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Serghei Lavrov, ministrul rus de 
Externe, a afi rmat că preşedintele american 
Donald Trump nu a renunţat la intenţiile sale 
de a îmbunătăţi relaţiile Washingtonului cu 
Moscova, adăugând că isteria antirusească 
se refl ectă în politica internă a SUA.iRusia 
denunţă acţiunile Coreei de Nord pentru 
dezvoltarea programului nuclear şi face 
un apel la comunitatea internaţională să 
aplice rezoluţiile Consiliului de Securitate 
al ONU, a declarat Valentina Matvienko, 
preşedintele camerei superioare a 
Parlamentului rus.iSediul Poliţiei afgane 
din oraşul Gardez a fost atacat, iar opt 
persoane au murit şi au fost rănite alte 30 
în urma atacului, au anunţat autorităţile 
locale.iAhn Ho-young, ambasadorul 
Coreei de Sud în Statele Unite, a afi rmat că 
a primit asigurări din partea Washingtonului 
că opţiunea militară reprezintă ”ultima 
soluţie” pentru soluţionarea problemei 
nord-coreene.iStatele Unite nu exclud 
posibilitatea unor eventuale discuţii directe 
cu statul nord-coreean, a declarat John J. 
Sullivan, secretarul adjunct de Stat de la Casa 
Albă.iForţele aeriene ale SUA au ucis zeci 
de militanţi ai reţelei teroriste Stat Islamic, 
în urma unui raid aerian ce a vizat două 
tabere de antrenament din Yemen, conform 
Pentagonului, citat de Reuters.iConsiliul 
Uniunii Europene a adoptat noi sancţiuni 
împotriva Coreei de Nord, întrucât 
Phenianul încalcă şi desconsideră în mod 
fl agrant rezoluţiile Consiliului de Securitate 
al ONU.iAdministraţia Bashar al-Assad 
a transmis un avertisment Israelului, 
ameninţând că vor exista “consecinţe 
grave” ale “agresiunilor repetate”, după un 
raid aerian israelian efectuat în apropiere 
de Damasc.iCel puţin 276 de persoane 
au decedat în urma atentatului produs în 
capitala Somaliei, Mogadishu, potrivit 
unui comunicat dat publicităţii de autorităţi, 
acesta fi ind cel mai sângeros atac terorist de 
la declanşarea insurgenţei islamiste în anul 
2007.iMinisterul Apărării de la Moscova 
susţine că prezenţa forţelor militare 
americane în statele baltice reprezintă o 
încălcare a acordului NATO-Rusia, acuzând 
SUA că s-au folosit de isteria stârnită în jurul 
exerciţiului Zapad 2017 pentru a amplasa o 
divizie de blindate în Polonia şi regiunea 
baltică.iUniunea Europeană a anunţat că 
nu va mai transfera fonduri în valoare de 
28 de milioane de euro către bugetul de stat 
al Republicii Moldova pentru susţinerea 
reformelor în sectorul justiţiei, relatează 
site-ul Radio Chişinău.iPreşedintele 
Statelor Unite a afi rmat că Acordul Nord-
American de Comerţ Liber (NAFTA) 
ar putea fi  reziliat, dacă SUA, Canada şi 
Mexicul nu vor ajunge la un numitor comun 
în cadrul negocierilor purtate pe marginea 
prevederilor acordului.

Despre schizofrenia moral~ 
[i amneziile criticii

Festivalul Rom^nesc 
din Sacramento

Observ din ce în ce mai des la confrații mei 
că, în ciuda lecțiilor dure ale istoriei recente, 
par să nu fi e vaccinați față de epidemiile 
gândirii totalitare sau față de maladiile 
spiritului contemporan. Lucrurile care 
deranjează cel mai mult sunt spiritul critic 
și etica, devenite adevărate Cenușărese la 
mâna hermeneuților din Est. -  continuare în 
pagina 7

FRONTIERI{TII

Cu dor de tot ce înseamnă sufl et românesc, 
onorând tradițiile  noastre pline de culoare 
și veselie, comunitatea românească din 
Sacramento se adună în fi ecare an in 
septembrie, la o sărbătoare vestită deja pe 
coasta de vest a Americii, în toată țara și 
chiar și în România. - detalii în pagina 11

Extremismul utopic a atins cote paroxistice 
în timpul Marii Terori din URSS, al 
Revoluției Culturale din China maoistă și 
în regimul lui Pol Pot din ceea ce s-a numit 
Kampuchea. Experimentul genocidar al 
khmerilor roșii a fost o catastrofă grotescă, 
având înfricoșătoare consecințe în ceea ce 
privește pierderile de vieți umane, și care, 
așijderea Gulagului sau Holocaustului, 
sfi dează capacitatea noastră de înțelegere. 
- pagina 10

Totalitarismul 
ca pseudo-salvare 

Când am lansat campania „Fronti-
eriştii”, de la miscareaderezistenta.ro, 
ne-am asumat din start sarcina de a lua 
în calcul toate detaliile fenomenului de 
masă al fugii din România comunistă.   
- pagina 4

Românca Simona Halep s-a califi cat în fi nala turneului de la Beijing, China și a devenit din 9 0ctombrie noul număr 
1 WTA. Halep este prima jucătoare din România care ocupă această poziție, fi ind, în același timp, cel de-al 25-lea 
lider mondial WTA. Simona Halep este cel de-al doilea lider mondial din istoria tenisului românesc la simplu, după 

Ilie Năstase, care a inaugurat Era Open din fotoliul de număr 1 ATP, în 1973.

Imagini din localitatea Santa Rosa (înainte și după incendiu) - cartiere întregi au 
fost făcute scrum de fl ăcările incediilor de vegetație, considerate cele mai grave din 
California. - pagina 5

Premiile 
Nobel 2017
- detalii în pagina 10

Comunismul care ne-a fost impus de 
Uniunea Sovietică în 1946 şi care ne-a 
torturat şi ne-a distrus, ca indivizi şi ca 
societate, până în 1989, a fost produsul 
gândirii unui evreu german pe nume 
Karl Marx, şi al gândirii unui rus pe 
nume Vladimir Ilici Lenin. - pagina 9

Enormele semnifica]ii 
ale referendumului  

pentru familie

detalii în pagina 2
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Call us for a FREE consultation! 
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,
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LUNAR 
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Vă rugăm să ne 
contactați pentru 

detalii:
Tel 503.895.5171 
Tel 503.708.3384

(continuare  în pagina 23)

           

INDEPENDENT ADULT CARE HOME ASSOCIATION
                     Annual Educational Conference 

                           Thursday, October 26, 2017  
                        7:30 AM - 5:00 PM

EVENT WILL BE HELD AT

MONARCH HOTEL
& CONFERENCE CENTER

12566 SE 93rd Avenue 
Clackamas OR 97015

            ~ Topics ~ 

•  Oregon Minimum Wage 
changes 

•  Rest and Meal Period 
      Requirements 
•  Psychotropics Drugs 
•  Sleep Time Rules 
•  Rest Breaks & TimeKeeping     
•  Payment of wages &  
    Overtime Exemptions 
•  Oregon Sick Time   
•  Understanding Dementias 
•  The Disneyland Experience   
•  Caring for the caregiver 
•  Communicating with family 
    members when a family 
    member has dementia 
•  ASPEN - New Licensing 

Software 

REGISTRATION CAN BE DONE BY MAIL OR ONLINE; 
MAIL YOUR PAYMENT TO ; 

IACHA  
4207 SE WOODSTOCK BLVD #436 

PORTLAND, OR 97206 
OR 

WWW.eventbrite.com 
(type in the search space  

IACHA 2017 Annual Educational Conference for ACH Providers) 

I.A.C.H.A
8 CEU'S ALL IN ONE PLACE !

$120 Conference Payment 
~ Lunch Included ~ 

LIMBA ROMÂNĂ 

Limba română este folosită de peste 500 
de ani de românii dinaintea anilor 1500.
 Cercetătorii lingvistici pe baza 
tehnicii de calcul moderne au constat că 
limbile vorbite pe pământ au apărut cu 6 - 8 
mii de ani în urmă în Asia Mică. Vorbitorii 
acestei limbi originale au răspândind-o 
prin metode pașnice și nu cu ajutorul 
războaielor.
 Conform Adevărul.ro, cercetă-
torii s-au folosit de 103 limbi indo-europene 
pentru a reuşi să găsească un punct comun 
între ele. Cuvinte cheie din fi ecare limbă 
au fost introduse într-un calculator pentru 
a stabili legătura cu exactitate cu o anumită 
limbă. Termenii folosiţi nu au fost aleşi la 
întâmplare, ci s-a mizat pe cuvinte precum 
“cal”, “căruţă” sau “albină” folosite în 
dezvoltarea agriculturii din Asia Mică.
 Sunt numeroși oameni care 
contestă aceste teorii. Interesantă este însă 
apariția limbii române, aceasta din urmă 
apărând în aproximativ aceeași perioadă 
în care au apărut și maghiara și poloneza. 
Conform cercetărilor recente, limba română 
apare cu mult înainte de anii 1500, perioada 

din care datează cel mai vechi document 
redactat în limba noastră națională.
Așa cum știți la cererea unui cititor al 
publicației Romanian Times, în ediția din 
August,  am pus întrebarea: 
 Credeți că folosirea limbii 
române la slujbele religioase este mo-
dalitatea păstrării și continuării existenței 
bisericilor române din străinătate?

 Am primit la redacție câteva 
răspunsuri din care vă redăm două și 
așteptăm și altele care să le putem publica.

 A. Cultura unei țări, popor este 
exprimată prin limba vorbită în cazul 
nostru limba română. Limba română este 
candela care ne ține uniți în cultura română. 
Cred că limba română trebuie folosită 
în locurile unde se întâlnesc români în 
exclusivitate. Bisericile române au o mare 
obligație morală, civică să promoveze cu 
toată seriozitatea limba română mai ales la 
copii și tineretul bisericii: la lecțiile de școli 
duminicale, întâlnirile tinerilor. Copii din 
biserică vorbesc între ei în limba engleză 

foarte bine pentru că 
sunt mai obișnuiți 
cu ea decât cu limba 
romana. În această 
situație copiii trebuie 
ajutați să învețe limba 
română la fel de bine 
ca și limba engleză. 
Să nu vorbești limba 
părinților tăi este o 
mare greșeală și lipsă 
de respect, A vorbi 
două limbi în societate 
este un mare avantaj. 
Copiii nu pot pricepe 
acum aceste avantaje. 
Părinții au obligația 
să-i motiveze. Viitorul 
bisericilor române cât 
și a limbii române 
este prin ei. Numele 
bisericii este în primul 
rând, Romanian, și 
dacă este română, 
logic trebuie să se 
vorbească numai 
limba română. Sigur 
că vor fi  excepții, dar 
mai rar. (Vasile N.)

THE 2019 DIVERSITY IMMIGRANT 
VISA PROGRAM (DV-2019)

Applicants must submit entries for the DV-2019 program electronically 
at dvlottery.state.gov between noon, Eastern Daylight Time (EDT) 
(GMT-4), Tuesday, October 3, 2017, and noon, Eastern Standard Time 
(EST) (GMT-5), Tuesday, November 7, 2017. 

Do not wait until the last week of the registration period to enter, as 
heavy demand may result in website delays. No late entries or paper 
entries will be accepted. The law allows only one entry by or for each 
person during each registration period. The Department of State uses 
sophisticated technology to detect multiple entries. Individuals with 
more than one entry will be disqualifi ed.

https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-
Instructions-Translations/DV-2019-Instructions-Translations/DV-
2019-Instructions-English.pdf

mailto:crina@interbankloans.com
http://www.interbankloans.com/
mailto:crystal@interbankloans.com
http://eventbrite.com/
http://adevarul.ro/
https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-
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PRINCIPII DE FUNC{IONARE ROMANIAN TIMES

 Revista Romanian Times este un forum deschis problemelor majore ale spiritu-
alit][ii romqne\ti de pretutindeni.
 Principiul fundamental al revistei noastre este: Fiecare participant  trebuie s] 
vin] cu tot ce are mai bun =n inima \i =n mintea sa la acest forum, chiar dac] 
ideile sale sunt mult diferite de cele ale altora, pentru a da cititorului posibilitatea 
s]-\i  aleg] din aceast] multitudine de idei \i solu[ii cea mai potrivit] pentru sine. 
Revista noastr] nu impune puncte de vedere, ci stimuleaz] creativitatea liber].
 Din fundamentarea acestui principiu au reie\it exigen[ele care impun sau nu 
publicarea textelor ce ne parvin la redac[ie.
 Prima exigen[] este c] toate ideile avansate =ntr’un text trebuie s] fie temeinic 
demonstrate, nu enun[ate senten[ios ca de o curte suprem] care nu are de dat socoteal] 
nim]nui.
 A doua exigen[] se refer] la critic]. Pre[uim cum se cuvine critica, fiindc] ea este 
un instrument al =mbun]t][irii unui proces sau a unei situa[ii, dar nu suntem de acord 
cu critica de dragul criticii, ci cerem celui care critic] s] se str]duiasc] a da \i solu[iile 
de =ndreptare, pentru ca gqndul s]u s] devin] constructiv \i nu demolator. 
 De asemenea, tot referitor la critic], specific]m c] nu am publicat \i nu vom publica 
texte care con[in acuza[ii (critici) nefondate pe probe verificabile, pentru c] =n acest caz 
acuza[ia (critica) nu reprezint] altceva decqt o mizerabil] calomnie.
 A treia exigen[] se refer] la gradul de interes al problematicii de baz] a textului 
respectiv, care dicteaz] oportunitatea public]rii. Un text poate r]spunde cu brio primelor 
dou] exigen[e, dar se poate ca subiectul abordat s] nu prezinte un interes major pentru 
cititorii no\tri, din punctul nostru de vedere, \i atunci, renun[]m a-l publica. Sigur c] 
aceast] exigen[] este cea mai subiectiv] dintre cele enun[ate, dar ea nu are cum s] nu 
existe. |i aceast] exigen[] este l]sat], evident, =n responsabilitatea celor care =ngrijesc 
de bunul mers al acestui business numit Romanian Times.

 Cqt despre materialele sosite la redac[ie, trebuie s] amintim  c], ele nu sunt 
restituibile.  A\a procedeaz] toate redac[iile din lume, indiferent de =nsemn]tatea lor 
jurnalistic] \i a\a proced]m \i noi.  
              Cristian Ioanide

COLABORATORI  PERMANEN{I (=n ordine alfabetic]):  
Andrei Ple\u, Angela Furtun],  Aurel P. Micurescu, Rev. Fr. Aurel Sas, 
Fr. Chris Terhes,   Daniel Ciobanu, Emanuel Pavel, Ioan Sinitean,  
Mara Circiu, Marian Petru[a, Marcel Urs, Marinela Buzas, Milan 
M’Enesti, Octavian Curpa\, Ruxandra Vidu, Slavomir Alm]jan,  

EDITOR / PUBLISHER  Monica LUBANOVICI
EDITOR / PUBLISHER   Gina  LUCESCU 
DIRECTOR  COORDONATOR: Nelu CIORBA
REDACTOR |EF:  Ema SOSNOVSCHI

Vasile Ghi[], Victor Martin. 

Consilier |tiin[e Politice \i Istoria Comunismului: 
Prof. Dr. Vladimir Tism]neanu 
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„Mulţi zic: <<Cine ne va arăta fericirea?>> Eu însă zic: <<Fă să răsară 
peste noi ... Feţei Tale, Doamne!>> Tu-mi dai mai multă … în inima mea, 
decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului. Eu mă culc 
şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai … deplină în locuinţa 
mea.”
   (Psalmii 4:6-8)

(Completaţi textul folosind soluţiile marcate cu raster)

Orizontal: 1) Generator de cutremur de toată groaza (adj.). 2) ? ─ Sunt în etate. 
3) Formatori de cadre pentru închinarea în biserică ─ Poziţionate pe malul stâng 
al Snagovului! 4) Viitoare frunze ─ A avea ceva în cap. 5) Un hoţ picat din cer 
(pl.) ─ Oră de studiu. 6) Diminutiv feminin ─ Trage la somn (dim.). 7) Producător 
de ceai ─ Măsuri luate la faţa locului ─ Luat la întrebări. 8) Dimineaţa devreme 
─ Uşiţe!. 9) Producător de fi lme. 10) Trecerea zilei de dinainte pe un act.

Verical: 1) Pensie de întreţinere. 2) ? ─ Ataşate în urma trenului! 3) Se prezintă 
ca un tot unitar (adj.). 4) Rezumatul unei şedinţe ─ Strigăt de luptă în arenă. 5) 
Furnizor de material tehnic pentru război (pl.) ─ Rău de apă. 6) Aspiratoare de 

PSALMII (7)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

aer la purtător ─ Sursă de curent. 7) Clasic încă în putere (pl.) ─ Cal de mare. 8) Contraindicat ─ Tras la poartă ─ Bătrâna doamnă din Arad. 9) 
Face un transfer cu cunoştinţe. 10) ? ─ Desert la o mâncare ... de regim!
Dicţionar: OLE.  
Dezlegarea careului din numărul precedent:
RECUNOAŞTEŢI PERSONAJUL? (5) – ÎNTEMEIETORI
Orizontal: 1) CAPITALISM. 2) HRAM – DINTAI. 3) RACAN – EDIL. 4) INEGAL – ULI. 5) SJ – IPOCRIT. 6) TAINA – OAZA. 7) OM – 
ADAM – AR. 8) SENTIMENTE. 9) NOI – ATU – S. 10) STRES –A RAC.
    Victor Martin

Când am lansat campania „Frontieriştii”, de 
la miscareaderezistenta.ro, ne-am asumat 
din start sarcina de a lua în calcul toate 
detaliile fenomenului de masă al fugii din 
România comunistă. Asta presupunea și 
folosirea României ca țară de tranzit pentru 
cetățeni din alte țări comuniste care doreau 
să ajungă în lumea liberă. 

Discuţiile purtate cu diverse persoane 
familiarizate cu acest fenomen ne-au adus 
în situaţia de a lărgi cercul victimelor şi 
dincolo de graniţele României, în acest 
context.

Soarta a vrut ca prin România să încerce 
să fugă şi alţi cetăţeni ai lumii comuniste, 
majoritatea est-germani. Dar au mai fost 
şi alţii din lagărul comunist - cehoslovaci, 
bulgari, polonezi, cetăţeni din URSS etc, 
iar ei sunt consemnaţi în dosarele fostelor 
servicii secrete comuniste din Germania 
Democrată (STASI) şi din Republica 
Socialistă România (Securitate).

de Marina Constantinoiu Istvan Deak

FRONTIERIŞTII. De ce fugeau est-germanii prin România, în Germania Federală?

Extras din dosarul CNSAS D010780, vol.35

Supravegherea

Începând cu anii’60, una dintre misiunile 
ofi ţerilor STASI era şi aceea de a 
supraveghea cetăţenii RDG care stăteau 
mai mult timp în România în calitate de 
turişti, studenţi,  sau care efectuau vizite 
profesionale. Cu această ocazie, STASI se 
străduia să împiedice tentativele de fugă ale 
acestora, care se foloseau de România şi de 

Iugoslavia  pentru a ajunge în Republica 
Federală Germania (RFG), explică 
cercetătorul german Georg Herbstritt.

(foto stanga Georg 

Herbstritt, cercetător)

Informatorii STASI 
raportau, printre 
altele, faptul că 
unii est-germani se 
întâlneau cu cetăţeni 
români pentru a-i 
ruga să îi ajute la 

trecerea lor spre Vest, prin Istanbul sau 
Iugoslavia.

Georg Herbstritt, care împreună cu 
cercetătorul român Stejărel Olaru semnează 
o foarte interesantă carte, intitulată “STASI 
şi Securitatea”, despre relaţiile dintre cele 
două servicii de poliţie politică ale RDG 
şi RSR, explică faptul că una dintre cele 
mai difi cile situaţii politice cu care RDG 
a trebuit să se confrunte în toată perioada 
de existenţă a acestui stat a fost dorinţa 
cetăţenilor săi de a fugi în Occident.

În 12 ani de la înfi inţarea RDG, din 1949 
până la construirea Zidului Berlinului, în 
1961, peste 2,5 milioane de oameni au fugit 
din Germania de Est prin Berlin. Numai că 
apariţia Zidului a schimbat complet datele 
problemei.

Mulţi dintre cei care au afl at, datorită 
campaniei ”Frontieriștii”, că prin România 
au încercat să fugă în Germania Federală 
circa 800 de est-germani, au fost surprinși, 

și ne-au întrebat ce căutau aceştia în 
România, când erau la un pas de Republica 
Federală Germană (RFG). Adică de ce, 
practic, nu încercau să treacă granița 
germano-germană, și de ce riscau să vină 
în România, unde granițele erau păzite 
strașnic de grăniceri puși să le ferească nu 
de invazii străine, ci de propria populație, 
nemulțumită de regimul dictatorial, și care 
și-ar fi  dorit să evadeze și să trăiască într-o 
țară liberă.

Explicaţia

Apariţia Zidului Berlinului a blocat în 
mare măsură aceste încercări de evadare. 
Zidul era bine păzit şi făcea victime. Sigur 
că încercări au existat, dar au apărut şi 
alternativele.

Cetăţenii RDG au căutat variante, iar 
România, cu Dunărea şi ieşirea ei la mare, 
părea una ideală. În plus, fugarii plecau 
de la premisa că alte graniţe nu erau 
supravegheate atât de strict precum cele ale 
Germaniei de Est, lucru care (depinde de 
foarte mulţi factori) rareori s-a şi adeverit, 
dar în majoritatea cazurilor a fost exact 
invers. România ajunsese să fi e considerată 
cea mai sângeroasă graniţă a Europei. 
Sângeroasă, pentru numărul românilor 
cărora le-au fost retezate visele la malul 
Dunării sau pe făşie. Români al căror 
număr îl depăşeşte pe cel al victimelor 
Zidului Berlinului. Cu mult!

Dintre est-germani, din fericire, nu sunt 
foarte mulţi cei decedaţi, dar nici puţini cei 
care nu au reuşit să îşi vadă visul cu ochii. 
Doar 250 au reuşit să ajungă în Occident, 

dintre cei circa 800 care au încercat.

Colaborarea

Direcţia Principală a IX-a a STASI colabora 
cu Securitatea română, de la care primea 
documente privind tentativele de fugă ale 
unor cetăţeni ai RDG care fuseseră arestaţi 
în ţara respectivă şi care erau ulterior predaţi 
Berlinului de Est. Exact acest lucru li s-a 
întâmplat tuturor celor care nu au reuşit în 
tentativa lor de a fugi în Vest: ori au fost 
prinşi la graniţă de români şi arestaţi, ori 
au fost prinşi în Iugoslavia şi, cu un mare 
ghinion, returnaţi românilor, căci din 
România veneau.

Caz celebru

Stefan Appelius, cercetător german, la 
rândul său specializat în relația STASI-
Bulgaria, a găsit mai multe cazuri și 
documente privind fapte întâmplate 

(continuare in pagina 16)
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Semne ale vremurilor din urmă

 În prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale 
indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele 
sfârşitului, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl, 
pentru a fi  mai ușor de înțeles am folosit și folosesc 
acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + 
Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii 
Răsăritului). Când facem referire la Nenorociri, atenția 
se îndreaptă spre catastrofe ale naturii, dezastre.
 Ziua de 13 Octombrie 2017 a trecut destul de ușor, 
nu pentru  că a fost zi de vineri și legată de numărul 13, 
ci a trecut cam neobservată ca fi ind Ziua internațională 
dedicată analizei și planifi carea unor măsuri de 
reducerea dezastrelor. A fost începută în 1989, după o 

invitație din partea Adunării Generale a Națiunilor Unite ca și o zi de promovare a unei 
culturi globale de sensibilizare a riscurilor și de reducere a dezastrelor. Planifi cată la 13 
octombrie, ziua sărbătorește modul în care oamenii și comunitățile din întreaga lume 
raportează rezultate de încercare de a reduce expunerea la dezastre și conștientizează 
importanța măsurilor luate și riscurile cu care se confruntă.
 Anul 2017 se caracterizează prin înregistrarea dezastrelor naturii și a 
dezastrelor  climatice severe pe fi ecare continent a lumii: inundații în Asia de Sud, 
uragane, mari cutremure, focuri întinse în America de Nord, alunecări de teren în Africa, 
sunami în America Centrală.
 Forțele distructive a trei uragane, incendiile din California și o serie de evenimente 
meteorologice puțin cunoscute pun anul 2017 ca fi ind anul cu cele mai grave nenorociri 
și cele mai costisitoare dezastre din istoria recentă americană.
 Centrul Național pentru Informații privind Mediul, un birou guvernamental care 
ține evidența dezastrelor, care agravează daune de peste 1 miliard de dolari, confi rmă că au 
existat deja 15 dezastre grave în acest an.
 Dintre toate categoriile de dezastre, uraganele sunt cele mai costisitoare.
 Potrivit estimărilor furnizate de serviciile de investiții ale Moody’s, uraganul 
Maria a provocat distrugerea a 40 de miliarde de dolari, uraganul Irma provocând 56,5 
miliarde de dolari, iar uraganul Harvey 73 miliarde de dolari. Dacă adăugați pierderi 
economice, totalurile se ridică la 70 de miliarde de dolari, respectiv 70,5 miliarde și 81,5 
miliarde de dolari.
 În același timp, incendiile in California ar putea duce la o pierdere economică între 
3 miliarde si 6 miliarde de dolari, potrivit estimărilor preliminare ale Risk Management 
Solutions (RMS), o companie care estimează riscul de dezastru.
 Dezastrele anului 2017 s-au întins pe tot globul. Le vom lua cele care au produs 
cele mai multe pierderi umane și vom reveni și specifi c la America. 

