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Preşedintele partidului de 
guvernământ din Coreea de Sud, Choo Mi-
ae, a declarat că SUA nu trebuie să acţioneze 
militar “sub nicio formă” împotriva Coreei 
de Nord fără acordul Administraţiei 
de la Seul.iPurtătorul de cuvânt al 
preşedinţiei Rusiei, Dmitri Peskov, a 
declarat că acuzaţiile privind implicarea 
Rusiei în demersurile de independenţă ale 
regiunii Catalonia sunt o reminiscenţă a 
manifestărilor de isterie anti-rusă în unele 
state.iComisia Europeană a anunţat 
că are “îngrijorări serioase” în privinţa 
reformelor propuse de către preşedintele 
polonez Andrzej Duda pentru instanţele 
ţării.iDuma de stat, camera inferioară a 
Parlamentului de la Moscova, a aprobat 
un proiect de lege ce prevede că instituţiile 
media din alte ţări cu operaţiuni în 
Rusia sunt obligate să se înregistreze ca 
“agenţi străini”.iPreşedintele Republicii 
Moldova, Igor Dodon, a afi rmat că 
Transnistria trebuie să rămână parte 
componentă a Republicii Moldova, însă 
a adăugat că regiunea ar trebui să aibă 
propriul Guvern, propriul preşedinte şi 
propriul drapel, relatează site-ul Deschide.
md.iPeste 61% dintre australieni au 
votat în favoarea legalizării căsătoriilor 
între persoanele de acelaşi sex, în 
cadrul unui referendum fără caracter 
obligatoriu ce s-a desfăşurat pe parcursul 
a opt săptămâni. iRusia, China, Egipt şi 
Bolivia au boicotat o reuniune informală 
a Consiliului de Securitate al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite cu privire la situaţia din 
Venezuela, organizată de către Statele 
Unite.iPentagonul a anunţat că forţele 
americane au ucis 40 de luptători ai 
organizaţiilor teroriste Al-Shabaab şi Stat 
Islamic, într-o serie de atacuri aeriene în 
Somala.iDouăzeci şi trei dintre cele 28 
de state membre ale Uniunii Europene 
au lansat un efort în sensul intensifi cării 
acţiunilor de consolidare a apărării comune. 
Comisia Europeană a salutat acordul, 
catalogându-l drept o “trezire”, pe fondul 
urgenţei de a răspunde la presiuni precum 
activităţile militare ruse şi depăşirea 
constrângerilor bugetare.iRegimul 
din Coreea de Nord, condus de Kim 
Jong-Un, a semnalat Naţiunilor Unite că 
Administraţia Donald Trump a generat 
“cea mai gravă criză” prin exerciţii militare 
în cursul cărora au adus armament nuclear 
în Peninsula Coreea.iMiniştrii de Externe 
ai statelor membre UE au adoptat o serie de 
sancţiuni care vizează Venezuela, inclusiv 
un embargou asupra exporturilor de arme, 
citând creşterea nivelului de “polarizare 
politică” în această ţară.iTurcia a 
catalogat drept “ridicole” acuzaţiile că ar 
fi  oferit câteva milioane de dolari fostului 
consilier prezidenţial Michael Flynn în 
încercarea de a obţine extrădarea clericului 
Fethullah Gulen, acuzat de Ankara că ar fi  
orchestrat lovitura de stat din 2016.

Ecaterina  B~l~cioiu 
ex-Lovinescu (1887-1960) 
- 130 de ani de la na[tere

Ecaterina Bălăcioiu ex-Lovinescu a fost 
mama Monicăi Lovinescu, profesoară 
de limba franceză și traducătoare. Azi, e 
descoperită și ca o scriitoare notabilă. În 
ultimii ani, în România, au apărut mai 
multe cărți care aduc în prim plan această 
scriitoare excepțională, soție devotat-
romantică, mamă cu totul specială și 
martiră a închisorilor comuniste (arestată 
la 71 de ani, trece prin câteva penitenciare 
politice românești, unde e eutanasiată 
lent prin privare constantă de tratament 
medicamentos. -  continuare în pagina 7

Laura Bretan - O voce de dincolo de stele - detalii în pagina 10

Biserica Baptistă Română Vancouver 
vă invită la un serviciu de botez nou-
testamental Duminică 26 noiembrie 
2017, începând cu ora 5 PM. Grupul 
El-Dad, orchestra și copiii bisericii vor 

sluji în laudă și închinare.

Leszek Kołakowski anunța astfel declinul 
tentațiilor oraculare și regresia acelei boli 
care poate fi  numită idolatria politicii: 
„Există mult mai puțină voință de a oferi 
sprijin necondiționat ideologiilor defuncte 
și mai multă înclinație pentru distanțarea 
de chestiunile politice, dublată de 
consecința logică a retragerii în zone mai 
sigure și mai specializate. - pagina 10

Intelectualul critic [i 
derapajele morale

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, cu membri ai echipei 
Ambasadei și Consulul General al României la Los Angeles, Cosmin Dumitrescu au efectuat o vizită de 

lucru în zona Portland Oregon. (detalii la paginile 11, 12, 13)

Am fost intrebat recent “Care criza e 
mai mare?” Am cerut ceva detalii despre 
sensul intrebarii si  ce am apreciat inca 
de la inceput in tot contextul discutiei 
a fost “normalizarea” ideii de criza. La 
nivel particular si colectiv avem crizele 
noastre, de moment ori scurta durata, 
ce marcheaza nunantat existenta 
cotidiana. Crizele arata pe cine ma 
bazez si la cine apelez in primul rand - 
cine face parte din planul A.  - pagina 6

Criza de ulei

Turneul 3 SUD EST American Tour 2017- detalii în pagina 15

Românca Lelia Packer 
îi fascineaz~ pe londonezi 

cu istoria picturilor 
monocromatice 

La Galeria Națională din Londra, Marea 
Britanie are loc o expoziție mai aparte, ce 
are legătura atât cu Chicago cât mai ales cu 
România.  Lelia Packer, curatorul acestei 
expoziții, are origini românești, motiv 
pentru care am realizat, cu ea un interviu in 
exclusivitate. - pagina 14

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

1 cubic yard minimum - no max.1 cubic yard minimum - no max.
$220 fi rst yard, then $110 each additional yard (3000 psi mix design)$220 fi rst yard, then $110 each additional yard (3000 psi mix design)
$230 fi rst yard, then $120 each additional yard$230 fi rst yard, then $120 each additional yard
(4000 psi mix design) (4000 psi mix design) 
Call for current pricing and unload times allotted. Call for current pricing and unload times allotted. 

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

Call or text for more information/details  Call or text for more information/details  
Jakesmobilemix.comJakesmobilemix.com      Dispatch:Dispatch:  Jacob Bec - 503-255-5253Jacob Bec - 503-255-5253
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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, 
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Mara Circiu, Marian Petru[a, Marcel Urs, Marinela Buzas, Milan 
M’Enesti, Octavian Curpa\, Ruxandra Vidu, Slavomir Alm]jan,  
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REDACTOR |EF:  Ema SOSNOVSCHI
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ORIZONTAL: 1) Membrii unei secte evreieşti din Palestina, din sec. III şi II î.d.Ch., o 
grupare dedicată repectării stricte a legii şi ritualurilor, conducători ai mişcării cunoscută 
în istorie ca Revolta Macabeilor (165-160 î.d.Ch), ai căror descendenţi spirituali se 
consideră a fi  fariseii, care s-au constituit ca grup distinct imediat după înfrângerea acestei 
răscoale şi au activat din sec.II î.d.Ch. până în anul 70 d.Ch., anul dărâmării Templului 
de la Ierusalim — „... şi orbi”, califi cative pe care Domnul Isus le adresează fariseilor în 
rechizitoriul intitulat „Isus mustră pe cărturari şi farisei” (sing., reg.). 2) Oraş în Nigeria 
— Concept religios pe care fariseii îl acceptau şi credeau în el, crezând şi în Dumnezeu 
precum şi în existenţa îngerilor şi a diavolilor, dar şi în nemurirea sufl etului după moarte, 
pe care saducheii, o altă grupare religioasă din timpul lui Hristos şi al apostolilor, le 
negau. 3) „Eu sunt ... lumii”, afi rmaţie a Domnului Isus pe care fariseii au atacat-o, 
negând valabilitatea ei, pe motivul că este o mărturie personală — Vas mic de porţelan, 
de faianţă etc., servind la băut. În acelaşi rechizitoriu, Domnul Isus aminteşte alte două 
piese dintr-un serviciu de masă, când spune: „Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru 
a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fi e curată.”. 4) Articol posesiv 
— Plată obligatorie stabilită prin lege, care a constituit subiectul unei alte controverse 
dintre Domnul Isus şi farisei, prilej în care Mântuitorul rosteşte celebra frază: „Daţi, deci, 
Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” 5) Vârf, parte 
superioară, ceea ce se situează în partea superioară. Fariseii erau conducători politici ai 
iudeilor, ocupau funcţiile de conducere în Tribunalul Suprem al evreilor, Sinedriul, în 
adunarea bătrânilor, Soborul, precum şi în sinagogi — Altă denumire pentru „gheenă”, 
termen pe care-l foloseşte Isus în rechizitoriul amintit în pasajul în care îi mustră pentru 
prozelitismul lor, acuzându-i că sunt în stare să meargă până la capătul pământului pentru 
a-şi face un „tovarăş de credinţă”, pe care mai apoi îl fac să fi e „de două ori mai rău” 
decât ei — Nepot al lui Esau. 6) Fel de fel — Pasăre răpitoare de zi — Sfârşitul zilei de 
Sabat! 7) La intrarea în Arimatea! (localitate din care provenea Iosif, „un sfetnic de vază 
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al Soborului”, probabil un fariseu, care  a îngropat trupul lui Isus) — Luate ca antene! — Emanuela cea mică — Consiliul Local Iaşi (siglă). 8) Fenomen ieşit din comun, 
surprinzător, atribuit forţei divine, pe care fariseii îl cer lui Isus pentru a-şi legitima autoritatea, primind din partea Lui doar semnul lui Iona ca o analogie cu timpul cât va 
sta în puterea morţii după răstignirea Sa, nu înainte de a-i numi „un neam viclean şi preacurvar” — Mare proroc şi conducător al poporului evreu ale cărui legi şi învăţături 
fariseii le ţin cu fi delitate; idealul lor fi ind păstrarea acestora cu orice preţ, susţinând că singura cale spre Dumnezeu este supunerea faţă de Legea veche, proclamându-se 
„învăţători ai Legii”, menire pe care şi-o exercitau în şcoli şi sinagogi şi considerând Vechiul Testament ca autoritate supremă în toate chestiunile religioase.  9) Esenţa 
celei mai mari porunci pe care fariseii, ca să-L ispitească pe Isus, i-o cer să le-o spună, El arătându-le că acest sentiment faţă de Dumnezeu este „cea dintâi şi cea mai mare 
poruncă”, iar faţă de oameni, asemenea ei, este cea de a doua poruncă, concluzionând: „În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.” (sinonim) — „... de 
despărţire”, certifi catul de divorţ pe care Moise l-a instituit pentru separarea unui cuplu, subiect de dispută într-o altă împrejurare în care  fariseii îl provoacă pe Domnul Isus 
pe această temă, răspunzându-le: „ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă”, excepţia făcută de Moise datorându-se „împietririi inimilor” lor, adăugând: „oricine îşi 
lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.” 10) Prietenul Domnului Isus pe 
care l-a înviat, eveniment ce i-a alarmat pe farisei şi pe preoţii cei mai de seamă, care au adunat Soborul ca să contraatace popularitatea crescândă a Mântuitorului, decizia 
luată fi ind aceea de a-L ucide — Evanghelistul care descrie mai pe larg mustrarea cărturarilor şi a fariseilor, unde îi critică pentru lipsa unei neprihăniri adevărate, pentru 
învăţătura lor falsă, pentru persecutarea trimişilor lui Dumnezeu, pentru că nu înţelegeau Scriptura, pentru lipsa unei preocupări reale faţă de popor,  pasaj din care am 
reţinut califi cativele pe care le acordă acestora: „povăţuitori orbi”, „fariseu orb”, „şerpi, pui de năpârci” etc. 11) O caracteristică a acestei grupări politico-religioase care 
derivă din rădăcina verbului ebraic „paras”, având sensurile: a separa, a deosebi, a declara deosebit, referindu-se atât la convingerile lor politice cât şi la relaţiile sociale, 
ceea ce înseamnă că termenul de fariseu se poate interpreta ca fi ind cel separat, adică cel cu o altă opinie politică şi mai ales morală, cel cu un alt comportament. Cuvântul a 
intrat în limba română prin fi lieră slavă; aramaicul „parschi” a trecut în greaca veche sub forma „pharisaics”, apoi în latinescul „phariseus”, de unde a fost adoptat în limbile 
europene — Cetate canaanită cucerită de Iosua, după o înfrângere prealabilă — Bilanţ fi nal al unor zeciuieli! 12) Cărturarul care a restaurat la Ierusalim Legea iudaică după 
întoarcerea poporului din exil (aprox. 450 î.d.Ch.), în faţa tentativelor de elenizare care s-au făcut simţite mai ales în vremea lui Antioh IV Epiphanes (175-164 î.d.Ch.), 
lucrarea lui fi ind continuată de către cărturari (scribi) şi farisei în Noul Testament, cei care au încercat să cunoască textul şi învăţătura Legii în cel mai mic detaliu şi să le 
transpună în viaţă, stabilind că Legea conţinea 613 porunci, dintre care 248 de precepte şi 365 restrictive, următorul pas fi ind cel al zidirii unui „gard” în jurul lor, adică să le 
interpreteze şi să le completeze încât să nu existe posibilitatea încălcării lor accidentale sau din ignoranţă — Cultură de grâu din care ucenicii Domnului Isus, fi ind fl ămânzi, 
au smuls spice şi le-au mâncat într-o zi de Sabat, prilej folosit de către farisei pentru a-L  ataca din nou în legătură cu nerespectarea acestei zile în care erau interzise un 
număr de 39 de activităţi, după învăţătura lor, printre care şi procurarea hranei, răspunsul Mântuitorului fi ind: „Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului.” — Contribuţie 
bănească şi în natură de felul zeciuielii pe care fariseii se străduiau să o achite cu cea mai mare scrupulozitate din toate produsele obţinute, dar neglijau „dreptatea, mila şi 
credincioşia”, fi ind aspru criticaţi de Domnul Isus, care le spune, referitor la aceste sentimente şi la eforturile lor de a împlini Legea: „pe acestea trebuia să le faceţi şi pe 
acelea să nu le lăsaţi nefăcute.” 13) Banii noştri. Despre farisei Luca scrie în Evanghelia sa că „erau iubitori de bani” — Alt epitet cu care îi mustră Domnul Isus pe farisei 
pentru atitudine prefăcută, lipsă de sinceritate, ipocrizie de care dădeau dovadă în efortul lor de a se arăta pe dinafară neprihăniţi în ochii oamenilor, dar pe dinlăuntru erau 
plini de fărădelege, netrăind ceea ce propovăduiau, spunând despre ei: „Căci ei zic, dar nu fac”, termen care a devenit sinonim cu numele lor (fem., sing.).
VERTICAL: 1) Păcat de care-l acuzau fariseii pe Domnul Isus la vindecarea slăbănogului când l-a iertat de păcatele lui, ei susţinând că doar Dumnezeu are acest privilegiu 
— Fariseu de seamă, membru al Sinedriului, „un învăţător al Legii, preţuit de tot norodul”, cel care s-a ridicat în apărarea apostolilor Petru şi Ioan, intervenind cu o 
cuvântare logică şi convingătoare în urma căreia au fost eliberaţi. 2) Femeia prinsă în preacurvie, care a fost adusă de farisei la Templu înaintea lui Isus, pentru a-L pune la 
încercare dacă va aplica Legea lui Moise, potrivit căreia trebuia ucisă cu pietre, şi care au plecat, renunţând la acuzaţii,  atunci când El a spus celebrele cuvinte: „Cine dintre 
voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” (masc., pl.) — Hotel în Istambul. 3) Fariseu, care îl invitase pe Isus în casa sa să mănânce, dar nu-I dăduse apă pentru 
spălarea picioarelor, nu-I dăduse sărutare când intrase, nu-I unsese capul cu untdelemn, aşa cum cerea eticheta ospitalităţii, făcând dovada unei iubiri mici, mărunte faţă de 
Christos (var.) — A mărgini, a delimita, a învecina (rar) — Pulbere de culoare roşie-portocalie obţinută din perii recoltaţi de pe fructele unui arbore din India, folosită ca 
vermifug şi colorant. 5) Pictor francez din sec. al XIV-lea — Asigură o oprire la mare. 6) Ceea ce era Domnul Isus pentru farisei, aducându-i acuzaţii cu privire la obiceiul 
de a mânca împreună cu păcătoşii şi de a se asocia cu ei, cu privire la post, la împărăţia lui Dumnezeu, că e stăpânit de un demon, că acceptă slăvirea etc. — Porunca a 
doua şi a treia! — Codul aeroportului Rolla (SUA). 7) Primele capitole ale  Evangheliei! — Alt fariseu, care mărturiseşte el însuşi: „eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, 
din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, evreu din evrei; în ce priveşte Legea, Fariseu; în ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii” — Canal îngust şi subţire sau 
orifi ciul acestuia, afl ate în diferite organe. 8) Alt fariseu proeminent, care a venit la Isus noaptea, recunoscându-L ca „Învăţător” şi ca mesager al lui Dumnezeu şi pe care îl 
iniţiază în problema naşterii din nou — O făţarnică ce ne arată spatele! — Înapoi Satană! 9) Siglă pentru Instituto Electoral del Estado de Zacatecas — Suprafaţa frontală 
a unei găuri prelucrată cu o sculă specială. 10) Un tur rapid — Boală contagioasă şi epidemică de natură virotică, frecventă la copii. 11) Examinări, probe de felul curselor 
şi laţurilor pe care le întindeau fariseii Domnului Isus „ca să prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să-L poată învinui” — „Ce este scris în Lege? Cum ... în ea?”, îl 
întreabă Isus pe un învăţător al Legii care vroia să-L ispitească în legătură cu moştenirea vieţii veşnice, episod în care îi spune Pilda samariteanului milostiv (inf.) — Reţine 
biletele la intrare! 12) Aşa cum considera Domnul Isus învăţăturile fariseilor, atenţionându-şi ucenicii să se păzească de „aluatul” lor — Criticându-i pe farisei că umblă 
după slava deşartă a oamenilor, Isus le spune că ei „umblă după ... dintâi la ospeţe, şi după scaunele dintâi în sinagogi; le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe şi 
să le zică: «Rabi! Rabi!»” (neart., sing.)  13) „Aţi desfi inţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi ... voastră.”, le spune Isus fariseilor cu privire la cinstirea părinţilor, 
poruncă dată de Moise pe care ei au desfi nţat-o, motivând că toate cele cu care şi-ar putea ajuta mama şi tata sunt „corban”, adică „dat lui Dumnezeu” şi nu mai fac nimic 
pentru ei (sinonim). — Din pilda vameşului şi a fariseului, care se rugau la Templu, Isus remarcă atitudinea de smerenie a celui dintâi, care spune: „Dumnezeule, ai ... de 
mine, păcătosul!”, spre deosebire de celălalt, care se ruga îndreptăţindu-se în faţa lui Dumnezeu prin faptele sale de caritate şi pentru că posteşte de două ori pe săptămână, 
Domnul concluzionând în fi nal: „ Căci oricine se înalţă, va fi  smerit; şi oricine se smereşte, va fi  înălţat.”
Dicţionar: UDI, ŢEFI, AZZE, DINI, RLA.

Dezlegarea careului din numărul precedent: PSALMII (7)
Orizontal: 1) ABOMINABIL. 2) LUMINA – ANI. 3) ICONARI – SN. 4) MUGURI – STI. 5) ERETI – CURS. 6) NINA – PATUT. 7) TEI – ARI – CE. 8) A – ZORI – 
UT. 9) REALIZATOR. 10) ANTEDATARE                                                                                                                                                                                Victor Martin

http://�.d.ch/
http://�.d.ch/
http://sec.ii/
http://�.d.ch/
http://d.ch/
http://�.d.ch/
http://�.d.ch/


7M}RUL DE CEART}Escatologie 5

ROMANIAN TIMES

Semne ale vremurilor din urmă

 Continuăm prezentarea semnelor vremurilor din 
urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile 
şi soroacele sfârşitului, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie 
numai Tatăl folosind acrostihul SEMNE: Seminţiile 
lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + 
Esticii (Împăraţii Răsăritului).

