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Coreea de Nord a anunţat că a 
efectuat un nou test la baza de lansare a 
sateliţilor de la Sohae, cu obiectivul de 
a-şi consolida strategia de descurajare 
nucleară, a anunţat agenţia ofi cială nord-
coreeană KCNA. Autorităţile nord-coreene 
nu au precizat deocamdată ce fel de test a 
fost efectuat. În timp ce agenţia KCNA 
face referire la un ‘’test reuşit de mare 
importanţă’’, ministrul sud-coreean al 
apărării, Jeong Keong-doo, vorbeşte despre 
testarea unui motor de rachetă.iCel puţin 
23 de soldaţi afgani au fost ucişi de un grup 
de talibani infi ltraţi într-o bază militară din 
districtul Qarabagh, în provincia sud-estică 
Ghazni, au declarat ofi ciali locali.iSoţiile 
a doi presupuşi jihadişti, deportate luni în 
Franţa de către Turcia, unde au fost reţinute 
după ce au evadat din taberele din Siria, au 
fost plasate în arest preventiv  după ce au 
fost puse sub acuzare pentru “conspiraţie 
teroristă şi criminală” de un judecător 
parizian specializat în antiterorism.iONU 
a denunţat într-un raport ce a fost elaborat 
de experţi ai Înaltului Comisariat al ONU 
“numărul ridicat de încălcări grave ale 
drepturilor omului”. Raportul conţine 
exemple concrete de tortură, rele tratamente 
şi violuri comise de poliţişti asupra 
deţinuţilor, dintre care mulţi ar fi  fost reţinuţi 
arbitrar de poliţie în timpul manifestaţiilor 
din Chile, abuzuri despre care guvernul 
chilian spune că le “regretă”.iAdunarea 
Generală a ONU a prelungit până la 30 
iunie 2023 mandatul Agenţiei sale pentru 
refugiaţii palestinieni (UNRWA), a cărei 
existenţă este pusă sub semnul întrebării de 
doi ani de către SUA şi Israel.  Rezoluţia 
asupra acestei prelungiri a fost adoptată 
de 169 de ţări, iar două au votat împotrivă, 
respectiv SUA şi Israel.iRusia s-a declarat 
alarmată după ce SUA au testat o rachetă 
ce ar fi  fost interzisă de Tratatul privind 
Forţele Nucleare Intermediare (INF) din 
care Washingtonul s-a retras în august. “Am 
spus de mai multe ori că SUA s-au pregătit 
pentru a încălca termenii tratatului INF. 
Acest test confi rmă elocvent că tratatul a 
fost anulat la iniţiativa SUA’’, a semnalat 
purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri 
Peskov.iPreşedintele american Donald 
Trump l-a felicitat pe premierul britanic 
Boris Johnson, al cărui partid a câştigat 
o puternică majoritate parlamentară în 
urma alegerilor generale.  Johnson, care a 
promis că Regatul Unit va ieşi din UE la 31 
ianuarie, plănuieşte să negocieze acorduri 
comerciale liberale post-Brexit cu SUA şi 
cu alte state non-UE.

Iată-ne din nou în încheierea unui an și în 
pragul intrării într-un nou an necunoscut. 

Mulțumim Domnului Dumnezeu și pentru 
tipărirea ediției din luna decembrie al 
anului 2019. Mulțumim colaboratorilor, 
trimițând sufi ciente materiale pentru un 
conținut proaspăt, în fi ecare lună. Apreciez 
varietatea subiectelor trimise. Fiecare a 
dat ce a putut mai bun și de folos altora, 
indiferent de locul unde trăiește. Apreciez 
că informațiile transmise au fost justifi cate 
și au evitat să creeze confuzii. În felul acesta 
pot spune că publicația RomanianTimes 
și-a atins scopul. -  continuare în pagina 13

Cei 29 de lideri ai statelor membre ale NATO s-au reunit la începutul lunii decembrie la Londra 
pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a Alianţei Nord-Atlantice.

Ziua României sărbătorită la Chicago

Povestea lui Genji în limba română, 
un Jubileu româno-japonez, la 50 de ani

Consulatul General al României la Chicago în colaborare cu Illinois 
Romanian-American Community, alături de numeroase companii și 
organizații românești din zonă a organizat, la Drake Hotel, evenimentul de 
celebrare a Zilei Naţionale a României.  -  pagina 14

În această perioada a anului, în partea de lume în 
care trăiesc cerul este mai mult plumburiu. Este 
una din zonele binecuvântate saptamâni în șir cu 
… ploaie. Cer înnourat se spunea în România și 
expresia a devenit o metafora și pentru zilele în 
care nu te simți prea bine ori în relațiile în care 
ceva nu merge bine.  - pagina 6

O sărbătoare a doamnelor literaturii! O capodoperă, celebra autoare și 
traducătoarele în limba română: Murasaki Shikibu (1010), Henriette Yvonne 
Stahl (1969), Angela Hondru (2017).  Primul mare roman al literaturii 
universale e scris de o scriitoare și a apărut și în limba română, în 1969, în 
urmă cu 50 de ani! -  pagina 7

Despotism, fanatism și ideologie 

Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus Hristos să vă aducă la toți bucurie, 
speranță și inestimabilul dar al mântuirii. Căci pentru aceasta a coborât Fiul 
lui Dumnezeu jos pe pământ și s-a născut din fecioară, ca să fi m mântuiți, 
adică împăcați cu Dumnezeu, iertați de păcatele noastre și născuți din nou, 
dobândind astfel o natură sau identitate nouă.  -  pagina 8

Importanța conștientizării identității creștine

A mai trecut UN An 
și ne așteaptă unul necunoscut!

Figură extrem de infl uentă a studiilor ruse, sovietice și post-sovietice, 
istoricul Richard Pipes a detestat mereu modelele academice. Tocmai 
prin curajul interpretativ al demersului său istoriografi c și prin utilizarea 
comprehensivă a informațiilor din arhive, o carte precum Russia Under the 
Bolshevik Regime a devenit într-adevăr clasică. -  pagina 10

Cer înnorat
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Declarația comună la fi nalul summitului NATO: Creșterea puterii Chinei este o provocare, 
Rusia rămâne o amenințare pentru securitate 

Liderii statelor membre ale NATO, reuniţi la Londra, au adoptat miercuri, 4 decembrie,  
la fi nalul summitului de marcare a 70 de ani de la crearea organizaţiei o declaraţie comună 
în care exprimă “solidaritatea, unitatea şi coeziunea’’ ţărilor lor şi recunosc, pentru prima 
dată, creşterea puterii Chinei drept o “provocare’’.

Liderii ţărilor aliate reafi rmă “consolidarea legăturii transatlantice’’ între Europa şi 
America de Nord şi clauza apărării colective din Tratatul Nord-Atlantic potrivit căreia 
un atac împotriva unui stat membru al NATO este considerat un atac împotriva tuturor 
ţărilor membre ale Alianţei.

“Astăzi ne reunim la Londra, primul sediu al NATO, pentru a celebra 70 de ani de la 
crearea celei mai puternice şi mai de succes Alianţe din istorie şi pentru a marca a 30-a 
aniversare a căderii Cortinei de Fier. NATO garantează securitatea teritoriului nostru şi a 
celor 1 miliard de cetăţeni ai noştri, libertatea noastră şi valorile noastre comune, printre 
care democraţia, libertatea individuală, drepturile omului şi statul de drept. Solidaritatea, 
unitatea şi coeziunea sunt principii de bază ale Alianţei noastre. În contextul în care lucrăm 
împreună pentru a preveni confl ictul şi a menţine pacea, NATO rămâne fundamentul 
apărării noastre colective şi forumul esenţial pentru consultări şi decizii în rândul aliaţilor 
privind securitatea. Reafi rmăm soliditatea punţii transatlantice între Europa şi America de 

Nord, aderarea noastră la principiile şi obiectivele Cartei Naţiunilor Unite şi angajamentul 
nostru solemn, aşa cum este consacrat în articolul 5 al Tratatului de la Washington, că un 
atac împotriva unui aliat va fi  considerat un atac împotriva noastră a tuturor’’, se arată în 
textul declaraţiei semnate de liderii celor 29 de state aliate, postat pe website-ul Alianţei 
Nord-Atlantice.

Textul declaraţiei arată că “acţiunile agresive’’ ale Rusiei constituie o ameninţare pentru 
securitatea euro-atlantică şi că terorismul în toate formele sale rămâne o ameninţare 
persistentă pentru toate statele membre NATO şi dă noi asigurări că NATO este o alianţă 
exclusiv defensivă, care “nu reprezintă o ameninţare pentru nicio ţară’’.

Documentul menţionează că desfăşurarea de noi rachete cu rază medie de acţiune de 
către Rusia ridică riscuri semnifi cative pentru securitatea euro-atlantică şi că “aliaţii sunt 
ferm angajaţi faţă de implementarea deplină a Tratatului privind neproliferarea armelor 
nucleare în toate aspectele sale, inclusiv dezarmarea nucleară, neproliferarea şi utilizarea 
paşnică a energiei nucleare’’.

Liderii ţărilor aliate afi rmă angajamentul faţă de politica uşilor deschise a NATO, care 
consolidează Alianţa şi care a adus securitate milioanelor de europeni. “Macedonia de 
Nord este astăzi cu noi, aici, şi va fi  în curând cel mai nou aliat al nostru. Suntem angajaţi 
faţă de succesul tuturor operaţiunilor şi misiunilor noastre. Aducem un elogiu tuturor 
bărbaţilor şi femeilor care au slujit NATO şi îi onorăm pe toţi cei care şi-au sacrifi cat 
vieţile pentru a ne ţine departe de pericole’’, se arată în textul declaraţiei.

Pe de altă parte, ţările aliate îşi reconfi rmă angajamentul faţă de stabilitatea şi securitatea 
pe termen lung în Afganistan.

De asemenea, documentul cuprinde invitaţia adresată secretarului general al NATO de a 
începe un proces de refl ecţie cu privire la viitorul Alianţei Nord-Atlantice.

“În vremuri pline de provocări, suntem mai puternici ca Alianţă, iar popoarele noastre 
sunt mai în siguranţă. Legătura şi angajamentul nostru reciproc ne-au garantat libertăţile, 
valorile şi securitatea pentru 70 de ani. Acţionăm astăzi pentru a ne asigura că NATO 
garantează acele libertăţi, valori şi securitate pentru generaţiile viitoare’’, se încheie 
declaraţia adoptată de liderii participanţi la Summitul de la Londra.

Președintele Klaus Iohannis a participat miercuri, 4 
decembrie, după reuniunea aniversară a liderilor NATO 
de la Londra, la un dejun de lucru oferit de președintele 
american Donald Trump în onoarea șefi lor de state care 
îndeplinesc angajamentul de alocare a 2% din bugetul 
național pentru Apărare.

La dejunul de lucru au luat parte șefi i de state sau guverne 
din Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Polonia, 
România, Marea Britanie și Statele Unite, anume statele 
care alocă cel puțin 2% din PIB pentru Apărare.

Nouă dintre cele 29 de state ale NATO – SUA (3,42%), 
Bulgaria (3,25%), Grecia (2,28%), Marea Britanie 
(2,14%), Estonia (2,14%), România (2,04%), Lituania 
(2,03%), Letonia (2,01%) și Polonia (2%) – au atins deja 
obiectivul stabilit în cadrul Alianţei de a consacra apărării 
2% din PIB, iar majoritatea au planuri de a atinge acest 
obiectiv până în 2024, a precizat Jens Stoltenberg.
În egală măsură, un număr record de 16 state aliate vor 
respecta și principiul alocării a minim 20% din bugetul 
național al apărării pentru înzestrare militare, între ele 
numărându-se și România.

Dejun de lucru oferit de Președintele Statelor Unite

***
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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;
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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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“… zicea despre Sara, nevastă-sa: «Este sora-mea!» S-a temut să spună 
că este nevastă-sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. 
Abimelec, împăratul Gherarei, a trimis si a luat pe Sara.”
   (Genesa 20:2)

 ”Astfel … a rămas la Gherar. Când îi puneau oamenii locului 
aceluia întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea: «Este sora mea.» 
Căci îi era frică să spună că este nevastă-sa, ca să nu-l omoare oamenii 
locului aceluia, fi indcă Rebeca era frumoasă la chip.”

   (Genesa 26:6-7)

    (Completaţi textul folosind soluţiile marcate cu raster)

Orizontal: 1) Plini de toane. 2) ? — Jucat la teatru. 3) Încununează 
pe învingători (pl.) — Casă de-un pol. 4) Trecută prin foc —  Afl ată la 
intrare  5) Nici a ta, nici a lui — Purtat cu vorba. 6) Aşternută la drum 
— Puse la plural! 7) Producător de ceai — Boltă. 8) Introducere în 
Algebră! — Bună de legat —  Element de tradiţie. 9)   Termen redus la 
judecată — A scormoni. 10) Prioritate.

RECUNOAŞTEŢI PERSONAJUL? (8)

Vertical: 1) Mare nenorocire (pl.). 2) Nesupuse la dare — Luat cu avânt ... la polul nord. 3) Neamţ de viţă veche (pl.) — Munte! 4) Distanţată — 
Astâmpără setea. 5) Vai şi amar (Trans.) — Teren pregătit. 6) Consiliu Municipal (abr.) — Plasat în calea soarelui (pl.). 7) ? —  Cal de mare. 8) 
Mădular — Corabia lui Noe. 9) Trimis … la muzică — Ascultat la tribunal. 10) Pigment dintr-o predică.

Dictionar: IAI.
Victor MARTIN
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Veste importantă pentru România și aliații de pe fl ancul estic: 
“Planul celor patru 30” este gata. Jens Stoltenberg anunță că cel mai mare plan militar NATO 

după Războiul Rece este acum complet

Inițiativa de creștere a gradului de operativitate și răspuns la nivelul NATO, denumită 
NATO Readiness Initiative, a ajuns la capacitatea maximă propusă, a anunțat secretarul 
general al Alianței, Jens Stoltenberg, la fi nalul reuniunii liderilor aliați de la Londra. 
Lansată anul trecut, la summitul NATO de la Bruxelles, NATO Readines Initiative 
sau planul ”celor patru 30”, presupune ca țările aliate să dispună de 30 de batalioane 
mecanizate, 30 de escadrile aeriene și 30 de nave de luptă gata să fi e desfășurate în 30 de 
zile sau mai puțin de la punerea în alertă.

