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Interviu cu scenaristul filmului 
“Fals tratat de mântuire a sufletului”

Bogdan Adrian Toma este – sau a fost cândva – aproape 
un factotum. Preocupat de tot ceea ce se poate imagina: 
fi losofi e, istorie, geografi e, știință, tehnică. Lucru care a 
adus, pe lângă benefi ciul diversității, și mai puțin plăcuta 
consecință de-a fi naliza foarte puține din proiectele 
începute.  - pagina 14

Unirea Basarabiei cu Regatul 
României -  pagina 12

De la stânga la dreapta 

MONICA LOVINESCU, la zece ani de la plecare 

Dialog-interviu realizat cu 

Proiectul totalitar: Pur, purificator [i demonic 

Drumul de la inocența copilăriei la urna funerară și la pagina de carte 
a fost, pentru Monica Lovinescu, o Golgotă. 
La numai cîţiva kilometri de Suceava, în uluitorul orăşel Fălticeni, 
Monica Lovinescu petrecea în fi ecare an al copilăriei câte o lună de 
vară „doar cu tata”, iar tot ce îşi aminteşte mai târziu Marea Doamnă 
a Literaturii Române în legătură cu acest spaţiu şi acest timp al vieţii 
sale este faptul că „era fabulos”. -  continuare în pagina 7

iGhidului benefi ciarului 2018 - pagina 9

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

O coaliţie formată din SUA, 
Marea Britanie şi Franţa a lansat un 
atac cu rachete de croazieră în Siria, cu 
scopul declarat de a sancţiona regimul 
Bashar al-Assad pentru atacul chimic 
comis la periferia oraşului Damasc. 
Anunţul bombardamentului a venit de 
la preşedintele SUA, Donald Trump, 
într-o declaraţie de la Casa Albă, în care 
preciza că a ordonat armatei Statelor 
Unite lansarea unor “bombardamente 
punctuale” asupra unor ţinte asociate 
capabilităţilor de arme chimice ale 
“dictatorului” Bashar al-Assad. iRusia 
a trimis spre Siria o navă din cadrul Flotei 
militare a Mării Negre care transportă 
vehicule, trupe şi echipamente pentru 
acţiuni umanitare, în contextul reacţiei 
Kremlinului după bombardamentele 
efectuate de SUA, Marea Britanie şi 
Franţa.iUniunea Europeană a îndemnat 
Rusia şi Iranul, doi aliaţi importanţi ai 
preşedintelui sirian Bashar al-Assad, 
să îşi folosească infl uenţa pe care o 
au în Siria pentru a preveni utilizarea 
armelor chimice.iPreşedintele fran-
cez Emmanuel Macron a anunţat că 
Administraţia de la Paris va aloca 
50 de milioane de euro sub formă de 
ajutoare umanitare de urgenţă pentru 
Siria.iLa o zi după atacul din Siria, Jens 
Stoltenberg, secretarul general al Alianţei 
Nord-Atlantice, a declarat că dialogul 
dintre NATO şi Rusia este difi cil, însă 
necesar.iRelaţiile între Rusia şi Occident 
sunt mai tensionate decât erau în perioada 
Războiului Rece, deoarece atunci erau 
anumite canale de comunicare între 
părţile implicate şi nu exista o obsesie 
pentru rusofobie, a declarat ministrul rus 
de Externe Serghei Lavrov.iPreşedintele 
Donald Trump a declarat că va lua în 
considerare revenirea în Acordul complet 
şi progresiv de parteneriat transpacifi c 
(TPP), din care a ieşit în urmă cu un 
an, doar dacă va exista o înţelegere 
“substanţial mai bună” decât cea oferită 
lui Barack Obama.i Acuzaţiile privind 
ameninţările cibernetice venite din 
partea Rusiei reprezintă un exemplu 
pentru care politica Marii Britanii faţă 
de Moscova este una imprudentă şi 
provocatoare, a afi rmat ambasada rusă 
la Londra.iSancţiunile Statelor Unite 
asupra companiei United Co Rusal, care 
au stabilit preţurile la aluminiu, afectează 
industria producătoare de aluminiu, 
producătorii din întreaga lume grăbindu-
se să-şi asigure stocurile, relatează 
Bloomberg.

111 ani de la na[terea lui Mircea Eliade 

Fiecare dintre noi vom fi  la un moment dat în fața celor două uși. Unii 
au fost deja iar alții poate sunt chiar acum. Ne afl ăm în fața celor două 
uși datorită rugăciunilor la care nu am primit niciun răspuns. Ne-am 
rugat cu devoțiune, cu lacrimi, cu suspine și fremătând de dorința 
de a vedea lucrurile mișcându-se în direcția pentru care ne rugăm. - 
continuare în pagina 6

Cele dou~ u[i

Poziția mea legată de regimul comunist din România și practicile sale 
criminale este destul de cunoscută. Într-atât de mult încât să mă fi  
văzut criticat pentru că susțin aplicarea termenului de genocid pentru 
crimele în masă sistematic organizate de regimurile de tip leninist, 
mai degrabă decât conceptele de sociocid, politicid ori democid.  -  
continuare în pagina 10

CAMPANIE de INFORMARE

Aniversarea a 100 de ani! de la unirea 
Basarabiei cu România, Patria Mam~-  pagina 18

Siria, un t~râm al conflictelor din 
trecut [i din viitor

Sâmbătă 14 aprilie, Statele Unite ale Americii, Franța 
și Anglia au vizat și bombardat “centrele” unde se 
presupune că guvernul sirian deținea și dezvolta arme 
chimice.- pagina 13

Când în tumultoasa noastră viață de pe continentul nord-
american, ne mai oprim din alergarea zilnică pentru a 
găsi câte un crâmpei de timp pentru lucruri de sufl et, 
precum o discuție mai mult sau mai puțin fi lozofi că,  
locuința bunului prieten, maramureșan, Vasile Botis, 
devine locul perfect pentru așa ceva, fi ind totdeauna 
deschisă și primitoare. - pagina 15

Identitatea cre[tinului [i 
s~n~tatea fizic~ -  pagina 8

Famila Iverson, originari din Olanda, ne invită și anul acesta la FESTIVALUL LALELELOR 
în perioada 23 Martie - 30 Aprilie 2018, zilnic  între orele 9 AM și 6 PM

The Wooden Shoe Tulip Farm is located at 33814 S. Meridian Rd. Woodburn, OR 97071 

scriitorul Florin PREDESCU la Washington, DC - pagina 4
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    1. “De timpuriu publicaţiile mele aveau subiecte legate de America”

FLORIN (#1): Cum defi neşti rolul analistului politic din SUA?

TIBERIU:  Analistul politic trebuie să fi e un fi n observator al realităţilor locale şi 
internaţionale. În măsura în care analizele lui sunt pertinente, el devine şi formator de 
opinie.

FLORIN (#2): Eşti român, dar locuieşti în Statele Unite. În ce măsură se adresează 
publicaţiile tale cititorilor din România şi Statele Unite?

TIBERIU: Activitatea mea publicistică este cuprinsă în mai multe etape.
Am publicat de timpuriu, ca elev, în revistele şcolare. Am absolvit şcoala generală, 
gimnaziul şi liceul în oraşul Piteşti, judeţul Argeş. În 1969 eram elev în clasa întâia la 
Şcoala generală nr. 11 şi mi s-a publicat în ARIPI, revista şcolii, o pictură premiată, pe 
care eu o denumisem “Insurecţia armată de la 23 August 1944”. Redactorul-şef al revistei 
însă, nu ştiu din ce motiv, i-a schimbat titlul în “Războiul din Vietnam”, pe atunci în 
plină desfăşurare şi probabil că a fost infl uenţat de mişcările de protest americane din 
acele vremuri. În 1980, ca licean, am publicat în revista SÂNZIANA a Liceului “Zinca 
Golescu” (actualmente Colegiu Naţional) mai multe articole originale şi traduceri din poeţi 
clasici englezi (Byron, Shelley), formaţia ABBA (la modă atunci) şi mişcarea hippie din 
Statele Unite. Revista a obţinut Premiul întâi pe ţară la categoria de Reviste şcolare. Cred 
că şi articolele mele au avut o contribuţie, deoarece după premiere, revista a fost expusă 
timp de mai multe săptămâni în vitrina Librăriei “Mihai Eminescu” din centrul oraşului, 
deschisă la paginile cu articolele mele. Aş putea spune că încă de timpuriu publicaţiile 
mele aveau subiecte legate de America.

Într-o a doua etapă, după absolvirea Facultăţii de Drept din Bucureşti, am publicat ca 
tânăr jurist atât articole, cât şi cărţi de specialitate, în drept, politică şi sociologie. Ca un 
fapt inedit, cărţile mele publicate în România au apărut fi e în ediţii bilingve, româno-
engleze, fi e în limba română cu rezumat în limba engleză. Am avut această iniţiativă de 
la început, pentru că doream ca aceste cărţi să aibă o expunere internaţională. Şi au avut, 
întrucât ele au fost ulterior achiziţionate de nenumărate biblioteci universitare şi agenţii 
internaţionale. http://worldcat.org/identities/lccn-n96031826/

O a treia etapă cuprinde publicaţii de limbă engleză (articole, rapoarte şi cărţi), apărute în 
perioada studiilor mele în străinătate (Franţa, Marea Britanie şi Statele Unite).

În fi ne, o a patra etapă, cea prezentă, de activitate profesională în Statele Unite, constă în 
publicarea de articole de analiză politică, scrise în limba engleză şi traduse ocazional în 
româneşte.

    2. “Percepţiile României de câtre americani sunt aşezate pe mai multe paliere”

FLORIN (#3): Ca român-american, cum consideri că percep americanii România?

TIBERIU: Percepţiile României de câtre americani sunt aşezate pe mai multe paliere. 
Sunt americani care vizitează sau lucrează în România, americani care discută cu români-
americani în Statele Unite, precum şi americani care se informează pe cont propriu despre 
România din Statele Unite. Aşadar, percepţiile acestor grupuri de americani variază de 
la caz la caz.

FLORIN (#4): Ai o experienţă de peste 20 de ani ca profesor de limbă şi cultură română 
în zona Washington, DC. Cum se împacă activitatea ta de profesor de limbă şi cultură 
română cu cea de analist politic?

De la stânga la dreapta 

TIBERIU: Activitâţile mele se îmbină destul de armonios în măsura în care studiul de 
limbă română este susţinut de expuneri de cultură şi civilizaţie. În orice caz, datorită 
varietăţii de opţiuni politice existente, expunerile trebuie să fi e imparţiale.

   3. “Explozia de naţionalism din perioada actuală nu este specifi că numai 
Americii”

FLORIN (#5): Articolele tale mai recente analizează amănunţit şi documentat activitatea 
administraţiei preşedintelui Donald Trump. Patriotismul american este perceput ca un 
factor care revine în forţă pentru consolidarea naţiunii. Crezi că naţiunea americană se 
afl ă în pericol?

TIBERIU: Naţiunea americană s-a afl at în faţa mai multor răscruci de-a lungul istoriei 
sale, iar în prezent mai toţi analiştii conchid că suntem în faţa unei alte răscruci. Aşa-
numita explozie de naţionalism din perioada actuală nu este specifi că numai Americii, 
ci şi Europei, Rusiei şi unor părţi din Orientul Mijlociu şi Africa. Este adevărat însă că, 
datorită infl uenţei Statelor Unite în lume, evenimentele de aici au un rol de catalizator şi 
pentru alte regiuni.

FLORIN (#6): Efectul globalizării afectează şi identitatea americană?

TIBERIU: Fenomenul globalizării este important şi el afectează naţiunea americană, fi e 
în mod pozitiv, fi e în mod negativ. Depinde de punctul de vedere personal al fi ecăruia. 
Într-o etapă timpurie, procesul de formare a naţiunii americane era descris prin expresia 
metaforică de “creuzet”, în care elemente diferite se combinau armonios într-o cultură 
comună. Ulterior, prin adoptarea multiculturalismului, accentul s-a pus mai puţin pe 
elementele comune ale diverselor grupuri şi mai mult pe elementele lor diferite. S-a 
ajuns la nivelul la care societatea americană arată acum ca un “castron de salată” (o altă 
expresie metaforică a sociologilor), iar elementele comune dintre grupurile care alcătuiesc 
naţiunea devin din ce în ce mai estompate. Pe acest fond, ca o contrareacţie, elementele de 
naţionalism s-au recoagulat mai viguros în ultima perioadă.

  4. “America este, în primul rând, o stare de spirit”

FLORIN (#7): Cum traduci sintagma “A fi  american”?

TIBERIU: America este, în primul rând, o stare de spirit şi apoi este o ţară. Dacă America 
nu ar fi  existat, ea ar fi  fost, cu siguranţă, inventată. Pentru mine a fi  american înseamnă 
racordarea la un set de valori care include credinţă în Dumnezeu, patriotism, spirit de 
liberă iniţiativă, muncă susţinută cu rezultate performante, drepturi individuale care nu 
ating drepturilor altora, precum şi spiritul individual de caritate. 

FLORIN (#8): Crezi că odată cu venirea la putere a administraţiei Trump se poate vorbi 
de o divizare împinsă până la secesiune a naţiunii, produsă de democraţi şi republicani?

TIBERIU: Societatea americană a avut perioade de divizare şi în timpul administraţiilor 
anterioare, iar acest fenomen nu este deloc nou. America a supravieţuit războiului, fi e că a 
fost revoluţionar (1775-1783), de invazie (1812-1815, 1939-1945) sau civil (1861-1865). 
Unii vorbesc acum de un posibil “al doilea război civil”. Acum se profi lează două tabere. 
Una apără dreptul constituţional la port-armă şi susţine războaiele Americii atunci când 
aceasta este ameninţată. Alta este antirăzboinică atunci când America luptă în afară şi 

(continuare  în pagina 9)

Dialog-interviu realizat cu scriitorul FLORIN PREDESCU la Washington, DC pe 17 martie 2018.
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Principiile de Funcționare 
ale Publicației 

RomanianTimes:

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

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

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

Completări la PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE 
INIȚIALE:

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

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

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

Materialele se trimit numai prin email;

Expeditorul materialului este direct responsabil de conținut 
incluzând pozele atașate.

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

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

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

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

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

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

Cristian Ioanide

mailto:info@romaniantimes.com
http://www.romaniantimes.com/
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ORIZONTAL: 1) Poet român, om politic, diplomat, participant 
la Revoluția de la 1848, autorul poeziei „Iisus pe cruce” și 
„Consiliul Secret”, inclusă în volumul „Legende istorice”, 
din care am reținut:  „Crist muri pe cruce pentru-umanitate/
Și prin moarte dete lumii libertate.” (Dimitrie; 1819-1872). 2) Pictor, 
gravor și arhitect german, unul dintre primii peisagiști ai Renașterii, 
de la care ne-a rămas tabloul „Răstignirea” (Albrecht; 1480-1538) ─ A 
apărea pe neașteptate. 3) Pictor italian axat pe subiecte religioase, autorul 
pânzelor „Iată omul” și „Transportarea lui Hristos la mormânt” (Antonio; 
1821-1891) ─ Actor american, regizorul fi lmului „Patimile lui Hristos, 
realizat în 2004, în care rolul Mariei este jucat de actrița română Maia 
Morgenstern (Mel; n. 1956). 4) Horia Vasilache ─ Poet român, autorul 
poemului „Iepuraș de Paște”, în care descrie o fetiță bolnavă vizitată la 
spital de un duhovnic, ce îi vorbește despre „cel chinuit, sacrifi cat/ ucis 
pentru mântuitoare viața tuturor”, iar când sora medicală îi aduce un 
iepuraș, despre care îi spune că va fi  injectat cu toate bolile ca să ia asupra lui 
„toate suferințele omenești”, fetița întreabă: „E pentru mântuirea noastră, 
jertfi t ca fi ul lui Dumnezeu?” (Adrian; 1891-1968) ─ Asociația Tinerilor 
cu Disabilități de Vedere (siglă). 5) Ion Dolănescu ─ Debutul lui Tiziano... 
în plastică! ─ Siglă pentru South Side Symphony Orchestra. 6) Ifose ─ 
Tudor Arghezi ─ Liric român de factură conceptual-meditativă, care, în 
poezia, „Trei zburătoare”, prezintă rotirea păsărilor ce veghează ultimele 
clipe din viața pământească a Domnului pe cruce (Panait: 1881-1913). 
7) Țara de baștină a pictorilor William-Adolphe Bouguereau (Flagerarea 

PATIMILE LUI CHRISTOS   
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Domnului nostru Iisus Hristos) și Edgar Degas (Răstignirea) ─ Codul aeroportului Vila Real din Portugalia. 8) Poet, eseist, dramaturg și gazetar român 
interbelic, care participă la tema noastră cu poezia „Săptămâna Patimilor” (Radu; 1905-1975) ─ Mare conducător chinez ─ Cea  care ține în brațe 
trupul lui Hristos după crucifi care din sculptura „Pietà” a lui Michelangelo (înv.). 9) „Patimile” după Matei, Luca și Ioan sunt trei lucrări muzicale ale 
acestui compozitor german (Heinrich; 1585-1672) ─ Pulover. 10) Episoadele fi nale ale unor răstigniri! ─ Pictor și arhitect italian, unul dintre cei mai 
reprezentativi artiști ai renașterii, care imortalizează patimile lui Hristos în tabloul „Hristos căzând pe drumul spre Golgota” (Sanzio; 1483-1529) ─ 
Silviu  Groza. 11) „Patimile după ...” este titlul lucrării compozitorului polonez Krzysztof Eugeniusz Penderecki ─ Piață ─ A nu face nimic. 12) „Pilat 
din Pont: omul care l-a ... pe Hristos” este titlul unui fi lm documentar englez, apărut în 2003 (inf.) ─ „El a murit nu doar pentru cei care L-au cunoscut, 
au devenit ucenicii Săi, vrednici sau nevrednici, ci şi pentru cei care L-au judecat cu judecata fărădelegii, şi pentru cei care L-au răstignit fi zic, L-au ... pe 
cruce: “Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!”, scrie mitropolitul Antonie de Suroj, în lucrarea sa, „Bucuria pocăinţei”, Editura Marineasa, Timişoara, 2005. 
13) Teodor Elefterescu ─ „Poetul pătimirii noastre”, care ne-a lăsat și volumul de proză „În Vinerea patimilor” (Octavian; 1881-1938) ─ Reprezentatntă 
a artiștilor plastici din jud. Cluj, semnatara tabloului „Iisus cu cununa de spini” (Elvira).

VERTICAL: 1) Compozitor și organist german, autorul a două oratorii: „Patimile după Matei” și „Patimile după Ioan” (Johann Sebastian; 1865-1750) ─ 
Pe cel al fi lmului „Golgota”, realizat în 1935 de către regizorul francez Julien Duvivier, mai apar nume de prestigiu ca: Jean Gabin în rolul lui Pilat, Harry 
Baur (Irod) și Robert Le Vigan (Hristos) ─ Marele nostru istoric, scriitor, publicist și om politic, Nicolaie Iorga, în poezia sa „Nu L-au cunoscut”, scrie: 
„Oricât de sfânt era Iisus/ Și cât de lămurit prin .../ Vedeai pe cel venit de sus/ Și ai săi nu L-au cunoscut./ A trebuit ca trupul său/ De mucenic să-l bată-n 
cuie/ Ca să se-arate Dumnezeu/ Și ca la ceruri să se suie.” 2) Mare actor și regizor englez, interpretul rolului Nicodim din miniserialul de televiziune al lui 
Franco Zeffi relli, „Iisus din Nazaret”, în care unul unul dintre episoade este „Patimile lui Iisus” (sir Laurence; 1907-1989) ─ Marele maestru al penelului, 
pictorul fl amand Rubens, vine la tema noastră cu lucrările: „Coborârea de pe ...” și „Iisus pe ... între doi tâlhari” 3) Linii de transmisie sincronă (abr. 
inf.) ─ Pictor român, autorul tabloului „Spre Golgota” (Cătălin). 4) Tot așa ─ Împărat al Japoniei (969-984) ─ Codul aeroportului Adrian (SUA). 5) Cer 
acoperit (pop.) ─ Transport (abr. milit.) ─ Elena Olăroiu. 6) „Santa ...”, mănăstire din Florența, în sacristia căreia se afl ă expusă lucrarea „Coborârea de 
pe cruce” a lui Fra Angelico, pictor italian, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai renascentismului timpuriu din sec. al  XV-lea ─ Rămâne la o 
cafea. 7) Ion Florescu ─ Marele nostru poet Alexandru Vlahuță participă la tema noastră cu o strofă din poezia „Hristos a înviat”:   „Au râs și te-au scuipat 
în .../ Din spini cunună ți-au făcut/ Și în deșarta lor trufi e/ Stăpâni deasupra-ți s-au crezut.”  8) Alt pictor român, care și-a pus semnătura pe tablourile: 
„Patimile Domnului Iisus Hristos” și „Domnul Iisus Hristos pătimind” (Vasile) ─ Pictor, arhitect și scriitor italian, reprezentant al manierismului, de la 
care ne-a rămas lucrarea „Coborârea de pe cruce” (Giorgio; 1511-1574). 9) Abreviație pentru constelația Eridanus ─  Capela acestei biserici din Padova 
este decorată cu mai multe fresce ale pictorului Giotto di Bondone, realizate între 1304-1306, considerate ca fi ind cele mai însemnate opere ale sale,  
dintre care amintim: „Iisus înaintea lui Caiafa”, „Răstignirea”, „Iisus pe cruce” și „Plângerea la mormânt”. 10) Oraș din Elveția în a cărui muzeu de 
artă, Kunstmuseum, se afl ă expusă pânza pictorului german Matthias Grünwald,  „Crucifi carea lui Hristos” ─ Pronume personal ─ Traian Neamțu. 11) 
„Răstignirea” și-a intitulat unul dintre tablourile sale acest artist plastic român (Alexandru) ─ Marele spătar ─ Băutură răcoritoare. 12) Râu în Rusia ─ 
Clădire cu toate dependințele ei (înv. și reg.). 13) Din poezia „Psalm de Paști” a lui Adrian Păunescu am reținut versurile: „Creștine, ca să poți renaște,/ 
Deschide crucii orice porți,/ Rectitorește-te de Paște,/ Hristos a ... din morți.” (inf.) ─ Altă reprezentantă a picturii din țara noastră, autoarea tabloului 
„Hristos purtând crucea”.

Dicționar: ATDV, VRL, IMA, LTS, ENYU, ADG, TRTR, ERI, UVOD.

Dezlegarea careului din numărul precedent:
PSALMII (9)
Orizontal: 1) BANALITATI. 2) ULITE – OM – N. 3) NEPRIHANIT. 4) AG – OTELARI. 5) VEAC – BAREM. 6) ORBIRE – EA. 7) IERTA – U – LO. 
8) N – UA – ADMIS. 9) TIPTIL – USI. 10) ACTE – OASTE.