Semințiile lui Israel și Muntele 
Templului

 Anul 2017 intră în record prin atitudinea pozitivă a 
poporului Israel față de Muntele Templului cât și prin atitudinea pozitivă a evreilor din 
Semințiile lui Israel de a se întoarce acasă.  
 Potrivit ziarului Israel HaYom, 70% dintre israelieni nu doresc doar accesul 
neîngrădit la Muntele Templului din Ierusalim, ci și reconstruirea celui de-al treilea 
Templu. Asta ne spune că presiunea de a reconstrui al Treilea Templu este în creștere. 
 Revista virtuală, breakingnewsisrael.com, a relatat vineri, 27 octombrie 2017, că 
două sute douăzeci și șapte de noi imigranți din Belarus, Franța, Rusia și Ucraina au sosit 
în Israel în timpul săptămânii Israel Aliyah (Imigrația). 174 au sosit marți, 24 octombrie, în 
timp ce Knesset a sărbătorit Yom Ha’aliyah (Ziua Imigrării).
 Noii cetățeni israelieni veniți se alătură la cei peste 10.000 de persoane care au 
fost aduse în Israel de către Frăția Internațională a Creștinilor și a Evreilor (IFCJ) în ultimii 
3 ani.
 IFCJ a lucrat timp de 25 de ani pentru a aduce în Israel un număr total de 730 000 
de imigranți evrei. Inițial, IFCJ a lucrat împreună cu alte agenții și a contribuit la lansarea 
organizației aliyah Nefesh B’Nefesh. Astăzi organizația este activă în 26 de țări și oferă 
seminarii înainte de călătorie, zboruri gratuite și ajutoare fi nanciare la sosire pentru evreii 
care se confruntă cu difi cultăți economice. Mulți dintre imigranți au decis să se mute în 
Israel ca urmare a creșterii antisemitismului și a amenințărilor de securitate în țările unde 
au trăit.
 “Suntem mândri să salutăm atât de mulți imigranți noi, în special în această 
săptămână când Israel sărbătorește Yom Ha’aliyah (Ziua Imigrării)”, a declarat fondatorul 
și președintele IFCJ, Rabbi Yechiel Eckstein. “Nu există o modalitate mai bună de a marca 
ziua și săptămâna aceasta decât dorința de a le spune din toată inima un bun venit evreilor 
care vin acasă”.
 Noii imigranți se vor muta în localități din întreaga țară, inclusiv Ashkelon, Bat 
Yam, Haifa, Netanya și alții. IFCJ oferă fi ecărui adult imigrant un cec 800 USD și fi ecărui 
copil un cec de 400 USD, le oferă locuințe, estimează și satisface nevoile ulterioare ale 
imigranților timp de șase luni după ce ajung în Israel. Organizația ajută imigranții să 
cumpere aparate casnice și mobilier, să aleagă școli pentru copiii lor și multe alte facilități. 
IFCJ oferă, de asemenea, seminare privind pregătirea pentru noul stil de viață din Israel, 
care detaliază informații practice privind aclimatizarea vieții israeliene.
 “Imigranții alcătuiesc trecutul, prezentul și viitorul statului evreu”, a spus Eckstein. 
“Ei sunt VIP-urile noastre, care contribuie substanțial la economia, educația, știința, cultura 
și sportul din Israel”. “Nu ne vom odihni până când vom aduce acasă pe fi ecare evreu 
care dorește să emigreze în Israel!”
 Interesul pentru ce se întâmplă în Israel, în general, și pe Muntele Templului, în 
particular este constatată și prin numărul mare de vizitatori. Astfel, românii Ioana Isac și 
Mihai Georgescu din România, au fost turiștii prin care s-a depășit numărul de 3 milioane 
vizitatori ai anului 2017.  E un număr record  în istoria statului Israel. Marți, 7 noiembrie 
2017, cei doi români au avut parte de o primire solemnă la aeroportul din Tel Aviv, fi ind 
întâmpinaţi pe covorul roşu cu baloane şi fl ori de ministrul Turismului din Israel, Yariv 
Levin, şi de directorul general al Ministerului Turismului, Amir Halevi. Ioana a primit 
un certifi cat simbolic care să marcheze acest moment special. „Sunt încântat să-i urez 
astăzi bun venit turistului cu numărul 3 milioane. Sunt fericit de realizările Ministerului 
Turismului, care sunt rezultatul investiţiilor uriaşe pe care le facem pentru promovarea ţării 
şi al colaborărilor excepţionale cu liniile aeriene şi cu agențiile de turism. Toate acestea 

Pagina realizată de Nelu Ciorba au contribuit la economia locală cu 17 miliarde de shekeli şi sute de locuri de muncă“, 
a declarat ministrul Yariv Levin, precizând că aceasta este o zi istorică, fi indcă Israelul a 
atins un număr record de turişti. Levin i-a condus pe cei doi tineri la muzeul din Turnul 
lui David, din oraşul vechi al Ierusalimului, unde au afl at cu surprindere că l-au avut ghid 
pe premierul Netanyahu.
 La începutul lunii noiembrie 2017, Israelul a anunțat două lucruri: 1) crearea 
unei noi forțe de securitate formată din peste 200 de membri pentru a proteja vizitatorii 
locali și străini, indiferent de credință, care vor să urce pe Muntele Templului și 2) 
utilizarea celor mai avansate tehnologii existente la ora actuală, în lume pentru a proteja 
Ierusalimul, și locurile sfi nte.

EREZIA Încălzirii Globale
 De peste zece ani se constată că fi ecare an devine cel mai călduros an. Așa cum 
am mai scris la această rubrică de ani de zile, încălzirea globală a devenit un alt instrument 
al terorii politice în lume. Ce este interesant e că deocamdată oamenii politici ai vremii de 
azi se arată convinşi şi încearcă să convingă şi pe cei ce-i ascultă că schimbările de climă 
se datorează poluării activităţilor umane. Din banii colectaţi de la taxe, se cheltuie astfel 
sume enorme în cercetare şi încercarea unor metode de reducerea a poluării.
 Realitatea încălzirii globale este dat de fenomenele ce se petrec în soare, pe de 
o parte și accentuarea fenomenului de fi erbere a pământului, realități pe care le găsim 
printre semne ale vremurilor din urmă
 Un nou studiu al NASA a constatat că o sursă de căldură geotermală sub calotele 
de gheață, constând din roci încălzite alături de o activitate vulcanică, este motivul 
real pentru care capacele de gheață se topesc - și nu atât de mult poluarea activităților 
umane.
 Oamenii de știință au speculat de mult că o sursă de căldură geotermală se afl ă 
în adâncimea continentului Antarctica. Hélène Seroussi, co-autor al studiului și om de 
știință de la Laboratorul de propulsie al NASA (Jet Propulsion Laboratory) a declarat . 
“Nu înțeleg fenomenul existenței căldurii și faptul că mai avem gheață”, a spus ea într-o 
declarație ofi cială.
 Cercetătorii au descoperit că nivelul energiei geotermale este de aproximativ 
150 milliwați pe metru pătrat. Ca o comparație, în Parcul Național Yellowstone - un loc 
geotermic puternic - se produc aproximativ 200 milliwați pe metru pătrat în medie pe 
întregul parc.
 În 2014, cercetătorii de la Universitatea din Texas au descoperit că vestul 
Antarcticii a fost un focar de activitate geotermală, o concluzie confi rmată de o echipă de 
oameni de știință din SUA un an mai târziu. “Fluxul de căldură geotermală ridicat poate 
ajuta să explice de ce fl uxurile de gheață și lacurile subglaciare sunt atât de abundente și 
dinamice în această regiune”, a concluzionat studiul.
 La începutul anului 2017, cercetătorii scoțieni au descoperit 91 de vulcani 
necunoscuți anterior sub pătura de gheață din Antarctica, cu o înălțime de peste 13.000 
de picioare - venind cu dovezi palpabile.
 Chris Mooney de la Washington Post a spus că această schimbare ar putea 
“atrage atenția asupra amenințării schimbărilor climatice într-un moment în care 
președintele Trump a anunțat să părăsească acordul de la Paris pentru a reduce emisiile 
de gaze cu efect de seră”. Multe alte publicații, cum ar fi  The Guardian și Business Insider 
au publicat articole cu un efect similar.

Nenorociri
 La Nenorocirile prezentate în ediția din octombrie actualizez cutremurul din 
Irak. Când facem referire la Nenorociri, atenția se îndreaptă spre catastrofe ale naturii, 
dezastre.
 Anul 2017 se caracterizează prin înregistrarea dezastrelor naturii și a 
dezastrelor  climatice severe pe fi ecare continent a lumii. 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. Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 s-a produs 
duminică seara, 12 noiembrie 2017, în Irak, la graniţa cu Iranul. Epicentrul seismului a 
fost la 30 de kilometri de oraşul Halabjah din Irak, şi 72 de kilometri de localitatea Paveh 
din Iran. Cutremurul a curmat viața a peste 500 de oameni, accidentând alte peste zece 
mii de persoane, fi ind catalogat cu cei mai mulți morți din anul 2017, până acum.

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

de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com
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CRIZA DE ULEI

(continuare in pagina 8)

Slavomir Alm]jan

Lumea, așa cum o vedem azi, s-ar putea sa fi e 
doar o imagine editată de condiționarea percepțiilor noastre 
sub infl uența elementelor manipulative ale aparatelor de 
propagandă, servind diverselor interese ale grupurilor 
capabile sa exercite infl uență. Linia neagră pe care o tragem 
sub multitudinea observațiilor noastre s-ar putea să ne ducă la 
un rezultat dictat de dinainte… Socotelile implicând procesul 
digerării informațiilor, privind propria edifi care, ne duc deseori 
la un resultat iluzoriu și ceea ce este cu adevărat dureros este 
rezultatul aplicării acestuia în felul nostru de viețuire. Cu 
alte cuvinte, felul nostru de viețuire este deseori întemeiat pe 
premise false. 

Intenția mea, în articolul de față, este de a aduce la 
lumină capcanele întinse minților noastre în viața de zi cu zi.  Intensitatea motivației mele 
este cu matât mai mare cu cât relația mea cu “realitatea” impusă este o relație de război. 
Mi-am zis: voi privi dincolo de ceea se mi se dă ca “fapt” și voi căuta întotdeauna un 
reper dincolo de natura mea umană în stabilirea cordonatelor reale ale circumstanțelor în 
care mă afl u ca să nu mă trezesc mai devreme sau mai târziu că am trăit în zadar. Căci, nu 
există îndoială în inima mea, natura mea umană va găsi cu greu resurse pentru a se opune 
curenților vremii pe când sâmburele divin plantat în spiritul nostru, va aspira spre aerul 
curat al meditației nealterate de manupulațiile materialismului veacului acestuia. Atenție, 
vă strig, noi traim și umblăm pe un teren minat!  Ceea ce gândim, hotărârile pe care le luăm 
pot avea consecințe eterne.  Vrem noi sa fi m păpușile de paie ale puținor profi tori?  Puterea 
lor stă nu neapărat în slăbiciunile noastre intelectuale ci mai degrabă  in erodarea sistemului 
de discernere în gândirea noastră.

“Științele” apar ca ciupercile și odată cu ele limbajul care să anestezieze sensibilitatea 
noastră în relație cu adevărul.  Lipsa de substanță în prezentarea unor teorii canvenabile este 
compensată de un limbaj sofi sticat care intimidează în mare măsură mintea care încearcă 
să pătrundă mai adânc. Societăți cu caracter desgustător de militant au susținut și susțin 
un război neîncetat împotriva a tot ceea ce are absolutul ca reper în viețile noastre.  Sub 
lozinca “liberi cugetători” promotorii depravării au otrăvit societatea umană cu minciună, 
imoralitate, egoism și în ultima instanță, lipsă de nădejde.

Chiar în clipele în care scriu, un confl ict între Federația Învățătorilor din British 
Columbia este în plină sesfășurare.  Este de fapt o ilustrare perfectă a impasului la care 
societatea noastră se afl ă datorită mișcărilor sindicale și a doctrinelor de stânga care bântuie 
de-a lungul și de-a latul lumii occidentale.  Datorită impactului devastator pe care greva 
învățătorilor o are asupra celor mai mici și mai vulnerabili, tribunalul suprem al BC a 
legiferat greva lor ca fi ind în afara legii și a ordonat învățătorilor să revină la lucru… Acum 

DECEPȚII (1)

aici este mirarea: cei cărora noi le încredințăm copii să-i indrume înspre a fi  elemente 
pozitive în societate se dedă fl agrant la acte antisociale! La prima vedere, actul lor este 
nobil și chiar eroic… Rebeliunea lor a fost văzută de cei mai mulți drept un act de 
curaj.  Dar haideți să privim puțin mai adânc.  Un învățător începător începe prin a 
câștiga cca $42,000 pe an.  Ei au cel mai bun plan de pensie din țară și cele mai lungi 
concedii.  Atenție: ei nu au stat în grevă pentru sărmanul de la McDonlds care transpiră 
pe $8.00/oră! Sindicatele lor nici nu amintesc nimic despre ei…  Sindicatul nici măcar 
nu avea în vedere soarta propriilor membrii când regula vechimii a fost stabilită. În 
momentele de criză, adevărata solidaritate ar face ca toți să suporte pagubele nu doar 
cei mai noi.  În propria mea experiență am văzut cum întreprinderea la care am lucrat a 
oferit doua solutii datorită crizei de lucru prin care trecea. Prima, de fapt cea mai nobilă, 
a fost reducerea orelor de lucru pentru toți membrii pentru ca să nu fi e concedieri. A 
doua soluție era reducerea personalului.  Sindicatul a ales solutia a doua! Deci sărmanul 
membru plătitor a fost lovit de cei care aveau datoria să-l protejeze… La prima vedere la 
care din nefericire subscrie marea majoritate a muritorilor, gândirea lor este nobilă… 

Iubite cititor, noi suntem chemați să nu contribuim la numărul adepțiilor “primei 
vederi”.  Ni s-a dat puterea de a discerne până acolo că Pavel striga Corintenilor:
“Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia?”
 Prin lumina Scripturilor, sursa fără cusur a principiilor eterne, actul de 
discernere nu este o opțiune ci o obligație! Având în vedere vremurile din urmă, deci 
vremea noastră, Domnul Isus își începe discursul prin: 
”Băgați de seamă să nu vă înșele cineva.”(Mat 24:4
 Scriptura nu încetează să ne îndemne la discernământ și la veghere în ceea ce 
privește judecata și dicernerea.  Cu atât mai mult acum când asaltul asupra bunului simț în 
gândire se intensifi că. Acest asalt este calculat, lucrat cu o meticulozitate cutremurătoare 
și rezultatele acestuia sunt evaluate cu atenție.  Vrăjmașul sufl etelor noastre are o rezervă 
aparent nelimitată de trucuri și tactici pe care le folosește fără să ne dea nici un pic de 
răgaz… Vestea bună și minunată pentru noi este că noi avem dreptul și puterea să ne 
luăm răgaz pe măsură voinței noastre.  Cugetul liber trebuie să se sprijine pe un adevăr 
solid și etern și nu pe nebuloasa relativismului. Și nu numai atât!  Noi avem puterea și 
autoritatea să fi m purtătorii mesajului capabil să străpungă și să taie adânc în nonsensul 
rătăcirii spiritului uman în robia relativismului.  Și vai de noi dacă n-o facem!
 Iubite, cititor, acest articol deschide o serie de meditații inspirate din adevărul 
Scripturii, meditații relevante în conjuctura socială și istorică în care ne afl ăm, menite să 
ne ajute în eliberarea propriului nostru cuget de dogmele acestui veac oricât de nobile 
ar părea să fi e.  Vom încerca să descojim mesajele veacului pentru a expune luminii 
tertipurile menite să ne fure libertatea într-unul din puținele domenii în care o putem 
practica pe deplin: în gândire…  Caci:
 “Înțelepciunea care vine de sus, este, întâi curată, apoi pacinică, blândă, ușor de 
înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică.”(Iacov 3:17)
 Cum ar fi  arătat această societate dacă în căutarea adevărului am râvni și obține 
înțelepciunea așa cum versetul de mai sus o descrie? Iată un subiect asupra căruia 
merită să meditezi înspre zirea ta proprie dar și a celor din jur prin aroma pe care o vei 
răspândi.

Am fost intrebat recent “Care criza e mai mare?” 
Am cerut ceva detalii despre sensul intrebarii si  ce am 
apreciat inca de la inceput in tot contextul discutiei a fost 
“normalizarea” ideii de criza. La nivel particular si colectiv 
avem crizele noastre, de moment ori scurta durata, ce 
marcheaza nunantat existenta cotidiana. Crizele arata pe 
cine ma bazez si la cine apelez in primul rand - cine face 
parte din planul A. Si legat de solutie apare inevitabil 
factorul religie/credinta. Pana la urma asa si trebuie sa fi e; 
pentru a-si dovedi valoarea si validitatea unei apartenente 
divine, religia are nevoie sa fi e testata. In speta directa, 
crestinismul  trebuie sa fi e verifi cat. Problema este ca 
testarea crestinismului inseamna de fi ecare data testarea 

mea si a ta, a celor credinciosi si a valorilor pe care ne construim tot ceea ce tine de viata 
prezenta, relatiile cu cei din jur, reactia la pierderi/castiguri si asa mai departe. Credinta 
crestina poate fi  defaimata de cei din afara ei in fel si chip, dar cea mai mare paguba o pot 
aduce cei care isi afi rma valorile vietii in conformitate cu voia lui Dumenzeu dar traiesc in 
continuare in conformitate cu voia lor. Altfel spus mai mult rau poate face crestinismului un 
pocait nepocait decat vreun ateu, ori adept alt altei religii.

Credinta se cere a fi  argumentata la nivelul ideilor, al dezbaterii fi losofi ce, insa 
validitatea ei va fi  mereu data la nivelul aplicatiei personale.

Scrisoarea catre Evrei (11.6) din Noul Testament statueaza limpede ca “fara 
credinta este imposibil sa ii fi i pe plac lui Dumnezeu”. De fapt in parcurgerea Biblei se 
poate intalni tema credintei in multe pasaje si intotdeauna nu este doar un concept pur 
teoretic ci mai mult exemplifi cata la nivelul experientei umane, a unei situatii in care ne 
putem regasi si din care putem dobadi pricepere, curaj, intelepciune.

A fost credinta ceea ce Noe a aratat si trait in timpul celor 120 de ani de constructie 
a unei barci gigant ce a salvat umanitatea. A fost credinta ceea ce Avraam a facut purtandu-
si fi ul pe muntele Moria pana in momentul ultim al sacrifi ciului. A fost credinta ceea 
ce militarul roman a aratat intorcandu-se acasa pentru a-si vedea fi ul sanatos dupa cum 
spusese Isus din Nazaret.

Credinta solicita o privire dincolo de noi insine pentru a gasi raspunsuri la ceea ce 
framanta, la ceea ce ne doare, la ceea ce ne marcheaza si intriga. Credinta ne muta privirea 
spre Dumnezeu unde ne putem ancora speranta si increderea si in acelasi timp creeaza 
oportunitatea pentru Dumnezeu de a-si ararata Puterea si Gloria Sa.

Citeam recent un pasaj cuprins intr-o carte istorica a Vechiului Testament - 2 Regi 
4.1-7 ce ofera un exemplu al unei credinte radicale intr-un moment de criza. Pasajul incepe 
cu tragedia unei femei al carui sot decedase. El era un profet necunsocut, ceea ce ne ajuta sa 

intelegem cadrul acestei incercari – o familie tematoare de Dumnezeu trecea printr-un 
moment limita al existentei lor. Durerea despartirii era impletita cu povara unei situatii 
materiale precare. Moartea sotului o lasase pe femeie in datorii si fara spijin in cresterea 
celor doi copii. In lumea veche creditorii puteau cere ca in contravaloarea banilor 
imprumatati sa le fi e dati cei doi copii. Femeia era singura si ii putea pierde in scalvie si 
pe cei doi fi i. 

Disperarea situatiei este comuna multora – ceea ce ne arata ca indiferent de 
progresul umanitatii, conditia umana nu s-a schimbat aproape de loc si trecem prin 
acelasi nivel de imprejurari in perioade diferite.

  In situatia ei, femeia cere ajutor la profetul Elisei – cel respectat si cunoscut in 
comunitate ca fi ind un om al lui Dumnezeu.

“Ce ai prin casa” – a intrebat profetul Elisei? Cu sfi ala ea a prezenta situatia 
disperata in care se afl a: “nu am nimic decat putin ulei de masline…” Profetul ii da un sfat 
ciudat, o porneste pe un curs al actiunii la care nu se astepta nimeni. “Du-te pe strada, la 
vecini si cere-le sa iti dea niste vase goale si sa nu fi e putine… Apoi cand te intorci acasa 
inchide usa dupa tine si incepe sa torni in vasele colecte din uleiul pe care il iei”. 

Metoda este ciudata si nu prea rezolva situatia. Femeia are nevoie de ulei si nu 
de vase…are nevoie de produs si nu de recipient(e). 

In criza ta mergi la un om pe care il consideri spiritual – un om al lui Dumnezeu 
- si in loc de un raspuns incurajator, de o rugaciune speciala, de o vorba memorabila, te 
impinge spre ceva ciudat. Insa situatia era fara scapare pentru femeie si colectarea vaselor 
goale din vecini pare ilogica dar nu o costa nimic…ce-ar avea de pierdut? Chiar asa, ce 
avem de pierdut cand ne incredem in Dumnezeu in ciuda unor evidente descurajatoare?  

Fiecare casa in care a intrat sa ceara un vas gol era un pas al credintei. Fiecare pas 
catre un veciun sau altul era un pas al credintei.  Fiecare vas cerut era o expresie a credintei 
ei in valoare unui cuvant ce vine de la Dumnezeu. Cu fi ecare vas pe care il colecta ii oferea 
lui Dumenzeu posibilitatea de a manifesta si mai puternic si mai cuprinzator.

  Imaginati-va putin scena revenirii. Omul lui Dumnezeu nu era in camera sa 
roasteasca vreun cuvant special sau sa se roage peste vasele acelea. Era ea singura, cu 
cei doi copii si o multime de vase goale. Nu este nimeni in jurul ei sa o insoteasca in 
acesta experinta. Este un lucru prin care trebuie sa treaca personal, doar ea si copii. Ea 
stia ce are acasa…doar ceva putin ulei si ca va fi  nevoie de un miracol. Credinta ei a pus 
in miscare Cerul si Dumnezeu a infaptuit imposibilul.