”Am intensifi cat nivelul de pregătire al forțelor noastre. Pot să anunț că am atins rezultatele 
dorite cu Inițiativa de creștere a gradului de operativitate și răspuns la nivelul NATO. 
Aliații s-au angajat ca 30 batalioane, 30 de escadrile aeriene și 30 de nave de luptă să 
poată fi  puse la dispoziția NATO în timp de 30 de zile”, a declarat Stoltenberg, la fi nalul 
reuniunii aniversare prilejuită de marcarea a 70 de ani de la înfi ințarea NATO.

Săptămâna trecută, înainte de reuniunea aliată de la Londra, secretarul general al NATO 
a anunțat 90% din componența acestei forțe este defi nitivată și a specifi cat că așteaptă 
rezultate concrete la fi nalul întrunirii din capitala britanică. 

Denumit anul trecut de Jens Stoltenberg drept ”cel mai mare plan reîntărire a apărării 
colective după Războiul Rece”, planul a fost propus de SUA și aprobat la summitul aliat 
din 11-12 iulie 2018 de la Bruxelles.

Decizia de atunci a făcut parte dintr-un pachet mai larg. Cel mai mare plan de reîntărire 
militară după Războiul Rece a revigorat o  ”cultură a pregătirii” forțelor militare aliate 
în situații de criză și de confl ict. Liderii au decis transformarea structurii de comandă 
aliată printr-un comandament pentru Atlantic cu sediul în SUA și printr-un comandament 
logistic în Europa cu sediul în Germania (coloana vertebrală NATO) și sporirea măsurilor 
pentru descurajare și apărare colectivă prin adoptarea Readiness Initiative, un plan 
denumit informal ”Cei patru 30” și care îmbracă noua poziție avansată a NATO și prin 
intermediul căruia 30 de batalioane mecanizate, 30 de escadrile aeriene și 30 de nave de 
luptă vor putea fi  desfășurată, în caz de necesitate, în cel mult 30 de zile.

Orizontul de timp pentru ca această inițiativă să devină deplin operațională este anul 
2020.

O astfel de măsură a venit anul trecut ca urmare a deciziilor adoptate și implementate la 
summit-urile NATO din Țara Galilor și din Polonia pe această linie. În 2014, aliații au 
anunțat măsuri de adaptare și asigurare prin intermediul unui Plan de Acțiune Rapidă 
care s-a concretizat prin triplarea forțelor aliate sub egida Forței de Răspuns a NATO 
(NATO Response Force) de la 13.000 de militari la 40.000, prin activarea unei Very 
High Readiness Joint Task Force compusă din 20.000 de militari. În aceeași logică 
de măsuri s-au înscris și structurile aliate înfi ințate în țările NATO din Est (Unități 
de Integrare a Forțelor) și comandamentele multinaționale în România și în Polonia. 
Decizia din 2018 a avansat conceptul de reîntărire a Alianței prin forțe suplimentare, 
capabile să fi e dislocate în caz de alertă. În egală măsură, a marcat trecerea de la o 
abordare sectorială pentru fl ancul estic al NATO (prezență înaintată avansată în Polonia 
și țările baltice și prezență înaintată adaptată în România și în Bulgaria) la prezența 
înaintată avansată a NATO ca întreg.

 4 decembrie 2019 - caleaeuropeana.ro

http://caleaeuropeana.ro/
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EREZIA ECUMENISMULUI

Spre sfârșitul anului 2019 s-au petrecut 
evenimente peste care nu pot trece așa de ușor fără să le 
urmăresc mai atent. Fără prea mare efort unele din ele 
devin parte a capitolului Erezii ale vremurilor din urmă. 
Așa cum sunteți familiarizați cu această rubrică încerc în 
limita posibilităților și a spațiului să vă prezint evenimente 
actuale cu corespondență escatologică pentru vremurile 
ce le trăim.

Sunt cel puţin cinci direcţii ale semnelor 
vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de 
direcţionare spre vremurile şi soroacele din urmă, 
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spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: 
Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii 
Răsăritului). Ne-am concentrat pe toate aspectele SEMNElor și evenimentele recente 
mă determină să revin la una din ele și anume la EREZII.

Așa cum se știe, Erezia este o doctrină sau învăţătură religioasă falsă care ia 
naştere în cadrul bisericilor sau grupărilor religioase şi care se depărtează de la doctrina 
fundamentală. De data asta nu ne vom opri la creștinism care are trebui să aibă singura 
autoritate doctrinară bazată pe Sfânta Scriptură, ci vom privi la o erezie apărută în cadrul 
relgiilor mari ale lumii. 

Apostolul Ioan în epistola sa scrie: Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui 
duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi 
proroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care 
mărturiseşte că Isus Christos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu 
mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, de a cărui 
venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. (1 Ioan 4:1-3)
  Una din ereziile acestui sfârșit de an și la care trebuie să dăm atenție, mai ales 
acum în timpul Sărbătorii Nașterii Domnului Isus este ecumenismul. Dacă până în 
anii trecuți ecumenismul se defi nea ca și o mișcare de refacere a unității universale a 
bisericilor creștine, cu respectarea autonomiei lor, pe calea acordurilor și a dialogului 
teologic, și care nu a mers, astăzi ecumenismul se extinde la toate religiile lumii.
 Cinci ani în urmă, vineri 14 noiembrie 2014, a avut loc al treilea forum catolic-
musulman la Institutul Pontifi cal pentru Studii Arabe şi Islamice – cu sediu în Roma 
(Rome Pontifi cal Institute for Arabic and Islamic Studies (PISAI)). Început prin anul 
1987, procesul intitulat “Cuvânt Comun” a adunat peste 500 din cei mai infl uențabili 
musulmani împreună cu lideri catolici pentru acțiuni comune celor două mari religii a 
lumii.
 În perioada 17-19 noiembrie 2014, Papa Francisc a găzduit la Vatican conferința 
“Humanum” focalizată pe un colocviu interreligios internațional. Participanții au 
reprezentat 14 religii ale lumii din 23 de țări. Au fost reprezentanți catolici, evanghelici, 
anglicani, mormoni, musulmani, taoiști, și ai altor grupări religioase. 

Foarte interesant este faptul că Papa Francisc a accentuat o conlucrare fără 
pretenții din partea Bisericii Catolice: „Biserica Catolică nu dorește să impună nici o 
condiție, în afara celei a profesiunii de credință comune. Suntem gata să căutăm împreună 
modalitățile prin care să garantăm conlucrarea necesară a bisericii în condițiile actuale.” 
 “Inspirați de valori comune și animați de sentimente frățești, musulmanii și 
creștinii sunt chemați să lucreze împreună în căutarea dreptății, păcii și respectului 
pentru demnitatea și dreptul fi ecărei persoane, special în acele regiuni unde după 
ce au trăit în pace sute de ani, acum suferă tragediile și ororile războiului”, a spus papa 
Francisc.
 Preotul şi teologul ortodox, Iustin Popovici a declarat în cartea sa: „Biserica 
ortodoxă şi ecumenismul” că ecumenismul este erezia ereziilor, motivând că 
ecumenismul face parte din planul pentru o nouă ordine mondială, şi nicidecum 

nu face parte din planul de unire şi „aderare la dreapta credinţă cu o întreagă participare 
şi cu o deplină recunoaştere a Adevărului dreptei credinţe”.  
 Anul 2020 ne va aduce multe surprize, printre altele o privire mai apropiată de 
realitate cu referire la împărțirea globului pe afi lieri religioase. Statisticile recente scriu 
că sunt peste 33 la sută creștini din care mai mult de jumătate se declară catolici. A doua 
religie a globului este reprezentată de islam în proporție de 21 la sută. Urmează hinduismul 
(14 la sută) și budismul (6 la sută). De ani de zile papa de la Roma a căutat și insistă pe un 
dialog religios a lumii ”bazat pe respect, mutual și prietenie”.  
 Anul 2019 se încheie cu rezultate mari, în ecumenism, ca un aspect al unei religii 
unice pentru o nouă ordine mondială.
 Papa Francisc la începutul anului 2019 s-a deplast la Abu Dhabi, Arabia Saudită, și 
a încheiat un legământ cu șeicul Ahmed al-Tayeb, liderul conducător al islamului sunit. Luni 
4 februarie 2019 s-a lansat declarația Fraternitatea Umană (Human Fraternity). Declarația 
a fost semnată de papa Francisc și șeicul Ahmed al-Tayeb. Semnarea declarației a dus la 
formarea unui consiliu inter-religioa, numit, Chrislam. La sfârșitul lunii septembrie 2019, 
s-a dat publicității uimitorului anunț că un sediu al Chrislamului va fi  deschis în Abu Dhabi 
până în 2022. 
 După mai multe intervenții, joi, 5 decembrie 2019, Papa Francisc s-a întâlnit 
cu supremul patriarh budist din Thailanda, Somdej Phra Maha Muneewong, la Templul 
Ratchabophit din Bangkok. Întâlnirea a avut loc în fața unei statui a lui Buddha, de aur, de 
150 de ani. Papa a urmat obiceiul budist îndepărtându-și pantofi i și respectând obiceiuri 
budiste. În cadrul ședinței, Papa a dat Patriarhului budist o copie a Declarației sale numită 
“Fraternitatea Umană”, manifestul Vaticanului al religiei unice.
 Așa cum observăm, se conturează religia unică, atât timp cât enoriașii celor trei 
religii nu zic nimic. Conform statisiticilor, catolicii împreună cu musulmanii și budiștii ar 
ajunge la mai mult de jumătate din populația globului, și desigur prin conducătorii religioși 
vor pava calea lui Antichrist.
 Am citit declarația “Fraternitatea Umană” o mulțime de vorbe goale, fără conținut 
și fără a conține cuvintele Isus, mântuire, cât și orice alte cuvinte sau expresii legate de 
acestea. Este propagată ideea că suntem creați de un dumnezeu, pe care fi ecare îl poate 
numi cum vrea și se poate raporta la el cum vrea. 
 Reacțiile la religia unică nu au ocupat prea mult spațiu în mijloacele de informare. 
Sunt char și păstori ai bisericilor denominaționale care și-au exprimat intenția de 
colaborare. Sunt oameni politici care au fost gata să-și exprime acordul. Astfel, la Ziua 
Recunoștinței, (Thanksgiving Day) din anul acesta, 2019, Ilhan Abdullahi Omar, politician 
american, reprezentant democrat al SUA pentru cel de-al cincilea district al Congresului 
din Minnesota, a postat un videoclip pe Twitter despre ea la amvon într-o biserică catolică. 
În videoclip, Omar recită o rugăciune musulmană. Videoclipul a fost înregistrat la un 
„serviciu inter-religios” la Biserica Catolică Sf. Petru din Washington D.C. Nu e o noutate 
deja, că Nancy Pelosi purtătorul de cuvânt al Camerei Reprezentaților SUA, a declarat 
recent că a crescut în familie catolică, dar ea a fost persoana care a acceptat introducereea 
Koranului în jurământul ofi cialilor americani.  Preşedinţii americani, judecătorii, membrii 
Congresului American (senatori şi reprezentanţi; creştini, iudei şi atei) au depus jurământul 
pe Biblia personală, Biblia de familie, Biblia de la Biserică sau o Biblie împrumutată, 
jurământ depus  aşa cum a fost cerut de Actul judiciar aprobat de Congres în 1789. Asta s-a 
întâmplat timp de 218 ani, când numele Dumnezeului Scripturii a fost pus la loc de cinste 
la începerea activităţii publice americane. Până în ziua „istorică” cum o numea Nancy 
Pelosi prima femeie „Speaker of the House”, ziua de 4 ianuarie 2007, când alesul statului 
Minnesota, Keith (Hakim Mohammad) Ellison, fără a fi  oprit de cineva a depus jurământul 
faţă de America cu mâna pe Koran, în faţa soției și a lui Nancy. 
 Orice ar spune conducătorii religioși și politici ai lumii, Sfânta Scriptură, Cartea 
Cărților nu acceptă alt Dumnezeu, decât Dumnezeul cerului şi al pământului. El este 
un Dumnezeu gelos şi nu se lasă să fi e batjocorit. Unirea religiilor nu va aduce altceva 
decât descoperirea şi revărsarea mâniei lui Dumnezeu.

Cartea Daniel şi Apocalipsa scot în relief apariţia Antichristului care va încerca 
să răstoarne guvernarea Dumnezeului adevărat, să atace autoritatea divină asupra 
pământului şi locuitorilor lui prin formarea unui singur guvern şi o singură religie. 
Sistemul politic al Antichristului va fi  un sistem politico-religios care se va opune relaţiei 
omului cu Dumnezeu, şi direcţionarea oarbă a omului spre închipuiri de dumnezei. 
 Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi! - ca de obicei v-o spun pentru că de fapt a 
spus-o Domnul Isus în Marcu 13:37.

de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com
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CER INNORAT

Slavomir Almăjan

“Timotee,păzește ce ți s-a încredințat; ferește-te de fl ecările 
lumești și de împotrivirile științei, Pe nedrept numite astfel, pe 
care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință.”(1 
Timotei 2:20,21)

“Desigur, frate, noi ne putem ruga, dar și ei, săracii sunt robiți în 
păcatul lor…  Vezi, în timpul bisericii primare starea de păcat 
era la fel…”  Îl ascultam pe fratele meu vorbind cu patosul 
lui cunoscut si cu milă nu neafectat de cele ce se întâmplau în 
realitate.  El știa implicațiile starii de care vorbeam eu în viața 
poporului lui Dumnezeu și nu în ultimul rând în “modelarea” 
societății umane ale prezentului.

Discuția noastră a fost provocată de o știre de trei ori repetată de CBC care vorbea despre 
o “pereche” lesbiană care cerea tribunalului local autorizația de căsătorie.  Judecătorul, 
bazându-se pe defi niția constituțională a căsatoriei a respins cererea.  Reacțiile grupurilor 
“umaniste” precum și a celor de “interes special” au fost mai mult decât vehemente.  De 
fapt însiși procurorul general al British Columbiei crede că acestor “grupuri” trebuie să 
li se recunoască dreptul de căsătorie pe linia constituțională a drepturilor cetățenești și că 
neacordarea acestor “drepturi” este o discriminare împotriva celor cu “orientări sexuale 
diferite”.  Și spuneam pastorului meu că dacă ei vor primi “dreptul” acesta ei vor putea veni 
să-i ceară să ofi cieze “căsătoria” la care el mi-a răspuns că sunt numai două alternative: să 
facă ceea ce vor ei sau să meargă în închisoare.