       Victor Martin - Arad
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Atacul chimic sirian de lângă Damasc

 Suntem numai la jumătate, și pot spune că luna 
Aprilie 2018 are câteva semnifi cații cu corespondență 
escatologică, care merită atenție. S-a scris, se scrie și se 
va scrie despre aceste evenimente, dar vreau să scot în 
evidență semnifi cațiile adânci escatologice.
 Sâmbătă, 7 aprilie 2018 orașul sirian 
Douma, la 27 de minute nord-est de Damasc, 
 a fost lovit de un atac chimic omorând peste 70 de 
persoane, incluzând copii și afectând alte câteva mii.
 Un medic de la fața locului a raportat prezența gazelor 
clorină și sarin. Atacul a fost atribuit armatei Siriei. 
Guvernul sirian, Iranul și Rusia au dat vina pe Marea 
Britanie ca și o ripostă la invaziile de imigranți. Rusia 

a declarat că atacul chimic sirian a fost organizat de Marea Britanie și gruparea numită 
”căștile albe”, cunoscută ofi cial drept apărare civilă siriană. Rusia a sprijinit guvernul 
președintelui sirian Bashar al-Assad de la începutul confl ictului în 2011 și implicarea 
militară începând din 2015.
 Președintele Trump a declarat că atacul chimic asupra persoanelor este 
inacceptabil și președintele sirian Bashar al-Assad va plăti scump atacul chimic îndreptat 
propriilor cetățeni. 
 Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, a declarat că SUA 
va răspunde la acest atac teribil al lui Assad. Ambasadorul a respins în mod vehement 
refuzurile Moscovei de implicare pozitivă, declarând că forțele lui Assad au folosit 
arme chimice de cel puțin 50 de ori în timpul războiului civil de șapte ani al țării sale, și 
acest ultim atac chimic ridică tensiunea deja ridicată dintre Moscova și aliații americani.
 Marți, 10 aprilie, 2018 o agenție europeană de control al trafi cului aerian a 
avertizat companiile aeriene comerciale care zboară în zona estică a Mării Mediterane să 
fi e atente, deoarece un atac cu rachete împotriva Siriei este posibil în următoarele 72 
de ore.
  Tot Marți 10 aprilie Președintele Putin a avertizat Statele Unite, că vor ataca 
interesele Statelor Unite în zonă dacă vor lansa un atac asupra Siriei.
 Miercuri 11 aprilie Președintele Trump a avertizat Rusia că America nu glumește 
și se va deplasa spre Siria, cu echipament militar. Se pare că Președintele Putin a crezut 
că avertismentul american e o glumă. Începând de joi, Statele Unite au trimis în Orientul 
Mijlociu avioane de luptă, nave de război și un transportator de aeronave.
 Vineri 13 aprilie 2018 Președintele Trump a avertizat din nou Rusia, declarând 
intenția unor atacuri în Siria. Președintele Trump a spus Rusiei să se pregătească 
pentru un atac cu rachete împotriva Siriei.
 Forțele aliate, americane, britanice și franceze au lansat Sâmbătă, 14 aprilie 
2018, bombardări asupra unor locații cu agenți chimici, a centrelor de cercetare 
și a depozitelor de substanțe chimice din Siria, în special în apropierea capitalei 
Damascului. 
 Deși SUA și aliații (Franța și Marea Britanie) au avertizat că vor ataca militar 
Siria, după bombardamentele de sâmbătă Siria, Iranul și Rusia nu au avut puterea de 
ripostă militară. 
 Rusia a cerut imediat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite
 Reacția Teheranului la atacul comun SUA - Franța - Marea Britanie împotriva 
instalațiilor de armament chimic, sâmbătă, prin liderul suprem iranian, Ayatollah Ali 
Khamenei, a fost simplu: “Astăzi, atacul de dimineață asupra Siriei este o crimă. Declar în 
mod explicit că președintele american, președintele francez și prim-ministrul britanic sunt 
infractori și că au săvârșit crime “.
 China a declarat că va demara o serie de exerciții de marină de susținere 
a Rusiei ca urmare ale atacurilor americane, britanice și franceze din Siria.
 Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a explicat că Orientul Mijlociu 
este într-o “primejdie mare” și că Siria reprezintă “cea mai gravă amenințare” care ar putea 
înclina cu ușurință spre o catastrofă regională și globală.
 Militar, putem constata, că SUA și aliații sunt de neînvins. 

Pagina realizată de Nelu Ciorba 

(continuare  în pagina 13)

 Ca o remarcă interesantă, poate știți, că o dronă iraniană înarmată cu explozivi, 
în februarie 2018, au zburat peste Israel de la baza aeriană a Siriei. Israelul a ripostat 
imediat bombardând baza aeriană siriană și a ucis șapte gărzi revoluționare iraniene, ale 
forțelor lui Assad. Israelul, a putut și a răspuns imediat când drona cu exploziv au intrat 
în zona aeriană a Israelului.
 Sâmbătă, 14 aprilie 2018, s-a demonstrat că, militar, deocamdată nimeni nu 
poate sta în fața americanilor și aliaților săi.

 
Războiul lui Gog și Magog

 Este important a examina cu atenție, frontul de luptă din partea de nord 
a Israelului. Nu e vorba de bătălia fi nală a lui Gog și Magog. Cât privește Gog și 
Magog, cât și dezlegarea Satanei este foarte clar în Apocalipsa, în derularea cronologică 
e evenimentelor: Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi  dezlegat și va ieși din 
temnița lui, ca să înșele neamurile care sunt in cele patru colțuri ale pământului, pe Gog 
si pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi  ca nisipul mării. Și ei s-au 
suit pe fața pământului, și au înconjurat tabăra sfi nților și cetatea preaiubită. Dar din cer 
s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc 
și de pucioasă, unde este fi ara și prorocul mincinos. (Apocalipsa 20:7-10).
 Sunt cărți în Scriptură care profețesc evenimente ale sfârșitului, Ezechiel, Isaia, 
Daniel, dar ele nu se contrazic cu Apocalipsa, care prezintă evenimentele în ordinea în 
care se vor desfășura.

Războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui 
Atotputernic de la Armaghedon 

 Zona atacului american și al aliaților este regiunea Damascului. Damasc este 
cea mai veche capitală funcțională a lumii. Orașul Damasc, capitala Siriei, cu o 
vechime de peste 4 mii de ani este unul din orașele lumii care are o atenție specială 
în profețiile Scripturii, pentru vremurile din urmă. Hotarele Damascului sunt reperul 
de nord al hotarelor Israelului.
 Damascul, este la 91 km nord de Megido, (Meghiddo în greacă) nume care nu e 
altceva decât Armaghedonul, în evreiește. Apocalipsa 16:16 în versiunea New American 
Standard sună așa: And they gathered them together to the place which in Hebrew is 
called Har-Magedon.
 Istoria și arheologia lui Megido e foarte fascinantă și nu e loc să scriem despre 
aceasta. Scriptura ne informează despre un eveniment mai remarcabil care se va întâmpla 
în regiunea munților Megido. Acolo, “împărații din întreaga lume” vor fi  adunați “pentru 
războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic” (Apocalipsa 16:14). Bătălia 
va pune capăt adversarului (Apocalipsa 16:17) și “Babilonul cel Mare” va cădea în cele 
din urmă (Apocalipsa 16:19).
 Între Meghido și Damasc este muntele Carmel, loc destinat unui scop similar 
celui din viitorul apropiat. În timpul zilelor profetului Ilie, regele Ahab (874-853 î.Hr.) și 
regina Izabela au încurajat și au sponsorizat închinarea lui Baal în Israel. Ilie a fost trimis 
special să pună la încercare proorocii lui Baal și demonstrând că Domnul este adevăratul 
Dumnezeu (1 Regi 18:21). Ilie și cei 400 de profeți ai lui Baal au făcut altare pentru 
jertfele lor. Jertfa care se va aprinde prin căderea focului din cer va dovedi cine este 
adevăratul Dumnezeu. După eșecul total al lui Baal și aprinderea dramatică oferită de 
Domnul, Ilie a poruncit ca toți profeții lui Baal să fi e coborâți la pârâul Chison și omorâți 
(1 Regi 18:40). Așa cum Baal și profeții lui au cunoscut sfârșitul lor la Megido, Satana și 
forțele lui se vor întâlni pe muntele Megido, unde vor experimenta din nou înfrângerea 
totală. 
 Sfânta Scriptură este autoritară, în măsura în care ne este dat să cunoaștem 
semnele vremurilor, în derularea evenimentelor de la sfârșit. Astfel pentru a vorbi de 
timpul când va avea loc războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic, 
Armaghedonul, trebuie să urmărim evenimentele anterioare, prezentate foarte direct în 
Apocalipsa 16: 

Și am auzit un glas tare care venea din Templu (care este în cer) ( Templul de pe 
Muntele Templului este prezentat până în capitolul 11) și care zicea celor șapte îngeri: 
“Duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!” 

Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a 
lovit pe oamenii care aveau semnul fi arei și care se închinau icoanei ei. 

http://�.hr/
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CELE DOUA USI

Slavomir Alm]jan

Când privesc prețul nemăsurabil al zilei, clipele care 
se scurg prin clepsidra fi ințelor noastre obosite de așteptări, 
dincolo de ritualul de automulțumire al limbii cu care ne vorbim 
nouă înșine,  văd un ocean de întrebări la care nu am avut nici 
puterea, nici voința de a răspunde, și poate că, dincolo de frica 
de a accepta răspunsurile, este frica de a mă pune față în față 
cu o realitate pe care totuși doream s-o accept…  Da, realitatea 
propriei noastre treceri înspre un glorios altceva, cu picioarele 
puternic înfi pte într-un prezent mai mult decât dureros.  
 Clipa de față este una din clipele acelea lungi, nebănuit 
de lungi care nu par să  încapă în tiparul zilnic a ceea ce noi 
știm că e clipă.  Este acea infuzie de sus, compania nevăzută a 
Duhului care pare să extindă clipa cu mult dincolo de valoarea 
ei prezentă.  Lupt cu prezentul chinuit de neputința de a modela 

trecutul,  frământat de ideea că viitorul este doar o fațetă a trecutului în ochii Celui ce pare 
a mă striga ca să mă adune dintre lucrurile în care m-am risipit.  “Adună-ți oștile, ridică 
steagul, pornește!”
 Da , chiar în clipa în care zidurile Ierihonului dădeau să cadă, copleșit de micimea 
trecutului, eu nu puteam vedea măreția prezentului pregătit să deschidă viitorul, mi-am 
plecat steagul și mi-am retras oștirile.  
 Nebănuitele fațete ale realității care pare că nu vrea să incapă în tiparele gândirii 
noastre au început dintr-o dată să-mi dezvăluie măreția Creatorului care nu a încetat 
niciodată să mă surprindă prin adăncimea mustrării Lui dar și prin blândețea acesteia.  
Părea să-mi spună că dincolo de  colivia mea tridimensională, dincolo de universul aparent 
perceptibil de privirile mele, dincolo de modelele realității făcute să încapă in restrânsa 
noastră capacitate de a pătrunde, dincolo de cifrele care nu au fost niciodată sufi ciente sa 
exprime ceea ce părea rezultatul celei mai perfecte matematici, dincolo de toate acestea este 
El. Eram tentat să cred că în toate acestea este El dar mustrarea Lui îmi striga: “dincolo!”
  De ce mi-am depus steagul de luptă? De ce eram obosit?  Pentru că am fost prins 
în capcana nonsensului, pentru că mă istoveam în lucrurile de o minimă relevanță pentru 
relația mea  cu El.  Eram ca și câinele care se istovește fugărindu-și propria coadă.  Cuvântul  
spune că în El suntem mai mult decât biruitori… Am primit astfel revelația biruinței.  

Clipa
Cuvântul suntem exprimă mai degrabă starea continuă care în contextul relației noastre 
cu El defi nește existența noastră.  Biruința nu este pentru noi, copii lui Dumnezeu, un 
eveniment care se petrece din când în când. Biruința este un mod de a fi .
  “Eu sunt Cel ce sunt” îi spune Domnul lui Moise din rugul aprins.  Cu alte 
cuvinte El este existența iar tot ceea ce noi numim existență este doar o manifestare a 
Cuvântului Său atât în creație cât și în susținerea acesteia.  Privilegiul, dacă pot spune 
asta, de a fi  în El este în acelaș timp și  privilegiul de a exista.  Insufl area divină a nașterii 
din nou ne-a zidit în El pentru ca, așa cum El există fără effort de a exista, El însuși fi ind 
existența, și noi copii Lui să existăm prin ceea ce avem din El…
  Copii lui Izrael  se istoveau în efortul de a-și câștiga iertarea și clipa de a fi  în 
grația Lui. Izbânzile lor erau vremelnice, erau evenimente pe care scriitorii Bibliei se 
osteneau să le marcheze cu grijă pe paginile scripturii.  Fiecare izbândă era o cunună de 
lauri și fi ecare  înfrângere era un stigmat al rușinii.  Ființa umană urma neputincioasă 
destinul implacabil al degradării impus întregii creații.  Ei erau cu El sau fără El. Noi 
suntem în El sau  nu suntem în El. Observați diferența dintre relațiile lor și relațiile 
noastre cu El?
 Chiar azi am fost surprins de gândul că relația lui David cu Dumnezeu a fost 
cu totul aparte de contextul vechiului testament.  Sensibilizat de gândul că David era 
și el poet, era benefi ciarul ,ca și noi, al binecuvântărilor nemeritate și al harului divin, 
descoperisem în psalmii pe care i-a adus ca ofrandă Domnului un alt fel de a scrie… 
Erau date de sus și erau menite să ajungă sus, doar lemnele jertfei erau ale lui David pe 
când  focul era al Domnului.  Îl vedem pe David lăudând măreția Domnului, credincioșia 
Lui, frumusețea creației lui. De ce David nu menționa biruința lui asupra lui Goliat și 
tot șirul de biruințe pe care le vedem menționate în cărțile lui Samuel, 1Împărați și 
Cronici? Ele erau repere istorice pentru ceilalți dar pentru David ele nu meritau să fi e 
menționate. Mai degrabă, ca proces de curățire, vedem plângerea căderilor lui.   Pentru 
David  izbânda era un mod de a fi , era existența. Biruința lui David era pagina pe care 
evenimentele erau scrise.
 În Domnul…
 Clipa trăirii noastre pe rotocolul acesta de praf, în colivia timpului, în cătușele 
propriului nostru trup, este golită de nonsens numai în El.  Micile noastre înrângeri 
sunt înfrângeri numai atunci când nu învățăm nimic din ele. Ele sunt doar niște lecții 
ale uitării de sine pe care le învățăm în Domnul.  Dincolo, da, dincolo de ceea ce pare 
că este , acolo unde inima noastră ar trebui să fi e, este existența noastră, care nu trebuie 
sprijinită de cârjele  realmului acesta al materialului.
 Dincolo de ceea ce simțurile pot percepe este casa sufl etului nostru pe care, 
doar cu mâna credinței o putem atinge.  Clipa vieții noastre, izbânda, este pagina scrisă 
cu sânge, reverberând in colivia noastră de lut prin mărturia de netăgăduit a Duhului.

Fiecare dintre noi vom fi  la un moment dat in fata 
celor doua usi. Unii au fost deja iar altii poate sunt chiar 
acum.

Ne afl am in fata celor doua usi datorita rugaciunilor 
la care nu am primit nici un raspuns. Ne-am rugat cu 
devotiune, cu lacrimi, cu suspine si frematand de dorinta 
de a vedea lucrurile miscandu-se in directia pentru care ne 
rugam. L-am implorat pe Dumnezeu sa miste lucrurile, sa 
lucreze. Am asteptat stiind ca totul este poate o incercare 
a credintei. Am citit si memorat, am soptit in rugaciune 
promisiununi ale Scripturii in care Dumnezeu se angaja sa 
auda si sa raspunda.

Ne-am rugat stiind ca ceea ce cerem este dupa 
voia lui Dumnezeu, gandurile noastre sunt aliniate cu voia Sa. In mintea noastra nu vedem 
nici un motiv ca Dumnezeu sa nu raspunda favorabil, sa intarzie…Totul e facut cu inima 
curata, sincera in speranta ca inima lui Dumenzeu va fi  atinsa.

Dar…nimic din ceea ce am asteptat nu s-a intamplat. 
Ne rugam ora dupa ora; orele au devenit zile, saptamani, luni, ani. Rugaciunea 

contiunua dar din cand in cand simti frustrarea de a pedala in gol. Te dezmeticesti, iti spui 
ca nu e bine si incepi sa te rogi din nou. Folosesti alte cuvinte, alte forme de rugaciune. Dar 
rezultatul este acelasi. Tacere. 

Situatiile nu se schimba sau chiar devin mai rele. Credinta intr-un Dumnezeu prezent 
langa noi, in nevoile noastre se clatina. Imaginea pe care o avem despre un Dumnezeu iubitor, 
cu bratele pline de caldura si armonie se estompeaza, devine neclara.

Credinta pare fracturata precum niste placi tectonice, neincrederea si amica ei 
dezamagirea apar ca niste aburi printre crapaturile credintei noastre.

Si dintr-o data ne afl am in fata a doua usi. Suntem framantati, presati de timp, de 
evenimente, de emotii sa intram, sa mergem mai departe. Dar pe care? Pe de alta parte nu am 
vrea sa facem vreun pas in nici o directie, dar…

Cele doua usi reprezinta doua directii in care sufl etul nostru va calatori mai 
departe.

O usa este luminoasa, unde dupa ce am pasit, gasim sens si incredere. Ne deschide 
spre un Dumnezeu care ne accepta asa cum suntem si care ne reaminteste cat de mult 
ne iubeste si ca vrea ce-i mai bun pentru noi. Intotdeuna. Oriunde. Ca El este credincios 
fagaduintelor spuse. Dincolo de aceasta usa este sentiment de pace, caldura, siguranta.

Ai vrea sa mergi pe aici este o provocare in mintea ta. Ai mai intrat inainte. Si in 
timp ce binecunvatarea prezentei divine este acolo, realitatea unor rugaciuni care nu au primit 
raspuns este de asemenea prezenta.

Tensiunea intre cele doua stari pare greu de suportat. Cum El e acolo si nu 
raspunde?!

Asta ne conduce spre cealalta usa. 
O atractie nedefi ntia ne impinge de a pasi pe acolo. Pare sa gasim o rezolvare la 

tensiune prezenta transata intr-o forma de renuntare spirituala. Nimic din ceea ce stiam despre 
credinta pare sa nu mai faca sens pe usa aceasta. Dar cel putin vom fi  eliberati din stransoarea  
frustranta  a rugaciunilor fara raspuns. Pe usa aceasta pasesti  invins, exasperat. Dincolo de 

usa acasta este un drum al renuntarii. Incetam sa mai asteptam ca Dumnezeu sa raspunda, 
usor, usor incetam sa mai credem. Nu mai are sens sa credem ca Dumnezeu va raspunde. 
De ce nu va raspunde? Pentru ca de fapt nu exista… Nu exista o relatie despre care stiam 
intre Tatal si copiii Lui…

Daca mergi pe aceasta usa nu vei abandona total simtamantul religios sau credina 
pe care o aveai; doar nu te astepti la prea multe dinspre Dumnezeu. Suntem astfel absorbiti 
intr-o forma a deismului crestin. Credem ca undeva Dumnezeu exista, dar nu ne mai 
incredem in El pentru orice aspect al vietii noastre. 

Ne indepartam dar credem noi ca nu prea mult, ca stim unde sa ne oprim inainte 
de a abonda total credinta. 

Probabil ceea ce ne tine inca la usa in fata atractiei irezistibile de a incerca si 
altceva este statutul groaznic in care sufl etul nostru va putea ajunge. 

Pare o varianta buna la inceput ce reduce din tensiunea credintei dar amagirea 
este mai mare.

Pe o usa voi continua sa fi u admistrator al vietii mele; pe celalata usa voi devini 
(cred eu) stapan al vietii mele, al destinului meu. 

Prin natura noastra umana, dorim raspuns la toate rugaciunile noastre.
Cand raspunsul intarzie, ne simtim inselati, pacaliti, neglijati. Atunci ne axam 

gandurile doar pe ceea ce simtim, pe frustrari si pe asteptari neimplnite. 
Si cand SIMT ca Dumnezeu nu este pe aproape tind sa cred ca pe cealalta usa este 

mai bine, ca nu o sa sufar prea mult, ca timpul vindeca si ca voi putea rezolva totul. 
Pe usa in care renunt la increderea totala in Dumnezeu, eu devin stapan al vietii 

mele.
Pentru a merge mai departe pe o usa ce conduce tot spre credinta in Dumnezeu, 

trebuie sa imi amintesc, sa cunsosc, sa aprofundez Cine este El si cine sunt eu. El este 
Creatorul si Sustinatorul vietii mele. Viata care imi este data este un dar pe care trebuie sa-l 
adminstrez conform principiilor Sale. 

Rugaciunea nu este doar un exercitiu al credintei este o relegare cu Dumnezeu 
Tatal, cu Isus Christos si cu Duhul Sfant. Ce e mai important? Credinta mea in Dumnezeu 
sau Dumnezeul credintei mele?

Nu poti merge mai departe in viata ca un stapan al propriului destin. Falimentul 
este prea mare.

Alege sa iti continui viata - cu toate momentele ei de neinteles, frustrante, 
dezamagitoare - increzandu-te 100% in Dumnezeu, apartinand de Dumnezeu.

Nu esti singurul ce ai simtit asta. Apostolul Pavel exprima convingerea sa dupa 
ce a stat in fata celor doua usi: “Am fost răstignit împreună cu Christos şi trăiesc…, dar 
nu mai trăiesc eu, ci Christos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o 
trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru 
mine.” – Galateni 2.20

Merg  mai departe intrand pe o usa pe care am mai fost;  unde drumul este mai 
greu, abrupt dar Dumenzeu mi-a pregatit prin Duhul Sfant resursele de putere launtrica, 
spirituala prin care pot sa il urmez pe Cel care a pasit inaintea mea pe acolo, Domnul Isus 
Christos.

Emanuel C. Pavel, Vancouver B.C. / www.blog.punctul.com

***

http://www.blog.punctul.com/
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- URNELE FUNERARE, PATRIA, 
CĂRȚILE ȘI GOLGOTA

„E oare mai bine să-ţi petreci viaţa având 
dreptate împotriva tuturor, sau greşind alături de 

toţi?”(Monica Lovinescu)

Drumul de la inocența copilăriei la urna 
funerară și la pagina de carte a fost, pentru 
Monica Lovinescu, o Golgotă.