PLOI ABUNDENTE - FURTUNI 
 -  Trecerea în anul 2017 (octombrie 2016 - martie 2017) ploile excesive și 
inundațiile din Zimbabwe au lăsat peste 246 de morți, mii de familii fără adăpost; 
 - În perioada Ianuarie - Iulie 2017 inundațiile din China au curmat viața a peste 
144 de vieți,  a forțat mutarea a peste 1 milion de oameni, a distrus 31 mii de case;
 - Tot în prima jumătate a anului 2017 inundațiile din Peru a curmat viața a peste 
150 oameni și a afectat peste 1 milion de oameni;
 - Alunecările de teren din Afganistan și Pakistan a omorât peste 156 de oameni și 
a distrus peste 300 case;
 - Alunecările de teren din Republica Congo a omorât 174 de oameni;
 - La sfârșitul lunii mai 2017 ploile grele și vânturile puternice din Sri Lanka a 
omorât peste 250 oameni, a afectat alte peste 415 mii;
 - Alunecările de teren din Columbia, în aprilie, a omorât peste 300 de oameni;
 - Alunecările de teren din Sierra Leone, în august, a omorât peste 600 de 
oameni;
 - Inundațiile și alunecările de teren din India, Bangladeș și Nepal în vara anului 
2017 a omorât peste 600 de persoane și a afectat peste 41 milioane de oameni.

Pagina realizată de Nelu Ciorba 
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 - 15-16 Octombrie furtuna Ofelia conform Grupului de Coordonare pentru 
Situaţii de Urgenţă britanic a fost estimat ca fi ind cea mai puternică furtună care a lovit 
Irlanda în ultimii 50 de ani.

CUTREMURE
 Cu toate descoperirile științei, până la ora actuală, deși se știu unde pot fi  potențiale 
de erupere a cutremurelor NU SE POATE ESTIMA când vor avea loc. Cutremure mari 
sunt localizate în teritoriile Japoniei, Noua Zeelandă și în Cercul de foc al Pacifi cului 
(engleză The Pacifi c Ring of Fire), care este cea mai întinsă și activă zonă vulcanică de 
pe Terra, concentrând 62% din vulcanii activi existenți în prezent (peste 350 din cei 600 
vulcani activi). Nu se știe când aceste cutremure vor ava loc, dar pot ave loc în orice 
moment. 
 Cutremurele de 7 - 8 grade mărime, în Mexic, Septembrie, a omorât peste 320 
de oameni, a distrus mii de case și afaceri. Mexicul a fost mai bine pregătit pentru a 
alarma populația la izbucnirea cutremurului, decât ar fi  fost pregătită SUA sau alte țări.
  

NENOROCIRI CE AU LOVIT STATELE UNITE 
ALE AMERICII

 Ianuarie 2017: Devastare puternică a vântului a avut loc în sudul Californiei, 
lângă San Diego, urmată de 79 de tornade care s-au extins în mai multe state sudice. 
Aceasta a fost cea de-a treia tornadă care a avut loc, într-o perioadă scurtă (decembrie-
februarie) între înregistrările făcute din 1950 încoace.
 Februarie 2017: precipitațiile grele și persistente din California de Nord și zonele 
Centrale ale Americii au creat daune materiale și daune importante ale infrastructurii din 
cauza inundațiilor, alunecărilor de teren și eroziunii. Efectele notabile includ deteriorarea 
gravă a deversorului de la barajul de la Oroville, care a provocat o evacuare de mai multe 
zile a 188,000 de locuitori în zonă. Precipitațiile excesive au cauzat, de asemenea, pagube 
de inundații în orașul San Jose, deoarece Coyote Creek și-a revărsat barajele și cartierele 
inundate, obligând 14,000 de locuitori să evacueze. 
 Martie 2017: înghețarea severă a culturilor de fructe afectate puternic în mai 
multe state sud-estice. Înghețurile din mijlocul lunii martie sunt neobișnuite din punct de 
vedere climatic în sud-est, cu toate că multe culturi au înfl orit 3+ săptămâni mai devreme 
datorită temperaturilor neobișnuit de calde în săptămânile anterioare. Daunele au fost 
cele mai severe în Georgia și Carolina de Sud. Culturile cele mai afectate includ piersici, 
afi ne, căpșuni și mere. 
 Martie 2017: Peste 70 de tornado-uri au apărut în timpul unui focar extins în 
multe state centrale și sudice, provocând pagube importante. Au existat, de asemenea, 
pagube generatoare de vânt și grindină. Acesta a fost cel de-al doilea mare focar de 
tornadă care a avut loc la începutul anului 2017. 
 Mai 2017: O perioadă de precipitații abundente de până la 15 centimetri pe o 
regiune în mai multe state din Midwest a provocat nivele istorice de inundații de-a lungul 
a numeroase râuri. Inundațiile au fost cele mai severe în Missouri, Arkansas și în sudul 
Illinois. Au existat daune semnifi cative ale locuințelor, întreprinderilor, infrastructurii și 
agriculturii.  
 Mai 2017: Furtuna de grindină și daunele provocate de vânt, care au afectat 
mai multe state, inclusiv CO, OK, TX, NM, MO. Impacturile cele mai costisitoare au 
fost în regiunea metropolitană Denver, unde grindina de tip baseball a cauzat cea mai 
costisitoare furtună de grindină din istoria Colorado, pierderile asigurate depășind 1,5 
miliarde. Pierderile totale estimate: 2,2 miliarde de dolari; 
 Iunie 2017: Grindină severă și daune puternice la vânt care au afectat Nebraska, 
Illinois, Minneapolis și Iowa. Mai mult de 10 tornade au atins părțile din Iowa, pe lângă 
alte pagube produse de furtună. Costurile totale estimate: 1,2 miliarde de dolari; 
 Uraganele Harvey (august - septembrie), Irma (septembrie) și Maria (septembrie) 
de categoria 4 în SUA depășesc recordurile înregistrate anterior. Au produs, per total, 
peste 250 de morți. 
 Uraganul Harvey (august 2017), de categoria 4 a izbit puternic orașul Rockport, 
Texas provocând daune pe scară largă. Devastarea lui Harvey a fost cea mai pronunțată 
datorită regiunii mari a precipitațiilor extreme care au produs inundații istorice în Houston 
și zonele înconjurătoare. Mai mult de 30 de centimetri de precipitații au căzut peste 6,9 
milioane de oameni, în timp ce 1,25 milioane au fost inundați cu apă la nivel de peste 
45 de centimetri, iar peste 11,000 de oameni au fost inundați la peste 50 de centimetri. 
Calculul s-a făcut pe baza numărului total de precipitații pe 7 zile. 
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Langa Luther in fi ecare zi…
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Slavomir Alm]jan

Zidurile Ierihonului atingeau cerul, oameni căliți 
în ale războiului străjuiau pe meterezele lor… Masivitatea 
zidurilor, înălțimea lor care în atâtea rânduri oferea îmbărbătare 
numai pentru că existau, erau în ziua aceea parcă mai puțin 
impunătoare, vitejii erau mai puțin încrezători în propriile lor 
puteri.  Ei înfruntau de data asta un dușman care nu încăpea 
în tiparele lor de gândire, un dușman înaintea căruia Marea 
Roșie, grănicerul de apă al Egiptului, dăruia libera trecere, 
Iordanul, fortăreața naturală a Canaanului oferea deplina 
cooperare cu această oaste atât de diferită, oaste care nu se 
conforma principiilor militare ale vremii lor și în fapt nu se 
încadra în nici un tipar conceput de mintea umană… S-a 
dovedit, veștile circulau cu o iuțeală amețitoare, că nu exista 

armă care să steie împotriva acestui vrăjmaș ciudat, care umbla în puterea unui Dumnezeu 
care nu avea nici chip nici nume care pute fi  rostit… Inimile lor, ale vitejilor Ierihonului, erau 
muiate de o groază mocnindă, Brațele lor și-au pierdut vigoarea, dumnezeii lor de piatră 
tăceau. “Vor sta în picioare zidurile? De ce cuvintele de îmbărbătare erau în rostirile lor mai 
degrabă lamentări?” Liniștea din tabăra Izraeliților răsuna mai tare decât valurile zguduite 
de furtună. Formația lor, subțire ca o rază, se desfășura într-o procesiune sinistră. Totul păre 
doar o executare a unui destin implacabil, scris din strătimpuri de o mână nevăzută.  Era 
evident, pentru oștenii de pe ziduri, ca tăria armatei atacatoare nu stătea nuci în număr nici 
în tăria fi zică a ostenilor, nici în destoinicia conducătorului de oști…

Pentru noi, care am citit deja cele șapte capitole pe tema unității, explicația tăriei lor 
este în puterea unității, cristalizată sau mai bine zis catalizată de ascultare sau conformare 
cu o doctrină datătoare de viață, Cuvântul lui Dumnezeu. Între poporul lui Dumnezeu, 
Israel, și neamurile de din jur nu era nimic în ceea ce privește relația pe orizontală care să 
compromită o relație cu mult mai înaltă, relația cu Dumnezeu. Este demn de ramarcat că 
relația cu Cel Preaînalt este atăt de diferită de ceea se știe despre relație pe tărâm secular, 
încât aceasta produce o schimbare adâncă, de miez în componentul uman al acesteia.  Israel, 
prin relația cu Dumnezeu, devine părtaș cu fi rea dumnezeiască și mișcarea sau umblarea 
lui printre neamurile din jur este în puterea și autoritatea lui Dumnezeu.  De aceea armele 
concepute de puterea și înțelepciunea omenească erau fără putere împotriva lor, deaceea 
nici o întăritură nu putea rezista împotriva lor. Despre acest fapt, apostolul Pavel, inspirat de 
Duhul lui Dumnezeu spune:
“Căci armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse fi rii pământești, ci sunt puternice, 
întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.” (2 Cor 10:4)
 Atâta timp cât relația noastră cu Dumnezeu nu este necompromisă de asocierea cu 

Omul de dincolo de sine (8)

lumea, după cuvântul lui Dumnezeu, nici o întăritură nu poate rămânea în picioare tot 
așa cum întăriturile aparent inexpugnabile ale Ierihonului nu au putut rămâne în picioare. 
Zidurile Ierihonului s-au prăbușit fără ca o scară să se rezeme de ele, fără ca greutățile 
aruncate de catapulte să le atingă.  Ceea ce a dărâmat zidurile a fost procesiunea marșului 
de ascultare în jurul lor. Poți citi, aproape de-a lungul aceleași sufl ări, minunata biruință 
a Israelului împotriva Ierihonului dar și o tot atât de neînțeleasă înfrângere a aceluiaș 
popor împotriva unei întărituri cu mult mai slabe. Citiți, vă rog,  cu atenție capitolul 
șapte din Iosua. Cetatea Ai, cu oșteni puțini la număr, era aparent o pradă ușoară. Pe 
scurt, oastea Israelului a suferit o grea și rușinoasă înfrângere. Cauza? Nelegiuirea lui 
Acan. Haideți să vedem care este nelgiuirea lui Acan. El însuși o mărturisește cu buzele 
lui:
“Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lui Israel, și iată 
ce am făcut: Am văzut în pradă o manta frumoasă de Șinear, două sute de siclii de 
argint, și o placă de aur în greutate de cincezeci de sicli; le-am poftit, leam luat; iată 
sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu, și argintul este pus sub ele.”(Iosua 
7:20,21)
 Care este de fapt cauza misterioasei înfrângeri de la cetatea Ai? Relația cu 
Dumnezeu a fost compromisă de relația cu lumea.  Noi suntem atât de ușuratici în 
relația noastră cu Dumnezeu încât ceea ce a făcut Acan și a adus înfrângere poporului 
lui Dumnezeu, noi facem aproape în fi ecare zi fără ca măcar să clipim.  Am îngroșat 
câteva cuvinte în citatul de mai sus tocmai cu gândul de a  ilustra ceea ce de fapt a 
costituit păcatul lui Acan de la faza de concep ție până la comiterea în fapt a păcatului.
 

1. Contemplarea.  Este de fapt prima fază în incepția păcatului. Dumnezeu 
spune prin asta, clar și răspicat: “Nu priviți ceea ce privește lumea!” De ce? Pentru că, 
stăruind în contemplare vom ajunge (fără dubiu!) la următoarea fază.
 

2. Alterarea Sistemului Valoric. Alterare sistemului valoric divin se produce 
întotdeauna cănd ne lăsăm duși de priviri… Iov spune că a făcut legământ cu ochii 
ca să nu păcătuiască.  Ceea ce, prin sitemul valoric divin, era o urâciune, a devenit 
“frumos” prin prisma sistemului valoric alterat. Ceea ce, prin sistemul vloric divin era 
menit distrugerii a devenit ceva de râvnit prin sistemul valoric compromis. Vedeți cât 
de relativi devin termenii când noțiunea de absolut se diminuează? Urâciunea văzută ca 
frumos! O, de câte ori nu ne delectăm cu ceea ce ar trebui să fi e fructul oprit pentru noi?  
De câte ori nu ne lăsăm furați de “valorile” Hollywoodului? Întrebați-l pe David despre 
cât de amar este fructul contemplării. Cât ar fi  dorit el să reîntoarcă pendula timpului 
pentru ca ceea a săvârșit el să nu se fi  întâmplat niciodată!

3. Poftirea.  Poftirea nu poate fi  evitată atunci când furați de contemplare 
valorilor false ne-am alterat propriul sistem de valori. Garda sau  mijloacele noastre de 
apărare împotriva căderii deci a conformării cu lumea dispar. Devenim astfel victimele 
slabiciunilor omenești iar bătaia acestei căderi este cu mult mai lungă. Nu numai că fi ința 
noastră ca individ, nu numai “cortul” sau familia ci adunarea sau poporul lui Dumnezeu 
devin victime.  Este de mirare că trăim o viață atât de săracă în roade? Este de mirare că 
familia se clatină? Este de mirare că din ce în ce mai puțini primesc mărturia noastră și 
poporul lui dumnezeu descrește în număr și în statură?

Anul 2017 a continut varii evenimente, intalniri 
religioase, manifestari culturale pe marginea celebrarii a 
500 de ani de la declansarea Reformei protestante – sesiuni 
ce au ajutat la intelegerea curpinzatoarea a vietii, operei lui 
Martin Luther precum si implicatiile la nivel social, cultural 
si chiar politic ale Reformei protestante.

In terminologie moderna Luther ar putea fi  
priceput drept anti-sistem. A fost o persoana ce a stiut sa 
foloseasca interactiunea sociala – asa cum era defi nita in 
timpul acela – pentru a revolutiona intelegerea si gandirea 
oamenilor cu privire la Biblie si viata de credinta.

Parcurgand destule materiale biografi ce am 
realizat ca Luher a trait permanent in tensiunea introvert-
extrovert. In el au existat doua stari contradictorii; una a 

omului contemplativ, traducator de Biblie, dedicat rugaciunii, menestrel al versului biblic, 
fauritor de texte si interpret/traducator atent al ideii biblice si in acelasi timp a fost un activist, 
un comunicator deschis si polemic ale carui mesaje l-au pus dincolo de o scena publica. Stia 
sa se bucure de clipele simple cu cei apropiați  si simtea nevoia sa imparta ceea ce are cu 
cei total necunoscuti, straini. El era capabil de increderea spontana si de cea mai profunda 
neincredere.

Insa tensiunea ce l-a format cel mai mult si l-a ajutat sa devina ceea ce cunoastem 
astazi este cea de a se simti permanent raspunzator in fata lui Dumnezeu si in fata lumii. Cel 
ce se ruga ardent era si un provocator/agitator perfect; cel ce se duela in argumente stia sa fi e 
un tacut si studios traducator. 

Luther a fost un om al timpului sau fara pretentii profetice. A fost axat pe prezentul 
zilelor sale - dorind a gasi pacea ce intrece orice pricepere si sa o promoveze in jurul sau -  iar 
Dumnezeu a folosit daruirea, curajul si  credinciosia sa dincolo de timpul sau. A navigat pe 
drumul sau – intepator si ingaduitor - printr-o furtună de provocari istorice. Partile lui bune au 
fost mereu balansate de cele ce aduceau dispret si injurii chiar. A avut aspecte pentru care cei 
din jurul sau l-au placut (adorat chiar) iar altii l-au dispretuit / ridiculizat in acealsi timp. 

In viata sa teologia nu e un concept si o aplicatie biografi ca, credinta se impleteste 
cu experienta, iar contemplarea cu actiunea. Luther din piata publica nu putea avea vigoare 
si verticalitate fara Luther din camera launtrica unde citirea si studierea Bibliei era impletita 
cu rugaciunea.

Toata ceste corelari si intrepatrunderi au defi nit fi nal pesoana, pozitia si lucrarea sa 
reusind sa schimbe civilizatia occidentala cum nimeni nu a mai facut-o pana atunci si nici 
dupa aceea.
 Insa dincolo de o interesanta fi sa biografi ca cum poate fi  afectata viata ta si a mea de 

ceea ce a zis Luther?
Intrebarea este simpla si importanta in contextul eclesial evanghelic actual unde 

se simte o presiune progresist liberala ce vizeaza o relaxare si chiar o forma de renuntare a 
principiilor reafi rmate de Reforma.

Cred ca cel putin 3 lucruri sunt cruciale in contextul timpului nostru: indreptatirea 
doar prin Christos, autoritatea sufi cienta a Bibliei si manturiea prin har – fara contributie 
umana.

In primul rand inima Reformei a reprezentat accentul pus pe autoritatea Bibliei ca 
si Cuvant inspirat si sufi cient al lui Dumnezeu. Bisericile istorice - catolica si cea orthodox-
rasariteana - nu negau autoritatea Scripturii insa confereau o mai mare putere interpetarii 
acesteia decat Cuvantului scris.

Reconfi rmarea unor texte din manuscriptele biblice aratau erori in interpertarea si 
defi nirea unor precepte doctrinare pe care Biserica Catolica le folosea.

Problemea autoritatii fi nale a Cuvantului lui Dumnezeu este actuala si astazi. Sunt 
oameni in protestantismul actual ce considera Biblia nerelevanta pentru generatia de tineri 
sau pentru cei ce nu au nici o afi nitate religioasa. Contextul larg surprinde varii situatii (si 
persoane - pastori, profesori) in care se reincearca o repozitionare in functie de pozitia lui 
Isus versus de pozitia apostolului Pavel (ca un exemplu) ori Biblia este se(le)ctionata in 
functie de modul in care poate sa armonizeze cultura contemporana.

Atunci cand experienta proprie devine regula este subminata direct autoritatea 
fi nala al Cuvantului lui Dumnezeu. Cand astept talcuirea sau descoperierea unui “prooroc“ 
(eventual local) in loc sa citesc si sa iau aminte la ceea ce este deja scris in Biblie eu erodez 
la nivel personal autoritatea fi nala a Cuvantului lui Dumnezeu.

Indiferent cat de complexa ar fi  situatia cred ca trebuie mereu confi rmata 
autoritatea Bibliei peste orice forma de traditie, ratiune umana si experienta – Biblia este 
Cuvantul sufi cient al lui Dumnezeu prin care putem intelege, descoperi mantuirea oferita 
de Dumnezeu prin Isus Christos.

In contrast cu Biserica Catolica ce sustinea faptul ca harul este administrat de 
biserica prin sacramente, Reforma a reiterat faptul ca manturiea este exclusivitatea 
Domnului Isus Christos, si ca devenim benefi ciari ai ei doar prin credinta.

Suntem considerati indreptatiti prin credinta si nu prin fapte. Noi nu putem 
contribui la rascumpararea pacatelor noastre in nici un fel. Cei care isi pun credinta in 
actul rascumparator al Domnului Isus de pe Golgota nu au nevoie de Purgatoriu inainte de 
a intra in prezenta lui Dumnezeu. Recuperarea acestui adevar biblic a fost vitala in Evul 
Mediu.

Oricum niciodata in Biserica Catolica nu s-a pus problema de a castiga mantuirea 
ca urmare a unui efort moral. Crestinii trebuie sa contribuie la mantuirea lor – sustineau 

(continuare in pagina 20)
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  7Meditații est-etice

Observ din ce în ce mai des la confrații mei că, 
în ciuda lecțiilor dure ale istoriei recente, par să nu fi e 
vaccinați față de epidemiile gândirii totalitare sau față 
de maladiile spiritului contemporan. Lucrurile care 
deranjează cel mai mult sunt spiritul critic și etica, 
devenite adevărate Cenușărese la mâna hermeneuților 
din Est. Mai nou, un fel de păpuși Barbie destinate 
exercițiilor de monopol asupra discursului public prin 
intermediul tranchilizării și tranzacționării academice 
convenabile și al fetișizării media.

Într-un studiu intitulat Adevărul – niciodată 
singur, descriam, cu ceva vreme în urmă, rolul 
sistemului de referință în apărarea valorii. Nu mi se 
pare că ar fi  vorba despre o temă depășită. Doar una 
deturnată. Pentru că est-eticul rămâne în actualitate. 
Pe scurt şi la rigoare: scriind numai despre aspectele 
convenabile, impuse de ideologie, scriitorii ofi ciali 
din totalitarismul românesc se sustrăgeau de fapt 
situaţiilor de a fi  scris despre adevăruri aşa cum erau 
ele în societatea totalitară, de a fi  denunţat, deci, şi 
adevărul injust, cu acelaşi revelator folosit la hiperbola 
adevărului convenabil; se poate spune, aşadar, că 
scriitorii de acest tip – o copioasă majoritate –, îşi 
luau, de fapt, măsurile de precauţie folosind strategiile 
de deformare a realităţii şi a corpusului afl at în curs 
de instituire a literarităţii, pentru a nu fi  pedepsiţi de 
sistem. Iar tehnica acestei mistifi cări avea la bază logica 
reducerii la absurd. Din punct de vedere estetic, această 
restrângere a corpusului realităţii la o sumă de teze ce 
includ în egală măsură şi ipoteze reale şi ipoteze false, 
se rezumă de fapt la obţinerea unor consecinţe ca efect 
al unui fenomen în care procesualitatea pleacă de la 
premize eronate. Abordarea est-etică a literaturii, aşa 
cum a aplicat-o Monica Lovinescu, nu este întotdeauna 
corect receptată de critică şi de public, nici măcar la ora 
actuală, fi ind adesea confundată cu etica existenţei: i se 
reproşează neadecvarea, când în chestiune este logica 
planurilor urmărite de către criticii ei – una este etica 
(ce ţine de existenţă), alta est-etica (ce ţine de critica 
literară). Nu în ultimul rând, există şi o teamă de analiză 
şi de revizuire (nicidecum revizionism), prin care mulţi 
autori, supravieţuitori în topurile acelor vremuri, încă 
se sustrag ei înşişi unui mecanism onest de reevaluare 
estetică, dar şi de auto-analiză critică. Dar salvarea cu 
obstinaţie a aşa zisei supremaţii estetice nu este alegerea 
oportună pentru a evita discreditul etic ori eşecul est-
eticului. Cât despre funcţia homicidă a ideologiei, ca 
presiune sistematică şi distructivă asupra psihismului, 
fi e el auctorial, Monica Lovinescu remarcă1: 
„Domeniile irealității sunt multiple în România. Mai 
ofensive sau nu, după momente. La sărbători, atât de 
vehemente, încât redevin totalitare. Desigur, nimeni 
nu crede în ele. Dar rostirea fără obiect, alături de 
obiect, împotriva obiectului, nu rămâne fără efect 
asupra psihismului. De consecințele ei se resimt mai 
ales scriitorii, cu toate că nu sunt singurele victime ale 
acestui scenariu al irealității, nici singurii ei actori”. 
Schizoidia limbajului şi a asumărilor publice, însoţită 
de dedublarea comportamentului şi de actele mitomane 
generalizate, au fost cele dintâi trepte ale distrugerii 
personalităţii. Monica Lovinescu menţionează2: 
„Slujindu-se de cuvânt, scriitorii nu pot să nu sufere cei 
dintâi de dedublarea lui. Pentru ei, dăinuirea sistemului 
totalitar, chiar atenuat în aspectele lui mai agresive, 
poate agrava schizofrenia ce amenință încă – la 20 
de ani de la moartea lui Stalin – întregul corp social. 
Convalescența, trecerea spre stadiul unei dictaturi de 
tip clasic, se lasă mai departe așteptată.

Nu depinde ea și de mânuitorii verbului? Mai 
ales de ei?”
1 Lovinescu, Monica, Seismograme, Unde Scurte II, Editura Hu-

manitas, Bucureşti, 1993, p. 61.
2 Ibid., p. 61.

