel avea în cele din 
urmă timp să organizeze biserica prin numirea bătrânilor.

Fondarea bisericilor--Consolidarea doctrinei 

Începutul credinței în provinciiile Galatiei și Frigiei este relatat de evanghelistul Luca în 
cartea Faptele Apostolilor :
Din Perga și-au urmat drumul înainte, și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, 
au intrat în sinagogă și au șezut jos….. În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat 
ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu
Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau Cuvântul Domnului. 
Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața vecinică, au crezut. Cuvântul Domnului se 
răspândea în toată țara. 
Unul dintre marile lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut prin prima călătorie misionară a 
lui Pavel a fost să aducă pe mulți oameni dintre neamuri la Hristos. Spre surprinderea lui 
Pavel, majoritatea evreilor din Galatia au respins Evanghelia. Când Pavel s-a confruntat 

cu această largă opoziție, a ajuns să-și dea seama că 
Dumnezeu dorea ca el să se concentreze asupra atingerii 
Neamurilor :
Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: 
“Cuvîntul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întîi vouă; 
dar fi indcă voi nu-l primiți, și singuri vă judecați 
nevrednici de viața vecinică, iată că ne întoarcem spre 
Neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul: “Te-am pus 
ca să fi i Lumina Neamurilor, ca să duci mîntuirea pînă 
la marginile pămîntului.” Fapte Ap.13: 46-47).
Acest pasaj arată o schimbare majoră în lucrarea 
lui Pavel. Ca evreu, el a dat în mod fi resc prioritate 
evanghelismului evreiesc. Dar reacțiile lor negative 
la Evanghelie l-au convins pe Pavel că Dumnezeu Îl 
chema să ajungă la neamuri. Și lucrarea aceasta a fost 
realizată cu mult succes. La Iconia, Pavel și Barnaba au mers ca de obicei în sinagoga 
evreiască. Acolo au vorbit atât de efi cient încât mulți evrei și neamuri au crezut ( În Iconia, 
Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga Iudeilor, și au vorbit în așa fel că o mare mulțime 
de Iudei și de Greci au crezut. Fapte 14:1).
Într-un mod similar, în capitolul 14 din Faptele Apostolilor 27, Luca a arătat cum Pavel 
a rezumat prima călătorie misionară, spunând că “Dumnezeu ... a deschis ușa credinței 
neamurilor”.   Dar afl uxul de Neamuri a cauzat de fapt probleme grave în Galatia, de către 
falșii evrei, de către iudaizatori.
 Galateni nu au negat niciodată dumnezeirea lui Hristos, crucea lui Hristos sau învierea 
lui Hristos. Ei doar (infl uiențați de iudaizatori) au adăugat la simplitatea elementelor 
evanghelice element din Legea mozaică. Aceasta a fost greșeala gravă până la punctul în 
care  Ap.Pavel îi corectează!
Pavel susține supremația adevăratei Evanghelii extrem de înalte. El a spus că, chiar dacă un 
înger din paradis sau el el însuși ar propovădui ceva diferit - să fi e un blestem-anatema.

Falsifi carea doctrinei - Confuzia în biserici

(Evoluția în timp a Bisericii) Intervenția iudaizatorilor în bisericile Galatiei:
La foarte puțin timp după ce Pavel și Barnaba au părăsit aceste trei orașe, a afl at cu durere că 
deja pe urmele lor au venit iudaizatorii care au provocat dezbinare în biserici susținând că 
creștinii trebuie să țină și Legea lui Moise ca să fi e mântuiți. Aceștia se pretindeau ucenicii 
lui Isus și că chipurile ar fi  trimeși de biserica din Ierusalim, fapt ce nu era adevărat.
În bisericile din Galatia, învățătorii falsi au instruit pe galateni să se bazeze pe propriile lor 
eforturi umane de a trăi în neprihănire. Ei nu au realizat marea binecuvântare a Duhului 
Sfânt pe care Hristos l-a adus atunci când a inaugurat veacul care va veni. Ca răspuns, 
Pavel a amintit galatenilor că aceia care aparțin lui Hristos posedă deja Duhul Sfânt în 
plinătatea puterii sale. Când urmașii lui Hristos se bazează pe puterea Duhului; el produce 
în ei roadele neprihănirii.
Astfel, Pavel fi ind îngrijorat de creștinii din Listra, Iconia și Antiohia Pisidiei, cu riscul vieții 
lor, împreună cu Barnaba s-a întors în fi ecare dintre aceste orașe. Ei au întărit bisericile și 
le-au explicat din nou bazele pe care se primește mântuirea și că creștinii trebui să stea tari 
pe poziția de libertate în Hristos și să nu se mai plece sub jugul robiei. 
Din Antiohia Pisidiană, misionarii s-au întors pe coastă, predicând în orașele Perga și 
Atalia. Și din Atalia, au navigat înapoi spre Antiohia Siriană.
În Epistola către Galateani, Pavel s-a referit la timpul său petrecut cu bisericile din Galatia. 
Se presupune că, el a scris această epistolă la foarte puțin timp după prima călătorie 
misionară. Dar este important să rețineți că epistola către galateni nu menționează 
întâlnirea binecunoscută a apostolilor din Ierusalim înregistrată în Faptele Apostolilor 15, 
care au avut loc mai târziu. 
Adunarea din Ierusalim a abordat câteva dintre aceleași probleme ca și scrisoarea lui Pavel 
adresată Galatenilor, iar Pavel ar fi  apelat la această adunare pentru a-și susține opiniile 
dacă adunarea ar fi  avut deja loc în momentul în care a fost scrisă Galateni. 
Așadar, pare probabil că el a scris Epistola către Galateni în anul 48 D.H, în decurs de un 
an, după ce a părăsit Galatia, dar înainte de a fi  avut loc Consiliul de la Ierusalim.