Da, sunt numai două alternative: Compromiterea credinței sau persecuția. Suntem foarte 
aproape de  vremea când Biserica va fi  numită drept o “organzație antisocială” intrucât 
vederile ei sunt în directă contrazicere cu o constituție bazată pe o folosire coruptă a cuvintelor 
care contravine însuși principiilor pe baza cărora a fost creată.  Constituția Canadei vorbește 
despre drepturile tuturor cetățenilor fără discriminare de rasă, sex, vârstâ, naționalitate, 
religie.  La toate acestea s-a mai introdus și “orientarea sexuală”.  Vedeți, termenul acesta 
este un termen inventat de foarte puțină vreme de grupuri nespus de infl uente.  Deși 
termenul este nou, el defi nește o stare de lucruri foarte veche cum ar fi  sodomismul iar 
actul acestuia era numit din strătimpuri drept o “urâciune”.  Până nu de mult în dicționarele 

Biserica în Veacul Sfi dărilor

asociației psihologilor americani, sodomismul, pedofi lia și alte deviații de acest gen 
erau numite drept “perversiuni” sexuale, cu alte cuvinte ele erau abnormalități.  Astăzi, 
A.P.A. (American Psichilogical Association) a scos de pe lista abnormalitățior nu numai 
homosexualitatea dar și pedofi lia.  De fapt Dr. Laura Schlesinger, în transmisiile ei 
radiofonice a condus o întreagă campanie împotriva acestei tendințe ale așa numiților 
oameni de știință de a normaliza anormalul.

Unde suntem noi, copii Domnului, în tabloul pe care l-am descries? De fapt în relație cu 
situația descrisă există pericolul ca cei răscumpărați de Domnul să cadă în una din cele 
două extreme pe care voi încerca să le prezint.

FRICA1. 
NEPĂSAREA2. 

1. Frica este o stare contrară voii lui Dumnezeu și este în directă contrazicere cu credința.  
Pe cât de creatoare este credința pe atât de distructivă este frica. Un proverb românesc 
spune că “De ceea ce ți-e frică nu scapi!” Ca să folosesc un termen mai matematic, frica 
este o credință negativă.  Frica face ca un pericol imaginar să devină real paralizând 
voința în acelaș timp.  Frica și credința se exclud reciproc. Prezența credinței implica 
lipsa fricii cu alte cuvinte.

Evident, starea de fapt prezentată mai sus este mai mult decât amenințătoare. Este 
de fapt o realitate dureroasă ale cărei efecte se fac simțite în toate sferele vieții 
noastre ca cetățeni ai unei lumi care ne este din ce în ce mai ostilă.  Știm că în spatele 
acestor evenimente este o putere diabolică, pornită să orchestreze lucrurile prin 
planuri pregătite cu minuțiozitate care nu au un alt scop decât acela de corupere a 
bisericii și a mădularelor ei. Putem cădea în extrema fricii simțindu-ne copleșiți de 
furia acestui val deslănțuit de diavolul în persoană, și să ne retragem într-o cochilie a 
“cumințeniei sociale” care ne poate da o falsă imunitate. Frica de a spune lucrurilor 
pe nume face deservicii atât celui care tace cât și celui care este înrobit de păcat, care 
nu este avertizat de pericolul pedepsei veșnice la care este candidat prin neștiință.  
Credinciosul “cuminte” este pus față în față cu pericolul de a intra el însuși în disgrația 
Domnului și de a suferi consecințe eterne.

Da, este adevărat,  curajul de a spune adevărul Evangheliei cu privire la starea de păcat a 
societății de azi ne poate costa confortul de care ne bucurăm vremelnic pe acest pământ 
sau putem plăti cu lanțuri îndrăzneala de a iubi prin spunerea pe nume a stărilor de fapt,  
dar vom câștiga o cu atât mai mare libertate și mulțumire de sine dacă ne vom asuma 
riscul. Slava Domnului va străluci în suferințele noastre…

“Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe 
unii dintre voi ca să vă încerce.” (Apoc.2:10)
Este, fără îndoială, o vreme a cernerii.  Este ultima ofensivă a satanei împotriva unșilor 
Domnului. Ziua pedepsei lui se apropie și el știe asta.

In aceasta perioada a anului, in partea de lume 
in care traiesc cerul este mai mult plumburiu. Este una 
din zonele binecuvantate saptamani in sir cu … ploaie. 
Cer innourat se spunea in Romania si expresia a devenit 
o metafora si pentru zilele in care nu te simti prea bine ori 
in relatiile in care ceva nu merge bine. Figurativ sau real 
prezenta norilor ne afecteaza, ne modifi ca perceptiile si 
infl uenteaza decizii.

Aproape toata lumea iubeste zile insorite si 
calde si uraste zilele reci si pline de precipitatii (mai ales 
daca esti sofer). Avem chiar clasifi cari medicale pentru 
efectele negative ale zilelor innorate asupra pshihicului 
uman. Tindem sa vorbim despre frumusetea zilei prin 
care trecem in functie de prezenta soarelui sau cat de 

mult cer suntem capabili sa vedem. Ne declaram ca suntem meteodependenti. In copilarie, 
cand ma uitam la nori, bunicii ma invatau ca de acolo vine Domnul Isus. Si mereu ma 
uitam cu gandul ca dupa vreun nor mai frumos o sa-L vad. Mi-am adus aminte de asta 
stand in trafi c intr-o zi foarte ploiasa si m-am gandit cum este prezentata in Scriptura 
prezenta norilor. Lumea vorbeste despre cer dar despre nori mai putin si m-am gandint ca 
acesta tematica biblica este putin luata in considerare.

La o prima gandire mi-am adus aminte ca mai mereu norii sunt legati de prezenta 
si gloria lui Dumnezeu.
 Biblia foloseste intotdeauna imaginea norilor ca un semnal al prezentei imediate 
a lui Dumnezeu in timp si spatiu. 
 Parte din mentionarile biblice referitoare la nori au legatura cu simbolistica si 
semnifi catia rascumpararii christice.

Primul loc unde norii apar semnifi cativ in matricea rascumpararii  este in 
naratiunea pototului. Curand dupa ce Noe si familia sa au iesit din arca, Dumnezeu 
plaseasza in nori semnul legamantului cu Noe – arcul curcubeului – un simbol sacramental 
ce evidentiaza indurarea promisa prin Rascuparatorul ce va veni, Isus Christos.
 Norii apar ca un simbol al transcedentei gloriei lui Christos si iminenta apropierii 
Sale.

Apostolul Ioan vorbeste in Apocalipsa de curcubeul din jurul tronului lui Christos 
(Apoc. 4:3). Cand Dumnezu promite indurarea Sa de la tronul Harului spune “Când voi 
aduce nori peste pământ, iar curcubeul se va vedea în nori, Îmi voi aminti de legământul 
pe care l-am făcut cu voi şi cu toate vieţuitoarele din toate speciile. Apele nu vor mai 
deveni niciodată potop care să distrugă toate creaturile. Când curcubeul va fi  în nori, îl 
voi vedea şi Îmi voi aminti de legământul veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele 

din toate speciile care sunt pe pământ.”  (Gen. 9:14-16) 
 Intr-un alt moment crucial in dinamica rascumpararii, Dumnezeu isi conduce 
poporul Sau afara din Egipt prin pustie ghidandu-i prin stalpi de nori.

In acest simbolistica aparte, Dumnezeu isi arata prezenta langa poporul sau 
garantand protectia si ghidarea lor.
 O formatiune noroasa in structura unui stalp de nori poate proteja oamenii 
de caldura si arsura unui Soare nimicitor si in acelasi timp ii ascunde de vedera 
dusmanilor.
 Intr-un alt fel de a privi situatia, Dumnezeu ii invata ca El ii va conduce si ghida 
prin calea necunoscuta lor. Asa cum Moise spunea “să-i conducă pe drum, Domnul a 
mers înaintea lor într-un stâlp de nor ziua şi într-un stâlp de foc noaptea, ca să le dea 
lumină, astfel că puteau călători atât ziua, cât şi noaptea.” (Ex. 13:21)
 Oamenii nu puteau vedea prin stalpul de nor…nu putea stii ce urmeaza dar 
trebuiau sa mearga dupa stalpul de nor intelegand ca prezenta Domnului ii va calauzi, 
ghida acolo unde El doreste.

Psalmistul exprima asta intr-un limbaj fi gurativ spunand ca Domnul face din 
nori carul sau (Ps. 104:3). Profetul Naum intelege ca norii sunt praful de sub talpile 
Sale (Naum 1:3). Norii sevesc ca o buna imagine a prezentei imediate, transcendente 
a lui Dumnezeu.

Apoi norii continua sa joace un rol imprortant, semnifi cativ in viitoarea 
teofanie, aparitia de pe muntele Sinai. Cand Domnul s-a coborat pe munte a facut-o 
inconjurat de nori si ii transmite lui Moise mesajele sale. “Slava Domnului s-a aşezat 
pe muntele Sinai şi norul l-a acoperit pentru şase zile” (Ex. 24:15-16)
 Continuand lucrarea rascumparatoare Domnul vine si locuieste in Cortul 
Intalnirii intr-un stalp de nori: “Când Moise intra în cort, stâlpul de nor se cobora şi se 
oprea la intrarea cortului, iar Domnul vorbea cu Moise. Când vedea stâlpul de nor stând 
la intrarea în cort, tot poporul se ridica şi se pleca cu faţa la pământ, fi ecare la intrarea 
cortului său.“ (Ex. 33:9-10)

Mai tariu Dumnezeu se va descoperi Marelui Preot in nor deasupra scaunului 
indurarii (Lev. 16:2). 
 In calatoria poporului evreu prezenta norului este semnalul de sedere si pelcare 
“când norul nu se ridica, ei nu porneau, dar în ziua în care acesta se ridica, plecau şi ei. 
38 Norul Domnului era deasupra Tabernaculului ziua, iar noaptea, în nor era un foc sub 
privirea celor din casa lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor.” (Ex. 40:34-37)

In aceasta forma Dumnezeu prefi gura viitoarea Sa prezenta printre oameni 
in postura Fiului Sau, Isus Christos. Isus coboara si se inalta pentru a ne conduce in 
prezenta eterna a lui Dumnezeu.“Scriptura spune: 

(continuare in pagina 13)

(continuare in pagina 7)
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Angela FURTUNĂ:

Povestea lui Genji în limba română, un Jubileu româno-japonez, la 50 de ani

O sărbătoare a doamnelor literaturii! 
O capodoperă, celebra autoare și 

traducătoarele în limba română: Murasaki 
Shikibu (1010), Henriette Yvonne Stahl 

(1969), Angela Hondru (2017).

Primul mare roman al literaturii universale 
e scris de o scriitoare și a apărut și în limba 
română, în 1969, în urmă cu 50 de ani!

Primul roman important din literatura 
universală a fost scris de o femeie, nobilă 
educată, doamnă de onoare la curtea 
împărătesei Akiko, soția împăratului Ichijo. 
Niciun bărbat nu realizase, până la ea, ori 
multă vreme după, ceva asemănător.

Scriitoarea japoneză Murasaki Shikibu 
(974-1031) a scris, în epoca Heian, și în 
limba japoneză clasică, pe la anii 1010 d. 
Hr., un roman medieval, o tragicomedie de 
moravuri, cu circa 400 de personaje și care, 
în traducere, avea la început circa 1000 
de pagini. A fost considerat a fi  și primul 
roman psihologic din literatura universală.

Romanul este intitulat Povestea lui Genji 
(Genji monogatari). Această importantă 
creație, Povestea lui Genji, conține o 
rafi nată textură narativ-lirică, profundă și 
complexă, și este structurată pe trei părți 
și cincizeci și patru de capitole. Cercetările 
actuale susțin că primele părți par să fi  fost 
în mare redactate de Murasaki Shikibu, dar, 
după obiceiul timpurilor - de retranscrieri 
și copieri succesive - partea a treia pare o 
adăugire ulterioară, posibil datorată unicei 
fi ice a autoarei.

(continuare  din pagina 6)

În 1969, acum 50 de ani, romanul a fost 
prima dată tradus în românește, pe o 
fi lieră engleză realizată de Arthur Waley 
(traducerea românească merge, în acest 
prim demers, numai până pe la jumătatea 
textului originar), de scriitoarea (înainte, 
actriță) și traducătoarea Henriette Yvonne 
Stahl (după 1931, a fost soția lui Ion Vinea, 
timp de 14 ani, iar apoi, după 1945, a fost 
partenera lui Petru Dumitriu, timp de 10 
ani). Această primă traducere primește 
titlul Genji și are doar nouă capitole.

Recent, în 2017, Editura Polirom a publicat 
textul (cvasi)integral, cu sprijinul The Japan 
Foundation, sub titlul Povestea lui Genji, 
în traducerea din limba japoneză, cu note, 
glosar şi legendele ilustraţiilor de Angela 
Hondru, care s-a bazat pe interpretarea 
furnizată de Yosano Akiko (1878-
1942), recunoscută pentru rafi namentul 
transpunerilor și pentru studiile sale și 
în special pentru cele două traduceri ale 
Poveștii lui Genji în Japoneza modernă 
(Shin’yaku Genji monogatari și Shin-
shin’yaku Genji monogatari). Această 
versiune se oprește după moartea lui Genji 
și prezintă partea a treia numai în rezumat.

Cartea e o minune. Despre care au 
scris, cu entuziasm netrucat, cronicarii.
„Precum în proza unui Joyce ori a 
unui Nabokov, stilul Poveştii lui Genji 
abundă în aluzii literare, simboluri şi 
imagini. Romanul lui Murasaki Shikibu 
e o tragicomedie de moravuri, scrisă 
de o văduvă cu minte strălucită, care 
cunoştea neastîmpărul inimii la fel de 
bine precum tainele vieţii la Curtea 
Imperială.” (The Washington Post)
„Murasaki Shikibu urmăreşte intrigile 
erotice, urzelile de la Curte, căsătoriile 
politice, vârtejul de ușurătăți și lingușeli 
din jurul ei cu privirea atentă, uneori 
ironică, a unei Jane Austen.” (The New 
Yorker)

Adaug că această poveste de iubire și de 
pătimire aduce intrigile romantice de curte 
ale Japoniei într-o actualitate fermecătoare 
și într-o universalitate captivantă.

Angela Furtună

 „Când S-a suit în înălţime, a luat în sclavie captivitatea 
şi a dat daruri oamenilor. Când se spune „S-a suit”, înseamnă că, înainte, El coborâse în 
părţile mai de jos ale pământului. El, Cel Care a coborât, este Acelaşi cu Cel Care S-a suit 
mai sus de ceruri, ca să umple toate lucrurile.” (Efs. 4:8-10).
 ‘Aceasta imagine este vazuta integral in mometul Schimbarii la Fata, a 
transfi gurarii. (Luca 9:28-36). Domnul Isus i-a luat pe Iacov, Petru si Ioan sa fi e martori 
ai glorifi carii Sale in prezenta lui Moise si Ilie (reprezentati ai Legei si Profetilor) aparitie 
ce sublinieaza rolul de mediator al Domnului Christos.