A luat vasul ei de ulei si s-a uita inlauntru…ceva ulei dar putin. Vanzand evidentele 
te cuprind tot felul de ganduri…”Ce m-a apucat sa ascult de omul asta ciudat?” “Elisei 
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Ecaterina Bălăcioiu ex-Lovinescu a fost mama Monicăi 
Lovinescu, profesoară de limba franceză și traducătoare. 
Azi, e descoperită și ca o scriitoare notabilă.
În ultimii ani, în România, au apărut mai multe cărți 
care aduc în prim plan această scriitoare excepțională, 
soție devotat-romantică, mamă cu totul specială și 
martiră a închisorilor comuniste (arestată la 71 de ani, 
trece prin câteva penitenciare politice românești, unde 
e eutanasiată lent prin privare constantă de tratament 
medicamentos. Scopul e dublu : cel politic urmărea 
ca presiunile asupra mamei arestate să domolească 
elanul critic anticomunist, al fi icei, Monica Lovinescu, 
la Radio Europa Liberă (la Paris, – unde o surprinsese 
bolșevizarea țării ) ; scopul de jaf urmărea, însă, 
interesele procurorului de caz, care pusese ochii pe 
apartamentul din București al familiei Lovinescu, pe 
care și l-a și însușit, de altfel, după moartea Ecaterinei 
Bălăcioiu datorită tratamentului din închisoare și după 
aruncarea ei într-o groapă comună).
...În 1943, la puţin timp distanţă de data morţii tatălui, 
Monica Lovinescu, încă afl ată la București, notează 
cum acasă, pentru ea semnifi ca, pe atunci, strada 
Wilson, „părinţii mei erau divorţaţi, stăteam cu mama, 
dar mergeam şi la tata zi de zi, experienţă ce nu m-a 
traumatizat de fel. Despărţirea lor petrecându-se fără 
scene ca între oameni nefi resc de civilizaţi”. Autoarea 
crede că, redându-i libertatea – după ce îi fusese o 
statornică admiratoare, prietenă devotată şi susţinătoare 
în activitate –, „de fapt, mama îl redase complet pe 
E. Lovinescu literaturii, dezbărându-l de obligaţiile 
cotidiene ale unei banale vieţi de familie”.  Este nota 
care asumă, o dată în plus, excepționalitatea acestei soții 
și mame, fi ică de boier și persoană cu totul elegantă în 
stil antic și clasic, dar și altruistă până la sacrifi ciu de 
iubire.
Conacul boieresc de la Cruşeţ – de care sunt legate 
copilăria mamei şi vacanţele Monicăi Lovinescu – e 
plasat între Craiova şi comuna aparţinătoare, Mierea 
Birnicii. E un Eden al scriitoarei. Fotografi a Ecaterinei 
Bălăcioiu, alintată Titi în familie, promite încă de la 
vârsta de 18 ani o frumuseţe de epocă: „un chip rotund, 
gingaş, frumuseţea puternic marcată a anilor treizeci, 
un surâs vag, distant şi o privire care evită obiectivul 
aparatului, lăsându-ne să citim în ea o uşoară adiere 
de orgoliu şi, sub aparenţele gingăşiei şi fragilităţii, o 
neclintită voinţă şi siguranţă de sine”.
Tânăra pleacă la Paris pentru specializare în limba 
şi literatura franceză. „Aici l-a întâlnit pe Eugen 
Lovinescu, venit pentru diverse studii, şi s-au plăcut. 
Căsătoria s-a ofi cializat în 1919. Au locuit pe strada 
Ion Câmpineanu, în Bucureşti ”, unde, la 19 noiembrie 
1923, s-a născut Monica. Se ştie că Ecaterina Bălăcioiu 
moştenise douăzeci de pogoane de pământ la Cruşeţ(i) 

Angela FURTUNĂ

şi a cultivat o parte din lotul ei  (care era egal cu loturile 
moştenite de fraţi tot de la părinţi) cu fl oarea-soarelui, „ca 
să aibă mereu sub ochi galbenul lor crud, dacă tot nu-
și poate oferi un Van Gogh”. Cum preluase de la părinţi 
multe însuşiri pedagogice şi progresiste, profesoara 
Ecaterina Bălăcioiu se va îngriji ca toți copiii satului să 
meargă la liceu, iar mai târziu, când va avea putere și 
infl uență la București, copiii Crușețului vor primi, mai 
toți, burse. Aceste gesturi aristocrate umaniste, la care 
se adaugă elanurile princiare pline de compasiune şi 
de eleganţă, veneau să încununeze virtuţile Ecaterinei 
Bălăcioiu nu numai pe linia paternă, de moştenitoare a 
boierului progresist Gheorghe Bălăcioiu. În amintirile de 
familie, mama Ecaterinei Bălăcioiu, domină nu numai 
poveştile eroice de pe vremea năvălirii turcilor ci, mai 
târziu, şi cele iscate de haiduci (care încă mai apăreau 
la drumul mare, în interbelic, cu o vagă promisiune de 
îndreptare a spiritului de dreptate, spre a iluziona cu 
promisiunea  justiţiei sociale o clasă din ce în ce mai 
pauperă), iar acest fi lon memorialistic charismatic se va 
transmite către nepoţi, inclusiv către Monica Lovinescu, 
alimentând un imaginar narativ de familie alocat cultului 
eroilor şi actelor lor de bravură în numele unor idealuri 
de familie, de neam şi de ţară. E de presupus că acest 
spirit de istoricizare şi de tezaurizare a memoriei, venit 
pe fi liera bunicilor materni, se va asocia în mod benefi c, 
la fi ica Monica, scriitoarea şi jurnalista de mai târziu, cu 
ştiinţa detaliului memorialistic şi a literaturii de memorie, 
a jurnalului şi a consemnării cotidiene oneste, preluate de 
la E. Lovinescu.
Din păcate, jurnalul de adolescentă al profesoarei 
Ecaterina (Titi) Bălăcioiu, care a trăit la Cruşeţ – 
înconjurată de o familie pitorescă, excentrică, înlesnită 
și generoasă - , nu s-a păstrat. Dar martorii spun că 
„jurnalul ei de adolescentă şi de tânără fată era o piesă 
interesantă sub toate aspectele, dar şi ca „obiect de 
artă”: era un jurnal ilustrat cu desene, autografe, vignete 
ale iluştrilor artişti” prieteni, între care Cella Delavrancea,  
Margareta Sterian, Pica Dona…Discretă, misterioasă  şi 
foarte ermetică, nu a reuşit să-şi salveze propria memorie 
scrisă, dar a dat dovadă de eroism pentru a salva, aproape 
riscându-i viaţa, opera soţului, E. Lovinescu, din mâinile 
şi de sub ochii celor veniţi, în bolșevism,  să o confi şte. 
L-a divinizat pe E. Lovinescu şi a crezut cu nedezminţită 
admiraţie în opera lui, care s-ar fi  putut pierde în absenţa 
curajului şi devotamentului ei. „A depus-o apoi la o 
ambasadă străină, de unde a luat drumul unei pribegii 
care a durat mai bine de patruzeci de ani”.  Iubirea 
profesoarei Ecaterina Bălăcioiu faţă de E. Lovinescu 
a constat mai ales din puterea de a înţelege vocaţia 
pentru viaţa de cuvinte care însoţise destinul omului de 
hârtie; acesta nu rămăsese vieţii dator nici măcar cu un 
rând: „murise cu teribila datorie de a nu fi  trăit-o, pur şi 
simplu, decât pentru a o transforma în cuvinte”.  Monica 
Lovinescu a fost martorul acestei devoţiuni, fapt care, la 
rândul său, va marca propria personalitate cu un instinct 
de sacrifi ciu aparte, izvorât din capacitatea de a substitui 
o idee nobilă oricărui alt ţel mundan.
… într-o marţi dimineaţa de 17 ianuarie 1950, Ecaterina 
Bălăcioiu îi scrie de la București, Monicăi la Paris, 
încărcată de resemnare şi de luciditatea bunului român 
ce asistă fără putere la invadarea şi la mutilarea ţării 
sale»: (vezi «Monica Lovinescu. Est-etica. Geneze», 
de Angela Furtuna, cu două desene de Maestrul Devis 
Grebu și 13 fotografi i de Maestrul Dinu Lazar, sub egida 
Bibliotecii Bucovinei, Ed. Vinea, 2013, București. Carte 

distinsă cu Premiul Convorbiri Literare pentru 2013):
„O, scumpa mea, toţi cei care îşi închipuie că trecutul 
se va întoarce exact cum a fost sunt orbi, obtuzi, 
inconştienţi. N-au habar de uriaşa muncă de propagandă 
ce se desfăşoară aici. Ca şi cum ai vrea să redai un ten 
ca crinul celor care au suferit de vărsat de vânt. Aş vrea, 
draga mea, să te pun în gardă împotriva speranţelor 
deşarte. Cu cât trece timpul, cu atât pierdem teren…
La voi, mordibezza, hiperestetism – faţă de forţa asta, de 
avalanşa care s-a pornit şi n-o să mai poată fi  oprită de 
nimeni şi de nimic: asta nu din cauza justeţei „geniale” a 
marxismului, ci fi indcă poporul s-a ridicat, e în plin marş 
şi are să distrugă totul. „Proşti, dar mulţi” (Alexandru 
Lăpuşneanu). Că vor fi  păcăliţi şi că-şi vor da seama prea 
târziu, asta-i altă poveste; dar forţa s-a dezlănţuit şi, ca o 
erupţie de lavă inepuizabilă, are să culce la pământ şi are 
să pârjolească tot ce întâlneşte în cale” (citat din volumul 
Bălăcioiu-Lovinescu, Ecaterina: «Scrisori către Monica», 
1947-1951, Ed. Humanitas, 2012).
Îndemnul mamei, rămasă prizonieră în țara invadată de 
sovietici, către fi ica sa, rămasă de cealaltă parte a Cortinei 
de Fier, e pătruns de un autentic patriotism nobil și liberal: 
„chiar şi dacă se întâmplă ce e mai rău, tu trebuie să fi i o fi inţă 
raţională; va trebui să trăieşti, nu pentru răzbunare, ci pentru 
cei care te-au iubit şi care poate au murit, căci, dulcea mea 
copilă, dragostea mea e atât de mare, încât am să-ţi urmăresc 
de dincolo, din ceruri, paşii, faptele, ascensiunea…” (28 
decembrie 1949, Ecaterina Bălăcioiu Ex-Lovinescu, mama, 
către fi ica sa Monica Lovinescu).

Angela FURTUNĂ
Noiembrie 2017

Ecaterina  Bălăcioiu ex-Lovinescu (1887-1960) - 130 de ani de la naștere
Moto : „… « de ce pentru mine mama şi tata trebuiau neapărat să fi e eterni » şi, subînţeles, neapărat, 

împreună şi nu separaţi” (Monica Lovinescu)

(continuare in pagina 9)

Zilele Monica Lovinescu, 
Ediția 2017, la Suceava

Biblioteca Bucovinei, Consiliul Județean Suceava, Uniunea 
Scriitorilor din România, Radio Europa Liberă au organizat 
Zilele Monica Lovinescu, Ediția 2017, la Suceava. 
Pe 16 noiembrie, începând cu ora 11, la Biblioteca Bucovinei, 
au avut loc mai multe evenimente: 

Conferință ANGELA FURTUNĂI.  :
Cazul Monica Lovinescu – Raport secret. Despre 
singurătatea modelului etic în România cucerită de post-
istorie și, din nou, de terorismul intelectual.

Prezentare enciclopedie europeanăII.  :
În 2018, la 95 de ani de la nașterea sa și la 10 ani de la 
plecare,

Monica Lovinescu va apărea în DICȚIONARUL 
ENCICLOPEDIC AL GÂNDITORILOR DIN 
EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST, DUPĂ 1945 
(Dictionnaire encyclopédique des penseurs d’Europe 
centrale et orientale depuis 1945. (Pologne, Hongrie, 
République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Roumanie, 
Bulgarie, Balkans, États baltes).  Un Proiect al Institut de 
France, Fondation Simone et Cino Del Duca, l’Académie 

des Sciences morales et politiques en partenariat 
avec l’Institut Hannah Arendt . Autorul 
articolului, Angela FURTUNĂ. Punctele forte 
ale proiectului academic francez s-au fi xat pe 
teme esențiale ale istoriei noastre recente :

Dissidence et pardon politique en 1. 
Europe (Disidență și iertare politică 
în Europa). 2. Descoperind liniile de 
forță ale gândirii morale și politice 
în Europa Centrală și de Est, după 
1945…

Proiecția fi lmului documentar III. Monica 
Lovinescu, din nou acasă, scenariul 
și regia Angela Furtună. O producție 
Biblioteca Bucovinei 2008.
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Rubrică îngrijită de Lucia McNeff

Dinu și Valentin Lipatti  (1)
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Tr]iau odat], în România, doi fra[i foarte diferi[i. 
Pe cel mare îl chema Constantin, \i  i se spunea Dinu, 
iar cel mic se numea Valentin.

Dinu era boln]vicios \i timid, Valentin plesnea 
de energie \i era un cuceritor.

Dinu avea ascunz]toarea lui secret], muzica, 
în care se refugia de câte ori se sim[ea singur, \i de 
unde aducea întâmpl]ri minunate. Lui Valentin îi pl]cea 
s] joace roluri, s] domine, s] impresioneze: nimic din 
ale lumii nu i se p]rea de negustat.

Dinu ar fi împlinit, anul acesta, 100 de ani.
A fost odat],
Dinu Lipatti s-a n]scut la 19 martie 1917 la 

Bucure\ti, ora\ care se afla sub ocupa[ia unor trupe ale 
Puterilor Centrale.

Cu un an înainte, România hot]râse s] intre 
în primul r]zboi mondial de partea Antantei (Fran[a, 
Anglia \i Rusia), iar hot]rârea de a schimba taberele – 
c]ci semnaser]m un tratat secret cu Puterile Centrale 
– avea s] se arate ca fiind cea bun]. Urma s] se repete 
în al doilea r]zboi mondial, dar asta e o alt] istorie. 

Mama lui Dinu, Ana Racoviceanu, era fiica unui 
maior din Slatina \i în 1917 abia împlinea 20 de ani.

La momentul na\terii lui Dinu, tat]l s]u, 
Theodor Lipatti, descendent al unei familii cu sânge 
grecesc \i albanez din insula Kefalonia, avea 45 de ani 
\i era însurat cu o alt] femeie, mult mai în vârst] decât 
el, pentru care fugise de acas] la 19 ani, pricinuindu-i 
mare sup]rare venerabilului Costache Athanasiu Lipatti, 
fost bancher \i mare proprietar de p]mânturi.

C]s]toria Anei Racoviceanu cu Theodor 
Lipatti a avut loc abia în 1921, dup] moartea primei so[ii 
a acestuia.

În acela\i an 1921, într-o zi în care s-a întors 
acas] mai devreme decât de obicei, Theodor Lipatti – 
muzician amator, dar care luase, totu\i, lec[ii de vioar] 
de la o celebritate a vremii, spaniolul  Pablo de Sarasate 
– l-a g]sit pe Dinu coco[at pe scaunul pianinei, în salonul 
de primire a oaspe[ilor, cântând foarte concentrat, de\i 
înc] nu \tia s] scrie ori s] citeasc], un menuet de 
Mozart.

Theodor Lipatti îl convinge s]-i fie na\ de botez 
lui Dinu pe nimeni altul decât George Enescu, care avea 
40 de ani \i care era deja ceea ce noi, ast]zi, în[elegem 
prin Enescu: o institu[ie. Atunci, în 1921, trecuser] 
aproape 20 de ani de când compusese Rapsodiile, 
organiza anual la Bucure\ti un concurs care-i purta 
numele, \i la care acorda premii consistente din banii 
lui, \i începuse s] lucreze la muzica operei Oedip.

Fostul copil-minune Jorjac devine p]rinte 
spiritual al copilului-minune Dinu.
        Astfel, Dinu era introdus, mai întâi simbolic, în 
lumea marii muzici. Pentru a o cuceri îns], avea nevoie 
nu doar de profesori foarte buni, ci de un mentor.

Dinu Lipatti era un copil cu handicap 
fizic – cifoscolioz], din cauza c]reia dormea pe un pat 
de lemn \i f]cea zilnic extensii de coloan]. Avea un cap 
prea mare pentru corpul s]u pl]pând \i mai avea \i o 
sensibilitate la pl]mâni. |ansa lui Dinu, pentru acele 
vremuri, a fost c] se n]scuse într-o familie bogat], c] 
tat]l s]u era mo\ier \i c] =\i permitea s] îl duc] la cei 
mai buni profesori, pentru ca talentul s]u înn]scut s] 
primeasc] o direc[ie \i s] poat] exploda.

Iar mentorul care l-a dus la nivelul urm]tor a 
fost profesoara de pian Florica Musicescu.

Aceast] poveste a fratelui Dinu n-ar fi putut 
exista f]r] fratele Valentin, tot a\a cum emisferele 
creierului se completeaz] \i se echilibreaz] ori precum, 
la pian, clapele albe sunt de neconceput f]r] nuan[ele 
celor negre.

N]scut în 1923, deci cu 6 ani mai mic decât 
Dinu, Valentin a avut o copil]rie \i o adolescen[] în care 
educa[ia bun] s-a combinat cu povara grijii excesive pe 
care p]rin[ii i-o purtau, inevitabil, fratelui precoce.

Iar Dinu nu era doar d]ruit cu geniu, ci era \i 
boln]vicios. Deci, nu unul, ci dou] motive grele pentru 
care mama lor – în special ea, fiindc] tat]l era o fire 
anxioas] \i introvertit] – ar fi putut s]-i acorde o aten[ie 
suplimentar].

S] fi mocnit, în temperamentul de lider pe 
care Valentin avea să-l dezv]luie la maturitate, nevoia 
de a demonstra c] nu e mai prejos decât fratele s]u? 

 

Psihologii pot r]spunde la aceast] întrebare.
Ce \tim cu certitudine ast]zi este c], dup] 

plecarea lui Dinu din [ar], dar mai ales dup] moartea 
lui Dinu, Valentin a ales un drum pe cât de surprinz]tor 
– date fiind familia din care provenea \i mediul în care 
fusese educat –, pe atât de recompensator în raport cu 
energia sa vital] \i capacit][ile sale intelectuale.

Dar să nu anticipăm.

Ana Lipatti şi Valentin. Cadru realizat de Dinu 
Lipatti, care era pasionat de fotografi e.

 Dinu \i  Valentin trebuie c] au avut o copil]rie 
fericit] împreun].

P]rin[ii le erau s]n]to\i \i îi iubeau, tr]iau într-o 
cas] mare, îngriji[i de o doic] devotat], bulg]roaica 
Mariana – care a r]mas timp de 60 de ani al]turi de 
ei \i, în cele din urm], doar al]turi de Valentin, ultimul 
Lipatti –, se mi\cau în high-life-ul Capitalei \i, ca alte 
familii cu dare de mân], vara se refugiau la [ar], pe mo\
ia unde ei, copii de or]\eni, descopereau libertatea \i 
natura misterioas] a lumii.

Paradisul lor se numea Fund][eanca.
“E numele propriet][ii pe care tata o avea în 

comuna Glâmbocata, azi comuna Leordeni în jude[ul 
Arge\, la kilometrul 89, pe vechea \osea Bucure\ti-
Pite\ti.

Cu mama \i cu Dinu ne duceam în fiecare var] 
la Fund][eanca, unde ne instalam cam pe la sfâr\itul lui 
iunie \i st]team pân] la 9 septembrie, când serbarea 
zilei onomastice a mamei punea cap]t vacan[ei. (...)

Fund][eanca era locul tuturor vr]jilor, locul 
muzicii \i al lecturii, al p]durii str]b]tute c]lare, al nop[ilor 
cu lun] plin] în care tata prefera s] doarm] pe o banc] 
în parc, al mirosului amar de nuci sau cumplit de dulce 
al teilor, al câinilor credincio\i \i zburdalnici, al bucuriilor 
autentice.

La începutul anilor ‘30. Dinu absolv] 
Conservatorul din Bucure\ti la numai 15 ani, iar în 
1933 – la 16 ani, deci – sus[ine deja concerte la Ateneul 
Român.

Dac] facem zoom in, îl vedem pe un afi\ din 
ianuarie ‘33 care anun[] c] el va interpreta Concertul 
nr. 1 în mi bemol major de Liszt, iar, în martie a aceluia\i 
an, îl g]sim pe scen], tot la Ateneu, cu Concertul în mi 
minor de Chopin.
  Toate astea se întâmplau într-o Românie care 
se uita la Franța cu recuno\tin[], ca la sora mai mare, 
sora-model. În saloanele cu preten[ii ale Bucure\tiului 
se vorbea limba francez].

În acest context, Ana Lipatti decide c] Dinu 
trebuie s]-\i continue studiile pianistice la Paris. O 
femeie ambi[ioas] \i voluntar] simte c] România nu-l 
mai încape pe fiul cel genial.

F]r] s] [in] cont de ezit]rile so[ului s]u, ea =\i 
impune voin[a: familia Lipatti vinde una dintre casele din 
Bucure\ti \i cump]r] un apartament în cel de-al VI-lea 
arondisment al capitalei franceze.

Din 1934 pân] în vara lui 1939, mama \i cei doi 
fii vor locui pe Rue Saint-Romain, la num]rul 9.

Înscris la École Normale de la Musique, Dinu 
studiaz] interpretare cu cel mai mare pianist francez al 
vremii, Alfred Cortot, iar compozi[ie, cu Nadia Boulanger, 
pe care are s-o declare “mam] spiritual]”.

E ca \i cum un IT-ist român din zilele noastre ar 
fi fost cooptat în echipa restrâns] a lui Steve Jobs. 

Închipui[i-v] c] ave[i acces nu doar la cei mai 
buni profesioni\ti din domeniul pe care vi l-a[i ales, ci c] 
intra[i într-un grup în care schimb] idei cei mai buni dintre 
to[i. De pild]: la Paris, în salonul unei prin[ese, micul 
prin[ al pianului îi cunoa\te, printre al[ii, pe Paul Valéry \i 
pe Antoine de Saint-Exupéry.

vobea de la el sau de la Dumenzeu?” Si cate poate alte 
lucruri i-or fi  trecut femeii prin cap si cu toate acestea a 
continuat…a aplecat vasul ei spre buza altui vas si uleiul 
a inceput sa curga si a umplu vasul…femeia s-a uita 
mirata la copiii ei si din privire a cerut inca un vas…a 
aplecat din nou tematoare vasul ei si uleiul a inceput sa 
curga…si apoi spre alt vas…si altul…si altul…

Copii ii aduceau vase goale, femeia turna din 
vasul ei si Dumenzeu infaptuia imposibilul. “Mai sunt 
vase goale? Mai da-mi unul…!” “Mama, nu mai sunt, 
nu mai e nici unul gol…” si atunci uleiul s-a oprit.

Credinta lor i-a salvat…credinta lor in lucrarea 
si puterea lui Dumnezeu i-a pus in fata unei experiente 
unice. Miracolul pe care l-au trait a fost apoi spus de mii 
si mii de ori…pana in zilele noastre si dupa noi.

Dumnezeu si-a arata harul sau exact cate vase goale 
au fost. Nici mai mult nici mai putin… Dumnezeu a implinit 
exact nevoia ei, nici o picatura in plus sau in minus.

 Cum te increzi in Dumnezeu in aceste vremuri 
ciudate? Il onorezi cu ascultarea ta in fata situatiilor de criza 
prin care treci. Ascultarea si credinta ta il onoreaza pe El si 
Il pune in situatia de a-si descoperi Puterea si Gloria Sa.

Astazi nesiguranta ne inspaimanta, fragilitatea 
mediului in care traim aduce neliniste. Si fata de aceasta stare 
incepem sa cautam si sa promovam un crestinism fara riscuri. 
Alegem sa ne incredem in ceea ce stim, ceea ce avem, ceea ce 
am invatat, in familie, in rude, in prieteni, …insa fara credinta 
in Dumnezeu este imposibil sa-i fim placuti.

Uneori, cand trecem prin situatii extrem de 
difi cile, simtim ca suntem victimele circumstantelor. 
Cand suntem intr-o situatie din care nu vedem scapare, 
nu stim ce sa facem si totul pare imposibil. Si am tendinta 
de a ma vedea o victima a circumstantei si il blamez pe 
Dumnezeu care nu e drept. Te intrebi „De ce a ingaduit 
Dumnezeu acest lucru? Este simplu privitor? Voi trece cu 
bine mai departe?”

Intr-o perspectiva crestina intelegem ca acest 
Dumnezeu care a creat Pamantul nu l-a lasat apoi de 
capul lui. El este inca deasupra oricaror evenimente. 
Cum ramane cu tsunami, cutremure, atacuri teroriste, 
etc? Este Dumnezeu si in astfel de catastrofe? Daca poate 
sa existe un tsunami sau daca un cutremur poate sa aiba 
loc in afara voii lui Dumnezeu, inseamna ca exista ceva 
mai puternic decat Dumnezeu. Si lucrul acesta nu este 
adevarat. Vor fi  lucruri pe care noi nu le vom intelege – 
si nu putine. Dar nu scrie nicaieri in Biblie ca trebuie sa 
inteleg tot ce face Dumnezeu.