Învățătorii falsi
Până la prima călătorie misionară a lui Pavel, biserica creștină era predominant evreiască. 
Biserica primară a început în Ierusalim și a ținut ferm această identitate evreiască. Prin 
urmare, afl uxul de Neamuri a dus la tot felul de probleme teologice și practice. Neamurile 
trebuie să adopte tradițiile evreiești? Au trebuit să țină Legea lui Moise ca Vechiul 
Testament pe care credincioșii trebuiau să-i facă? Aceste tipuri de întrebări au dat naștere 
unor învățători falși în Galatia. Acești învățători evrei au venit cu propriile lor căi de a trata 
neamurile în biserică, insistând asupra faptului că trebuiau să fi e circumciși.
În timpul călătoriei sale misionare, Pavel nu circumcise credincioșii dintre neamuri (în 
afară de  Timotei), dar în absența lui, învățătorii falși învățau exact opusul. Acum Pavel 
știa că Dumnezeu a ordonat circumcizia pentru Israel și nu s-a opus circumciziei pentru 
evrei. Dar, în Galatia, circumcizia pentru Neamuri devenise o chestiune foarte serioasă pe 
care Pavel nu o putea ignora. Aceasta a reprezentat o deviere gravă din inima Evangheliei 
creștine.
În primul rând, ei negau sufi ciența morții și învierii lui Hristos pentru mântuire; în al 
doilea rând, a demonstrat o dependență necorespunzătoare de puterea cărnii; și în al treilea 
rând, a dus la împărțirea în bisericile din Galatia. 
Au existat mulți care au vrut să întoarcă primele progrese ale Evangheliei la propriile lor 
scopuri. Ei mergeau pe urmele lui Pavel și ai altor misionari, încercând să “îndoaie” pe 
noii convertiți în propriile lor căi de gândire “evreiești”. 

VA URMA
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 Gala “100 pentru Centenar”

ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile fi rii 
pământești, umblă după lucrurile fi rii pământești; pe când cei ce trăiesc după 
îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului.” (Romani 8:1-5). Duhul 
Sfânt, care locuiește în noi, rodește roadele neprihănirii. Una dintre roadele 
Duhului Sfânt, este controlul de sine sau înfrânarea. Cei care aparținem 
Domnului Isus, avem puterea să biruim această ispită. Nimic nu poate pune 
stăpânire pe noi, bineînțeles dacă noi nu îi dam voie. Suntem împuterniciți ca 
să rezistăm orice ispită. “Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi  fost potrivită 
cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să 
fi ţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să 
ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 10:13). 

Noi trebuie să trăim o viață disciplinată.  Dacă un atlet nu poate 
mânca ce vrea şi când vrea, cu cât mai mult noi, cei care ne antrenăm pentru 
Împărăția Cerurilor, trebuie să ne purtăm aspru cu trupurile noastre ca să-I 
aducem glorie Domnului. Trăind această viață de disciplină, noi nu ne vom 
face altceva decât sa ne facem nouă bine. “Ci mă port aspru cu trupul meu 
şi-l ţin în stăpânire...” ( 1 Corinteni 9:27). Nu cunosc nici o altă disciplină mai 
bună ca postul pentru a lupta împotriva îmbuibării. Renunțarea la mâncare, 
pentru a petrece timp în rugăciune și citirea Scripturii, este cea mai bună 
metodă pentru a ne umple inimile cu hrană pentru sufl etul nostru și pentru a 
ne forma caracterul. Chiar Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, care a trăit o viață 
sfântă și fără de păcat aici pe pământ, și-a început lucrarea publică cu un post 
de 40 de zile. Acest exercițiu spiritual este important pentru apropierea noastră 
de Dumnezeu, de a ne clarifi ca prioritățile în viață și de a ne ajuta să trăim 
o viață de victorie asupra păcatului. Multe cazuri în Biblie ne arată postul 
în legătură cu pocăința sau aducerea unei cauze speciale înaintea Domnului. 
Nu este de mirare, că oamenii de știință au descoperit că postul are benefi cii 
pozitive asupra trupului. 

Feriți-vă să mâncați sânge. 
Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament ni se spune să nu 

consumăm sângele animalelor. “Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, 
să nu mai punem peste voi nici o altă greutate decât ceea ce trebuie, adică: să 
vă feriți de lucrurile jertfi te idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate, și 
de curvie, lucruri de cari, dacă vă veți păzi, va fi  bine de voi. Fiți sănătoși”. 
(Fapte 15:22-29). Consumul de sânge este toxic pentru organism și poate cauza 
boli fi zice și psihice printre care: hepatita, pleurezia, deshidratarea, scăderea 
tensiunii arteriale și tulburări nervoase. Porunca aceasta are în vedere atât 
aspectul sănătății trupești cât și a celui spiritual. Biblia ne spune că viața stă în 
sânge. Înainte de venirea Domnului Isus, trebuia adusă o jertfă pentru iertarea 
păcatelor. Jertfele de animale care se aduceau în Vechiul Testament, au fost un 
îndrumător spre jertfa Domnului Isus. Nici un alt sânge nu poate ierta păcatul 
nostru, decât sângele Domnului Isus. Domnul Isus a vorbit despre  împărtășirea 
cu trupul și sângele Lui. În Ioan 6:53,54 citim: „Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, 
vă spun, că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sângele 
Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă, Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele 
Meu, are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi ”. “ Mulţi din ucenicii 
Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: 
cine poate s-o sufere?” Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi 
şi nu mai umblau cu El. (Ioan 6: 60,66). Domnul Isus a spus despre El Însuși: 
“Eu sunt CALEA, ADEVĂRUL și VIAȚA. Nimeni nu vine la Tatăl decât 
prin Mine.” Ioan 14:6.  Noi creștinii, ne deosebim de toate celelalte religii prin 
faptul că avem un Dumnezeu viu. Pe toți ceilalți lideri religioși, care au existat 
în cursul istorie, îi poți găsi într-un mormânt. Dar Domnul nostru Isus Christos 
este viu în veci vecilor și noi am înviat la o viață nouă, împreună cu El. Sângele 
Domnului Isus este VIAȚĂ pentru noi. Domnul Isus și numai Domnul Isus 
poate să ne aducă iertarea de păcat, eliberarea de sub robia păcatului și numai 
El poate să ne dea o viață din abundență aici pe pământ și VIAȚA VEȘNICĂ 
odată cu trecerea în eternitate. Atunci când luăm Cina Domnului, noi ne 
împărtășim cu trupul și sângele Domnului Isus (reprezentat de rodul viței și 
pâine). Miracolul trecerii de la moarte la viață, din împărăția întunericului în 
Împărăția Luminii, sa realizat prin jertfa Domnului Isus de la Calvar.  
Va continua. 

Marinela BUZAS
marybuzas@yahoo.com  
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Intelectualii și politica ...

francez şi oferise un exemplu de mare luciditate pentru un intelectual în Franţa 
expusă tiranofi liei intelighenţiei de stânga. Intoleranţa acestui spirit avea să 
ducă la cruzime fără precedent în judecarea celui ce îşi va încheia cariera 
scriind, plin de bun simţ şi de liberalism terapeutic, Désintox. Au secours de la 
France décérébrée, Paris, Albatros, 1987.

Decerebrarea României, mult mai avansată decât aceea a Franţei, pune 
probleme mult mai serioase şi profunde, după căderea dictaturii de extrema-
stângă şi după tranziţia neocomunistă. 