Angela FURTUNĂ

Cea care înţelesese aceste mecanisme precum 
şi efectele lor perverese asupra literarităţii, şi care scria 
acum despre ele cu o anume detaşare, dar nu abdicare, 
trecuse prin fascinaţia sinuciderii şi decisese să se ia cu 
monstrul politic în piept. Nu numai din raţiuni de defulare 
a unui rău ce îi afectase ţara, familia, viaţa, sufl etul şi 
mintea, ci şi din pornirea absolut eroică de a se lupta 
cu acest rău politic, care primise o identitate concretă, 
de entitate monstruoasă3, şi putea fi , de aceea, învins: 
Stalin. În fond, Monica Lovinescu vedea deja, la fel ca 
toţi ceilalţi iluminaţi politici la care avusese acces, esenţa 
acestui rău: Stalin. Identifi case şi cifrul de acces al răului 
la conştiinţa scriitorilor4; Angelo Mitchievici defi neşte cu 
succes acest mecanism5 – „cifrul se regăseşte în răspunsul 
ezoteric pe care Stalin îl dădea scriitorilor care-i cereau 
servili opinia despre ceea ce ar trebui să scrie. Stalin 
le recomanda malefi c: „Scrieţi adevărul”. Nu numai 
scriitorii sovietici, dar şi o mare parte din cei francezi 
şi aproape toţi scriitorii români după 1945 au transcris 
acest „adevăr” stalinist”. Înaintea lui Angelo Mitchievici, 
Monica Lovinescu va fi  deconstruit mult mai direct şi mai 
tranşant străduinţa de terorizare semantică aplicată de 
Stalin6, atunci când vorbeşte despre eforturile depuse de 
Sartre de a salva doctrina comunistă7: «nu se mai spune în 
stânga conformistă comunism, ci stalinism, acest termen 
din urmă tinzând să-l despartă pe înfi erbântatul după 
libertate Lenin, de odiosul Stalin şi să dezvinovăţească 
doctrina, idealistă şi universalistă, de punerea sa în 
aplicare criminală». 
 Unul din argumentele ştiinţifi ce care îi dau 
întrutotul dreptate Monicăi Lovinescu, în chestiunea 
relaţiei dintre dedublarea prin cuvânt, psihismul auctorial 
şi valenţele est-eticii, este Dicționarul limbii române de 
lemn (DLRL)8, op care adună cercetările unui grup de 
universitari conduşi de Aurel Sasu. Nefi ind o lucrare de 
pură lexicografi e, ci o sinteză de istorie culturală, acest 
volum atinge două ţinte: „pe de o parte, ilustrează 
modalităţile discursului totalitar, dar pe de altă parte, din 
perspectivă pur literară, e şi o antologie, document de 
adeziune la o doctrină ucigaşă, a cărei indecentă apărare 
nu pare să le fi  provocat intelectualilor români, nici 
înainte, nici după 1989, vreun proces de conştiinţă. Alături 
de profesioniştii logocrației (cuvântului ca instrument al 
puterii), prezenţa lor în această carte e un argument în 
plus al „schizofreniei morale” (Matei Călinescu) de care 
a suferit profund, în perioada postbelică, societatea 
românească”9. Tezele din iulie, constata într-o notă din 21 
octombrie 197510 Monica Lovinescu, impuneau de fapt 
în România paradigma „narodnicismului rusesc, trecut 
prin fi ltrul realismului socialist sovietic – așa cum s-a 
inspirat din Cernîșevski, și cum a înțeles să-i aplice 
concepțiile în materie de artă”. Autoarea explică felul 
cum, trecând prin meditaţia lui Jdanov şi osifi cându-se în 
sistemul public de mentalităţi, printr-o inerţie culturală 
tipică sfârşitului rus al secolului al XIX-lea, teoriile lui 
Cernîşevski din Ce-i de făcut (1862) au pus bazele 
scopului militant politic şi educativ al artei şi al pedagogiei 
care vizau ivirea unui „om nou”; pe de altă parte, succesul 
acestor teorii, ca şi al proiectelor utopice leninist şi 
bolşevic, se explică prin adresabilitatea lor: Cernîşevski 
se adresase, în epocă, ţărănimii, la fel cum Lenin se adresa 
mai târziu, în acelaşi registru, proletariatului. Aşadar, 
teoriile lor se propagau cu succes „în sânul unei pături 
intelectuale alcătuite nu din marile personalităţi de tip 
liberal rus, ci din militanţi obscuri şi doctrinari de mâna a 
doua”. Aceste pături de la fi nele secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului al XX-lea îşi dau mâna pe linia de 
sutură ce evacua zonele intelighenţiei ruseşti. Monica 
Lovinescu preia şi o observaţie mai veche a lui Berdiaev 
asupra acestei intelighenţii, observând că rămâne valabilă 
în stadiile când intelighenţia se radicalizează: „Prezentul, 

3     Mitchievici, Angelo, Umbrele paradisului – Scriitori români şi fran-
cezi în Uniunea Sovietică, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011. 
pp. 498-499.

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Lovinescu, Monica, Diagonale, Editura Humanitas, Bucureşti, 

2002, p. 173. «nu se mai spune în stânga conformistă comu-
nism, ci stalinism, acest termen din urmă tinzând să-l despartă 
pe înfi erbântatul după libertate Lenin, de odiosul Stalin şi să 
dezvinovăţească doctrina, idealistă şi universalistă, de punerea 
sa în aplicare criminală». Procedeul de manipulare a generat 
efecte perverse.

7 Ibid. Sartre spunea că un anticomunist este un câine, p. 172.
8 Sasu, Aurel, Dicţionarul limbii române de lemn, Editura Paralela 

45, Piteşti, 2008. 
9 Sasu, Aurel, Dicţionarul limbii române de lemn, Editura Paralela 

45, Piteşti, 2008, p.6.
10 Lovinescu, Monica, Seismograme, Unde scurte II, Editura Hu-

manitas, Bucureşti, 1993, p. 143.

realitatea de care trăieşte despărţită, ea le consideră ca 
încarnând răul. Morala intelighenţiei este cea fanatică a 
raskolului. Extrema intransigenţă constituie pentru ea o 
autoapărare, singurul mijloc de a face faţă unei lumi 
duşmănoase şi a-şi salva aspectul propriu”11. Aceste asumpţii, 
care reconfi rmă şi intuiţiile de mai târziu ale lui Mark Lilla12, 
îşi găsesc ascendentul într-o formulare inspirată a lui Sorin 
Antohi13: „de ce sunt intelectualii mai curând atraşi de tiranie 
decât de libertate?”14, atunci când trece în revistă cazuistica 
extrem de bogată a patologiei tiranofi le, începând cu „anticii, 
înainte şi după vizitele lui Platon la Siracuza, Xenofon 
formulând în maniera dialogică socratică una din cele mai 
durabile analize ale tiraniei, Hieron – sau Tyrannicus, […] 
apoi un Etienne de la Boétie (1530-1563), în zorii 
modernităţii, scriind celebrul Discours de la servitude 
volontair, ou le Contr’Un […] iar fără doar şi poate trecând 
prin Montaigne, cu mult cunoscutele Essays, iar mai târziu 
prin Hayek, Mises”, dar şi alţii. Monica Lovinescu citise şi 
scrisese mult în anii de exil despre acest mesianism al 
totalitarismului rus şi sovietic, pe care propaganda şi limba 
de lemn îl vor fi  slujit cu efi cienţă, inducând distorsiuni de 
gândire şi tipuri de personalitate alterată de schizoidism. 
„Omul nou” visat de Cernîşevski devine proiectul de 
humanoid al multor decenii de tiranofi lie comunistă, 
etapizată: „bine serviţi de trei decenii de „inginerie a 
sufl etului”, sovieticii trecuseră pe scară largă şi la „ingineria 
spiritului omenesc”, de la pedagogia concentraţionară a lui 
Makarenko, organizată pentru reproducerea în masă a 
Omului Nou emblematic (după mărturisirea candidă a 
autorului Poemului pedagogic) de ofi ţerul CEKA, până la 
subvenţionarea unei vaste reţele de agenţi de infl uenţă în 
Europa şi Statele Unite, iar mai târziu în toată Lumea a 
Treia”15. Memoriile Monicăi Lovinescu conţin analize 
pertinente ce vin după dezvăluirile anilor 1920-1930 privind 
ororile leniniste și staliniste, când au revenit la rațiune unii 
dintre adulatorii inițiali ai Uniunii Sovietice, după 
descoperirea pe cont propriu a adevăratei fețe a „societății 
fără clase”16. Efectul socio-traumatic al propagandei şi al 
mecanismelor ei de bază induse prin limba de lemn şi prin 
alterarerea consecutivă a personalităţii s-a exercitat timp de 
mai multe decenii în toate ţările din Lagărul de Răsărit, 
deoarece „tovarășii de drum” erau bine fi nanțați și sprijiniți 
logistic de Moscova, iar pe de altă parte, după război, 
aceștia aveau și alibi-ul etic greu de demontat: antifascismul17. 
Făcând referire la tovarășii de drum obsedaţi de construirea 
Omului Nou din România, Monica Lovinescu aduce, încă 
din 1975, un argument greu de demolat18: „Narodnicii de pe 
vremuri din Rusia aveau cel puţin scuza bunei-credinţe, a 
idealismului, a generozităţii lor semidocte. La noi, ce-a mai 
rămas, dacă nu impostura? Experienţa realismului socialist 
este prea recentă, pentru ca fi ecare din noi să nu poată calcula 
singur spre ce duc astfel de metode. Cei care mimează azi 
– printre activiştii culturali, dar şi printre scriitori – 
entuziasmul militant au pus în locul bunei credinţe şiretenia, 
în locul idealismului, dorinţa de carieră, în locul generozităţii, 
setea de privilegii. Şi pe deasupra a toate, ipocrizia”. Monica 
Lovinescu se întreabă de ce să ne mai punem, protocroniști, 
sub semnul lui Mihai Viteazul sau al lui Ștefan cel Mare, 
dacă suntem obligați să copiem, o dată mai mult, de parcă 
nu ne-ar fi  ajuns falimentul realismului socialist, pe un 
Cernîșevski sau pe un Pisarev? Autoarea observă că efectele 
dezastruoase ale Tezelor vor fi  de neevitat şi vor îngropa de 
vii mii de conştiinţe, minţi, caractere. Toate aceste calamităţi 
umane aveau loc după calapodul rusesc validat de experienţa 
leninistă şi bolşevică, dar şi după modelul coreean şi chinez, 
de care se contaminase Ceauşescu19. În absenţa Tezelor, e 
sigur că ar fi  existat mai multă detaşare, dar Programul 
adoptat după Tezele din iulie consfi nţea regimul urgent de 
îndoctrinare prin care Ceauşescu forţa şi pentru România 
11 Ibid., p.143.
12 Lilla, Mark, Spiritul nesăbuit – Intelectualii în politică, Editura Polirom, 

2005. 
13 Ibid., p. 19. 
14 Ibid, pp. 7-45: Antohi, Sorin, Pentru o istorie intelectuală a tiranofi liei 

moderne în Lilla, Mark, Spiritul nesăbuit – Intelectualii în politică, Edi-
tura Polirom, 2005.

15 Ibid, pp. 7-45: Antohi, Sorin, Pentru o istorie intelectuală a tiranofi liei 
moderne în Lilla, Mark, Spiritul nesăbuit – Intelectualii în politică, Edi-
tura Polirom, 2005.

16 Ibid., p. 27.
17 Ibid., p. 27: „Mulţi dintre intelectualii occidentali şi est-europeni fuse-

seră actori sau simpatizanţi ai organizaţiilor şi guvernelor de dreapta 
sau de extrema-dreaptă, deci nu puteau reapărea prea uşor în pu-
blic, iar responsabilitatea lor pentru dezastrul războiului şi Holoca-
ustului putea fi  dovedită în numeroase cazuri, rămânînd cel puţin o 
suspiciune plauzibilă în altele (…) Ce să faci cu atăt de puţini intelec-
tuali democraţi scăpaţi de urgia secolului?».

18 Lovinescu, Monica, Seismograme, Unde scurte II, Editura Humani-
tas, Bucureşti, 1993, p. 147. 

19 Mao Zedong, liderul comunist din China, care a murit în 1975, de-
clara în 1958 la o şedinţă de partid, despre împăratul chinez celebru 
Qin (259-201 î.Hr.): „împăratul Qin e un model pe care l-am depăşit. 
A îngropat de vii 460 de cărturari. Noi am îngropat 46.000. Voi (in-
telectualii, n.m..) ne acuzaţi că suntem întocmai lui Qin. Vă înşelaţi. 
Noi l-am depăşit pe Qin însutit”. China comunistă a adoptat mod-
elul imperial, spune Zhou: «Împăratul are putere absolută. Singura 
metodă de a conduce un astfel de imperiu este prin cruzime”.

Despre schizofrenia morală și amneziile criticii

(continuare in pagina 20)
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În anii 1980–1990 a ie\it la iveal] un document  
despre care c]pitanul Gheorghe Teodorescu din garda 
palatului regal, aflat la post  în 23 august, sus[inea c] 
ar fi fost scris de Ion Antonescu,  în  acea  zi imediat  
dup]  ce  a fost arestat. Antonescu  a spus c] nu s-a 
opus în principiu ie\irii din  r]zboi, dar c] a refuzat-o 
argumentând atât cu condi[iile  grele de armisti[iu 
în raport cu Uniunea Sovietic]  (semnarea unui  act  
politic de cedare a Basarabiei  \i  Bucovinei de Nord, 
acceptarea ocupa[iei sovietice, plata de desp]gubiri  
nedefinite), cât \i (cel mai important)  cu refuzul s]u 
total de a întoarce armele împotriva Germaniei Naziste,  
refuz asumat drept principal argument \i  în[eles ca 
atare de ceilal[i participan[i.  Documentul  a fost publicat  
dup] Revolu[ia  romqn] din 1989  în ziarul na[ionalist  
Românul, publicat  de cercuri  ce urmăreau  reabilitarea 
lui Antonescu  \i  a fost inclus în câteva antologii de 
documente de epoc] \i  luc]ri ale altor  istorici na[ionali\
ti, nec]p]tând  îns]  anvergura de a revizui  în  vreun fel 
viziunea speciali\tilor  asupra  evenimentelor. 

În preajma orei 21:00,  la Palat  a sosit  ambasadorul  
Germaniei, Manfred von Killinger,  care p]rea s] aib]  
informa[ii  precise  despre  evenimente. Ca s] cq\
tige timp, Regele a negat, spunându-i c]  Antonescu  
este  liber. For[ele germane  au lansat  a doua zi un 
bombardament  asupra Bucure\tiului, distrugând o 
parte din Palatul Regal  \i, complet, Casa Nouă. Regele 
Mihai, îns], se refugiase, împreun] cu regina-mamă, la 
Dobri[a, în Oltenia.

Trupele de recru[i români prezente în Bucure\ti  au 
rezistat bombardamentelor  \i  atacurilor  germane (v. 
Podul B]neasa), cu sprijinul avia[iei  americane, care a 
bombardat \i  ea pozi[iile germane din zona B]neasa  
\i  Otopeni, dar \i obiective române\ti  (linii ferate \i  \
osele susceptibile de a fi întrebuin[ate  de Wehrmacht  
pentru evacuare).

Armata  român] a avut de luptat împotriva fostului aliat, 
Wehrmachtul;  în acest  timp, Armata Ro\ie  începuse s]  
avanseze  pe teritoriul României, socotindu-se  înc]  în 
teritoriu inamic \i comportându-se  ca atare, bun]oar], 
confiscând armament, muni[ii \i bunuri  (atât publice, 
cât \i particulare), mii de solda[i \i ofi[eri români fiind 
lua[i prizonieri. Totu\i, începând cu 23 august, teritoriul 
românesc  a fost scutit de a fi teatru de r]zboi. Formal, 
armisti[iul româno-sovietic  a fost semna12  septembrie 
1944. 

(continuare din numarul trecut)

 

Dup] demiterea \i  arestarea lui Ion Antonescu,  
generalul Constantin S]n]tescu  a fost îns]rcinat cu 
formarea unui  guvern  cu reprezentan[ii partidelor  
democrate, cu unii politicieni  comuni\ti  \i cu ofi[eri ai 
armatei. Acest  guvern  a negociat  armisti[iul cu URSS, 
prin care s-a obligat s] pl]teasc]  desp]gubiri  de r]
zboi, s] admit] pierderile teritoriale din est din 1940 \i 
s] acorde func[ii mai importante comuni\tilor. Armata 
sovietic]  a ocupat  întreaga Românie, intrând, la 31 
august, în Bucure\ti, dar, de\i, la început, solda[i \i ofi[eri  
român i au fost lua[i  prizonieri  de aceasta, în cele din 
urm] s-a acceptat colaborarea armatei regale române în 
vederea înfrângerii  Germaniei Naziste. Armata român] 
a recucerit Transilvania de Nord \i a continuat  eliberând 
Ungaria (cu ocuparea Budapestei) \i Cehoslovacia.

Imediat dup] ce a fost arestat, mare\alul  Antonescu  a 
fost închis într-o înc]pere-seif  aflat] la etajul I al Casei 
Noi, împreun] cu  al[i colaboratori apropia[i care fuseser] 
chema[i  în  acest  scop la Palat. Spre diminea[], dup] ce 
Regele p]r]sise  Palatul  pentru a se refugia în Oltenia, 
g]rzile comuniste  ale lui  Emil Bodn[ra\ l-au preluat pe 
mare\al, f]r]  încuviin[area  noilor  autorit][i,  ducându-l  
într-o cas] conspirativ]  a partidului  din  cartierul  Vatra 
Luminoas],  casa  amantei  lui Bodn]ra\. Mai târziu, 
pe 31 august,  în ziua când  armata sovietic] a intrat în 
Bucure\ti, l-au predat  generalului  rus  Burenin.  Mare\
alul  a fost [inut prizonier  în URSS pentru  vreun  an \i 
jum]tate, nefiind judecat  în procesele de la Nürnberg. 
Ulterior, Antonescu  a fost adus în România \i judecat 
de Tribunalul Poporului din Bucure\ti, într-un proces de 
tip stalinist. De\i  ar fi putut s] cear] clemen[a regal], 
mare\alul  a refuzat s] semneze cererea de gra[iere 
întocmit]  de avocatul s]u, cu scopul  de a nu-l pune 
pe Suveran într-o situa[ie politic]  f]r] ie\ire  (Regele 
ar fi fost acuzat de simpatii naziste dac]  ar  fi  acordat  
gra[ierea sau de lips] de patriotism dac] n-ar fi f]cut-o). 
Mare\alul  Antonescu  a fost condamnat la moarte \i 
executat  la 1 iunie 1946, lâng]  închisoarea Jilava.

Dup]  6 martie 1945, guvernele României au fost 
dominate de comuni\ti \i impuse de Moscova cu ajutorul  
armatei  sovietice. Regele Mihai nu s-a putut opune, fiind 
considerat de sovietici o piedic] pentru planurile lor de 
instaurare a unui regim comunist.  Astfel, de\i Uniunea 
Sovietic] \i-a exprimat, printr-o telegram], satisfac[ia 
fa[] de evenimentele din România \i l-a decorat pe rege 
cu Ordinul Victoriei  (cea mai înalt]  decora[ie militar] 
sovietic]), acesta a fost obligat, la 30 decembrie 1947, 
s]  abdice (printr-un act  neconstitu[ional, smuls prin for[] 
\i \antaj)  \i s] p]r]seasc]  [ara, declarat]  de comuni\ti  
«republic]  popular]».

De\i  rolul lor a fost minim, comuni\tii \i-au atribuit 
întreaga ac[iune. Dup] o s]pt]mân], liderii comuni\ti  
prezen[i (în imagine, Gheorghe Apostol \i Chivu Stoica) 
au  organizat  ac[iuni  de întâmpinare a Armatei Ro\ii.

În perioada comunist],  denumirea actului de la 23 
august 1944 a suferit diferite transform]ri  în propaganda 
oficial],  acesta fiind, îns],  permanent promovat  ca o 
mare realizare comunist]  Insurec[ia  armat]  din 23 
August 1944 a devenit  ziua na[ional] a României  în 
timpul dictaturii comuniste. Spre sfâr\itul  acestei  
perioade,  la propunerea lui  Nicolae Ceau\escu, 
titulatura s-a transformat  în „Revolu[ia de Eliberare 

Social] \i Na[ional], Antifascist] \i  Antiimperialist]”.  
Istoria  acestui  eveniment  a fost falsificat], astfel, de 
la început, rolul  regelui  Mihai \i al partidelor istorice 
fiind minimalizat, evenimentul  fiind prezentat  aproape 
exclusiv  ca realizarea Partidului Comunist, care, în 
realitate, era la acea vreme o mi\care ce activa în 
ilegalitate, cu un num]r  redus de membri.  Aceast] 
campanie de falsificare a început  chiar din 24 august 
1944, când presa comunist]  le-a  atribuit  acestora 
toate meritele ac[iunii.

Istoriografia occidental],  la rândul ei, a adoptat  pozi[ia 
oficial] a O.N.U. care nu  admitea pentru cel de-al Doilea 
R]zboi Mondial  decât patru înving]tori \i co-beligeran[i  
împotriva Germaniei Naziste, anume Marea Britanie, 
S.U.A., Uniunea Sovietic]  \i  Fran[a, de\i  existau  
\i alte  []ri care luptaser]  împotriva Axei  (Polonia, 
Norvegia, Olanda, Belgia, Iugoslavia, Grecia), de\i 
URSS  fusese aliat] cuGermania Nazist]  pân] în vara 
1941,\i  de\i  Fran[a oficial], cea a mare\alului  Pétain, 
se luptase împotriva Alia[ilor,  în timp ce Fran[a rebel], 
cea a generalului  De Gaulle, dispunea de mai pu[ini 
osta\i  decât  armata român]  în septembrie 1944. Dat] 
fiind aceast] pozi[ie oficial], România  a semnat Tratatul 

de pace de la Paris din 1947 ca beligerant  învins (ca \i 
Italia, care trecuse de partea Alia[ilor  cu  un an înaintea 
României), regimul  Antonescu  fiind  singurul  de care 
s-a [inut  cont, iar contribu[ia de partea Alia[ilor nefiind 
considerat] decât  în dezbaterea statutului Transilvaniei 
de Nord, care, în final, a fost retrocedat  României, mai 
ales c] Ungaria, sub regimul lui Ferenc Szálasi, se 
luptase de partea Germaniei Naziste  pân] la cap]t.

Dup] c]derea regimului comunist, istoricii  români  au 
putut  analiza necenzurat  schimbarea de alian[] a 
României din 23 August 1944, iar regele Mihai  a  acordat  
multor  jurnali\ti \i istorici români  interviuri care au ap]
rut  în presa \i în publicistica din România, aducând o 
nou]  lumin] asupra evenimentelor de atunci. Forurile 
politice, îns], au scos ziua de 23 august  nu  numai din 
rolul de s]rb]toare na[ional], ceea ce era firesc, dar  
\i din rolul de comemorare oficial], \i  cum, simultan, 
s-au produs numeroase tentative de a-l reabilita pe Ion 
Antonescu, perceperea comunit][ii  interna[ionale  a fost 
c] România dore\te s]  \tearg]  lupta de partea Alia[ilor 
din istoria sa \i s] revin] la un na[ionalism  fascizant. 
Ulterior, totu\i, lucr]rile comisiilor  istorice au relevat  rolul 
schimb]rii de alian[] a României din 23 August 1944  în 
revenirea Transilvaniei de Nord în grani[ele României  
iar presiunea diplomatic] interna[ional] a împiedicat 
reabilitarea solemn]  a lui Ion Antonescu, dorit]  de 
partidele na[ionaliste. Ziua de aniversare a schimb]rii 
de alian[] a României din 23 August  \i a intr]rii  printre 
Alia[i nu a redevenit  îns]  comemorativ], deoarece  
mul[i politicieni  \i aleg]tori  o în[eleg  înc] a\a cum  le-a 
fost predat] la  \coal] în perioada comunist], anume 
ca o lovitut] de stat care a inaugurat comunismul  în 
România (în realitate, aceast] lovitur] de stat comunist] 
a avut  loc la data de 6 martie 1945).

descendentii de la Vatican. O viziune simplista de balansare 
a unor pozitii morale prin fapte bune este, ironic, o deviere 
protestanta – aparuta in mediul liberal.

Bisericile evanghelice contemporane se afl a 
in primejdia de a pierde sau dilua acest adevar. Pe de o 
parte sunt cei ce sustin ca nu este nevoie de pocainta si 
indepartarea de orice lucru pacatos pentru ca Dumnezeu 
ne accepta prin Christos in orice fel. Pe de alta parte se 
afl a cei ce avanseaza ideea ca numai un anumit cod/ stil 
moralistic, sau anumite servicii eclesiastice (de botez, etc.) 
pot confi ma mantuirea. Plaja de lucruri ce se adauga jertfei 
christice este nefericit de mare.

Sistemul doctrinar catholic si orthodox (est-
european) evidentiaza imposibilitatea unei sigurante 
in ceea ce priveste mantuirea. Siguranta este perceputa 
drept o forma de aroganta pe care protestantii o afi seaza. 
De fapt incapacitatea lui Martin Luther de a capata pace 
sufl eteasca prin implinirea riturilor si sacramentelor a 
genereat  convulsii spirituale ce au precipitat aparitia 
adevarurilor Reformei. Cand Luther a inteles citind in 
Biblie ca marturisirea pacatului si primirea prin credinta a 
adevarului manturii sunt de ajuns, el a experimentat acea 
liniste si pace pe care o dorea dintotdeauna. 

La nivel personal Luther a inteles implicatiile 
radicale ce ducurg din afi rmarea acestor lucruri. Crestinii 
sunt “stimulus peccator et iustus” - simultan pacatosi si 
sfi nti. Viata de credinta a devenit nu o incercare perpetua 
de a castiga bunavointa Celui de Sus ci o dorinta de 
a raspunde la binele pe care Dumnezeu l-a adus prin 
acceptarea sacrifi ciului christic. 

Bisericile istoric-traditionale nu pot promite 
siguranta mantuirii pentru ca intreg sistemul este bazat pe 
efortul omului de a-L imbuna pe Dumnezeu. 

Adevarul confi rmat in timpul reformei este usor 
de a fi  pierdut astazi de biserica protestanta contemporana 
datorita unor infl uente ce considera ca tot ceea ce putem 
face bine si orice sacrifi ciu dupa momentul convertirii (al 
intoarcerii la Dumnezeu) reprezinta o forma de “rasplata” 
pentru ceea ce am primit la Golgota. Pericolul nunatelor 
in justifi care a aparut inca din perioada Reformei prin a 
fi  considerat indreptatit iniantea lui Dumnezeu pe baza 
sfi nteniei ce o traiesti si nu prin manturiea Domnului Isus. 
(o parte din Puritani, Quakeri au afi rmat partial o astfel de 
intelegere ajungandu-se la afi rmarea unei sigurante data 
de sfi ntenie in detrimetul sigurantei indreptatirii). 

Aceste trei adevaruri recuperate in timpul 
Reformei au aceiasi importanta la nivel personal si eclesial 
fi ind vitala afi rmarea lor zilnica in orice gest, atitudine, 
cuvant rostit ori scris. 

Celebrandu-l pe Luther si Reforma este un act 
personal de reconfi rmare a principiilor pe care se bazeaza 
existenta mea cotidiana.