„Caile Mele nu sunt caile voastre“ (Isaia 55:8) 
„Gandurile Mele nu sunt gandurile voastre. Gandurile Mele 
sunt mai presus de gandurile voastre. Si caile Mele sunt mai 
inalte decat caile voastre.“ Asadar, eu stiu ca sunt lucruri pe 
care nu le voi intelege niciodata. Dar sunt multe pe care le 
putem intelege, daca ne-am opri sa ne gandim la ele. 

Exista un vechi cantec crestin care spunea 
ca vom intelege mai bine totul atunci cand sfi ntii lui 
Dumnezeu vor fi  adunati acasa si cand vom povesti cum 
am biruit. Atunci vom intelege mai bine. 

Domnul Isus Christos spune: “ceea ce este cu 
neputinta la oameni este posibil la Dumnezeu.” Credinta mea 
si a ta indiferent de marimea ei poate pune in miscare Cerul. 

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

(continuare  din pagina 6)

CRIZA DE ULEI

În timp ce Dinu absoarbe \i se las] absorbit 
de muzic], determinându-l pe unul dintre profesorii săi, 
Paul Dukas, s] spun] c] românul este cel mai bun elev 
al s]u \i c] întrevede în el un al doilea Enescu, Valentin 
ia lec[ii de art] dramatic] \i de dic[ie cu Denis d’Ines, de 
la Conservatorul parizian:

“El m-a înv][at cu r]bdare s] vorbesc fran[uze\
te ca francezii. Adic] s] m] descotorosesc de accent, de 
vibrarea puternic] a consoanei r, s] frazez cum trebuie, 
s] nu confund vocalele închise cu cele deschise, pe 
cele lungi cu cele scurte. M-a înv][at apoi s] în[eleg 
în profunzime un text dramatic \i s]-l joc f]r] efort 
aparent.

Am muncit mult, cu o pl]cere imens] \i cu 
sentimentul de a intra treptat într-o lume mirific]: am fost 
pe rând Scapin, Sosie, Figaro, Cyrano sau don César 
de Bazan... |i cred c] a\ fi devenit un destul de bun 
«pensionar» al Comediei Franceze, dac] evenimentele 
din 1939 nu ar fi curmat aceast] prim] voca[ie.”

VA URMA

http://www.blog.punctul.com/
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Despre (ne)încredere
de Andrei PLEȘU

Exasperat de „stabilitatea“ nefastă a relelor 
naţionale, îmi permit să reiau, cu oarecari 
modifi cări, un articol scris acum zece ani. 
Se va vedea că n-am evoluat aproape deloc. 
Şi că absenteismul electoral nu se explică 
doar printr-un civism somnolent, ci şi prin 
indigenţa lumii noastre politice, inaptă să 
convingă, să stimuleze adeziunea, să ofere 
soluţii credibile.
Regimul democratic e bun, cu condiţia să 
fi i mereu cu ochii pe el. Cu alte cuvinte, 
instituţiile democratice funcţionează 
mulţumitor, numai dacă nu te laşi orbeşte 
pe mîna lor, dacă nu le idolatrizezi, dacă 
le tratezi cu o principială neîncredere. 
Aceasta este, în mare, teza ultimei cărţi 
publicate, în toamna trecută (2006), 
de Pierre Rosanvallon (La Contre-

démocratie. La politique à l’âge de la 
défi ance). S-ar zice că, pentru a obţine un 
binom politic funcţional, trebuie să combini 
legitimitatea guvernării cu o suspicioasă 
veghe cetăţenească. Cetăţeanul civilizat 
nu se poate limita la rolul de simplu 
elector (asumat o dată la patru, cinci sau 
şapte ani). Important e ce face în intervalul 
dintre alegeri: cum supraveghează Puterea, 
cum împiedică derapajele ei, ce formulă 
instituţională găseşte pentru a-şi exercita 
ofi ciul de judecător al Puterii, dincolo 
de votul periodic de care dispune. Cînd 
votează, alegătorul livrează legitimitate şi 
încredere. Dar de îndată ce aleşii săi s-au 
instalat la vîrf, alegătorul responsabil le 
va retrage destul de repede încrederea sa, 
obligîndu-i, astfel, să o merite, clipă de clipă. 
Legitimitate şi neîncredere, aceasta pare să fi e 
reţeta optimă a unei guvernări democratice. 
Ideea în sine nu e foarte originală (să ne 
amintim de o defi niţie a lui Alain, atît de 
puţin citit astăzi, din păcate: „Democraţia 
e contraputere instituţionalizată“). Dar 
perspectiva istorică şi analizele de detaliu 
fac din cartea profesorului francez un 
excelent instrument de lucru. În plus, Pierre 
Rosanvallon nu se opreşte la observaţiile 
de mai sus. El admite, într-un al doilea pas, 
că abuzul neîncrederii e la fel de periculos 
ca şi încrederea tîmpă. Neîncrederea 
trebuie dozată cu înţelepciune şi organizată 
riguros. Altfel, ea produce distorsiuni greu 

de rectifi cat şi riscă să sfîrşească în anarhie. 
Guvernele alunecă spre moliciune şi 
timiditate de teama intransigenţei publice, 
iar societatea civilă (şi cea mediatică) 
adoptă maniere autoritare, de natură să-i 
dea un aer guvernamental.

Două sînt efectele negative ale excesului 
de neîncredere, pe care le ia în discuţie 
Rosanvallon: populismul şi ceea ce el 
numeşte „l’impolitique“. Populismul are 
cîştig de cauză cînd Puterea e în asemenea 
măsură compromisă, descalifi cată, 
demobilizată, încît demagogia promisiunilor 
şi a injuriei se poate manifesta din plin. 
Cît despre „l’impolitique“, am putea 
sugera versiunea românească a lehamitei. 
Cetăţeanul e sătul de clasa politică în 
ansamblul ei şi de acţiunea politică în 
genere. E dezamăgit pînă la dezangajare 
totală. Neîncrederea dusă prea departe 
pune, deci, în calea naţiunii două capcane: 
una retorică şi una psihologică. Pe de o 
parte credulitatea disperată, pe de alta 
demisia civilă. 

România de azi e, în acest context, un 
caz de manual. (…) Instituţiile puterii au 
comis, cu spirit de sistemă, toate greşelile 
pe care trebuiau să le comită pentru a pierde 
încrederea oamenilor. Iată cîteva:

● Au încurajat convingerea tuturor că 
guvernarea e o afacere strict electorală, cu 

obiective de ordin privat. 
● Au încurajat convingerea tuturor că lupta 
de partid e, pentru politicieni, mult mai 
importantă decît gestiunea efi cientă a ţării. 
● Au practicat o politică de cadre 
iresponsabilă, distribuind benefi cii şi 
recompense, indiferent de competenţă şi 
rezultate. Miniştrii buni (cînd există) sînt, 
de regulă, evacuaţi sau blocaţi din punct de 
vedere funcţional (…). Sînt promovaţi, în 
schimb, inşi care nu pot invoca în favoarea 
lor decît propriul anonimat. 

● Strategiile de păstrare a puterii au înlocuit 
cu totul preocuparea pentru strategii 
convingătoare de exercitare a ei. 

● Separarea puterilor a evoluat spre 
fragmentarea lor, respectiv spre 
necoordonare şi confl ict. „Opoziţia“ şi 
„Puterea“ au căpătat o distribuţie confuză. 
În opoziţie se dau lupte pentru puterea 
internă, mai mult decît pentru accesul la 
guvernare, iar în teritoriul Puterii apar 
facţiuni de opoziţie. Şi altele. Rezultat: nici 
o formaţiune politică nu mai poate pretinde 
că se bucură de o încredere publică reală. 
La orizont se întrevăd populismul victorios 
(pomana electorală, „abuzarea“ psiho-
economică a alegătorilor) şi lehamitea 
(masiva neparticipare la alegeri). Quod 
erat demonstrandum.

2.11.2017 /adevarul.ro

Expoziție de carte și lansarea Zonei Libere de Totalitarism IV. Monica 
Lovinescu – Norman Manea – Angela Furtună 

(continuare  din pagina 7)

Zilele Monica Lovinescu ... Proiectul Zilele Monica Lovinescu a fost 
inițiat de scriitoarea Angela FURTUNĂ în 
anii 2005-2006. Tot ea a inițiat ulterior și 
Premiul Național Monica Lovinescu și Virgil 
Ierunca. Juriul internațional al evenimentelor 
și premierilor este condus de Acad. Basarab 
Nicolescu (Paris, Cluj), iar de-a lungul 
timpului din juriu au făcut parte Dennis 
Deletant (Georgetown University), Vladimir 
Tismăneanu (Maryland University), Cassian 
Maria Spiridon, Tudorel Urian, Gheorghe 
Grigurcu, Corin Braga, Al. Călinescu, 
Antonio Patraș, Doina Jela, Angela Furtună 
și alții. Premiile Naționale au răsplătit 
activitatea unor personalități notabile : 
Nicolae Manolescu, Vladimir Tismăneanu, 
Doina Jela, Radio Europa Liberă, Cassian 
Maria Spiridon, Gheorghe Grigurcu. 
Premiul Speranță pentru Democrație a fost 
oferit unor tineri de excepție, unul dintre ei 
fi ind fălticeneanul Bogdan Baciu.

Angela FURTUNĂ, Inițiatoare proiect 
și coordonator proiect Zilele Monica 
Lovinescu și Premiul Național Monica 
Lovinescu și Virgil Ierunca

Cripta Lovinescu de la Falticeni

Canada ELIMINĂ vizele 
pentru românii care stau 

cel mult 6 luni / 
Autorizaţia de care vei 
avea nevoie, după 1 
decembrie, dacă vei 
călători cu avionul

Ministerul Afacerilor Externe informează că, 
de la 1 decembrie, autorităţile canadiene vor 
elimina cerinţa obligativităţii vizelor pentru 
cetăţenii români care nu intenţionează să 
aibă şederi mai lungi de şase luni pe teritoriul 
statului nord-american.

Eliminarea vizelor se referă la călătoriile în 
scop turistic, pentru vizitarea familiei sau a 
cunoştinţelor sau pentru interes de afaceri.

Ministerul subliniază că persoanele care vor 
să intre sau să tranziteze Canada pe calea 
aerului după 1 decembrie trebuie să obţină 
totuşi o Autorizaţie electronică de călătorie 
(Electronic Travel Authorization – eTA).

”Autorizaţia electronică de călătorie (eTA) 
reprezintă o cerinţă obligatorie pentru toţi 
cetăţenii străini exoneraţi de obligativitatea 
deţinerii vizei, care tranzitează sau călătoresc 
în Canada pe calea aerului. Autorizaţia 
electronică de călătorie (eTA) are o valabilitate 
de 5 ani (sau, după caz, până la expirarea 
valabilităţii paşaportului) (...) Persoanele 
care intenţionează să intre în Canada pe 
cale terestră (autoturism, autobuz, tren) 
sau maritimă (la bordul unei ambarcaţiuni, 
inclusiv al unui vas de croazieră), ulterior 
datei de 1 decembrie 2017, trebuie să 
deţină doar un paşaport valabil, fără a mai fi  
necesară obţinerea autorizaţiei electronice de 
călătorie”, mai precizează sursa citată.

http://adevarul.ro/
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Intelectualul critic și derapajele morale

europalibera.org/ 14.11.2017

Leszek Kołakowski anunța astfel declinul 
tentațiilor oraculare și regresia acelei boli 
care poate fi  numită idolatria politicii: 
„Există mult mai puțină voință de a oferi 
sprijin necondiționat ideologiilor defuncte 
și mai multă înclinație pentru distanțarea de 
chestiunile politice, dublată de consecința 
logică a retragerii în zone mai sigure și 
mai specializate. Ca urmare, probabil 
că avem acum mai puțini lunatici și 
escroci infl uenți, dar și mai puțini mentori 
intelectuali”. (vezi Leszek Kołakowski, 
Modernity on Endless Trial, Chicago: 
University of Chicago Press, 1990)

Personal, consider că intelectualii chiar au 
șansa de a fi  direct implicați în reformarea 

sferei publice în Europa postcomunistă și 
pretutindeni. Ei trebuie să-și ia în primire 
rolul vital de pedagogi civici. Tot ei 
abordează situațiile alarmante înarmați 
cu experiența a patru decenii de umilințe, 
autofl agelări și renașteri morale. Ei vestesc 
înțelepciunea neconvențională în calitate 
de spărgători de tabuuri și practicanți ai 
unei arte politice diferite.

Câtă vreme nu există o clasă politică 
credibilă, câtă vreme partidele politice 
rămân incapabile să formuleze interese 
distincte în lumina unor ideologii 
distincte, intelectualii vor rămâne 
necesari în continuarea tranziției 
democratice. Conștientizarea propriei lor 
indispensabilități explică de ce anume 
nu capitulează intelectualii publici. 
Pentru că au făcut atât de mult pentru 
prezervarea valorilor comunicării libere 
încât nu pot pur și simplu să abandoneze 
corabia și să lase sfera publică pe mâna 
aventurierilor, mafi oților și șarlatanilor. 
Este adevărat că această dedicare în 
slujba politicii presupune ca intelectualii 
să se profesionalizeze, iar unii dintre ei ar 
putea să trebuiască să renunțe la timpul 
pe care îl acordă creației artistice. Dar 
este acest sacrifi ciu mai puțin meritoriu 

decât cel pe care l-au făcut intelectualii în 
timpul vechiului regim?

Este extrem de important ca intelectualii 
să fi e critici cu derapajele morale ce 
pun în pericol democrațiile lipsite de 
experiență. Ei sunt cei care au suferit 
cel mai dramatic consecințele limitărilor 
libertăților de bază, în special libertatea 
informației și a expresiei, și nu avem 
de ce crede că ei vor uita atât de repede 
prețul pe care au trebuit să-l plătească 
pentru aceste lipsuri. Dacă ei trebuie să 
evite tentațiile auto-gratifi cării, tot ei 
trebuie să evite și sentimente de impotență 
istorică autoinduse. Deși nu sunt nici pe 
departe atotputernici, intelectualii liberali 
din regimurile postcomuniste rămân 
depozitarii speranței democratice. Ei sunt 
cei care pot preveni derapajul către excese 
tribaliste și le pot reaminti concetățenilor 
lor faptul că revoluțiile din 1989 nu au 
avut loc pentru a crea noi penitenciare 
pentru gânditorii non-conformiști. 
Nefi ind nici complet învingători, nici 
complet perdanți, intelectualii pot preveni 
degenerarea revoluțiilor democratice 
într-o luptă extraordinară pentru resurse, 
reglări de conturi mai vechi, pentru 
suprimarea ori falsifi carea grotescă a 

entuziasmului de masă.

Este încă prea devreme pentru a scrie 
necrologul intelighenției critice est-
europene. Fără aceste contribuții, 
revoluțiile glorioase ale anului 1989 ar 
fi  fost mai puțin grandioase. Abdicarea 
de la ele ar afecta foarte serios șansele 
democrației într-o regiune încă frământată 
de resentimente atavice și spaime 
premoderne.

În fi ne, pare că asistăm la o renaștere a 
mișcărilor etnocentrice, care pot fi  văzute 
inclusiv în state foarte prospere, acolo 
unde votul în această direcție ajunge la 
zece, cincisprezece procente din totalul 
populației. Cred că a fost unul dintre 
miturile sociologiei acela conform căruia 
prosperitatea economică și alte evoluții 
ale modernizării suprimă în vreun chip 
un număr de nostalgii și nevoi mitologice, 
așa cum s-a văzut chiar în Europa de Vest 
în ultimul timp—varietăți de noi ori vechi 
naționalisme care i-au neliniștit pe mulți 
oameni.

O voce de dincolo de stele

La data de 28 Octombrie, comunitatea din Portland s-a bucurat de prezența unei 
personalități de excepție, cunoscută pe plan internațional pentru talentul său de a cânta. 
Numele ei este Laura Bretan. Are doar 15 ani. Ce a făcut-o recunoscută la nivel global, 
este vocea ei, unică în lume, o voce angelică. Am stat puțin cu ea de vorbă după acest 
eveniment. Este o tânără obișnuită, careia îi place tot ce i-ar plăcea unei tinere de vârsta 
ei, însă este de o modestie inedită. Ca să poată să călătorească la diferite evenimente, 
face școala acasă. Învăță cântece noi, studiază muzică și merge la biserică. Îi place să se 
joace în aer liber cu frații și verișorii ei, îi place să citească, să călătorească și să-i ajute pe 
alții. Vorbește fl uent engleza și româna. A donat câteva dintre câștigurile sale anterioare, 
inclusiv cea de la concursul Apollo Theatre NY la o fundație “Safe Haven”, care ajută 
oamenii străzii. Ea recunoaște că darul de a cânta, vocea ei,  este un dar de la Dumnezeu, 
de care nu se rușinează să Îi rostească numele în fața mulțimilor de persoane în jurul 
lumii. 

Laura a fost aleasă în calitate de ambasador al Star of Hope International, o 
organizație care îi ajută pe copiii cu dizabilități, orfani și săraci în multe țări ale lumii, 
inclusiv România.. Fundația în prezent ajută 44 000 de copii! 

Această organizație, la inițiativa Laurei, a organizat sâmbătă seara, 28 
octombrie,  la biserica Philadelphia din Portland, un program de strângere de fonduri. La 
program au participat mai mulți cântăreți, printre care grupul The Messengers,  Otto și 
Teo Pascal din România și Corul de Tineri al bisericii Philadelphia, dirijat de Ani Petraș. 
Programul a fost condus de către Gabi Hada.

Laura a interpretat 6 cântări maiestuoase, dintre care una este piesa care îî place 
cel mai mult: “Rugăciunea Domnului” (The Lord’s Prayer). Cuvintele cântecelor, cât 
și vocea ei unică, a atins un nivel melodic uimitor. Tonurile muzicale le-a intonat cu o 
ușurință naturală pe care numai o forță divină poate să le inspire și să le acompanieze. 
Vocea ei clară, angelică, a atins multe sufl ete.

Laura este recunoscătoare părinților ei, care o susțint la toate evenimentele, dar 
forța nevăzută care o motivează foarte mult, este meomoria bunicului ei care a plecat 
dintre noi dincolo de stele, în ianuarie 2016

Tânăra s-a născut la Chicago în aprilie 2002. Încurajată de mama ei, Laura a 
început să cânte în biserica locală când avea doar patru ani. La cinci ani a început să cânte 
la pian. A participat și a câștigat numeroase concursuri și competiții.

Laura a început o cursuri vocale în 2015 cu mezzo soprana Nicoleta Roman, 
artistă lirică a Orchestrei Simfonice din Chicago.
 Câteva din perfomanțele Laurei:

a participat și a câștigat “Românii au Talent” (iunie 2016)• 
s-a califi cat ca Finalistă al Americanii Au Talent 2016 (a primit un buzzer de aur • 
de la Mel B. care a trimis-o direct în show-urile live). Videoclipul a adunat peste 
38 de milioane de vizionări pe YouTube.
a interpretat cu renumiții tenori Il Volo în septembrie 2016.• 
a primit premiul “The Voice of an Angel” de la Fundația Safe Haven (iulie • 
2016). 
a primit un premiu de excelență pe 1 octombrie, la Roma, Italia, de la Organizația • 
Pro Patria în cadrul Festivalului Internațional.
a cântat cu David Foster în Beverly Hills pentru Gala FDIF. Acesta a încurajat-o • 
și ia spus că “nu a mai auzit niciodată o voce atât de puternică de la o persoană 
atât de tânără”
a jucat pentru Gala de Aniversare a Proiectului Harmony la Opera Omaha. Ea • 
a fost invitată să joace cu Andre Rieu și să participe la emisiuni TV în Europa 
și China!

a fost prezentă ca invitat special la The Voice Jr în România.• 
a participat la gala Fundației pentru Cancer Research din cadrul Universității din • 
Chicago.
a interpretat pentru aniversarea a 100 de ani de la Boystown din Omaha și cu • 
David Foster la Conferința Globală Milken din cadrul Hilton Beverly.
a fost nominalizată și a câștigat un premiu foarte special în Italia pentru cântări. • 
Ceremonia va avea loc la Vatican.
a  interpretat și în Germania pentru “It’s Showtime”:• 
a apărut în calitate de invitat special pentru convenția “Choice Hotels” din Las • 
Vegas, pe data de 9 mai.
a jucat cu David Foster în data de 13 mai la Sony Pictures Studios pentru • 
strângerea de fonduri pentru sindromul Duchenne.
a cântat cu fi ul lui Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, pentru Gateway for Cancer • 
organizată de Cancer Treatment of America.
și-a împărțit darul pentru “Gala Happy Hearts Foundation” din iunie.• 
a cântat în Toronto, Canada cu Stephan Moccio• 
a fost aleasă ca Anne, rolul principal din “Aria pentru Albrights”, din fi lmul de • 
scurt metraj care a fost prezentat la Festivalul de Film de la Louisiana.
a jucat pentru evenimentul spitalului Shrine, susținut recent de Arts4kids.• 
a interpretat în Cluj, România, cu Orchestra de Operă și Filarmonică, într-un • 
concert mare în aer liber, în centrul orașului.
a interpretat cu Simfonia 2 Vibes la Hard Rock Cafe București.• 

Dumnezeu i-a dat Laurei un talent deosebit: vocea. Tânăra stea este încântată 
că poate aduce bucurie în inimile atâtor oameni prin vocea ei. Primește mii de mesaje pe 
rețelele de socializare de la oameni din întreaga lume, spunându-i ce impact mare au avut 
cântecele interpretate de ea în viața lor și cât de mulți dintre ei au fost atinși până la lacrimi 
de vocea ei! Una din preocupările sale, încă de la această vârstă fragedă, este pasiunea de 
ajuta pe cei mai triști ca noi, pe copiii săraci și orfani. Aceasta a devenit o virtute care o 
caracterizează pe Laura.

de Marcel URS

http://europalibera.org/
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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 ȋnvins 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.

Omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu. 
“Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut 
după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte 
femeiască i-a făcut. ” (Geneza 1:27). 

(continuare  în pagina 20)

Vizită ofi cială la Portland

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, cu membri ai 
echipei Ambasadei și Consulul General al României la Los Angeles, Cosmin Dumitrescu 
au efectuat o vizită de lucru în zona Portland Oregon. Programul vizitei nu a fost extins la 
întâlniri de lucru cu cetățenii privind serviciile consulare. 
 La întâlnirea cu lideri membri ai comunității românești de afaceri și a lideri 
spirituali (Romanian Community Business and Spiritual Leaders Meeting), am fost 
invitat ca reprezentant al publicației Romanian Times, și vă comunic câteva spicuiri ale 
întâlnirii. 
 Domnul Ambasador a luat cuvântul spunând printre altele: Am venit cu drag la 
Portland pentru a încerca sa înțeleg mai bine, la fața locului, problemele dumneavoastră, 
ale comunității,  pentru a mă întâlni cu ofi cialități locale ca să le prezint aceste probleme 
ca și administrația locală, americană,  sa fi e mai conștientă de prezența diasporei și 
nevoile curente ale ei. Am avut întâlnire cu primarul, ofi cialități locale, oameni de afaceri, 
reprezentanți ai unor companii locale.