Dupa cum Moise a vazul gloria lui Dumnezeu pe muntele Sinai acum vede 
aceiasi glorie stalucind pe fata Domnului Isus. Luca spune ca in momentul in care 
Domnul a inceput sa vorbasca un nor a venit pentru ei si au auzit…” acesta este Fiul meu 
preaiubit, de El sa ascultati…”

Dumnezeu Tatal vine intr-un nor si enunta ca implinirea si plinatatea descopririi 
Sale este Fiul sau Unic, Etern, Isus Christos.

Cand Petru rememoreaza acesta intamplare el spune ca Isus “a primit onoare 
şi slavă de la Dumnezeu Tatăl, atunci când, din slava sublimă, I s-a adresat un glas care 
zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!” (2 Pet. 1:17)

Referindu-se la acest pasaj Jonathan Edwards scria: “Când se spune că un 
nor strălucitor i-a umbrit, nu se înțelege un nor sau lumină albă așa cum strălucește o 
lumină refl ectata pe un corp strălucitor; este un nor strălucitor cu o lumină interioară care 
strălucește din el, ceea ce apostolul numește o glorie exceptionala. Probabil era un fel 

de lumină inefabil de placuta care diferă perfect și depășea cu mult lumina soarelui ... Și 
probabil că a existat o asemănare exactă între gloria pe care ucenicii au văzut-o pe chipul 
lui Hristos și cea pe care au văzut-o în acest nor, care l-a declarat fi ul lui Dumnezeu. “

Ultimele locuri in care norii apar in istoria rascumpararii christice sunt inaltarea 
si revenirea lui Christos.
 Dupa Invierea Sa, Christos Domnul i-a luat pe ucenici pe un munte inalt si 
“un nor L-a luat dinaintea ochilor lor” (Fapte 1:9). Ridicarea la Ceruri a Domnului a 
fost descrisa cu mult inainte de catre Daniel (Dan. 7:13-14) “iată că pe norii cerului
venea Cineva Care era ca un fi u al omului. El S-a apropiat de Cel Îmbătrânit de Zile
şi a fost adus înaintea Acestuia. Lui I s-a dat stăpânirea, onoarea şi Împărăţia,
ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de orice limbă! Stăpânirea Lui 
este o stăpânire veşnică, care nu va trece, iar Împărăţia Lui nu va fi  distrusă niciodată!“.

In acelasi fel in cartea Apocalipsa este prezentata situatia in care Isus Domnul va 
veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns (Apoc. 1:7). Scritura 
mentioneaza ca El va veni in acelasi fel in care a fost inaltat. (Fapte 1:11).

Asadar de la perioada dupa potop pana la venirea Sa din nou Scriptura utilizeaza 
norii ca un simbol al prezentei lui Dumnezeu. 

Data viitoare cand vei sta in trafi c si vei fi  gata sa te plangi de faptul ca este 
innorat afara, adu-ti aminte si de faptul ca norii ne amintesc de iminenta prezenta si 
aparitie a Domnului Isus Christos.

Emanuel C. Pavel – Vancouver B.C

Cer innorat

Angela Hondru
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Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus Hristos să 
vă aducă la toți bucurie, speranță și inestimabilul dar al 
mântuirii. Căci pentru aceasta a coborât Fiul lui Dumnezeu 
jos pe pământ și s-a născut din fecioară, ca să fi m 
mântuiți, adică împăcați cu Dumnezeu, iertați de păcatele 
noastre și născuți din nou, dobândind astfel o natură sau 
identitate nouă. La sfârșit de an, mulți avem bunul obicei 
să ne facem un bilanț, să ne uităm la ce am realizat în anul 
care a trecut și să reevaluam țeluri spre care să lucrăm în 
anul care vine. Prin simplul fapt că a mai trecut un an din 
viața noastră, indiferent de ce vârstă avem, ar trebui să 
ne facă să ne gândim la lucrurile importante și valoroase 
ale vieții. În acest articol, acum la sfârșit de an și ca o 

încununare a celor 34 de articole scrise pe această temă, aș vrea să examinăm împreună 
importanța conștientizării și însușirii identității creștine în viața personală. (toate 
aceste articole vă stau la dispoziție accesând: https://luminipentrusufl et.com/identitatea/ 
sau https://www.romaniantimes.com/index.php/categorii/meditatii-crestine/marinela-
buzas.html). 

Când vorbim despre identitatea creștină, în centrul atenției este Hristos 
și nu omul. Creștinul își descoperă identitatea, descoperindu-L pe Hristos și măreția 
procesului de transformare în viața lui; proces care a început odată cu mântuirea și care 
continuă pe tot parcursul vieții. „Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus 
Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.” (1 Ioan 5:20b). „Vreau 
să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum 
sfi nților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei 
acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim 
noi şi sfătuim pe orice om şi învăţăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm 
pe orice om desăvârșit în Hristos Isus.” (Coloseni 1:26-28). 

Cuvântul „identitate” este defi nit în dicționarul limbii române, printre altele 
astfel: „a fi  identic, conform cu, asemănare perfectă”. Îmi place foarte mult această 
defi niție, pentru că mă duce cu gândul la faptul că Domnul Isus s-a identifi cat cu 
noi, luând asupra Lui tot păcatul nostru și toate poverile noastre și în schimb ne-a dat 
neprihănirea Lui și Duhul Sfânt. Sinonimele cuvântului “identitate” sunt: “conformitate, 
consimilitudine, consubstanțialitate, echivalență, egalitate, unitate și similitudine.” 
Cuvântul “consubstanțialitate” este defi nit ca: „unitate și identitate de substanță.” 
Hristos a luat locul nostru și a primit pedeapsa pentru păcatele noastre în schimb ne-a 
dat neprihănirea Lui. “Şi voi, prin El (Dumnezeu), sunteţi în Hristos Isus. El a fost 
făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfi nţire şi răscumpărare, 
pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul”.” (1 Corinteni 
1:30-31). Atunci când descriem bucuria, pacea, neprihănirea, puterea de a birui ispita, 
credincioșia când trecem prin încercare și multe alte aspecte frumoase ale unui creștin, 
noi dăm toată lauda pentru acestea Domnului, căci recunoaștem că despărțiți de El, nu 
am putea face nimic. 

Spre deosebire de orice altă școală de gândire, cum ar fi  cea care spune că omul 
își găsește identitate în sine însuși, în talentele pe care le are, în rolul pe care îl joacă 
în societate, în realizări și în armonia cu sine însuși, creștinul își găsește identitate în 
ceea ce a făcut Hristos pentru el, în el și prin el și nicidecum în sine însuși. Atunci când 
ne identifi căm cu Hristos avem pace cu El, pace cu noi înșine și pace cu cei din jur. În 
totală dependență de El, așa cum o mlădiță este dependentă de viță, așa și creștinul își 
trage seva identității sale din Hristos, zi de zi, în totală supunere și adorare față de El. 
Ce eliberare să știm că nu suntem lăsați la îndemâna circumstanțelor, a alegerilor, 
a performanțelor noastre, sau nici chiar a greșelilor noastre pentru a ne găsii 
valoarea în viață! De asemenea identitatea noastră nu este determinată de a rănilor 
pe care ni le-au făcut de alții pentru că Domnul Isus a murit să ne scape și de aceste 
poveri, pe care le putem arunca acum asupra Lui. Totuși, a fi  creștin cere și din partea 

omului ceva și anume, recunoașterea stării decăzute în care suntem fără Dumnezeu și 
acceptarea Domnului Isus ca Domn și Mântuitor. Asta înseamnă a muri față de sine, 
față de lume și față de păcat și zilnic, clipă de clipă a trăi sub autoritatea Cuvântului lui 
Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt. 
          Oare este clar în zile noastre ce înseamnă să fi m creștini cu adevărat? 
Văd, nu doar persoane izolate, ci chiar biserici întregi care fl utură cu mândrie drapelul 
desfrâului și în același timp își spun creștini. Ei își atrag mânia lui Dumnezeu asupra lor, 
prin faptul că înăbușesc adevărul, adăugându-i otrava păcatului. “Mânia lui Dumnezeu 
se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei 
nelegiuiri a oamenilor, care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor.” (Romani 1:18). Creștin 
este cel care trăiește în lumina adevărului Scripturii, fără să facă compromisuri. 
Trebuie știut faptul că mulți se identifi că cu “religia creștină”, dar în realitate, ei 
nu s-au identifi cat niciodată cu Hristos, prin acceptarea Domniei și autorității Lui 
în viața lor. Mulți așa ziși creștini, slujesc unui dumnezeu al imaginației lor. Aceeași 
minciună a diavolului este șoptită din nou și din nou: “Oare chiar a spus Dumnezeu să 
nu....?” Starea de păcat în care se afl ă omenirea astăzi, este descrisă atât de clar de către 
Apostolul Pavel, în Romani 1:28-32 „ Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu 
în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri 
neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de 
lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri 
răutăcioase; sunt şoptitori, bârfi tori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, 
născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără 
dragoste fi rească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, 
că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi ei nu numai că le fac, dar 
şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” Iată ce a spus președintele unei țări, făcând aluzie la 
valorile cu care noi ne identifi căm, ca și creștini, cum ar fi  faptul exclusivității relațiilor 
sexuale în cadrul căsătoriei, între un bărbat și o femeie. “Este greşit să dăm ascultare 
sau să mergem pe calea fanatismului religios şi a solicitărilor ultimative.” Ultimatum, 
adică ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ne spune ce este rău și 
ce este bine și nu invers. 
          Ce înseamnă deci a fi  creștin? Cuvântul “creștin” a fost atribuit ucenicilor lui 
Hristos, datorită faptului că erau urmașii lui Hristos și aceasta era vizibil celor din jur 
din felul în care aceștia Îl iubeau și slujeau pe Dumnezeu și pe cei din jur. “Prin aceasta 
se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire 
nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.” (1 Ioan 3:10).  A fi  creștin 
înseamnă să fi i răscumpărat prin sângele Domnului Isus “din felul deşert de 
vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri” (1 Petru 1:18).

În schimb, o persoană care trăiește în păcat, care se complace în păcat și care 
nu vrea să vină la Dumnezeu cu păcatul său ca să primească iertarea, adică acela care nu 
vrea să se lase de păcat, nu are ca Tată pe Dumnezeu ci dimpotrivă, conform cuvântului 
lui Dumnezeu, aparține celui rău. Creștinii sunt copiii lui Dumnezeu, iar toți ceilalți 
oameni, cei care resping chemarea Creatorului lor și care nu vin la pocăință, întră în 
categoria celor care au trecut de partea celui rău. Nu există cale de mijloc! Iar aceasta 
nu o spune un om sau o organizație, ci este hotărârea lui Dumnezeu.
          Dumnezeu este Suveran, El este singurul adevărat și drept. Există un singur 
adevăr și o singură cale, iar aceasta ne este clar descrisă în Biblie. Dorești să cunoști 
Adevărul? Citești Biblia consecvent, căutând să faci tot ce scrie în ea? Îl iubești pe 
Dumnezeu mai presus de oricine și de orice? Cunoști tu cu adevărat ce înseamnă să fi i 
urmaș a lui Hristos, adică creștin? Dacă te identifi ci ca fi ind creștin, ți-ai predat controlul 
vieții tale lui Dumnezeu? Ai gustat tu bucuria mântuirii? Ai primit tu pacea și asculți 
tu de poruncile lui Dumnezeu? Mă rog ca toți cei ce au oportunitatea să citească aceste 
rânduri, să nu stea nepăsători față de propria lor mântuire, astfel ajungând să fi e pe veci 
despărțiți de Creatorul lor. E simplu, dar e greu. Înainte de a învia împreună cu Hristos 

IDENTITATEA

Importanța conștientizării identității creștine

(continuare in pagina 10)
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Ce ne desparte de normalitate
de Andrei PLEȘU

„Normalitatea“ pare o noțiune la îndemînă. 
Înțelesul ei e, pentru tot omul, subînțeles. 
Toți credem că știm ce e „normal“ și ce nu, 
ce e „fi resc“ omenește și socialmente și 
ce e derapant, alături cu drumul, eventual 
scandalos. Dar, tocmai pentru că ni se 
pare că știm, nu mai refl ectăm îndeajuns 
asupra normalității „normalului“. Nu ne 
mai neliniștește, nu ne mai irită aberația 
cotidiană, suspensia regulilor elementare, 
atmosfera bezmetică în care respirăm 
spasmodic. Ba am ajuns chiar să luăm 
„situațiunea“ drept „normală“. Asta-i 
situația! Așa e viața! Să nu fi m idealiști! 
Să gîndim pozitiv, chiar dacă vîslim în 
întuneric și insalubritate.

N-am de gînd să construiesc, într-un articol 
de gazetă, o complexă teorie a normalității. 
N-ar fi  normal! Dar pot încerca să semnalez 
măcar cîteva simptome (evidente, după 
părerea mea) ale dezordinii, extrase din 
experiența zilnică.

1. Infl ația politicului. Într-o țară civilizată, 
democratică, bine așezată – pe scurt, 
„normală“ –, politica nu invadează 
zgomotos interesul public. Nu e, zi de 
zi, pe ecran. După alegeri, un guvern 
responsabil intră în „rutina“ efi cienței, iar 
Opoziția – în rutina supravegherii critice. 
Dar cetățeanul obișnuit își vede de treabă. 
Sigur, nu devine orb și surd la ce se întîmplă 
„la vîrf“, dar accentul interesului său curent 
cade pe profesiune, carieră, familie, timp 
liber, prieteni. Nu stă tot timpul cu ochii 
pe cutare ministru, pe cutare parlamentar, 
pe răfuielile de partid de pe scena publică 
și din mass-media. Pentru că nu e nevoie. 
Pentru că politicienii „normali“ își văd de 
treabă în domeniul lor, ung competent, 
fără tapaj, mecanismul bunei guvernări, al 
bunei așezări materiale și comunitare a țării. 
Faptul că trăim, efervescent, evenimentele 
din arena puterii e o dovadă că am pierdut 
sensul lucrurilor cu adevărat importante, că 
nu mai focalizăm pe problematica proprie, 
pe destinul propriu, ci pe tămbălăul exterior 
al „vedetelor“ conducătoare. Cetățeanul 
„normal“ nu e „zoon politikon“ decît 
în momente de răscruce civilă: alegeri, 
referendumuri, proteste țintite, legate de 
eventuala periclitare a interesului general. 
În rest, are alte preocupări. De aceea și-a 
delegat decizia celor „aleși“: ca să-și vadă 
de ale lui! Cînd însă „aleșii“ nu-și văd cum 
trebuie de ale lor, atunci cetățenii se trezesc 
sabotați în mobilizarea lor naturală spre 
împlinirea de sine și trăiesc confi scați de 
disfuncția „sistemului“. Politica devine axa 
biografi ilor noastre, în loc să lucreze discret 

și efi cient pentru a oferi contextul optim al 
parcursului nostru existențial.