Emanuel C. Pavel;  www.blog.punctul.com

(continuare  din pagina 6)

Langa Luther in fi ecare zi…
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Politicienii, trecutul şi limba română
de Andrei PLEȘU

Despre patriotism s-au scris şi se pot scrie 
încă multe pagini. Sensul cuvîntului pare 
să fi e, pentru tot omul, mai mult sau mai 
puţin subînţeles: iubire de ţară, ataşament 
pentru trecutul ei, pentru cultura ei, pentru 
suveranitatea ei. Cine ar îndrăzni să 
proclame, sus şi tare, că nu e patriot?
Nici chiar bombănitorii – de la cetăţeanul 
de rînd, care oftează, din cînd în cînd, „ca 
la noi la nimenea“, pînă la Cioran – nu sînt 
încadrabili la „nepatrioţi“ sau, Doamne 
fereşte, la „antiromâni“. De regulă, sînt doar 
exponenţii unui patriotism amărît, conştient 
de nevredniciile ţării şi nerăbdător să le vadă 
corectate.
Nu vreau să fac, acum, teorie. Constat însă 
că mulţi dintre politicienii noştri – adesea cei 
mai vizibili dintre ei – sînt cu totul descoperiţi 
cînd e vorba de două componente esenţiale 
ale ataşamentului faţă de patrie: trecutul în 

genere şi limba naţională. 
Politicianul autohton are, în multe privinţe, 
o situare defi citară în raport cu timpul. Stă 
prost şi cu trecutul, şi cu viitorul, înşurubat 
cum este în urgenţele clipei şi în bunăstarea 
publică şi privată pe care i-o poate oferi 
cotidianul imediat. Politicianul nostru e 
un funcţionar al lui „acum“. Acumulează, 
consumă, „trăieşte“ momentul. „Trecutul“ 
e perceput fi e ca un episod al biografi ei 
proprii (care, la o adică, trebuie mai degrabă 
ascuns sau falsifi cat), fi e ca armament de 
campanie, asezonat cu epitete cîştigătoare: 
strămoşesc, glorios, eroic, bogat în jertfe şi 
cam ghinionist. Dincolo de aceste utilizări 
„strategice“, trecutul ţării nu face parte din 
cultura curentă a aleşilor noştri. Nu ştiu decît 
lozinci, vagi referinţe de manual, cîte un vers 
vitejesc sau cîte un cîntecel „de sufl et“. În 
rest, vorbe goale şi piepturi umfl ate. Şubred 
în raporturile sale cu tradiţia, omul politic al 
zilelor noastre nu stă bine nici cu viitorul. 
Dacă trecutul e o schemă inconsistentă 
sau o fi ţă retorică, viitorul e „neantul“ de 
după… Avem de rezolvat rapid şi rentabil 
problemele de azi. Nu pierdem vremea 
cu reverii futuriste, cu proiecte pe termen 
lung, cu efortul de a pregăti, grijuliu, viaţa 
generaţiilor care vin în urma noastră. E treaba 
lor! De altfel, pe ăştia mai tineri nici nu-i prea 
înţelegem! Iar dacă e să-i ajutăm, e mai la 
îndemînă, mai cu seamă dacă ne sînt rude, să 
le oferim, acum, o sinecură: pe la cabinetul 
propriu, pe la vreo instituţie subordonată, 
pe la întreprinderea vreunui amic. Atît! 

N-o să asumăm noi problemele guvernelor 
viitoare. Să se descurce! Noi avem doar 
ţelul unei bune instalări în prezent (şi, even-
tual, fl atarea şi manipularea alegătorilor în 
vederea unei reînnoiri a mandatului căpătat 
de la ei). Trebuie să trăim „ancoraţi“ în 
realitate, adică în „meandrele“ concretului, 
ale „actualităţii“ hoaţe, înţeleasă ca apogeu 
(lucrativ) al carierei personale. Rezum: 
politicianul contemporan al patriei noastre nu 
are intuiţia şi informaţia necesare cu privire 
la trecut şi nici o preocupare autentică pentru 
viitor. E confi scat de prezent. Iar prezentul, 
fără retrospecţia corectă şi vie a trecutului 
şi fără stimulentul fertil al viitorului, e o 
simplă fantasmă, un „aranjament“ şmecher, 
o tranzitorie fentă de ocazie…
Trec la folosirea „patriotică“ a limbii. Că 
se vorbeşte prost, incorect, inexpresiv, 
sărăcăcios limba naţională e evident. Că 
a fi  patriot nesocotind temelia lingvistică 
a culturii naţionale e a fi  un ipocrit cu 
pretenţii este, iarăşi, evident. Dar, dincolo 
de corectitudine, e nevoie şi de stil, adică, 
la un prim nivel, de cuviinţa folosirii unui 
instrument de comunicare generos şi nobil. 
Or, mari vedete ale vieţii noastre publice, 
nu numai politicieni, ci şi gazetari, din 
păcate, vorbesc româneşte valorifi cînd strict 
resursele de maidan ale idiomului naţional. 
Se ceartă la televizor ca la uşa cortului (cînd 
nu se iau pur şi simplu la bătaie), vorbesc 
bolovănos, ca nişte tejghetari de mahala, se 
dau în spectacol ca la bodegă, după cîteva 
ţuici prost digerate. Nu mă sfi esc să dau, 
cu titlu de ilustrare, cîteva nume, de altfel 
celebre. O fi gură impozantă e dl Eugen 
Nicolicea. „Faci foarte bine pe prostul!“ 
– spune dînsul unui interlocutor (tutuiala 
e de rigoare…). „Cine se uită la hămăiala 

ta?“ Studioul de televiziune devine rapid 
cîrciumă. Greu de egalat e şi nervosul 
Codrin Ştefănescu. Unui coleg de platou îi 
atrage atenţia că vorbeşte „ca o rîşniţă“ şi 
„e şi peltic“. Nici măcar energica doamnă 
Grecu nu face faţă mitocăniei dezlănţuite, 
încîntate de sine, a „bufonului“ Ştefănescu 
(Ponta dixit). E şi normal: dl Ştefănescu 
a avut un mare maestru (Vadim Tudor), 
care îl portretiza pe proaspătul său adept 
Codrin drept „microcefal“, „maimuţoi“, 
„handicapat“. „Ieşiri“ memorabile, în aceeaşi 
cheie, găsim şi la senatorul Bacalbaşa şi la 
multe alte vedete ale spaţiului nostru public, 
care practică patriotismul ca batjocorire 
a limbii române şi a unei minimale bune 
cuviinţe. (Deunăzi, fostul şef al SPP-ului, 
Dumitru Iliescu, găsea că e cazul să-l facă 
„porc“ pe ambasadorul Statelor Unite.) Nici 
printre „analişti“ nu lipsesc caftan¬giii. La 
Antena 3, ca şi la B1 sau la România TV, 
te trezeşti frecvent asaltat de bădărănie 
crasă. De altfel, cei cu gură rea sînt invitaţi 
des la dezbateri televizate, nu pentru 
competenţa şi buna lor creştere, ci tocmai 
pentru „haioasele“ lor năzbîtii lingvistice 
şi comportamentale. Se gîndeşte cineva la 
efectul pedagogic al acestor derapaje? Elevii 
noştri vor înţelege că cine nu vorbeşte ca 
prin Obor nu are califi carea necesară pentru 
a ajunge „la vîrf“. Că succesul mediatic e 
o chestie de volubilitate noroioasă, că a-ţi 
iubi limba maternă e a o folosi ca pe o bîtă 
noduroasă, tocmai bună pentru exterminarea 
adversarilor. Totul pe fundalul înălţător 
al unui patriotism de telenovelă: iubim 
România, dar îi ignorăm trecutul, îi neglijăm 
viitorul şi îi stricăm limba şi moravurile.

12.10.2017 /adevarul.ro

Enormele semnifi caţii  
ale referendumului  pentru familie

Comunismul care ne-a fost impus de Uniunea Sovietică în 1946 şi care ne-a torturat şi 
ne-a distrus, ca indivizi şi ca societate, până în 1989, a fost produsul gândirii unui evreu 
german pe nume Karl Marx (1818-1883), şi al gândirii unui rus pe nume Vladimir Ilici 
Lenin (1870-1921).  Planul lor a fost să construiască o nouă societate bazată pe lupta de 
clasă, de distrugerea clasei de mijloc (burghezia) şi pe formarea unui om nou, totalmente 
supus partidului comunist şi totalmente ascultător de directivele acestuia. Ceea ce trebuia 
distrus după preluarea puterii politice prin revoluţie, era gândirea şi moralitatea creştină, 
care trebuiau înlocuite cu gândirea marxist-leninistă. Proiectul acesta a fost impus cu forţa 
în Rusia, după  biruinţa revoluţiei bolşevice din octombrie 1917, iar la noi începând din 
1946, după ce comunismul ne-a fost impus de armata sovietică. Promisiunea era că prin 
comunism se va crea raiul pe pământ, dar foarte repede a apărut îndoctrinarea marxistă, 
teroarea securităţii şi lagărele de concentrare. În locul raiului, am căpătat iadul pe pământ.
După încheierea primului război mondial (1914-1918), marxiştii  se aşteptau ca revoluţii 
bolşevice să se producă şi în ţările Europei de apus, dar aceasta nu s-a  întâmplat. De ce 
nu au avut loc revoluţii comuniste în aceste ţări ? Ce ar trebui făcut ca şi aici să biruie 
comunismul?
Cel care a dat răspunsul la aceste întrebări a fost un italian pe nume Antonio Gamsci (1891-
1937). În anul 1920, acesta a întemeiat partidul comunist italian. În anul 1922, el a călătorit 
la Moscova şi a stat acolo până la sfârşitul anului 1923, când s-a întors în Italia, pregătit să 
lupte în continuare, dar cu metode noi, pentru biruinţa comunismului.
Teoria marxistă, care l-a călăuzit pe Lenin în revoluţia bolşevică,  a fost că întâi trebuie 
preluată puterea politică prin forţă (prin revoluţie sângeroasă) şi abia apoi să se treacă 
la schimbări pe plan ideologic şi cultural. Ceea ce a adus Gramsci nou a fost  idea că în 
Europa de Apus trebuie acţionat invers: întâi trebuie schimbată gândirea societăţii şi numai 
prin aceasta să se ajungă la preluarea puterii politice şi economice. Mai exact, în aceste 
ţări, fi e ele catolice sau reformate, religia creştină este forţa prin care clasele exploatatoare 
şi mai ales burghezia, domină întreaga societate şi o ţin încătuşată şi supusă. Ceea ce 
trebuie, spunea Gramsci,  este un plan bine gândit şi meticulos dus la îndeplinire prin care 
creştinismul să fi e dizlocat şi înlocuit cu gândirea comunistă.
În noiembrie 1927, Gramsci a fost arestat de regimul lui Mussolini şi a fost condamnat la 
20 de ani închisoare. A murit după 11 ani de închisoare şi deci el nu a mai putut desfăşura 
noul plan de acţiune. Ideile lui şi planul lui au fost preluate de şcoala de la Frankfurt, 
un grup de profesori marxişti, care după 1933 s-au refugiat în America şi au activat la 
Universitatea Columbia din New York, unde şi-au început acţiunea de implementare a 
planului şi de unde s-au întors la Frankfurt în 1946. Ei au ajuns în poziţii de conducere în 
Universitatea din Frankfurt şi de pe această platformă au pornit la schimbarea societăţii în 
Germania.

Idea lor de bază a fost combinarea teoriei marxiste cu psihanaliza lui Freud cu scopul 
de a transforma societatea  în direcţia comunismului prin abolirea proprietăţii private, 
prin distrugerea religiei creştine şi prin distrugerea familiei. Încă de pe vremea lui Marx 
şi Engels, propaganda comunistă era prezentată ca ştiinţă, iluminare şi modernitate, iar 
creştinismul era prezentat ca superstiţie, obscurantism şi înapoiere. Aceste metode de 
propagandă au fost preluate şi intensifi cate de ateii comunişti de la Frankfurt.
Obiectivul distrugerii familiei a fost formulat şi descris mai întâi în cărţile lui Sigmund 
Freud şi apoi în cartea lui Herbert Marcuse „Eros şi Civilizaţie”.  Se propunea o sexualitate 
eliberată,  scăpată de căsătoria înrobitoare, iar copiii să fi e educaţi în centre unde să fi e 
liberi să-şi exprime şi să-şi satisfacă toate  pornirile şi dorinţele fără de nici un fel de 
inhibiţii, ca astfel să se creeze „omul nou”.
Prin revolta tineretului, începută în 1960, prin care se chema la sex fără limite, fără 
constrângerile „sclaviei morale” a creştinismului, s-a intensifi cat procesul de demolare a 
temeliei iudeo-creştine a societăţii şi a civilizaţiei apusene.
În curând după acea dată, toate aceste scopuri satanice ale comunismului apusean au 
fost puse şi în legi noi, care dau frâu liber, şi astăzi, pornografi ei, pedofi liei, avortului,  
homosexualităţii şi lesbianismului şi altor forme de distrugere a sistemului de valori care 
produsese civilizaţia apuseană.
Trebuie precizat că în Franţa multe dintre acestea au fost implementate încă dinainte de 
revoluţia franceză din 1789, prin mişcarea iluministă. Este necesar să spunem câteva 
lucruri despre această mişcare. Lucrurile au pornit din Anglia, unde un grup de savanţi 
creştini, au formulat elementele constitutive ale ştiinţei moderne. Printre aceştia trebuie să 
numim pe Francis Bacon, John Locke şi Isaac Newton. Acesta din urmă a formulat legile 
pe baza cărora funcţionează tot universul şi astfel a creat imaginea unui univers mecanic, 
asemenea unui uriaş ceasornic.
Filosofi i francezi Voltaire, Montesquieu şi Rousseau au fost în Anglia şi au adus aceste 
idei şi în Franţa. Cel care le-a preluat cel mai puternic a fost Denis Diderot. Dar aici 
s-a întâmplat un fenomen extrem de important, pe care trebuie neapărat să-l înţelegem. 
Toţi oamenii de ştiinţă englezi, pe care i-am numit mai sus, erau creştini foarte devotaţi. 
Toţi fi losofi i francezi, şi mai ales oamenii de ştiinţă francezi, lucrând cu aceleași date 
științifi ce, erau atei, sau cel puţin anti clericali, anti-biserică.
Cum se explică acest lucru? În Franţa, existau pe vremea aceea trei „stări”, sau clase sociale: 
Clerul catolic, nobilimea şi „starea a treia”, care erau tot restul populaţiei. Pentru a aduce 
o schimbare, fi losofi i şi oamenii de ştiinţă au căpătat convingerea că pentru eliberarea 
maselor trebuia înlăturat clerul catolic. De aceea, mişcarea lor a căpătat coloratura aceasta 
anti-creştină. Promotorii ei au numit-o „iluminism”, pentru a sugera ideea că ştiinţa a 
dovedit că Dumnezeu nu mai este necesar pentru înţelegerea lumii. Ei s-au mai numit şi 
„modernişti”, iar pe tot clerul şi pe toţi creştinii i-au numit „înapoiaţi”, „obscurantişti”, ne-
ştiinţifi ci, etc.. Să reţinem că atunci s-a acreditat idea că ştiinţa este anti-religie şi că între 
ştiinţă şi religie este un război pe viaţă şi pe moarte. 
Trebuie să subliniem foarte răspicat că teoria aceasta n-are bază în realitate. Aşa cum 
am arătat, englezii care au formulat tezele ştiinţei moderne au fost creştini devotaţi şi de 
atunci până astăzi există savanţi de cel mai înalt nivel care nu văd nici o contradicţie între 

(continuare in pagina 11)

de Iosif Țon
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Totalitarismul ca pseudo-salvare 

europalibera.org/ 13.10.2017

Extremismul utopic a atins cote paroxistice 
în timpul Marii Terori din URSS, al 
Revoluției Culturale din China maoistă și 
în regimul lui Pol Pot din ceea ce s-a numit 
Kampuchea. Experimentul genocidar al 
khmerilor roșii a fost o catastrofă grotescă, 
având înfricoșătoare consecințe în ceea ce 
privește pierderile de vieți umane, și care, 
așijderea Gulagului sau Holocaustului, 
sfi dează capacitatea noastră de înțelegere. 
Cu toate acestea, nu există o construcție 
ideologică a khmerilor roșii comparabilă 
cu cele care au mobilizat experimentele 
sovietic sau nazist. Mai mult decât atât, 
Pol Pot și clica sa au fost un foarte ciudat 
amestec de criminali ideologici foarte puțin 
legați de dogmele clasice ale marxismului, 
leninismului, maoismului sau castro-
guevarismului.
O trăsătură a totalitarismului care se cere 
accentuată ține de personalitățile care 
au încarnat etosul totalitar, acei lideri 
profetici și cultul lor. Într-o carte extrem de 
interesantă, The Stalin Cult: A Study in the 
Alchemy of Power (Yale University Press, 

2012), istoricul Jan Plamper deconstruiește 
impresionant mecanismele instituționale și 
psihologice din cadrul sistemului sovietic 
care au ca scop obținerea obedienței totale a 
individului în raport cu autoritatea partidului 
și interiorizarea culturilor ritualice centrale 
regimului. Cititorul interesat de o nouă 
și edifi catoare interpretare a rolului lui 
Stalin în codifi carea credinței mitologice 
a bolșevismului în timpul Marii Terori va 
aprecia cu siguranță admirabilul volum al 
lui David Brandenberger, Propaganda State 
in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrina� on, 
and Terror under Stalin, 1927-1941 (Yale 
University Press, 2012). Ceea ce reiese ține 
de natura hierofanică, mistică de-a dreptul, 
a logocrației comuniste. Fascinația textului 
echivalat cu unul divin e o temă explorată 
și de Stephen Kotkin în primul volum al 
monumentalei sale trilogii despre Stalin. 
Lupta pentru mantia lui Lenin a fost una, 
mai presus de toate, de natură teologic-
dogmatică. Totalitarismul este o teocrație 
seculară.
Strict supravegheat, atent editat și parțial 
redactat de Stalin însuși, Cursul Scurt de 
istorie al Partidului Comunist din Uniunea 
Sovietică, pandantul bolșevic al Mein 
Kampf-ului, a fost o colecție de obsesii, 
demonizări și lozinci auto-justifi catoare. 
A atins un statut sacru similar cu cel 
al cărții lui Hitler. Întreg sistemul de 
propagandă a fost centrat pe acesta, Cursul 
Scurt devenind materializarea adevărului 
revelat. Până la moartea lui Stalin în 1953, 
a funcționat ca alfa și omega pentru religia 
politică sovietică.
Înțelegerea relației dintre totalitarism și 

religiile politice constă în explicarea naturii 
textelor ofi ciale, în demistifi carea acestora 
și în demonstrarea modului în care ele au 
reușit să devină echivalentul Bibliei în 
imaginația politică și morală a milioane 
de oameni. Un astfel de proces presupune 
re-analizarea nu numai a momentelor de 
fanatism orb, bolșevismul și național-
socialismul ca tentație (pentru a folosi 
formula istoricului Franz Stern), dar și a 
rolului tendințelor regeneratoare, eretice 
și, în fi nal, al apostaziei. De fapt, aceasta 
este una dintre cele mai importante dileme 
pentru un gânditor politic preocupat de 
enigma totalitarismului: de ce au existat atât 
de mulți eretici în Biserica Comunismului 
și atât de puțini în cea a Fascismului? Poate 
că răspunsul se găsește în chiar matricea sa 
ideologică, în structura ei paleo-simbolică 
(termen propus de Alvin W. Gouldner) 
ambivalentă, în ceea ce Raymond Aron a 
numit opiul intelectualilor (cartea cu acest 
titlu a apărut în românește la Curtea Veche 
Publishing, în colecția „Constelații”).

Totalitarismul s-a născut în condițiile de neo-
barbarizare europeană și globală generate 
de Primul Război Mondial. Istoricul Eric 
Hobsbawm a vorbit despre această erupție a 
barbariei în cartea sa The Age of Extremes. A 
fost expresia unor stări de malaise, disperare, 
frustrare, debusolare, dezrădăcinare la 
nivelul unor largi straturi sociale. A predicat 
omogenizarea completă a corpului politic 
și a respins tradiția drepturilor omului și 
cetățeanului. A pretins că rezolvă toate 
problemele sociale, economice și morale prin 
declanșarea unui război civil internațional 
menit să culmineze în dispariția vechii ordini 

și geneza uneia noi.
Asistăm azi la o nouă ofensivă împotriva 
valorilor liberale, contestate de partidele-
mișcări totalitare. Mă refer, desigur, la 
islamismul revoluționar, dar și la putinism. 
Civilizația burghez-liberală este contestată 
cu aceeași ferocitate cu care era atacată, în 
anii ’20, Republica de la Weimar. Se dispută 
proiectul Luminilor, intelectuali celebri 
susțin revoluții obscurantiste. Ne întâlnim 
cu un nou nihilism situat la confl uența 
dintre relativismul post-modern, pe de-o 
parte, și pasiunea utopică resuscitată. Nu e 
vorba de comunismul clasic, ci mai degrabă 
de un construct eclectic, așa cum este ceea 
ce Alain Besançon numește la pensée 
Pou� ne. Motive fasciste se contopesc cu 
mituri neo-leniniste. Neo-totalitarismul 
este baroc și negativist, se defi nește, mai 
presus de orice, prin faptul că este „anti-”. 
Obsesiile sale sunt anti-liberalismul, anti-
occidentalismul, anti-americanismul și 
antisemitismul. Rămâne de văzut care vor fi  
avatarurile acestei erupții a resentimentului 
politic, dar putem afi rma fără teama de a 
greși că nu ne afl ăm nicicum în apropierea 
a ceea ce Francis Fukuyama, un gânditor 
din școala straussiană, anunța acum mai 
bine de un sfert de veac drept iminent și 
inevitabil—sfârșitul Istoriei! Totalitarismul 
s-a dorit un răspuns la problema salvării 
imanente. Cum problema rămâne una 
insolubilă, totalitarismul nu poate fi  
considerat defi nitiv defunct.

Premiul Nobel pentru Pace 2017: ICAN, campania mondială 
dedicată dezarmării nucleare

Campania Internaţională pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), care reprezintă 
o coaliţie mondială de ONG-uri, a reuşit în al zecelea său an de la fondare să obţină 
Premiul Nobel pentru Pace.
Lupta antinucleară a fost recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace 2017, iar 
laureata este ICAN. Această coaliţie a fost premiată „pentru activitatea sa de a atrage 
atenţia asupra consecinţelor catastrofi ce umanitare ale oricărei utilizări a armamentului 
nuclear şi eforturile sale revoluţionare de a ajunge la o interzicere pe baza unui tratat a 
acestor arme“. 
Creată în 2007 la Melbourne, în Australia, ICAN numără în prezent 468 de organizaţii 
din 101 ţări. Este condusă de activista Beatrice Fihn şi are cartierul general la Geneva, 
în Elveţia. Recent, a reuşit să convingă 122 de ţări să semneze un tratat istoric de 
interzicere a armelor nucleare. Tratatul a fost semnat în iulie. Totuşi, nouă puteri 
mondiale se abţin de la semnarea tratatului propus de ICAN. 
Premierea ICAN este un gest important într-un context tensionat, mai ales din cauza 
testelor nucleare ale Coreei de Nord şi riscului încetării acordului asupra programului 
nuclear al Iranului.

Premiul Nobel pentru Medicină 2017 câștigat de Jeffrey C. Hall, 
Michael Rosbash si Michael W. Young

Laureaţii Premiului Nobel 2017 pentru medicină sunt Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash 
şi Michael W. Young pentru descoperirile lor în controlarea mecanismelor moleculare 
ale ritmului circadian.

Premiul Nobel pentru Economie, câştigat în 2017 de Richard H. 
Thaler

Premiul Nobel pentru Economie a fost atribuit la Institutul Karolinska din Stockholm, 
americanului Richard H. Thaler pentru activitatea sa în domeniul economiei 
comportamentale, axată pe” înţelegerea psihologiei economiei”. 

Premiul Nobel pentru literatură pe 2017 a fost acordat 
scriitorului Kazuo Ishiguro

Scriitorul britanic de origine japoneză Kazuo Ishiguro a câștigat premiul Nobel pentru 
literatură pe anul 2017 “pentru romanele sale de mare forță emoțională care dezvăluie 
abisul de dincolo de sentimentul nostru iluzoriu de conectare cu lumea”, potrivit 
comunicatului de presă al Academiei suedeze din Stockholm.

Premiul Nobel pentru chimie 2017, oferit cercetătorilor Jacques 
Dubochet, Joachim Frank și Richard Henderson 

Premiul Nobel pentru Chimie a fost atribuit cercetătorilor Jacques Dubochet, Joachim 
Frank și Richard Henderson “pentru dezvoltarea crio-microscopiei electronice (cryo-
EM) pentru determinarea structurii moleculelor vii în imagini de înaltă rezoluție, 
conform comunicatului de presă al Comitetului Nobel din Stockholm.
Jacques Dubochet, de la Universitatea din Lausanne, Elveția, Joachim Frank, de la 
Columbia University, New York, SUA și Richard Henderson, de la Laboratorul de 
Biologie Moleculară de la Cambridge, Marea Britanie, împart Premiul Nobel pentru 
Chimie. Activitatea lor în domeniu va face posibil, în curând, obținerea unor imagini de 
detaliu ale mașinăriilor intime și complexe ale vieții la rezoluții atomice.

Premiul Nobel pentru fi zică 2017:: cercetătorii care îl confi rmă pe 
Albert Einstein

Premiul Nobel pentru Fizică 2017 este împărțit de Rainer Weiss, Barry Barish și Kip Thorne 
pentru contribuții decisive la detectorul LIGO și observarea undelor gravitaționale.

Trei fi zicieni americani au câștigat premiul Nobel pentru Fizică pentru descoperirea 
undelor gravitaționale, anticipate pentru prima dată de Albert Einstein acum un secol. 
Mai exact, aceștia au afl at că, de exemplu, între două găuri negre, undele gravitaționale 
ar putea fi  detectate prin urmărirea fl uctuațiilor în spațiu și timp.

Fundaţia Nobel a informat că recompensa fi nanciară pe care o vor primi laureaţii 
de anul acesta va fi  cu un milion de coroane suedeze mai mare faţă de suma 
de anul trecut. Astfel, fi ecare premiu Nobel din 2017 va fi  însoţit de un cec de 9 
milioane de coroane suedeze (1,1 milioane de dolari). 
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Festivalul Romanesc din Sacramento
Alina Jar

Ruxandra Vidu

***

(continuare in pagina 12)

Cu dor de tot ce înseamnă sufl et 
românesc, onorând tradițiile  noastre 
pline de culoare și veselie, comunitatea 
românească din Sacramento se adună în 
fi ecare an in septembrie, la o sărbătoare 
vestită deja pe coasta de vest a Americii, în 
toată țara și chiar și în România. S-a adunat 
mult talent în această zonă și dragoste de 
tot ce e frumos în a fi  român.

Centrul Comunității Românești din 
Sacramento, organizatorii Festivalului, 
transformă de 16 ani un parc din acest oraș 
american într-o mică “mare” Românie.  
Anul acesta l-am avut invitat pe domnul 
Cosmin Dumitrescu, Consul General, 
Consulatul General al României la Los 
Angeles, care a fost introdus comunitatii 
romanesti de domnul Alin Alistar, Consul 
Onorifi c la Scaramento.  