Marile paradigme europene tradiţionale, de la metafi zică la istorism şi 
marxism, şi-au devorat intelectualii prin eşecul simultan al proiectelor utopice, 
Holocaustul şi Gulagul. În Europa şi în România se simte nevoia acută de 
a plasa nervozitatea timpurilor politice noi înafara fanatizării intelectualilor, 
a populismului şi a radicalizării. O paradigmă ideală ar fi , astăzi, indusă de 
hipermnezia temperată, luciditatea responsabilă şi raţionalitatea antiutopică. 

Angela FURTUNĂ

fi zice. Mai concret era vorba despre un lac de unghii prin care persoanele feminine ar puterea 
detecta in contextul unor intalniri de socializare daca le-a fost pusa o substanta nociva in paharele 
lor.  Abuzurile fi zice asupra femeilor se intampla intr-o proportie destul de mare in centrele 
universitare, in special in cadrul unor intalniri de socializare. Ideea merita a fi  retinuta desi nu este 
fi nalizata inca si oarecum pare sa trateze simptomele, efectele si nu radacina problemei.   

Relatarea biblica a intalnirii dintre David si Batseba este vazut ca o “aventura” dorita de 
amandoi si nu ca un abuz fi zic al unei persoane afl ate in pozitie de putere. Textul biblic ne ajuta 
sa intelegem ca uneori liderii spirituali sunt generatori de abuz. Abuzeaza de pozitia in care sunt si 
apoi de oamenii ce sunt in jurul lor. David este fara indoiala un caracter biblic defi nit prin luptele 
sale. L-a infrant pe Goliat. Si-a iertat dusmanul (Saul). A condus intreaga natiune la inchinare 
inaintea lui Dumnezeu compunand psalmi, cantari de inchinare. A fost denumit un om dupa 
inima lui Dumnezeu. Si cu toate acestea a abuzat de puterea pe care a avut-o distrugand o familie, 
un cuplu (Urie si Batseba). 

Contrastul moral dintre David si Urie este evident. In timpul in care David o aducea in 
patul sau regal pe Batseba, Urie se lupta cu amonitii. Cand David i-a dat o premisie si l-a chemat 
acasa pentru a se intalni cu Batseba, Urie a simtit ca este dezonorant fata de ceilalti soldati ca el 
sa doarma intr-un pat moale in timp ce ei luptau. Un soldat loial, abstinent si gata se sacrifi ciu 
contrastaza puternic cu un David neloial, indulgent si care crede ca merita tot ce-i doreste inima.

A fost nevoie de vorbele simple, directe ale profetului Natan pentru ca David sa realizeze 
starea pe care a generat-o prin pacatul sau.

Mi-as dori sa vad ca David este singurul lider spiritual ce a abuzat de pozita sa…insa nu 
este asa. Abuzul este un generator al destramarilor relationale cu efecte profunde in societate.

In 2014 a fost publicat un articol in  Leadership Journal al carui autor molestase sexual un 
tanar din biserica sa. A fost nevoie de o camapanie publica pentru ca editorii publicatiei crestine 
sa opreasca difuzarea materialelor scrise de repsectiva persoana. Valoare textului era buna insa 
promovarea autorului ca un om de valoare in pofi da caracterului si actelor sale reprobabile arata 
un dublu standard ce nu trebuie sa existe in comunitatile crestine. 

Desi este un act dureros si reprobabil, abuzul fi zic nu trebuie ascuns – trebuie vorbit 
despre el. Expunerea acestor situatii nu este doar un act de justitie, este un pas spre vindecare, 
iertare, pocainta. 

Emanuel C. PAVEL, Vancouver,  BC.
www.blog.punctul.com

O timp ...

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) organizează în premieră Gala „100 pentru 
Centenar” prin care 10 români de succes, adevărate modele de conduită și implicare în păstrarea 
și promovarea identități românești peste hotare, din 10 țări cu comunități semnifi cative de români, 
vor primi distincții simbolice din partea Guvernului României.

Lansarea proiectului are loc în data de 16 mai a.c. la Hôtel de Ville – Grand-Place de Bruxelles, în 
Belgia, în prezența ministrului pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a membrilor 
misiunii diplomatice a României de la Bruxelles, a reprezentanților mediului asociativ românesc 
din teritoriu, a mass-media în limba română, a autorităților locale, precum și a tuturor românilor 
interesați să participe la activitate.

Evenimentul este primul din seria celor afl ate pe agenda MRP, urmând a fi  replicat și în : Statele 
Unite ale Americii (Washington), Portugalia (Lisabona), Franța (Paris), Italia (Roma), Spania 
(Madrid), Grecia (Atena), Germania (Berlin), Marea Britanie (Londra) și Israel (Ierusalim).

Tot ca parte a promovării valorilor românești, în cadrul deplasării în Belgia, ministrul Natalia-
Elena Intotero va lua parte și la Ziua Costumului Popular Românesc marcată în acest an într-un 
mod cu totul deosebit. În vederea celebrării unicității tradițiilor românești, Primăria Bruxelles-
ului a dispus ca celebra statuetă Manneken Pis, una dintre atracțiile turistice ale Capitalei Belgiei, 
să fi e îmbrăcată în costum național românesc, mai precis în cel de călușar.

Comunicat MRP

au cunoscut-o îndeaproape, nu poate să îl umple nimeni, numai Dumnezeu. 

Impactul morții este ca un tsunami, durerea despărțirii simțită de cei apropiați decedatului, este cea 
mai puternică începând cu familia, soț, soție, părinți, frați,  surori, apoi se răsfrânge peste prieteni 
și apoi cunoscuți, iar pentru restul lumii este doar un alt eveniment care trece neobservat.

Ligia va rămâne pentru noi doar amintire. Noi toți vom rămâne la rândul nostru doar amintiri. 
Ca și creștini, care sperăm și credem într-o lume mai bună, o lume fără dureri și suspine, moartea 
este doar o “virgulă”, o să fi m cei mai vii abia când trecem pragul morții. 

100 de români de succes vor fi  premiaţi în anul Centenarului Marii Uniri de către Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni într-un proiect care îşi propune să scoată în evidenţă primele zece 
personalităţi româneşti din 10 ţări ale lumii în care se afl ă comunităţi importante de conaţionali 
ai noştri, a declarat ministrul Natalia Intotero.