La numai cîţiva kilometri de Suceava, în 
uluitorul orăşel Fălticeni, Monica Lovinescu 
petrecea în fi ecare an al copilăriei câte o lună 
de vară „doar cu tata”, iar tot ce îşi aminteşte 
mai târziu Marea Doamnă a Literaturii 
Române în legătură cu acest spaţiu şi acest 
timp al vieţii sale este faptul că „era fabulos”. 
Prin ochii tatălui ei, criticul si scriitorul 
Eugen Lovinescu, Monica Lovinescu a 
descoperit lumea creștină a Moldovei de 
Nord şi a Bucovinei, lumea românescă şi, 
foarte devreme, cea mai frumoasă dintre 
lumi, adică lumea literaturii, circumscrisă 
Iașului, Junimii. „Să faci un chef cu tata în 
Iaşii lui Eminescu şi ai Junimii, după ce tot el 
ţi-a arătat « albastrul de Voroneţ », ...nu ştiu 
câţi ani mi-am hrănit orgoliile din această 
amintire...”, mărturisea scriitoarea în „La 
apa Vavilonului”(Ed. Humanitas, Bucureşti, 
1999).

Amintirea Bucovinei şi a Fălticenilor a rămas 
o axă a sinelui (pentru multă vreme, după 
plecarea din ţară şi sosirea din noiembrie 
1947 la Paris). Pentru Monica Lovinescu nu 
a fost la fel de uşor să întoarcă acest rod către 
acasă, de acolo, de dincolo, dintre străini, 
precum un copac miraculos cu rădăcinile în 
vatra natală și cu ramurile și fl orile la 4000 de 
km. distanță, în patria de adopție. Nu i-a fost, 
adică, ușor să re(de)vină, ea însăși,  germene 
al conştiinţei publice în ţara originilor sale, 
țară rămasă ostilă față de ea, nu numai 
înainte de 1989, ci și după Revoluție. La 
ceasul când Monica Lovinescu părăsise 
România, Eugen Lovinescu, tatăl, decedase 
deja (1943, la doar 62 de ani), iar mama sa, 
Ecaterina Bălăcioiu ex-Lovinescu, rămâne 
prizonieră după Cortina de Fier, apoi arestată 
politic, la 71 de ani, de comuniști (trecând 
prin închisorile Malmaison, Uranus, Jilava, 
Văcăreşti, unde se stinge cel mai probabil 
pe 7 iunie 1960, fi ind ulterior aruncată într-o 

Angela FURTUNĂ:

groapă comună și anonimă, din cimitirul 
închisorii, știut fi ind și faptul că procurorul 
de caz îi ocupase abuziv și apartamentul). 
La rândul său, E. Lovinescu plătise scump, 
în epocă, pentru valoarea sa intelectuală 
autentică (cu un doctorat la Paris făcut cu 
celebrul Émile Faguet, ulterior devine cel 
mai mare critic român după Maiorescu, fi ind 
și deschizător al unor importante direcții în 
literatura română, prin teoria sincronismului 
și a  mutației valorilor estetice). Este foarte 
plauzibil a considera că boala lui E. Lovinescu 
și decesul său prematur sunt legate și de 
rezistența și verticalitatea sa în fața umilințele 
îndurate (în ciuda valorii sale, va rămâne un 
simplu profesor de liceu, fi ind boicotat prin 
manipulări politice neaoșe și comploturi ale 
intelectualilor naționaliști, atât în ascensiunea 
sa către cariera universitară, cât și către 
intrarea la Academie) dar și de presiunile 
suferite în țară din partea puternicului 
curent al ascensiunii extremismului și a 
totalitarismului în România deceniilor al III-
lea și al IV-lea. E. Lovinescu a fost răpus, 
ca și I.L Caragiale, de spiritul maladiv, de 
degenerare, al polemicilor românești în ură și 
distrugere, însoțit și de o tristețe iremediabilă 
și lucidă: căci „înfi orați, ne strângem uneltele 
sărace de lut și ascultăm torsul stelelor” (E. 
Lovinescu în Informația zilei, 31 mai 1943, 
un gând către Tudor Arghezi)

Afl ată departe de ţară, după 1947, cerând 
azil politic în Franța încă din primele zile ale 
lui 1948, după o depresie severă urmată de 
o decizie chirurgicală, Monica Lovinescu 
mai are cu mama sa, precum şi cu amintirea 
tatălui, numai legături triste, dureroase, 
sfâșietoare. Amintiri funebre, corespondență 
tragică, urne funerare, crematorii, cimitire, 
gropi comune. Aceste teme fundamentale, 
ale crematoriilor, ale arderii moaștelor și 
ale pământurilor de cimitir, ale ameninţării 
gropilor comune, ale urnelor cu cenuşi, 
toate vor țese un giulgiu sufl etesc și îi vor 
marca viaţa. Bucuria de a trăi, după ce viața 
îi fusese furată, va fi  înlocuită cu luciditatea 
și cu rațiunea de a lupta pentru normalitatea 
vieții, și nu numai a propriei vieți, ci și pentru 
viața poporului de care se simte legată prin 
fi bre profunde. Familia Monicăi Lovinescu 
a plătit un tribut greu pentru moderarea, 
europocentrismul și liberalismul său autentic, 
pentru opoziţia demnă în faţa bolșevizării 
patriei natale, pentru refuzul dictaturii şi al 
crimelor absurde.
De la incinerarea tatălui, tînăra Monica 
Lovinescu păstrează, timp de ani de zile, 
amintirea „slujbei scurte pe care o ceruse 
tata prin testament, deși agnostic, pentru 
ca botezul să-și aibă perechea în rânduiala 
lumii. Slujba fu spusă de un răspopit – pe 
atunci, nu mai știu dacă și azi, Biserica 
ortodoxă nu tolera prezența preoților la 
incinerări. Și, mai ales, imaginea sicriului 
deschis, parcă privindu-mă încă, pentru ca 
înceata coborâre spre subsolul cuptorului 
și arderii să devină și mai intolerabilă. Cu 
ea am rămas luni de zile în ochi...” Monica 
Lovinescu a trăit sub blestemul urnelor 
funerare părinteşti, care au fost mereu 

plimbate și ascunse, între capete de țară, 
poate pentru a pune și mai multă presiune 
martirică pe numele Lovinescu: „Când 
ne-am întors cu urna (tatălui, n.n.) pe care 
un timp am ținut-o în bibliotecă alături de 
masca mortuară, mi-am spus că nefericire 
mai mare nu poate exista. Nu știam că din 
viitor mă pândește moartea cumplită a 
mamei, trezindu-se mai întâi din comă la 
morgă și urlând printre cadavre, de abia 
după acest chin dându-și duhul la spitalul 
închisorii Văcărești unde nu i se făcuse nici 
un tratament ( fi ind practic lăsată să moară 
de autoritățile comuniste prin eutanasiere 
pasivă, prin privarea de tratamentul 
medical corespunzător serioaselor maladii 
de care suferea, n.m.). După cum ignoram 
că groapa comună și neidentifi cabilă în 
care îi va fi  fost azvârlit trupul va transforma 
pentru mine orice colț de pământ românesc 
într-un posibil mormânt. Nu luasem încă 
măsura unicității în teroare a veacului al 
XX-lea, singurul sufi cient de demențial spre 
a încerca împlântarea precisă a utopiilor 
până atunci îngrădite între coperțile unor 
cărți. Durerea din 1943 mai avea dimensiuni 
omenești – chiar dacă mie mi se părea fără 
seamăn. Urna o dusesem până la urmă 
la Crematoriu. Voi căuta să o regăsesc la 
prima călătorie în țară, în aprilie 1990, de 
două – trei ori în van, sinistra cladire era 
mereu închisă. De abia în seprembrie 1992 
am reușit să-i dau de urmă la Fălticeni, 
unde fusese, cu acordul meu, transportată în 
cavoul familial pe placa căruia se înscrisese 
și numele mamei. Era să nu se întâmple 
nici asta: directorul Muzeului din Fălticeni 
căutase ore întregi numele lui E. Lovinescu 
în arhiva Crematoriului din București. 
Fusese înscris sub un altul, Isopescu sau 
Iscodescu, sau așa ceva. De abia în acea 
toamnă, când dădusem, cu Virgil, Gabriel 
și Carmen Liiceanu, ocol mânăstirilor din 
nordul Moldovei, mi se oferise libertatea 
de a depune fl ori pe...un mormânt. De unde 
raportul meu problematic cu cimitirele, nici 
o rădăcină nu mă leagă de ele”. 
Un seism a străbătut România, atunci 
Monica Lovinescu a încetat din viaţă la 20 
aprilie 2008, la vârsta de 85 de ani, în spitalul 
Charles-Richet de la Villiers-le-Bel, în 
apropiere de Paris. Slujba în memoria marii 
scriitoare a fost ofi ciată la Capela Ortodoxă 
din Paris, apoi a avut loc incinerarea la 
Crematoriul Père Lachaise din Paris. 

MONICA LOVINESCU, la zece ani de la plecare 

(continuare in pagina 11)

Au slujit patru preoți ortodocși, inclusiv 
Mitropolitul Iosif al Europei Meridionale și 
Occidentale.
Urnele cu cenuşa Monicăi Lovinescu şi a lui 
Virgil Ierunca au fost aduse în Capitală pe 25 
aprilie 2008, cu un avion trimis de Președinția 
României, fi ind întâmpinate la aeroportul 
din București cu onoruri militare. Apoi 
urnele au fost depuse la Ateneul Român, 
unde a avut loc un moment comemorativ, 
în prezența Președintelui de la acea vreme, 
Traian Băsescu, și a unor personalități 
bucureștene. Dar urna lui Virgil Ierunca 
petrecuse, până atunci, doi ani în biblioteca 
de la Paris, după ce soțul Monicăi Lovinescu 
decedase înaintea ei, în noaptea de 28 spre 29 
septembrie 2006. Înainte de a fi  transportate 
spre Fălticeni, urnele au fost păstrate câteva 
săptămâni în „Casa Lovinescu”, apartament 
ce adăpostise cenaclul Sburătorul al tatălui 
său. Pentru curioși, povestea acestei case e 
teribilă: pe fațada blocului de pe Bulevardul 
Kogălniceanu 49 (fost Elisabeta 95), vizavi 
de Facultatea de Drept, o placă memorială 
amintește că, în apartamentul 45 de la etajul I, 
a locuit între 1938-1943 Eugen Lovinescu și 
că aici s-au desfășurat întâlnirile Cenaclului 
literar Sburătorul, unde se punea la cale, 
cândva, literatura română de valoare. Blocul 
acesta din Bd. Elisabeta 95 (în prezent 
Kogălniceanu 49) e construit în 1938 pentru 
profesorii cu venituri mici din București. 
E. Lovinescu se mutase în apartamentul de 
la etajul I în toamna aceluiași an și, pe 30 
octombrie, are loc prima sedință a Cenaclului 
Sburătorul în noua casă (din 1919 ședințele 
se desfășuraseră în două case de pe strada 
Ion Câmpineanu).

Din 1947, în apartamentul din Bd. Elisabeta 
95 rămâne mama Monicăi Lovinescu, 
Ecaterina Bălăcioiu - ex. Lovinescu. În 
ianuarie 1950 apartamentul este confi scat de 
statul comunist. Biblioteca lui E. Lovinescu 
este arsă, iar manuscrisele sunt confi scate. 
Doamnei Bălăcioiu i se lasă o singură cameră, 
unde va locui până în momentul arestării. Va 
fi  condamnată la 18 ani închisoare. Refuzând 
compromisurile cu regimul, va avea parte 
de temniță grea, murind de hidropizie. În 
aprilie 1959 apartamentul este ocupat de 
procurorul militar Ioan Nistor (care va juca 
și rolul de procuror secund în “procesul 
lui Ceaușescu”). Acest fapt arată mai ales 
caracterul de jaf al arestării Ecaterinei 
Bălăcioiu.
Abia în 1998, Monica Lovinescu 
redobândește prin justiție apartamentul, dar 
locatarul Ioan Nistor refuză să părăsească 
casa până nu i se va oferi la schimb o locuință 
convenabilă. După intervenția președintelui 
de atunci, Emil Constantinescu, procurorul 
Nistor primește o locuință din fondul 
Primăriei iar Monica Lovinescu intră 
în posesia apartamentului. E, de altfel, 
momentul în care îl donează Fundației 
Humanitas-Aqua Forte.
Între 2000-2004, apartamentul este igienizat 
și reamenajat sub forma de casă memorială, 
întreaga operațiune costând 800 de milioane 
de lei vechi (20.000 de euro), bani care 
au provenit din donații din partea Editurii Cripta cu URNELE funerare 

Lovinescu  Ierunca Cripta Lovinescu Falticeni

Monica Lovinescu
foto Dinu  Lazar

Monica Lovinescu - desen de Devis  Grebu
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IDENTITATEA
 

Identitatea creștinului și sănătatea fi zică

 
Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor al vieții tale, ai primit 

mântuirea, iertarea de păcate și o nouă identitate. “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o 
făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile 
acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos” (2 Corinteni 
5:17, 18a). Domnul Isus a venit în lumea noastră și a trăit o viață fără păcat. Totuși, El 
a devenit păcat pentru noi și a plătit prin moartea Lui pe cruce, pedeapsa pe care noi o 
meritam. Cei care am decis ca să Îl urmăm pe Domnul Isus, am primit natura Lui, 
identitatea Lui, neprihănirea Lui și Duhul lui cel Sfânt. 

 Domnul Isus a venit ca noi să trăim o viață de victorie asupra păcatului, 
viață care ne aduce bucuria, pacea și sănătatea la nivel de trup, sufl et și duh. “…Eu 
am venit ca oile să aibă viață și s-o aibă din belșug” (Ioan 10:10). Noi cei care aparținem 
Lui, înțelegem că El nu Își împarte slava Lui cu nimeni. El este Stăpânul vieții noastre. Și 
pentru că El este Stăpânul nostru, nimeni nu mai poate să pună stăpânire pe noi. Aceasta 
este o mare eliberare pentru noi, din cauză că știm că Dumnezeu ne iubește, ne vrea binele 
și toate poruncile Lui sunt bune pentru noi. Pe de altă parte, păcatul ne va aduce distrugere, 
atât aici pe pământ cât și în veșnicie. Orice, sau oricine ia locul Lui Dumnezeu în viața 
noastră, este un idol. Pentru că aparținem lui Dumnezeu, faptele noastre vor refl ecta 
identitatea făpturii noi pe care El o prelucrează în noi, în fi ecare zi. “Eu sunt Domnul, 
acesta este Numele Meu; şi slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor.” 
(Isaia 42:8).  Noi nu Îl adăugăm pe Dumnezeu în viața noastră, noi ne dăruim Lui din 
dragoste și El devine Stăpânul nostru. 

Domnul Isus, Marele nostru Preot, înțelege ispitele prin care trecem zi de zi 
pentru că El Însuși a fost ispitit în toate, la fel ca noi, dar fără păcat. “Căci n-avem un 
Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a 
fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” (Evrei 4:15). Dumnezeu ne-a pus totul la dispoziție 
ca să fi m și noi biruitori asupra păcatului. Odată luminați în privința unor comportamente 
greșite din viața noastră, noi vom alege să renunțăm la ele pentru că Îl iubim pe Dumnezeu 
mai mult ca orice. “Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine 
Mă iubeşte va fi  iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” (Ioan 14:21). 
Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru noi. Noi creștem în cunoașterea lui Dumnezeu 
prin citirea Biblie, luminați de Duhul Sfânt. Noi oglindim, prin trăirea noastră, imaginea 
Domnului Isus în lumea întunecată și fără speranță, atunci când trăim călăuziți de Duhul 
Sfânt. Prin aceste articole vreau să descriu frumusețea noii identități, refl ectată prin 
transformarea caracterului nostru. În numerele anterioare am discutat despre: relația 
cu Dumnezeu și cu alți oameni, iertare, muncă, bani, omul – coroana creațiunii, căsătorie 
și despre sănătatea fi zică. Doresc ca în acest articol să continui seria de discuții despre 
identitatea creștinului și sănătatea fi zică. Am amintit în articolul trecut motivele pentru 
care noi trebuie să dorim și să căutăm să avem trupuri sănătoase. Am încheiat articolul 
vorbind despre victoria pe care creștinul o are în mijlocul suferinței și a bolii.  
          Aș dori să încep cu o întrebare: „… cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, 
de s-a născut orb?” (Ioan 9:2).  Acesta este o întrebare care a fost pusă, chiar de ucenicii 
Domului Isus Este o întrebare negrăită, dar pe care o poți citi pe fețele unor oameni, sau 
o poți simți chiar în lăuntrul tău. Mă bucur așa de mult de îndrăzneala pe care au avut-o 
ucenicii ca să spună clar și răspicat ce era în gândirea lor. Așa facem și noi la studiile 
Biblice din Biserica noastră, Duminică dimineața. Avem libertatea să vorbim deschis și 
astfel să ne aliniem gândirea cu învățătura Bibliei. În gândirea ucenicilor, un păcat anume 
a cauzat defectul fi zic în această întâmplare. Domnul Isus a răspuns ucenicilor: „N-a 
păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui 
Dumnezeu.” (Ioan 9:3). Iov a fost un om bogat, care trăia în ascultare de Dumnezeu, era 
respectat de cei din jur, era sănătos şi avea o familie fericită. Dumnezeu îi atrage atenţia 
lui Satan cu privire la Iov, spunând: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca 
el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la sufl et, care se teme de Dumnezeu 
şi se abate de la rău.” (Iov 1: 8). Peste Iov s-au abătut trei mari nenorociri, chiar patru 
aș spune dacă includem aici că soția lui nu îi împărtășește credința și-l îndeamnă să se 
lepede de Dumnezeu. El și-a pierdut intr-o noapte, toată averea, i-au murit toți copiii și 
s-a îmbolnăvit grav până acolo că a ajuns să se scarpine cu un ciob de sticlă. Cu toate 
acestea, credința și încrederea lui Iov în Dumnezeu au rămas nezdruncinate. “ Atunci, 
Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, 
s-a închinat  şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce 
în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat. Binecuvântat fi e Numele 

Domnului În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios 
împotriva lui Dumnezeu.” (Iov 1: 20-22). În mijlocul acestei suferințe, prietenii lui încep 
să-i aducă reproșuri și învinuiri grave. De fapt, ce ziceau ei era că, cu siguranță că Iov a 
făcut un păcat anume care ia adus boala și necazul care au venit peste el. La fel ca ucenicii 
Domnului Isus și ei au tras aceeaşi concluzie, cum că nenorocirea lui fusese cauzată de un 
anumit comportament păcătos. E bine să nu fi m grabnici să judecăm pe cei în suferință. 
Cum spunea Iov:„Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de 
Cel Atotputernic.” (Iov 6:14). Este adevărat că boala a intrat în omenire odată cu păcatul. 
Este tot atât de adevărat și faptul că dacă ne complacem într-un comportament dăunător 
trupului, cum ar fi  cel al fumatului, o boală, cum ar fi  emfi zemul pulmonar, poate rezulta 
din aceasta. Totuși, suferințele și bolile vin în viața noastră și pe neașteptate, chiar în viața 
unor oameni care trăiesc în ascultare și supunere față de Dumnezeu. Când am afl at că fetița 
noastră s-a născut cu un defect la inima, primul gând a fost acesta: „Oare ce am făcut ca să 
cauzez această boală fetiței mele?”. Acest gând acuzator m-a urmărit o perioadă lungă de 
timp și mi-a luat pacea. Citind acest text din Ioan capitolul 9, mi-am realiniat gândirea cu 
cea a Bibliei și am respins gândul acuzator și apăsarea care a venit peste mine. Am înțeles, 
pentru mine personal, că nu toate bolile vin din cauză că noi am săvârșit un anume păcat. 
Dumnezeu nu a adus, în viața noastră, pedeapsă prin boala fetiței noastre. Dumnezeu e 
un Tată bun, care ne iubește și care ne vrea binele. Ba mai mult, Dumnezeu face ca toate 
lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, dacă Îl iubim pe El. Noi nu mai trăim 
sub frică, condamnare sau blestem. Domnul Isus ne-a împăcat cu Dumnezeu, care acum 
este Tatăl nostru. Nu mai este nici o condamnare pentru cei care sunt în Christos. (Romani 
8:28). A fi  în Christos înseamnă a-L iubii pe El și a face voia Lui. Pentru cei care sunt 
în Christos, păcatul este o urâciune care Îi despart de Iubitul inimii lor. Când un creștin 
cade în păcat, nu poate să rămână acolo pentru că nu poți să rămâi în Christos și să rămâi 
și în păcat - este o alegere. Mă rog ca toți să facem alegerea de a alerga la Domnul Isus, 
Mijlocitorul nostru, să ne mărturisim păcatele și să ne lăsăm de ele. 

Fiecare avem dorința veșniciei în inimile noastre, unde nu vom mai experimenta 
boală, lacrimă și suferință. Drumul spre casa cerească însă e presărat și cu necazuri. Totuși, 
sunt unele suferințe pe care ni le aducem în viața noastră noi, cu mâna noastră, 
pentru că nu urmăm sfaturile Scripturii. Păzindu-ne de anumite comportamente 
condamnate în Scriptura, ne ferim de a ne atrage singuri, suferință în trup, sufl et 
și spirit.

Idolul Mâncării
Mâncarea, un lucru necesar și bun creat de Dumnezeu pentru noi, poate 

deveni un idol. Idolul mâncării poate să ia mai multe forme, printre care: ortorexia și 
îmbuibarea.  Ortorexia este obsesia de a mânca sănătos. A mânca sănătos, pentru cei 
care suferă de această obsesie, este centrul preocupării lor. Ei își dedică timpul, energia și 
resursele pentru a urma cea mai nouă dietă recomandată. Acest comportament alimentar, 
este o tulburare care ține de psihiatrie și este anormal. Pe seama acestor oameni se fac 
mulți bani. Tot timpul apar noi recomandări referitoare la ce avem voie să mâncăm și 
ce nu. Noi creștinii, trebuie să fi m înțelepți și să urmăm învățăturile Biblie cu privire la 
alimentație. Totuși, nu trebuie să facem din alimentație scopul fi nal al existenței noastre. 
Trupul și mâncarea sunt trecătoare, dar atitudinea de ascultare, din dragoste 
pentru Dumnezeu, este ceea ne va forma omul din lăuntrul, care va trăii veșnic. 
Noi nu trebuie să pierdem din vedere faptul că trăirea noastră pe acest pământ este pentru 
a-L glorifi ca pe Dumnezeu. “Mâncărurile sunt pentru pântece şi pântecele este pentru 
mâncăruri. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul, şi pe celelalte.” (1 Corinteni 6:13). 