Participanții au fost încântați de 
programul artistic variat. Prezent la 
Sacramento a fost si tenorul Costel Busuioc, 
care ne-a încântat cu vocea lui fenomenală. 
Cu un timbru deosebit de frumos ne-a 
cântat cu arii de operă. Văzduhul a fost 
plin de armoniile inegalabile ale muzicii 
noastre, de aroma mâncărurilor tradiționale 
românești, de vorba dulce românească a 

sutelor de români care se revăd cu această 
ocazie specială. Și mai este ceva deosebit 
în acest colț de Românie: în fi ecare an, 
prin coordonarea plină de talent a doamnei 
Abigaila Budac, la festival avem invitați și 
din alte zone ale Americii și artiști veniți din 
România.  În acest an, am admirat talentul 
tinerilor dansatori din Ansamblul Folcloric 
Datina veniți din Seattle, statul Washington. 
Este o încântare să vezi tineri crescuți în 
America dansând cu atâta plăcere dansurile 
tradiționale românești. Mai ales dansul 
Călușarilor a stârnit puternice aplauze și ne-
am simțit mândri să arătăm multor vizitatori 
americani frumusețea tradițiilor noastre 
folclorice.  

În fi ecare an, Festivalul Romanesc 
din Sacramento promovează imaginea unei 
mari personalități din cultura românească. 
Anul acesta, am privit cu reverență la 
Steaua nepieritoare a monumentalului 
Eminescu. Da, la Eminescu, gânditorul 
și formatorul de gând înalt românesc, la 
patriotul Eminescu. E mare România la 
Festivalul din Sacramento, iar anul acesta 
Festivalul a fost închinat marelui nostru 
poet național, Mihai Eminescu! Într-o 
unitate care inspiră, românii de pe cele două 
maluri ale Prutului, sărbătoresc împreună o 
unitate a inimii și gândului, pe care nu o 

poate rupe nicio granița. Cu multa bucurie 
am ascultat membri din Comunitatea 
Moldovenească din Sacramento care au 
recitat din poeiile lui Eminescu. Pe langa 
aceștia, Briana Negrea, cu toate ca nu 
s-a născut în România, la varsta de 6 ani 
jumate, este printre continuatorii limbii 
române și a recitat Somnoroase pasarele. 
Maria Salaru, Președintele AO Societatea 
Culturală din Chișinău,Vasile Militaru, a 
avut bucuria să se afl e în State și să poată 
participa la Festivalul Românesc.

Popas de sufl et Românesc în 
Sacramento... Pentru o zi, Parcul din 
Roseville a sunat de cântecele din 
repertoriul variat, internațional, al 
Abigailei Budac, al formației Dor 
Romanesc de la Los Angeles (Marian 
Milita, Petruț Gabriel Pop și Mitică 
Grigoruț), care au cântat muzică populară, 
Viorica Onuț care ne-a încântat cu muzica 
populară din Bucovina și Mitică Grigoruț 
care ne-a cântat muzică populară din 
Ardeal. Ca în fi ecare an, Augustin Lazar și 
Cornel Buduroi, artiști locali, au susținut 
eforturile comunității românești si ne-au 
încântat cu muzica lor.

Mulțumirile organizatorilor se 
îndreaptă către membri Bisericii ortodoxe 
„Învierea Domnului” care au pregătit 

mâncarea, către Boris Budac, prezentatorul 
Festivalului și Alina Jar, prezentatoarea 
momentului Eminescu, către Colo 
Dumitriu care a asigurat sonorizarea 
Festivalului, către Viorel Nicula, presa 
românească locală, ziarul Miorița USA, 
către Bianca și Traian Iosif, Athena Budac, 
Iulia Bodeanu, Katica Goț și Ionel Budac, 
care au adus, prin multă muncă și dăruire, 
culoare și festivitate parcului pe care l-au 
pregătit așa cum se cuvine ca să găzduiască 
Festivalul Romanesc, și către toti cei care 
au contribuit la succesul festivalului de 
anul acesta. 

Încă mai sună ecoul amintirilor 
proaspete și savurăm fi ecare ocazie de a 
trăi intens tot ce e frumos în românitatea pe 
care o purtăm cu mândrie oriunde am fi  în 
lume. Cu admirație, un vizitator de origine 
Filipineză a adunat într-un cuvânt impresia 
lăsată de Festivalul Românesc – „Bucurie! 
Tradițiile voastre, cultura voastră populară 
transmite Bucurie”. Avem satisfacția de a 
aduce lumină în sufl ete la acest eveniment 
anual special. Abia așteptăm revederea...                  

(continuare  din pagina 9)

Enormele semnifi cații ale referendumului ...

credinţa lor biblică şi ştiinţa lor, pentru care mulţi au câştigat premiul Nobel.
Trebuie să vedem şi faptul că propaganda anti-clericală a iluminiştilor a produs revoluţia 
franceză din 1789, cu consecinţele ei devastatoare. În contrast cu aceasta, mişcarea ştiinţifi că 
din Anglia a încurajat apariţia unor mari evanghelişti ca John Wittfi eld şi John Wesley, care 
au întors masele populare către Dumnezeu şi au dat naştere epocii victoriene, cu reformele 
ei sociale profunde, dovedind că adevărata transformare socială nu se face prin ateism, ci 
prin adevărata credinţă creştină!
Să revenim la ceea ce se întâmplă astăzi în Uniunea Europeană.
După ce propaganda marxistă, bine mascată sub numele de „ştiinţă”, a prins în Germania, 
după 1960,  Franţa a primit-o ca de la sine înţeles şi ea a devenit astfel ideologia Uniunii 
Europene.
Ţările din Estul Europei au avut experienţa nefericită şi devastatoare a comunismului ateu 
timp de cca 40 de ani, până în 1989. Ceea ce trebuie să observăm e că la noi, oamenii pun 
semnul egal între ateism şi comunism. Iată de ce, la ultimul recensământ numai 2% dintre 
cetăţenii României s-au declarat atei! Pentru români, a fi  ateu înseamnă a fi  marxist şi 
comunist! Şi au dreptate să gândească aşa!
În Polonia, unde biserica catolică a fost unul dintre pilonii rezistenţei anti-comuniste, odată 
cu intrarea în Uniunea Europeană, polonejii au perceput cel mai bine că în Europa de Apus 
mişcarea comunistă este înfl oritoare şi chiar dominantă. Pentru a-şi manifesta rezistenţa 
faţă de acest sistem de înrobire, polonejii au avut înţelepciunea şi curajul să declare că nu 
Karl Marx, ci  „Isus Hristos este Regele Poloniei!”

Şi cu aceasta ajungem la tema Referendumului pentru familie cerut prin  semnăturile a trei 
milioane de români. Să vedem acest Referendum în contextul lui european. În ţările din 
apusul Europei se urmăreşte ateismul, sexul fără limite, distrugerea familiei clasice între un 
bărbat şi o femeie şi creşterea copiilor într-o mentalitate liberă de orice moralitate. Dar iată 
că românii vor să declare şi să înscrie în Constituţie că familia este o unitate formată dintre 
un bărbat şi o femeie. De unde vine idea aceasta? Pentru cine nu ştie, ea vine din Evanghelia 
creştină şi este formulată de Isus Hristos, întemeietorul creştinismului. Iată ce spune El:
 „Oare n-aţi citit că de la început Creatorul a făcut un bărbat şi o femeie şi a zis: „De 
aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu nevasta sa şi cei doi vor fi  un 
singur trup?” Aşa că nu mai sunt doi, ci unul singur. Deci, ce a unit Dumnezeu, omul să 
nu despartă!” (Evanghelia după Matei 19:4-6).
Cei de la Uniunea Europeană vor să acceptăm ideea marxist-comunistă a căsătoriei între 
doi bărbaţi şi a căsătoriei între două femei. Isus Hristos ne spune că o căsătorie, deci o 
familie, este o unitate numai între un bărbat şi o femeie.
Uitaţi-vă bine la ce punct ne afl ăm: Poporul român trebuie să aleagă între Marx și Isus 
Hristos, între o societate înrobitoare marxist-comunistă și o societate liberă, creștină.
Dacă la Referendum votăm pentru o familie făcută din bărbat și femeie, votăm  să-L 
declarăm pe Isus Hristos drept Regele României!
Politicienii şi unii intelectuali români sunt gata să facă orice ca să fi e acceptaţi de colegii 
lor din Apus, ca oameni iluminaţi, oameni moderni. Dorinţa aceasta ne poate duce la o 
atitudine de slugărnicie. Dar, dacă noi ne păstrăm demnitatea şi le spunem colegilor noştri 
din Apus că noi am avut deja experienţa amară a îndoctrinării marxiste şi nu o mai vrem, 
şi dacă ne exprimăm, cu şira spinării dreaptă, credinţa noastră în creştinism, ne câştigăm 
respectul pe care îl merită cei ce nu se feresc să spună ce cred. Biserica romano-catolică 
poloneză şi-a câştigat respectul când L-a declarat pe Isus Regele Poloniei. Biserica ortodoxă 
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IDENTITATEA (8)

Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Domn și 
Mântuitor al vieții tale, ai primit o nouă identitate. Dușmanul 
tău de moarte, care te-a urmărit să-ți facă rău, este învins și nu 
mai are nici un drept asupra ta. Totuși Diavolul, este într-un 
război continuu cu cei care Îi aparțin lui Dumnezeu. De aceea 
noi trebuie să fi m vigilenți, să ne cunoaștem identitatea în 
Cristos și să trăim pe baza principiilor și promisiunilor Bibliei 
care ne vor păzi de capcanele celui rău. Isus a venit ca noi să 
trăim o viață de victorie asupra păcatului, viață care ne 
va aduce bucurie, pace și sănătatea la nivel de trup, sufl et 
și duh. “…Eu am venit ca oile sa aibă viață și s-o aibă din 
belșug” (Ioan 10:10)  ). În numerele anterioare am discutat 
despre: relația cu Dumnezeu și cu alți oameni, iertare, muncă 
și bani. În numărul din luna aceasta vom începe o serie de 
discuții despre identitatea creștinului raportată la trupul 
său, reliefând frumusețea creației lui Dumnezeu în om.

Omul este diferit de toată creația prin faptul că 
Dumnezeu a pus în el sufl are de viață. Astfel omul a devenit 
un sufl et viu, capabil să gândească, să aleagă, să aibă o 
relație cu Creatorul lui. Deasemenea omul are libertatea 
să Îl respingă pe Dumnezeu, să trăiască o viață robită de 
păcat și astfel să fi e despărțit de Dumnezeu aici pe pământ 
și odată în veșnicie. Dumnezeu a pus în om o conștiință 
care este fereastra sufl etului prin care lumina Adevărului lui 
Dumnezeu conștientizează omul de păcat. “..lucrarea Legii 
este scrisă în inimile lor, fi indcă despre lucrarea aceasta 
mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor...” (Romani 2:15b). 
Omul are capacitatea să-și analizeze acțiunile, gândurile și să 
înțeleagă binele și răul. Unii oameni nu vin la Domnul Isus 
pentru a primi iertarea păcatelor din cauză că nu vor să-și 
recunoască vina. Așa cum durerea ne avertizează să ne ferim 
de ceva care ne-ar vătăma corpul tot așa și vina ne avertizează 
că am păcătuit. Până omul nu-și recunoaște vina, nu are cum 
să fi e iertat și scăpat de vinovăție. Poți să acoperi o rană, să o 
îmbraci cu tot felul de parfumuri și ornamente frumoase dar 
dacă nu o tratezi, dacă nu scoți infecția și putrefacția afară, tot 
trupul se va infecta iar rezultatul fi nal va fi  moartea. Păcatul 
aduce moarte, despărțire veșnică de Dumnezeu. Cel care a 
acceptat pe Isus ca Domn și Mântuitor are iertarea de păcat și 
este liber de orice condamnare sau vină. 

Când L-am acceptat pe Domnul Isus ca Domn al 
vieții noastre noi I-am dat controlul deplin și asupra trupului 
nostru. Noi ne-am pus de bună voie sub autoritatea Domnului 
Isus. El are ultimul cuvânt în viața noastră. Modul nostru 
de gândire și comportament are ca tipar învățătura Bibliei. 
“Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care 
locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că 
voi nu sunteţi ai voştri?” (1 Corinteni 6:19).

 Trupul, sufl etul și spiritul creștinului aparțin lui 
Dumnezeu. Noi nu putem să facem ce vrem cu trupurile 
noastre. Prin Duhul Sfânt noi putem și trebuie  să trăim o 
viață de victorie asupra păcatului. În același timp noi știm 
că planul lui Dumnezeu este cel mai bun pentru noi. Cine 
altul decât Creatorul omului poate să dea legile după care 
omul trebuie să-și trăiască viața ca să fi e cu adevărat fericit și 
împlinit. Dumnezeu este bun și el nu vrea altceva decât binele 
și fericirea noastră, care se afl ă doar în ascultarea poruncilor 
Lui. Așa cum noi ne păzim copilașii să nu cadă în prăpastie, 
sau să nu atingă o sobă încinsă, așa vrea și Tatăl nostru ceresc 
să ne păzească de dureri în viață, care vin în urma neascultări 
(a păcatului). 

Mădularele noastre - Templul Duhului Sfânt 

Te-ai gândit vreodată la însemnătatea faptului că tu 
ești Templul Duhului Sfânt? Tu ești Templu Duhului Sfânt 
și ai o mare putere să infl uențezi atmosfera din jurul tău, să 
aduci lumină, speranță, dragoste, iertare, mângâiere și vestea 
bună a salvării prin jertfa Domnului Isus. Dacă îți cunoști 
identitatea în Christos și o trăiești nu poți să nu ai o pace 
lăuntrică care se manifestă în gândirea ta, în vorbirea ta și în 
felul în care te porți cu trupul tău.

Dumnezeu prin Duhul Sfânt locuiește în tine. Nu ești 
separat de El nici o clipă și poți să trăiești plinătatea prezenței 
Lui în tine. De multe ori când am nevoie de înțelepciune ca 

să iau o decizie, Duhul Sfânt îmi aduce aminte de versete 
din Biblie care mă ajută să iau cea mai bună decizie. De 
aceea noi trebuie să strângem Cuvântul în inima noastră 
ca să fi m păziți de cursele celui rău. Când stau de vorbă 
cu cineva sunt conștientă de faptul că Duhul Sfânt e 
prezent. Mă întreb oare este ceva care aș putea să spun 
acestei persoane din partea Domnului? Are Domnul 
pentru această persoană un cuvânt de încurajare, un sfat, o 
mângâiere? De multe ori am bucuria să-L văd pe Domnul 
folosindu-se de mine, de trupul meu muritor, pentru 
a crea realități eterne în viața celor din jur. Abia în cer 
vom vedea frumusețea trăirii lui Dumnezeu în trupurile 
noastre. Noi suntem mâinile și picioarele Mântuitorului 
pe acest pământ, ne spune Biblia. Dumnezeul infi nit de 
puternic a decis să-Și arate bunătatea pe acest pământ prin 
noi credincioșii, ca oamenii văzând faptele noastre bune 
să Îl laude și să-L recunoască ca Dumnezeu. 

Eram în Biserică într-o dimineața când o femeie 
a venit și s-a așezat lângă mine. M-am întors spre ea și 
am zâmbit, după care am continuat să ascult cu atenție pe 
vorbitor. Dar am simțit un îndemn înăuntrul meu să mă 
întorc să vorbesc cu această femeie. Nu o cunoșteam. A 
trecut vreo jumătate de oră și tot nu puteam să ignor acest 
gând de a vorbii cu ea. Am simțit că acest gând vine de 
la Duhul Sfânt care locuiește în mine, așa că mi-am luat 
inima în dinți și i-am spus “Scuză-mă că te întreb dar ai 
vreo problemă? Aș putea să mă rog pentru tine?” Acestei 
femei au început să îl curgă lacrimi spunându-mi că s-a 
rugat Domnului ca cineva să o întrebe dacă are o problem. 
Într-adevăr avea o mare problemă și m-am bucurat că L-am 
lăsat pe Duhul Sfânt să Își folosească templul Lui, care sunt 
eu ca să aducă alinare unei persoane de lingă mine.

Un jurnalist a venit la Maica Teresa ca să îi ia 
un interviu. Văzând jurnalistul pe Maica Teresa cum 
curăța rănile purulente a unui muribund, jurnalistul ia 
spus: “ Nu aș putea să fac ce faci tu pentru un milion de 
dolari”, la care Maica Teresa ia răspuns: “Nici eu nu as 
putea face asta pentru un milion de dolar, ci doar pentru 
ardoarea dragostei”. Țelul vieții noastre este iubirea pentru 
Dumnezeu și pentru cei din jurul lui.  Cei din jurul nostru 
sunt obiectul dragostei lui Dumnezeu. Atunci când facem 
bine unui om, fi e el și cel mai neînsemnat, noi facem bine 
lui Dumnezeu. Deasemenea să nu uităm că fi ecare faptă 
bună va avea o răsplată. Nu pot să îmi imaginez cerul. 
Biblia spune că mintea omului e prea limitată pentru a își 
imagina măreția și splendoarea eternității, dar bucuria pe 
care o simt în inimă atunci când L-am onorat pe Creatorul 
meu cu o faptă bună, îmi dă atâta împlinire și satisfacție 
că de multe ori mă gândesc că această bucurie mi-ar fi  de-
ajuns. Totuși nici un pahar de apă dat în numele Domnului 
nu va trece nerăsplătit în veșnicie, dar de multe ori nici 
aici pe pământ.

  În Templul din Vechiul Testament se aduceau 
jertfe. Biblia ne spune că faptele noastre bune sunt o 
jertfa duhovnicească de bun miros înaintea lui Dumnezeu 

 (continuare din numărul trecut)
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(Romani 12:1). Atunci când vreau să fac cadou unei 
persoane mă interesez să văd ce îi place. De exemplu, 
dacă merg la magazin cu o prietenă și văd că și-a pus 
ochii pe un lucru, țin minte ce ia plăcut iar la ziua ei de 
naștere sau cu o ocazie specială îi cumpăr acel obiectul 
pe care știu că și la dorit. Domnul Isus, iubitul inimii 
noastre, și-a pus ochii pe oameni și îi iubește atât de 
mult că a murit moartea lor, moartea noastră pe cruce. 
Dorința fi erbinte a inimi lui Dumnezeu e ca nici un om 
să nu moară despărțit de dragostea și iertarea Lui și 
să ajungă în iadul cel cu foc pentru eternitate. Iar noi 
credincioșii Lui suntem cei încredințați cu răspândirea 
acestui mesaj. Fiecare creștin are onoarea ca prin faptele 
și vorbele lui bune să îndrume un om la Dumnezeu. Mă 
rog ca fi ecare să ne luăm această responsabilitate care 
stă pe umerii noștri cu multă bucurie și seriozitate. Mulți 
oameni nu merg la Biserică, dar acesta nu înseamnă că 
nu au parte să fi e atinși de Biserică – trupul Lui Christos, 
Templul Duhului Sfânt, eu și tu. 

Deci, trupul nostru nu este de puțină importanță 
creatorului nostru, Dumnezeu. Noi am fost cumpărați 
cu Însuși sângele Domnului Isus, spălați de păcatele 
noastre și sfi nțiți ca să Îl onorăm pe El și în trupurile 
noastre. “Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui 
Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, 
sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi  din partea 
voastră o slujbă duhovnicească.” (Romani 12:1). 

 Va continua                             

 Marinela BUZAS                                                    
 marybuzas@yahoo.com

Enormele semnifi cații ale 
referendumului ...
(continuare  din pagina 11)

română şi celelalte biserici creştine din România 
(greco-catolică, luterană, şi cele aparţinând cultelor 
evanghelice), unite în „Coaliţia pentru familie”, vor 
câştiga acest respect tocmai arătând că noi românii nu 
urmăm slugarnic ceea ce ni se dictează de la centru, 
ci avem curajul să proclamăm în Uniunea Europeană 
libertatea de credinţă şi de exprimare.
Trei milioane de români au spus deja Europei 
ceva esenţial pentru civilizaţia umană. Mai exact, 
Dumnezeu vrea să spună prin Referendumul nostru 
ceva fundamental pentru viitorul omenirii. Chemăm 
întregul popor român să înțeleagă că Dumnezeu ne 
ridică în acest moment istoric să vorbim Europei 
ceea ce vrea  să-i vorbească El, Dumnezeu.

mailto:marybuzas@yahoo.com
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 Duminică seara, 1 octombrie, a avut loc în Las Vegas un măcel care a zguduit 
din nou comunitatea americană prin atrocitatea cu care a fost comis de către un dement 
care a secerat mortal 58 de vieți și a rănit alte 489, apoi s-a sinucis. Victimele erau în toiul 
unui concert de muzică country.  Un act din acesta nu poate fi  explicat prin cuvinte. Pentru 
că omul este o fi ință rațională, se caută un motiv care l-ar fi  putut determinat pe acest 
“individ” să comită această crimă odioasă în masă. Iar pentru că acesta s-a sinuncis, s-ar 
putea ca motivul criminal să nu îl afl ăm niciodată. 

 Unul dintre șerifi i din Las Vegas,  Kevin C. McMahill, a declarat presei americane 
că motivația care stă la baza actului monstruos al acestui “individ” pe nume Stephen 
Paddock, rămâne un mister. Este cu adevărat ciudat că Paddock se pare că nu a avut “nici 
un motiv bine întemeiat” care să justifi ce acest genocid. În general, ucigașii în masă ucid 
pentru a transmite un mesaj sau pentru că sunt grav bolnavi psihic. Însă acest măcelar, se 
pare că nu a avut nici un motiv. Era un milionar care avea tot ce îi trebuia, părea un om 
normal, era posedat de patima jocurilor de noroc, iar în mintea lui era un demon.

 Dintre ucigașii în masă, ne amintim de Dylann Roof  care a fost un rasist care a 
ucis ca să se răzbune pe afro-americani; Timothy McVeigh s-a considerat un revoluționar 
și a fost lovit de “guvernul tiranic” prin asediului din Waco; Adam Lanza a fost autistic, 
obsesiv-compulsiv, probabil schizofrenic și a devenit obsedat de împușcăturile școlare.

 Paddock, deși gol și repulsiv din punct de vedere moral, a păstrat sufi cientă 
luciditate pentru a-și construi scenariul mortal cu o precizie meticuloasă. A ales un etaj 
și o cameră specifi că pentru a oferi un avantaj maxim de înregistrare video. În camera 
de hotel, a introdus arme de contrabandă și muniții fără ca să fi e descoperit, a utilizat 
modifi cări specifi ce asupra armei sale pentru a mări capacitatea de acțiune letală a armei 
și chiar a plasat aparate de fotografi at și video în afara încăperii, pentru a putea vedea când 
vine poliția după el. Mark Steyn a subliniat că, în multe privințe, acțiunile lui Paddock 
seamănă mai mult cu cele ale unui ucigaș plătit să ucidă decât o persoană de ucidere în 
masă. Planifi carea meticuloasă sugerează că Paddock avea un oarecare motiv.

 Așadar, dacă Paddock nu era un schizofrenic sau un paranoic care se confrunta 
cu o cădere mentală completă, ce mesaj a încercat să trimită acesta? Nu a lăsat nici o notă; 
nu a lăsat nici o urmă virtuală pe internet; nu s-a predat la poliție, ca să se poată bucura 
de notorietate. Este posibil ca pur și simplu să nu aibă nici un motiv sau nici un mesaj? 
Probabil, dar în mod alternativ, autorul Mark Steyn a împărtășit recent o teorie trimisă 
de un cititor pe care îl descrie drept “un gentleman din Londra”. Teoria cititorului, care 
merită citită în întregime, chiar dacă este doar un gând, ajunge la un motiv care pare să fi e 
plauzibil.

Trebuie totuși subliniat faptul că încă nu există dovezi clare care să adeverească 
motivul ucigaș a lui Paddock. 

Teoria autorului emailului este în esență una de început. Despre ce a discutat 
massmedia americană luni, 2 octombrie, pe toate canalele media? Despre controlul 
armelor. Și de ce s-a vorbit despre controlul armelor? Deoarece numărul copleșitor de 
arme și muniții pe care Paddock le-a strecurat în camera 135  de la etajul 32 al Hotelului 
Mandalay Bay este uluitor. Drept urmare, povestea s-a concentrat imediat pe arme: au fost 
automate? Ce fel de arme erau? Cum au fost modifi cate? De unde le-a luat? Ca și cum 
călăul ar fi  vrut să atragă atenția mai mult la arsenalul său decât la numărul victimelor.

Multe detalii și povestiri care apar în mod obișnuit în jurul unui criminal în masă, 
nu au ieșit la iveală. “Individul” a fost un pușacș de culoare albă, care a ochit majoritatea 
oamenilor albi la un concert de muzică country. Așadar înseamnă că subiectul de rasă nu 
a fost la mijloc. Padocul părea că nu avea afi lieri politice sau religioase; nu a fost provocat 
de o dispută internă și nici nu a fost legat de o chestie de locul de muncă; nu pare a fi  

Un demon cu față umană, fără un motiv 
real de a ucide

rezultatul unei pauze psihotice. Toate acestea nu lasă nimic altceva pe masa de discuții 
decât povestea armelor de foc.

Poliția a găsit un total de 47 de arme în camera de hotel și în două din casele 
ucigașului. Douăzeci și trei erau cu el în camera din hotelul Mandalay Bay. Se pare că 
după toate probabilitățile, o cantitate mare de muniție rămăsese încă în camera de hotel 
după masacru. Cititorul lui Steyn notează că Paddock “a petrecut zile întregi în camera 
sa de hotel cu mai multe arme și muniții decât le putea folosi vreodată, cu o serie de 
modifi cări avansate și accesorii.” Care ridică întrebarea: De ce a cheltuit energia și timpul 
pentru a furișa toate armele de foc în hotel știind că atunci când gloanțele încep să zboare, 
nu ar avea șansa să folosească nici jumătate din ceea ce avea la dispoziție?

Scriitorul e-mailului citat în articolul lui Steyn crede că unul dintre motivele crimei 
este “publicitatea”. În mod specifi c, “acest om [Paddock] dorea să transmită în America, 
într-o formă grafi că, dovezile de neclintit că armele, deținera armelor, cumpărarea acestora 
în America sunt un rău și trebuie controlat. 

Nu există dovezi care să susțină această teorie, desigur, dar trebuie să recunoaștem 
că din informațiile pe care le avem până în prezent, această ipoteză are sens.    