Români de succes în anul Centenarului Marii Uniri

mailto:marybuzas@yahoo.com
http://www.blog.punctul.com/
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Sun.           9:30AM -12:00PM 
Sun.           6:00 PM - 8:00 PM 

BISERICA ADVENTIST} 
DE ZIUA  A  |APTEA  
Pastor Daniel Ciobanu
16070 Halsey St, 
Portland, OR 97230
cell 971- 998-2604
Servicii divine: 
Miercuri              7:00 pm
Vineri:                 8:00 pm
Sqmb]ta:             9:30 am
                            6:00 pm

BISERICA APOSTOLIC} 
ROMQN} “BETANIA”
Pastor Rev. |tefan Varga
17608 SE Foster Rd., 
Portland, OR 97236
Tel. 503-637-5299
Servicii divine: 
Duminic]:          6:00 pm
Vineri:                7:00 pm

BISERICA APOSTOLIC} 
ROMQN} “BETEL”
Sr.Pastor Viorel Foghis
18427 NE Glisan St., 
Portland, OR 97230
tel 503-658-6714
Servicii divine:  
Duminic]    9:00 am \i 6:00 pm
Mar[i           7:00 pm
Joi               7:00 pm

BISERICA BAPTISTÃ 
ROMÂNÃ DIN BEAVERTON
Pastor Rev. Eusebiu Rusu 
Tel. 503-310-4979
11520 SW Allen Boulevard, 
BEAVERTON OR 97005
Servicii divine:
Dum.:10am – 12:30pm, 
              6pm - 7:30pm, 
Vineri 7 pm (Tineret)

BISERICA BAPTIST} ROMQN}
Pastor Rev. Ioan Brisc
Tel. acas]: 360-833-2724
10115 SE Stanley Ave., 
Portland, OR 97222
Servicii divine:  
Duminic]:          9 am \i 6 pm
Vineri:                7 pm

BISERICA CRE|TIN} 
ROMQN} 
“HARUL”
din Beaverton (GRACE)
11100 NW Thompson Rd,
Portland, OR 97229
tel. 503 644 -6886
Servicii divine:  
Duminic]: 10 am; 
Mirecuri: Rugaciune in familii 8 pm 

Programe de televiziune =n limba romqn] =n zona Portland-Vancouver

Portland, OR

Duminica         1:30 pm     ch.11 
Marti                2:30 pm     ch.23 
Miercuri           6:00 pm     ch.22 

Vineri ..........1:00 pm....ch. 23
Marti.............9:00 am....ch. 11
Miercuri......12:00 pm....ch. 22

Vancouver, WA

Duminica  2:00 - 3:00 pm   ch 11
 
Miercuri    7:00 - 8:00 pm   ch 11 
Joi          11:00 -12:00 am   ch 11

BETHANY CHURCH
12707 NE San Rafael St., 
Portland, OR,97230
Pastor Pastor Ionel Robu Sn. 
tel.503-309-8404
 bethany_church@ymail.com
 www.betania.us
Servicii divine: 
Duminica   9:30am -12:00pm; 
     6:00pm -  8:00pm; 
Marti      7:00pm -  8:30pm.
Miercurea  7:00pm -  8:30pm.

BISERICA  LUI  DUMNEZEU 
“BETEZDA ROMANIAN 
PENTECOSTAL CHURCH”
Duminic]:  9 am \i 6 pm
Joi:  7.00-9.00
Sr. Pastor Rev. Teodor  Magda 
4710 SE Oak St., 
Portland, OR 97215
tel. 503-253-6058

BISERICA ORTODOX} 
“POGORQREA
 DUHULUI SFQNT”
Servicii Divine
Duminic]:   10.30 am
Sqmb]t]:     7pm Vecernie 
Mar[i:          6pm repeti[ii cor  
Rev.Fr. Bogdan M. Nichitean
20607 Hwy 213,
Oregon City, OR 97045 
tel. 303-638-9644 

BISERICA ORTODOX} 
“SFQNTA MARIA”
Preot Florentin Gabriel Agoston
13503 SE Stark, 
Portland, OR 97233
tel. 503-258-8492
www.sfantamaria.org
Servicii divine:   
Duminic]               .10.00 am
Miercuri                   7.00 pm
Vineri                       7.00 pm
Sqmb]t]                   7.00 pm

BISERICA PENTICOSTAL} ROMQN} 
“PHILADELPHIA”
Sr.Pastor Rev. Vasile Cinpean
5544 SE 128th Ave, 
Portland, OR 97236
tel. 503-761-5067
Servicii divine: 
Duminic]: 9:00 am, \i  6:00 pm
Luni:                             7:00 pm
Mar[i:                            7:00 pm
Miercuri                        7:00 pm
Joi:                                7:00 pm

Biserica Română Baptistă
CUVÂNTUL VIEȚII
8815 Glisan Street, 
Portland, OR 97220
Vineri : 7:00pm-8:30pm - Rugaciune si 
studierea Bibliei
Duminica : 10:30am-12:00pm - Rugaciune 
si citirearea Bibliei
Duminica : 6:00pm-8:00pm - laudă, 
închinare și predicarea Bibliei
www.WordOfLifeRBC.com

BISERICA CRESTINA ROMANA BETEL
9800 SE 92nd Ave.
Happy Valley, OR. 97086
Servicii divine:
Joi:  7pm-8:30pm
Duminica: 5 pm - 7 pm
Pastors: Rev. Oliver Ghitea
            Rev. Joseph Ton 
Tel: 503-704-4239

ELIM  PENTECOSTAL  CHURCH 
Pastor : Daniel Costea; tel. 503 560 6337
16323 SE Stark St. Portland OR 97233-3963
Servicii divine: 
Vineri 7-9 PM 
Duminica 10-12 AM,  Seara 6-8 PM

EMANUEL ROMANIAN CHURCH
Pastor Dorel Singeorzan
Email: pastordorel@gmail.com
Sunday Services
10:00AM-12:00PM
6:00PM-8:00PM
Address: 12003 NE Ainsworth Cir, 
Portland OR 97220
http://www.emanuelportland.org

GOLGOTHA ROMANIAN 
PENTECOSTAL CHURCH
Sr. Pastor: Ilie Shotropa 
Presbyter: Mike Shotropa 503-804-5327
New location: 630 NE 192nd Ave. 
Gresham, OR 97230
Monday 7:00pm -9:00pm (Youth)
Wednesday 7:00pm - 9:00pm (Prayer)
Sunday: 9:00am-12:00pm; 6:00pm -8.00pm 

WASHINGTON

BISERICA BAPTISTA ROMANA 
VANCOUVER, WA
Tel. (360) 624-0805
3200 NE 109th Ave
Vancouver WA 98682
Servicii divine:
Duminica: 9 AM si 5 PM

BISERICA BAPTISTA  MARANATA
Pastor Oleg Rusnac
Duminic]: 9 AM \i 4 PM
Mar[i: 7 PM
3611 NE 132nd Ave
Vancouver, WA 98682
Tel. 360-213-4221