Pot afi rma și de data asta că avem o prezență 
considerabilă a tehnicii americane în 
România. Explorarea gazelor de la Marea 
Neagră e un benefi ciu palpabil, care în 
următorii 20 de ani va deveni una din cele 
mai mari investiții americane în Europa. 
Urmează a se lua decizia în următoarele 
luni pe baza rezultatelor cercetărilor 
actuale făcute. Ford și-a extins operațiunea 
la Craiova, avem mai multe companii din 
agricultură, mai nou companii în domeniu 
IT au venit în România,  punând astfel în 
mișcare potențialul nostru din țară. Recent 
am avut 110 companii americane care au 
avut oportunitatea să intre în cooperare cu 
companii românești.

 Dimensiunea intereselor diasporei, a cetățenilor români este prioritatea zero. Vechea 
problemă, a vizelor, e un context extrem nefavorabil de discuții. Nu e cazul să exagerăm, 
în promisiuni,  dar actuala administrație americană are o politică pe care și-a exprimat-o 
public, extrem de conservatoare, în legătură cu imigrația, frontierele. Evenimentelor 
dramatice recente au alimentat și mai mult abordarea vizelor. Cu toate acestea, avem o 
oportunitate specială având o structură pozitivă de cooperare, putem spune că se va câștiga 
și economic prin acest lucru. Consider că ar fi  și interesul american să acționeze favorabil 
din punct de vederea moral și economic. Acest tip de  argumentare îl folosesc ori de câte 
ori am ocazia să mă întâlnesc cu membri ai Congresului și Administrației Americane.
 Avem planuri mari în cadrul parteneriatului Americano - Român. Suntem o țară 
cu sentimente puternice americane, pe care trebuie să le menținem mai ales în actuala 
conjunctură internațională. Suntem cea mai mare țară din Europa sud-est și alături de 
Polonia e foarte important a vedea relațiile americane și prin această prismă.
 Anul viitor împlinim 100 ani de la Marea Unire. Să fi m solidari în mesaj și la 
nivel local. Să lucrăm împreună și pentru acest eveniment mare în istoria țării.
 Pastor al Bisericii Penticostale ”Filadelfi a” Portland, Vasile Cîmpean, a mulțumit 
organizatorilor cât și delegației și a cerut sprijinul Ambasadei cu privire la organizarea 
referendumului de  protejarea familiei. Ambasadorul și Consulul General și-au exprimat 
sprijinul în organizarea referendumului, cerând și o mobilizare mai mare a cetățenilor 
români de participare la vot. 
 Domnul Consul General și-a exprimat bucuria de a fi  în Portland spunând că 
este într-un dialog continuu cu cetățenii români din zonă prin publicația Romanian Times. 
Planifi căm să publicăm informații de interes pentru cititori și să aducem la cunoștința 
tuturor celor interesați schimbările pozitive ale  serviciilor pe care le oferim cetățenilor 
români.
 Portalul econsulat.ro e cel mai modern sistem de asistență consulară. Am 
rugămintea ca fi ecare dintre dumneavoastră să îl faceți cunoscut. E dovedit ca fi ind cea 

mai efi cientă metodă de colaborare reciprocă, e după nivelul american și adaptat la 
cerințele cetățenilor. Evită deplasările inutile la Consulat. Cetățeanul primește confi rmarea 
autenticității actelor. In urma validării documentelor cetățeanul poate face programarea 
convenabilă și poate solicita ca documentele fi nale să fi e trimise prin poștă la adresa de 
reședință.
 Ne confruntăm cu distanțele mari care ne despart. Pentru a avea un ofi ciu 
consular local avem nevoie de 40 mii de cetățeni înregistrați în zona respectivă alături de 
consolidarea unor interese economice. Contribuția cetățenilor români la dialog e foarte 
importantă. Recent Ministerul pentru Românii de Pretutindeni estima la peste 10 milioane 
de români înafara granițelor țării. 
 E un interes crescător pentru obținerea unui pașaport românesc în rândul 
comunităților românești, și mai nou a comunităților evreiești de a-și lua cetățenia română 
cunoscând marele avantaj de a deveni automat cetățeni europeni. Avem tot mai multe 
solicitări de acte ale românilor care doresc să se retragă defi nitiv în România.

 Ambasada, consulatele au pagini 
de acces pe internet cu foarte multe 
informații referitor la toate domeniile de 
interes a cetățenilor.
 Suntem conștienți de neplăcerile 
cetățenilor că atunci când sună la 
Consulate nu se răspunde la telefon. 
Acel număr de telefon sună la București. 
Acolo trebuie să fi e cineva la telefon, să 
răspundă
 Pe paginile de internet ale 
Consulatelor aveți 99 la sută din 
răspunsuri la întrebările potențiale. Vă 
rog să-i ajutați pe cei ce nu pot folosi ușor 
aceste pagini de internet să le acceseze.

 Lucrăm la îmbunătățirea cadrului legal de rezolvare a multor situații. Estimăm 
pe teritoriul American peste 1 milion de români și căutăm soluții ca ei să aibă posibilități 
mai ușoare de rezolvare a problemelor cu care se confruntă. România e o țară care ține la 
cetățeni. Noi trebui să-i sprijinim cu tot ce putem. Așteptăm sprijinul dumneavoastră de 
informare și totodată vă rugăm să înțelegeți că respectarea legii nu poate fi  negociată.
 Propunerile dumneavoastră le luăm în considerare. Avem nevoie de un schimb 
de informații. La adresa de email losangeles.cons1@mae.ro răspunde întotdeauna un 
consul, chiar consulul general și vă rugăm să ne contactați.
 Păstorul Bisericii Adventiste din zona Portland, Daniel Ciobanu, a solicitat 
găsirea unor posibilități mai adecvate de identifi care a dreptului de participare la vot și 
găsirea posibilităților de echivalare a studiilor din România în State.
 În ce privește exercitarea dreptului de vot, e nevoie, conform legii de pașaport 
valabil sau carte de identitate valabilă.
 Domnul Consilier, Gabriel Rotaru, de la Ambasadă a intervenit spunând că 
trebuie să reamintim cetățenilor că e necesar reînnoirea actelor românești și nu trebuie 
așteptat până la alegeri, când timpul devine foarte scurt. 
 Domnul Consul General a comunicat că și la votul prin corespondență trebuie sa 
te reînscrii de fi ecare dată demonstrând autenticitatea actelor.
 Referitor la educație, domnul Ambasador a subliniat că educația este parte 
a dialogului bilateral. În ce privește recunoașterea diplomelor, depinde și de calitatea 
universității care emite diploma. Lucrăm la realizarea unui acord între România și SUA 
în această direcție. La ora actuală trebuie respectate standardele atât în America, România 
și Europa. 
 Pastorul Daniel Ciobanu a scos în evidență proiectul Spitalului Adventist din 
Loma Linda de a construi un spital la Târgu Mureș și rezolvarea celor de mai sus va fi  un 
prilej foarte bun de colaborare.

IDENTITATEA (9)

 (continuare din numărul trecut)

Corpul uman este de o complexitate și o 
inteligență care ar trebui să aducă pe orice om într-o 
stare de  reverență în fața Creatorului său. Spunea 
profesoara mea de biologie: „dacă ar fi  să descriu 
procesul de formare a DNA-ului într-un cuvânt aș spune 
că este un MIRACOL.” Corpul uman este o etalare a 
frumuseții splendorii divine. În medie, în fi ecare zi: 
inima unui om bate de 100,000 de ori și pompează peste 
7,500 de litri de sânge, creierul generează mai multe 
impulsuri electrice decât toate telefoanele din lume, 
rinichii fi ltrează 180 litri de sânge, respiri de 17,000 
de ori și clipești de 28,000 de ori pe zi. Te-ai îngrijorat 
vreodată când ai mers la culcare că poate o să uiți să 
respiri ?  Parcă doar atunci când ne pierdem sănătatea 
apreciem cu adevărat aceste funcții normale ale trupului 
nostru, dar care sunt dea dreptul uimitoare.

Atunci când am devenit creștini, noi am 
început un proces de maturizare, proces în care învățăm 
să ne încredem în Dumnezeu pentru toate aspectele 

vieții noastre și învățăm să evităm cursele pe care 
Diavolul ni le întinde. Împăcați fi ind cu Dumnezeu 
și având această siguranță a mântuirii, noi tot putem 
să cădem în păcat. Dumnezeu care ne-a iubit când 
eram dușmanii Lui cu cât mai mult ne iubește și 
ne iertă acum.  “Dacă ne mărturisim păcatele, El 
este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi 
să ne cureţe de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9). Dar 
vedeți, trăirea în păcat nu este un stil de viață 
pentru noi creștinii, ci este un accident. Dacă ești 
creștin, iubești ce iubește Dumnezeu și urăști ce 
urăște El. Dumnezeu urăște păcatul. Dragostea ta 
pentru Dumnezeu te va păzi de căderea în păcat, 
și tot această dragoste te va aduce la pocăință de 
păcat atunci când cazi. Cu cât ne îndrăgostim 
mai mult de Domnul Isus și ne înțelegem scopul 
vieții noastre pe acest pământ, cu atât păcatul va 
fi  tot mai străin pentru noi. Când experimentăm 

(continuare  în pagina 20)
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Afl at în vizită în Portland, statul Oregon, 
ambasadorul George Cristian Maior 

a avut mai multe întrevederi 
dedicate investiţiilor americane în România

George Cristian Maior: Parteneriatul dintre Greenbrier și Astra Rail este o investiție 
majoră care susține dezvoltarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic 
România-SUA și demonstrează potențialul României ca principal partener al SUA în 
regiune, nu doar din punct de vedere politico-militar, ci și economic. 

Ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior, a avut, la 7 noiembrie 2017, 
o întrevedere cu reprezentanți ai conducerii companiei Greenbrier, la sediul central al 
fi rmei americane din Portland, Oregon. Din partea Greenbrier au participat la întâlnire: 
Jack Isselman, senior vice president pentru relații externe, Greg Bretzing, director pentru 
securitate globală și proiecte speciale. Principala temă de discuție a fost reprezentată de 
recentul acord, încheiat în luna iunie 2017, între Greenbrier și Astra Rail. Preluarea 
de către fi rma americană a facilităților de producție de la Arad, Turnu Severin și 
Caracal a dus la formarea celui mai mare producător de material rulant feroviar din 
Europa. Reprezentanții companiei Greenbrier au prezentat intențiile de dezvoltare 
pe termen lung ale acestui proiect, care au în vedere transformarea României în 
principala locație de producție pentru piața europeană și cele adiacente. 

Partea americană a arătat că Parteneriatul Strategic SUA-România în domeniul securității 
și apărării a creat o bază de încredere reciprocă, pe care pot fi  dezvoltate proiecte economice 
de anvergură. De asemenea, interlocutorii americani au apreciat în mod deosebit buna 
pregătire și capacitatea profesională a specialiștilor români, precum și sprijinul acordat de 
autoritățile române pentru fi nalizarea în bune condiții a acestui acord. 

Ambasadorul George Cristian Maior apreciat rolul acestei investiții majore în 
dezvoltarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic România-SUA, 
subliniind că acest proiect confi rmă încă o dată potențialul României ca principal 
partener al SUA în regiune, nu doar din punct de vedere politico-militar, ci și 
economic. Formarea Greenbrier-Astra Rail arată capacitatea României de a fi  baza 
unei strategii de extindere regională, centru principal de producție pentru întreg spațiul 
UE și numeroase alte piețe. De asemenea, ambasadorul României a încurajat compania 
americană să mențină un dialog permanent cu autoritățile române în vederea identifi cării 
de noi oportunități de extindere a activității și de consolidare a unei prezențe durabile în 
România. 

Ulterior acestei întâlniri, ambasadorul George Cristian Maior a avut o întrevedere cu Scott 
Goddin, director al Biroului din Portland al Departamentului Comerțului al SUA și James 
Newton, specialist în domeniul comerțului internațional din cadrul Administrației IMM-
urilor a Statelor Unite.

Cu această ocazie, ambasadorul României a prezentat recentele evoluții macroeconomice 
pozitive ale României și oportunitățile pe care le oferă țara noastră pentru investitorii străini. 
Totodată, a subliniat importanța organizării de către Departamentul Comerțului al SUA 
a recentei misiuni economice Trade Winds care a avut loc la București și perspectivele 
pe care acest eveniment le oferă dezvoltării relațiilor economico – comerciale dintre cele 
două țări. Un element principal al discuțiilor a fost reprezentat de posibilitatea organizării 
unor misiuni economice reciproce în vederea stabilirii de parteneriate între companiile din 
Portland și cele din țara noastră, îndeosebi companii mici și mijlocii.

Ambasada României în Statele Unite ale Americii
8 noiembrie 2017

Ambasadorul George Cristian Maior s-a întâlnit cu 
ofi ciali şi cu românii care lucrează la marile companii 

IT din statul Washington (Microsoft, Amazon), 
cu primarul oraşului Bellevue, cu reprezentaţii 

Boeing, și a susținut o prelegere 
la University of Washington

Cu ocazia vizitei la Seattle (statul Washington), ambasadorul George 
Cristian Maior, a avut o întâlnire cu reprezentanți ai companiei Amazon în cadrul 
căreia au fost discutate activitatea companiei americane în țara noastră și perspectivele 
de extindere a acesteia. George Cristian Maior a subliniat potențialul deosebit oferit 
de România în sectoare precum IT și cercetare – dezvoltare, dar și avantajul poziției 
geografi ce pentru ca Amazon să transforme țara noastră în centrul logistic principal 
pentru zona Central – Estică a Europei. Tony Chor, director și Tom Sullivan, director 
pentru relații publice internaționale, au subliniat faptul că România reprezintă o prioritate 
pentru Amazon, centrul de la Iași fi ind într-o continuă extindere (având în prezent peste 
900 de angajați), compania având planuri similare și pentru recent deschisul birou din 
București. De asemenea, cei doi au arătat că fi rma americană dorește să își diversifi ce 
programele de colaborare cu centrele universitare din țara noastră.

În continuarea programului de întâlniri, ambasadorul George Cristian 
Maior a efectuat o vizită la sediul companiei Boeing, ocazie cu care a discutat cu 
Monty Oliver, senior vice president pentru Europa, despre îndelungata relație dintre 
compania  americană și țara noastră, inclusiv despre parteneriatul Boeing – Romaero, 
dar și despre oportunitățile de extindere a acestei colaborări. Ambasadorul român a 
subliniat potențialul oferit de țara noastră pentru a deveni un centru regional de transport 
în contextul în care aeroportul București – Otopeni a înregistrat una dintre cele mai mari 
creșteri ca număr de călători în ultimii ani în Europa. Reprezentantul companiei Boeing 
a subliniat importanța relației cu țara noastră și intenția companiei de a sprijini TAROM 
în procesul de modernizare a fl otei sale de avioane. În încheierea vizitei, ambasadorul 
român s-a întâlnit cu o parte dintre românii ce lucrează pentru Boeing, compania având 
în Statele Unite peste 200 de angajați de origine română.

De asemenea, vizita a cuprins o masă rotundă la care au participat 
companii din zona Seattle care activează în domenii precum IT&C, aeronautică, 
bancar, precum și fonduri de investiții din statul Washington, evenimentul fi ind 
organizat de Trade Development Alliance of Greater Seattle. Cu această ocazie, 
ambasadorul George Cristian Maior a prezentat oportunitățile pe care le oferă țara 
noastră investitorilor străini, subliniind faptul că economia românească înregistrează 
cel mai mare ritm de creștere din Uniunea Europeană. Ambasadorul a arătat că printre 
sectoarele cu potențial sporit pentru investiții în România se afl ă IT&C, energia, 
apărarea, agricultura, industria auto și cea aeronautică, subliniind relația comercială 
foarte bună pe care țara noastră o are cu statul Washington (al treilea partener comercial 
după Texas și New York) și invitând partea americană să analizeze oportunitatea 
organizării unor misiuni comerciale reciproce în vederea extinderii acestei relații. La 
rândul lor, reprezentații companiilor prezente s-au arătat interesați de facilitățile oferite 
de țara noastră investitorilor, de oportunitățile oferite de piața de capital și de sectorul 
turistic din România, dar și de eventuale proiecte de colaborare între universități din 
cele două țări.

În cadrul vizitei, ambasadorul George Cristian Maior a avut o întâlnire, 
la sediul companiei Microsoft, cu liderii comunității românești din Seattle și 
împrejurimi, la invitația consulului onorifi c al României în statul Washington, 
Iulian Calinov. În opinia ambasadorului român, comunitatea româno-americană din 
zona Seattle este una dintre cele mai active și bine organizate din SUA. Mulți dintre 
românii stabiliți în statul Washington lucrează în companii precum Microsoft, Amazon 
sau Boeing, cu investiții importante în România, valorifi carea potențialului oferit de 
prezența acestei elite a comunității române în SUA fi ind esențială pentru îndeplinirea 
unor obiective de politică externă, dar și pentru promovarea valorilor naționale, în 
special pe parcursul anului viitor, când va fi  sărbătorit Centenarul Marii Uniri.

 Un alt punct al vizitei l-a reprezentat întâlnirea ambasadorului George 
Cristian Maior cu John Stokes, primarul oraşului Bellevue (oraş-satelit al Seattle-
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Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, 
George Cristian Maior, efectuează în perioada 
7-10 noiembrie 2017, o vizită în statele Oregon și 
Washington, cuprinzând  întâlniri la nivel economic 
dedicate atragerii de investiţii americane în România, 
la nivelul administrației locale, a mediului academic 
și universitar, dar și cu reprezentanți ai comunității 
româno-americane.

În contextul vizitei, ambasadorul George Cristian 
Maior a avut o întrevedere cu specialiști în domeniul 
IT de origine română din cadrul companiei Intel, 
la unul dintre sediile producătorului american de 
componente IT din Portland, Oregon. Ambasadorul 
român a apreciat prezența Intel în România, la Galați 
și Timișoara, ca fi ind importantă din punct de vedere 
al volumului activității desfășurate, menționând 
totodată oportunitățile de investiții în domeniul IT 
care există în țara noastră.

Ambasadorul George Cristian Maior i-a încurajat 
pe specialiştii români să mențină o strânsă legătură 
cu țara și să sprijine parteneriatul României cu SUA 
prin implicarea activă în viața comunităților din 

Ambasadorul George Cristian Maior s-a întâlnit cu specialiştii români din compania Intel, 
cu primarul oraşului Portland și a susținut o prelegere la Portland State University, în 

cadrul vizitei pe care o efectuează în statele Oregon şi Washington

care fac parte, putând astfel contribui la îndeplinirea unor obiective comune importante, 
inclusiv accederea în programul Visa Waiver. Specialiștii IT ai companiei Intel, în calitate 
de membri ai comunității românești din SUA, au fost asigurați la rândul lor de sprijinul 
autorităților române pentru rezolvarea problemelor curente cu care se confruntă românii 
din străinătate.  

De asemenea, șeful misiunii diplomatice a României la Washington DC s-a întâlnit cu 
reprezentanții comunității româno-americane din Portland și împrejurimi și conducerea 
asociației Romanian – American Society, organizatorul reuniunii.  

În cadrul vizitei, ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior, a avut o întrevedere 
cu primarul orașului Portland, Ted Wheeler. Pe parcursul discuției, ambasadorul român a 
accentuat faptul că în zona metropolitană Portland există o comunitate româno-americană 

activă, care include mulți specialiști IT, 
antreprenori și cercetători, arătând  că această 
comunitate, care menține legături puternice 
cu România, constituie o bază solidă pentru 
dezvoltarea de proiecte bilaterale în benefi ciul 
ambelor țări. A încurajat participarea 
companiilor din zona Portland în proiecte 
comerciale și de investiții în România, 
precum și lansarea unor misiuni economice 
la nivelul statului american. O inițiativă 
de interes comun o reprezintă demersul 
de înfrățire a orașelor Portland și Iași, în 
cadrul programului Sister Cities, acțiunea 
fi ind puternic susținută de comunitatea 
românească din zona Portland. 

La rândul său, primarul Ted Wheeler și-a exprimat aprecierea deosebită pentru contribuția 
comunității româno-americane la viața economică și socială a regiunii, precum și 
deschiderea totală către proiecte comune de cooperare. 

De asemenea, ambasadorul George Cristian Maior a susținut o prelegere la Portland State 
University pe tema cooperării strategice între România și SUA pe fl ancul estic al NATO, 
reliefând faptul că România poate fi  considerată, în mod obiectiv, cel mai solid aliat al 
SUA din regiune, atât din punct de vedere al excelentei relații bilaterale, cât și în ceea ce 
privește capabilitățile proprii, stabilitatea politică internă și anvergura economică. 

Ambasadorul României a subliniat că, în contextul actualelor provocări de securitate 
din zona extinsă a Mării Negre, întărirea capacității de apărare și descurajare a Alianței 
Nord-Atlantice este o necesitate vitală, iar elementul central al acestui efort îl reprezintă 
intensifi carea prezenței americane în regiune. La rândul său, România își asumă în mod 
concret responsabilitățile unui aliat de încredere, prin dezvoltarea și extinderea propriilor 
capabilități naționale. În același timp, țara noastră continuă să promoveze, în cadrul UE, 
consolidarea relației transatlantice și asigurarea deplinei compatibilități cu NATO în 
domeniul securității și apărării. Ambasadorul român a arătat că, deși un dialog constructiv 
și pragmatic cu Rusia este în interesul tuturor părților, acest lucru nu poate fi  realizat decât 
în condiții de reală deschidere, egalitate și deplină respectare al normelor și principiilor 
dreptului internațional. 

Vizita ambasadorului român la Portland a inclus participarea, ca invitat de onoare, la 
reuniunea periodică a Corpului Consular din Oregon. În acest cadru, ambasadorul Maior 
a purtat discuții cu reprezentanții celor 27 de țări care dețin consulate onorifi ce sau de 
carieră în statul Oregon. 

Ambasada României în Statele Unite ale Americii
10 noiembrie 2017Intalnire cu primarul orasului Portland Ted Wheeler
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INTERVIU
Românca Lelia Packer îi fascinează pe londonezi cu istoria 

picturilor monocromatice 

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

La Galeria Națională din Londra, Marea Britanie are loc o expoziție mai aparte, ce are legătura atât cu Chicago cât 
mai ales cu România.  Lelia Packer, curatorul acestei expoziții, are origini românești, motiv pentru care am realizat, 
cu ea un interviu in exclusivitate. 