2. Politicul e prea prezent nu numai pentru 
că preferă să funcționeze pe stadionul 
răfuielii de paradă, în loc să rămînă în 
atelierul administrației. E prea prezent și 
din cauza proastei calități a reprezentanților 
lui. Selecția cadrelor care ajung în vîrful 
piramidei a devenit jalnică. Se vorbește 
buruienos, răstit și incorect. Competiția 
de idei e, de multă vreme, înlocuită de 
îmbrînceală mitocănească, maniere de 
birt, ținută plebee – pe scurt, vulgaritate. E 
limpede că avem de a face cu „doamne“ și 
„domni“ de mîna a treia, neșcoliți, prost-
crescuți, dizgrațioși. N-ar fi  la locul lor nici 
în funcții mai modeste, marginale, anonime, 
darămite în fruntea bucatelor. „Patrioți“ de 
ocazie, care fac de rușine țara și pe locuitorii 
ei decenți. Campioni la mediocritate fudulă. 
Nu știu să fi e slujitori, ci, mereu, șefi . Nu mai 
vorbim de incompetență tehnică, de CV-uri 
vide, de afaceri veroase, alianțe de gașcă, 
ambiție impudică, parvenitism. Principala 
lor reușită este să se fi  strecurat în față, fără 
urmă de personalitate reală. Personalitatea 
reală atrage fără efort, stîrnește și absoarbe 
interesul public prin isprăvi profesionale 
verifi cabile și coagulează spontan spiritul 
comunitar, lăsîndu-l să prevaleze asupra 
vanităților proprii. Falsa personalitate 
nu face decît să se reverse egolatru 
peste ceilalți, să-și sufoce, să-și intoxice 
ambianța, în cursa ei nerușinată spre 
afi rmarea contrafăcută a sinelui propriu și 
a intereselor lui meschine.

3. Un rol nefast în supraabundența 
„divertismentului“ politic îl are, inevitabil, 
presa. Ea decide, în mod interesat (și, pînă la 
un punct, justifi cabil, de vreme ce trăiește din 
rating), ierarhia „știrilor“ care trebuie puse pe 
piață pentru a manipula și malforma psihicul 
cititorilor. Nu informația și comentariul 
calm, nu dezbaterea productivă, nu analiza 
inteligentă par să domine „strategiile“ 
gazetărești curente (cu unele excepții). Ci 
scandalul, partizanatul, derizoriul vîndut 
ca „breaking“. În ziare și în studiourile de 
televiziune sînt instalați de decenii cam 
aceiași „specialiști“, înregimentați și deci 
previzibili, sau pasionați de propria lor 
„măestrie“. Oricum, cam știi dinainte ce 
vor spune, în ce spațiu histrionic se vor 
mișca. Unii zic mereu același lucru, alții zic 
mereu pe dos decît zic toți ceilalți, ca să se 
vadă că sînt ingenioși și independenți. În 
rest, puzderie de fake news, sado-masochiste: 
decese, agonii, crime, procese, răpiri, adultere, 
bîrfe, hoții, catastrofe meteo, vrăjitoare profetice, 
parapsihologi cuplați la energii cosmice ș.a.m.d. 
Material gras pentru țața autohtonă, ca să aibă ce 
trăncăni la o cafeluță sau la o țuică.

E, poate, cazul să adîncim lucrurile, să 
căutăm surse mai subtile și mai diverse ale 
neîncetatelor noastre crize de normalitate. 
N-ar fi  rău. Dar și să șlefuim fi surile 
semnalate mai sus și tot ar fi  ceva! Sau 
să ne întrebăm și pe noi înșine, din cînd 
în cînd, cum fentăm, conștient sau nu, 
reperele bunului-simț, ale bunei cuviințe, 
ale bunului gust. Ar fi  un început…

  6.   Flori pentru un erou!

In aceiași lună, la o săptămână după 
eliberarea mea din închisoare m-am dus 
să o vizitez pe mama lui Adam așa cum îi 
promisesem lui ultima dată. Era Duminică 
pe la amiază: Am cumpărat un buchet 
mare de fl ori și am urcat în autobuzul de 
Beregsău. 

Călătorii înghesuiți pe câteva scaune 
vechi și rupte, erau tăcuți și amărâți: Mulți 
fuseseră la oraș de dimineață ca să-și vândă la 
piață puținele legume care le mai rămâneau 
prin gospodărie.

Știam că bătrâna locuia, după cum 
îmi spusese Adam, la marginea satului spre 
frontiera cu Yugoslavia, dar știam că zona 
era controlată tot timpul de miliție și de 
grăniceri.

Cum apărea pe acolo un necunoscut, 
era imediat arestat, îl duceau la postul de 
miliție sau la pichetul de grăniceri, și îl 
anchetau ore întregi. Omul nu scăpa de 
acolo, decât dacă avea un cunoscut în sat 
care să-l recunoască și să-l scoată de la ei. 

Dacă nu avea motiv de vizită sau 
de ședere în zona respectivă, îl arestau și-l 
trimiteau direct la închisoare, pentru tentativă 
de trecerea a frontierei!

Acum, eu atrăgeam atenția mai puțin, 
probabil pentru că aveam buchetul de fl ori: 
Au trecut milițieni și grăniceri pe lângă 
mine, dar nu m-a oprit nimeni și am ajuns la 
casa bătrânei după masă. Am deschis puțin 
poarta și am strigat:

PROTEZA DENTARĂ (10)

- Nană Floare! Ești acasă?
Roy, a lătrat scurt la mine, dar am 

strigat încet “Adam” și câinele a tăcut 
imediat, sărind bucuros pe mine de parcă mă 
cunoștea de mult.
I-am mângâiat botul catifelat: Era un splendid 
exemplar de câine ciobănesc German cu 
o blană de un negru impecabil. Bătrâna nu 
era acasă, dar bănuiam că nu putea fi  în altă 
parte decât, la cimitirul satului.

Am plecat acolo, și am fost surprins să 
văd mulțime de oameni de toate vârstele, ce 
se  plimbau agale prin cimitir! Aici, în liniștea 
din jurul mormintelor, se schimbau în șoaptă 
păreri despre politica regimului! Cimitirul, 
era singurul loc, care le mai inspira ceva 
siguranță! 

Credeau că numai aici, nu erau 
montate microfoane, dar se înșelau: Regimul 
comunist avea urechi peste tot!

Am găsit-o repede pe bătrână lângă 
mormântul familiei și m-am oprit tăcut la 
câțiva pași în spatele ei: Țineam buchetul 
de fl ori la piept, neîndrăznind încă să mă 
apropii de ea. 

Priveam cum rupea buruienile de pe 
mormânt și apoi, a aranjat câteva fl ori într-
un borcan cu apă: Simțind că cineva se uită 
la ea, s-a întors brusc și a dat cu ochii de 
mine. 

Am văzut că era mirată și timid, m-am 
apropiat de ea, m-am prezentat și i-am spus că 
eram prietenul lui Adam, că ne-am cunoscut 
în închisoare la Timișoara și am muncit aici 
în localitate, în lagărul de muncă: 

- O, Doamne! Și eu n-am știut că el era 
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așa aproape de casă. Nu mai știu nimic de el 
de multă vreme și aș vrea să afl u că-i bine 
și sănătos pe undeva. Am primit săptămâna 
trecută de la cineva de aici din sat proteza 
lui dentară și nu știu ce să cred: Oare mai 
tăiește? Am îngropat-o aici, lângă crucea 
tatălui său, Nu știu ce să mai zic! Cum o 
vrea Dumnezeu, a șoptit bătrâna cu lacrimi 
în ochi, privind spre cer apoi, mi-a arătat cu 
mâna un loc lângă cruce.

- Proteza lui? Ce-i cu ea? Am întrebat 
eu mirat și surprins.

Bătrâna mi-a destăinuit că dentistul din 
sat i-a adus proteza lui Adam, pe care a găsise 
în câmp la ferma de porci și mi-a povestit 
că duminica trecută, seara pe întunerec, 
împreună cu preotul, îngropaseră proteza în 
pământ, chiar acolo lângă crucea bărbatului 
ei, cu o scurtă slujbă de înmormântare. 

Dacă Adam murise, rămânea totuși 
ceva de la el acolo în mormântul familiei lor, 
se gândea bătrâna, atunci când îi îngropase 
proteza. 

Dacă trăia, o să-i trimită într-o zi 
vești de pe unde s-o afl a, din Germania sau 
America, așa cum făceau toți cei care plecau 
și ajungeau acolo, mai spera ea. 

Eram complet șocat, dar înțelegeam 
starea sufl etească a bătrânei: Imi era acum 
greu să-i mai spun că de fapt eu venisem 
acolo ca s-o încurajez și să-i aduc trista veste 
că Adam al ei, fusese ucis! 

Eram în încurcătură: Cum o să-i explic 
moartea fi ului ei acum: Oare o să mă creadă, 
sau nu? Am aranjat buchetul de fl ori pe locul 
unde era îngropată proteza, apoi m-am întors 
încet spre bătrână și cu lacrimi în ochi am 
cuprins-o în brațe, spunându-i îndurerat:

- Nană Floare, Dumnezeu să-l 

odihnească în pace pe Adam! Mă doare să-ți 
spun că el a murit! Dar, a murit ca un erou, 
căutându-și libertatea! A fost împușcat aici, 
în câmpul de trifoi, peste drum de fermă, 
când a încercat să scape din nou, fugind spre 
graniță. Nimeni nu știe unde este îngropat 
dar, poate că o să afl ăm totuși într-o zi!

- Dumnezeu să-l odihnească, mi-a zis 
ea plângând: Am știut că-mi aduci vestea 
asta, când am văzut fl orile: Vreau să-i fac un 
parastas aici în cimitir, peste două săptămâni: 
Ar fi  bine să vii și dumneata, m-a rugat ea.

- O să vin Nană Floare, dacă nu cumva 
voi fi  plecat, dincolo! Vreau să ajung și eu 
acolo, în America, i-am spus eu, destul de 
îngândurat: Ai grijă de dumneata! Acum 
trebuie să plec acasă; mă așteaptă ai mei, 
am continuat eu: E seară și e plin de miliție 
și grăniceri pe aici peste tot: Mă pot aresta 
în orice moment! Am autobuzul spre 
Timișoara, peste câteva minute: La revedere, 
Nană Floare! 

I-am făcut cu mâna și am plecat grăbit 
spre poartă: Bătrâna m-a urmărit cu privirea 
până am ieșit din cimitir. In jurul meu, 
oamenii plecau și ei smeriți, spre casele lor.

Soarele se apropia încet de asfi nțit și 
m-am întors la Timișoara, cu același autobuz 
vechi, ce scârțâia din toate încheeturile, iar 
la radio, se transmiteau cântece patriotice! 
Șoferul s-a uitat la mine mirat și văzându-
mă tuns scurt, ca un deținut, m-a întrebat în 
șoaptă:

- Când dracu o să scăpăm de ăștia?        
- Intr-o zi! I-am răspuns eu, făcându-i 

complice cu ochiul.
 VA URMA
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Despotism, fanatism și ideologie 

Figură extrem de infl uentă a studiilor ruse, sovietice 
și post-sovietice, istoricul Richard Pipes (1923–2018) 
a detestat mereu modelele academice. Tocmai prin 
curajul interpretativ al demersului său istoriografi c 
și prin utilizarea comprehensivă a informațiilor din 
arhive, o carte precum Russia Under the Bolshevik 
Regime a devenit într-adevăr clasică. Pentru regretatul 
Pipes, ideile contează enorm în istorie, iar studierea 
bolșevismului ca doctrină revoluționară, cu o logică 
internă precisă, este menită să lumineze modul în 
care s-a născut ceea ce numim, pe urmele lui Martin 
Malia, partocrația ideocratică, o organizare în care 

cultul Liderului se confundă cu acela al Partidului și al Istoriei. Era simultan idolatrie și 
partolatrie într-o sinteză mistică învestmântată în limbaj scientist.

Verdictul lui Pipes era sever și merită o refl ecție serioasă: Oricare le-ar fi  fost intențiile, 
bolșevicii au impus țării lor o tiranie cu efecte îngrozitoare asupra subiecților supuși 
Marelui Experiment și asupra lumii. Profesorul emerit de la Harvard era departe de a 
nutri simpatie pentru autocrația țaristă, dar refuza să-i atribuie o culpabilitate peste aceea 
reală: acapararea patrimonială a tuturor treburilor statale, inclusiv economia și politica; 
respingerea cooperării cu grupurile democratice, liberale ori conservatoare; idei și practici 
obscurantiste, chiar reacționare. Dar, afi rma Pipes, țarului chiar îi păsa de Rusia. Această 
preocupare explica de ce Nikolai al II-lea („Nikolaska” cel atât de execrat de fondatorul 
bolșevismului) nu a dat ordin trupelor să-i masacreze pe revoltații din Petrograd în februarie 
1917 și a abdicat, în vreme ce bolșevicii conduși de Vladimir Lenin și Lev Troțki au 
ordonat o sălbatică represiune împotriva insurecției marinarilor din Kronstadt, în martie 
1921. Chiar și așa, Pipes considera că anul 1917 nu a reprezentat o ruptură completă cu 
trecutul și că revoluționarii s-au amăgit pe ei înșiși crezând într-un așa-zis moment zero. 
Pe de altă parte, în viziunea sa, marxismul ar fi  fost doar un „combustibil”, o substanță 
infl amabilă adăugată peste situația reală, dar înapoierea Rusiei era principala cauză pentru 
calamitățile politice abătute asupra acestei țări în secolul XX.

Bolșevicii au profesat credința revoluționară (evident, de persuasiune marxistă), dar 
preocuparea lor unică și fundamentală a fost puterea absolută. Cele două fi xații, cea 

ideologică și cea absolutistă, se intersectau în acest câmp de forțe care a distrus orice 
urmă de pluralism în Rusia și a devenit un mereu expansionist sistem global. Pentru 
Lenin și camarazii săi, Rusia era spațiul unde puteau să pună în aplicare experimentul 
social al unui surogat de marxism combinat cu tradiția teroristă locală, indiferent de 
prețul care urma a fi  plătit pentru succesul acestor planuri liberticide.