BISERICA CRESTINA BETEL
12800 SE Coal Creek Pkwy
Bellevue, WA 98056
email: betelcc@yahoo.com
Serviciu divin: Duminica: 1-3 pm 
Studiu biblic: Joi: 7 pm 
Pastor Rev. Slavik Sirbu
Tel.  206-920-8587 

BISERICA PENTICOSTAL}  ROMQN} 
( First)
Pastor Rev. Vasilie Antemie
8315 NE 155th Ave., 
Kenmore, WA 98028
tel. 425-488-7783
Servicii divine:  
Duminic]: 9 am \i  6.00 pm
Mar[i:  7:00 pm  Joi: 7:00 pm

DIASPORA MISSION CHURCH
5607 NE Gher Road
Vancouver, WA 98662
Sr. Pastor Paul Moldovan
360.241.6687
Asst. Pastor Daniel Bela
503.442.3168
diasporamissionchurch@gmail.com
diasporamissionchurch.com
Sunday service: 6-8 PM

ELIM CHRISTIAN CHURCH 
Pastor Ovidiu Piscuc
425-830-3882
15005 SE 38th St
Bellevue, WA 98006
www.elimchristian.org
Duminica - 6:00pm
Mar[i - Inchinare - 6:00 pm
Mar[i - Studii biblice - 7:00 pm
Sqmb]ta - Tinerii -  5:00pm
Tel (425)643-3685

GOOD NEWS” ROMANIAN BAPTIST 
CHURCH 
Pastor  Cornel  Turcu
8704  3RD AVE SE
EVERETT, WA 98208
425-747-4808, 
Cell: 206-819-0909
Vineri 7-8 pm;  Duminica  10am -12pm si 
seara 5-7 pm

GRACE CHRISTIAN CHURCH
Pastor Tudor Gradinaru
3005 Park Ave. N.
Renton, WA 98056

HOPE ROMANIAN CHURCH 
19814 55th Ave NE KENMORE, 
WA 98028
Pastor senior Ezechel Suciu
Duminica 10am-12am & 6pm-8pm
Joi 7:15pm-9pm (serviciu pt. tineri & serviciu 
de rugăciune)
Secretariat:425-208-6861 (Cristi Mocan)
www.bisericasperanta.org
Email: hoperomanianchurch@gmail.com

PHILADELPHIA ROMANIAN CHURCH 
VANCOUVER
Duminic]:  9.30 am \i 6 pm
Mar[i: 7 pm
Joi:     7 pm
Sr.Pastor Rev. Cornel Danciu
3301 E 29th St., 
Vancouver, WA 98661
Tel:  503-287-4759
Office: 360-694-6766
Secretar Jean Micu: 360-687-7900

CALIFORNIA

KATELLA ROMANIAN CHURCH
Pastor: Dionisie Goia
Duminica:9-12; 6:00-8:00 pm
Joi: 7:00-9:00 pm 
1771 W. Katella Ave. 
Anaheim, CA 92804
Tel.(714)448-5555
www.katellachurch.com

ARIZONA

BISERICA “APELE VII” ARIZONA
Pastor: Tudor Gurban
3720 W Sweetwater Ave, Phoenix 85029
Serviciu divin: Duminică: 6 pm - 8 pm.
Studiu biblic: Joi: 7:30 pm
Telefon: (602)653-3170

BISERICA “AGAPE” ARIZONA
Pastor: Petrică Lascău
7726 N.59th Ave., Glendale AZ, 85301.
Duminică dimineaţa: 10:00 - 12:00
Duminică seara: 6:00 - 8:00.
www.agapearizona.com

CHRIST BIBLE CHURCH - Arizona
Pastor: Paul Șerban
pserban@christbible.church
Sunday: 10:30 am - 12:00 pm
All services are in English!
9009 W. Lake Pleasant Parkway, Peoria, AZ 
85382
www.christbible.church

BISERICA “ELIM” ARIZONA
Pastor: Alin Călini
Phone: (602) 677-5824 
Duminică: 9:00 am-12:00 & 6:00-8:00 pm
Joi: 7:30 pm - 9:00 pm
1748 W. Cortez Street Phoenix, AZ 85029
www.elimarizona.com

PENNSYLVANIA
BISERICA ISUS SALVATORUL
Pastor: Dumitru Toderic
Phone: (610) 488-0565 
33 E Lancaster Ave. Paoli, PA 19301

UN NOU INCEPUT
Producer Arthur Ungureanu
Biserica Adventista de Ziua a Saptea din Portland

JOSEPH HOZAN MINISTRIES  -  Producer: Joseph Hozan

TEXAS

THE OASIS OF LIGHT
Pastor: John Blig
Church Services: Sunday 10:00 am
435 McCarty Rd, San Antonio, TX 78216
Phone: (210)275-9994
Email: info@theoasisoflight.org

http://ymail.com/
http://www.betania.us/
http://rev.fr/
http://www.sfantamaria.org/
http://www.wordofliferbc.com/
http://gmail.com/
http://www.emanuelportland.org/
http://yahoo.com/
mailto:diasporamissionchurch@gmail.com
http://diasporamissionchurch.com/
http://www.elimchristian.org/
http://www.bisericasperanta.org/
mailto:hoperomanianchurch@gmail.com
http://www.katellachurch.com/
http://www.agapearizona.com/
mailto:pserban@christbible.church
http://www.elimarizona.com/
http://theoasisoflight.org/
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Prest]ri servicii
TRADUCERI - ROMANA - ENGLEZA

LAURA BIRTAR (360) 904-6440; 
Email: laurabirtar@yahoo.com

Ofer următoarele servicii: 
traduceri de acte de orice fel, intocmiri - 

completări de documente, 
procuri de pensii şi ofi ciul de emigrări, 

notarizări.  
Real Estate: Vânzări – Cumpărări de 

proprietăţi in aria Vancouver.  
(1901)

ROMANIANTIMES

Oferte serviciu

R]spunderea pentru con[inutul reclamelor \i pozelor apar[ine  =n totalitate autorilor  
\i nu reflect]  =n niciun fel vreo pozi[ie a revistei Romanian Times

Dau libere si vacante in AFH incepand 
din luna august. Am experienta si 
referinte. Pentru mai multe informatii 
sunati la (503)869-6531. (322)

Caut de lucru la batrani. Am experienta. 
Numarul de telefon 971-275-0090. (322)

Family of three looking for live in caregiver/ 
resident manager position in Multnomah 
county! Male (Alex) and female (Tyanna) 
will be available for work. Alex has 5 years 
caregiver and resident manager experience. 
Alex has also been an owner operator 
for two years. Tyanna has over 1 year 
experience caregiver. Looking for decent 
living quarters for caregiver. Please contact 
Alex (971) 276-4434. (334)

 We are looking to hire a  Live-In 
Caregiver for an Adult Foster Care 
Home in Portland, close to downtown. 
We only have room for one person, 
she must speak English, pass a 
background check and be willing to 
commit to this job for at least a year 
or longer. We’re offering competitive 
compensation and  2 days  off per 
week. If you are interested in this 
position and would like to meet us, 
our residents and see our home 
please call us at 503-516-4243.