Ascultați ce scrie Apostolul Pavel în Epistola către Coloseni: “ Dacă aţi murit 
împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi 
încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea: „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare 
lucru!” Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor și sunt întemeiate pe 
porunci şi învăţături omeneşti, au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune într-o închinare 
voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării fi rii 
pământeşti.” (Coloseni 2:20-22). Ortorexia este foarte la modă în zilele noastre. Eu o văd 
ca pe o închinare înaintea creaturii, punând astfel pe primul loc trupul, nu Creatorul lui. 
Acești oameni nu se pot bucura de alimentație. Ei se îngrijorează în continuu ce să mănânce 
sau ce să bea.  Eu nu spun că noi nu trebuie să mâncăm sănătos. Chiar dimpotrivă, cât 
depinde de noi, vom lupta ca să avem trupuri sănătoase, ca să putem slujii lui Dumnezeu 
și celor din jur la capacitate maximă. Dar această decizie de a ne alimenta trupurile cu 
hrană sănătoasă, trebuie să vină dintr-o motivație corectă nu idolatră. Domnul vrea ca noi 
să ne mâncăm mâncarea cu bucurie și cu mulțumire, recunoscând purtarea Lui de grijă 
asupra vieții noastre. 
Va continua. 
MARINELA BUZAS
marybuzas@yahoo.com  
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Cultură 9

Trei cuvinte ale Părintelui Scrima

de Andrei PLEȘU

In preajma sărbătorii pascale, îmi amintesc, 
uneori, de cîteva „înţelepciuni“ pe care le 
datorez Părintelui Andrei Scrima. E un 
mod de a rămîne în dialog cu dînsul şi de a 
retrăi regretul că n-am apucat să-l întreb tot 
ceea ce aveam de întrebat. Acum, fi indcă 
ne afl ăm sub semnul Învierii, îmi revine în 
minte modul apăsat în care P. Scrima rostea 
numele Domnului în versiunea:

„Dumnezeu Cel Viu“. Evident, „Cel 
Veşnic Viu“, „Cel Nemuritor“, „Cel fără 
încetare şi integral Prezent“. Dar: „Viu“ 
ca o Persoană, nu – cum încearcă să-l 
„raţionalizeze“ inteligenţa modernă – 
ca un „principiu“, ca o „energie“, ca o 
instanţă nebuloasă (de tipul „trebuie să fi e 
ceva, undeva, în infi nit“). Pe de altă parte, 
„Persoană“, nu „Personalitate“! Adică 
nu întrupare cvasi-administrativă a unei 
„autorităţi“ prepotente, care distribuie sever 
pedepse şi iertări şi care trebuie „omagiat“ 
cu un amestec de teamă şi linguşeală, cum 
procedăm, adesea, cu „autorităţile“ lumeşti. 
„Viu“, pentru că Îşi trăieşte nu doar viaţa 

Sa, ci şi pe aceea a creaturii Sale. Ne-a 
făcut „după chipul şi asemănarea Sa“, 
dar, ca să ne facă părtaşi la eternitatea Sa, 
a acceptat să Se facă şi El, prin Întrupare, 
după chipul şi asemănarea noastră. Adică să 
asume şi experienţa suferinţei, a limitei, a 
morţii. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, trece prin 
toate astea şi ne ajută, astfel, să le integrăm 
„vieţii“, vieţii depline, în toată bogăţia, 
patosul şi misterul ei. „Dumnezeu Cel Viu“ 
înseamnă, aşadar, o instanţă care nu Se 
mulţumeşte cu absolutul vieţii Sale, ci vrea 
să includă în plenitudinea Sa şi precaritatea 
vieţii noastre: se identifi că, sacrifi cial, cu 
„viaţa“ omului, pentru a îngădui omului pe 
care l-a creat să se identifi ce cu viaţa Sa, să 
fi e preluat în metabolismul veşniciei.

Un alt cuvînt folosit de P. Scrima, cu un vădit 
subton polemic, era cuvîntul „ortopraxie“, 
desemnînd un soi de proastă înţelegere a 
„ortodoxiei“. E de la sine înţeles că ritualul, 
faptele bune, respectul soroacelor sacre şi 
al tradiţiei, pe scurt „lucrarea“ neîncetată, 
aplicată, harnică, în orizontul credinţei 
constituie, laolaltă, un sine qua non al vieţii 
religioase. Dar sînt cam mulţi aceia care 
reduc trăirea duhovnicească la executarea 
zelos mecanică a cîtorva gesturi şi se socotesc 
îndreptăţiţi, în mod vanitos, să se creadă cu 
un picior în Rai, strict pe baza unei discipline 
funcţionăreşti. A face fapte bune trăgînd cu 
ochiul la recompensa fi nală, a lupta aprig 
pentru o duşcă de apă sfi nţită, a defi la pios 
dinaintea moaştelor şi a păzi, conştiincios 
şi mulţumit de sine, „regulamentele“ vieţii 
„îmbisericite“ nu e, neapărat, o garanţie de 
desăvîrşire lăuntrică. Credinţa – o vedem 
mai ales în preajma sărbătorilor – alunecă, 

prea des, în gesticulaţie de suprafaţă, în 
„conformitate“ superstiţioasă, în procedură 
de tip magic, prin care se negociază umil 
cu Dumnezeu, în vederea obţinerii unor 
benefi cii imediate sau transcendente. Se 
mizează pe o „culegere“ de binefaceri, dar o 
culegere fără re-culegere, fără discernămînt. 
Misterul ajunge un simplu cod al „bunelor 
maniere“, „ascultarea“ autentică devine o 
interesată captatio benevolentiae, un fel de 
a te gudura, lucrativ, pe lîngă cei mari sau, 
direct, pe lîngă „Cel Mai Mare“. Ortodoxia 
se dispensează de „doxă“: îi e de ajuns 
„ortopraxia“…

În sfîrşit, o a treia temă mereu invocată de 
Părintele Scrima era legată de căderea într-
un păcat pe care îl socotea extrem de grav: 
păcatul instalării. E păcatul celor pentru care 
„credinţa“ este suspensia interogativităţii, 
a căutării, a treziei spirituale. Au adevărul 
la butonieră, au viaţa veşnică asigurată, 
nu mai au nevoie de „cale“. Pot adormi 
liniştiţi, în confortul îndreptăţirii de sine. 
Au înţeles, ştiu, sînt posesorii unei sacoşe 
de certitudini, de natură să facă din orice 
tatonare, din orice criză interioară, din 
orice insomnie, pură pierdere de vreme. 
Despre ei spunea Cioran că se comportă 
ca „les nouveaux riches de l’Absolu“. Au 
ajuns în posesia unei mari averi, dar se 
comportă ca nişte parveniţi. Din nefericire 
– o spun nu fără teama de a-mi sminti 
semenii –, există mulţi preoţi care, fără să 
şi dea seama, sînt prea „bine aşezaţi“ ca să 
mai poată înţelege tulburarea „oamenilor 
obişnuiţi“: sînt edifi caţi, sînt aproape 
sfi nţi (chiar dacă, mîndri de propria lor 
„virtute“, invocă adesea, retoric, „păcatele“ 

proprii). Au răspunsuri gata făcute la orice 
întrebare, se irosesc în predici previzibile, 
repetă, cu voce standardizată în cheia 
evlaviei feciorelnice, aceleaşi sentinţe şi 
„îndrumări“ pe care le-am auzit cu toţii de 
mii de ori şi din care, tocmai de aceea, nu 
ne mai alegem cu nimic. Un nou „limbaj 
de lemn“ bîntuie prin ograda Bisericii 
noastre. Şi o nouă specie de „activişti“, 
pentru care nu persuasiunea adevărată, 
nu compasiunea sinceră, nu „împreuna-
căutare în acelaşi întuneric“ (altă expresie 
folosită, nu o dată, de P. Scrima) contează, 
ci postura triumfalistă, superior pedagogică, 
ofi ciul suveran al salvatorului de sufl ete, 
dăscăleala plină de platitudini, irosirea 
Cuvîntului în cuvinte, sentimentalismul 
de romanţă „eschatologică“. Acestor inşi 
fericiţi, „rezolvaţi“ duhovniceşte, le-ar 
prinde bine să recitească Psalmii, Cartea lui 
Iov, Eclesiastul şi multe alte texte biblice, 
în care, pe lîngă glasurile glorifi cării, ale 
devotamentului, ale slujirii şi nevoinţelor 
de tot soiul, se aude şi glasul tulburării 
lăuntrice, al speranţei şubrezite, al 
„îndrăznelii“ de a sta de vorbă, riscant, cu 
Dumnezeu. Credinţa e, esenţialmente, „a fi  
pe cale“, a căuta, a aştepta marea întîlnire, 
a nu moţăi sufi cient, în convingeri de 
împrumut. Adică a refuza orice „instalare“, 
a te confrunta, dramatic, cu singurătatea 
imanenţei (xeniteia), a avea mereu în 
minte şi în inimă pasajul din Evanghelia 
după Marcu, 9, 24: „Cred, Doamne, ajută 
necredinţei mele!“ Restul e protocol…
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De la stânga la dreapta

belicoasă când este pace înăuntru. Astfel încât, în caz de confl ict între cele două tabere, 
raportul de forţe mi se pare de la început inegal, iar rezultatul – uşor previzibil.

   5.  “Cred că viitorul aparţine României”

FLORIN (#9): Crezi că Statele Unite îşi exercită hegemonia în lume, iar rolul lor de 
partener loial le este pus în discuţie de unii aliaţi europeni, în general, şi de cei români, 
în special?

TIBERIU: Există această percepţie în rândul unora. Aş menţiona însă faptul că Statele 
Unite nu forţează pe nimeni să intre în vreo alianţă. Alianţele se constituie fi resc, în funcţie 
de interesele specifi ce ale părţilor. Este adevărat că, datorită capacităţii militare proprii, de 
neegalat până acum, Statele Unite pot da această impresie multora, însă hegemonia nu 
(mai) este în vizorul actualei administraţii. Dimpotrivă, se poate spune că America însăşi 
se izolează, prin crearea unui zid de protecţie (legislativ, într-o primă fază, şi fi zic într-o 
fază ulterioară) între ea şi cei din afară.

FLORIN (#10): Cum vezi viitorul României la intersecţia sferelor de infl uenţă din Statele 
Unite ale Americii, Uniunea Europeană şi Rusia? Există vreun risc potenţial vătămător 
la adresa României, aşa cum a existat el şi în trecut?

TIBERIU: Lumea este într-o continuă mişcare, generată de interesele naţionale ale 
fi ecărei ţări, ele însele fi ind într-o continuă evoluţie. În ceea ce priveşte România, de-a 
lungul istoriei ea şi-a ales aliaţii şi a avut de câştigat sau de pierdut (inclusiv teritorii), după 
împrejurări. În Europa, ultimul eveniment politic cu efecte tectonice a fost prăbuşirea 
comunismului, în anul 1989. În urma lui, anumite state şi-au încetat existenţa (Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia, Iugoslavia), unele şi-au dobândit independenţa (fostele republici 
sovietice), altele şi-au mărit teritoriul prin unifi care (Germania), iar altele şi-au menţinut 
status-quo-ul (ca România). Una peste alta, România a supravieţuit decent, având în vedere 
circumstanţele vecinilor. Bineînţeles că era loc şi de mai bine - mă refer la reunifi carea cu 
Republica Moldova. Dar putea să fi e loc şi de mai rău – de exemplu, o posibilă secesiune 
a Transilvaniei (gen Kosovo în fosta Iugoslavie). Viitorul, după cum am mai menţionat 
la început, pare că se îndreaptă pe o pantă naţionalistă. Pentru România, el poate aduce 
mult-aşteptata reunifi care cu fosta regiune pierdută a Basarabiei. Rusia îşi urmăreşte şi ea 
interesele naţionaliste, dar sfera ei de infl uenţă nu poate afecta sferele comune de infl uenţă 
ale Statelor Unite şi ale Uniunii Europene, în cadrul cărora se afl ă acum România. De 
asemenea, sfera de infl uenţă a Rusiei nu mai poate îngloba la nesfârşit nici zonele cu 
populaţie majoritară românească. Cred că viitorul aparţine României.

 
NOTĂ – Dreptul de reproducere a articolului, în variantele engleză şi română, aparţine autorului şi 
este folosit cu permisiunea acestuia.
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Proiectul totalitar: Pur, purifi cator și demonic 

europalibera.org/ 12.04.2018

Poziția mea legată de regimul comunist 
din România și practicile sale criminale 
este destul de cunoscută. Într-atât de mult 
încât să mă fi  văzut criticat pentru că susțin 
aplicarea termenului de genocid pentru 
crimele în masă sistematic organizate de 
regimurile de tip leninist, mai degrabă 
decât conceptele de sociocid, politicid ori 
democid. Care sunt valabile, însă mai greu 
accesibile unor cititori care nu urmăresc 
constant literatura academică. Aș mai 
aminti aici, pentru a ilustra valențele 
multiple ale termenului la care mă refer, 
cartea cercetătorului rus Vadim Rogovin 

(de orientare marxist-antistalinistă) cu 
titlul Stalin’s Terror of 1937 - Political 
Genocide in the USSR (Mehring Books, 
2009).

Deschis în cazul nazist, învăluit în 
ceața dialecticii în cazul dictaturilor 
comuniste, crezul politic profund al 
sistemelor totalitare, numitorul lor 
comun, presupunea dezumanizarea 
adversarului și reducerea sa la condiția 
de parazit, microb, insectă dăunătoare, 
vermină. Patologiile totalitare abuzau 
de studiul agenților patogeni. Citiți ce 
anume avea de spus Lenin despre preoți 
(Richard Pipes, The Unknown Lenin). 
Soluția era așadar stârpirea, asemeni 
buruienilor, exterminarea, asemeni 
ploșnițelor. Soluția defi nitivă, fi nală. 
Grigori Zinoviev, șeful comunist din 
Petrograd, cel mai apropiat colaborator 
al lui Lenin, declara în 1918: „Dacă 
prețul victoriei socialismului înseamnă 
exterminarea a milioane de oameni, el 
merită plătit”. Spunea Goebbels ceva 
esențial diferit? Nu.

Originile acestor proiecte asasine se 

afl au în visele unor ideologi posedați de 
pasiunea regenerării totale a rasei umane, 
de omogenizarea absolută a corpului 
politic prin excluderea, eliminarea și, în 
fi nal, exterminarea celor considerați drept 
fi ințe inferioare, agenți corozivi, factori 
de disoluție. Cele trei etape (excludere, 
eliminare, exterminare) au fost discutate 
de Daniel Jonah Goldhagen în cartea 
sa Hitler’s Willing Executioners. Titlul 
recenziei lui William Pfaff din New 
York Review of Books la cartea mea The 
Devil in History: Communism, Fascism, 
and Some Lessons of the Twentieth 
Century (tradusă superb în românește, la 
Humanitas, de Marius Stan) este „Pure, 
Purifying, and Evil”. Totalitarismele sunt 
utopii purifi catoare și tocmai în această 
ambiție rezidă sâmburele ororii.

Istoricul britanic Michael Burleigh 
are dreptate (replicând socialiștilor 
nostalgici, dar și poziției troțkiste care 
refuza să vadă originile catastrofei în 
bolșevism): „To detach utopian dreams 
from terror or to regard them as a 
colourful if-only before the onset of 
Stalin’s grey Thermidor is to indulge in 

vicarious utopianism from the safety of 
the modern Western campus”/ „A separa 
reveriile utopice de teroare sau a le privi 
ca pe un ce-ar fi  dacă pitoresc înainte de 
Termidorul cenușiu al lui Stalin înseamnă 
a te deda unui utopism indirect bazat pe 
siguranța campusului occidental modern” 
(vezi Sacred Causes, HarperCollins, 
2007, p. 50). Nu mai vorbesc de eforturile 
de a echivala genocidul armean, marea 
foamete din Ucraina, Shoah, Katyn-
ul, Gulagul, ororile Khmerilor Roșii cu 
colonialismul ori războiul din Vietnam. 
Este vorba de un relativism etic și istoric 
care amestecă deliberat lucrurile, înlătură 
criteriile analitice, ignoră ce înseamnă 
asasinatul în masă al unor întregi categorii 
decretate subumane, ori non-umane, 
genocidul (democidul, sociocidul) 
întreprins de aparate statale din rațiuni și 
cu justifi cări ideologice. Tocmai de aceea 
susțin că a fi  anti-totalitar a fost și rămâne 
o obligație morală. Asemeni aceleia de a 
fi  inteligent, spre a relua o idee faimoasă.

Istoria ca paranteză 

Istoricul Theodore Draper (1912-2006), cunoscut pentru studiile sale asupra 
comunismului american, făcea la un moment dat o afi rmație care mi se pare relevantă 
și din perspectiva actului de condamnare a regimului comunist din România. El spune 
„esențial este faptul că o schimbare de regim nu poate fi  echivalată cu o întrerupere a 
continuității statului polonez. Discontinuitate ar însemna că statul polonez a încetat să 
existe din 1945 până în prezent. Același lucru s-ar putea spune și despre ceilalți sateliți 
sovietici din Europa de Est. Poate cineva să creadă cu adevărat că nu mai existau state 
dincolo de granițele de vest al Uniunii Sovietice?” 

Unii comentatori au venit cu reproșuri la adresa actului de condamnare și a Raportului 
Final pe aceeași direcție: cum poate fi  declarat regimul comunist ilegitim și criminal 
atât timp cât există tratate internaționale încheiate de acesta, atât timp cât acesta a emis 
documente ofi ciale (de exemplu, certifi cate de naștere)? Onorabilii preopinenți fac o 
eroare similară cu cea semnalată de Draper: Comisia Prezidențială nu a condamnat 
România ca stat în perioada 1947—’89, ci regimul comunist care a condus țara în această 
perioadă. Comoda echivalare stat-regim este argumentul atât al unui anticomunism de 
multe ori nedemocratic, cât și al unor apologeți ai comunismului românesc care încercă 
astfel să-și mascheze nostalgiile (ceea ce Florin Țurcanu numea „istoria paranteză”). 
Este, într-un fi nal, argumentul tipic grupurilor care se încadrează în ceea ce eu am 
numit „barocul stalino-fascist”.

În mod evident, nu se poate discuta despre bolșevizarea Europei Centrale și de Est fără 
a clarifi ca rolul „Centrului Moscova”, pentru a folosi termenul propus de Ken Jowitt. 
Sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial și dinamica păcii au generat un sistem de 

state în Europa care a fost produsul „dialecticii” a două procese simultane: sovietizarea 
și satelizarea. În primul rând deviația iugoslavă, perpetuul fracționism albanez și 
excentricitățile românești de politică externă scot în evidență importanța acestei 
distincții. România este exemplul clasic al fenomenului de-satelizării prin întărirea 
establishment-ului stalinist și prin hibridizarea modelului sovietic de construcție statală. 
Mi se pare important să accentuăm că reformabilitatea unui regim comunist nu trebuie 
judecată numai din perspectiva politicii sale externe. Factori mult mai importanți într-o 
astfel de evaluare sunt rolul partidului, permanența ideologiei în sistem și nivelul de 
instrumentalizare al poliției politice. Acestea sunt instituțiile-cheie pentru perpetuarea 
(neo)totalitarismului. 

Sovietizarea Europei Centrale și de Est (momentul jdanovist al stalinismului) nu a 
avut loc în absența unui set de premise ideologice, care poate nu au fost atât de clare 
la început, dar ale căror evidență poate fi  acum percepută istoric. Stalinismul a fost o 
radicalizare a bolșevismului, care, la rândul lui, a fost, așa cum foarte bine a observat 
Ágnes Heller, o fi xă și prescriptivă idee asupra societății umane. În numele ei, mișcarea 
comunistă a eliminat un număr enorm de oameni, pe aceia care erau obstacole (obiective 
sau subiective) în calea transformării radicale a societății. În perioada 1945—1956, iar 
în unele țări și după momentul absolutist al blocului sovietic, cultul personalității și 
accentuatul patrimonialism intrinsec al comunismului au provocat o grotescă deraiere 
național-stalinistă a bolșevismului în Europa Centrală și de Est. 

Ghidul Benefi ciarului pentru anul 2018, varianta actualizată, după consultarea publică, a fost lansată și este disponibilă la adresa:  http://
www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/GHID-2018-2020.pdf   Sesiunea de depunere a cererilor de fi nanţare va fi  deschisă 
pe tot parcursul anului.  
Cererea de fi nanțare și documentele aferente, pot fi  consultate şi descărcate de aici, iar dosarul poate fi  trimis iniţial electronic la adresa 
de e-mail: proiecte@mprp.gov.ro.
Mai multe detalii despre Ghidul Benefi ciarului sunt disponibile aici: 
http://www.mprp.gov.ro/web/ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-mprp-lanseaza-astazi-19-februarie-2018-varianta-
actualizata-a-ghidului-benefi ciarului-2018/
Datele de contact ale responsabililor din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni:
Tel: +4021 233.96.87 / +40 21 233.97.32 / +40 21 233.96.73
Fax: +40 21/233 95 99 
Email: proiecte@mprp.gov.ro
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THE AMERICAN ROMANIAN ACADEMY
OF ARTS AND SCIENCES

Comunitatea românească din Sacramento, California și-a 
dovedit  de multe ori receptivitatea față de nevoile celor de-
acasă. Pentru că România va fi  mereu  “acasă” pentru noi. 
Avem oameni deosebiți în mijlocul nostru , a căror inimă 
bate pentru cauze nobile . Un asemenea sufl et frumos e 
Andreea Mottram, prin care am afl at despre Hospice “Casa 
Speranței” și  Centrul “Învingem Autismul”. Locuiesc în 
această zonă a Californiei de Nord de 22 de ani și dorința mea 
este să unim comunitatea românească în jurul unor cauze 
care să ne inspire, să aducă bucurie și lumină într-o lume 
tristă și frământată. Aveți mai jos prezentarea campaniei 
“Mărțișorul” de către cea care a fost inima și motorul acestei 
acțiuni frumoase.

“Campania Mărtișorul a pornit din două pasiuni pe care 
le am și pe care le-am adus cu mine în valiza de imigrant: 
iubirea pentru sărbătoarea în sine și experiența profesională 
și de voluntariat de strângere de fonduri pentru cauze din 
România.

Cunosc personal cele două organizații pentru care am 
organizat anul acesta o mică campanie a noastră. “Învingem 
Autismul” este organizația pe care am înfi ințat-o și 
coordonat-o înainte de a veni în America (băiatul meu are 
autism și de aici a pornit și acest interes și mai ales nevoia 
de a face ceva), iar “Hospice Casa Speranței”, o organizație 
veche și cu rezultate remarcabile în România și în regiunea 
din jur. Din păcate fi ecare dintre noi au avut rude, prieteni 
care s-au stins, deci știm importanța serviciilor hospice în 
viața lor.  

Pentru o copilărie mai luminoasă - Românii din Sacramento, alături de cei de-acasă.