Într-un capitol extrem de revelator despre comunism, fascism, și național-socialism, 
Pipes se ocupa de geneza totalitarismului în Rusia lui Lenin. Între timp, subiectul a 
devenit mai puțin spinos, există o întreagă literatură, inclusiv cartea lui Robert Gellately 
despre era catastrofelor sociale, dar în anii ’90 era încă rar ca un gânditor de talia lui 
Pipes să scrie fără inhibiții despre aceste similarități șocante. El argumenta astfel, în 
chip convingător, că totalitarismele de extremă dreapta au importat și au adaptat tehnici 
de control mental și de dominație de la Lenin și acoliții acestuia. Profund și riguros, 
acest capitol este unul dintre cele mai serioase eforturi de a reconsidera însăși noțiunea 
de totalitarism, un termen contestat de unii politologi și istorici din cauza asocierii sale 
cu retorica Războiului Rece.

Sistemele totalitare, indiferent de unde se situează pe continuumul stânga-dreapta, 
trăiesc într-o permanentă stare de urgență, născocesc perpetuu fi guri ale inamicului 
și invocă necesitatea anihilării fără milă a „verminei otrăvitoare”. Există, spre a relua 
conceptul lui Zevedei Barbu, un cadru mental totalitar. Deși totalitarii bolșevici și 
naziști au ajuns în cele din urmă la o încleștare mortală, substratul psihologiei acestor 
mișcări de masă era, în fond, același (lucru scris, între alții, de Eric Hoff er și de Hannah 
Arendt). La fel și înclinațiile lor ideologice, inspirate de teamă, anxietate și ură. Pipes 
susține în magistrala sa lucrare că național-socialismul a învățat de la bolșevici tehnicile 
revoluționare de îndoctrinare și mobilizare. Funcțiile „organului central” de presă, 
Pravda și Völkischer Beobachter, putem spune, erau aceleași (Scînteia, Rudé právo, 
Neues Deutschland, Trybuna Ludu, au fost versiuni locale ale Pravdei). Hitlerjugend 
imita Komsomolul. Regimurile totalitare din Rusia, Italia și Germania aveau în comun 
o caracteristică principală: o ostilitate viscerală în raport cu democrația liberală. Iar la 
acest capitol, este incontestabil, prioritatea îi aparținea lui Lenin.
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Sensibilitatea unică a lui Alex. Leo Șerban

Alex. Leo Șerban (1959–2011) a fost un prieten drag, 
un om extraordinar, o fi ință de o ardentă intensitate 
etică, de o blândețe și de o candoare cum rar mi-a fost 
dat să întâlnesc. Critic de fi lm prin instinct și vocație, 
era în egală măsură un intelectual de o modernitate 
formidabilă, atent la pulsațiile a ceea ce numim Zeitgeist. 
Tocmai pentru că era de o autenticitate profundă și 
cât se poate de reală, îi repugna orice cabotinaj, orice 
impostură, orice psitacism snob. 

Leo era un critic de o sensibilitate unică și tocmai de aceea 
de o mare vulnerabilitate. Am fost împreună patru zile la 
New York în decembrie 2010, am petrecut serile împreună 
cu el, cu Mihai Chirilov, cu Nae Caranfi l, cu Corina 
Șuteu și fi ica ei Elvira, cu Oana Radu, cu Silvia Rogozea, 
cu Monica Bârlădeanu și Bobby Păunescu, cu Tudor 
Giurgiu, iar diminețile am avut șansa să fi m împreună 
cu Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc. Împreună cu Leo 
am prezentat la Festivalul de fi lm românesc de la Tribeca 
Autobiografi a lui Nicolae Ceaușescu, fi lmul lui Andrei 
Ujică. Gândurile noastre convergeau, ne-am înțeles și ne-
am completat cum rar mi s-a mai întâmplat vreodată cu 
cineva. Am văzut acolo fi lmul lui Cristi Puiu, Aurora, am 
vorbit mult cu Leo după aceea despre similitudinile dintre 
viziunea lui Puiu și aceea a lui Camus din L’Etranger. 
Aceeași disperare a căderii irezistibile, aceeași solitudine 
a trăirii ineluctabilei nefericiri, parte ghinion ontologic, 
parte libertate a auto-distrugerii.

Într-o dimineață, ne-a scos un prieten să vedem galerii 
pe Madison Avenue, apoi am mers în trei la Met. Acolo 
ne-am întâlnit cu marele regizor de teatru Gabor Tompa. 
Nu voi uita niciodată comentariile lui Leo în fața post-
impresioniștilor. Era mereu într-o alertă culturală și 
morală. Când am scris pe Contributors despre acel 
festival excepțional organizat de ICR New York, s-au 
găsit unii să posteze mesaje sarcastice. Leo le-a răspuns 
imediat. Intervenea, oricât de suferind era, pe varii 
forumuri, risipindu-și energia pentru a taxa nesimțirea. 
O făcea senin, cu umor, fără urmă de severitate enervată. 
Tot de o briliantă seninătate a fost în timpul unui prânz 
în Greenwich Village, unde am mers în trei, Leo, Corina 
Șuteu și cu mine. Vestea morții sale (8 aprilie 2011) atât de 
timpurii, atât de nedrepte, am afl at-o chiar în hotelul new-
yorkez („Jolly”) unde stătuserăm, cu un an înainte, Leo 
și ceilalți oaspeți ai Festivalului. Este din nou decembrie, 
opt ani mai târziu, și festivalul Corinei continuă într-un 
New York care îi simte acut lipsa. Cu toții i-o simțim. 

Noul val al fi lmului românesc îi datorează enorm lui 
Leo. Curajul său estetic, viziunea de o prospețime și 
de o profunzime impresionante, umorul său contagios, 
bunătatea atât de fi rească a acestui om au făcut posibilă 
schimbarea de paradigmă în interpretarea a ce poate aduce 
original fi lmul românesc. Nu și-a propus poate acest 
lucru, nu a anticipat câtă rezistență stupid-reacționară i se 
va opune lui și celor care gândeau ca el. A fost criticul care 

a asigurat o schimbare de direcție în discursul despre fi lm 
din România. Și-a asumat o condiție existențială pentru 
care mulți în România (și nu doar acolo) nu au avut și nu 
au înțelegere. A fost el însuși cu o bucurie a vieții menită 
să ne întărească pe toți cei din jurul său. Mesajele sale pe 
forumurile unde bântuiau marxiștii ludici și alți nostalgici 
ai diverselor totalitarisme erau incisive, mordante, de un 
haz irezistibil și, în fond, nimicitoare prin umor...

Detesta ascunzișurile lașe, camufl ajele nedemne, era 
întotdeauna bucuros când putea fi  franc și direct. În fapt, 
nu putea fi  decât astfel: onest, transparent, franc și direct. 
Așa au fost articolele sale din Dilema, din Idei în Dialog, 
din alte reviste. Așa sunt toate scrierile sale. Așa a fost 
prietenul nostru, neuitatul Leo. Mi-a vorbit despre magia 
nocturnă din Buenos Aires, orașul în care alesese să-și 
înceapă a sa despărțire de România. Mi-a promis că va fi  
ghidul meu când și dacă voi ajunge vreodată la Lisabona, 
alt oraș unde trăise și de care era îndrăgostit (nu mai 
vorbesc de marea sa iubire care a fost New York-ul).

Îmi imaginez că acolo unde este Leo acum el poartă, în 
fi ne, cu Susan Sontag, acea conversație pe care și-o va 
fi  visat despre fi lm, imagine, fotografi i, istorie, violență, 
represiune (de orice fel), transgresiune, eliberare și 
maladie ca mod de mântuire...
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Importanța conștientizării identității creștine

la o viață nouă, trebuie mai întâi să mori. Fără cruce nu există mântuire. Pe tronul vieții 
tale nu pot sta doi stăpâni. Odată mântuit, trebuie să lupți lupta cea bună până la capăt, 
știind că în Hristos, ai totul necesar ca să fi i biruitor. Deși dorința lui Dumnezeu este ca 
toți să fi e mântuiți și ca nici un om să piară, El dă libertate fi ecărui om să aleagă.       

Trăim vremuri tulburi, în care adevărul și minciuna s-au agitat așa de mult 
împreună, că pentru o clipă ne-a dat impresia unei noi substanțe, ca și cum ar exista o cale 
de mijloc. Dar văd că încet, încet, încep să se limpezească lucrurile. Odată cu presiunea 
persecuției care vine peste creștini, chiar și aici în America, unii au sărit rapid în oceanul 
toleranței, acceptând păcatul ca normă, chiar înainte să le ajungă cuțitul la os. Dar văd și 

creștini autentici, care merg pe cale cu Hristos, fi ind gata să plătească prețul supunerii și 
ascultării de Dumnezeu, oricare ar fi  acela.
 Este imperativ ca să cunoaștem Adevărul, căci doar Adevărul ne poate face 
liberi. Dacă ai Adevărul, adică pe Domnul Isus, vei dori din toată inima ta să cunoști și să 
trăiești în lumina Cuvântului Său. Vei dori să-ți cunoști identitatea ta în Hristos și cum se 
materializează aceasta în toate aspectele trăirii tale pe pământ. Dacă nu ești cu adevărat 
un creștin, nu uita, El te-a creat, ți-a dat viață, a plătit prețul răscumpărării tale cu scump 
sângele Său și te așteaptă ca să-ți petreci eternitatea cu El, în splendoarea cerului Său, cu 
neputință de descris sau de imaginat cu mintea aceasta limitată. Cu ajutorul lui Dumnezeu, 
vom continua în 2020 să aprofundăm alte aspecte ale identității creștine. 
  Tuturor cititorilor și colaboratorilor revistei RomanianTimes, vă doresc “La mulți 
ani binecuvântați!”. Marinela BUZAȘ 

http://moldova.europalibera.org/
http://romania.europalibera.org/


ROMANIANTIMES

La mulți ani, România! La mulți ani, români!
La mulți ani Centrului Comunității Românești 

din Sacramento la aniversarea a 18 ani de activitate!
Comunitatea românilor din Sacramento - puternică, muncitoare, talentată. Un colț de 
Românie de care patria mamă poate fi  mândră.  O diasporă românească prin care Nordul 
Californiei e mai frumos și mai bogat - o comunitate care a găsit secretul de a rămâne 
pentru totdeauna parte a tezaurului de sufl et românesc, dar care s-a integrat minunat, spre 
benefi ciul societății americane în care ne-am găsit rostul.

Mulți dintre noi suntem californieni la acești 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, 
datorită curajului celor ce au dărâmat zidul ridicat de comunism în jurul granițelor țării.  
Există o comunitate românească înfl oritoare în Sacramento, datorită inițiativei câtorva 
români, ca acum 18 ani, să înfi ințeze o organizație numită Centrul Comunității Românești 
din Sacramento, în jurul căreia se adună sute de români în cadrul unor evenimente de mare 
amploare și valoare artistică și patriotică. Dintre inițiatorii Centrului Comunității Românești 
din Sacramento, mai sunt patru membri în Comitetul Director care au continuat timp de 18 
ani misiunea Centrului: Ruxandra Vidu, Abigaila Budac, Dan si Alina Jar. Sa le multumim 
pentru efortul depus alaturi de toti ceilalti membri care s-au implicat de-a lungul anilor. 
Printre activitatile anuale ale Centrului Romanesc din Sacramento, Festivalul românesc 
transformă în fi ecare Septembrie un parc din acest oraș cosmopolitan, într-o adevărată 
Românie, un pod întins peste mări și țări, unind țara mamă - prin artiști de renume - cu 
fi ii și fi icele ei din California. Cu fi ecare Festival, Concert de Crăciun sau evenimente 
culturale, legătura de sufl et între membri comunității românești din Sacramento devine 
mai puternică, mai personală. 

Și în acest Decembrie aniversar 2019, Centrul Comunității Românești din Sacramento, 
invită pe toți cei a căror inimă bate românește la o gală aniversară - o comemorare a 
evenimentelor din acel neuitat Decembrie 1989, o recunoaștere a contribuției esențiale 
la succesul comunității românești din orașul nostru în cei 18 ani de  existență a Centrului 
Comunității - organizația cunoscută ca RCCS - și o continuare a frumoasei tradiții a 
Sărbătorii Colindului Românesc - concertul de Crăciun îndrăgit de toți românii din această 
zonă.  Într-un cadru festiv, ne întâlnim în 21 Decembrie, la un moment de reculegere în 
amintirea eroilor însângeratului Decembrie 1989, un moment de sărbătorire a 30 de ani de 
la căderea comunismului, o gală aniversară în onoarea Majoratului Centrului Comunității 
Românești din Sacramento, totul în atmosfera feerică a Colindului românesc. Vă așteptăm 
alături de noi pe toți cei din Nordul Californiei - iar în gând și simțire, pe toți cei ce rămâneți 
români patrioți, oriunde ați fi  în lume.

Alina Jar
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În ultimii aproape 3 ani, în Statele Unite a avut loc 
o adevărată mascaradă politică, în care o adunătură 
de persoane nemulțumite și frustrate de rezultatele 
alegerilor prezidențiale din 2016, au încercat să destituie 
un președinte care a fost ales legal de către o majoritate 
covârșitoare a americanilor. Această majoritate continuă 
să îl susțină pentru că acesta și-a ținut promisiunile 
electorale atât pe plan intern cât și pe plan internațional. 
Este un patriot convins care își iubește țara și poporul. 

Nu scriu cu plăcere despre acest subiect. Politica este de 
obicei un subiect care nu mă încântă, mai ales când este 
vorba despre jocurile murdare din politică (dirty politics), 
atât aici în Statele Unite cât și în România sau oriunde în 
lume. Însă este un subiect pe care trebuie să îl cunoaștem 
oarecum, pentru că trăim în această țară și trebuie să fi m 
la curent cu ce se întâmplă în jurul nostru, mai ales la nivel 
politic. Am aruncat o privire în ultima vreme prin presa 
din România, însă nu am găsit prea multe despre acest 
circ politic, ci doar câteva materiale vagi, unele copiate 
de pe website-urile corupte ale mass-mediei americane, 
de multe ori folosindu-se funcția de traducere a motorului 
de căutare google. 