Descrie-ne, pentru început,  povestea ta de imigrare în America.  
Mama a imigrat în America, la Chicago, în 1990, imediat după Revoluție. Eu am rămas în România cu bunica și ne-
am reunit după un an și jumătate.
Aveam 10 ani când am ajuns în America și vorbeam numai câteva cuvinte în engleză. Gândindu-mă retrospectiv, a 
fost un proces complex de adaptare fi ind totul așa de diferit, mai ales cultura. 

Cum ai reușit să nu uiți să vorbești românește, mai ales că ești  căsătorita cu un american? 
Noi am continuat să vorbim românește în casă și acum continui să vorbesc, cu fetele mele, limba mea maternă. 
Limba este un așa dar pretios. Româna, mai ales, este așa o limbă frumoasă și complexă. M-a ajutat să învăț mai ușor 
franceza, spaniola și italiana.  

Ce studii ai făcut și de unde pasiunea pentru artă?
Mama mea din todeauna a pus accent pe educație și m-a trimis la școli bune. După liceu am primit o bursă la University 
of Chicago. La început, nu știam exact în ce să mă specializez. Am explorat un timp. În anul doi și trei am plecat la 
Paris pentru “study abroad”. La vremea aceea eram interesată în arta plastică pe care o și practicam: pictam, desenam 
sau îmi croiam haine. În timp am devenit curioasă să învăț  despre artiștii din istorie și ce au făcut ei la rândul lor, și așa 
m-am decis să mă specializez în istoria artei când am revenit la Chicago, în anul 4. După universitate m-am reîntors 
la Paris și am studiat istoria artei la Ecole du Louvre. Curiozitatea să învăț mai mult m-a făcut să îmi continui studiile 
de masterat și după aceea doctorat la New York University. 

Cum ai ajuns să pleci înapoi în Europa, la Londra? 
Mi-au plăcut mult cei trei ani petrecuți la  Paris. Mi-am dat sema că mi se potrivește stilul de viață, mentalitatea, plus 
multe altele din Europa. Am decis, împreună cu soțul meu, să încercăm să revenim în Europa, de data aceasta la 
Londra. Ni s-a părut un bun compromis, el fi ind din America și eu din România. Anglia e undeva la mijloc. Londra 
este un oraș foarte internațional cu oameni de peste tot. Probabil că de aceea mă simt bine aici după ce, și eu, am 
devenit puțin nomadă.

Cum ai ajuns să fi i curatorul, adică să administrezi o astfel de galerie de artă?
După câteva  încercări (în domeniul meu posturile sunt puține și rare), am primit un post de asistent la Galeria 
Națională din Londra. În poziția aceea mi-a venit ideea pentru această expoziție. Am propus-o, și apoi m-au angajat 
special să lucrez la ea.

Oferă-ne niște detalii despre ea, ținând cont că este un stil mai aparte, diferit de cel clasic.
Expozitia actuală se numește “Monochrome: Painting in Black and White” și va fi i deschisă  la Galeria Națională din 
Londra, până pe 18 Februarie 2018, după care se mută la Museum Kunstpalast în Dusseldorf, în Germania. Expoziția 
exploră de ce pictorii au ales să lucreze într-o paletă redusă de culori,  alb și negru. Motivele au fost diferite în diferite 
epoci, și expoziția le expune începând din Evul Mediu până în epoca contemporană. Cele mai vechi exemple care 
supraviețuiesc sunt din Evul Mediu și au fost făcute pentru biserică. În perioada postului mare, înainte de Paște multe 
biserici în vest erau modeste, cu picturiile colorate acoperite și cu pictura în alb și negru predominând.  În timp, s-a 
cultivat o estetică pentru pictura în alb și negru în sine.  În perioada de Renaștere, artistii au pictat în alb și negru pentru 
a concura cu sculptorii. În timp, pictura în alb și negru a concurat și cu alte materiale, ca de exemplu, gravura și 
fotografi a. În secolul 20, mulți pictori care au lucrat într-un stil abstract au prins gust și pentru pictura în alb și negru.

Pentru cei care nu sunt prea familiarizați cu pictura sau arta în general ce recomandare le-ai da pentru a le stârni 
interesul? 
Arta face parte din patrimoniul nostru cultural al tuturor. Mai ales cei care nu sunt experți, cred că este important să se 
lase provocați de ceva nefamiliar. Șansele sunt că vor învața ceva, vor simți ori vedea ceva nou sau diferit. Prin astfel 
de expuneri noi creștem ca oameni. Arta mai veche ne poate învăța despre trecut, despre ce a fost înaintea noastra și, 
adesea, poate fi i pur și simplu plăcută de admirat.

Foto credit: Galeria Naționala din Londra & Lelia Packer

 Lelia Packer alături de soț și părinții ei.Albrecht Dürer “Head of a Women” 1520 

Jean-Auguste-Dominique Ingres “Odalisque in Grisaille” 1824-34 

Étienne Moulinneuf “ Back from the market” (La Pourvoyeuse) 
about 1770 
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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
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Turneul 3 SUD EST American Tour 2017

Formatia 3 SUD EST a aniversat 
20 de la infi intare cu un turneu care a 
inceput la Portland pe 20 octombrie, 
s-a continuat la Seattle, Sacramento, 
New York, Chicago, Cleveland, 
Philadelphia, Washington, Detroit si s-a 
incheiat in Houston pe 5 noiembrie.

Turneul a fost organizat de 
Centrul Comunitatii Romanesti din 
Sacramento. Trupa 3 SUD EST 
compusa din Viorel Şipoş, Laurenţiu 
Duţă si Mihai Budeanu, i-a avut ca 
invitati pe Aurora si Sandel Mihai 
si Abigaila Budak. Toate cele 10 
spectacole susținute în turneul 
american au fost sold-out. Spectacolele 
au fost extraordinare, au ridicat sala in 
picioare iar lumea a dansat pe melodiile 
indragite ale cantaretilor.

mailto:rmincu.vitallina@gmail.com
http://www.facebook.com/vitallinamedicalpractice
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Învăţătorul din Cugir – Silvicultor în pădurile canadiene

Cornel Popa a fost legionar şi a părăsit 
România în vremuri tulburi. Pe drumul 
pribegiei, nimănui nu i-a fost uşor! Dar 
Cornel Popa a fost un curajos şi, totodată, 
foarte ambiţios: ajunge în Canada, 
studiază, se-aventurează, investeşte în 
terenuri împădurite, şi-adună prietenii, se 
străduieşte, munceşte şi doreşte să prospere. 
“Pe Cornel Popa l-am întâlnit în Canada, 
la Vancouver, British Columbia” – începe 
nea Mitică, povestea lui Cornel Popa. 
Fiecare dintre cei pe care i-a cunoscut şi 
apreciat, a avut locul şi bucăţica lui de vină 
în sufl etul şi viaţa lui Mitică Sinu.Astăzi, 
la ora destăinuirilor, timpul îi ţese în fi re 
nevăzute cuvintele, dar retrăieşte, cu toată 
strădania de a-şi masca emoţia, fi ecare 
întâmplare în parte.

Cornel Popa era prietenul lui Eugen 
Ştefănescu – amândoi silvicultori, şcoliţi, 
cu diplome în regulă în buzunare, diferind 
doar locurile în care studiaseră:  ugen – la 
Paris iar Cornel Popa – în Canada. „Mi l-a 
prezentat Eugen Ştefănescu” – afi rmă nea 
Mitică continuându-şi povestirea. Urmau 
să formeze mai târziu un trio reuşit, ţintind 
spre aceleaşi idealuri, având în sufl ete 
aceleaşi doruri şi fi ind fi deli unei prietenii 
frumoase şi sincere. Cornel Popa provenea 
din Cugir, orăşelul de pe meleaguri 
transilvane pline de legendă, cu Dealul 
Cetăţii aproape şi vocile istoriei răzbătând 
spre lume; situat în zona de contact a 

culoarului depresionar al Orăştiei cu munţii 
Şureanu, într-un cadru natural deosebit de 
pitoresc, Cugirul este înconjurat de dealuri 
împădurite ce ating înălţimi de peste 700 
m şi cu panorama deosebită a munţilor 
Şureanu, aparţinând lanţului carpatic 
meridional – în sud, deschizându-se apoi 
spre nord, ca un evantai, spre minunata luncă 
a râului cu acelaşi nume şi terasele sale. În 
ţară profesase ca învăţător şi ajunsese apoi 
în Canada.

Ce ţi-e şi cu viaţa aceasta, uneori se 
întâmplă lucruri care leagă într-un fel sau 
altul chiar şi continentele între ele: aşa era şi 
în cazul lui Cornel Popa, românul căruia îi 
fusese sortit să traverseze Atlanticul pentru 
a-şi continua studiile într-un domeniu care 
mereu să-i amintească de freamătul codrilor 
de-acasă, de cântecul şi poezia lor, terminase 
facultatea de silvicultură în Canada. Şi cum 
în codrii arborii sunt fraţi tot aşa şi acest om 
îşi adunase pe lângă sufl etul său, semeni cu 
aceeaşi vibraţie sufl etească şi cărora dorul 
de obârşie li se alina în acelaşi fel…

„Banii se fac la pădure, din fi rez şi din 
secure!”

Cum nu i-a fost frică niciodată de muncă şi 
nici nu a fost lipsit de curaj, în plus, fi ind 
stăpânit de o ambiţie de invidiat, Cornel Popa 
şi-a cumpărat în Canada un teren împădurit, 
în munţi, pe care urma să-l defrişeze, iar 
lemnul rezultat putând fi  comecializat în 
scopul folosirii lui pentru stâlpi de telegraf. 
Părea a fi  afacerea vieţii lui şi pornise cu 
mare elan în această iniţiativă privată. „Nu a 
fost însă prea norocos, deoarece unii copaci 
erau putrezi, fi e la rădăcină, fi e la vârf – îmi 
zice nea Mitică -. Am lucrat şi eu cu el la 
tăiat lemne, împreună cu Radu Bumbaru 
şi Titi Filip”. Nu aveau o viaţă uşoară, dar 
toţi erau oameni harnici şi munceau cu sârg, 
erau prieteni şi erau plini de zel. Nici spiritul 
nu le lipsea, însoţindu-i mereu şi la munca 
de la pădure. Făcând haz de situaţia în 
care erau când munceau la pădure, Cornel 
Popa spunea mereu:” De-ar fi  făină precum 
nu-i slănină! / Că apa de mămăligă ne dă 
naşu’!”, pentru că munca nu era uşoară 
şi rezultatele nu întotdeauna aşa cum le 
doreau şi făceau ca şi ţiganu’ când se trezea 
fl ămând dând fuga la naşu’…Sau mai 

avea o vorbă: „Numa’ o ţâră îi rău şi iar 
nu-i bine!”.  Încercau astfel să depăşescă 
acele momente în care vedeau că muncesc 
şi roadele nu erau pe măsura aşteptărilor. 
Mai venea şi nea Mitică cu completările 
de rigoare: începea să cânte o melodie pe 
care tatăl sau o fredona adesea atunci când 
muncea şi care cadra cu tăiatul lemnelor: 
„Banii nu se fac aşa / Stând în cârciumă 
şi-a bea / Banii se fac la pădure / Din fi rez 
şi din secure”. Când începeau cu cântece şi 
versuri nu-i mai putea opri nimeni, curgea 
versul şi cântecul din sufl etele lor în ritmul 
în care mâinile lor bătătorite şi îndemânatice 
nu stăteau locului: „Bate vântul, viscoleşte 
/ Stânjenarul grămădeşte”. Stânjenarul 
era cel care aduna lemnele tăiate şi le 
„grămădea”, le făcea grămezi, le stivuia.
„Măi, Mitică, ce-au învăţat ăştia în Franţa, 
nici nu se compară cu ce-am învăţat la 
facultate în Canada”– îi spunea Cornel 
Popa lui Dumitru Sinu, făcând comparaţie 
între şcoala franceză şi cea canadiană, 
pentru că era uimit de cunoştinţele lui 
Eugen Ştefănescu în domeniul silviculturii, 
deşi făcuseră aceeaşi facultate.

„Cornel Popa era legionar!”

„Cornel Popa era legionar” – îmi spune 
nea Mitică – şi aşa cum „la pădure rupea 
arborele cu dinţii”, ideile mişcării legionare 
erau de neclintit din mintea şi sufl etul lui, 
şi cu dinţii ţinea de ele.

Mişcarea legionară, înfi inţată în România 
interbelică la 24 iunie 1927 de Corneliu 
Zelea Codreanu purta denumirea de 
Legiunea Arhanghelului Mihail, fi ind o 
legiune paramilitară teroristă de orientare 
naţional fascistă, creată după modelul 
organizaţiilor fasciste SA şi SS, cu un 
puternic caracter mistic religios, violent, 
anticomunist şi antimasonic. „Căpitanul” 
era denumit Zelea Codreanu de către 
ortacii săi şi alături de el, membrii fondatori 
ai mişcării legionare au mai fost şi alţii, ca 
de exemplu: Ion Moţa, Radu Mironovici, 
Corneliu Georgescu şi Ilie Gârneaţă. 
La 3 ani de la înfi inţare, în 1930, Zelea 
Codreanu decide să transforme mişcarea 
în partid politic care poartă numele Garda 
de Fier, intenţionând să atragă şi alte 
partide şi împreună să lupte împotriva 

(continuare  în pagina 20)

expansiunii comunismului dinspre URSS 
spre restul Europei. „Să nu credeți, cum 
spun adversarii Mișcării Legionare, că a 
fost o copie a nazismului sau a fascismului. 
Mișcarea Legionară a fost o mișcare 
autohtonă, născută din grupări studențești 
anticomuniste” – afi rma Neagu Djuvara, pe 
care nea Mitică avusese ocazia să-l cunoască 
la Paris – făcând referire la originile acestei 
mişcări; dar, „…legionarii s-au pregătit de 
alegerile din ţară cu un program atât de 
violent fascist, antisemit şi antioccidental, 
încât liberalul I.G. Duca, însărcinat de rege 
să organizeze alegerile, a crezut de cuviință 
să interzică participarea la alegeri a Gărzii de 
Fier” – era vorba de alegerile parlamentare 
din 1933. Uniformele legionarilor erau 
asemănătoare celor militare, verzi – 
simbolizând reînnoirea, de aici şi denumirea 
de „cămăşile verzi”, salutându-se folosind 
salutul fascist. Simbolul mişcării era crucea 
triplă, o reţea de zăbrele de închisoare 
reprezentând martiriul şi cunoscută ca şi 
„crucea arhanghelului Mihail”. Faţă de 
alte mişcări similare europene de sorginte 
fascistă, mişcarea legionară din România se 
distingea prin importanţa acordată religiei 
ortodoxe. Mişcarea legionară din România 
era susţinută cu precădere de către studenţi 
şi ţărani.

Lider plin de carismă, inteligent şi foarte 
agresiv, Zelea Codreanu reuşeşte să-şi facă 
o propagandă de succes, transformând 
mişcarea într-un adevărat spectacol la scenă 
deschisă. O dată cu chemarea generalului 
Antonescu la putere în 4 septembrie 1940, 
Legiunea a încheiat o alianţă cu Antonescu 
şi astfel a luat naştere un guvern cunoscut 
în istorie ca fi ind guvernului aşa-zisului 
„stat naţional legionar”, partidele politice 
istorice refuzând să participe ofi cial la 
guvernare. În ziua următoare formării 
acestui guvern, Antonescu a cerut anularea 
Constituţiei şi a Parlamentului, forţându-l 
printr-un puci pe regele Carol al II-lea să 
abdice în favoarea fi ului său în vârsta de 
numai 18 ani, Mihai I. Ajunsă la putere, 
legiunea a trecut la represalii împotriva 
comunităţii evreieşti şi nu numai, 
înfăptuind cele mai cumplite asasinate 
şi împotriva românilor neevrei care nu 
agreau principiile legionare. Sunt cunocute 
acţiunile antisemite ale Gărzii de Fier, cel 
mai mare pogrom din istoria Munteniei, 
pogromul din Bucureşti şi masacrul de 
la Jilava. Nea Mitică îşi aminteşte câteva 
versuri din imnurile legionare, care erau în 
mare majoritate compuse pe versurile lui 
Radu Gyr: „În lături şerpi nu scoateţi capul 
/ Căci apucăm săcurea-n mâini / Destul 
ne-aţi omorât copiii / Destul şi încă n-aţi 
plecat” sau „Pentru trădători şi mişei şi 
trădare / Azi vrem gloanţe şi vrem ştreang 
–răzbunare!” A simpatizat dintotdeauna cu 
mişcarea legionară, deşi n-a făcut parte din 
această grupare niciodată. Când a reuşit să 
treacă graniţele României în 1948, să nu 
uităm că Dumitru Sinu a fost ajutat de către 
legionari.

Românii şi nevestele lor canadience

Majoritatea prietenilor lui nea Mitică şi-
au luat soţii canadience de origine engleză 
sau franceză. Având o abilitate deosebită 
în învăţarea limbilor străine, aproape toţi 
ştiau mai multe limbi, în special engleza, 
franceza, germana şi italiana. Unul dintre 
ei, Titi Filip ştia şi greaca şi cu o grecoaică 
s-a căsătorit. Cornel Popa s-a căsătorit cu 
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by Mara Circiu, Atlanta, Georgia

Timpul trece…si tace,

“Daca timpul ar fi  avut frunze, ce toamna!” ~ 
Nichita Stanescu

Timpul…una dintre cele mai importante resurse de care 
ne bucuram cu totii. Il masuram in minute, zile, ani, anotimpuri, 
prieteni si adesea amintiri.  Oare de ce ne par orele asa de scurte 
atunci cand iubim si minutele prea lungi cand ne despart de cei 
dragi?

 Avem cu totii 60 de minute intr-o singura ora dar ne 
deosebim adesea de felul in care le intrebuintam…le irosim pe 
nimicuri, le pastram cu zgarcenie pentru “alta data”, si cateodata 
ne mai si intrebam cate am putea face daca am avea timp…

  As spune ca timp avem, dar nu-l pretuim indeajuns…
ar trebui sa facem un efort mai serios si sa devenim mai buni 
gestionari ai timpului nostru, v-ati intrebat vreodata din cele 24  
de ore ale unei zile cate sunt cu adevarat folosite cum trebuie?

   Nu cred ca ar trebui sa cadem in extrema cealalta 
si sa devenim prea diligenti cu minutele noastre…cand am 
avea timp sa ne bucuram de o fl oare, o poezie sau un moment 
de visare?  Se spune ca timpul vindeca…ranile se estompeaza, 
raman amintirile care dor dar suntem recunoscatori ca tot timpul 
ne invata cum sa traim cu ce nu mai putem schimba.

Americanii au monetizat pana si timpul, “time is money” 
ne este doar un dicton, e o regula si timpul are o valoare diferita 
pentru  multi dintre noi, mai scump sau mai ieftin, mai pretios 
sau mai lipsit de importanta, dar cu atat mai valoros cand ramane 
mai putin…daca am putea invata cum sa cumparam timpul!! 

Maine e o noua zi, sa facem un exercitiu de vointa si 
sa incercam sa ne schimbam macar partial felul in care risipim 
minutele, orele…sa gasim in tumultul zilei macar un minut 
caruia sa-i dam frumusete si insemnatate, sa traim impacati cu 
noi si deciziile noastre, in lumina si adevar, in dragoste si liniste 
sufl eteasca, fara stress, fara graba, suna aproape prea frumos sa 
fi e adevarat!!

Avem o avere, TIMPUL, haideti sa-l pretuim asa 
cum se cuvine, sa-i dam frumusete si culoare, sa-l impartim cu 
darnicie cu cei dragi, si sa nu uitam ca ziua de maine este doar 
o promisiune si nu stim ce ne-aduce, sa incercam asadar sa fi m 
fericiti AZI! euractiv.ro

 

      
      
    La ceas de sarbatoare, un  
gand bun si frumos, Rodica 
Grigoras! 
   Priveste aceasta zi speciala 
ca pe o noua pagina din 
povestea ta de viata, o 
poveste tot mai frumoasa cu 
fiecare an ce vine!  

La multi ani fericiti si 
frumosi, plini de realizari!   

 
            Mara Circiu 

 
Atlanta, 2017 

***

Eurodeputații au votat miercuri reguli UE mai puternice pentru a combate importurile subvenționate 
și la preț de dumping provenite din ţări terţe.

Pentru prima dată în lume, regulile comerciale ale UE vor cere partenerilor comerciali din afara 
Uniunii să respecte standardele internaționale sociale și de mediu pentru a preveni dumpingul. Obiectivul este 
de a întări protecția locurilor de muncă și companiilor UE în fața unor importuri ieftine incorecte din state 
terțe care interferează puternic în economie, anunţă Parlamentul European.

Ce e nou: 
•  impactul dumpingului social și de mediu va fi  luat în considerare în deciziile privind măsurile de 

anti-dumping.
•  Comisia va monitoriza circumstanțele din țările exportatoare. Companiile UE pot să se bazeze pe 

aceste rapoarte atunci când depun plângeri.
•  nu vor fi  obligații suplimentare de motivare pentru companiile UE în cazurile de antidumping față 

de procedura actuală
•  IMM-urile vor fi  ajutate să respecte procedurile 
•  toate părțile implicate, mai ales sindicatele, pot contribui la deciziile privind măsurile de aparare 

comercială.
Parlamentul a aprobat acordul informal privind noile reguli, încheiat cu Consiliul la 3 octombrie. Noile reguli 
vor intra în vigoare după aprobarea formală în Consiliu și publicarea în Jurnalul Ofi cial.

Noi reguli anti-dumping pentru a proteja locurile de muncă 
și industria UE

http://euractiv.ro/
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de Preot Aurel Sas, Las Vegas

 Prezentare logică a căutării căii adevărate în viață din partea omului

Dincolo de ceea ce vede si pipăie omul în viață, el intuiește și percepe pe Cel ce 
este și prin Care sunt toate, ajungând la tensiunea și dorința irezistibilă de a-L cunoaște și 
a înțelege rosturile existenței, de a ajunge la cunoașterea care echilibrează și statornicește 
viața sa prin credința în Creatorul său, despre care afl ă că poartă numele de Dumnezeu, 
Creatorul, Susținătorul și Pronietorul a toate. Universul în care trăiește omul vede atâtea 
semne care îi vorbesc ca: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o 
vestește tăria” (Psalm 18, 1). Alegerea căii în viață din parte fi inței umane, îi astâmpără 
foamea și setea de împărtășirea din Apa Vieți divine (Ioan 4, 11), care „...izvorăște din 
tronul lui Dumnezeu și al Mielului (Hristos) (Apoc. 22, 1). Dorește să posede cheia 
înțelesurilor, ca ulterior să se zidească, să se elaboreze prin creații proprii ca opere ale sale, 
dându-i lui și semnului care le privește perspectiva vieții după moarte.