Astfel, anul acesta cei 500 de dolari strânsi de la prieteni 
și colegi români, de la membri ai bisericii baptiste sau 
ai altor biserici, veniți la chemarea inimoasă a prietenei 
mele Alina Jar, au ajuns la copii cu autism și copii afl ați 
în faza terminală a unei boli. Donatorii au fost minunați, 
au răspuns apelului nostru cu bucurie, dar și cu interes 
pentru cauzele susținute.
Copiii de la Centrul “Invingem Autismul” au fost 
la un loc de joacă împreună cu terapeuții lor, au luat 
prânzul acolo, au învățat să socializeze într-un mediu 
natural de joacă (pași importanți în recuperarea în 
autism), iar prietenii de la Hospice Casa Speranței au 
alocat donațiile către Centrul de copii de la Copăceni 
care se va deschide în această vară. Acolo copiii de 
exemplu vor putea merge în tabere - pentru unii dintre 
ei, aceasta fi ind prima experiență de acest fel sau ultima 
lor dorință...
Anul aceasta și fi ica mea m-a ajutat în confecționarea 
mărțișoarelor. Și a impresionat-o cel mai mult când a 
văzut fotografi ile în care copiii de la Invingem Autismul 
s-au putut juca. Știe ca principalul nostru motiv de 
emigrare au fost serviciile pe care fratele ei le poate 
primi aici. Și s-a bucurat că gestul ei, chiar și mic, a 
putut aduce bucurie în viața unor copiii asemănători din 
România.” ( Andreea Mottram )
Românii din Sacramento simt cu cei din țară și dăruiesc 
cu drag pentru România... A fost o onoare pentru noi 

să ne strângem în jurul organizatoarei acestei campanii, 
să o spijinim în efortul ei de a dărui bucurie. Ce poate fi  
mai frumos decât să vezi pe chipul unui copil lumina adusă 
de conștiența că ne pasă de ei , că îi “vedem” și le auzim 
sufl etul.

Alina Jar cu Andreea Mottram
 

 (continuare din pagina 7)
MONICA LOVINESCU ...

Humanitas, din drepturile de autor ale Monicăi Lovinescu și 
ale lui Virgil Ierunca, din Premiul GDS pe anul 1999 și din 
Premiul Cartea Anului acordat de România literară pentru 
Jurnal 1990-1994, de Monica Lovinescu. 

Vicepreședintele, în 2008, al Alianței Civice, Sorin Ilieșiu, a 
remis presei un comunicat prin care mai multe organizații non-
guvernamentale și personalități marcante ale vieții culturale 
românești solicitau Președinției și Guvernului să decreteze zi 
de doliu național în ziua înmormântării Monicăi Lovinescu. 
“Având în vedere importanța decisivă a luptei anticomuniste 
pe care a dus-o Doamna Monica Lovinescu timp de peste 
50 de ani, vă solicităm să decretați doliu național în ziua 
înmormântării, precum și acordarea post-mortem a celor mai 
înalte distincții și recunoașteri din partea statului român”, se 
menționa în comunicat.

Dar e știut că nu există sufi cientă recunoștință, nici respect 
pentru memorie, la români. Ziua de doliu național nu a fost 
acordată. Abia murise Monica Lovinescu, începea Restaurația. 
Puține au fost vocile care au rămas, constant, în acești zece ani, 
de partea adevărului. În jurul Monicăi Lovinescu s-a instituit 
lent și sigur un cod de omerta, din păcate adesea inițiat chiar de 
către unii colegi creatori și critici.

“Monica Lovinescu a fost unul dintre oamenii privilegiați care 
au putut ajuta și ale căror cuvinte se transformă în fapte. A salvat 
vieți, și prea puțini mai par să-și amintească de asta. A ocrotit, a 
vegheat, a ridicat zid de cuvinte în jurul celor care protestau, a 
căutat căile cele mai eficiente de luptă dreaptă. Dacă n-aș ști că 
se temea de vorbe mari, aș spune că a fost, în felul ei, o eroină, a 
ținut piept, alături de Virgil Ierunca și de alți doi-trei, unui întreg 
sistem represiv, așa cum, pe vremuri, câțiva oameni apărau o 
cetate împotriva unei întregi armate, creând impresia că sunt și 
ei o armată”, spune criticul Ioana Pârvulescu.

Monica Lovinescu donase apartamentul Lovinescu din 
București, în anul 2000, fundaţiei Humanitas Aqua-Forte, 
în vederea reintroducerii acestuia în circuitul cultural 
bucureştean de elită. De asemenea, prin testament, Monica 
Lovinescu își donase statului proprietățile fălticenene; şi-a 
donat și casa din Paris statului român, pentru a deveni un loc 

(continuare in pagina 15)
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Publicația Romaniantimes dedică una din pagini a fi ecărei luni ale anului 2018 aniversării 
Centenarului României, reținându-vă atenția la evenimentele cele mai semnifi cative care s-au 
petrecut în anul Marii Uniri.

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

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

(continuare  din numarul trecut)

UNIREA  BASARABIEI CU REGATUL ROMÂNIEI

Condi[iile unirii, puse de majoritatea româneasc], 
men[ionate în declara[ia specific]  a Sfatului {]rii, au fost 
urm]toarele:

Sfatul {]rii1.  urma s] duc] la bun sfâr\it o reform] 
agrar], care trebuia s] fie acceptat] f]r] 
obiec[iuni de guvernul român;

Basarabi2. a avea s] r]mân] autonom], având 
s] aib] propriul s]u organ legislativ, Sfatul {]rii, 
ales prin vot democratic;

Sfatul {]rii3.  avea s] voteze bugetul local, urma 
s] controleze consiliile zemstvelor \i ora\elor \i 
avea s] numeasc]  func[ionarii administra[iei  
locale;

Recrut]rile  aveau s] fie f]cute pe baze 4. 
teritoriale;

Legile locale \i forma de administrare puteau 5. 
fi  schimbate numai cu acordul reprezentan[ilor  
locali;

Drepturile minorit][ilor  urmau s] fie garantate 6. 
prin lege \i respectate în statul român;

Doi  reprezentan[i  ai  Basarabiei  aveau s] fac] 7. 
parte din guvernul central român;

Basarabia urma s] trimit] în Parlamentul 8. 
României  un num]r de deputa[i  propor[ional cu 
popula[ia regiunii;

Toate alegerile aveau s] fie organizate pe baze 9. 
democratice, urmând  s] se bazeze pe votul 
direct, egal, secret \i universal;

Noua 10. Constitu[ie  urma s] garanteze libertatea 
cuvântului \i a religiei;

 Urma s] fie proclamat] o amnistie pentru toate 11. 
persoanele care comiseser] infrac[iuni  politice 
în timpul revolu[iei.

Aceste cerin[e/condi[ii  însemnau o respingere a 
sistemului politic [arist \i a politicii culturale de rusificare,  
precum \i o hot]râre de a\ezare a provinciei pe un curs 
nou, democratic, de dezvoltare.

Din cei 135 de deputa[i  prezen[i,  86 au votat  în favoarea 
Unirii, 3 au votat împotriv], iar 36 s-au ab[inut, în special 
în rândurile deputa[ilor germani, bulgari \i ucraineni, 13 
deputa[i fiind absen[i ( lista \i op[iunile la votare). Citirea 
rezultatului a fost înso[it] de aplauze furtunoase \i strig]
te entuziaste „Tr]iasc] Unirea cu România!  Dup] votare 
\i citirea rezultatului au fost invita[i în cl]dire prim-ministrul 
Alexandru Marghiloman \i suita sa, c]rora li s-a comunicat 
hot]rârea adoptat]. Prim-ministrul a luat cuvântul \i a 
declarat c]  “în numele poporului român \i al regelui s]u, 

Majestatea sa Ferdinand I, iau act de hot]rârea Sfatului 
{]rii \i proclam  Basarabia unit], de data aceasta pentru 
întotdeauna, cu România una \i nedivizibil].”

La 30 martie/12 aprilie 1918, dup]  întoarcerea premierului 
român la Ia\i, s-a s]rb]torit  Unirea Basarabiei cu România. 
Decretul regal de promulgare a actului Unirii Basarabiei cu 
România a fost datat 9/22 aprilie 1918.

Dup] ce la data de 2 aprilie 1918,  Ion Incule[  \i-a dat 
demisia din conducerea Sfatului {]rii, fiind numit ca 
ministru f]r] portofoliu pentru Basarabia  în guvernul 
Marghiloman,  a fost numit ca pre\edinte al Sfatului {]rii 
omul politic Constantin Stere (2 aprilie 1918 - 25 noiembrie 
1918) \i apoi  Pantelimon Halippa (25-27 noiembrie 1918). 
Cea de-a doua sesiune a Sfatului {]rii \i-a [inut lucr]rile 
între 25-27 noiembrie 1918. Dup] aprobarea reformei 
agrare pentru Basarabia în noiembrie 1918, Sfatul {]rii 
a votat o mo[iune prin care aproba unirea f]r] condi[ii cu 
România, exprimându-\i  încrederea în viitorul democratic  
al noului stat, în care nu mai era nevoie de o protec[ie 
special] pentru Basarabia.  La data de 27 noiembrie 
1918, Sfatul {]rii s-a autodizolvat.

Lloyd George,  pre\edintele Consiliului Suprem al 
Conferin[ei de Pace de la Paris (Consiliu Suprem 
format din Clémenceau, Wilson, Lloyd George \i Vittorio 
Emanuele Orlando) îi comunic] la 3 martie 1920  lui 
Alexandru Vaida-Voevod, pre\edintele Consiliului de 
Mint\tri  român, c] întrucât guvernul român a f]cut 
dovada dorin[ei sale de a rezolva chestiunile în suspensie  
în interesul  României \i al Europei în general, guvernele 
aliate consider] c] chestia basarabean] nu mai trebuie s] 
r]mân] în suspensie. Nota Consiliului Suprem  arat]  c]  
“dup] ce a luat în considera[ie aspira[iile de ansamblu ale 
popula[iei basarabene, caracterul moldovenesc al  acelei  
provincii din punct de vedere geografic \i  etnografic, 
precum \i argumentele economice \i  istorice, principalele 
puteri  aliate se pronun[] pentru aceste motive în favoarea 
reunirii Basarabiei cu România, reunire care a fost formal 
proclamat] de c]tre reprezentan[ii  Basarabiei...”

Tratatul  pentru recunoa\terea unirii  Basarabiei cu 
România s-a semnat la 28 octombrie 1920, la Paris, de 
Consiliul ambasadorilor Imperiului britanic, Fran[ei, Italiei 
\i Japoniei, pe de o parte \i ai României, pe de alt] 
parte. Acest  tratat  recunoa\te României  suveranitatea  
asupra teritoriului basarabean, cuprins între Prut, Nistru, 
vechea grani[] a Bucovinei \i Marea Neagr]. Articolul 9 al 
Tratatului anun[] c] p]r[ile contractante vor invita Rusia s] 
adere la acest Tratat, de îndat] ce va exista un guvern rus 
recunoscut de ele. A\adar, detaliile acordului de recunoa\
tere a unirii Basarabiei urmau s] fie stabilite prin negocieri 
directe între România \i Rusia.

Tratatul  a fost ratificat de principalii semnatari: Anglia, 
Fran[a \i România. Italia \i Japonia nu au ratificat Tratatul. 
Rusia s-a men[inut  în atitudinea de nerecunoa\tere a 
actului unirii. Nici tratativele directe cu Rusia de la acea 
vreme n-au dat vreun rezultat. În 1925, pentru întâia 
dat], o delega[ie român] compus] din Langa-R]\canu, Rubrică îngrijită de Lucia McNeff

Dr]ghicescu,  M. Djuvara \.a. s-a întâlnit la Viena cu 
delega[ia sovietic] condus] de Krestinski.  De la primul 
contact, ru\ii  au pus chestiunea Basarabiei  în a\a fel 
încât delega[ia român] s-a v]zut  nevoit] s] refuze 
discu[ia \i conferin[a s-a dizolvat, f]r] nici  un rezultat. 
(Kiri[escu, 1989, op. cit.).

În toamna anului 1919, au fost convocate alegeri 
parlamentare în Basarabia.  Au fost ale\i  90 de deputa[i 
\i 35 de senatori.

Pe 20 decembrie 1919, ace\tia au votat, al]turi de 
reprezentan[ii  altor regiuni române\ti,  ratificarea 
Actelor Unirii  aprobate de Sfatul {]rii, de Congresul  
Na[ional din Transilvania \i de Congresul Na[ional 
din Bucovina.  La 29 decembrie 1919, Parlamentul 
României  întregite a votat legile de ratificare ale Unirii 
celei mari. Legile au fost depuse de bucovineanul  Ion 
Nistor, de basarabeanul  Ion Incule[  \i de ardeleanul 
|tefan  Cicio Pop, mini\tri  în cabinetul  României Mari.

Timp de 22 da ani, Unirea cu România a ferit Basarabia 
de r]zboiul civil rus,  de tragediile  colectiviz]rii,  ale 
Holodomorului,  ale « terorii ro\ii » dezl]n[uit] de Ceka-
GPU-NKVD \i  ale deport]rilor c]tre Gulag.  Acesta era  
întocmai  scopul Sfatului  {]rii, inclusiv al delega[ilor 
ru\i sau ucraineni care au votat Unirea. În acest  r]
stimp Basarabia a primit, conform datelor « Oficiului  
interna[ional pentru refugia[i al Societ][ii  Na[iunilor » 
întemeiat de Fridtjof Nansen,  zeci de mii de refugia[i  
din Rusia \i Ucraina, majoritatea simpli civili (printre 
care me\te\ugari  sau  mici pr]v]lieri  evrei, credincio\i  
pravoslavnici,  simpli []rani ucraineni) care-\i  riscau 
via[a trecând Nistrul înot sau pe ghia[] sub gloan[ele gr]
nicerilor  ru\i (uneori \i români).  Dintre ace\ti refugia[i, 
socoti[i  nediferen[iat  « reac[ionari » sau « contra-
revolu[ionari » de autorit][ile sovietice, to[i cei care se 
mai aflau în Basarabia în vara anului 1940, când Armata 
Ro\ie  a ocupat  [ara, au fost deporta[i în  Siberia.

O minoritate dintre locuitorii Basarabiei, îndeosebi 
printre cei mai s]raci \i printre evreii de tendin[] radical] 
(desprin\i  din partidul socialist  evreiesc « Bund » sau 
Всеобщий еврейский рабочий союз), era favorabil] 
regimului bol\evic \i, prin urmare, ostil] Unirii, c]reia i s-a 
opus \i pe carec]Uniunea Sovietic]  s-a bazat  pentru 
a lupta politic împotriva României. Dintre toate teritoriile 
pierdute de Imperiul Rus, Basarabia a fost singurul  a 
c]rui cedare nu a fost recunoscut]  de URSS,  nefiind 
confirmat] de nici-un tratat semnat de guvernul bol\
evic.  Prin urmare, acesta a reac[ionat  împotriva Unirii  
pe de-o parte suscitând  în Basarabia îns]\i  r]scoala 
de la Tatarbunar, pe de alt] parte înfiin[ând  în Ucraina 
sovietic], pe malul stâng al Nistrului,c]Republica 
Autonom]  Sovietic]  Socialist]  Moldoveneasc], în 
care a dezvoltat « Moldovenismul ». La procesul  r]
scula[ilor de la Tatarbunar, au  venit, ca ap]r]tori  ai  
acuza[ilor,  mul[i   intelectuali comuni\ti  din  Europa 
occidental]  precum  Henri Barbusse, care au contribuit, 
spre satisfac[ia Uniunii Sovietice, s] popularizeze în 
str]in]tate imaginea unei Românii  represive  care ar 
fi « ocupat  în mod  nedrept  un teritoriu profund doritor 
de a fi sovietic. 
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Sâmbătă 14 aprilie, Statele Unite ale Americii, Franța și Anglia au vizat și 
bombardat “centrele” unde se presupune că guvernul sirian deținea și dezvolta arme 
chimice. Coaliția celor 3 state au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei. 

Un grup de parlamentari ruși, care s-au întâlnit cu președintele sirian Bashar 
Assad, a declarat că a considerat atacurile aeriene ale celor 3 țări ca un act de agresiune. 

Armata Rusiei a afi rmat că apărarea Siriei de sol-aer a doborât câteva dintre 
rachetele lansate de forțele occidentale însă departamentul Apărării al SUA a declarat 
sâmbătă că niciuna dintre rachete nu a fost doborâtă.

Într-o emisiune de știri de duminică, secretarul britanic de externe, Boris Johnson, 
a subliniat declarația premierului britanic Theresa May că bombardamentele nu au fost 
menite să conducă la schimbarea regimului sau la amestecul în războiul civil din Siria.

Johnson a spus că rachetele au fost lansate pentru a descuraja și a avertiza regimul 
Assad de a lansa arme chimice în viitor împotriva propriului său popor. Acesta a mai spus 
că, în ciuda angajamentului asumat de Siria în 2013 de a-și distruge arsenalul chimic - și 
promisiunea Rusiei de a supraveghea acest lucru - “Regimul Assad și Rusia au făcut lucrul 
acesta doar “pe hârtie””.

Între timp, liderul partidului de opoziție din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a 
descris atacurile de sâmbătă ca fi ind un “atac întemeiat din punct de vedere juridic”. El a 
spus că Parlamentul ar fi  trebuit consultat înainte ca atacurile să se fi  produs.

În zilele care au condus la loviturile aeriene conduse de SUA, atât Siria, cât și 
Rusia au spus că rapoartele atacului chimic au fost fabricate. Guvernul rus a acuzat guvernul 
britanic că a pus capăt atacului, pe care guvernul britanic spune că este “absurd”.    

Nikki Haley, ambasadorul SUA la U.N., a declarat că Statele Unite vor impune 
noi sancțiuni asupra Rusiei. “Sancțiunile vor afecta direct orice fel de companie care se 
ocupă de echipamente legate de guvernul lui Assad și de utilizarea armelor chimice”, 

Cauzele confl ictului din Siria

Nu există o cauză clară a confl ictului din Siria. Înaintea începerii confl ictului, 
mulți sirieni se plângeau de șomaj ridicat, de corupție și de lipsa de libertate politică în 
timpul președintelui Bashar al-Assad, care l-a succedat pe tatăl său Hafez în 2000.

În martie 2011, demonstrații pro-democratice au izbucnit în orașul sudic Deraa, 
inspirat de “Primăvara arabă” din țările vecine.

Când guvernul a intervenit în forță pentru a zdrobi protestele care cereau demisia 
președintelui Asad, alte demonstrații masive au izbucnit la nivel național.

Răspândirea tulburărilor s-au intensifi cat. Suporterii opoziției s-au înarmat mai 
întâi ca să se apere și mai târziu ca să-și scape zonele de forțe de securitate ale guvernului. 
Președintele Assad și-a propus să zdrobească ceea ce el a numit “terorismul sprijinit din 
străinătate”.

Violența s-a intensifi cat rapid și țara a degenerat într-un război civil care se pare 
că nu mai are sfârșit.

Războiul a generat până în prezent, peste 400 000 de mii de persoane ucise sau 
au dispărute. Acesta este mai mult decât o luptă între cei pentru sau împotriva domnului 
Assad.

Multe grupuri și țări - fi ecare cu propriile lor scopuri - sunt implicate, făcând 
situația mult mai complexă și prelungind luptele. Aceștia au fost acuzați că promovează 
ura între grupurile religioase ale Siriei, punând majoritatea musulmanilor sunniți împotriva 
sectei șhia.

Astfel de diviziuni au determinat ca ambele părți să comită atrocități de nedescris, 
au sfâșiat comunități și  multe speranțe de pace. Această atmosferă a permis, grupurilor 
jihadiste numite Statele Islamice (IS) și al-Qaeda, să înfl orească.

Kurzii sirieni, care doresc dreptul la autoguvernare, dar care nu au luptat cu 
forțele lui Assad, au adăugat o altă dimensiune confl ictului.

Cine sunt implicați în acest confl ict?

Principalii susținători ai guvernului sirian sunt Rusia și Iranul, în timp ce SUA, 
Turcia și Arabia Saudită îi susțin pe rebelii. Rusia - care a avut deja baze militare în Siria 
- a lansat o campanie aeriană în sprijinul lui Assad în 2015, care a fost crucială pentru a 
transforma războiul în favoarea guvernului sirian.

Armata rusă au declarat că bombardamentele sale țintesc numai “teroriștii”, însă 
se spune că aceștia ucid în mod regulat rebeli și civili în masă.

Se crede că Iranul a desfășurat sute de trupe și a cheltuit miliarde de dolari pentru 
a-l ajuta pe Assad. Mii de rebeli musulmani înarmați, instruiți și fi nanțați de Iran - mai ales 

din mișcarea Hezbollah din Liban, dar și din Irak, Afganistan și Yemen - au luptat alături 
de armata siriană.

Statele Unite, Marea Britanie, Franța și alte țări occidentale au oferit sprijin pentru 
ceea ce consideră rebelii “moderați”.

O coaliție globală pe care au condus-o, au efectuat atacuri aeriene asupra 
militanților IS din Siria începând cu 2014 și au ajutat o alianță a milițiilor kurde și arabe 
numite Forțele Democratice Siriene (SDF) să captureze teritoriul de la jihadiști.

Turcia a sprijinit mult rebelii, dar s-a concentrat pe utilizarea lor pentru a 
contracara miliția kurdă care domină SDF, acuzând-o că este o prelungire a unui grup 
rebelizat kurd interzis în Turcia.

Arabia Saudită, care dorește să contracareze infl uența iraniană, a armat și a 
fi nanțat și rebelii.

Israelul, între timp, a fost atât de îngrijorat de transferurile de arme iraniene către 
Hezbollah în Siria încât a efectuat atacuri aeriene în încercarea de a le contracara.

Pe lângă provocarea a sute de mii de morți, războiul a lăsat 1,5 milioane de 
persoane cu dizabilități permanente, dintre care 86 000 au pierdut membrele.

Cel puțin 6,1 milioane de sirieni sunt strămutați intern, în timp ce alte 5,6 milioane 
au plecat în străinătate.

Se va termina războiul din Siria?

Răspunsul scurt: nu într-un viitor apropiat. Consiliul de Securitate al ONU a 
solicitat punerea în aplicare a Comunicatului de la Geneva din 2012, care prevede un 
organism de guvernare de tranziție “format pe baza consimțământului reciproc”.

Nouă runde de negocieri de pace mediate de ONU - cunoscute sub numele de 
procesul de la Geneva II - începând cu 2014 au înregistrat puțin progres.

Președintele Assad a apărut din ce în ce mai dispus să negocieze cu opoziția. 
Rebelii însă susțin că președintele actual trebuie să demisioneze pentru ca negocierile de 
pace să poată aibă loc.

Între timp, puterile occidentale au acuzat Rusia de subminarea discuțiilor de pace 
prin instituirea unui proces politic paralel.

Siria, se învecinează cu Libanul și Marea Mediterană spre vest, Turcia spre 
nord, Irak spre est, Iordania spre sud și Israel spre sud-vest. Capitala Siriei și cel mai 
mare oraș este Damasc. O țară a câmpiilor fertile, a munților înalți și a deserturilor, Siria 
găzduiește diverse grupări etnice și religioase, inclusiv arabi sirieni, greci, armeni, asirieni, 
kurzi, circasi, mandeni și turci. Grupurile religioase includ sunniți, creștini, alawiți, druzi, 
ismaili, mandeeni, șiiți, salafi s, iasidi și evrei. Gruparea Sunni constituie cel mai mare 
grup religios din Siria.  

De ce este important să fi m informați de ceea ce se întâmplă în Siria? Pentru 
că este aproape de Țara Sfântă Israel. Acest tărâm străbun a fost răvășit de mii de ani de 
confl icte și va fi  tărâmul unde vor avea loc evenimente importante într-un viitor apropiat, 
evenimente care se vor desfășura sub ochii noștri și vor implica o coaliție internațională 
cu scopul de a distruge … Israelul. 

de Marcel URS

de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com

 (continuare din pagina 5)
Războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic ...