Ofer servicii de babysitting in zona 
Vancouver, preferabil la domiciliul meu. Am 
experienta si se poate scoate background 
check. Telefon: 360-449-2830. (333)

C]ut]ri serviciu Oferte serviciu

Are you looking for a Rezident Manager 
for your adult family home with all classes 
necessary for WA state and 7 years off 
experience? You can call now at 360 314-
7260. (330)

Dau libere in AFH - am toate clasele si 
experienta. Tel: 360-513-8157. (338)

My name is Rebecca and I’m looking for 
a caregiver position. I have a few years of 
work experience with elderly people and I’m 
available any time  - I’m responsible and on 
time, I have done  house keeping, prepare 
meals, assist elderly to the restroom, I helped 
with daily activities and with personal needs. 
I’m a fast learner and I’m willing to learn more 
and gain more skills - I’m available to work 
full time or part time and able for on call also. 
My hourly rate is 14$ an hour, I have my CPR 
& fi rst aid and I also have 3 work references 
- I’m a certifi ed caregiver. I can start asap. 
Thank you very much my number is 971-
413-2620. (339)

I am looking for day, light work. Due to my 
medical condition, I cannot lift up more 
than 10 lbs. Available ASAP. Marioara 
503.840.2108 .  (335)

Am experienta – caut de lucru la 
batrani, live-in sau schimb de noapte, 
full-time sau part-time, zona Vancouver 
– Portland. Telefon (503)869-4645. (339)

In zona Portland - caut de lucru (ca pe 
langa casa) - reparatii usoare, construirea 
unui gard, curatarea acoperisului, 
burlanelor, vopsit, ingrijirea gradinii, 
curatarea viei, pomilor fructiferi si altele. 
Pentru detalii va rog sa ma contactati la 
503-888-5280.  (302)

Looking for experienced person to 
work with the elderly 3 or 4 days a 
week. For fast processing we need a 
background ck, CPR,  fi rst aid  and 
references. We require seriosity. 
Please contact us at 503 453 4297.  
(342)

 

 CNAs (Certifi ed Nursing Assistants) / 
Caregivers Wanted
Windsor Gardens is a small (12-
bed) assisted living facility in East 
Vancouver, Washington looking 
for experienced, compassionate 
caregivers to serve a population 
living with memory loss / dementia.
We currently have a position available 
for a weekend caregiver. Ideally, 
we would like to hire someone for 
Friday - Sunday (approximately 
35 hours) or Saturday - Monday. 
However, scheduling for this position 
is somewhat fl exible.
Pay starts at $15/hour.
Our day shifts are typically 10-12 
hours, so our CNAs can earn a lot 
even if they work just three or four 
days per week. Whether you are 
looking for PART-TIME or FULL-
TIME, we have a position available 
for quality caregivers.
Please respond to this advertisement 
with either a resume or a brief 
message about yourself that 
includes your contact information, 
qualifi cations, work history, etc. 
(360)521-1300. (1806)

EDWARD PETERS
PRINCIPAL BROKER (503) 706-4709

Licensed in Oregon & Washington 
Email: Oregon_Realtor@yahoo.com 

Income producing Vancouver AFCH, 4000 sq ft, 
10 bedrooms, 6 baths, 2 kitchens, separate living on 
two levels home. Excellent location, great income, 
large fenced lot, views. Business included $719,900              

CUSTOM BUILT TOP OF THE LINE AFCH in 
Beaverton, 5,000 sq ft. Exceptional location, minutes 
from Washington Square! Lots of natural light, granite 
fl oors & counters, BI-vac, Hi-ceilings, large hallways. 
Exceptional business setting with 6 bedr 6 baths on Main. 
Separate owners quarters Upper level 3 bedrooms 2 full 
baths w/huge Bonus Room. Great Income producing. 
$999,900    

Tigard AFCH great location, daylight basement 
3,500 sq ft, dual living: 5 bedr 5 baths on the main 
level and 3 bedr 2 full baths on the lower level. Newer 
furnace/AC, solar panels. Great income producing, 
business included $629,900  

Inchirieri

Caut relief caregiver pentru foster home 
in SW Beaverton. Sunati la 503-649-0381 
sau text la 503-484-3285. (1808)

Hiring live in or live out caregiver in 
Vancouver WA. Credentials required. 
Please call 503-799-4423. (1807)

Femeie crestina (67 de ani), caut de lucru – 
ingrijire persoana la domiciliu, preferabil in 
Sacramento, California. Telefon (909)312-
9851.  (1805)

Caut muncitor part-time pentru constructii, 
experienta nu este necesara. 971-275-
7706. (1805)

 NOW HIRING LOCAL CDL DRIVERS 
Concrete mixer training with be 
provided. Must be  great driver with 
attention to detail and exceptional 
customer service. Capable of fl exible 
hours and fast paced environment. 
English a must for driver position. 
$21-$26 Doe. Yearly raises. Jacob 
Bec - 503-255-5253.

 NOW HIRING MECHANIC FOR 
TRUCK MAINTENANCE/YARD 
MANAGER
Truck fl eet safety inspections and 
maintenance; oil changes, chassis 
lube, tire changes-general upkeep. 
Loading trucks, loading yard 
Managment $18-23 Doe. Jacob Bec 
- 503-255-5253.

Doresc persoana de sex feminin cu 
calitati afective pentru persoane in 
varsta,  ca sa dea liber 3 weekend-
uri pe luna. Se cere minim limba 
engleza. Telefon:  360-521-1653. 
(1805)

 

 E-mail: info@romaniantimes.com

Miercuri, Joi , Vineri - =ntre 9 am - 12 pm la telefon (503)895-5171
sau la telefon 503-708-3384 

TARIFE pentru MICA PUBLICITATE

Casa pentru batrani in SE Portland 
de inchiriat. Detalii la telefon 

(503)348-8249. (1805)

 Looking for caregiver in Clackamas, 
OR 3 days/week. Must be able to 
speak English. Background check, 
CPR, First Aid. Please call or text at 
(503)201-9048. (1805)

 

 RN offering services; delegations, 
medication management, care plans 

and assessments. 
Call Flavia 503-997-0197. 