În călătoria vieții sau pelerinajul ei, fi ecare înțelege din tot ce vede că este un călător și 
calea pe care merge vrea să-l ducă la o destinație eternă, că sufl etul după aceasta însetează 
după cum a fost creat, în revelarea Scripturi: „Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o 
căutăm pe aceea ce va să fi e” (Evrei 13, 14). Omul dorește să ajungă la o admirabilă 
întâlnire care să-i schimbe viața, și aceasta este întâlnirea iubirii unei alte persoane pe care 
să o iubească și să-l iubească, care o poate găsi pe o cale de viață după fi lozofi i sănătoase. 
Prin aceasta, fi ința umană ajunge la autenticitatea existenței sale, care îi dă sens vieții, prin 
rosturile lui descoperite de identitate proprie vieții. 

Toată neliniștea omenilor în viață vine de la negăsirea adevăratei căi în viață cu 
care să se poată identifi ca. De aceea, a afi rmat cu ecou peste veacuri fi lozoful Augustin, 
„Neliniștit este sufl etul nostru, Doamne, până se va odihni întru Tine” (Ferictul Augustin), 
până l-a găsit pe Dumnezeu și L-a cunoscut pe Hristos Iisus că, El este Calea, Adevărul și 
Viața (Ioan 14, 6). Iar prin alte cuvinte fi lozoful și fericitul (după încreștinare) Augustin, 
după ce L-a găsit pe Dumnezeu, ne spune de ce este neliniștit sufl etul omului: „Duhul 
nostru este din Dumnezeu, deci numai în Dumnezeu el își poate găsi liniștea și fericirea”.  
În aceste afi rmații nu poate vedea nimeni nici o părtinire, fi indcă fi lozoful Augustin a 
fi lozofat împotriva Religiei Creștine înainte de a se întoarce cu pocăință la Dumnezeu.

Astfel, în călătoriile vieții, fi ința umană ajunge să cunoască de unde vine, de ce 
există și unde se duce, prin găsirea lui Dumnezeu. Unii afl ă devreme, chiar de la părinți 
prin fi lozofi a educației religioase, care este un prilej fericit că s-a născut din părinți ce 
cunoșteau de unde vin, de ce există și unde se duc. Datorită iubirii Creatorului Dumnezeu 

“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).

pentru fi ecare sufl et de a-L găsi și cunoaște pe Cel ce L-a creat, Dumnezeu i se descoperă 
omului pe căi potrivite caracterului său, ca de exemplu la Sf. Ap. Pavel, care era atât de 
țiitor la legea Vechiului Testament a mântuirii și astfel îi era greu să primească o nouă 
revelație. Așa Domnul Iisus Hristos I s-a revelat Sf. Ap. Pavel pe drumul Damascului, într-
un chip foarte cutremurător, prin orbire, potrivit caracterului său tare (Fapte 9, 1-22).

Ferict este acela care dă timp aparițiilor în căile vieții sale să poată înțelege și nu 
respinge ce apare, ci să cerceteze totul și ia ce este bun cum ne descoperă Biblia. Acest om 
va ajunge să-L cunoască pe Cel ce L-a creat și îl iubește ca fi u al Său, adică pe Dumnezeu, 
prin întâlnirea altor oameni, pe care Dumnezeu îi trimite în calea lui să I se reveleze, sau 
că a citit în Biblie sau în cărți religioase începând de la Sfi nții Părinți. Dumnezeu nu lasă 
să nu cunoască omul pe Creatorul său, pe care îl iubește și pentru care L-a trimis pe Fiul 
Său, Iisus Hristos, să-l răscumpere din moartea păcatelor, de pe căile greșite ce le-a ales în 
viață și să-l îndrepta spre Fiul Său, Iisus Hristos, Care este adevărata Cale, Adevăr și Viață 
(Ioan 14, 6). Dumnezeu se face cunoscut oamenilor în toate generațiile și prin lucrările 
Sale în univers și darurile de viață pe care le revarsă ca să nu moară oamenii de foame, în 
descoperirea Scripturii: „Deși El (Dumnezeu) nu S-a lăsat pe Sine nemărturisit, făcându-
vă bine, și dându-vă din cer ploi și timpuri roditoare, umplând de hrană și de bucurie 
inimile voastre” (Fapte 14, 17), spre trezire și recunoștință, care lasă de dorit.

 
Urmarea lui Hristos ca și Cale a vieții

A-L alege pe Hristos Calea vieții tale, stimate cititorule, este atât de mare și liberă 
alegere, prin care Domnul zice: „... Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede 
de sine, să-şi ia crucea în fi ecare zi şi să-Mi urmeze Mie” (Luca 9, 23). Astfel, dacă voim 
să-L urmăm pe Hristos, ca să avem viață aici binecuvântată pe pământ și cu trecerea în rai 
la viața veșnică, la sfârșitul vieții pământești, trebuie să voim să ne lepădăm de omul cel 
vechi al necredinței și păcatului (Efes. 4, 22), îmbrăcându-ne în omul cel nou (Efes. 4, 24), 
al credinței și să ne luăm crucea în fi ecare zi și să-L urmăm pe Hristos, Care este Calea 
vieții și nu a morții. Fericirea va fi  că nu vom fi  singuri, ci în însoțirea Lui: „… iată Eu cu 
voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28, 20). Alegându-L pe 
Hristos ca și Calea a vieții și a-L urma, înseamnă în relațiile cu semeni a proceda astfel: 
„Pe dușman să-l ierți, pe n să-l tolerezi, pe un prieten să-l ajuți din inima, unui copil să 
fi i un bun exemplu, pe un client să-l servești, tuturor să dai dragoste, iar față de părinții 
tăi a respecta porunca divină: „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fi e bine și să 
trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție” (Ieșire 20, 
12). Deci, să reținem bine că, anii vieții ne sunt dați de Dumnezeu.

A lua tineretul vremii, familiile, vârstinicii și conducătorii, crucea lor în fi ecare 
zi și a-L urma pe Hristos, înseamnă a lua viața lui așa cum este în fi ecare zi, cu greutățile, 
înfrângerile, bucuriile și birunințele ei, precum Hristos a dus crucea vieții noastre până pe 
Golgota, fără să renunțe la ea. Hristos a dus crucea noastră cu judecățile, relele și bătăile ce 
I le-am dat la judecata lui Pilat și răstignirea pe care I-am adus-o pe Cruce, de unde El a zis 
Tatului Ceresc: „Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că  nu ştiu ce fac…” (Luca 23, 34). 
Ducând Iisus crucea noastră, pe care a luat-o ca a Lui a fost răsplătit cu Învierea. La fel, și 
noi fi ecare, ducând crucea noastră pe Calea urmării lui Hristos vom fi  răsplătiți cu biruință 
și înviere. Orice răstignire în suferință dreaptă înseamnă înviere și la om. Să ne gândim 
că renunțând la cruce, vor rămâne atâția nefericiți în viață, fi indcă în crucea noastră sunt 
copii noștrii, soția, soțul etc. Crucea liderilor este poporul, pe care dacă îl conduc după 
fi lozofi ile rătăcitoare și nu după Hristos (Col. 2, 8), vor ajunge în iad, după Scripturi: „Şi 
acum împăraţi înţelegeţi!..Luaţi învăţătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul şi să pieriţi 
din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui!” (Psalm 2, 10-12).

Astfel, tineretul, familiile, vârstnicii și conducătorii vor fi  liniștiți în viață când 
vor găsi sensul cel mai mare al vieții sub soare, care este: sensul vieții în Taina Crucii, cu 
răsplata biruinței și a învierii, odată pentru viața pământească și apoi spre viața veșnică 
în rai, iar cel care nu va lua Calea vieții în urmarea lui Hristos, ducându-și crucea, în 
înțelegerea sensului vieții în Taina Crucii, va ajunge în iad. Iar aceste prezentări nu sunt 
povești, ci revelațiile lui Dumnezeu în Biblie, pentru salvarea omului, în alegerea căii 
vieții și nu a morții (Ieremia 21, 8). Dacă viața lui Iisus Hristos ca Om și în afară de păcat 
(Evrei 4, 15), a fost Crucea, în care erau toate generațiile omenirii, ca să le elibereze de sub 
moartea păcatelor, atunci cu atât mai mult viața fi ecărei persoane umane este crucea, cu 
simbolurile ei cele mai bogate în fi lozofi ile adevărate ale vieții pământești, pentru alegerea 
vieții și nu a morții (Ieremia 21, 8), care duce la iad.

Va urma

IISUS HRISTOS ESTE CALEA VIEȚII 
TINERETULUI, A FAMILIILOR ȘI A OAMENILOR ÎN VÂRSTĂ (2)

http://sf.ap/
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ROMA-

CÂND PLÂNSUL DEVINE TERAPIE (3)
(O privire de ansamblu asupra Cărții Plângerilor lui Ieremia)

Ieremia știa că acest dezastru nu va dura pentru totdeauna. De ce? Pentru că a 
avut promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis evreilor că vor fi  în captivitate  doar 
70 de ani. Exilul nu a însemnat că promisiunile legământului lui Dumnezeu erau acum 
nevalabile. Suferința nu neagă promisiunile lui Dumnezeu. Uită-te la sfârșitul cărții. Pl. 
5:19-22.

Dumnezeu este încă pe tron. El nu va uita nici nu-Și va părăsi poporul. Mânia Lui 
nu va dura pentru totdeauna pentru că El a promis Israeliților că vor avea țara lor și Mesia 
lor. Dumnezeu nu și-a schimbat Cuvântul. Binecuvântările încă vor veni. Prin acestea El 
ne-a dat promisiunile Sale foarte mari și prețioase pentru ca prin ele să putem participa la 
natura divină și să scăpăm de corupția din lume cauzată de dorințele rele (2 Petru 1:3-4). 

 Trebuie să păstrăm perspectiva lui Dumnezeu asupra vieții noastre, astfel încât să 
vedem și să experimentăm promisiunile Sale minunate și prețioase din viața noastră. 

Cartea Plângerilor sunt în Biblie pentru a ne avertiza să nu mergem acolo unde 
Israel a mers (adică într-o robie). Pentru orice neascultare de Dumnezeu există consecințe. 
Cu toate acestea, există încă speranță pe măsură ce ne pocăim de păcatele noastre și avem 
o nouă experiență de restaurare și pace. Cartea Plângerilor a fost scrisă, de asemenea, 
pentru a ne mângâia atunci când întâlnim dezastre inevitabile în viață și cum să păstrăm 
perspectiva lui Dumnezeu asupra lor. 

Plângerile ne arată că poate exista o durere evlavioasă asupra soartei unui popor 
chiar și atunci când acea soartă este meritată. Dacă chiar Dumnezeu Însuși nu se bucură de 
distrugerea celor răi (Ezechiel 18: 21-23), atunci, cu siguranță, nu ar trebui să ne bucurăm 
niciodată de durerea unei alte persoane. 

Putem să ne bucurăm că Domnul folosește astfel de lucruri pentru a ne pune pe 
noi și pe ceilalți pe drumul cel bun. Ne putem bucura de expunerea dreptății Domnului. 

 Ieremia a plâns și în propria lui suferință el a căutat pe Dumnezeu. El și-a amintit 
de cine a fost Dumnezeu și de ceea ce a spus Cuvântul lui Dumnezeu. Nu erau mulți 
oameni care să-l mângâie, dar avea pe Dumnezeu și Cuvântul Său. Cartea Plângerilor 
este cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul lui Ieremia pentru a mângâia pe cei care au 
suferit dezastre pământești cari se pot întâmpla oricui.

Ne confruntăm cu durere, pierdere, probleme de relație și greutăți fi nanciare. Cum 
răspundem la asta? Cum să slujim celor care trec prin difi cultăți? Care este perspectiva lui 
Dumnezeu?

Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna.  Ci, cînd mîhnește pe cineva, Se 
îndură iarăș de el, după îndurarea Lui cea mare:  căci El nu necăjește cu plăcere, nici 
nu mîhnește bucuros pe copiii oamenilor.  Șivoaie de apă îmi curg din ochi din pricina 
prăpădului fi icei poporului meu. Mi se topește ochiul în lacrămi, necurmat și fără răgaz, 
pînăce Domnul va privi din cer și va vedea. Mă doare ochiul de plîns pentru toate fi icele 
cetății mele. 

Dar am chemat Numele Tău, Doamne, din fundul gropii. Tu mi-ai auzit glasul: 
“Nu-ți astupa urechea la suspinurile și strigătele mele.”  În ziua cînd Te-am chemat, Te-
ai apropiat, și ai zis: “Nu te teme!” este din pricină că muntele Sionului este pustiit, din 
pricină că se plimbă șacalii prin el. Dar Tu, Doamne, împărățești pe vecie; scaunul Tău de 
domnie dăinuiește din neam în neam! Pentruce să ne uiți pe vecie, și să ne părăsești pentru 
multă vreme?Întoarce-ne la Tine, Doamne, și ne vom întoarce! Dă-ne iarăș zile ca cele de 
odinioară! Să ne fi  lepădat Tu de tot oare, și să Te fi  mîniat Tu pe noi peste măsură de mult?

Aici puteți vedea cât de profund profetul a captat acest sentiment când își revarsă 
sentimentele propriei sale inimi. Poporul a fost învins și luat în captivitate; Apoi, în capitolul 
3, în care citiți despre durerea personală a lui Ieremia, ajungem la un pasaj extraordinar. 
Dintr-o dată, în mijlocul unei plângeri lungi, el spune (versetele 22-33):

Iubirea neclintită a Domnului nu încetează niciodată, Îndurările sale nu se 
termină niciodată;

Ele sunt noi în fi ecare dimineață; Mare este credincioșia ta. 
În multe privințe, acesta este unul dintre cele mai frumoase pasaje din toată Biblia. 

Aceasta dezvăluie compasiunea inimii lui Dumnezeu. 
Cartea Plângerilor oferă, de asemenea, urmașilor lui Hristos mijloace de a-și 

exprima propriile lor plângeri asupra condițiilor vieții spirituale a poporul lui Dumnezeu 
în prezent.

Deși Hristos a inaugurat Împărăția lui Dumnezeu și exaltarea poporului lui 
Dumnezeu, biserica continuă să sufere de privare și de exil (1 Petru 1: 2). Plângerile afi rmă 
că într-o lume a durerii și a nedreptății Dumnezeu este încă bun și că într-o zi va aduce 
toată bunătatea “la cei ai căror speranță este în El. 

 PERSPECTIVAI.  _Promisiunile 

”N-ar trebui sa ne fi e niciodata rusine de lacrimile noastre” – Charles 
Dickens

Dacă începutul acestei cărți are un un ton negativ de disperare, atunci sfârșitul ei are un ton 
pozitiv de speranță și reconciliere. Este plină de promisiuni și speranțe în Cel ce a îngăduit 
dezastru: Dumnezeu este cel ce face rana dar tot El o vindecă. 
Această carte ne învață că există terapie în plâns. Și am numit toată această scurtă carte ca 
fi ind terapia plânsului.

TERAPÍE s. f. Metodă folosită pentru a vindeca o anumită boală.

Un studiu recent care a urmărit analizarea senzațiilor ce apar după plâns susține același 
lucru ca si celelalte, că lacrimile aduc o îmbunătățire a stării de spirit după ce dispare nevoia 
de a plânge. Plânsul nu este doar un răspuns omenesc la durere si frustrare, ci este un 
mijloc de restabilire a echilibrului interior. Multe persoane aleg să iși refuleze emoțiile 
negative. Acest lucru nu face decât sa ii afecteze fi zic si psihic, crescând chiar riscul bolilor 
cardiovasculare. Plânsul este un mod natural de a reduce stresul emoțional.

Doctorul William Frey, un expert american in neurologie si cercetarea 
lacrimilor, spune ca plansul „nu este doar o reactie umana la tristete si frustrare, ci 
si una sanatoasa. Plansul este o modalitate naturala de a reduce stresul emotional 
care, daca este ignorat, poate avea efecte fi zice negative asupra organismului, inclusiv 
cresterea riscului de boli cardiovasculare si alte tulburari legate de stres”.

                   Nouă din zece persoane se simt mai bine 
după o repriză bună de plâns, arată ultimele studii citate 
de independent.co.uk. Plânsul eliberează endorfi ne în corp, 
hormoni care induc o stare de bună-dispoziție. Lacrimile 
emoționale au însă un efect mai puternic decât cele 
„obișnuite”, care apar

VA URMA

Domnul Isus în predica de pe munte a spus: 
ferice de cei ce plâng. Matei 5:4. Se deduce din spusele 
Mântuitorului că plânsul își are un scop anume și prin el 
până la urmă va veni binecuvântarea.

 Cartea Plângerile a fost scrisă pentru a descrie 
suferința Israelului de la “A la Z” [aleph to taw] ca o 
modalitate de a spune că a fost completă. Totul a fost 
distrus sau ca o modalitate de curățare temeinică. Ei își deschideau inima pentru o curățire 
profundă de la A la Z. 

Scopul Plângerilor a fost împlinit în însăși execuția sa și apoi în adoptarea 
sa de către alții ca mijloc de a se conforma distrugerii Sionului. Cartea prezintă trei 
perspective armonioase asupra mâniei pe care Dumnezeu a vărsat-o împotriva lui Iuda 
prin babilonieni.

În primul rând, cartea afi rmă că distrugerea și exilul au fost doar consecințe 
pentru păcat. Profeții îl avertizaseră în repetate rânduri pe Iuda că judecata va veni dacă 
oamenii vor continua să încalce legământul lui Dumnezeu cu ei. Cu mult înainte, Ieremia 
și Amos au vorbit despre o zi a Domnului împotriva poporului său (Amos 5:18, și a venit 
ziua aceea, vezi Plângeri 1:12). Profeții au atras atenția asupra principiilor legământului, 
exprimate cu cea mai mare exactitate în Deuteronom, care au făcut o legătură empatică 
între credincioșia poporului față de Domnul și continuarea lor în țară. Scopul cărții, în parte, 
a fost acela de a justifi ca pedeapsa lui Dumnezeu pentru Iuda și de a justifi ca profețiile care 
au anunțat în prealabil judecata.

În al doilea rând, a exprimat rezistență emoțională puternică la judecata asupra 
lui Iuda. Pedeapsa lui Dumnezeu li s-a părut prea mare (Plângeri 2: 20-22). Ar putea fi  
potrivit pentru Dumnezeul lor să se comporte ca dușman al poporului său (Pl. 2: 4). Aceste 
expresii oneste au provocat ecouri puternice in zilele ei si au făcut-o tot mai puternica, 
atunci când un sentiment de angoasa si de părăsire este din nou permeabil.

În al treilea rând, cartea afi rmă că Domnul este încă un Dumnezeu al milei și 
credincioșiei (vezi Pl. 3: 22-36). Plângerile exprimă credința sinceră că exilul se va încheia. 
De asemenea,  exprimă speranța că va fi  o satisfacție pentru vinovăția lui Iuda și o judecată 
asupra dușmanilor  pentru crimele lor. Această speranță refl ectă o înțelegere a suveranității 
lui Dumnezeu asupra tuturor națiunilor, o suveranitate care a asigurat împlinirea tuturor 
promisiunilor sale de legământ (vezi PL 3,37-39).

                 Dumnezeu ne avertizează pentru a preveni dezastrele evidente
 Când citim Ieremia, obsevăm că Dumnezeu a avertizat Israelul cu privire la 

această “dezastru” care vine. De peste 70 de ori a folosit cuvântul “dezastru”. Cu toate 
acestea, acest cuvânt nu înseamnă nici o greutate. Nu vorbește despre dezastre inevitabile, 
cum ar fi  uraganele, tornadele, cancerul, accidentele - lucruri care ne întâmpină pentru că 
trăim într-o lume afectată de blestemul păcatului și lucruri pentru care nu avem control. 
Cuvântul pentru “dezastru” din Ieremia vine din cuvântul rădăcină pentru “rău”. Dumnezeu 
îi avertiza pe evrei despre un dezastru cauzat de un comportament rău, rău, răzvrătit.

 Dumnezeu era răbdător. L-a avertizat timp de câteva sute de ani. El a trimis mulți 
proroci. Am citit în Ier. 26 că el nu era singurul în zilele lui. Dumnezeu ne avertizează în 
Biblie despre consecințele păcatului în viața noastră. El spune cu răbdare: “Ai grijă sau o 
să suferi într-o zi dacă nu te pocăiești.” Noi culegem ceea ce semănăm. Dacă îl cunoaștem 
pe Dumnezeu, dar în mod constant refuzăm să-l ascultăm, vor veni consecințe neplăcute.

Va lipsi bucuria în viața noastră, nu vom fi  în pace, vom deveni furioși și vom da 
vina pe alții. Vom sferi greu și amar. Putem chiar suferi greutăți fi nanciare sau fi zice dacă 
nu ne pocăim.

 Știm că alegerile rele din viață aduc consecințe rele. Și asta se întâmplă și pentru 
viața spirituală. Dumnezeu nu intenționat aduce greutăți în viața noastră (Pl. 3:33). El nu 
aduce în mod voit suferință sau durere copiilor oamenilor.

 În versetul 40, Ieremia a scris: “Să examinăm căile noastre și să le testăm și să 
ne întoarcem la DOMNUL.” Există păcatul în viața noastră? L-am pozitionat? Am evitat 
ceva ce Dumnezeu ne-a cerut așa de mult să facem, și nici prin cap nu ne-a trecut să îl 
facem? Dumnezeu este răbdător, dar nu orb. Să ascultăm avertismentele lui Dumnezeu și 
să evităm consecințele inutile.

CONCLUZIA
Cartea Plângerilor lui Ieremia înregistrează atât asprimea dar și mila și 

credincioșia lui Dumnezeu față de poporul său ales în urma pocăinței și a plânsului 
ce l-a avut. A fost un plâns ce a dus la pocăință sau o pocăință manifestată printr-un 
plâns amar.

 Această carte ne va ajuta să învățăm cum să răspundem suferinței –În 
această carte vom găsi o descriere a disperării totale a spiritului uman în strânsoarea 
suferinței și tristeții! Și totuși, în fi ecare dintre aceste capitole se dezvăluie o 
înțelegere, o lecție pe care Dumnezeu ne învață prin durere, care altfel nu ar fi  fost 
învățată niciodată. 

Cartea este concepută să ne învețe prin ceea ce s-ar putea numi terapia 
lacrimilor, ceea ce ne învață durerea. Tot prin Scriptură ni se spune că durerea 
și suferința sunt instrumentele lui Dumnezeu prin care ne învață cum să trecem 
prin suferință fără să pierdem credință în Dumnezeu. Prin suferință vine tăria 
caracterului.  Despre Domnul Isus este scris: “măcar că era Fiu, a învățat să 
asculte prin lucrurile pe cari le-a suferit. “. (Evrei 5: 8) 

Au fost lucruri pe care Domnul Isus trebuia să le învețe și să le poată 
învăța numai trăind ca bărbat în vremuri de suferință și de durere. Evrei 12, versetul 
10, este un semn al dragostei lui Dumnezeu. El a trimis-o să ne disciplineze, să ne 
învețe și să ne instruiască.

http://independent.co.uk/
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CONCLUZIA

Marinela Buzas / marybuzas@yahoo.com

(continuare  din pagina 11)
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Învăţătorul din Cugir ...