Siria, un tărâm al confl ictelor din trecut și din viitor

Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui 
om mort. Și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare 

Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor. Și apele s-au făcut 
sânge. 

Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Și soarelui i s-a dat să dogorească 
pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit Numele 
Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-I dea slavă. 

Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fi arei. Și împărăția 
fi arei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere. 

Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Și apa lui a secat, ca 
să fi e pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. 

 Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fi arei, și din gura prorocului 

mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. 
Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se 

duc la împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a 
Dumnezeului celui Atotputernic.

Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă 
Armaghedon. 

Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din Templu, din scaunul de domnie, 
a ieșit un glas tare, care zicea: “S-a isprăvit!”
 E adevărat că războiul din Siria, demonstrează ceea ce am scris de peste 10 ani 
la această rubrică, și anume că Împărații Răsăritului, Esticii, (de data asta: Iran, China, 
Rusia, pe terenul sirian) se aliază politic, militar și economic pentru ca în curând, 
foarte curând să fi e pregătiți pentru adevăratul Armaghedon.

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

mailto:amerotim@yahoo.com
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Interviu cu scenaristul fi lmului “Fals tratat de mântuire a sufl etului”

Bogdan Adrian Toma este – sau a fost cândva – aproape un 
factotum. Preocupat de tot ceea ce se poate imagina: fi losofi e, 
istorie, geografi e, știință, tehnică. Lucru care a adus, pe lângă 
benefi ciul diversității, și mai puțin plăcuta consecință de-a 
fi naliza foarte puține din proiectele începute. Este născut în 
Hunedoara, a absolvit fi losofi e la Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj, promoția 1999 și-a luat doctoratul în fi losofi e antică 
la aceeași  universitate. Diploma de doctor a fost obținută în 
anul 2011, după o stagiu îndelungat de pregătire, presărat 
de intermitențe, și după o muncă de aproape cinci ani la teza 
doctorală, ea a fost publicată în 2013 la Editura Grinta din 
Cluj sub titlul ”Şcoala sofi stă și moştenirea ei in fi losofi a 
occidentală.” În actualitate lucrează ca și profesor de fi losofi e 
și mitologie la Colegiul Wilbur Wright din Chicago.

Când și de ce ai emigrat în Statele Unite?

Am venit în Statele Unite în 2005, la insistențele soției mele 
al cărui vis occidental era, cel puțin în momentul respectiv, 
de nestăvilit. Personal am avut mereu rezerve în ceea ce 
privește ruperea de țară, nu numai pe motive familiale, dar 
și având convingerea că preocupările mele literare nu-și 
vor putea căpăta formă într-o altă limbă decât româna. Pe 
de altă parte, îmi găsisem totuși și destule afi nități cu limba 
engleză. În anii 2003-2004, când ambasada americană din 
România derula un program de fi nanțare a reconstrucției 
bisericii Sf. Nicolae din Densuș, am participat adesea ca și 
traducător ofi cial din partea autorităților locale la întâlnirile 
cu delegațiile ambasadei, inclusiv cu ambasadorul din 
vremea aceea, Michael Guest. Convins că ”mă pot descurca” 
nu numai într-o limbă de împrumut, dar și în locuri de muncă 
mai puțin conectate preocupărilor mele, m-am decis să dau 
o șansă trecerii oceanului. Însă, curând, aveam să-mi dau 
seama că mă înșelasem destul de tare. Legăturile cu țara erau 
mai puternice decât motivațiile pe care mi le găseam pentru 
a mă fi xa în noua viață, ca să nu mai vorbesc de greutățile pe 
care le-am avut în a putea obține un post apropiat pregătirii 
de acasă. Aproape zece ani de zile au fost petrecuți într-un 
provizorat continuu, într-un regim de nestatornicie și chiar, aș 
adăuga, într-o anume depresie. Din care am ieșit, la momentul 
acela, scriind o carte intitulată ”Natură moartă cu înger” – un 
roman pe jumătate fi cțional, pe jumătate autobiografi c.
  
Care este legătura cu cinematografi a? 

Am fost mereu un consumator asiduu de fi lme, cu criterii 
absolut subiective, de neînțeles pentru alții, potrivit cărora îmi 
selectam favoritele. În unele cazuri era important dialogul, în 
altele decorul, în altele actorii și în altele acțiunea. Vă puteți 
imagina, prin urmare, că de-a lungul anilor am văzut peste 
zece mii de fi lme urmând un proces de selecție numai de 
mine știut. Era, la urma urmei, o problemă de timp până să 

mă întreb de ce n-aș putea eu însumi scrie un tip de fi lm 
care să corespundă acestor ciudate nevoi personale. După 
2008 am înscris aproape în fi ecare an câte un scenariu în 
concursul organizat de HBO România, iar în 2013 am 
luat locul I cu un proiect intitulat ”Reparația.” Un soi de 
fi lm ideal, fi lmul care reunea dorințele și personajele care 
îmi plăceau. În mod paradoxal, este și fi lmul pe care l-au 
evitat, aproape invariabil, cam toți producătorii cu care 
am discutat. Nimeni n-a dorit să-l ia în calcul. În parte 
din pricina temei, prea complexă, și în parte din pricina 
cerințelor de buget - știut fi ind că în România fi nanţările 
de fi lm nu sunt simple. E greu sa obţii fi nanţare chiar 
si atunci când ai o legătură destul de strânsă cu lumea 
fi lmului; ori eu eram - si încă sunt, de fapt - un ”ilustru” 
necunoscut.

Ce te-a determinat sau care a fost sursa de inspirație 
pentru scenariul de fi lm pe care l-ai scris?  

Scenariul scris recent – în toamna lui 2016 și transpus 
în fi lm în 2017 – se intitulează ”Fals tratat de mântuire 
a sufl etului.” Tema este una a revoltei față de societatea 
curentă, dar și una a pedepsei. O temă fundamentală, 
aplicată la realitatea românească a ultimilor zeci de ani. 
Personajul principal, Sorin, e un anchetator, inspector al 
CNSAS (Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii). Un om care munceşte de douăzeci de ani 
încercând sa descopere torţionari si autori de delaţiuni 
care au colaborat cu fosta putere politica. Acest om vede, 
aproape zi după zi, că munca sa nu are fi nalitate, că 
mereu se confruntă cu tot felul de obstrucții, că instituției 
pe care o servește i se răpesc tot mai multe dintre 
atribuții, că din majoritatea dosarelor deschise împotriva 
foștilor torționari se alege praful. Drama carierei devine 
una personală; așa se face că atunci când îi sosește un 
ajutor, un absolvent de drept pe care ar trebui să-l înveţe 
meserie, Sorin nu reușește să îi transmită altceva decât 
furiile sale și dorința lui de răzbunare. Ori lucrurile astea, 
cum vă imaginați, au puțin sens pentru cineva născut 
în jurul sau după anii 90. Prin urmare tânărul e aproape 
gata să renunțe la colaborarea cu frustratul său mentor 
când în viața ambilor intervine un caz semnifi cativ. Cei 
doi trebuie să investigheze activitatea unui preot, o fostă 
personalitate a Bisericii Ortodoxe, asupra căruia apar 
dovezi care-l pun în legătură nu doar cu poliția politică 
a comuniștilor dar chiar și cu o posibilă crimă. De aici 
încolo n-ar trebui să fi e vorba decât de afl area adevărului. 
Și totuși, pentru Sorin, personajul nostru central, 
adevărul devine secunda dorinței de a admonesta, judeca 
și pedepsi pe cineva.

Cât de difcil a fost să faci fi lmul sau să găsești 
fi nanțare ?

Filmul acesta, ”Fals tratat” a fost scris – destul de 
repede, chiar, într-o lună de zile – în ideea de a fi  depus 
în concursul de fi nanțare organizat de CNC în anul 2017. 
Ar fi  trebuit să intre în concurs ca și proiect comun al 
meu, al regizorului Nicolae Mărgineanu și al companiei 
”Ager Film.” In 2017 insa nu a avut loc un concurs 
pentru fi nanţare de fi lm, si atunci domnul Margineanu 
a zis că părerea dânsului e să nu mai pierdem încă un 
an într-o așteptare sterilă, ci să ne apucăm de treabă. 

Filmările s-au făcut cu suportul casei de producție Ager 
Film, și au început la circa nouă luni după defi nitivarea 
scenariului. O gestație simbolică, dacă e să facem o 
comparație ușor bizară. A fost o mare surpriză pentru 
mine, de fapt o dublă surpriză. Odată ca scenariul brut 
să placă atât de mult, încât să justifi ce investiția, și în al 
doilea rând să-mi văd munca atât de repede transpusă 
pe ecran. Din păcate, în România o astfel de succesiune 
rapidă a proceselor relative la producerea unui fi lm este 
excepția și nu regula. Eu, unul, am speranța că dacă 
lucrul a fost posibil în cazul meu, ar putea deveni posibil 
și în multe alte cazuri.

Cum a început si decurs colaborarea cu regizorul 
Nicolae Mărgineanu ?

Pe domnul Mărgineanu îl cunoșteam, la început, pe 
baza carierei dânsului. Până să îl cunosc în persoană, îi 
văzusem absolut toată fi lmografi a, cu excepția a două 
documentare. Filmografi a artistică i-o știam, ca atare. 
Cred că fi lmul ”Pădureanca” l-am văzut chiar de vreo 
patru ori și încă mi se pare unul dintre cele mai solide 
fi lme românești făcute înainte de ’89. Personal, însă, nu 
l-am cunoscut decât în 2015, când i-am scris în legătură 
cu acel scenariu cu care câștigasem concursul HBO 
România și când a fost de acord să-și facă timp să mă 
întâlnească cu prilejul uneia dintre scurtele mele vizite 
în România. Atunci, practic, s-au pus bazele colaborării 
noastre.

Când și unde au fost făcute fi lmările, unde a fost 
lansat fi lmul? 

”Fals tratat de mântuire” s-a fi lmat în trei locații: 
București, Sinaia și mănăstirea Iezer din județul Vâlcea. 
Un loc foarte frumos, ideal pentru câteva din scenele 
scrise – scene pentru care eu nu-mi folosisem decât 
imaginația, nevizitând până atunci locul respectiv. 
Indiferent de ce anume își poate imagina un scriitor, e 
de presupus că natura i-a luat-o deja înainte și a creat 
ceva compatibil cu gândurile sale. Când am vizitat și 
eu însumi mănăstirea, în vara lui 2017, am avut prilejul 
să întâlnesc un al mare actor român devenit azi călugăr, 
părintele Valerian Pâslaru, fostul actor Dragoș Pâslaru. 
Cu care am si stat putin de vorba si care s-a implicat 
activ in procesul fi lmului, cel puțin pe o parte care mie 
îmi era mai puțin cunoscută, și anume ritualul adresărilor 
unei persoane către o alta în ierarhia mănăstirească.
Aici cred că e indicat să precizez și faptul că actorii 
care și-au dat concursul pentru realizarea fi lmului 
au făcut o treabă extraordinară. In rolul bătrânului 
preot asupra căruia planează suspiciunile este Remus 
Mărginean, pe care publicul roman îl ştie din “Undeva 
in Est” si “Flacări pe comori” si care spunea ca acum, 
spre încheierea carierei, chiar şi-a dorit un rol de felul 
asta; in rolul tânărului ucenic al lui Sorin este Bogdan 
Nechifor, un star in devenire al fi lmului romanesc, 
care sigur va avea mult de spus si arătat in viitor; iar in 
rolul principal, al inspectorului care pune totul la bătaie 
pentru a vedea dreptatea ieşind la lumina, e Ioan Andrei 
Ionescu, un actor care ar fi  meritat de mult nişte roluri 

(continuare  în pagina 15)
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Când în tumultoasa noastră viață de pe continentul nord-
american, ne mai oprim din alergarea zilnică pentru a găsi 
câte un crâmpei de timp pentru lucruri de sufl et, precum o 
discuție mai mult sau mai puțin fi lozofi că,  locuința bunului 
prieten, maramureșan, Vasile Botis, devine locul perfect 
pentru așa ceva, fi ind totdeauna deschisă și primitoare. 
Printre o gustare pregătită iscusit de acesta, o stire de prin 
România, și-o alta de prin America, discutăm și dezbatem 
vrute și nevrute. Uneori discuțiile noastre le purtăm în timp 
ce facem o plimbare  prin parc, admirând plaja și  cântecul 
pescărușilor ce plutesc alene pe malurile lacului Michigan, 
situat in apropiere.  Alteori prin campusul universității 
Loyola din zona. Nu de puține ori însă, în discuțiile 
noastre, revin frecvent și aproape obsedant la marele 
scriitor, istoric, profesor sau fi lozof Mircea Eliade, care a 
trăit și-a murit, aici, la Chicago. A ști că marele Eliade a 
viețuit și profesat atâția ani la Universitatea din Chicago, 
atât de aproape de locurile în care trăim noi acum, ne face 
să tresărim, să vibram, și să ne simțim privilegiați că i-am 

111 ani de la nașterea lui Mircea Eliade 

fost contemporani,  simțind  constant prezența lui, chiar 
dacă nu cea fi zică, ci mai degrabă psihică, prin scrierile 
și ideile sale.  

Anul trecut, în urma unei asemenea discuții am decis 
organizarea unui eveniment dedicat lui Eliade, cu ocazia a 
110 ani de la nașterea lui.  

Într-o lume divizată și polarizată de confl icte politico-
religioase, atât aici în Statele Unite cât și în Europa, când 
lipsa de tolerantă poate atinge cote alarmante, riscând 
oricând să provoace un confl ict global, am considerat că 
lucrările lui Eliade sunt mai de actualitate ca niciodată.

Operele sale ne încurajează și îndeamnă la tolerantă, 
la cunoaștere, la o mai bună înțelegere și-o analiză a 
fenomenului religios, a istoriei credințelor și ideilor 
religioase.

Dacă atunci când a fost invitat să rămână, ca profesor la 

University of Chicago, americanii i-au considerat ideile 
sale atât de importante și revoluționare încât ele puteau 
contribui la viitorul securității și interesului național al 
SUA, astăzi, putem afi rma cu convingere că ideile și 
lucrările lui Eliade pot contribui la securitatea și interesul 
global al omenirii.

Când unii vor să construiască ziduri de despărțire, 
discuțiile pe marginea operelor lui Eliade nu pot duce 
decât la construcția de punți de legătură între oameni 
și civilizații.  Sub aceste auspicii s-a desfășurat atunci 
evenimentul și iată că între timp a mai zburat un an. 

Profi tând, anul acesta, de vremea bună, din ziua de 9 
martie, ziua de naștere a lui Eliade, am făcut o vizită la 
mormântul acestuia, și-a soției lui, Christinel Eliade, care 
în mod surprinzător a murit tot intr-o zi de 9 martie, a 
anului 1998.

Pentru că temperaturile la Chicago sunt încă aproape de 
zero grade, i-am dus doar un buchet de fl ori de levandă  și 
un steguleț tricolor, pe care le-am lăsat la mormântul 
situat în cimitirul Oak Wood, de la strada 67, puțin mai 
la sud de Universitatea din Chicago. Mormântul este 
foarte ușor de localizat, chiar dacă cimitirul este imens, 
deoarece este situat chiar aproape de intrarea principală, 
în fața ofi ciilor administrative ale cimitirului. Din 
discuțiile avute în trecut cu administratorii am realizat că 
mormântul lui Eliade este foarte popular, aceștia știind 
instant de Mircea Eliade, deoarece  este un adevărat loc 
de pelerinaj, fi ind des căutat și vizitat de foști sau actuali 
studenți de la universitate, de români din comunitate sau 
doar turiști, dornici să  aibe un moment de reculegere la 
mormântul marelui fi lozof. 

mai substanţiale, pentru ca are tot ce-i trebuie pentru a 
ocupa cu succes prim-planul. S-a identifi cat foarte bine cu 
personajul, a reuşit sa scoată la iveala chiar nişte aspecte 
ale acestuia pe care eu, in scris, nu le dezvoltasem.
Filmul încă nu este lansat pe piața românească datorită 
unor tergiversări legate de procesul de distribuție. Fiindcă 
e un fi lm greu de etichetat, în sensul în care unii l-ar vedea 
ca fi lm de artă, iar alții ca o dramă clasică cu accente, 
ici și colo, de thriller, n-a fost simplu să i se identifi ce o 
nișă conform căreia să fi e distribuit. Din câte am înțeles, 
începutul lui septembrie 2018 este dat ca cel mai sigur 
interval de timp în care ar trebui să aibă loc lansarea în 
cinematografele românești. Până atunci, din câte știu, va 
merge la două festivaluri, la Cannes și la Shanghai, care 
sunt relativ apropiate ca și dată de desfășurare.

Când va avea premiera in America?

E mai greu de spus când și dacă va exista, efectiv, o 
premieră americană. Eu, personal, l-am ”pregătit” într-
un anume sens pentru așa ceva, sub aspectul că l-am 
subtitrat eu însumi în engleză și am încercat să adaptez 
toate replicile unui stil de adresare și conversație care-mi 
este deja familiar de mulți ani de zile.E probabil că cel mai 
devreme lucrul se va întâmpla în 2019, undeva în aprilie, 
cu prilejul Festivalului de Film Românesc din Chicago.

Ce alte proiecte de scenarii mai ai pentru viitor?

Ar exista trei sau patru proiecte la care am lucrat asiduu 
în ultimii ani. În sensul că le-am scris rapid, după cum mi 
se întâmplă de obicei – după care le-am reluat și am stat 
mai mult timp la ”verifi carea” personajelor, în sensul de 
a-i da fi ecăruia din ele o nota proprie în ceea ce face și 
spune. Unul e despre un ins care-a condus și manipulat, 

dintr-o poziție de putere, viețile unui întregi familii, și care 
vrea să-și pună la punct conştiinţa dând cărțile pe față. Un 
subiect care poate avea sens pentru mulți dintre românii 
de astăzi, familiari cu intervențiile cel puțin discutabile ale 
instituțiilor de forță în viața individului. Un alt scenariu 
la care lucrez de mai multă vreme e o frescă, istoric-
fi cțională, a unor evenimente din anul 1938 în România. 
E un proiect care nu mă aștept să fi e deloc ușor de propus 
pieții de fi lm autohtone, mai ales datorita împrejurărilor 
controversate. Finalmente, într-un alt material, încerc să 
fac radiografi a unuia din episoadele petrecute de mine 
la jumătatea anilor ’90 într-un cămin studențesc, în 
complexul Hașdeu din Cluj, alături de prietenii cu care 
împărțeam camera la momentul respectiv.
Trei subiecte, ca atare, din trei zone diferite de interes, 
cum sper că și cineaștii români au în vedere pentru viitor. 
Adică teme cât mai variate. Pentru că pe lângă provocare 
și onestitate, cred că și diversitatea poate fi , la o adică, o 
garanție pentru cinema-ul de calitate.

(continuare  din pagina 14)
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MONICA LOVINESCU, la zece ani de la plecare 

de studiu si de găzduire pentru cercetători şi bursieri români. Bursa avea să urmeze, însă, după 
alte tergiversări. Printr-o Hotărâre adoptată de Guvern, abia la 27 mai 2016 a fost instituită 
bursa anuală “Ierunca-Lovinescu”, acordată de Ministerul Afacerilor Externe, de care vor 
putea benefi cia studenții români în Franța. 

Drumul urnelor Monicilor către inima pământului și liniștea de veci se apropie de sfârșit pe 
16 mai 2008, când urnele sunt depuse în cripta familiei Lovinescu de la Cimitirul Grădini din 
Fălticeni, unde se vor reîntâlni cu E. Lovinescu, Ecaterina Bălăcioiu ex-Lovinescu, Anton 
Holban, Horia Lovinescu, Vasile Lovinescu și ceilalți. 

La ceremonial au participat Gabriel Liiceanu, însoţit de discipolul Bogdan Mincă, primarul 
Vasile Tofan, scriitorul Eugen Dimitriu, cronicarul Lovineştilor, şi puțini martori. A existat 
chiar un secret al datei ceremoniei. Potrivit dorinţei Monicăi Lovinescu, respectată până la 
capăt de Gabriel Liiceanu, ceremonia de la Fălticeni a fost una discretă, cu caracter privat. 
Slujba a fost ofi ciată de preotul paroh Neculai Apostol. „Astăzi s-a închis cercul vieților și 
dorinței Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca”, a scris Gabriel Liiceanu în Cartea de 
Onoare a Parohiei Grădini, Sfi nții Voievozi. „Au dorit ca urnele lor să fi e depuse aici, în 
cavoul familiei Lovinescu. Le-am făcut voia”, a conchis editorul operei Monicăi Lovinescu.

În 2011 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc 
(IICCMER) a primit documente și manuscrise din arhiva privată a familiei Monica 
Lovinescu-Virgil Ierunca, donate de Fundația Humanitas Aqua Forte, urmând ca acestea să 
constituie fondul arhivistic “Monica Lovinescu — Virgil Ierunca”, în cadrul arhivei exilului 

românesc deținută de IICCMER. Cealaltă parte din arhiva Lovinescu de la Paris se găsește 
la Biblioteca Universității din Oradea, cu spirijinul domnului Nicolae Manolescu, la vremea 
aceea Ambasador al României la UNESCO. Comunicatul din 2 mai 2010 al Bibliotecii e deja 
istorie: “Miercuri, 28 aprilie, Biblioteca Universităţii din Oradea şi-a îmbogăţit colecţiile prin 
contribuţia executorilor testamentari ai testamentului Monicăi Lovinescu şi a lui Virgil Ierunca. 
Donaţia, adusă de la Paris, constă într-un număr de aproximativ 11.000 de cărţi, reviste şi 
viniluri care au aparţinut cuplului, şi va constitui un fond special al bibliotecii”. Peste un an, în 
2011, domnul Nicolae Manolescu devine Doctor Honoris Causa al acestei universități, pentru 
meritele profesionale personale ale domniei sale, dar și pentru importanta realizare a Fondului 
Monica Lovinescu.

În 1999 Monicăi Lovinescu și lui Virgil Ierunca le-a fost conferit Ordinul național ‘’Steaua 
României’’ în grad de Comandor ‘’pentru curajul și tenacitatea cu care nu au încetat să lupte 
pentru valorile adevărului, culturii și libertății’’.

Vladimir Tismăneanu, unul dintre cei mai importanți continuatori și consecvenți discipoli ai 
Monicăi Lovinescu, atrage atenția că fl acăra democrației se stinge în România, unde nu numai 
că urnele, cimitirul, biblioteca, istoria și memoria sunt ocultate, dar înseși fi gurile ilustre ale 
luptei pentru libertate, democrație și meritocrație, cum a fost Monica Lovinescu, sunt îngropate 
în uitare și defăimare, distorsionare sau minimalizare.