Săptămâna trecută, Ben Shapiro a scris un articol care explică clasifi cările lui Roy 
Baumeister despre răul din lume. A fost o provocare care l-a adus pe Paddock într-unul 
din cele cinci tipuri de rău, ceea ce l-a făcut și mai neobișnuit. Dacă este cazul, Paddock 
credea că a ucide pentru scopuri “drepte”, este un idealism sinistru la locul de muncă.

1. Instrumentalitate: Noțiunea că faptele rele nu sunt rele, atâta timp cât le realizezi 
cu un scop bun în minte. Aceasta ar include sinucigașul exploziv, care crede că schimbă 
lumea în mai bine prin sacrifi carea copiilor în restaurante sau dictatorul care-i sacrifi că pe 
dușmanii săi în căutarea puterii.

2. Egoismul amenințat. Baumeister a constatat că violența nu a fost săvârșită de 
cei cu o prezumție scăzută, ci de cei cu o prezumție care a fost amenințată. El a descoperit 
că “violența este săvârșită de un subgrup de oameni care se gândesc bine la ei înșiși și 
într-adevăr apar atunci când ei consideră că imaginea de sine favorabilă a fost amenințată 
sau atacată.” Acesta este pericolul inerent, de exemplu, microagresiunile care sugerează o 
amenințare acolo unde nu există.

3. Idealismul. Acesta este de fapt doar un subset de instrumentalitate. Este 
convingerea că violența ta face din lume un loc mai bun, apropiindu-ne de utopie. Cele 
mai grave războaie din istoria lumii au fost cauzate de idealism, așa cum a sugerat Karl 
Popper.

4. Sadismul. Acesta este ultimul și cel mai puțin comun tip de rău. Baumeister 
se întreba dacă există chiar ani de zile; abia după aceea a spus că a existat în anumite 
tipuri. Teoria lui este că vinovăția ne împiedică să ne bucurăm de violență, dar atunci când 
vinovăția noastră este agravată, violența și răul pot deveni distractiv.

5. Al cincilea tip de rău, pentru că nu îl considerăm chiar rău, este boala mintală. 
Acesta a fost un factor serios în împușcăturile în masă din Statele Unite.

Dacă scopul lui Paddock era să șocheze SUA, să interzică posesia legală a 
armelor sau să pornească un control strict al armelor, înseamnă că nu vom găsi un răspuns 
care să explice în întregime adevăratul motiv care l-a determinat pe acest demon cu față 
umană să omoare atâtea persoane inocente. 

Stephen Paddock a devastat prea multe vieți. Ideea acțiunilor sale ucigașe care 
infl uențează postum mult mai mult lumea noastră decât este greu de acceptat.

Am folosit ghilimelele pentru a-l descrie pe acest monstru, pentru că este greu 
de crezut că persoane din acestea au fost și sunt printre noi. Monștri cu fețe umane care 
îți zâmbesc în față și care se comportă foarte normal în jurul nostru, dar care în mintea 
lor sunt bolnavi psihic, posedați demonic, cu minți alterate care te-ar tăia în bucăți dacă ar 
avea posibilitatea, pentru simplu fapt că ești … normal sau că gândești normal, alftel decât 
ei. Oameni din aceștia cred că sunt tot mai mulți în jur, mai ales într-o societate în care 
se promovează la greu răul și imoralitea, când valorile adevărate care stau la baza unei 
societăți sănătoase, sunt ridiculizate și desconsiderate.

de Marcel URS

***

mailto:Mark.Jiganie@rlregroup.com
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Piesa Occident Express de Matei Vișiniec 
pusă  în scenă la Chicago 

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

Spectacolul Occident Express de Matei Vișniec va fi  prezentat, publicului iubitor de teatru din Chicago,  în stagiunea de toamnă-
iarnă, la Trap Door Theatre, în regia lui István Szabó.  

Piesa de teatru relatează istoria unui popor care încearcă să se descotorosească de propriul său trecut, în încercarea de a ajunge 
în misteriosul și mult doritul Occident, fără însă a-și uita locul de origine. 

Vișiniec folosește ca sursa de inspirație celebrul tren de lux Orient Express. Piesa este o alternanță între Est și Vest, Orient si 
Occident, o poveste despre oameni simpli, ce este prezentată publicului prin fereastra unui tren, unde asistăm la un moment 
unic din viețile lor, trăite intens, intr-o călătorie cu opriri și porniri, spre locul mult visat. 

Matei Vișiniec este un renumit poet, scriitor, jurnalist și dramaturg de origine română, care trăiește de 30 de ani în Franța. 

István Szabó este absolvent al Universității de Teatru din Târgu Mureș, fost director artistic al Teatrului Maghiar de Stat din 
Oradea și Timișoara, care în prezent trăiește în Ungaria. Acesta are o colaborare mai veche cu teatrul din Chicago, unde a 
mai  regizat și alte piese. 

Spectacolul poate fi  văzut în zilele de joi, vineri și sâmbătă de la 8:00 PM la  TRAP DOOR THEATRE 1655 West Cortland 
Ave. Chicago, IL.

Curiozități din statul Illinois 

Prima naștere înregistrată în Chicago a fost cea a lui Eulalia Pointe du Sable, fi ica lui Jean-
Baptiste Pointe du Sable in 1796. Jean Baptiste este considerat părintele orașului Chicago, 
deoarece el a fondat prima așezare omenească la gurile râului Chicago, puțin mai la nord 
de podul de pe Michigan Avenue de azi.

Illinois a fost primul stat american care a ratifi cat al 13-lea Amendament la Constituție, 
prin care se elimina sclavia, în 1865.

Primul Acvarium deschis la Chicago a fost în 1893.
Primul zgârie nor din lume a fost construit tot în Chicago, la 1885.  

Des Plaines, Illinois este locul unde s-a construit primul restaurant McDonald în 1955, de 
catre Ray Kroc, fondatorul Corporatiei McDonald’s. Restaurantul, transformat acum în 
muzeu, poate fi  văzut și vizitat în apropiere de centrul orașului Des Plaines.

Daniel Hale Williams este recunoscut ca primul cardiolog care a făcut o intervenție 
chirurgicală pe inimă, la 10 Iulie 1893, la Provident Hospital, în Chicago.
Josephine Cochran, este cea care a inventat prima mașină de spălat vase, funcțională, care 
a fost prezentată la Târgul Internațional de la Chicago din 1893.
Biblioteca publică din Chicago este cea mai mare din lume, cu o colecție de peste 2 
milioane de cărți.
Pe 2 decembrie, 1942, Enrico Fermi împreună cu un grup de oameni de știința și ingineri 
au demonstrat că o simplă construcție din cărămizi de grafi t și uraniu poate produce 
căldură controlată. Locația aleasă pentru acest experiment, care a devenit prima fuziune a 
unui reactor nuclear, a fost o încăpere sub stadionul de fotbal al Universități din Chicago.
În Tampico, Illinois s-a născut, iar în Dixon a copilărit Ronald Regan, cel care devenea, în 
1980, al 40-lea președinte american.

Vechiul Ofi ciu Poștal de la adresa 433 West Van Buren din Chicago este singurul din lume 
prin care trece o autostrada. (Eisenhower Expressway)

Râul Chicago este colorat în fi ecare an în verde, de Ziua Sfântului Patrick, o sărbătoare 
cu origini irlandeze.

Cea mai mare fabrică de prăjituri, Nabisco, care a fabricat 16 miliarde de prăjituri Oreo, 
în 1995, se afl ă în Chicago.

Turnul Apei din Chicago și Stația de Pompare sunt singurele clădiri care au supraviețuit 
Marelui Foc, care a distrus orașul Chicago la 1871.

Springfi eld este capitala statului Illinois și locul unde este înmormântat Abraham Lincoln. 
Înainte, capitala statului Illinois a fost în alte două orașe: Kaskaskia și Vandalia.

Când s-a deschis Universitatea din Chicago, la 1 octombrie 1892, avea un număr de 103 
profesori și 594 de studenți.

Cel mai înalt punct din Illinois este dealul 
Charles Mound cu o înălțime de 376 de 
metri, față de nivelul mării.

Clădirea Bursei de Mărfuri din Chicago 
a fost construită fără a avea nici un fel 
de schelet interior din metal, cum erau 
construiți ceilalți zgârie nori. Construcția 
se sprijină doar pe zidurile sale solide.

Abrevierea de ORD pentru aeroportul 
O’Hare Chicago vine de la numele 
sau original Orchard Field. Numele a 
fost schimbat însă în onoarea pilotului 
locotenent comandor Edward H. O’Hare.

Construcțiile rotunde pentru stocarea 
silozului la ferme au fost construite prima 
dată într-o fermă din Spring Grove. 

mailto:vreausaintreb@yahoo.com
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Interviu 15

Vitallina Preventive 
and Integrative Care Chicago

We bring together the power of  nature and the strength of  science to help you fi nd your path to health.
Dr. Rusalina Muntean -Mincu        Tatiana Susu - manager       Andrea Draghici - asistentă medicală 

Adresa: 3500 W Peterson Ave., Suite 203; Chicago, IL 60659

773-654-1082;  e-mail: rmincu.vitallina@gmail.com  www.facebook.com/vitallinamedicalpractice

Oferim:
- consulații anuale generale
- evaluare și tratament pentru obezitate / sindrom metabolic
- evaluare și tratament pentru accidente de muncă / compensarea muncitorilor
- examinare pentru imigrare 
- diferite tratamente dermatologice și de îngrijirea tenului.
- masaj terapeutic - Rick Sumugond (programare la cerere)
- consultații de nutritie, ultrasound, EKG și analize de laborator la fața locului

De asemenea, avem o mare varietate de produse homeopatice, uleiuri 
esențiale, produse dermatologice și nutriționale.
Compensație: cash - 120$/vizita inițială și reduceri în funcție de servicii
PPO insurance only - detalii la Tatiana 

Board Certifi ed in Internal Medicine
Board Certifi ed in Obesity Medicine

Cutera Laser Certifi ed
Botox and Fillers Certifi ed

De fapt, pentru mine, de la vârsta de 13 ani până 
când am plecat la armată, urmând apoi facultatea, din anul 
1975, toate verile eram ocupat cu turismul hotelier. A fost 
perioada cea mai frumoasă a tinereţii, pentru că am făcut 
ceva ce mi-a plăcut mult. A fost perioada care a sădit în 
mintea mea dorinţa de a face excursii pentru a vedea şi alte 
locuri de pe glob şi a cunoaşte lumea. La început cu părinţii 
şi fratele apoi împreună cu soţia mea, Sheila.

- Aş vrea să ne întoarcem un pic, înspre anii de 
liceu, ce vise şi ce preocupări aveai, cum erau vremurile 
şi oamenii în perioada comunistă aşa cum ţi le aminteşti 
tu?

- Înainte de a-ţi povesti despre perioada de liceu, 
vreau să mă refer la şcoala generală. Desigur pregătirea 
şcolară a fost plăcerea lui tata. Dar ce îmi amintesc eu, cu 
tristeţe, este că în clasa a şaptea, când aveam 14 ani, după ce 
am făcut o operaţie de apendicită, am intrat în spital la secţia 
contagioase. Fusesem infectat cu un virus hepatic care nu 
era încă cunoscut. Mai târziu, după 44 de ani am afl at că 
fusesem infectat cu virusul hepatitei C. Fusese în anul 1969 
înainte de Paşte. Întâmplarea aceasta nefericită avea să mă 
afecteze toată viaţa şi să îmi creeze probleme majore de 
sănătate. Dar atunci la 14 ani, mai aveam un an de şcoală 
generală, încă nu se ştia ce probleme grave cauzează acest 
tip de virus.  Anul următor am intrat la Liceul Mircea cel 
Bătrân, liceu de renume în Constanţa. Eram adolescent şi 
pe lângă lecţiile pentru şcoală aveam pasiunea de a asculta 
muzică. Muzica din Anglia şi Statele Unite, care mi se 
părea atât de frumoasă şi care era la modă atunci, nici nu 
putea a fi  comparată cu muzica ofi cială ascultată la radio 
sau la televiziunea din ţară, era ceva diferit de ce se cânta la 
noi. De fapt anii 70’ au fost anii de aur ai muzicii disco şi ai 
muzicii rock.

Cât despre vise... au fost poate multe şi se schimbau 
de la o zi la alta. Cert este că deşi am terminat liceul cu 
nota 10 la Bacalaureat, ce a urmat nu a fost prea plăcut. În 
ultimul an de liceu am stat în spital cam vreo jumătate de 
an. Aveam piatră la rinichi se pare, dar nici doctorii nu erau 
prea siguri de diagnostic. Ziceau că ar putea fi  chiar cancer. 
Ar fi  multe detalii, dar mă opresc doar la a spune că aş fi  
putut să pierd anul şcolar. Dar fi ind considerat un elev bun 

Dianu Sfrijan - Vibra]ia iubirii pân~ dincolo de timp, cuvânt [i leg~mânt (3)

„Dacă aerul mi-ar povesti de tine, aș vrea să mă pierd pentru totdeauna în vânt. Acolo ți-aș asculta cuvintele și suspinele, 
acolo aș fi  aproape de sufl etul tău și de căldura inimii tale.”  Eugenio Montale

mi s-a permis să termin.
-Spune-ne ceva despre anii de facultate: cum erau 

tinerii studenţi în anii 70, ce pasiuni împărtăşeau şi cum 
priveau viitorul?

- Primul examen la facultate nu l-am luat. Ca să 
fi u sincer eu am fost un timorat, un timid, îmi pierdusem 
încrederea în mine şi poate am greşit că am intrat până la 
urmă la Facultatea de inginerie. Medicina simţeam că ar fi  
trebuit să urmez. Dar greşeala mea se datorează faptului că 
am făcut ce tata credea că trebuie să fac şi mi-a impus şi 
mie. După armata de 9 luni am început studiile la care am 
fost bun, dar nu cum ar fi  trebuit să fi  fost, fi indcă nu prea 
eram pasionat de inginerie. Făceam ceva care de fapt nu 
îmi plăcea. Studentul din anii 70’ voia să obţină un loc de 
muncă, după terminare, care să fi e, pe cât posibil, cât mai 
aproape de casă. Medicina oferea loc la ţară şi părinţii voiau 
să fi u lângă ei cu tot cu viitoarea familie ce avea să vină.

La liceu şi la facultate şi după terminarea  studiilor 
am avut multe admiratoare, lucru care a fost considerat 
dăunător unei cariere care, tata ar fi  vrut, să mă ducă la 
doctorat şi profesorat. Ce bine că nu a fost aşa. Să îţi spun 
de ce: înainte de a începe serviciul militar, în anul 1975, am 
vrut să lucrez la hotel în Mamaia. Aveam posibilitatea de a 
câştiga un ban şi având în vedere felul meu comunicativ şi 
jovial, puteam să întâlnesc turişti străini, să exersez limbile 
străine, să descopăr ce se mai întâmpla în lumea liberă şi să 
mă bucur de anii tinereţii. Mămica avea o prietenă la cadre, 
şefă de serviciu. Trebuia să cunoşti pe cineva cu funcţie în 
sistem care să-ţi faciliteze obţinerea unui post pe timpul 
sezonului la un hotel. Aşa am ajuns la Hotel Majestic. 
Îmi aduc aminte că a trebuit să mă tund, să apar aranjat la 
interviu, nu cu plete a la Beatles. Nu prea voiam eu, dar 
mămica mi-a spus că îmi şade bine.

- Când şi cu ce ocazie ai cunoscut-o pe cea care 
avea să îţi fi e prietenă şi mai apoi soţie, ce te-a atras la ea şi 
ce crezi că a atras-o pe ea la tine, ţinând cont de diferenţa 
dintre voi, Sheila provenind dintr-o ţară cu o cultură şi 
obiceiuri diferite…

- A fost un lucru deosebit pentru mine faptul că am 
lucrat ca recepţioner la Hotelul Majestic. Aş putea spune 
că a fost norocul meu cel mare. Într-o zi de august, nu mai 
ştiu precis în ce zi, la hotel a venit un grup de turişti din 
Anglia. Eu ştiind bine engleza am fost omul potrivit la 
locul potrivit. A trebuit sa rezolv o cerinţă apărută: la una 
din  camerele închiriate de turiştii englezi, aparatul de uscat 
părul se stricase. Recepţia trebuia să ia masuri. Ce a urmat 
a fost faptul că... am întâlnit-o pe Sheila. Întâmplare, destin 
sau mâna Domnului, rămâne la aprecierea fi ecăruia, eu 
doar ştiu că de atunci viaţa mea avea să se schimbe în bine. 
Ea avea să îmi spună că i-a plăcut de mine imediat când 
m-a văzut. Eu, ca să fi u sincer, fi ind în tura de noapte, mă 
pregăteam să plec acasă. Eram obosit. Noaptea eu făceam 
„cearceaful”, aşa îi spuneam, adică în tura de noapte trebuia 
să completezi nişte formulare, mari cât un cearceaf, cu 
noile intrări de turişti de peste zi. Trebuia însă să rescrii 
totul, date care erau informaţiile despre turiştii cazaţi în 

timpul săptămânii. Obosit cum eram a trebuit însă să mai 
stau şi să repar aparatul care nu funcţiona. După acea, parcă 
somnul mi-a trecut şi am decis să merg un pic pe plajă să 
mă destind şi să fac o baie în mare. Eram doarFiul mării! 
Nu după mult timp, Sheila cu prietena ei au apărut şi ele pe 
malul mării. Le-am invitat lângă mine. Din acea clipă eu şi 
Sheila aveam să devenim prieteni pe viaţă, nedespărţiţi în 
toate câte aveam să facem împreună. Ce m-a atras la ea? 
Sensibilitatea fără egal, acel zâmbet cald, sincer şi onest, 
fi neţea ei, eleganţa dar şi modestia... pe care le-am simţit 
din prima clipă, deşi eram obosit după o noapte nedormită. 
Dacă şi aşa am reuşit să observ, iţi închipui cât de evidente 
erau aceste calităţi. Martoră mi-a fost mămica. Versurile 
dedicate lui Sheila exprimă sincerul adevăr. După ce ne-
am cunoscut i-am zis mamei că o voi invita acasă la noi 
pe Sheila. Sub bolta de viţă de vie mămica a întâlnit-o pe 
Sheila pentru prima dată.

În poezia Soarta şi... soartaretrăiesc amintirile acelor 
clipe, momentul acela unic. Nu am simţit nici o diferenţă 
datorată faptului că ea venea din altă ţară cu alte obiceiuri. 
Noi am fost noi, ne înţelegeam din ochi. Nu era vorba de 
un român şi o englezoaică. Erau doar Dianu şi Sheila. Când 
am ajuns în Anglia politeţea m-a înconjurat. Oamenii arătau 
o prietenie anglo-saxonă, diferită de căldura balcanicilor. 
Dar am trecut uşor peste anumite diferenţe pentru că eram 
cu Sheila iar împreună reprezentam cu adevărat un cuplu, 
un singur gând şi o singură simţire. Eram eu şi Sheila 
împreună, un cuplu, un tot, completându-ne în tot ceea ce 
făceam şi simţeam.

- Aţi fost prieteni o perioadă de timp, vă vizitaţi vă 
scriaţi - cum comunicaţi, nu au fost probleme, fi indcă 
statul comunist nu prea agrea relaţiile cetăţenilorromâni 
cu străinii?

- Cum am spus şi mai înainte, ne-am cunoscut în 
anul 1975. La terminarea sejurului, înainte de plecare, ne-
am promis că ne scriem. Şi aşa am şi făcut. I-am dat lui 
Sheila un buchet de fl ori la despărţire. Avea să păstreze 
fl orile la ierbar... Erau primele fl ori de la mine. Numai ea 
putea să facă aşa ceva.

În timpul armatei mă simţeam urmărit de securitate. 
Ştiam că legătura cu cineva „din afară” nu era ceva „sănătos”. 
Dar faptul că Sheila era  alături de mine în gând, dar şi în 
realitate, chiar aşa, de la depărtare, a contat foarte mult. 
Vorbeam şi la telefon o dată pe săptămână. Convorbirile 
erau ascultate. Monitorizarea era pe faţă, (acum vestul te 
monitorizează, dar nu recunosc acest fapt).

Ne-am  întâlnit apoi în toţi anii care au urmat. Am 
fost şi eu în Anglia de două ori, în anii 1978 şi 1979. Vara 
aşteptam cu nerăbdare venirea lui Sheila. Pentru mine nu era 
doar plăcerea de a ne revedea pentru 2-3 săptămâni, atunci 
când era cu mine mă simţeam sprijinit şi ajutat aşa cum ai 
spera la ajutorul lui Dumnezeu. Diferenţa este că ea m-a 
ajutat cu adevărat, mi-a alinat fi inţa şi sufl etul, care uneori 
erau neîmpăcate cu lumea din jur şi cu regimul comunist.

 (continuare din numărul trecut)

VA URMA
Interviu realizat de Emilia Ţuţuianu
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Inginer din Gorj a locuit trei luni pe gratis în apartamentul actorului Bob Hope (2)

Fireşte, se pot face tot felul de supoziţii în ceea ce priveşte 
atitudinea doctorului vis á vis de inginerul Stoicoiu… Să 
fi e acele fi re invizibile care-i leagă uneori pe cei ce au 
anumite deprinderi oarecum asemănatoare, în speţă – un 
zgârcit notoriu – în persoana doctorului – şi un pisălog 
perfecţionist, cum era catalogat Nicolae Stoicoiu de însuşi 
fratele său? Sau zgârcenia doctorului să fi  cedat în faţa 
inteligenţei pe care a admirat-o în atitudinea şi scânteia 
ce a intuit-o în mintea inginerului român? Rămâne la 
latitudinea fi ecăruia să tragă concluziile, dar adevărul nu-l 
va şti niciodată nimeni, decât însuşi onor’ domnul doctor!

Copiii, punţi de sufl et între prieteni …

Familia Stoicoiu a locuit în acel apartament timp de doi 
ani.  Primele 3 luni au stat pe gratis iar după aceea au plătit 
o sumă modică. Deşi nu se cunoscuseră cu Mitică Sinu, 
cei doi soţi s-au bucurat din plin de sprijinul lui, după 
ce au hotărât  să rămână în California. Nu era simplu să 
te descurci aşa uşor într-o ţară necunoscută, într-o lume 
diferită de cea în care ai trăit o parte considerabilă din 
viaţă şi mai ales, să te trezeşti dintr-o dată al nimănui: 
fără mamă, fără tată, fără prieteni – cum adesea se 
obişnuieşte să se spună în astfel de situaţii.
Cei doi soţi erau fericiţi că în familia Sinu găsiseră nu 
numai prietenia dezinteresată, dar mai ales privilegiul de 
a sta în preajma celor mici, pentru că Sandra şi Nicolae 
erau pe-atunci doar nişte copilaşi, iar lor, Dumnezeu nu 
le rânduise să aibă  parte de bucuria copiilor. Stoicoiu 
vorbea zilnic la telefon cu Mitică Sinu şi se întâlneau ori 
de câte ori le stătea în putinţă, în familie, pentru că doreau 
să vadă copiii, să se joace cu ei şi să fi e cât mai mult în 
preajma lor…

După câtva timp, Mărioara şi Nicolae Stoicoiu s-au 
mutat într-un alt stat. Au continuat să-şi telefoneze şi să 

se întâlnească atunci când era posibil. De cele mai multe 
ori însă, mergea familia Sinu la ei, cu copilaşi cu tot. Se 
înţelegeau tare bine cele două familii. Există momente 
în vieţile fi ecăruia dintre noi, în care simţim mai mult 
ca orice pe lume, nevoia de a ne bucura de prezenţa, de 
apropierea şi sinceritatea unor prieteni adevăraţi.

De fi ecare dată când ştia că familia Sinu urmează să-i 
viziteze, Nicu Stoicoiu îl suna de nenumărate ori pe nea 
Mitică, întrebându-l doar atât: Ce faci, domnule? N-ai 
plecat încă? Dar nimeni nu se supăra pe el, ce dacă era 
pisălog?!

Afl u în fi nal de la Dumitru Sinu că Nicolae şi Mărioara 
Stoicoiu s-au întors în România. Erau destul de în vârstă 
şi când veniseră în Long Beach, aşa că la revenirea în 
ţară aveau o vârstă destul de înaintată. În România le-
au lasat nepoţilor moştenire toată agoniseala strânsă 
pe parcursul vieţii. Au părăsit această lume plecând 
spre cele veşnice de pe pământul românesc, fi ind 
înmormântaţi amândoi, acasă…

Octavian D. Curpaş

(continuare  în pagina 20)

(continuare  din pagina 16)

FRONTIERISTII ...

cetățenilor est-germani în România.

 Stefan Appelius, cercetător

“Cât de cunoscută era în RDG modalitatea 
de evadare în Occident prin România, o 
arată faptul că în vara lui 1981, inclusiv 
nepotul de 22 de ani al vice-șefului STASI 
Markus Wolf a încercat să ajungă în Vest pe 

această cale. Fuga spontană a studentului 
la medicină a eșuat, iar el a ajuns în 
închisoare, dar asta arată cât de strâns 
legați erau oamenii din Estul Europei, fi e 
ei români, cehi, est-germani sau ruși, în 
speranța găsirii unui mijloc de evadare mai 
puțin periculos în Vest.

A fost o speranță periculoasă, pentru care 
mulți au plătit cu viața. Reconstituirea 
infracțiunilor de la Zidul prelungit este 
deosebit de difi cilă și necesită mult timp, 
mai ales că ea depinde în mare măsură 
de evaluarea faptelor singulare și găsirea 
unui contact direct între victime și rudele 
lor. Suntem abia la începutul cercetării 
tentativelor de fugă a est-germanilor la 
granița de vest a Republicii Socialiste 
România. Difi cultățile suplimentare 
sunt cauzate de faptul că autoritățile din 
București, la fel ca și cele din Sofi a, au o cu 
totul altă viziune asupra prelucrării acestor 
date”, este de părere Stefan Appelius.

Nemulţumire

El, ca şi noi, de altfel, are o mare 
nemulţumire. „Documentele sunt luate 
în derizoriu și de multe ori chiar ignorate. 
Birocrația existentă împiedică accesul la 
puținele documente ofi ciale și le transformă 
inaccesibile inclusiv pentru un cercetător 
german. De multe ori este infi rmată chiar 
și astăzi existanța anumitor documente, 
deși anchetele pe căi neofi ciale dovedesc 
existența lor.