(continuare  din pagina 12)

Ambasadorul George Cristian Maior s-a întâlnit cu ofi ciali 
şi cu românii care lucrează la marile companii IT din 
statul Washington ...

Fiecare capitol dezvăluie, de asemenea, un aspect particular al durerii ca 
fi ind o învățătură specială a harului. Această carte ne învăță cum să tratăm durerea, 
suferință și deșertăciunea. Păcatul întotdeauna aduce pedeapsa fi e imediat sau mai târziu, 
iar pocăința, părerea de rău cu plâns aduce vindecare și restaurare.

Cartea Plângerile lui Ieremia oferă dincolo de descrierea distrugerii Ierusalimului 
și a exilului ce a urmat distrugerii, multe și felurite informații profetice referitoare la viața 
Domnului Isus. În umilința Sa,  Domnul Isus a suferit pedeapsa lui Dumnezeu pentru 
păcate, și un tip de exil prin ispășirea lucrată substituționar în folosul poporului lui 
Dumnezeu.

În zilele dinainte de a rosti propriul său strigăt de abandon ca parte a suferinței 
sale răscumpărătoare (Matei 27:46), Isus a rostit de asemenea „plângerile”  Sale asupra 
Ierusalimului care se făcea din nou vinovat de respingerea Cuvântului lui Dumnezeu 
(Matei 23: 37-39, Luca 13: 34-35). 

Înălțarea lui Hristos în slavă a marcat început sfârșitului suferinței poporului lui 
Dumnezeu. El și-a luat tronul și va continua să domnească, învingându-i în fi nal pe toți 
vrăjmașii săi. 

Cartea Plângerilor oferă, de asemenea, urmașilor lui Hristos posibilitatea de a 
studia și înțelege natura disciplinei pe care Dumnezeu o aplică celor ce fac parte din poporul 
Său. Deși Hristos a inaugurat Împărăția lui Dumnezeu și a început exaltarea poporului lui 
Dumnezeu, Biserica continuă să sufere privațiuni și un fel de exil în raport cu lumea în 
care își desfășoară existența (1 Petru 1:2). 

 Cartea Plângerile lui Ieremia confi rmă faptul că într-o lume a durerii și a nedreptății 
Dumnezeu este bun și într-o zi va evidenția toată bunătatea lui, așa cum promite textul atât 
de cunoscut al Plângerilor lui Ieremia: „Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu 
sufl etul care-L caută.” (Plângeri 3:25).

Dragă cititor, te îndemn din sufl et să-ți puni nădejdea în Cel ce poate face ca 
lacrimile tale de acum să devină o terapia ce să te apropie de El și astfel să poți avea parte 
de toate promisiunile făcute de El, inclusiv promisiunea vieții veșnice. El să te ajute la 
aceasta.

Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos, Chicago

canadiancă din British Columbia, pe nume Eunice, o femeie de excepţie, după cum îmi 
spune nea Mitică. Vorbeşte din când în când cu ea la telefon, este încă în viaţă. „Şi Cornel 
Popa a fost plecat în Franţa o perioadă” – mă surprinde la un moment dat nea Mitică – a 
mers să lucreze la pădure, unul dintre copiii lor s-a născut în Franţa”. În amintirea lui 
nea Mitică, prietenul său Cornel Popa a rămas ca un simbol al ambiţiei şi hărniciei. Îşi 
aminteşte cum i-a spus la plecarea în Franţa: „Eu dacă am o drujbă, îmi câştig pâinea 
oriunde în lume!” Ca un făcut, după ce a revenit în Canada, următoarea destinaţie înscrisă 
pe traiectul vieţii lui Cornel Popa a fost SUA, unde s-a stabilit în statul Michigan. Exact 
ca şi în cazul lui nea Mitică! În Michigan şi-a cumpărat 400 de acri de teren pe care a 
plantat nuci pentru lemn de mobilă. Era pasionat de ceea ce făcea şi muncea cu plăcere 
în livada lui de nuci. Mergea acolo destul de des şi uda copăceii. La plantaţia de nuci se 
simţea în largul lui. Adesea, când venea vremea să plece acasă, mai zăbovea chiar şi după 
lăsarea serii, în mijlocul naturii . Într-o zi, pe când se afl a în această plantaţie, şi-a amânat 
plecarea cu încă o oră şi apoi încă una…”Nu ştiu dacă glasul pământului din acea livadă îl 
chemase şi-l îndemnase să mai rămână, dar în aceeaşi seară, în drum spre casă a fost lovit 
de o maşină şi a trecut în eternitate…Cornel a fost înmormântat la Mănăstirea „Adormirea 
Maicii Domnului” din Michigan”- încheie nostalgic Dumitru Sinu povestea prieteniei 
sale cu Cornel Popa. Fusese prietenul cu care rezonase foarte bine, pentru care munca şi 
spiritul se regăseau într-o combinaţie reuşită, iar dragostea şi dorul de locurile natale erau 
alinate cu dulcele cântec al plaiului românesc şi farmecul poeziilor sale.

Octavian D. Curpaş

A consemnat Nelu Ciorba

 
  Alex Cristureanu om de afaceri din zonă, a cerut explicații cu privire la reînnoirea 
credit cardului de la contul de pensie. Pentru reînnoirea credit cardului care conține banii 
de pensie, nu trebuie ca titularul să se deplaseze în România, ci doar făcută o procură 
pentru obținerea noului card. Atenția trebuie acordată comunicării cu Casa de Pensii 
direct sau prin mandatar tot la 18 luni că titularul pensiei trăiește. Drepturile de pensie 
nu sunt condiționate de schimbarea cetățeniei, atâta timp când pe perioada contribuirii la 
Casa de Pensii respectivul era cetățean român.
 Preotul Florentin Gabriel Agoston, de la Biserica Ortodoxă ”Sfânta Maria” din 
Portland a subliniat referitor la pensie necesitatea obținerii unui Certifi cat de Viață, în 
cazul că pensia a fost suspendată, și că există posibilitatea ca banii de pensie din România 
să fi e virați direct într-un cont personal de bancă din America. Dânsul a întrebat când se 
va trece la durata pașaportul românesc de 10 ani? Domnul Ambasador a comunicat că 
este o propunere și interesul este de ambele părți să se realizeze cât mai repede.
 Domnul preot Agoston a mai avut o întrebare referitor la obținerea cetățeniei 
românești pentru copii născuți în America. De ce trebuie ca mama să se deplaseze până 
la Consulat pentru rezolvarea cetățeniei? Răspunsul domnului Consul General a fost că 
mama poate face o procură care să fi e valabilă și nu trebuie ca dânsa să se deplaseze la 
Consulat pentru această cauză.
 Mulțumim organizatorilor, ofi cialităților și celor prezenți care au răspuns 
invitației de a participa la întâlnirea cu membri ai comunității locale.

(continuare  din pagina 11)

Vizită ofi cială la Portland

ului, sediu a numeroase companii internaţionale). Primarul John Stokes şi-a exprimat 
deosebita apreciere pentru comunitatea româno-americană din zona metropolitană Seattle, 
arătând faptul că prezenţa specialiştilor români în toate marile fi rme din regiune, în special 
în zonele de IT şi înaltă tehnologie, este un atu important, recunoscut de întreaga comunitate 
locală.  El a precizat că zona Seattle-Bellevue poate oferi multiple oportunităţi companiilor 
româneşti, inclusiv celor mici şi mijlocii şi de tip start-up, care doresc să dezvolte proiecte de 
cooperare cu parteneri americani.

De asemenea, ambasadorul George Cristian Maior, a susţinut o prelegere 
la University of Washington, pe tema cooperării strategice SUA-România în Europa 
Centrală şi de Est. Cu această ocazie, ambasadorul român a subliniat că regiunea trebuie 
privită în ansamblul său, atât din perspectiva provocărilor de securitate, dar şi ca un spaţiu 
al oportunităţilor de dezvoltare, cu un potenţial economic remarcabil. Dimensiunea de 
securitate şi apărare rămâne baza Parteneriatului Strategic România-SUA, aspect refl ectat 
în cooperarea dintre cele două state pentru consolidarea prezenţei şi capabilităţilor NATO în 
Europa, cu precădere pe fl ancul estic al Alianţei. Ambasadorul României a arătat că acţiunile 
Rusiei din zona extinsă a Mării Negre afectează negativ nu doar securitatea regională, ci 
chiar fundamentele sistemului internaţional postbelic. În aceste condiţii, România şi-a 
asumat pe deplin rolul de furnizor de securitate, ca aliat NATO şi principal partener al SUA 
în regiune. 

Cu ocazia prezenţei sale la University of Washington, ambasadorul George Cristian 
Maior a înmânat un premiu pentru întreaga activitate profesorului emerit James E. Augerot, 
reputat lingvist şi autor a numeroase lucrări şi articole despre limba română.  

Ambasada României în Statele Unite ale Americii
13 noiembrie 2017

frumoasa relație de dragoste între noi și Dumnezeu, stând de vorbă cu El în rugăciune, 
citind și înțelegând Biblia cu ajutorul Duhului Sfânt, având părtășia frățească în 
Biserică, noi ne îndrăgostim de Dumnezeu și experimentăm bucurii mult mai mari 
decât plăcerea de o clipă a păcatului. Vedeți mereu în mass media viețile distruse 
sau chiar curmate a celor care nu și-au oprit nici o plăcere de o clipă a păcatului. 
Diavolul ne dă jumătăți de adevăr care sunt de fapt minciuni. Curvia, imoralitatea 
sexuală de orice fel, avortul, minciuna sau alte cuvinte rele, beția, îmbuibarea cu 
mâncare, deformarea trupului prin tăieturi și tatuaje, lenevia, adicțiile, lăcomia, 
mândria, privirea răutăcioasă, și neglijarea celor pe care trebuie să îi slujim, sunt 
păcate care aduc multă suferință, deși pe moment par a fi  cea mai bună alternativă, 
o plăcere de o clipă. Boli venerice, sentimente de regret și vinovăție, relații rupte, 
copiii răniți, abuzuri, depresie, atacuri de panică, sinucideri, moarte fi zică și 
spirituală sunt toate rezultate distrugătoare ale păcatului. Deci păcatul ne distruge 
pe noi din toate punctele de vedere și atrage mânia lui Dumnezeu asupra noastră.

Noi avem putere să rezistăm oricărei ispite și să nu păcătuim. “Fiindcă prin 
moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin 
viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-
vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. 
Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi 
de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte 
unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum 
eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.” 
(Romani 6:10-13). Noi alegem să nu păcătuim în trupul nostru și împotriva trupului 
nostru. “Deci, fi indcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim de 
orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfi nţirea până la capăt, în frica 
de Dumnezeu.” (2 Corinteni 7:1).  VA URMA

IDENTITATEA

mailto:marybuzas@yahoo.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

Cemetery Lot for sale at Forest Lown in 
Gresham, OR. Contact info  text or call 
360-607-5823.  (336)

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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)

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)

Windsor Gardens is a small (12-
bed) assisted living facility in East 
Vancouver, Washington looking 
for experienced, compassionate 
caregivers to serve a population 
living with memory loss / dementia.
Pay starts at $15/hour.
We currently have a position available 
for a weekend caregiver. Scheduling 
for this position is currently fl exible. 
We can offer part-time positions for 
just Saturday, just Sunday or for both 
Saturday and Sunday. Or we can 
offer full-time positions for Friday-
Monday (four days), Friday-Sunday 
(three days) Saturday-Monday (three 
days), etc. We are very fl exible and 
are more concerned with fi nding the 
right person for this role than with an 
exact schedule.
If you are interested in applying for this 
position, please call 360.521.1300. 
(339)

Need experienced Resident Manager 
for upscale Adult Family Home 
at Vancouver, WA. Salary up to 
$5000, plus free accommodation for 
Resident Manager’s family. Excellent 
communication in English is a must. 
Need to pass criminal background 
check, drug test & credit check. Call 
360 525 3517.  (336)

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

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

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

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 $629,900  

Inchirieri
Camera de inchiriat in NE Portland. Pentru 
detalii va rugam sunati la (503)704-6443 
sau (503)453-0059. (336)

Angajam caregiver femeie singura live-in 
ori pentru libere in weekend in Olympia 
WA. Engleza si clasele pentru WA state 
obligatorii.  Tel: (360)292-9931. (337)

Caut caregiver (part-time) pentru AFH in 
Vancouver, WA. Limba engleza si clasele 
pentru Washington state sunt necesare. 
Va rog sunati la (360)694-5480. (337)

Vanzari

1. Immaculate home previously 
used for the Adult Family Care 
Home business in Vancouver WA. 
$649,000
This home has 2 separate entrances 
with 9 bedrooms total: 6 bedrooms for 
the business side, 1.6 baths, kitchen, 
living room, and dining room, then 3 
more bedrooms with 2 full bathrooms 
in the owner’s side, kitchen, living 
room, dining room and an offi ce 
space. 

2. Good location for this Care Home 
business home in SE Portland. 
$575,000 
Totally remodeled in 2001 with new 
windows, roof, kitchen cabinets, 
hardwood fl oors. 
Two separate living quarters: with 5 
bedrooms, 2.3 baths, kitchen, living, 
dining and laundry for the business 
and 3 bedrooms, 2 full baths, kitchen, 
living and laundry for the owner.

3. Beautiful Care Home in Vancouver 
WA with 6 bedrooms, 4.1 baths, 
remodeled throughout the years 
with granite counters, tiles. Amazing 
garden with fruit trees. Good  income 
producing and there is still room for 
expansion $630,000.  

Please call Melanie Holbura – Real 
Estate Broker with Premiere Property 
Group, licensed in OR and WA – at 
503-550-8003   (339)

Matrimoniale
Doamna in varsta caut compania / 
prietenia unui domn in jur de 80 de ani. 
Scrieti pentru Marioara 3528 SO. Fairfax 
Road Bakersfi eld, California 93307. 
Telefon 661-281-7694. (337)

Newer Two story duplex in SE Portland. 
4 BR + large offi ce, 3BA. $2,000/
month+deposit. Call 503-734-7040 or 
360-896-8947.   (336)

 E-mail: romaniantimes@yahoo.com

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

TARIFELE pentru MICA PUBLICITATE

http://yahoo.com/
http://ladomiciliulmeu.am/
mailto:Oregon_Realtor@yahoo.com
mailto:romaniantimes@yahoo.com
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R]spunderea pentru con[inutul reclamelor \i pozelor apar[ine  =n totalitate autorilor  
\i nu reflect]  =n niciun fel vreo pozi[ie a revistei Romanian Times

BEAUTIFULLY REMODELED! This home overlooks the 
lake’s peaceful colors. A lovely two story home which 
includes 3 BD and 2 1/2 BA. Includes a contemporary mix 
of concrete counters, stone pillars, hardwood fl oors, neutral 
colors and steel & cable railing; also features a master suite 
and a large family room. $379,000. Cornell 503-939-7146

BEAUTIFUL CONTEMPORARY STYLE HOME has 
4,200 Sq. Ft, 8 bedrooms, 3 full & 5 half baths, impressive 
living room with tall ceilings, 2 family rooms, offi ce, deck, 
and a large lot with manicured landscaping with included 
water feature. A fully set up operation with great income 
history. $989,000. Contact Cornell 503-939-7146

TOP: SE PORTLAND LOT 18,000 Sq. Ft. Lot zoned 
R2. All utilities available in street. $235,000. For more 
information contact Cornell at 503-939-7146 
BOTTOM: GREAT ONE LEVEL LOT ready to build. 
In an established newer neighborhood of nice homes. 
Building plans for a 3,000 Sq. Ft. home are available. 
$179,950. For more information 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

PRIVATE ONE LEVEL HOME with 1,632 Sq. Ft, 4 
bdrms, and 2 full baths. There is a 32’x40’ barn and 
40’x48’ shop! Great location for a vineyard with a 
few acres of grapevines already planted. 32 VIEW 
ACRES including timber land, garden and fruit trees. 
$799,000. For more information contact Cornell at 
503-939-7146

ELEGANT DESIGNED HOME with 3,441 Sq. Ft, 5 bdrms, 5 
full baths, and a gorgeous pool area. Features a 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. 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 503-939-7146

GREAT PRICE. This 3,249 SF home has 9 bedrooms, 6 full & 
2 half baths, and large common area. Also has a 12x12 wine 
cellar and a large wraparound deck with access to all rooms. 
This is a corner lot with extra parking. Income producing from 
either room rentals or ready for new ACH License. For more 
information contact Cornell at 503-939-7146

TWO LEVEL HOME. Built in 1978 property has a total of 
1,741 SF, 3 bdrms, 2 baths, attatched 2 car garage,& a 
fi nished daylight basement w/Fireplace. Features include 
hardwoods& tile fl ooring, oak cabinets, granite counters, and 
a large redwood deck. $334,995. Cris 503-816-9493

WELL BUILT HOME W/ EUROPEAN DESIGN
provides 3,040 Sq. Ft, 4 bdrms, and 2 1/2 baths. Located 
in the beautiful countryside, only 30 minutes outside of 
Downtown Portland. Features 9’ ceilings, hardwood 
fl oors, crown moldings, gourmet kitchen, jetted tub in 
master bath, Quarts counters, and attached oversized 
garage. $999,000. Contact Cornell at 503-939-7146

OVER 24 ACRES

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 trails & fish pond. Possible 
memory care endorsement. $1,439,000. Cornell 503-939-7146

BANDON, OR

OVER 32 ACRES

MT. TABOR DUPLEX! POWEL VALLEY RESORT ALL ONE LEVEL MOVE-IN READY

BINFORD LAKE SOUTHWEST PORTLAND

NEWER ONE LEVEL HOME with a great fl oor plan. 
This home comfortably offers 1,300 Sq. Ft, 3 bdrms, 
and 2 baths. Features a large kitchen, utility room, 
hardwood fl oors, crown moldings, porch, patio, double 
car garage, and a lovely garden area. $449,000. For 
more information contact Cornell at 503-939-7146

BEAUTIFUL SPACIOUS HOME has 4,200 Sq. Ft. with 
8 bdrms, and 4 full & 6 half baths. The front of the home 
includes a beautiful water feature and manicured yard 
with several patio areas & walkways in the back. The 
inside features high ceilings and natural & recessed light. 
$939,000. Contact Cornell 503-939-7146

WEST HAVEN-SYLVAN

1.4 ACRES

Comisia Europeană: România nu a realizat încă 
progrese sufi ciente în cadrul MCV

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
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pic
e.

Provocările la adresa independenței sistemului judiciar reprezintă o serioasă sursă de 
îngrijorare pentru Comisia Europeană.

„Propunerile de numire a procurorilor de rang în proiectele elaborate de ministru și în 
cadrul Proiectele Parlamentului au constituit o parte esențială a dezbaterii privind legile 
privind justiția. Se referă la amendamente la articolul 54 din Legea 303/2004 privind 
procedurile de numire și concediere a procurorului general, procurorul șef al DNA, 
procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 
Terorismul (DIICOT), a șefi lor de secții din DNA și DIICOT. În evaluare ar trebui să 
țină seama de recomandările Comisiei de la Veneția cu privire la procedura de numire a 
procurorului general sau post echivalent, unde este necesar un echilibru pentru a câștiga 
încrederea publicului și respectul sistemului judiciar. Discreția ministrului justiției și rolul 
președintelui în procedura de selecție și procedura de revocare este una din problemele 
din dezbatere”, se arată în raportul tehnic MCV.

„Am constatat progrese în unele domenii, dar mai sunt multe de făcut. România a pus în 
aplicare unele dintre recomandările noastre, dar în privința altora nu a realizat până acum 
progrese sufi ciente. Mă bazez pe guvernul României să continue reformele necesare și să 
evite regresul, astfel încât să putem colabora în vederea atingerii obiectivului de fi nalizare 
MCV în cadrul actualului mandat al Comisiei”, a declarat Frans Timmermans.

Provocările la adresa independenței sistemului judiciar reprezintă o serioasă sursă de 
îngrijorare. Potrivit unor surse din CE, Bruxelles aşteaptă progrese, nu regrese în ceea 
ce priveşte justiţia. Comisia nu consideră că raportul actual este mai rău decât cel din 
ianuarie, dar atrage atenţia că, dacă vor fi  constatate probleme la punctele închise anterior, 
acestea vor fi  redeschise. 

Comisia reaminteşte că MCV nu este legat de aderarea la Spaţiul Schengen.

Comisia nu poate încă să concluzioneze că obiectivele de referință ale MCV sunt, în 
acest moment, îndeplinite în mod satisfăcător, deși datorită progreselor înregistrate unele 
obiective se apropie de acest stadiu.

Ultimul raport al Comisiei din ianuarie 2017 a trecut în revistă progresele generale 
înregistrate în ultimii zece ani și a identifi cat 12 recomandări specifi ce care ar ajuta 
România să avanseze în direcția îndeplinirii tuturor obiectivelor de referință ale MCV. 

Potrivit raportului publicat astăzi, s-au realizat progrese în privința unora dintre aceste 
recomandări. Este vorba, în special, despre recomandarea de a institui un sistem pentru 
verifi carea confl ictelor de interese din domeniul achizițiilor publice (PREVENT), care a 
fost pusă în aplicare în mod satisfăcător.

Comisia constată, de asemenea, că s-au înregistrat progrese și în privința altor recomandări, 

sub rezerva aplicării lor în practică. 

În același timp, Comisia constată că ritmul global al reformelor a stagnat în cursul anului 
2017, ceea ce a dus la încetinirea punerii în aplicare a recomandărilor restante, cu riscul 
redeschiderii unor chestiuni care, în raportul din ianuarie 2017, au fost considerate 
închise. 

“Comisia rămâne de părere că, printr-o cooperare loială între instituțiile statului, printr-o 
orientare politică ferm ancorată în realizările trecutului și prin respectarea independenței 
sistemului judiciar, România va putea, în viitorul apropiat, să pună în aplicare recomandările 
restante și, prin urmare, să îndeplinească în mod satisfăcător obiectivele de referință ale 
MCV. Către sfârșitul anului 2018, Comisia va evalua din nou progresele realizate”, se 
arată într-un comunicat al Executivului european.

Surse din Comisie reiterează faptul că MCV va fi  ridicat, în momentul în care România și 
Bulgaria vor îndeplini toate recomandările Comisiei. euractiv.ro

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


 

 Universal American Mortgage Company, LLC dba Eagle Home Mortgage - Company NMLS #1058, Mortgage Lending License #ML-5079-1,  
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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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