Ceata democrată a Americii, oponenții președintelui, au 
încercat să-l destituie (impeach) pe Donald J. Trump din 
momentul în care acesta a câștigat alegerile în Noiembrie 
2016. De atunci, au căutat orice “nod în papură” pentru 
a-l destitui din funcție. La început, au jucat o farsă politică 
cum că rușii s-au amestecat în alegerile electorale din 
2016, joc care s-a dovedit a fi  un fals politic. De fapt, 
democrații au fost cei care au încercat să se implice în 
manevrarea alegerilor, chiar spionându-l pe acesta și pe 
membrii din echipa sa electorală, înainte ca el să fi e ales 
președinte. 

De câteva luni însă, democrații s-au agățat disperați de 
o convorbire telefonică pe care președintele Trump a 
avut-o cu președintele nou ales al Ucrainei, o convorbire 
normală și obișnuită pe care președinții americani le au cu 
toți președinții noi aleși ai țărilor lumii prin care aceștia 
acceptă și confi rmă noua administrație a țării respective. 

Ura și disprețulul democrațior față de președintele Trump 
nu mai este ceva pe care aceștia o ascund. Principalii trei 
pioni ai atentatului politic sunt politicieni de carieră, în 
politica americană de zeci de ani:  

- Șefa Partidului Democrat Majoritar al Camerei 
Reprezentanților, Nancy Pelosi, care la cei 79 de ani, 

Circul deceniului - politică la rece

trebuia să iasă la pensie cu aproape două decenii în 
urmă, și care se crede, din vorbele dânsei, o persoană 
religioasă care “nu urăște pe nimeni”, contrar acțiunilor 
sale care dovedesc o atitudine ostilă față de Trump. 
Lucrează în sfera politică din 1987.

-  Adam Bennett Schiff , un adept al neadevărurilor și 
urzitor de declarații false, inclusiv neadevăruri despre 
convorbirea care a dus la cele două articole de destituire 
a președintelui american. Este reprezentantul celui de-
al 28-lea district din California din 2013,  Membru 
al Partidului Democrat, Președinte al Comisiei 
Parlamentare de Selecție pentru Informații al Camerei 
Statelor Unite, în slujba de politician din 2001.

- Jerrold Lewis Nadler membru al Partidului Democrat, 
care se pare că este doar o marionetă a forțelor obscure 
ale partidului. De multe ori a fost observat, în timpul 
dezbaterilor din ultimele săptămâni, cum i se șoptea la 
ureche de către un individ care probabil este cel care 
conducea treburile din umbră. Este Președintele Comisiei 
Judiciare, ultima comisie în procesul de demitere al 
Președintelui SUA, reprezentant al celui de-al zecelea 
district din New York din 2013 și este în politică din 
1992.

Democrații au recurs la tot felul de șiretlicuri în cele 
două comisii, inclusiv inventarea unui “pârâș” (whistle 
blower) imaginar pe care nu-l cunoaște nimeni (zic ei) 
pentru că este protejat de lege, lege pe care au făcut-o 
ei, tot felul de ședințe secrete, cu martori care nu au avut 
de-a face direct cu conversația președintelui Statelor 
Unite cu președintele Ucrainei. 

Astfel, după toate demersurile din cele două Comisii 
Parlamentare, Comisia Parlamentară de Selecție pentru 
Informații și Comisiei Judiciare, Donald J. Trump va 
fi  demis de către Casa Reprezentanților a Statelor 
Unite, printr-un vot majoritar, înainte de Crăciun, 
deoarece partidul democrat este majoritar în Casa 
Reprezentanților. Cele două capete de acuzare ale 
Președintelui Trump sunt Abuz de Putere și Obstrucția 
Congresului. 

După votul majoritar din Casa Reprezentanților pentru 
demiterea Președintelui Trump, decizia va ajunge în 
Senatul Statelor Unite, care este majoritar republican. 
Aceștia vor avea două opțiuni: anularea deciziei Camerei 
Reprezentanților printr-un vot majoritar republican sau 
formarea unei comisii care să expună partea democrată 

și intențiile mârșave ale acestora, apoi să voteze decizia 
Senatului care va fi  tot favorabilă președintelui.

Democrații sunt disperați să îl demită pe președintele 
ales pentru că sunt convinși că nu pot să îl oprească să 
fi e reales în 2020. Nici unul dintre candidații democrați, 
oponenții președintelui curent, nu au o platformă și 
viziune mai bună pentru America decât Donald Trump. 
Singurul lucru pe care se concentrează aceștia este să-l 
urască pe actualul președinte și idei cum să transforme 
tărâmul america într-o țară socialistă, cum să confi ște 
armele americanilor, cum să suporte în continuare 
avorturile din America și multe alte idei care nu sunt pe 
placul majorității americanilor. 

Datorită lui Trump, economia Statelor Unite a cunoscut în 
ultimii aproape 3 ani o explozie economică nemaipomenită 
în istoria Americii, prin angajări record, extinderea 
companiilor, reducerea și anularea legilor și regulilor 
care afectează negativ companiile americane, reducerea 
taxelor și impozitelor, impunerea Statelor Unite în teatrul 
politic internațional, mutarea Ambasadei Statelor Unite 
la Ierusalim, protejarea drepturilor religioase, inclusiv ale 
creștinilor și a evreilor.   

“Poporul american s-a săturat de minciunile, farsele și 
extremismul democraților”, a spus Trump. Democrații “au 
creat o majoritate înfuriată care va vota pentru înlăturarea 
din funcție a multor democrați care nu fac nimic în 2020” 
a afi rmat Donald Trump recent într-un discurs în fața a 
miilor de participanți la unul dintre evenimentele de 
campanie electorală. Acesta și-a exprimat de asemenea 
încrederea că va reuși să învingă orice democrat care va 
ajunge să i se opună în alegerile prezidențiale din 2020.

Miza este mare. Dacă democrații reușesc să voteze 
cele două articole de demitere a președintelui, mulți 
din aceștia vor răspunde în fața cetățenilor care îi vor 
vota în 2020, care în ultimii aproape 3 ani nu au făcut 
nimic altceva decât să-l urască pe Trump și vor pierde, 
prin aceasta, Casa Reprezentanților va deveni din 
nou majoritar republicană. Senatul este deja majoritar 
republican. În acest scenariu, Președintele Donald J. 
Trump va avea un suport absolut în a avansa agenda 
pe care o are pentru America, un plan de prosperitate și 
dezvoltare fără precedent în istoria Statelor Unite.

Marcel Urs 
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 Anca MIZUMSCHI  -  fragmente din romanul Țara mea suspendată

Cimitir de fi er vechi 

Când se demolaseră casele din București, 
oamenii fusseră mutați în blocurile din 
cartierele muncitorești, marea majoritate 
a bisericilor  fusseră distruse piatră cu 
piatră, dar pe câini nu îi luase nimeni 
și erau toți pe străzi. Cei mai mulți, 
proveneau din cartierul Uranus și fusseră  
avansați  din funcția lor de câini de curte 
la statutul de câini liberi, atunci când se 
construise Palatul Parlamentului.  De 
fapt, nici nu mai știu dacă inițial s-a 
chemat  al Parlamentului, al Republicii 
sau al Poporului pentru că adevărul era că 
nimeni  nu îl voia de adevăratelea, în afară 
de Ceaușescu și atunci nu prea conta cum 
se numea. Cert este însă că se dărâmase 
un deal. De fapt, nu se dărâmase pur și 
simplu; el fusese ras de pe suprafața 
pământului și se transformase într-o 
câmpie. În cartierul Uranus, formele de 
relief se schimbaseră.

Problema era că, pe dealul acesta, agățate 

ca globurile de Crăciun, erau case. 
Unele mai mari, altele mai mici, nu avea 
importanță. Important era că existau o 
mulțime de case. Dealul era încărcat cu 
dormitoare, bucătării, verande și curți. 
Așa fusese dintotdeauna, încă de pe 
vremea când un voievod alesese câmpia 
aceasta arsă de soare vara și de vifor iarna, 
ca să facă din ea o capitală. De aceea, nu 
era chiar așa de simplu să razi de pe fața 
pământului o formă de relief și încă una 
plină de case. Rezultatul a fost că, până 
la urmă, unii avuseră sufi cient timp să se 
opună acestei demolări și să facă infarct. 
Dacă pe vremea aceea urcai cu tramvaiul 
pe Uranus, puteai să vezi câte un mort pe 
masă, între pereții unei case rămasă în 
picioare numai pe jumătate. Privite din 
fugă, pe geamul tramvaiului, se înșirau 
următoarele: peretele din dormitor cu 
tapet decolorat, dar totuși tapet, jumătate 
din peretele de la baie acoperit de faianță 
murdară, chiuveta și cada. Și bucătăria cu 
soba ei de fontă sprijinită într-un colț.   
Sobele de fontă erau de toate felurile, 
cele mai multe interbelice: argintii, 
negre, maron, gri. Unele aveau niște 
ghirlande în basorelief ca niște liane de 
fi er făcute la Reșița. Altele erau ovale; 
un fel de cadâne cu abdomen uriaș care 
înlemniseră în picioare. Sobele Maiolica 
erau suple cu uși fi ligranate, baroce, 
prețioase. Cele austro-ungare semănau  
mult  cu imperiul, niște dulapuri cazone 
pline de sertare unde puteai pune surcele 
sau cărbuni. Atunci când ardea focul în 
ele începea să miroasă bine, în toată casa. 
A mâncare gătită și a somn. 

Am citit odată  într-o carte de fi zică despre 
modelul planetar al atomului Rutherford. 
În centrul atomului stă nucleul și  în jurul 
lui se învârtesc electronii. Eu și acum cred 
că lumea are forma modelului planetar  
al bucătăriei  și  că atomul  și electronii 
sunt de fapt niște bucătării  foarte mici 
în care s-a adăpostit  mai multe milenii 
specia umană.  

Nu știu cum supraviețuiseră toate casele 
alea de pe Uranus în timpul celui de al 
doilea război mondial la bombardamente, 
dar un singur  lucru e sigur: supraviețuiseră 
cu siguranță sobele de fontă interbelice. 
Comunismul se clădise pe sobe de fontă 
interbelice, dar nu o să recunoască asta 
niciodată. În anii ’50 toată mâncarea 
mirosea a gaz sau a foc de lemn. Dacă ai 
fi  urcat cu tramvaiul dealul de la Uranus, 
după ce începuse șantierul de la Palatul 
Parlamentului, ai fi  înțeles. Familiile care 
au trăit acolo au plecat  fără câinii din 
curte și fără sobele lor. Și-au luat numai 
mobilele, sau au murit. Pentru că toate 
casele au fost demolate foarte repede 
și nu mai pridideau cu înmormântările, 
aproape toți morții din cartierul Uranus 
au ajuns la Străulești doi. În anul acela - 
vara, primăvara, toamna, iarna - cât le-o 
fi  trebuit comuniștilor să taie un deal – 
muriseră foarte mulți. A trebuit să se ia 
măsuri și așa s-a născut Străulești doi; un 
cimitir inventat pentru că morții nu mai 
aveau loc în capitală.  

Adevărul  este că nu știam dacă toți oamenii 
aceia din cartierul Uranus se mutaseră la 
bloc și nu știam exact cum se numeau 

noiile cartiere de blocuri, la vremea aceea 
știam doar numele cimitirelor, care erau 
mai ușor de reținut. În special cimitirul 
Străulești doi. Nu călcasem niciodată 
pe acolo, dar mi se părea un nume 
fascinant. De parcă universul hotărâse 
că viața noastră nu e destul de ciudată 
fi ind contemporani cu un cimitir denumit 
Străulești unu, hotărâse că avem nevoie de 
un Străulești doi. Un cimitir nou-nouț, fără 
amintiri prea jenante și fără falsă pudoare. 
Un loc unde cei de pe Uranus se puteau 
întâlni în liniște și vorbi între ei, “Ce faci 
vecine?”.  “Bine tu?  “Și tu ai refuzat să le 
dai casa?” “Da, și tu?” “Futu-le muma-n 
cur de comuniști, auzi  să îmi ia mie casa 
la care a muncit  și taică-miu și ta-su. 
Dar lasă, că le-am  zis-o verde în față și 
apoi  am trecut pe lumea ailaltă, știi tu, 
ca dizident!” Sfârșitul lumii nu e colectiv 
și nu vine la o dată fi xă. Sfârșitul lumii e 
individual și poate fi  în orice zi.

Eu nu am fost niciodată în viața mea la 
cimitirul Străulești doi, dar m-ar fi  interesat  
unde au dus sobele de gătit din fontă. Mi le 
imaginez  și  acum, mult  mai târziu, amorțite 
lângă tramvaiul dezafectat de pe Uranus, 
într-un cimitir de fi er vechi: Străulești doi 
al sobelor de fontă. Mă gândesc că, atunci 
când îți rezervi o excursie pe internet 
booking.com, ar trebui să faci, nu un tur de 
o zi al Palatului Parlamentului, așa cum ți 
se oferă, ci doar un tur de o zi  al tuturor 
cimitirelor de fi er vechi din muncipiului 
București, unde sobele din cartierul Uranus 
ruginesc pe rând.                  

VA URMA

 (continuare din numarul trecut)

Este timpul ca noi să recunoaștem vremurile de azi și părăsind frica să ne uităm cu nădejde înspre ziua 
mare a răsplătirii alergării noastre care este chiar la uși. 

2. Nepăsarea este o altă stare impotriva voii lui Dumnezeu pentru copiii Lui.  Nu există nimic în 
caracterul lui Dumnezeu care să scuze sau să justifi ce nepăsarea.  Nepăsarea este sursa principală a 
hrănirii eului și este una dintre cele mai strigătoare dovezi unei credințe moarte.  Pedeapsa Sodomei și a 
Gomorei este un rod nefast al nepăsării.  “Liniștea nepăsătoare” față de cele ce se petrec în jurul nostru 
ne înstrăinează de însuși conceptual iubirii divine.  Iubirea înseamnă eliberarea de gheara nepăsării 
și înjugarea benevolă la povara rugăciunilor de mijlocire, la adoptarea unei atitudini active împotriva 
păcatului înspre benefi ciu celor înrobiți de acesta.

“Iată care a fost nelegiuirea  sorei tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belșug și într-o liniște 
nepăsătoare, ea și fi cele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit.”(Ezechiel16:49)
Condițiile descrise în versetul de mai sus sunt prezente în plinătatea lor și noi suntem nevoiți să 
ne înfățișăm cu ele clipă de clipă. Vom alege noi chinul neroditor al lui Lot stând într-o așteptare 
infructuoasă la porți ori lupta deschisă a lui Avraam într-o mijlocire până la uitare de sine? 