“O spun cu deplină responsabilitate și convingere—în cultura românească a celei de-a doua 
jumătăți a veacului XX, Monica Lovinescu a fost cea mai bună cunoscătoare, exegetă, analistă 
a fenomenului comunist. A pledat ca nimeni altcineva pentru demontarea și demistifi carea 
pretențiilor ideologice ale totalitarismului comunist. A surprins legăturile de adâncime, infra-
raționale, dintre comunismul românesc (și nu numai) și variile încarnări ale fascismului.
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Billy Graham. The Ambassador of God 

When I realized that he had passed away 
to eternity, I recalled his famous phrase: 
`Someday you will read or hear that Billy 
Graham is dead. Don’t you believe a word 
of it. I will just have changed the address. 
Yes, Billy Graham emigrated among the 
angels! He`ll saddle them to come after 
us, to paraphrase a poet.
It was only last summer when I visited his 
home where he was born 100 years ago. I 
felt tingling under my skin when his voice 
trumpeted God. As whoever came close 
to the most prolifi c worldwide evangelist 
either started to burn or ran away!
I was shocked when I realized that “the 
world’s most known evangelist”, as the 
Americans call him, the one who was 
born in North Carolina, began his pastoral 
service in a Village Baptist Church, 
Western Springs, Illinois (near Chicago) 
with 35 members, but in six decades of 
career he preached the Gospel to over 
200 million persons face to face. And to 
over 2.2 billion persons via various media 
methods! That means one in three persons 
on the globe. Millions of lives changed…
however he thought it was little! And we 
reached happiness if a single sinner would 
come to Christ!
`My one purpose in life is to help people 
fi nd a personal relationship with God` 
declared the contemporary apostle who 
preached the Gospel on all continents, 
in 183 countries and in 50 states of the 
USA. Not only in Churches, not only in 
theatres, but in tents, on the streets, in the 
stadiums…on the Radio, on the TV, on 
Internet. To the Presidents, kings, plain 
people. To dictators, atheists, communists. 
To the saints and to the bad, infamous. 
God is everywhere! Seeking God’s way!
At Yaido Plazza in Seul he gathered 1,1 
millions persons! (Record, 1973). In 
Maracana, Rio de Janeiro 225.000 (1974), 
on Wembley, Londra 95.000 (1968), on 

Wanderers, Johannesburg 60.000 (1973). 
90.000 people listened to his sermon in 
Philadelphia (1961), 116.000 in Chicago 
(1962), 80.600 in Anaheim (1965), 74.000 
in Washington (1978)... In Budapest 
110.000 (1989). And the examples may 
continue at length as long as the Great 
Wall of China!
In 1985 in Timișoara 150.000 Romanians 
gathered in front of the Cathedral. The 
communists foresaw only 5000 seats in 
the building! In Arad people climbed up 
the block of fl ats! In Sibiu they clustered 
in the streets and at Emanuel, Oradea 
4000 people cramped! When I saw the 
short video about Romania at Graham 
Library, I was astounded by the Militia`s 
platoons which could not stop the people 
gathering at to hear the sermon. “We 
cannot believe how many people are 
here”, a Graham`s American member of 
staff shouted.  We saw our brothers who 
lived during the communism having huge 
tape recorders. They kept these over their 
heads so they can record the sermon. 
What about today? We’re only a click 
away from the Word of God and we are 
not listening to the Bible. 
Graham preached despite the communist 
world apposition. He went to URSS (in 
Moscow the Red Army choir sang to 
him), in Yugoslavia, Hungary, Poland, 
East Germany, Checkoslovacia. But in 
China and North Korea as well! I shouted 
like the roman centurion `Indeed he truly 
was the Ambassador of God `!
For years he was on the front page in 
published media (e.g. Time, People, U.S. 
News, Newsweek, Christianity Today, 
Decision – o magazine in Braille which 
reaches 163 countries etc.)
He wrote 22 books. His biography (Just 
I Am, 1997) was published in over 
1.5 millions copies. He counselled all 
American presidents after the second 

World War. Only Obama did not invite 
him for counselling! He talk about God 
to Queen Elisabeth the 2nd,  to Pope John 
Pal the 2nd, to the Taiwanese Chiang Kai 
Sen, North Koreean Kim Il Sung, to Boris 
Elțîn, Francoise Miterrand, and even to 
Indira Ghandi. (The list is so long that 
it can not be fi nished). He only missed 
Ceaușescu!
He preached at JF Kennedy`s funeral: 
„We must get back to God”.  But also 
immediately after the Twin Towers 
disaster in 2001, or at USA`s, India`s 
major calamites and natural disasters., in 
the Korean wars (1952), Vietnam (1966, 
1968). He led humanitarian campaigns 
to help the poor in Africa and Asia….
as the Gospel without actions is only 
philosophy…
One of the most shocking things I found 
about Billy Graham was one of his mini-
sermons which I’ve heard in `decision 
room` in his Library in Westmont 
Charlotte. It was not complicated. Not 
theological. But fi lled with power. With 
Jesus! With Holy Spirit! In the last 10 
years only in that small room, which can 

accommodate a few dozens of seats, over 
10.000 persons came to Christ, repented 
after listening to this particular mini-
sermon!
From `decision room` one passes through 
a huge Cross of lights. This is the only gate 
through which one can enter the Heaven. 
And after meeting Christ one cannot walk 
further without it! This has always been 
Billy Graham`s way of life. With the 
Lord`s Cross on his shoulders! Pastor, 
evangelist, trainer, counselor, conference 
speaker. He impressed with his humility, 
integrity, courage, he knew how to stay 
calm amidst diffi cult circumstances, to 
love his critics. He never missed a year 
from the last 60 from the top ten most 
infl uential persons in the USA! As per 
Gallup. I have no idea how many millions 
of kilometers he would have ran. But I 
know that for his effort he was awarded 
the Gold Medal of the American Congress 
in 1996, a $200.000 prize from the British 
Royal Family (British Crown), a ̀ Honoris 
Causa` doctorate from the University 
of South Korea, Hong Kong, Hungary, 
Polonia, Yugoslavia and USA. And today, 
along with the crown of eternity from 
Christ! He only received it now!
I won’t be there, but I know where Billy 
Graham will be buried. In the yard of 
the house where he was born, at about 
100 meters, in a small forest. At the end 
of the asphalt alley there is the grave of 
his wife, Ruth. It is so simple! For such 
big characters! If you want to fi nd Billy 
or Ruth, you won’t fi nd them there. They 
moved addresses.
Today, Billy Graham, Ambassador of God 
has left for good! Mr. President Trump 
said `there was nobody like him`. We 
believe him. But we pray for God to raise 
new great ambassadors for Him!
PS: I saw a picture in his album which I 
received from Billy Graham Foundation, 
in which the Heavens` Ambassador got 
correspondence from all worldwide 
countries! Tons of letters! Hundreds of 
thousands of appreciations! Thank you, 
Billy Graham that you showed us how to 
travel through the earthy ones! `Finding 
God’s will for your life. First: The Bible! 
Second: Pray! Third: Use your talents, 
money, or whatever you have and be 
faithful and loyal to the Lord God”, is his 
last message.

Nicolae Geantă  - Pastor, Romania
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Exciting news in the Real Estate Market,

After a few years when the housing market 
seemed to face serious challenges and downfalls, the 
real estate market is back to business as usual, once 
again.  
 Traditionally, the spring and summer months 
are the busiest times of the year for the residential real 
estate market. The warm and sunny spring days are 
more inviting for house searches and showings, and 
many families prefer not to disrupt the school year 
with such a big challenge like moving.

In the last few years, the Metro Atlanta area 
benefi ted from more homes on the market, but also 
more buyers, fi erce competition and an increase in 
prices.  If you are in the market for a house this spring, 
there are a number of steps you can take to gain a clear 
advantage over other homebuyers.

The fi rst step in the process of purchasing a 
home should be assessing your buying power.  As a 
simple rule, you can get a very rough estimate of your 
affordable home price range by multiplying your annual 
gross income by 2.5. For example, if your annual gross 
income is $80,000, you may be able to afford a home 
worth $200,000, this varies depending on current 
interest rates, your debt and credit history.  Lenders 
recommend that your mortgage payment (principal, 
interest, taxes and mortgage insurance) be less than 
28 percent of your monthly gross income. Another 
requirement is that all your other monthly debts (credit 
cards, student loans, alimony, child support, car loans 
and housing expenses) should be less than 30-40 
percent of your monthly gross income.

Enlist the help of a professional, a Realtor 
becomes in this quest for fi nding the perfect home your 
best friend and advisor.  Interview several realtors, 
and select the one that is the most experienced and 
knowledgeable, somebody who is a great listener, 

***

exhibits a great level of optimism and diplomacy, 
somebody who has a track record of successful sales, 
and is defi nitely passionate about their job.

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

The discussion with your lender will be very 
informative, and it will also make you fi gure out how 
much you will need for a down payment. First-time 
home buyers typically make a down payment of 
3.5 percent on a home purchase. Another important 
aspect of the home fi nancing is the closing costs, 
which will often run two to seven percent of the 
property’s purchase price. 

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

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

                                               
   by Mara Circiu,  Atlanta, Georgia

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

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

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

ROMÂNIA ESTE LA FEL ȚARA UNDE „CURGE LAPTE ȘI 
MIERE”!, ȘI CE DURERE PENTRU POPOR CĂ PLEACĂ MULȚI!

 

„Dar să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus 
Hristos!” (1 Cor. 15, 57)

Pentru toate se cuvine să aducem mulțumire, în lumina în revelației Scripturii de mai sus, lui 
Dumnezeu în numele Fiului Să, Domnul și Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42) și al nostru al 
tuturor, Marele, Dumnezeul și Mântuitor Hristos Iisus.

Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-Şi curăţească 
Lui popor ales, râvnitor de fapte bune” (Tit 2, 13-14)

Astfel, și la această zi de Aniversare a 100 de Ani, de la România Mare, Unirea Basarabiei 
cu România, în 27 Martie 1918, se cuvine să aducem mulțumire lui Dumnezeu, Care a dat 
biruința înaintașilor noștri la acea vreme istorică în numele Fiului Său, Mântuitorul nostru și 
al României Mari, Iisus Hristos. 

La zile și aniversări mari se cuvin Cuvinte mari ca să aducă mulțumire Providenței Divine, 
Marelui nostru Dumnezeu în Treime, Care a purtat grijă și ne-a ajutat să ajungem la acel 
eveniment istoric de Aniversare Mare. Alături de Cuvintele mari de mulțumire lui Dumnezeu 
se cuvin și Cuvinte mari să aducă lumină asupra evenimentului pentru luminarea publicului 
spre a vedea Providența divină, să-i îndemne la unirea cu Dumnezeu și cu poporul pentru 
noi aniversări. Astfel am crezut potrivit următorul Cuvânt la Aniversarea a 100 de ani de 
la România Mare, care să facă lumină poporului român și altor națiuni din Țară, asupra a 
ceea ce este România de la Dumnezeu ca dar și să nu mai plece din Țara lor, România, de la 
Nistru și până la Tisa și să se întoarcă înapoi cât mai pot. Părintele Arsenie Boca a zis fraților 
români, „că va veni o vreme când veți vrea să vă întoarceți înapoi și nu o să puteți”. Și a mai 
zis Părintele Arsenie că „cine are minte să ia aminte”, iar Mântuitorul a zis: „Cine are urechi 
de auzit să audă”  (Matei 11, 15).

Nu este loc aici să dau date istorice de la realizarea României Mari 1918, pentru că scopul 
acestei teme este arătarea, cu adevărat că, România este Țara în care „curge lapte și miere” 
pentru popor și că în Duminica din 25 Martie 2018, după Sfânta Liturghie, de la Biserica 
Ortodoxă Română „Sfântul Simeon”, din Westland, aria Detroit, MI, care se încheie la 11:45 
am, începe Sărbătoarea Aniversării a 100 de Ani de la Unirea Basarabiei cu România în 27 
Martie 1918, după primul Război Mondial. Aspecte din istoria realizării României Mari, 
acum 100 de ani, o să prezentăm Duminică la Aniversare. Doamne, Dumnezeul nostru, adu 
vremuri de istorie favorabile din nou, realizări Unirii României Mari, de la Nistru și până 
la Tisa, visul și rugăciunea poporului tău românesc și binecuvintează toate popoarele lumii 
spre pacea și mântuirea cea întru Hristos Domnul.

România este la fel Țara unde „curge laptele și miere”!, și ce durere pentru popor că 
pleacă!

„Şi te voi duce în ţara unde curge lapte şi miere. Dar Eu nu voi merge în mijlocul vostru, 
ca să nu vă pierd pe cale, pentru că sunteţi popor îndărătnic!” (Ieșire 33, 3). Așa i-a zis 
Dumnezeu lui Moise că îl va duce cu poporul Israel în țara Canaan, în care curge lapte 
și miere, după cum a zis părinților lui: Avraam, Isaac și Iacov, pentru care le va trimite 
Dumnezeu îngerul Lui (Ieșire 33, 1-3). Și așa cum conoaștem atât din istoria biblică cât și 
din istoria popoarelor, Dumnezeu l-a eliberat pe poporul Său Israel din robia Egiptului și l-a 
dus sub conducerea lui Moise și Iosua Navi în Țara Canaan, precum le-a făgăduit.

Această împlinire a făcut-o Dumnezeu pentru Israel deși nu a ascultat de Dumnezeu în 
călătorie și așa a rătăcit patruzeci de ani în pustie și au intrat numai copiii lor. Iar când zice 
de țara în care „…curge lapte şi miere…”, se referă la pământul bun și condițiile favorabile 
pe care le oferă Dumnezeu în locul acela și clima în care trăind un popor și muncind curge 
bogăția de toate produsele ca lapetele și mierea ce curg, ce sunt bogățiile cele mai dulci. Și 
într-adevăr când am vizitat țara Sfântă Israel, cum i se zice, am afl at cum poporul ia de două 
ori roade din pământul bun pe care îl cultivă, tocmai datorită condițiilor favorabile. Israel era 
un popor harnic de păstori, iar de la oi și alte animale le curgea laptele și de la albine mierea 
pentru că găsea polenul necesar.

Tot așa putem spune și de așezarea de la Dumnezeu a poporului român în jurul Carpaților 
că, România este Țara în care „curge lapte și miere”, exprimând prin aceasta toate condițiile 
favorabile de climă, anotimpuri, bogăția pământului, unde poporul roman creștin și harnic 

lucrând pământul au luat din el bogății de tot felul, inclusiv laptele care a curs de la oi, capre 
și vite și mierea de la albine din abundență datorită climei din spațiul Carpato-Dunărean.

Iar plecarea poporului român acum din Țara Sfântă din Carpați, România, semănată cu 
Biserici și Mănăstiri, de la Nistru și până la Tisa, unde - curge lapte și miere - pentru popor, 
este o faptă tristă, dureroasă care naște întrebări pentru popoarele lumii și așa ar trebui să 
nască întrebări și cu atât mai mult pentru conducătorii și poporul român: De ce se întâmplă 
asta? Iar dacă întrebăm poporul român și pe celelalte națiuni care locuiesc în România, toți 
răspund că, datorită conducătorilor care nu respectă legile adevărului nici pe cele scrise nici 
pe cele nescrise și astfel poporul nu poate să-și lucreze pământul să-și ia din el pâinea cea de 
toate zile, pe care o cere de la Dumnezeu în Rugăciunea Tatăl nostru. Și ce este mai trist, este 
adevărul căci conducătorii sunt români și pleacă astfel din cauza propriilor conducători de 
neam care însemană că nu respectă legile adevărului și dreptății pentru toți.

Când au plecat români din Aredal în timpul Imperiului Austro-Ungar, s-a înțeles 
că au pleact din cauza robiei străine. În timpul comunismului au plecat din cauza 
dictaturii, persecuției și lipsei de libertate, tot din cauza conducătorilor români în 
ultima vreme. Dar de la Revoluție să plece din cuza conducătorilor români este 
strigător la cer! Poporul Israel a plecat din Egipt datorită robiei în care trăiau de la 
conducătorii străini de neamul lor, a lui Faron, dar poporul român însemană că pleacă 
din cauza robiei propriilor conducători de neam românesc! Iar noi nu realizăm vorba 
strămoșească: „Fie pâinea cât de rea, tot mai bune e în Țara mea”.

 Dar o cauză primordială pentru care pleacă românii din România, în lumina revelațiilor 
biblice, sunt necredința și păcatul cu consecinețele lor, în revelarea Scripturii: „Pentru 
că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în Hristos 
Iisus, Domnul nostru” (Rom. 6, 23). Dacă ne gândim numai la cele optseprezece 
milioane de avorturi!, care s-au făcut de la Revoluție și până în 2008, după statisticile 
de la internet, care toate au fost crime împotriva Poruncii lui Dumnezeu: „Să nu 
ucizi!” (Ieșire 20, 13), vedem cauza. Imigrarea unui popor înseamnă asimilarea în 
poporul unde se duce. Dar totuși se păstrează gena. Dar eu cred că va veni o vreme 
în care poporul român va realiza cuvintele strămoșilor: „Fie pânea cât de rea, tot mai 
bine e în Țara mea”, și se va întoarce acasă, în România, Țara în care curge lapte și 
miere, a strămoșilor daci, din care provine mai mult poporul român decât din romani 
puțini care i-au cucrit pe daci, abia în al 2-lea război 105-106.

Dar odată cu aceasta se vor întoarce românii și la credința creștină ortodoxă în 
Dumnezeu, pentru care Dumnezeu îi va aduce înapoi în Țara lor, România, din care 
„curge lapte și miere”. Nu romanii i-au asimilat pe daci, ci dacii i-au asimilat pe 
romani, prin căsătoriile dacilor cu romani, care au venit ca armată să salveze căderea 
Imperiului Roman prin aurul din Carpați. Dacă până la Revoluție plecarea multora 
din România era motivată din cazua dictaturii comuniste, după Revoluție poporul 
trebuia să rămână în Țară.

 România este într-adevăr Țara în care „curge lapte și miere”, pentru că România este 
Țara laptelui, este Țara cu miere, este Țara cu pânea bărăganului, este Țara aurului din 
Carpați, este Țata petrolului din Carpați, este Țara strugurilor, astfel este Țara vinului, 
este Țara fructelor, este Țara râurilor, este țara stațiunilor vindecătoare etc. Nu în toate 
țările din lume se găsesc mulțimea acestor bogății ca daruri de la Dumnezeu și de la 
care numesc România Țara în care „curge lapte și miere”. Plâng Sfi nții români și toți 
strămoșii, bunicii și părinții din morminte și sufl etele din cer, când îi văd pe urmașii 
lor că pleacă din România, deși ei și-au dat viața pentru Țara Românească.

Dar ceva putem observa la poporul român din Basarabia Moldovei lui Ștefan cel Mare 
și Sfânt, că deși au fost sub Imperiul Rus Țarist 106 ani, iar în a 2-a cucerire, după al 
2-lea Război Mondial, i-au dus în Siberia, nu i-au putut asimila pentru că Dumnezeu a 
vrut să-i păstreze pentru credința lor creștină în Biserica Ortodoxă, precum i-a păstrat 
pe evrei în toată lumea pentru credința lor în adevăratul Dumnezeu al părinților lor.

O remarcă pozitivă la plecarea fraților români din Țară este că ei, duc și propovăduiesc 
Evanghelia lui Hristos și astfel țin credința creștină a Bisericii Ortodoxe în Europa 
și în lume aprinsă, căci unde ajung cu preoții lor înfi ințează o Biserică, chiar că sunt 
puțini și așa țin Candela credinței creștine Ortodoxe și a neamului Aprinsă, care 
le luminează calea spre mântuire și spre întoarcerea lor acasă, iar dacă nu a lor a 
urmașilor în România unde „curge lapte și miere” pentru popor. Doamne, Dumnezeul 
nostru în Preasfântă Treime, adu din nou vremuri istorice favorabile împlinirii dreptății 
poporului român, României Mari de la Nistru și până la Tisa. Amin.

Aniversarea a 100 de ani! de la unirea Basarabiei cu România, Patria Mamă 

27 Martie 
1918 - 2018
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Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago
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GENEZA BISERICII LUI CHRISTOS (3)
(o scurtă perspectivă)

C. CREȘTEREA BISERICII și Extinderea Bisericii lui Hristos

2. Practici ale Bisericii din Ierusalim (F.A.2:42-47 și 9:30-31)

  S-au dedicat propovăduirii învățăturilor apostolilor
  S-au devotat părtășiei sfi nților
  S-au devotat frângerii pâinii
  S-au devotat rugăciunii
  S-au ocupat de îngrijirea celor nevoiași
  S-au devotat răspândirii Evangheliei către cei nemântuiți.

Acestea sunt doar câteva din aspectele lucrărilor din Biserica Primară. Ele ne arată 
trăsăturile vieții de zi cu zi a credincioșilor. Luca descrie frumusețea trăirii Bisericii 
care s-a înfi ințat în Ierusalim și care se dezvolta în mod continuu. El prezintă dăruirea și 
devotamentul primilor creștini în relația cu Dumnezeu în serviciile de închinare.

3. Slujitori ai Bisericii din Ierusalim

Este clar din textele Scripturii că Biserica din Ierusalim a avut o bună conducere și 
guvernare. Biserica Primară era condusă de Duhul Sfânt, dar acest lucru s-a realizat prin 
stabilirea unui sistem de organizare.

A. Apostolii - În biserica din Ierusalim, ca și conducători la început erau Apostolii, care 
prezentau și explicau învățăturilor lăsate de Domnul Isus Hristos.

B. Diaconii - Pentru nevoile materiale și ajutorarea celor nevoiași, au fost aleși șapte 
diaconi.

C. Prezbiterii - Pe parcursul activității Bisericii din Ierusalim au fost aleși și prezbiteri 
(„atunci apostolii și prezbiterii și întreaga Biserică” F.A.15:22, 23), care erau desemnați 
pentru fi ecare biserică locală (cf. faptul că Pavel și Barnaba au rânduit astfel de prezbiteri 
la conducerea grupelor noi de creștini în misiunea lor de răspândirea Evangheliei – 
F.A.14:23 „Au rânduit prezbiteri în fi ecare Biserică, și după ce s-au rugat și au postit, 
i-au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră”.

În biserica creștină primară, prezbiterii, în calitate de conducători ai unei biserici locale, 
îndeplineau rolul de instructori pentru noii convertiți. De asemenea, predicau și aveau 
grijă să fi e luate măsurile necesare pentru bunăstarea Bisericii (F.A.15:6; 1Tim.5:17; 
1Pet.5:2).

Episcopii, prezbiterii erau aleși dintre creștinii cu calități morale și spirituale deosebite, 
de obicei credincioși maturi din Biserica locală (1Tim.3:1-13; 2Tim.4:1-5; Tit 5:9). 
Presbuteros (Prezbiter), Episcopos (Episcop), Poimen (Pastor), Didascalos (Învățător), 
Euaggelistes (Evanghelist), sunt fațete ale aceleiași funcții: PASTOR (1Pet.5:1).

Câțiva lideri proeminenți în Biserica din Ierusalim: Cei 12 apostoli, cei 7 diaconi în mod 
deosebit diaconul Ștefan. Din relatările Cărții Faptelor Apostolilor înțelegem că păstor 
purtător de cuvânt al Bisericii a ajuns Iacov, fratele Domnului.