Un însărcinat al Guvernului federal, care 
a fost trimis în România și Bulgaria puțin 
după 1989 cu mandat ofi cial de cercetare 
a destinului cetățenilor est-germani uciși 
sau dispăruți, s-a întors din România cu 
lucruri nesemnifi cative, care au catalogat 
țara în mod eronat ca fi ind nevizată 
(de neacuzat). Dar există cu adevărat o 
necesitate însemnată de clarifi care. Putem 
presupune că evaluarea actelor hotărâtoare 
din România, asemenea celor din Bulgaria, 
va scoate la lumină soarta tinerilor est-
germani uciși în tentativa de a fugi”, susține 
Appelius, care este specialist în cazurile de 

trecere frauduloasă a frontierelor bulgare, 
de către cetăţenii est-germani.

Bulgaria

Fenomenul „frontieriştilor” nu este propriu 
doar României comuniste, ci şi altor ţări est-
europene, cum ar fi  cazul Bulgariei, unde 
au fost ucişi mai mulţi fugari est-germani 
decât în alte ţări din blocul comunist.

Se spune că RDG îi plătea pe bulgari 
pentru împuşcarea cetăţenilor săi care 
încercau să fugă în Iugoslavia sau Grecia. 
Şi în Bulgaria, ca şi în România, numărul 
exact exact al victimelor de la graniţe este 
necunoscut. Cert este că localnicii vorbesc 
despre victime în rândul est-germanilor, 
dar şi despre polonezi, cehi, unguri, poate 
şi români, căci au fost şi temerari care 
au preferat varianta bulgărească celei pe 
Dunăre, de exemplu, spre Iugoslavia.

Din arhiva STASI reiese că de opt ori mai 
mulţi est-germani (comparativ cu trecerile 
prin România) au încercat să fugă prin 
Bulgaria şi de zece ori mai mulţi prin 
Ungaria. Graniţa bulgară cu Turcia şi 
Grecia a fost foarte bine păzită şi echipată 
cu cele mai moderne mijloace tehnice de 
semnalizare.

Păcăleala

Acolo unde se termina zona bulgară erau 
puse panouri pe care scria „Achtung 
Grenzzone” 

(„Atenţie, zonă de graniţă!”).

Încă din anii 50, Bulgaria era bine păzită la 
frontiere. De-a lungul graniţei se întindea 
o zonă de 15 kilometri, foarte bine păzită. 
La doi kilometri după graniţă era ridicat 
un gard de trei metri, care era de fapt o 
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by Mara Circiu, Atlanta, Georgia

     It’s a seller’s market…and it’s here to stay!

After a few years when the housing market 
seemed to face serious challenges and downfalls, the real 
estate market is back to business as usual, once again.  This 
time, the favored ones are the sellers, it is not unusual for 
homes to go under contract in the fi rst few days of being 
listed, and selling in record times!  
 Traditionally, the summer months are the busiest 
times of the year for the residential real estate market. The 
warm and sunny summer days are more inviting for house 
searches and showings, and many families prefer not to 
disrupt the school year with such a big challenge like 
moving.  Living in the South, the summer lingers on well 
beyond the Fall Equinox, and selling your home has equal 
appeal in summer, as well as the colder months. There are 
quite a few Market Analysis reports, customized on your 
needs and interests that I would be more than happy to 
provide you with, free of charge and in a timely manner.

In the last few years, the Metro Atlanta area 
benefi ted from more homes on the market, but also more 
buyers, fi erce competition and an increase in prices.  If 

you are in the market for a house this 
spring, there are a number of steps you 
can take to gain a clear advantage over 
other homebuyers.

The fi rst step in the process of 
purchasing a home should be assessing 
your buying power.  As a simple rule, 
you can get a very rough estimate of 
your affordable home price range by 
multiplying your annual gross income 
by 2.5. For example, if your annual 
gross income is $80,000, you may be 
able to afford a home worth $200,000, 
this varies depending on current 
interest rates, your debt and credit 
history.  Lenders recommend that your 
mortgage payment (principal, interest, 
taxes and mortgage insurance) be less 
than 28 percent of your monthly gross 
income. Another requirement is that all 
your other monthly debts (credit cards, 

***

student loans, alimony, child support, car loans and 
housing expenses) should be less than 30-40 percent of 
your monthly gross income.

Enlist the help of a professional, a Realtor 
becomes in this quest for fi nding the perfect home your 
best friend and advisor.  Interview several realtors, 
and select the one that is the most experienced and 
knowledgeable, somebody who is a great listener, 
exhibits a great level of optimism and diplomacy, 
somebody who has a track record of successful sales, 
and is defi nitely passionate about their job.

Just knowing how much you can afford, it 
does not guaranty you a loan, you should talk with a 
lender, and get pre-qualifi ed and pre-approved.  This 
will give you an advantage on several fronts, you will 
know exactly how much you can afford, how much the 
bank is willing to lend you, and it will also show the 
sellers that you’re serious and ready to buy when you 
are ready to make an offer.

The discussion with your lender will be very 
informative, and it will also make you fi gure out how 

much you will need for a down payment. First-time 
home buyers typically make a down payment of 3.5 
percent on a home purchase. Another important aspect 
of the home fi nancing is the closing costs, which 
will often run two to seven percent of the property’s 
purchase price. 

Be ready at a moment’s notice.  The current 
market conditions do not allow a good house to sit 
on the market for too long.  Your realtor will email 
you new listings as soon as they’re available. If he or 
she fi nds something that matches your criteria, you’ll 
want to look at the house as soon as possible and be 
ready to make an offer QUICKLY. 

When looking at houses, look at the potential. 
There are major factors you won’t be able to change 
like the neighborhood, proximity to work and schools, 
the basic fl oor plan of the house and size of the 
backyard, among other things. If you’re put off by 
paint or carpet color or old linoleum fl oors, envision 
what the walls will look like with your color of choice 
and the fl oors in a material you prefer. 

If you’re buying in a seller’s market, listen 
carefully to your Realtor or agent about how much 
you should offer. If there’s competition you may want 
to offer more than the listing price and you should not 
try to request things like carpet allowances or a long 
closing date. If you know sellers may have several 
offers in front of them, you’ll want to make yours the 
MOST ATRACTIVE. 

Even today, to own a house is the biggest 
fi nancial decision of your life, for many still is part of 
the American dream, it is up to you to make it happen!  
I would be more than happy and honored to help you 
in the quest for the home of your dreams, I am only a 
phone call or an email away.  Please do not hesitate to 
contact me at 404.966.6377 or mcirciu@gmail.com.  
TOGETHER, WE CAN TURN THESE DREAMS 
INTO REALITY!

mailto:mcirciu@gmail.com
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de Preot Aurel Sas, Las Vegas

Cine voiește să-L aleagă pe Mântuitorul Hristos ca și Cale a vieții lui: tineretul, 
familiile și vârstnicii, este a înțelege că trebuie să-L urmeze, păzind poruncile Lui: „...
Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile” (Matei 19, 17; 1 Ioan 3, 24), iar poruncile 
lui Dumenzeu nu sunt decât legile sfi nte și cu valori morale sau reguli sfi nte, care învață 
oamenii în toate treptele societăți, cum să se ferească de rău și să-L urmeze fericiți pe 
Hristos Iisus, ca și Cale unică a vieții ce duce la mântuire de păcate, de diavol, de moarte 
și de iad. Așa, urmarea lui Hristos în această viață este cea mai mare alegere sub soare, 
dar și posibilă de urmat, pentru că nu ești singur deoarece Iisus a zis: „… iată Eu cu 
voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28, 20). Deci, Hristos 
Domnul a făgăduit, S-a autoinvitat să ne însoțească și mai trebuie doar să-L invităm și 
noi, prin rugăciunile noastre. Iisus este Acela ce stă la ușa sufl etului tineretului, familiilor, 
vârstnicilor și liderilor în societate, și bate să-I deschidă și să le aducă cine și vestea 
mântuirii: „Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu (Iisus) şi va deschide 
uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine” (Apoc. 3, 20).

Dar în același timp Iisus zice, că numai cine voiește (Luca 9, 23), să-I deschidă și 
să-L urmeze ca și Cale unică în viață spre mântuire. Dar spre cunoașterea tuturor este că 
știe fi ecare că, numai Iisus Hristos este Calea vieții tineretului, a familiilor și vârstnicilor cu 
adevărat, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, iar celelalte căi sunt căile morții spirituale 
și mai târziu și fi zice, în descoperirea Scripturilor: „… Ştiu faptele tale, că ai nume, că 
trăieşti, dar ești mort” (Apoc. 3, 1), mort spiritual în păcat. Iisus Hristos este „Calea, 
Adevărul și Viața…” (Ioan 14, 6), pentru că nu a fost numai Om adevărat, ci și Dumnezeu 
adevărat. Astfel, S-a putut prezenta omenirii întregi că este „Calea, Adevărul și Viața” 
(Ioan 14, 6). Dar nu orice cale, adevăr și viață, ci Iisus Hristos este Calea care nu rătăcește, 
Adevărul care nu înșeală și Viața care nu sfârșește, ci trece în viața veșnică.

Astfel, cel ce Îl alge pe Hristos Iisus Cale a lui în viața, alege Calea vieții, iar 
cine alege pe altcineva, cu fi lozofi i rătăcitoare (Col. 2, 8), ateiste și antihriste, alege calea 
morții: „Iar poporului acestuia spune-i: Așa zice Domnul: Iată, vă pun înainte calea vieții 
și calea morții” (Ieremia 21, 8). Calea vieții pe care Dumnezeu o pune înaintea popoarelor 
și fi ecărui om în toate generațiile, este Calea urmării Fiului Său, iar calea morții e calea 
necredinței și a păcatului, care o pune diavolul prin fi lozofi i necredinței. Să ne salvăm 
viața în aceste vremuri ale antihristului la începutul sec. 21, trebuie să împlinim îndemnul 

“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).

Mântuitorului, care zice: „Intrați prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lată este 
calea care duce la pieire și mulți sunt cei care o afl ă. Și strâmtă este poarta și îngustă 
este calea care duce la viață și puțini sunt care o afl ă” (Matei 7, 13-14), deoarece cred în 
fi lozofi ile rătăcitoare în afara lui Hrsitos (Col. 2, 8).

Calea care duce la pieirea oamenilor și a popoarelor este calea urmării fi losofi ilor 
antihriste cu legile imorale, date de liderii lumii de azi, la începutul acestui sec. 21, dar 
Duhul Sfânt, prin Scriptura următoare ne zice: „Luați aminte să nu vă fure mințile cineva 
cu  fi lozofi a și cu deșarta înșelăciune din predania omenească, după înțelesurile cele 
slabe ale lumii și nu după Hristos” (Col. 2, 8). Deci, Dumnezeu a prevăzut fi lozofi ile 
rătăcitoare ateiste ce o să apară în istorie, care vor putea fura mințile oamenilor ca azi, și 
astfel ne zice să rămânem în predaniile Evangheliei lui Hristos, ca să nu ajungem rătăciți 
de la credință și apoi în iad. În fi lozofi ile rătăcitoare amintite de Scriptura de mai sus, 
intră și fi lozofi ile imorale de azi, care legalizează păcatul spre moartea spirituală și fi zică 
la vreme a fi ințelor umane. Acestea duc și la dezumanizarea omului în urma căderii din 
standarele de viață divină a trăirii „...legea duhului vieții în Hristos Iisus, (care) m-a 
eliberat de legea păcatului și morții” (Rom. 8, 2), fi indcă este creată fi ința umană după 
chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Geneză 1, 26-27), să fi e nemuritor omul prin sufl etul 
lui. De aceea a zis Dumnezeu, prin Ieremia proorocul și zice și astăzi: „Iar poporului 
(oricărui popor) acestuia spune-i: Așa zice Domnul: Iată, vă pun înainte calea vieții 
și calea morții” (Ieremia 21, 8). Prin Evanghelia cu urmarea lui Hristos, omul alege Calea 
vieții, iar prin fi lozofi ile rătăcitoare ateiste, din științele omenești, trebuie să știe că alege 
moarte în păcate.

 Prezentare logică a căutării căii adevărate în viață din partea omului

„Neliniștit este sufl etul nostru, Doamne, până se va odihni întru Tine” (Ferictul 
Augustin). Așa a afi rmat fi lozoful Augustin până L-a găsit pe Dumnezeu, Creatorul său 
și pe Răscumpărărtorul său Iisus Hristos. Într-un asemenea zbucium de neliniște în viață 
se găsește fi ecare om până își găsește Creatorul, pe Dumnezeu, și pe Răscumpărătorul 
său din moarte, Iisus Hristos, Care este Calea viații lui. Omul simte în sufl etul său că 
trebuie să aleagă o cale în viață pe care să meargă cu încredere în viitor și cu această 
cale să se poată identifi ca, ca una care îi corespunde aspirațiilor sale de nemurire. Astfel, 
identifi carea fi inței umane în viață, a existenței proprii cu o cale, cu un drum de străbătut, 
presupune o sarcină de îndeplinit, o misiune, pentru că trebuie să înfruntăm obstacolele în 
viață ca să putem ajunge la destinație Împărăției Cerurilor, ceea ce este specifi c oricărei 
abordări responsabile a omului. Experințele sunt multe și grele de multe ori la mulții 
oameni, pentru că depinde de mulți factori găsirea de la început, din partea fi inței umane, 
a adevăratei căi în viață.

Omul este acela, care la rândul său se întreabă de unde vine, de ce există și unde 
se duce, fi indcă se vede o apariție în istorie, în univers, iar calea pe care o alege trebuie 
să fi e în urma răspunsului la întrebările vieții, ca să pornească pe calea care face sens 
pentru el și să ajungă la destinație, dincolo de moarte, în veșnicie, în setea sufl etului său de 
nemurire. Creatorul, Dumnezeu, a lăsat în fi rea fi inței umane de la creație legile naturale, 
care să-l conducă spre împlinirea binelui și să ajungă la sensul vieții adevărate a nemuririi 
și la conștiința sacralizării vieții umane, prin urmarea unei căi în viață care îl sfi nțește. De 
aceea tineretul, familiile și vârstnici, cât și liderii popoarelor sunt zbuciumați și neliniștiți 
în viață, fi indcă nu au găsi calea adevărată a vieții, care este Hristos Dumnezeu, și așa 
rătăcesc în căile rele ale fi lozofi ilor rătăcitoare în afara lui Hristos (Col. 2, 8), care le aduc 
zbuciumurile vieții și de multe ori moarte. Va urma

IISUS HRISTOS ESTE CALEA VIEȚII 
TINERETULUI, A FAMILIILOR ȘI A OAMENILOR ÎN VÂRSTĂ (1)

 Uraganul Irma, (venit după Harvey la sfârșitul lunii august continuând în luna 
septembrie 2017,  de categoria 4 a ajuns să distrugă Cudjoe Key, Florida, după devastarea 
Insulelor Virgine Americane - St John și St Thomas - ca o furtună de categoria 5. Florida 
Keys au fost puternic afectate, deoarece 25% din clădiri au fost distruse, în timp ce 65% 
au fost afectate în mod semnifi cativ. Efectele puternice ale vântului și ale furtunilor au 
avut loc de-a lungul coastelor din Florida și Carolina de Sud. Irma a menținut un vânt 
maxim susținut de 185 km / h pentru 37 de ore, cel mai lung vânt înregistrat. Irma a 
fost, de asemenea, o furtună de categoria 5 mai lungă decât toate celelalte uragane din 
Atlantic, cu excepția lui Ivan în 2004. 
 Uraganul Maria, (în a doua parte a lunii septembrie 2017) ajuns la categoria 4 
în zona de sud-est a insulei Puerto Rico, după ce a lovit insula Virgin St. Croix. Vânturile 
puternice ale Mariei au provocat o devastare pe scară largă a infrastructurii de transport, 
agricultură, comunicații și energie din Puerto Rico. Precipitații extreme de până la 100 
centimetri au provocat inundații pe scară largă și alunecări de teren de-a lungul insulei. 
Uraganul Maria a fost unic prin cea mai rapidă intensifi care, întărirea de la o mișcare 
tropicală până la o furtună de categoria 5 în 54 de ore.
 Seceta extremă din primăvara-toamna anului 2017, a provocat nenorociri asupra 
agriculturii în Dakota de Nord, Dakota de Sud și Montana. Culturile de câmp, inclusiv 
grâul, au fost grav afectate, iar lipsa de hrană pentru bovine a forțat fermierii să vândă 
animalele. Această secetă a contribuit, de asemenea, la creșterea potențialului pentru 
incendii severe. Costurile totale estimate: 2,5 miliarde de dolari; 
 În  perioada de vara - toamna anului 2017, numeroase incendii în multe state 
din vest și nord-vest au ars peste 8,4 milioane de acri și mii de case. Scriu materialul 

în octombrie 2017 și deja, pentru acest an se depășește media anuală de 10 ani de 5,9 
milioane de acri. Montana, în special, a fost afectată de incendii de peste 1 milion de 
hectare până acum. Oregon a fost afectat de incendii care nu au mai avut loc în istorie. 
Aceste condiții de incendiu sunt amplifi cate de seceta extremă care are loc în mai multe 
state. 
 San Francisco și împrejurimi, numită Bay Area, pe data de 1 septembrie 2017, 
a înregistrat temperaturi foarte ridicate determinate de un val de căldură prevăzut să-și 
mențină aderența în regiune pentru mai mult timp, tensionând rețelele electrice, apărând 
temeri legate de incendii.

 Santa Rosa a înregistrat un record de 110 grade, cea mai fi erbinte zi a anului până 
acum. De asemenea, a depășit recordul precedent de 1 105 grade din 1 septembrie 1950.
 La jumătatea lunii octombrie 2017, județul Sonoma incluzând orașul Santa 
Rosa a fost lovit de un incendiu catastrofal. 54,423 acri au ars (incluzând terenuri de vițe 
de vii pline cu struguri copți, copaci verzi, pomi încărcați cu roade, clădiri, etc.). Până 
la încheierea ediției numărul morților a ajuns la 42. Pe lângă aceștia, încă 68 sunt de 
negăsit. 
 Sunt evenimente petrecute în anul 2107, până la jumătatea lunii octombrie. Sunt 
evenimente, care cu toată tehnica avansată nu au putut fi  oprite de om. Ne ridicăm ochii în 
sus, de unde ne poate veni ajutorul: Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile 
si pământul. (Ps.121:2). An de an, populația este tot mai pregătită, ia în serios pericolele, 
și în mare parte fug din fața catastrofelor, dar prea puțini își întorc privirile și viața spre 
Creator. Va veni o vreme, în curând, când pe pământ va fi  strâmtorare printre neamuri, 
care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor (Luca 21:25).

”Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun eu pentru că de fapt a spus-o 
Domnul Isus (Marcu 13:37).

Nelu CIORBA : amerotim@yahoo.com

(continuare  din pagina 5)
NENOROCIRI CE AU LOVIT STATELE UNITE

mailto:amerotim@yahoo.com
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Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago

 (continuare din numărul trecut)
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CÂND PLÂNSUL DEVINE TERAPIE (2)
(O privire de ansamblu asupra Cărții Plângerilor lui Ieremia)

Căderea Ierusalimului a adus o criză incredibilă în viața de credință a poporului 
lui Dumnezeu. Amintiți-vă că Dumnezeu le-a promis că îi va apăra. Cum ar putea fi  El 
un Dumnezeu credincios dacă Sfânta Sfi ntelor din Templu ar fi  fost spulberată și cetățenii 
vor suferi de foame?

Psalmistul relaționează criza credinței în Psalmul 74: 1: “Pentruce, Dumnezeule, 
ne lepezi pentru totdeauna? Pentruce Te mînii pe turma pășunii Tale? 

Cu această criză ca bază pentru Cartea Plângerilor, Ieremia începe o discuție 
dureroasă cu privire la întrebarea: Poate Dumnezeu să fi e de încredere? În mânia Sa, 
Dumnezeu a ajuns ca un dușman pentru ei: Ca un vrăjmaș a ajuns Domnul, a nimicit pe 
Israel, i-a dărîmat toate palatele, i-a prăbușit întăriturile, și a umplut pe fi ica lui Iuda de 
jale și suspin. Pl 2:5

Scriitorul tratează apoi tragediile de neconceput care au rezultat din foamete. 
Copiii și sugarii au leșinat pe străzi din cauza lipsei de hrană.

 Referințe profetice despre distrugerea Ierusalimului au fost anunțate prin Iosua 
cu 800 de ani în urmă (Iosua 23: 15,16). Apoi, timp de peste 40 de ani, Ieremia prorocise 
că va veni judecata în ciuda faptului că a fost disprețuit de popor pentru lucrul acesta. 

Când judecata lui Dumnezeu a venit asupra poporului necredincios prin 
Nebucadnețar și armata sa de babilonieni, Ieremia a răspuns cu mare tristețe și compasiune 
față de poporul său suferind. 

 Cartea PLÂNGERILE se referă îndeaproape la cartea lui Ieremia, descriind 
durerea asupra Ierusalimului primind judecata lui Dumnezeu pentru păcatele repetate.

 În cartea care îi poartă numele, Ieremia a prezis calamitățile în cap.1-29. Iar 
în PLÂNGERILE, el se concentrează în detaliu asupra suferinței și durerii care a fost 
resimțită de popor prin devastarea Ierusalimului (Ps.46: 4,5). 

 Atât de profundă a fost distrugerea Ierusalimului încât acele fapte sunt înregistrate 
în 4 capitole separate din Vechiul Testament: 2 Regi. 25; Ieremia 39: 1-11; 52; și 2 Cronici 
36: 11-21.Această colecție de cântece a fost compusă după căderea orașului Ierusalim, în 
586 Î.C. Această perioadă poate să fi e identifi cată cu cea din Ieremia 39: 1-18.3, sau cu 
cele relatate în 2 Împărați 24-25 și 2 Cronici 36.   

Ieremia nu a fost singurul profet care l-a avertizat pe Israel despre pericolul 
babilonienilor. Mulți alți profeți au făcut-o, dar evreii au refuzat să asculte avertismentele 
lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus chiar prin intermediul lui Moise înregistrată în Cartea 
Deuteronom 28 că El va trimite o națiune străină, va distruge orașul în care va locui Numele 
Său, va distruge templul Său și va îndepărta poporul Său. Studiind Cartea Plângerile, vom 
avea ocazia de a vedea trimeterile la cartea Deuteronom 28 și predicțiile exacte pe care 
le-a făcut Dumnezeu cu 900 de ani mai devreme despre acest moment.

Ieremia a plâns peste cetatea ruinată, dar cu el au plâns și cetățenii săi. Cartea 
Plângerilor este mai mult decât o colecție aleatorie a lui Dumnezeu despre acest dezastru 
care a venit asupra lor. Plângerile este o carte unică. Fiecare poezie vorbește dintr-un unghi 
diferit: 

Cap. 1 vorbește din perspectiva orașului Ierusalim:
Cap. 2 vorbește despre mânia lui Dumnezeu. 
Cap. 3 vorbește din observațiile personale ale lui Ieremia despre cum vede acest 

dezastru din perspectiva lui Dumnezeu. 
Cap. 4 vorbește din perspectiva a ceea ce a avut și a pierdut Israelul.
Cap. 5 este o rugăciune pentru Dumnezeu să-i salveze și să-și amintească 

promisiunile Sale față de ei.
Aceasta este cu siguranță o structură intrigantă, dar interesul real al acestei cărți 

este în conținutul său. 
Este un studiu în durere, un imn de spargere a inimii. Acesta este felul de carte pe 

care ați putea să-l citiți atunci când durerea vă lovește în inima voastră, iar durerea vine la 
noi toți uneori. Așa cum Ieremia privea peste Ierusalim și a văzut pustiul și își amintea de 
bătălia teribilă și sângeroasă  în care Nebucadnețar a luat orașul și la izgonit, distrugând 
Templul și omorând locuitorii.

Fiecare capitol accentuează și dezvoltă un aspect 
particular al durerii, începând cu capitolul 1 care ne oferă 
o descriere a profunzimii tristeții, a pustiirii spiritului 
pe care tristețea o face asupra inimii umane, a simțului 
abandonului, a singurătății complete: 

“Plînge amarnic noaptea, și-i curg lacrămi pe 
obraji. Niciunul din toți cei ce o iubeau n-o mîngîie; toți 
prietenii ei au părăsit-o, și i s-au făcut vrăjmași.“ Pl. 1:2a

 De aceea plâng, îmi varsă lacrămi ochii, căci s-a 
depărtat de a mine. Pl. 1:16a

Continuă apoi cu mânia justifi cată a lui Dumnezeu, 
ca apoi să vadă în tot acest dezastru o lumină de speranță.
Versetul cheie care explică motivul pentru care Ierusalimul 
zăcea în ruine și rușine: 

“Greu a păcătuit Ierusalimul! De aceea a ajuns de scârbă. Toți cei ce-l prețuiau 
îl disprețuiesc acum, văzându-i goliciunea, și el însuși se întoarce în altă parte și oftează.” 
Plângeri 1:8

În capitolul 1 există simțul pustiirii și al abandonării în spirit, când brusc profetul 
spune în versetul 18 de ce a venit pedeapsa peste cetate și peste poporul ales:

“Domnul este în dreapta, căci m-am răzvrătit împotriva Cuvântului Lui”; (Pl 1: 
18a RSV).

POTOLIREA PLÂNSULUI-PocăințaI. 
Înțeleptul Solomon a spus în cartea sa de înțelepciune numită Eclesiastul că: 

plânsul își are vremea lui… Ecl 3:4. Există o vreme potrivită sau mai bine zis nevoită 
pentru plâns ca apoi acesta să se sfârșească spunea psalmistul: Seara vine plânsul iar 
dimineața vine veselia. Ps 30:5

Cu Dumnezeu există întotdeauna nădejde, milă și compasiune. Încă înainte ca 
acest eveniment trist să se întâmple, Dumnezeu prin Ieremia le spunea:

Așa vorbește Domnul: ,Oprește-ți plînsul, oprește-ți lacrămile din ochi; căci truda 
îți va fi  răsplătită, zice Domnul; ei se vor întoarce iarăș din țara vrăjmașului. Ieremia 
31:16.