AFH in SE Portland looking for a 
caregiver, 3 days, from 7am-7pm. Must 
be able to speak English and pass a 
background test. Please call at 971-409-
3108. (1806)

Diverse

 Caut pe Ghiță FOLEA, 
prietena ta din Bărăgan Schei 1951. 

Scrie-mi, Marioara CIORBĂ:
3528 SOUTH FAIRFAX Road
BAKERSFIELD, CALIF. 93307

Caut partener de viață. 
Pentru ușoare defi ciențe pot oferi 
ajutor cu Produse tradiționale din 
medicina naturistă chinezească

(Chinese herbals). 
Call (661)281-4697

CIORBA DENCAN MARIOARA

MICA PUBLICITATE este
actualizata permanent 

pe portalul RomanianTimes:
romaniantimes.com

Looking for caregiver in SW Portland, 
part time for weekends preferred. 
Must be able to speak English, have 
(able to pass) a background check, 
CPR, First Aid and 2 references. Only 
serious inquires. Phone (503) 764-
7963.  (1805)

 

 Caut live in sau live out caregiver 
pentru Foster Care Home in zona 
Tigard. Pentru informații suplimentare 
sunați la 503.560.9920

http://yahoo.com/
http://ladomiciliulmeu.am/
mailto:Oregon_Realtor@yahoo.com
mailto:info@romaniantimes.com
http://romaniantimes.com/


ROMANIANTIMES

GREAT ONE LEVEL HOUSE ON A LARGE LOT. This 
home was built in 1980 providing 2,900 Sq. Ft, 7 BDs, & 3 
BAs. Presently used as a care home. Near local shopping 
centers & convenient public transportation. ACH license is 
not transferable. $599,950. For more information contact 
Cornell at 503-939-7146

BEAUTIFUL CONTEMPORARY STYLE HOME has 
4,200 Sq. Ft, 8 bedrooms, 3 full & 5 half baths, impressive 
living room with tall ceilings, 2 family rooms, offi ce, deck, 
and a large lot with manicured landscaping with included 
water feature. A fully set up operation with great income 
history. $949,000. Contact Cornell 503-939-7146

MOVE-IN READY. This immaculate daylight ranch has 2,868 
Sq. Ft, 4 BD’s & 3 BA’s. Many recent updates including 3 year 
old windows w/ lifetime warranty, NEW furnace, NEW Pergo 
floors, granite counter tops, NEW interior paint Leaf Guard gutter 
system, large family room on lower level w/ fireplace & bar, quality 
deck, and much more. This home is located across from Fir 
Grove Elementary School. $450,000 Monica 503-481-8161 

Oregon / Washington - Phone: 503-255-7775 Fax: 503-255-7772

www.GreatWesternRealEstate.com

Cornell Mann, CIPS, CCIM
Principal Broker
503-939-7146

27 Years Experience
GreatWesternRealEstate@gmail.com

PRIVATE ONE LEVEL HOME with 1,632 Sq. Ft, 4 
bdrms, and 2 full baths. There is a 32’x40’ barn and 
40’x48’ shop! Great location for a vineyard with a few 
acres of grapevines already planted. 32 VIEW ACRES 
including timber land, garden and fruit trees. $779,000. 
For more information contact Cornell at 503-939-7146

CHARMING HOME IN VANCOUVER, WA w/ 1,611 Sq. Ft, 
3 BD’s & 2 BA’s. The home has many great features such as: 
Hardwood & tile flooring, granite counters, master bedroom suite, 
high efficient dual flush toilets, attached tool shed, 208 Sq. Ft. 
covered heated sun room, & covered/gated RV pad. $395,000. 
For more information contact Dragos at 503-984-3485

CHARMING AND SPACIOUS HOME w/ 1,485 Sq. Ft, 4 
BD’s, 2 baths, & a 400 Sq. Ft. unfi nished basement. Built 
in 1906 and nicely remodeled with great features including: 
granite counters, wood & laminate fl ooring, large fenced 
yard, and carport. R1 zoning allows for up to 4-5 units. 
$429,000. Cornell 503-939-7146

GREAT RCF. This building provides 4,829 Sq.Ft, 13 
bedrooms, 4 full & 5 half baths. This property is presently 
used for a Residential Care facility with 11 licensed beds. 
Providing great potential to develop with its existing 2.7 
acres of land. Zoning allows duplex & Triplex opportunities. 
$1,550,000. Cris 503-816-9493

WELL BUILT HOME W/ EUROPEAN DESIGN 
provides 3,040 Sq. Ft, 4 bdrms, and 2 1/2 baths. Located 
in the beautiful countryside, only 30 minutes outside of 
Downtown Portland. Features 9’ ceilings, hardwood 
fl oors, crown moldings, gourmet kitchen, jetted tub in 
master bath, Quartz counters, and attached oversized 
garage. $979,000. Contact Cornell at 503-939-7146

OVER 24 ACRES

INCOME PRODUCING CARE HOME w/ 5,034 Sq. Ft, 9 
BD’s, 4 full & 5 half BA’s, 2nd living quarters, 1/3 + acre 
lot, RV parking, & garden area. The home is wheelchair 
accessible on the main fl oor with wide hallways, doors, 
and even a roll in shower. $999,950. For additional 
information contact Cornell at 503-939-7146

BY WASHINGTON SQUARE

OVER 32 ACRESVANCOUVER, WA PORTLAND, OR GRESHAM, OR

1.42 ACRES SOUTHWEST PORTLAND

NEWER ONE LEVEL HOME with a great fl oor 
plan. This home comfortably offers 1,300 Sq. Ft, 3 
bdrms, and 2 baths. Features a large kitchen, utility 
room, hardwood fl oors, crown moldings, porch, 
patio, double car garage, and a lovely garden area. 
$429,000. For more information contact Cornell at 
503-939-7146

Pocket Listings 16 -70 Beds

Residential Care Facility
Principals ONLY

Call Cornell 503-939-7146

1.4 ACRES

503-661-8990

www.ComfortHospice.org

“The only local Hospice service that SPECIALIZES in 
offering services to Adult Foster Care Homes”

Comfort Always,  Cure Sometimes,  Treat Often

Ana Campean-Petras
Community Relations Director

Referral Hotline: 503-723-1444

Wrap yourself in
 the comfort o

f h
os

pic
e.