4. Avantaje ale Bisericii din Ierusalim:

-    În această Biserică existau slujitori capabili să evalueze situațiile și să își re-defi nească 
scopurile (F.A.6:2-5)

-   Biserica avea standarde pentru oamenii care doreau să servească (F.A.6:3)

- Apostolii promovau alți slujitori și ofereau binecuvântarea peste acei aleși să servească 
(F.A.6: 6)

-    Supraveghetorii Bisericii erau prudenți față de cei ce se adăugau Bisericii, chiar și față 
de Saul până când s-au convins că era cu adevărat mântuit (F.A.9:26-30)

- Slujitorii Bisericii erau exemple de viață, erau modele de urmat (F.A.3:1)

D. Concluzia

Creștinismul a pornit de la Ierusalim. Ucenicii au împlinit 
porunca Domnului lor și „au început la Ierusalim”. 
Evanghelia a fost propovăduită pentru prima oară 
la Ierusalim, locul în care a murit și a înviat Domnul 
nostru. Duhul Sfânt i-a înzestrat pe predicatorii creștini 
și a convertit pe ascultătorii Evangheliei mai întâi la 
Ierusalim. Biserica a luat fi ință în Ierusalim.

De asemenea, practicile fundamentale ale Bisericii au 
fost stabilite în Biserica din Ierusalim. Nu în ultimul 
rând, structura Bisericii a fost conturată pentru prima 
oară la Ierusalim, prin alegerea prezbiterilor și diaconilor. 

La Ierusalim a avut loc de asemenea un conciliu bisericesc ce a luat în discuție doctrina 
mântuirii și raportul Evreilor cu Neamurile în Biserică. Decizia acestui conciliu a luat 
forma de recomandare și nu de comandă.

Biserica din Ierusalim a fost un fel de Biserică-mamă. Observați cum a fost căutat consiliul 
apostolilor și bătrânilor atunci când au apărut difi cultăți de învățătură sau de practică; și 
cum Bisericile dintre neamuri au trimis darurile lor caritabile săracilor sfi nți la biserica 
mamă.

Biserica din Ierusalim a fost o Biserică-model. Orice model devine efi cient datorită 
ilustrării principiilor de lucru, nu prin simpla sa formă.

Cincizecimea a marcat începutul Bisericii lui Hristos și acest început a fost cu Biserica 
din Ierusalim. Tot ce știm despre biserica Domnului nostru sau despre principiile prin care 
este guvernată, învățăm din Noul Testament. Cei care iubesc pe Isus Hristos și ascultă de 
Cuvântul lui constituie adevărata biserică, trupul lui Hristos. Prin descrierea detaliată a 
caracteristicilor și a practicilor Primei Biserici Domnul a avut în vedere ca Bisericile din 
toate timpurile să urmeze modelul pozitiv ilustrat prin Biserica din Ierusalim în doctrină 
și trăire.

Dragă cititor, dacă până acum nu ești încă în biserica lui Hristos, te indemn sincer să 
cauți cu tot dinanadinsul să-l primești astăzi pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitorul tău 
personal și atunci vei putea face parte din Biserica Domnului și de a te bucura de toate 
binecuvântarile ce le poate aduce în viața ta.

 (continuare din numarul trecut)

ACTUALITATE

Comisia Europeană propune obligativitatea introducerii datelor biometrice pe cărţile de 
identitate din Uniunea Europeană, pentru evitarea folosirii documentelor false de către 
infractori de drept comun şi de terorişti, în contextul în care România este pe primul loc 
în clasamentul falsifi cărilor.
Printre măsurile propuse de Comisia Europeană se numără adoptarea unor standarde 
comune de securitate la nivel comunitar şi “obligativitatea transpunerii datelor biometrice 
pe cardurile de identitate”, adică a amprentelor şi imaginilor faciale. 

Guvernul federal din Elveţia a luat decizia de principiu privind prelungirea restricţiilor 
temporare pentru români şi bulgari, urmând ca o ordonanţă executivă în acest sens să fi e 
adoptată la începutul lunii mai. 
În mai 2017, Guvernul Elveţiei a dispus activarea unei clauze prevăzute în Acordul cu 
Uniunea Europeană care prevede introducerea în mod temporar a unor restricţii pe piaţa 
muncii elveţiană pentru cetăţenii români şi bulgari. 
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raționale, dintre comunismul românesc (și nu numai) și variile încarnări ale fascismului. 
Când regimul comunist a îmbrățișat temele, fantasmele și obsesiile extremei drepte 
interbelice, făcându-le ale sale, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca au scris pagini 
magistrale despre geneza a ceea ce, mai târziu, am diagnosticat drept barocul fascisto-
comunist. Atacurile împotriva ei din zona xenofob-stalinoidă (Eugen Barbu și echipa sa 
de trâmbițași neo-tribaliști grupați sub drapelul protoconismului) dădeau măsura unei 
lupte care a continuat și după decembrie 1989: aceea dintre susținătorii modernității 
politice și estetice, pe de o parte, și partizanii unui autarhism de sorginte colectivist-
etnicistă care a făcut atâta rău culturii românești în perioada interbelică. 
Ceea ce s-a petrecut, mai ales dupa condamnarea dictaturii comuniste in decembrie 
2006, a confi rmat cu alarmantă precizie temerile Monicăi Lovinescu. Criza valorilor 
s-a agravat. Între altele, este vorba de deplasarea discursului de centru spre zonele 
intoleranței agresive, dar și de resurecția discursului doctrinar al stângii radicale într-o 
țară în care confruntarea veritabilă cu trecutul traumatic se afl a abia la început”. 
Deși în ultimii ani s-a alăturat unui curent de marginalizare a Monicăi Lovinescu, totuși 
la moartea ei și la aducerea urnelor în țară, fostul președinte al Academiei Române, 
criticul Eugen Simion, a declarat că aceasta a fost cea mai ascultată voce din literatura 
română până în decembrie 1989: “Monica Lovinescu a jucat un rol esențial în viata 
literară românească și, în general, în viața societații românești, timp de câteva decenii. 
Românii i-au ascultat emisiunea ‘Teze și antiteze’ așa cum n-au mai ascultat vreodată 
o altă emisiune”, a spus criticul, care a apreciat și că “pentru literați, ‘Teze și antiteze’ a 
reprezentat o gură de aer și o formă de libertate spirituală”.
Monica Lovinescu a fost cea mai importantă și consecventă fi gură a luptei românești 
împotriva dictaturii comuniste și pentru democrație. A fost singurul critic literar român 
liber, constant activ în perioada Războiului Rece.

Emisiunile Teze și Antiteze la Paris şi Actualitatea culturală românească, difuzate la 
Radio Europa Liberă începând din 1962, au produs un veritabil și unic fenomen istoric 
și cultural:  astfel, pe calea undelor radio, cronicile literare şi comentariile culturale, 
interviurile, mesele rotunde şi analizele politice excelent documentate, raportau mereu 
societatea românească la fenomenul european şi universal, având - timp de aproape 
trei decenii - un remarcabil impact asupra publicului de limbă română, iubitor de 
literatură şi artă, dar şi avid de informaţie politică, socială, fi losofi că şi culturală sosită, 
în plin Război Rece, din Lumea Liberă. Aceste emisiuni au jucat un rol fundamental în 
formarea spiritului critic şi democratic din spaţiul literar românesc. Din țară și din exil. 
Calea undelor radio era singura cale de sincronizare și de menținere a unității naționale 
și culturale. Se poate spune că spiritul critic liber, ca şi politologia românească post-
decembristă, s-au născut odată cu emisiunile Monicăi Lovinescu la Radio Europa Liberă, 
prin lucrările ei notabile ca stil şi scriitură, ca vocaţie etică şi ca eleganţă hermeneutică. 
Critica dictaturii şi a totalitarismului nu se mai făcea în stilul pseudo-nonconformist 
practicat în ţară, ci în direcţia apărării cu orice preţ a premizelor libertăţii din societatea 
ispitelor utopic-totalitare, având ca metodologie obligatorie suprimarea cenzurii, dar şi 
ideea datoriei intelectualilor critici de a adopta un cod etic care să contracareze spiritul 
totalitar ce doreşte nimicirea fi inţei morale. Întâlnindu-se în mod fericit cu gândirea unor 
fi losofi  precum Karl Jaspers, Jeanne Hersch, Hannah Arendt, Raymon Aron şi Albert 
Camus, ideile Monicăi Lovinescu modelau vocaţia intelectualului de a-şi ridica vocea 
împotriva Răului, de a se autodesacraliza prin împotrivire faţă de regimurile logocratice, 
renunţând la orice ideologie optimistă a salvării; aceste contribuţii au întregit în mod 
fericit direcţia camusiană din gândirea politică şi morală românească şi europeană. 
Monica Lovinescu preia şi dezvoltă, de la Timothy Garton Ash - care la rândul său le 
preluase de la scriitorul britanic Ferdinand Mount -, conceptele de asimetrie a indulgenţei 
şi de est-etică, cu ajutorul cărora va construi, alături de alţi fi losofi , critici şi literaţi (între 
care Arthur Koestler, Boris Souvarine, Alain Besançon sau François Furet), curentul de 
demistifi care a comunismului din Est, inclusiv pe paradigma sa literară şi critică. După 
1971, pe măsură ce sistemul politic românesc devenea tot mai restrictiv în relaţia cu 
lumea literară, Monica Lovinescu pledează pentru revenirea la moştenirea lovinesciană, 
fondată prin « autonomia esteticului », criticând înlocuirea sincronismului prin ideologiile 
de partid şi protocronism. 

La zece ani de la plecarea sa, Fondation Simone et Cino del Duca, sub auspiciile L’Institut 
de France și Académie des Sciences Morales et Politiques din Franța, în parteneriat cu 
Institutul Hannah Arendt,  au inclus-o în lucrarea sa monumentală (600 de pagini, în 
care eu semnez pagina dedicată Monicăi Lovinescu) : Dictionnaire encyclopédique 
des penseurs d’Europe centrale et orientale (Pologne, Hongrie, République tchèque, 
Slovaquie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie, Balkans, États baltes) depuis 1945. 

 (continuare din pagina 15)

MONICA LOVINESCU, la zece ani de la plecare 

Klaus Iohannis, după atacul asupra Siriei: 
Suntem solidari 

cu acțiunile partenerilor strategici

România condamnă în continuare folosirea armelor chimice în Siria și își exprimă 
solidaritatea față de acțiunile partenerilor strategici, susține președintele Klaus 
Iohannis.

„România condamnă în continuare folosirea armelor chimice în Siria, care este dincolo 
de orice justifi care. Suntem solidari cu acțiunile partenerilor noștri strategici”, a scris 
Președintele Iohannis, pe Twitter.

Ofensiva, care a constat în trei atacuri asupra instalațiilor utilizate pentru producerea 
și depozitarea armelor chimice, a fost vehement condamnată de Rusia, care a cerut 
convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

România condamnă în mod ferm utilizarea armelor chimice în orice circumstanțe, în 
orice împrejurare, comiterea unor asemenea acte neavând nicio justifi care, potrivit 
Ministerului Afacerilor Externe, care pledează pentru tragerea la răspundere, în urma 
anchetei, a persoanelor vinovate de comiterea unui asemenea act.

„Rapoartele îngrijorătoare privind un atac cu arme chimice la 7 aprilie 2018, împotriva 
populației din localitatea Douma din Siria, trebuie investigate de urgență, de o manieră 
independentă și imparțială. Ministerul Afacerilor Externe pledează pentru tragerea la 
răspundere, în urma anchetei, a persoanelor vinovate de comiterea unui asemenea act”, 
informează un comunicat al autorității.

Potrivit sursei citate, acțiunea întreprinsă de SUA, Marea Britanie și Franța, pe 14 
aprilie, e o reacție fermă la atrocitățile soldate cu numeroase victime în rândul populației 
civile din Douma.

Potrivit MAE, România consideră esențial ca toate părțile implicate în dosarul sirian să 
continue să sprijine activ demersurile ONU destinate încheierii acestei crize, pe baza 
rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU.

SUA reiterează sprijinul pentru R. Moldova. 
Ofi cial american: Republica Moldova este în 

prima linie de confruntare geopolitică 
Republica Moldova este în prima linie a confruntării geopolitice, a declarat Wess 
Mitchell, asistent al secretarului de stat american, în cadrul întrevederii cu şeful 
legislativului de la Chişinău, Andrian Candu, informează Radio Chişinău.

Potrivit unui comunicat al parlamentului, Wess Mitchell a declarat că Washingtonul este 
impresionat de eforturile depuse de Republica Moldova pentru promovarea reformelor 
şi că încurajează Chişinăul să continue. „SUA vor acorda Republicii Moldova întreg 
suportul pentru apropierea de Uniunea Europeană şi de SUA”, a declarat ofi cialul 
american în timpul întrevederii cu Andrian Candu.

La rândul său, Andrian Candu a mulţumit SUA şi a vorbit despre eforturile întreprinse în 
comun cu societatea civilă, experţi şi partenerii străini pentru ajustarea legislaţiei media 
la standardele internaţionale, ceea ce va asigura libertatea de expresie, independenţa 
presei şi protecţia consumatorilor în faţa ştirilor false şi propagandei.

De asemenea, şeful legislativului de la Chişinău a amintit despre conferinţa 
interparlamentară din martie curent, când Republica Moldova, Georgia şi Ucraina s-au 
angajat să facă front comun în probleme de securitate şi în eforturile lor de integrare 
europeană.

Wess Mitchell a preluat funcţia de asistent al secretarului de stat în octombrie 2017, 
fi ind responsabil de relaţiile cu peste 50 de ţări din Europa şi Eurasia, NATO, UE şi 
OSCE. 

caleaeuropeana.ro / 17.04.2018

Comisia Europeană propune deschiderea 
negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia

Comisia condusă de Jean Claude Juncker și-a făcut un obiectiv din accelerarea extinderii 
Uniunii Europene în Balcanii de Vest. Comisia Europeană a propus statelor membre ale 
Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei şi Macedoniei la blocul 
comunitar, a anunţat şefa diplomaţiei europene, Federica Mogherini.
„Comisia Europeană propune Consiliului (care reprezintă statele membre) să decidă 
deschiderea negocierilor de aderare cu Albania şi cu Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei”, a declarat Federica Mogherini într-o conferinţă de presă.
Comisia Europeană a adoptat pachetul său anual cu privire la extinderea Uniunii, care 
evaluează individual șase state din Balcanii de Vest și Turcia.
Potrivit executivului european, evaluarea progreselor și identifi carea întârzierilor vor 
încuraja cele șapte state să continue procesul de reformă, astfel încât perspectiva accederii 
în UE să devină realitate.

euractiv.ro

Klaus Iohannis a dat aviz favorabil pentru urmărirea 
penală față de Iliescu, Roman și Voiculescu

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis ministrului Justiției cererea de 
urmărire penală faţă de fostul președintele Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman şi 
fostul vicepremier Gelu-Voican Voiculescu, ”pentru faptele ce fac obiectul dosarului 
penal nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție – 
Secția Parchetelor Militare, sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infracțiunii contra 
umanității, prevăzută de art. 439 alin. (1) lit. a), g), i) şi k) Cod Penal, cu aplicarea art. 5 
Cod penal, urmând a se proceda conform legii, având în vedere solicitarea Procurorului 
General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, în temeiul 
prevederilor art. 109 alin. (2) teza întâi din Constituția României, republicată, ale art. 
12 şi art. 18 din Legea nr. 115/1999, precum şi a celor reținute prin Deciziile Curţii 
Constituţionale nr. 93/1999, nr. 665/2007 şi nr. 270/2008”, potrivit unui comunicat al 
Administrației Prezidențiale.
Pe 2 aprilie, Parchetul general a cerut aviz șefului statului pentru anchetarea celor trei 
foști ofi ciali, acuzați de infracțiuni contra umanității.
În iunie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție a confi rmat decizia Parchetului General 
de redeschidere a urmăririi penale în acest dosar.

http://euractiv.ro/
http://caleaeuropeana.ro/
http://euractiv.ro/
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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 

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

Vancouver, WA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALIFORNIA

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

ARIZONA

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

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

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

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

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

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

JOSEPH HOZAN MINISTRIES  -  Producer: Joseph Hozan

TEXAS

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

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

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

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

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

notarizări.  
Real Estate: Vânzări – Cumpărări de 

proprietăţi in aria Vancouver.  
(338-6618)

ROMANIANTIMES

Oferte serviciu

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

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

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

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

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

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

C]ut]ri serviciu Oferte serviciu

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

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

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

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

Various positions available in AFCH.  
Private accommodation for live-in 
or part-time caregiver available.  If 
interested, please text or call 503-314-
2506 for more info. (1804)

 

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

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

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

 

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

EDWARD PETERS
PRINCIPAL BROKER (503) 706-4709

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

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

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

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

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

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

Caut muncitor part-time pentru constructii, 
experienta nu este necesara. 971-275-
7706. (1804)

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

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

Looking for caregiver in Vancouver WA, 
part time or for weekends. Classes for  
WA are required or CNA. Salary based 
on experience. If interested please call 
(360)546-0409. (1804)

 E-mail: info@romaniantimes.com

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

TARIFE pentru MICA PUBLICITATE

Caut caregiver pentru zile libere in 
Clackamas, Sunnyside area. Va 
rugam sa sunati la tel 503-427-2423.  
(1804)

 

 RN offering services; delegations, 
medication management, care plans 

and assessments. 
Call Flavia 503-997-0197. 

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

 

Diverse

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

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

Caut partener de viață, OK small 
handicaps.

 I can help, Chinese herbals. 
Call (661)281-4697

CIORBA DENCAN MARIOARA
(1804)

Hiring part-time caregiver with experience 
in Beaverton, 2 days a week and more 
hours during summer. Must be able 
to speak English. $14/hour. Phone 
(503)422-5807 (text message or call)  
(1804)

Caut resident manager pentru vacanta 
2 saptamani in luna Mai. Plata $150/zi. 
Sunati la (503)771-8616. (1804)

MICA PUBLICITATE 
este

actualizata permanent 
pe portalul 

RomanianTimes:
romaniantimes.com

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


ROMANIANTIMES

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

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

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

Close in SE Portland with extra lot. $799,900. 
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

BETTER THAN NEW HOME, FULLY RECONSTRUCTED 
w/ 1,300 Sq. Ft, 3 BD’s & 2 BA. Great floor plan with an open 
main front room & kitchen. Some outstanding features include: 
quality cabinets, granite counters, engineered hardwood floors, 
open staircase, attached garage, large deck, & fenced backyard. 
$249,000. For more information contact Cornell at 503-939-7146

CHARMING AND SPACIOUS HOME w/ 1,485 Sq. Ft, 4 
BD’s, 2 baths, & a 400 Sq. Ft. unfi nished basement. Built 
in 1906 and nicely remodeled with great features including: 
granite counters, wood & laminate fl ooring, large fenced 
yard, and carport. R1 zoning allows for up to 4-5 units. 
$525,000. Cornell 503-939-7146

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

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

OVER 24 ACRES

GREAT ONE LEVEL HOME IN GRESHAM. This home 
was built in 1981 providing 2,086 Sq. Ft, 6 BDs, & 3 BAs. 
Presently used as a care home. Near local shopping 
centers & convenient public transportation. ACH license 
is not transferable. $399,000. For more information 
contact Cornell at 503-939-7146

GRESHAM, OR

OVER 32 ACRESSALEM, OR PORTLAND, OR GRESHAM, OR

1.42 ACRES SOUTHWEST PORTLAND

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

BEAUTIFUL OLD PORTLAND CLASSIC HOME with 2,464 
Sq. Ft, 3 bedrooms and 2 baths. This home has retained its 
original charm with features including wood work, built-ins & wood 
floors and old bay windows amongst the living room and dining 
room. There’s also a one bedroom mother-in law apartment in the 
basement with kitchen and laundry room. Cornell 503-939-7146

COMING SOON

1.4 ACRES

503-661-8990

www.ComfortHospice.org

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

Comfort Always,  Cure Sometimes,  Treat Often

Ana Campean-Petras
Community Relations Director

Referral Hotline: 503-723-1444

Wrap yourself in
 the comfort o

f h
os

pic
e.

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

PO BOX 90393

COMING SOONLAURELHURST

Regizorul Dragoș Buliga - premiu în SUA 
cu un fi lm de lungmetraj. 

Scenarist, Octav Gheorghe

Filmul lui Dragoș Buliga - primul său lungmetraj - este The Wanderers - Vânătorul de 
spirite, a fost desemnat câștigătorul Marelui Premiu la festivalul de fi lm fantasy The 
Philip K. Dick Film Festival, din New York.
Nu este primul premiu al peliculei. Filmul a câștigat deja două premii „Best feature” 
la festivalurile de gen Dracula Film Festival, Brasov și Unreal Film Festival, Memphis 
US și face parte din selecția ofi cială a festivalurilor Garden State Film Festival, New 
Jersey (urmează să deschidă festivalul) și Glasgow Film Festival, Scoția. 

Despre ce este fi lmul:
The Wanderers - Vânătorul de spirite este povestea unui american, Louis (Armand 
Assante), cel mai faimos vânător de fantome și vampiri din lume, care împreună cu un 
jurnalist, Robert (Lior Ashkenazi), ajunge într-un sat din Transilvania pe urmele unei 
misterioase povești sângeroase petrecută în castelul Zalesky.
Ghid le este o româncă frumoasă care aspiră la meseria de jurnalist (Raluca Aprodu) și care are 
în grijă și o echipă de coreeni în căutarea unui subiect senzațional pentru un reality show.
Alte detalii despre producție: 
Distribuția include atât actori români (Oana Marcu, Alexandra Apetrei, Pali Vecsei, 
George Remeș, Bogdan Nechifor, Claudiu Bleonț), actorul israelian Lior Ashkenazi 
protagonistul fi lmului „Foxtrot” care a câștigat Leul de argint la Festivalul de Film de 
la Veneția 2017, actorii coreeni Bae Junghawa și Sun Hojae, cât și pe Branko Duric, un 
celebru actor și muzician bosniac.
The Wanderers, Vânătorul de spirite este un proiect românesc independent fi lmat in 
engleză, română, germană și coreeană, realizat de către de Wanderers Inc., Frame 
Film și That’s the Film și o echipă de producători din România, UK, Franța, Spania. 
Filmările au avut loc în Sighisoara, Dofteana (jud Bacău) și București.

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


 

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

Thinking of BUYING or SELLING a HOME? ?              

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

f BUYING or SELLING 
We’d Love To Help! 

ageMortga

! !  

26 Years Combined Experience  

Liviu (Louie) Bec 
Realtor 

LIC # 20030202  

 (503) 888-4428   
louie@oregonrealty.com 

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

(503) 481-6222    
ligiabec@eaglehm.com      

Ghid practic pentru românii care doresc să revină în ţară

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

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

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

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

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

    BETON    BETON

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

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

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