Chiar după plecarea în exil, poporul legământului ajungând pe malurile râurilor 
Babilonul continua să plîngă. Alăutele lor muzicale nu se mai auzeau:

“Pe malurile rîurilor Babilonului, ședeam jos și plîngeam, cînd ne aduceam 
aminte de Sion.  În sălciile din ținutul acela ne atîrnaserăm arfele. Căci acolo, biruitorii 
noștri ne cereau cîntări, și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicînd: “Cîntați-ne cîteva 
din cîntările Sionului!”-  Cum să cîntăm noi cîntările Domnului pe un pămînt străin? “ Ps 
137:1-4

  Ieremia înconjurat de ruine, strigăte de durere și disperare, lacrimi ce au curs 
șuvoi, dintr-o data vede o speranță în mila și credincioșia lui Dumnezeu rezumată în felul 
de mai jos:

“Bunătățile Domnului nu s-au sfîrșit, îndurările Lui nu sînt la capăt,  ci se 
înoiesc în fi ecare dimineață. Și credincioșia Ta este atît de mare!  “Domnul este partea 
mea de moștenire,” zice sufl etul meu; de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu 
cine nădăjduiește în El, cu sufl etul care-L caută.  Bine este să aștepți în tăcere ajutorul 
Domnului. “ Plângeri 3:22-24

“Noi nu suntem mistuiți”, milostivirea și compasiunea lui Dumnezeu se reînoiesc 
pentru noi în fi ecare dimineață. Dumnezeu ne dă exact ceea ce avem nevoie pentru a face 
față grijilor și greutăților de astăzi.  Domnul Isus a spus “Nu vă îngrijorați de ziua de mâine 
că mâine vă veți îngrijora de sine. Fiecare zi are sufi ciente probleme.” Matei 6:34

VA URMA

“Romanian Community Helping Florida”

“Romani In Los Angeles” in colaborare cu Sky Logistics 
o companies de transport din Los Angeles, cu ajutorul 
Bisericii Ortodoxe Romana Sfanta Treime din Los Angeles 
si Compania “Napoca EuroCatering” am hotărât să dăm 
o mână de ajutor celor afectati de ultimele Uragane. Sky 
Logistics si-a donat timpul lor, un salariu la șofer și ne-a 
pus la dispozitie un camion pentru a-l umple cu provizii și 
apoi ei l-au dus acolo direct celor care au nevoie de ajutor.
Camionul a ajuns pe 23 Septembrie la “Feeding 
South Florida” la un Food bank collection warehouse. 
Acestia au luat doar 5 paleti cu apa si mancare.
Ei vor distribui la cele mai afectate zone. În special Florida 
Keys.
Restul a fost dus la un centru de colectare din Hollywood 
Florida care se ocupa cu distribuirea donatiilor catre cei 
afectati in Key West si mai nou celor din Porto Rico.

Initial trebuia sa mergem la un Orfelinat dar ne-au refuzat 
au spus ca nu mai au loc, au fost ajutati de altii si nu le mai 
trebuia nimic.
Drumul catre Florida nu a fost fara probleme binenteles... 
S-a stricat truckul în Texas. Motorul a fost distrus. A fost 
towed la un mechanic shop în El Paso. One of the pistons 
blowed and Injectors got sanded. Hydraulic blocked. 
Trailerul a fost preluat apoi de un alt camion de la aceasi 
fi rma Sky Logistics si a ajuns cu bine in Florida in cele din 
urma. Multumim din nou lui George Vasile patronul de la 
Sky Logistics pentru tot ce a facut si prin ce a trecut ca sa 
ducem planul pana la capat.
Vrem sa multumim binenteles tuturor celor care au donat 
bani si celor care au ajutat la incarcat si binenteles celor 
care au adus produse direct in Camion la biserica.
In acelasi timp vrem sa multumim voluntarilor din Florida 

care au ajutat la descarcare la ambele centre de donatii.
Lista celor implicati este mai jos:
Sponsori - Organizatori
Ady Simion (http://www.RomaniInLosAngeles.com)
George Vasile (Sky Logistics)
Constantin Alecse (Biserica Ortodoxa Romana Sfanta 
Treime) http://www.biserica.org/ro
Petrut Gabriel Pop - Napoca Euro Catering (https://www.
facebook.com/Romaniantraditionalfood)
Viorel Buhnila - Compania MovingPacking.org

www.romaniinlosangeles.com

http://www.romaniinlosangeles.com/
http://www.biserica.org/ro
http://facebook.com/Romaniantraditionalfood
http://movingpacking.org/
http://www.romaniinlosangeles.com/
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FRONTIERISTII ...

4. Păcatul ascuns.  Așa zisul păcat ascuns este o noțiune falsă. Păcatul nu numai 
că nu poate fi  ascuns dar poate să fi e trămbița de aramă prin care diavolul aruncă vina 
peste copii lui Dumnezeu.  Nu vă înșelați: mai devreme sau mai târziu, viermele care îți  
roade neprihănirea și bunul nume va provoca o cangrenă în cortul tău și chiar în adunarea 
din care faci parte.

Aceste trepte ale căderii, dacă le pot numi astfel, sunt indentice cu cele pe care 
Scriptura ni le descrie în 2 Samuel capitolul 11. La fel ca în cazul lui Acan, tot poporul a 
suferit. Prin păcatul lui, David a adus boala și sabia peste Israel.  Unitatea întregului a fost 
compromisă prin păcatul unuia singur. Îmi aduc aminte de bunicul meu care obișnuia să 
spună: o mie nu pot strânge cât poate unul să risipească…

(continuare  din pagina 16)
Omul de dincolo de sine

capcană pentru fugari, cărora li se părea că din moment ce au trecut de zona de frontieră, 
sunt deja liberi. Gardul era legat la o instalaţie specială de alarmă, astfel încât era sufi cient 
să-l atingi, pentru a atrage patrula de frontieră.

Ca şi la noi, mare parte a locuitorilor din zonele de graniţă au fost colaboratori ai Securităţii 
bulgare. În acele zone a fost menţinută special o adevărată psihoză împotriva „teroriştilor 
şi a diversioniştilor occidentali”.

O mare parte din activitatea poliției politice din România, din  Germania de Est și din 
alte țări comuniste era dedicată luptei contra celor care intenționau să plece din țară. 
Comunismul, ca sistem, acţiona similar în toate ţările în care a funcţionat.

Cei care doreau să emigreze erau insultați, degradați, considerați oameni de nimic și 
incriminați, iar acest lucru a dus, ca o consecință, la apariția atâtor victime. Propaganda 
comunistă nu a vorbit despre emigranți sau refugiați, ci stigmatiza acești oameni drept 
trădători (ei trădau, în ochii comuniștilor, țara și societatea, fugind).

Comunismul, ca sistem, acţiona similar în toate ţările în care a funcţionat. Zeci de mii de 
est-germani au fost arestați și trimiși în închisori pentru că au încercat să fugă. Iar circa 
800-1000 de est-germani au fost uciși la granițe. În țări precum România sau Cehoslovacia 
am avut o situație similară. Și majoritatea victimelor erau oameni tineri.

Între stigmatizarea acestor refugiați și crimele de la granițe era o legătură directă. Odată 
ce declarai oamenii trădători, mai era un singur pas pentru a lupta împotriva lor cu orice 
mijloace. 

Cititorilor care doresc să ne contacteze şi să ne ofere informaţii referitoare la tema 
frontieriştilor le stau la dispoziţie adresele de email: 
marina.constantinoiu@gmail.com, istvan.deak2014@gmail.com

nota de maximă irealitate a modifi cării conştiinţei şi personalităţii umane, „cerând insistent 
literaturii să joace un rol mai important în «educația omului nou»…Acest «om nou» al 
lui Cernîșevski, după o prea lungă și neagră descendență, pare să-și mai caute strănepoți 
pe malurile Dîmboviței”20. Geneza „omului nou” este exemplul cel mai recent de tiranie 
în politică, aşa cum a fost ea prezentă în secolul trecut, care a produs doctrinele 
comunismului şi nazismului, dar şi „marximul în toate permutările sale baroce, 
naționalismul, tiers-mondismul – multe inspirate de ura față de tiranie, toate capabile să 
inspire tirani odioși și intelectuali orbi la crimele acestora”21. În fond, omul nou era un 
concept ingineresc, un robot ideologic care îşi propunea să lupte împotriva tiraniei, dar 
sfârşea el însuşi înecându-se într-un habitus sufl etesc de tiran dominat de ură şi de 
intoleranţă faţă de celălalt. Pe urmele lui Platon, un prezumtiv om nou de succes, fi e şi în 
prototip idealizat, ar fi  trebuit să adopte o doctrină etică limitativă: „Nu e nicio rușine să 
eșuezi sau să mori în politică, atâta vreme cât nu te lași cuprins de tiranie”22. Un intelectual 
responsabil identifi că mecanismele mutilării personalităţii de către doctrina politică, 
oricare ar fi  aceasta, şi decelează între momentele de luciditate fi losofi că autentică şi 
clipele de derapaj prin tiranofi lie. Monica Lovinescu a deconstruit adesea tipologia 
personajului Rubin din romanul Primul cerc al lui Alexandr Soljeniţân. Modelul acestui 
personaj a fost Lev Kopelev, care mărturiseşte23 despre mintea comunistă: „ca şi ceilalţi 
din generaţia mea, am crezut cu tărie că scopurile scuză mijloacele. Marele nostru ţel a 
fost triumful universal al comunismului, şi de dragul acestui ţel totul era permis – să minţi, 
să furi, să distrugi sute, mii şi chiar milioane de oameni, toţi cei care ne împiedicau munca 
sau ar fi  putut să o împiedice, pe toţi cei care ne stăteau în cale. Iar a ezita sau a avea dubii 
în această privinţă însemna să te dedai „mofturilor intelectuale” şi „liberalismului stupid”, 
atribute ale oamenilor care „nu pot vedea pădurea din cauza copacilor”…” Desigur, acest 
model creionează o apoteoză a fanatismului, care surprinde în mutaţiile cele mai fi ne rolul 
dereglării prin ideologizare a discernământului moral şi a pragului etic al acţiunii umane 
prin exerciţiu politic. Elanul ei distructiv putea să urmeze celebrei declaraţii făcută de 
Lenin în octombrie 191724: „Istoria nu ne va ierta dacă ratăm această oportunitate”. 
Trecerea de la proiectul leninist către cel bolşevic a preluat toate exigenţele de rigoare25: 
„absolutismul ideologic, sacralizarea scopului suprem, suspendarea facultăților critice și 
cultul liniei de partid ca expresie perfectă a voinței generale”, anulând criteriile morale 
convenţionale sau subordonându-le unui scop partinic de necontestat.
Pe scurt şi la rigoare, aşadar: vai celor care au meditat şi au scris despre adevăr!

Angela FURTUNĂ, Octombrie 2017

20 Lovinescu, Monica, Seismograme, Unde scurte II, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 147. 
21 Lilla, Mark, Spiritul nesăbuit – Intelectualii în politică, Editura Polirom, 2005, p. 235.
22 Lilla, Mark, Spiritul nesăbuit – Intelectualii în politică, Editura Polirom, 2005, p. 234.
23 Tismăneanu, V., Howard Marc M., Sil, Rudra (editori), Ordinea mondială după Leninism, Editura Curtea 

Veche, Bucureşti, 2009, p. 31. 
24 Apud Ibid., p. 30.
25 Ibid., p. 30.

(continuare  din pagina 7)

Despre schizofrenia morală ...

CENTENAR ROMÂNIA

Tudor Arghezi despre întâlnirea dintre 
George Enescu şi Ştefan Luchian 

– O amintire
”L-am găsit într-o dimineaţă zguduit, dar însufl eţit şi cu ochii lui frumoşi 
aprinşi. După ce-l părăsiseră rând pe rând toate organele care fac viaţa dacă 
nu plăcută, cel puţin suporabilă, mai trăiau din el ochii şi glasul, care a vorbit 
articulat până la stingerea fi inţei întregi.
Luchian plângea, plângea de-o emoţie fericită. Mi-a povestit că venise 
noaptea o umbră cu o pelerină strecurată în odaia lui. Mută, umbra a scos 
din pelerină  o vioară şi i-a cântat. I-a cântat două ore întregi parcă o muzică 
dintr -altă lume. Apoi umbra şi-a luat vioara şi pelerina, s-a apropiat de patul 
răstignitului şi i-a spus:

Iartă-mă te rog, sunt George Enescu”.  (Tudor Arghezi)- 
 

mailto:marina.constantinoiu@gmail.com
mailto:istvan.deak2014@gmail.com
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OREGON

AGAPE BIBLE CHURCH
Pastor Rev. Avram Berghiano
5231 SE Stark St.
Portland, OR 97215
Tel: 503.233.8066
 Regular Weekly Services:
Tue.    Bible Study:    7:00 PM 
Thu.- A:Live Youth:    7:30 PM
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 

PUTEREA 
CUVQNTULUI
Producer: Adrian Turcu
Prezentator: 
Pastor Conf. Iacob Coman
Program: Portland, OR
Duminic]     3:00 pm    ch 22
Vineri           9:00 am    ch 11
Sqmb]t]       3:00 pm    ch 23

Tel: (503) 805-4422

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

BISERICA “EKKLESIA” ARIZONA
Pastor: Andy Olariu
Tel.1(226)600-2567
Duminica 9:00-12:00 pm; 6-8 pm.
Miercuri 7:00-9:00 pm.
8217 W Country Gables Drive,
Peoria, Arizona, 85381.

BISERICA “ELIM” ARIZONA
Pastor: Emanuel Fedur
Duminica 9:00-12:00; 6:00-8:00 pm
Miercuri 7:00-9:00 pm
1748 W. Cortez Street
Phoenix, AZ 85029
Tel. (623)688-9694
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

LIVING WATERS ROMANIAN 
PENTECOSTAL CHURCH
Pastor: Silviu Neagu
35 Cascade Caverns RD.; Boerne, Texas 78015
Mailing address P.O. Box 691105
San Antonio, Texas 78269
www.rolivingwaterschurch.com

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/
http://www.elimarizona.com/
http://www.rolivingwaterschurch.com/
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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.  
(338-6618)

ROMANIAN TIMES

Oferte serviciu

Mica Publicitate actualizata permanent 
on-line pe site-ul Revistei: 

www.romaniantimes.com

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)

Adult Care Home in SE Portland 
hiring a live-in caregiver; must 
speak English, be able to 
perform the job duties and pass a 
background check. We’re offering 
competitive compensation, 2 
days off per week, as well as one 
bedroom for living quarters. If 
interested, please call 503-267-
8724.

Caut caregiver pentru foster home in 
Beaverton pentru weekend. Suna la 
503-649-0381 sau text la 503-484-
3285. (336)

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

Caut Live-in Caregiver/Resident 
Manager, cu posibilitatea de a 
cumpara businessul in viitor. Tel: 
(503)-620-8694. 

Caut caregiver live-in, zile de lucru 
Sambata, Duminica si Luni, in SE 
Portland. Minima engleza. Plata cash 
$110/zi. Telefon (503)334-8148. (335)

Caut caregiver pentru  AFH in Vancouver, 
WA - pentru ziua de duminica si inca o zi 
in cursul saptamanii. Clasele pt WA state 
si limba engleza sunt absolut necesare. 
Cei interesati va rog sa sunati la (360) 
694-5480. (335)

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)

Need caregiver, 15$ hour, Adult foster 
care home located on Cooper mountain, 
3 or more days a week available. Must 
be legal. 503-336-0417. (335)

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

Pentru a va abona la publicatia Romanian Times va rugam sa completati 
acest cupon si sa il trimiteti prin posta la adresa PO Box 66289, 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.

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)

Caut caregiver live-in sau live-out 
in SE Portland. Minima engleza. 
Telefon (503)816-7582. (338)

Hiring caregiver for senior care 
home in SW Portland. Please call 
503-481-8161. (335)

Am experienta – caut de lucru la 
batrani, live-in sau schimb de noapte, 
full-time sau part-time, zona Vancouver 
– Portland. Telefon (503)875-8779. (334)

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 a Caregiver for AFH in 
SW Portland (live in/live out), full time 
or part time. Ability to communicate 
fl uently in English and 1-2 years of 
experience is necessary. Please, call 
(971)300-8783 or (503)206-6314. 
(335)

Adult Care Home in West Linn/
Wilsonville is now hiring for the 
position of Resident Manager or  
Live-In Caregiver. We are seeking a 
compassionate and quality oriented 
person that is qualifi ed and capable 
and willing to commit for long term. 
Country-like acreage home on a 
farm setting with large private RM 
quarters that will accommodate a 
family. 5 days on and 2 days off per 
week. West Linn/Wilsonville award-
winning school district for children. 
Competitive salary with yearly bonus. 
English and Background Check. For 
more details about the position call 
503-515-5441. (335)

Portland - Local Cdl driver / mechanic 
wanted for concrete delivery 
company - $21-24 start depending 
on experience / performance. Jacob 
Bec - 503-255-5253.

EDWARD PETERS
PRINCIPAL BROKER
(503) 706-4709

Vindeti sau Cumparati o casa pentru familie? 

Doriti sa investiti in Real Estate?

Folositi experienta si cunostintele unui Realtor 

care va lucra numai in folosul Dumneavoastra !

Tranzactia imobiliara va fi  o experienta placuta !
 

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 $739,900              

Diamond - Platinum Member
Million Dollar Club

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 $649,900 

 E-mail: romaniantimes@yahoo.com

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

Oferte serviciu

http://yahoo.com/
http://www.romaniantimes.com/
http://ladomiciliulmeu.am/
mailto:Oregon_Realtor@yahoo.com
mailto:romaniantimes@yahoo.com
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INCOME PRODUCING ADULT CARE HOME in Milton-
Freewater, built in 1984 with 3,500 Sq. Ft, 7 bedrooms, 
3.5 bathrooms, and a large lot with beautiful waterfalls. 
This property is located only 10 minutes away from Wala 
Wala Hospital. Contact Cornell at 503-939-7146

BEAUTIFUL CONTEMPORARY STYLE HOME has 
4,200 Sq. Ft, 8 bedrooms, 3 full & 5 1/2 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. $989,000. Cornell 503-939-7146

THIS NEWER BEAUTIFUL HOME built in 2013 with 
3,150 Sq. Ft, 7 bedrooms, 4.5 bathrooms, and a double 
car garage. The entire lot has 10,415 SF. This is a 
fully set up facility, quality built and income producing. 
$675,000. Contact Cornell at 503-939-7146.

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

FORMER ACH 3249 SF, 9 bdrms, 6 full & 2 half baths, 
and large common area. Also has a 12x12 wine cellar and a 
large wraparound deck with access to all the rooms. This is 
a corner lot with extra parking. Income producing from room 
rentals for now or ready for new ACH License. $489,950 For 
more information contact Cornell at 503-939-7146.

MOVE IN READY. Comfortable home with over 2,446 SF, 8 
bdrms, 2 full & 5 1/2 baths. Formerly used as an Adult Care 
Home the entire lot has 31,610 SF making it an ideal set up 
for a 15 bed residential care facility or divided into additional 
lot(s). Buyer to check development requirements & conditions 
with Clackamas County. $524,900. Cornell 503-939-7146

ESTACADA 5 ACRES Excellent location for a mini farm 
and 2600 SF home. (former care home, 6 bdrms, 4 full 
baths, offi ce, a double car garage, and deck with a hot 
tub.) $564,900 For more information contact Cornell at 
503-939-7146.

BEAUTIFUL QUALITY HOME 4295 SF, 9 bdrms, 3 full & 4 
half baths, 2 HVAC systems, & a great fl oor plan. Great set-
up for a fully operating care home. Wheelchair accessible 
w/ roll-in showers, & 36” doors. Walking distance to 
Springwater Trail. Turn Key Setup. Cornell 503-939-7146.

LOVELY TWO LEVEL HOME. Built in 1978 this property has a 
total of 1,741 SF, 3 bdrms, 2 baths, attached 2 car garage, and a 
finished daylight basement w/ a bonus family room. Home features 
include hardwood & tile flooring w/ oak cabinets, granite counters, 
and a large redwood deck. $339,000. Cris 503-816-9493.

SUPERBLY MAINTAINED FACILITY. This one 
level home has 3,508 Sq. Ft, 8 bedrooms, 4 full & 
4 half baths. Building was recently remodeled in 
2006 with quality fi nishes including hardwood fl oors, 
tiles, granite, and 36” doors. A separate quarters is 
provided and can be used as a manager’s apartment. 
$699,000. Contact Raluca 503-750-2740.

MILWAUKIE, TURN KEY SET UP

30 BED RESIDENTIAL CARE FACILITY. Main building 
approx. 13,000 Sq. Ft, 21 rooms, 10.5 baths, 30’x40’activity room, 
commercial kitchen, second building with 1,700 Sq. Ft. 3 bdrm 
home, 36’x30’ garage, 24’x24’ second garage, plus 40’x60’x16’ 
shop, all on 5 acre lot with walking trail & pond. Possible memory 
care endorsement. $1,695,000. Cornell 503-939-7146. 

BANDON, OR

MUST SALE, OFFERS WANTED

LEVEL 5 ACRES 3/4 ACRE LOT, RCF? LOCATION! LOCATION GREAT PRICE

BUSINESS & REAL ESTATE WALK TO ST. VINCENT HOSPITAL

VANCOUVER ACH

ELAGENT DESIGNED HOME with 3,441 Sq Ft, 5 bdrms, 
5 full baths, and a gorgeous pool area. Features include 
its professionally landscaped garden area, large deck, 
private patio, jet hot tub, and a personal sauna. Interior 
characteristics are its GOURMET KITCHEN, granite & 
marble counter tops, pristine hardwoods, and multiple 
fi replaces! $825,000. Contact Cris 503-816-9493.

DESIRABLE LOCATION! Unique opportunity for investors 
or care home operators: This large duplex is currently set 
up as side by side Adult Care Homes, fully furnished and 
operable, licensed for 2 x 5 beds, and has a total of 16 
bedrooms & 8 bathrooms. $1,300,000. Contact Cornell at 
503-939-7146

MT. TABOR DUPLEX!

POWELL VALLEY RESORT

Limba română

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
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 B. Limba română, diaspora și viitorul bisericilor etnice românești
 Am citit cu interes un articolul referitor la limba română, de fapt una din 
bogățiile încredințate nouă de Dumnezeu, prin venirea pe lume într-o familie de români, 
indiferent că această familie este în România sau oriunde într-o altă țară pe acest pământ.
Referitor la faptul că noi românii am constituit comunități de biserici de limbă română 
și viabilitatea acestor biserici etnice, ține într-un anumit sens și de limba care le defi nește 
drept biserici etnice, este doar unul din motivele păstrării acestor biserici etnice.

 Acum, referitor la păstrarea limbii române într-o țară străină, aici am găsit 
câteva modalități care au ținut la mine și familia mea, de asemenea pentru o buna bucată 
de vreme la biserica din care fac parte, de asemenea am și niște sugestii pe care le voi 
enumera mai jos:

 1.Responsabilitatea principală în păstrarea unei limbi materne îi revine 
părintelui
 Atunci când părinții se ocupă de învățarea limbii române, cu siguranță și 
comunitatea română, dintr-o țară alta decât România, își va păstra limba maternă.
De exemplu, pentru fetele mele eu le-am predat limba română de mici, am făcut rost 
de material didactic și le-am predat începând de la abecedar și până la gramatica limbii 
romane, le-am făcut rost de cărți în limba română, le-am încurajat să citească literatură 
română. Rezultatul este satisfăcător si ele se bucură mult de faptul că stăpânesc foarte 
bine limba română.

 2. O responsabilitate secundară, în promovarea limbii române, îi revine 
bisericii etnice dintr-o altă țară decât România
 E foarte puțin timp în opt ore (să spunem) de biserică, într-o săptămână, să 
poți învăța pe un copil limba română. Cel mai probabil ei nu te vor înțelege la slujbele 
din Biserică deloc, eventual ar asimila puțină limbă română la serviciile de studiu 
biblic, începând de la stadiul de grădiniță și până la cei din clasele de tineret, însă asta 
înseamnă o muncă titanică din partea învățătorilor în pregătirea materialului didactic 
și în prezentarea lecțiilor. De obicei depinde de biserici, iar unde procentul din părinții 
care nu-i mai interesează atât de mult limba romana este majoritar, acolo și învățătorii 
de școală duminicală o să fi e dezinteresați să prezinte lecțiile în limba română. Într-o 
astfel de biserică în câteva generații biserica română o să fi e doar o fi rmă, acolo vrei, 
nu vrei, la un moment dat limba o să devina limba țării unde ne-am stabilit.

 3. O responsabilitate, de asemenea secundară, însă cu un rol determinant, 
revine altor organizații sau grupuri constituite, de limba română

 Cel mai efi cient mod de-a ne păstra limba română si de-a putea avea un scop ca 
și comunitate în acest sens, este constituirea de școli de limba română. În unele comunități 
deja sunt școli generale sau licee constituite și acreditate, unde se preda în limba română.

În felul acesta cu siguranță că limba română o să fi e păstrată pentru generații și școala o 
să aibe un rol determinant în comunitățile noastre. Un rol determinant l-ar putea avea în 
înfi ințarea de școli Ambasadele României din străinătate.

 În asemenea comunități, cu siguranță că mai putem avea în vedere anumite 
activități organizate: spectacole, cluburi sau tabere cu specifi c românesc, însă șansa ca 
copiii noștri să învețe sau să păstreze limba întâlnindu-se foarte rar, este minimă.

 Cam aceste posibilități le văd eu drept viabile cât de cât, mai pot să fi e și altele, 
pentru păstrarea limbii române în comunitățile noastre din diaspora. Rolul primordial și 
determinant însă, cred că-l constituie părinții. Dacă acasă îl înveți pe copil, comunici cu el 
în limba română și te străduiești să știe copiii tăi limba, atunci și comunitățile și bisericile 
românești vor putea să fi e de viitor, altfel încet, încet vom fi  asimilați de țările în care am 
emigrat și în câteva generații o să avem doar “fi rma” de biserici românești sau nu vom mai 
exista deloc. Simion Ioanăș

http://www.greatwesternrealestate.com/
mailto:GreatWesternRealEstate@gmail.com
http://000sq.ft/
http://www.comforthospice.org/


 

 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      
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