BEAUTIFUL LAURELHURST PORPERTY offering 
2,664 Sq. Ft, 7 BD’s and 3 full & 3 half BA’s. The home 
has been updated in recent years and is presently used 
as a care facility. Some great features include wheelchair 
accessibility, large roll-in shower, wide hallways, and a 
caregivers quarters. $749,950. For more information 
contact Cornell at 503-939-7146

Pentru a va abona la publicatia RomanianTimes va rugam sa completati 
acest cupon si sa il trimiteti prin posta la adresa P.O. Box 90393, Portland, 
OR 97290. Plata se poate efectua cu cec sau credit card. Platile cu credit 
card se pot procesa prin telefon la numarul  503-895-5171.

PO BOX 90393

BEAVERTON, ORLAURELHURST

Dr. Nicoleta Negoita 
Pearce 

OPTOMETRIST

Îngrijirea medicală a ochilor, îngrijirea de rutină a ochilor și servicii optice complete. 
Efectuăm examinările oftalmologice și în limba română.  

Noi pacienți de toate vârstele sunt bineveniți!

5656 HOOD STREET, SUITE 107 WEST LINN, OREGON 97068
503.723.3000  I   YOUANDEYE.US

Festivalul Internațional de Film Transilvania 
la cea de-a 17-a ediție

Între 25 mai și 3 iunie, cel mai mare eveniment din România dedicat artei și industriei 
cinematografi ce va aduce la Cluj-Napoca sute de proiecții, titluri clasice și fi lme în 
premieră absolută, o selecție solidă de evenimente ce îmbină fi lmul cu muzica, expoziții, 
workshop-uri inovatoare, dezbateri și petreceri grandioase. 
Programul din acest an include nu mai puțin de 227 producții - 178 de lungmetraje și 49 
de scurtmetraje din toate colțurile lumii. Sute de invitați români și străini, reprezentanți de 
seamă din lumea fi lmului, și-au confi rmat  prezența la TIFF.17. 
Secțiuni: Competiţia ofi cială; Zilele Filmului Romanesc; Umbre / Shadows; What’s Up, 
Doc? (Ce se întâmplă, documentarule?)
Alături de aceste secţiuni, cea de-a 17-a ediţie a TIFF cuprinde evenimente speciale, 
conferinţe, workshop-uri, masterclass-uri, o secţiune competițională tematică (FIPRESCI), 
secțiuni necompetiționale (focusuri naționale, best of-uri, retrospective de autor etc), 
programe de educaţie media şi artă cinematografi că pentru tineri şi adolescenţi, concerte, 
expoziţii foto, lansări de carte etc.
Retrospectiva Close-up Ingmar Bergman va marca cei 100 de ani de la nașterea 
legendarului regizor și scenarist suedez, în cadrul evenimentului #Bergman100. 
O serie de proiecții speciale vor avea loc în cadrul secțiunii România 100 și vor celebra 
Centenarul Marii Uniri la TIFF 2018.

http://www.greatwesternrealestate.com/
mailto:GreatWesternRealEstate@gmail.com
http://sq.ft/
http://040sq.ft/
http://www.comforthospice.org/
http://youandeye.us/


 

 Universal American Mortgage Company, LLC dba Eagle Home Mortgage - Company NMLS #1058, Mortgage Lending License #ML-5079-1,  
Branch NMLS #803023, 10151 SE Sunnyside Road, Suite 360, Clackamas, OR 97015. Certain restrictions apply. This is not a commitment to lend. Applicants must qualify.  

Thinking of BUYING or SELLING a HOME? ?              

C dba Eagle Home Mortgage - Company NMLS #1058, 
Cl k OR 97015 C t i t i ti l Thi i t

f BUYING or SELLING 
We’d Love To Help! 

ageMortga

! !  

26 Years Combined Experience  

Liviu (Louie) Bec 
Realtor 

LIC # 20030202  

 (503) 888-4428   
louie@oregonrealty.com 

Ligia Bec 
Sr. Loan Officer 
NMLS #134019 OR/WA MLO #134019 

(503) 481-6222    
ligiabec@eaglehm.com      

Ghid practic pentru românii care doresc să revină în ţară

Ghidul conține informații de bază și contacte utile pentru facilitatea procesului de reintegrare în România, oferind detalii 
despre procedurile privind reînnoirea actelor de identitate și călătorie, înmatricularea autoturismelor, repatrierea bunurilor, 
informații despre drepturile sociale și asigurările medicale, precum și despre echivalarea și continuarea studiilor.

Ghidul de reîntoarcere în ţară este disponibil pe site-ul Ministerului Românilor de Pretutindeni, accesând: 
http://www.dprp.gov.ro/wp-content/uploads/2016/11/Ghid-de-re%C3%AEntoarcere.pdf

Mai multe detalii accesând: http://www.dprp.gov.ro/ghidul-de-reintoarcere/

Jakes mobile mix llc. CONCRETE  deliveryJakes mobile mix llc. CONCRETE  delivery  
Serving the Portland metro area: SE-NE-N Portland, Milwaukie, Clackamas, Gresham, Serving the Portland metro area: SE-NE-N Portland, Milwaukie, Clackamas, Gresham, 
Fairview, Troutdale.Fairview, Troutdale.
We currently do not service Westside or Washington-VancouverWe currently do not service Westside or Washington-Vancouver

Call or text for more information/details  Call or text for more information/details  
Jakesmobilemix.comJakesmobilemix.com      Dispatch:Dispatch:  Jacob Bec - 503-255-5253Jacob Bec - 503-255-5253

    BETON    BETON

NOW HIRING LOCAL CDL DRIVERS
Concrete mixer training with be provided. Must be  great driver with attention to detail and 
exceptional customer service. Capable of fl exible hours and fast paced environment. 
English a must for driver position. $21-$26 Doe. Yearly raises.
  
NOW HIRING MECHANIC FOR TRUCK MAINTENANCE/YARD MANAGERNOW HIRING MECHANIC FOR TRUCK MAINTENANCE/YARD MANAGER
Truck fl eet safety inspections and maintenance; oil changes, chassis lube, tire changes-general upkeep. Truck fl eet safety inspections and maintenance; oil changes, chassis lube, tire changes-general upkeep. 
Loading trucks, loading yard Managment $18-23 Doe.Loading trucks, loading yard Managment $18-23 Doe.

1 cubic yard minimum - no max.  /  Call for current pricing and unload times allotted. 1 cubic yard minimum - no max.  /  Call for current pricing and unload times allotted. 

mailto:louie@oregonrealty.com
mailto:ligiabec@eaglehm.com
http://www.dprp.gov.ro/wp-content/uploads/2016/11/Ghid-de-re%C3%AEntoarcere.pdf
http://www.dprp.gov.ro/ghidul-de-reintoarcere/
http://jakesmobilemix.com/