Poate că, dacă Lot ar fi  evitat cele două extreme de care am vorbit, s-ar fi  găsit în Sodoma și Gomora 
cele zece sufl ete neprihănite din pricina cărora cele două cetăți ar fi  dăinuit și azi...  Și dacă nu este 
altceva care să ne urnească din nepăsare și frică iată, Domnul ne spune astăzi, că binecuvântarea sau 
blestemul națiunii în care trăim nu depind de starea celor de afară, a celor nemântuiți ci de noi, poporul 
Domnului.

“...dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta Fața 
Mea, și se va abate de la căile lui rele, - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, și-i voi tămădui 
țara.” (2Cronici 7:14)
Versetul acesta este leacul pe care Dumnezeu l-a prescris pentru vindecarea și mântuirea națiunilor și 
există un singur răspunzător pentru aplicarea acestuia: poporul Lui!

(continuare  din pagina 6)

Biserica în Veacul sfi dărilor

***

A mai trecut UN An și ne așteaptă unul 
necunoscut!
(continuare  din pagina 1)

            Mulțumim clienților care punându-și reclamele în 
publicație, au contribuit la posibilitatea editării, tipăririi și 
expedierii lunare. Mulțumim abonaților, care prin abonamentul 
făcut și-au exprimat dorința primirii publicației la adresa lor și 
ale altora. Mulțumim celor ce ne-ați încurajat, în mod direct 
și indirect, exprimându-vă bucuria ce o aveți citind mesajele 
scrise. Mulțumim celor peste 10 mii de internauți care ne-au 
căutat zilnic, în anul 2019, unii stând ore întregi pe romaniatime.
com. 

            Mulțumim celor care ne-ați promis că veți investi pe 
viitor în acoperirea cheltuielilor fi nanciare ale publicației, 
ceea ce face enorm pentru noi. Mulțumim clienților pentru 
înțelegerea de a crește prețul reclamelor cu cel puțin 10% 
pentru anul 2019, creștere care nu s-a făcut de peste 10 
ani. Cu toții, împreună, contribuim la căutarea, găsirea și 
prezentarea răspunsurilor adecvate la multiple probleme 
cu care se confruntă comunitățile românești; la promovarea 
limbii române și a culturii românești, prin ediția tipărită și 
ediția online a publicației RomanianTimes. 

Nelu Ciorba, Director Coordonator

http://booking.com/
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 Ziua României sărbătorită la Chicago

Miercuri, 4 Decembrie, Consulatul General al României la Chicago în colaborare cu Illinois Romanian-American 
Community, alături de numeroase compani și organizații românești din zonă a organizat, la Drake Hotel, evenimentul 
de celebrarea a Zilei Naţionale a României.
La manifestare au luat parte, pe lângă ofi ciali ai primăriei din Chicago și ai statului Illinois, numeroși reprezentanți 
ai diferitelor misiuni diplomatice străine afl ate în Chicago. Alături de ei au fost prezenți și oaspeți români din 
comunitate,  profesori universitari, oameni de cultură, de afaceri, clerici și reprezentanți ai diferitelor organizații 
comunitare românești.

Atât locația cât și organizarea a fost una de excepție, programul cultural-artistic fi ind unul extrem de bogat și variat, 
incluzând artiști locali dar și de peste ocean, precum: Nicoleta și Olivia Roman, Pavel Cebzan, Codruț Bîrsan, Alex 
și Luana Soare, Nelu Vătășoiu și Aldo Blaga.

La mulți ani România la cei 101 ani!
Foto: Marian Petruța și András Bozsoki

Câteva sute de români și americani au participat, la începutul acestei luni, la evenimentul caritabil 
organizat de Romanian United Fund (RUF) la Stan Mansion, în Chicago. Obiectivul acestora a fost 
strângerea a 50,000 de dolari pentru proiectul Via Transilvanica din România. Seara a fost una de 
succes, suma strânsă, la fi nal, fi ind dublă față de cea propusă inițial. 

Printre invitații la eveniment s-a numărat și Alin Ușeriu unul din fondatorii organizației Tașuleasa 
Social, și inițiator al proiectului Via Transilvanica, care are ca obiectiv să amenajeze un drum turistic, 
care va porni de la Putna, va străbate Transilvania și va ajunge până la Drobeta Turnu-Severin. Conform 
inițiatorilor, drumul are 950 km și urmează să fi e marcat cu elemente de identifi care specifi ce, din 
materiale durabile, care să permită buna orientare a călătorului pe parcurs. Detalii puteti găsi pe situl 
lor: www.viatransilvanica.com
“Nici nu vă puteți imagina cât de bucuros mă duc acasă. Mesajul dumneavoastră, al comunitatiii din această 
seară, este cel mai sănătos lucru care eu pot să îl duc acasă. În afară de acești bani, pentru care vă mulțumesc, o 
să merg înapoi cu această frumoasă experiența care mi-a fost dată s-o văd în toți anii mei de diaspora. Am stat 
12 ani în Germania și nu știam că răspunsul este în America. “ a spus la final Alin Ușeriu.

RUF este o organizație caritabilă ce are drept scop de a identifi ca și susține cele mai de impact inițiative 
nonprofi t din România, dar nu numai. Toate donațiile sunt transferate 100% către organizațiile partenere, 
costurile operaționale fi ind suportate din fonduri personale și sponsorizări.   
Pentru detalii puteți să vizitați situl: https://ruf.nationbuilder.com/

Eveniment caritabil al organizației Romanian United Fund 

http://www.viatransilvanica.com/
https://ruf.nationbuilder.com/
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Paula Seling s-a născut în ziua de Crăciun, 
25 decembrie 1978, în orașul Baia Mare, 
România. A urmat Școala de Arte (1993) 
și a absolvit Colegiul Național „Gheorghe 
Șincai” din Baia Mare (1997), apoi a 
studiat la Universitatea Naţională de 
Muzică (Conservatorul) din București 
(specializarea Compoziție, 2013).

Paula Seling este cântăreață, compozitoare, 
producătoare și vedetă de televiziune. A 
lansat peste zece albume (CD-uri) și peste 
douăzeci de single-uri de-a lungul carierei 
sale de peste 20 de ani (muzică creștină, 
pop, ritm și blues, soul, dance), cu piese 
de succes care au intrat în topurile din 
Finlanda, Norvegia și Marea Britanie. 

Artista este multilingvă și vorbește, 
scrie și interpretează în limbile română, 
engleză, franceză și italiană. A obţinut 
mai multe premii (Trofeul Festivalului 
„Cerbul de aur”, Brașov, 2002; Premii la 
MTV Music Awards Romania, București, 
2002; Concursul Muzical Eurovision, 
fi nalistă pe locul 3, Oslo, 2010; Concursul 
Muzical Eurovision, fi nalistă pe locul 12, 
Copenhaga, 2014). 

A deschis concerte sau a interpretat împreună 
cu Joan Baez (București, 1997), Chick Corea 
(București, 1998), Scorpions (Brașov, 2002), 
Michael Bolton (Brașov, 2007), Beyoncé (Cluj, 
2007), Al Bano (Iași și Timișoara, 2008).

Născută de Crăciun şi legată de Dumnezeu prin cântec: Interviu cu cântăreaţa Paula Seling
de Tiberiu Dianu

Paula este creştin-ortodoxă, pro-viaţă 
şi o susținătoare a libertății personale, a 
drepturilor individuale și a drepturilor 
omului.

În zilele de 3 și 4 octombrie 2019 ea a 
participat la gala anuală ALIANȚA de la 
Washington, DC, la Hotelul Conrad și, 
respectiv, la Ambasada României din SUA. 
Cu acea ocazie, pe 3 octombrie 2019, Paula 
mi-a acordat un interviu în exclusivitate.

   1. Stimată doamnă Paula Seling, sunteţi 
o artistă extrem de apreciată atât în 
România, cât şi în lume. Spuneţi-ne câteva 
cuvinte despre turneul dumneavoastră în 
America din acest an.

Sunt foarte bucuroasă că am ocazia să 
lucrez cu nişte oameni minunaţi. De fapt, 
unul dintre oamenii cu care am făcut multe 
fapte împreună, Adrian Dreana, s-a gândit 
că ar fi  momentul să vin să cânt şi aici, atât 
pentru românii plecaţi în Statele Unite, cât 
şi pentru partea americană, ce este curioasă 
să asculte piese româneşti şi nu numai. 
Şi am luat legătura cu minunata doamnă 
Gabriela Sandoz, care a organizat aceste 
câteva spectacole aici, în Washington. 
Avem această minunată gală, Gala Alianţa. 
Mâine avem un alt spectacol, pe data de 
patru [octombrie 2019], tot în Washington. 
Apoi va fi  la Atlanta şi la Seattle. E un 
repertoriu special pentru că am venit în 

Statele Unite cu tolba plină de cântece, 
atât româneşti, cât şi variantele în limba 
engleză ale unor cântece pe care le cânt 
şi [care] sunt dedicate lui Dumnezeu. Am 
venit cu câteva pricesne traduse în engleză. 
O parte din cântecele mele au fost traduse 
în limba engleză şi îmi doresc foarte mult 
să împrăştii cuvântul în cât mai multe 
locuri.  Aşa că este, cu adevărat, o aventură 
ce sper să fi e bună pentru toţi cei care vor fi  
parte din aceste evenimente. 

2. Mi-aţi anticipat următoarea 
întrebare. În multe din melodiile 
dumneavoastră răzbate spiritul 
creştin. Ce rol a avut şi are religia în 
actul dumneavoastră artistic?

Credinţa pentru mine are un loc foarte 
important şi, de multe ori, în majoritatea 
cântecelor mele vorbesc despre relaţia pe 
care o am cu Dumnezeu.  Aşa că, atunci 
când am ocazia să scriu anumite cântece, nu 
pierd momentul să vorbesc despre credinţă 
şi despre felul în care ea ne infl uenţează şi 
ar trebui să ne infl uenţeze vieţile. 

   3. Vă mulţumesc. Ultima întrebare. 
Ce proiecte în lucru şi de viitor aveţi, 
artistice şi sociale?

În primul rând, am un întreg turneu de 
iarnă, pe care urmează să îl susţin în ţară, de 
pe întâi decembrie până pe douăzeci şi trei 

(continuare  în pagina 20)

***

Am scris acest mesaj, ca un semnal pentru 
generația nouă, cei care atunci erau prea 
mici să înțeleagă ce se întâmplă sau pentru 
cei născuți după acele timpuri. Aveam 
atunci doar 21 de ani, gata de-a plăti tot 
pentru libertate. Vă scriu ca un participant 
direct la Revoluția începută în Timișoara, 
participant începând cu sâmbăta de 16 
Decembrie 1989, însă recunosc că nu mă 
ridic la valoarea eroilor care au plătit cu 
viața libertatea câștigată în 1989, de aceea 
nu am avut niciodată vreo pretenție legată 
de participarea mea în acele zile istorice 
și fi erbinți, alături de nația mea scumpă și 
dragă.

Câteva gânduri care le-am învățat în 
acele zile de Decembrie 1989, trăite 
printre cei care au avut curajul să 
plătească totul, chiar și viața pentru o 
Românie liberă:

1. Revoluția din 1989 a fost clădită pe 
jertfă, de aceea libertatea are un preț 
suprem
În acele zile teribile regimul a adus gărzi 
patriotice și soldați, care ne-au bătut, 
împușcat, ucis pe străzile României, atât 
regimul comunist, cât și regimul instalat pe 
urmă de Iliescu.

Revoluția anticomunistă după 30 de ani, dintr-o altă perspectivă

Libertatea câștigată în acele zile a costat 
jertfe umane, care deși mulți cred astăzi 
că s-au dat degeaba, ele au o valoare mare, 
inestimabilă, pentru poporul nostru și 
libertatea noastră. 
Ca jugul comunist, ceaușist și bolșevic să 
fi e luat de peste poporul nostru, a trebuit ca 
viața unor semeni de-ai noștri să fi e dată 
sau pusă pe altarul libertății.
Libertatea costă, pentru ca noi să fi m liberi 
de jugul satanei, Dumnezeu din Cer a dat 
pe Fiul Său, Hristos Domnul! Asta ca să 
vedem noi că libertatea sau eliberarea 
de sub tirani costă și dorința aceasta de 
libertate își are rădăcinile în Dumnezeu.
De aceea tineri dragi și generații care n-ați 
trăit acele zile, prețuiți libertatea, rămâneți 
în ea și apărați-o cu prețul vieții, faceți un 
scop și-o onoare din ea.

2. Revoluția din 1989 a fost dorința de 
descătușare față de corupție, ipocrizie, 
hoție și tot ce poate să fi e murdar într-o 
societate.
În acele zile furia celor care au ieșit pe străzile 
țării noastre se îndrepta spre nonvalorile din 
societate. Niciodată să nu uitați dragii mei 
români, noi am ieșit în stradă împotriva 
hoției, ipocriziei, indolenței, impertinenței, 
crimelor comuniștilor, împotriva acelor 
ticăloși care ne-au mutilat neamul, care au 
aruncat în închisori și schingiuit, omorât și 
batjocorit pe oricine li se împotrivea. Acei 
monștri care au ucis, care au anihilat orice 
opoziție, care ne-au sărăcit, dar care aveau 
de toate, care intrau înainte oriunde, aveau 
de toate, trăiau în huzur, li se deschidea 
orice ușă înainte, acei ipocriți care negau 
existența lui Dumnezeu și dărâmau 
biserici, arestau și ucideau pe creștini, însă 
ei de fapt vroiau să fi e niște dumnezei și au 
ajuns posedați de satana, cel care îi înrobea 

decembrie [2019], în majoritatea oraşelor 
importante din ţară. Am un album întreg pe 
care urmează să-l lansez, cu cântece pe care 
le-am scris de-a lungul timpului. Am un 
videoclip ce va fi  pentru o piesă bilingvă, 
deci vor fi  două videoclipuri la aceeaşi 
piesă, ce va fi  şi în română, şi în engleză.

   4. Albume, ceva?

Da, tocmai am spus că am un album 
întreg, cu piese scrise de mine de-a lungul 
timpului. Şi anul viitor – câteva surprize pe 
care aş vrea să le păstrez pentru atunci.

   5. Vă mulţumesc mult.

Cu mare drag.

și folosea să facă cele mai de neimaginat 
atrocități.
De aceea tineri dragi și generații care n-ați 
trăit în acele zile, țineți la valorile corecte 
din viața voastră și din societatea liberă 
pe care Dumnezeu v-a dăruit-o. Urâți și 
dezbrăcați-vă de hoție, corupție, minciună, 
idolatrie, ipocrizie etc. și îmbrăcați-vă 
cu valorile prețuite de Dumnezeu, adică 
cinste, adevăr, integritate, respect, muncă, 
corectitudine etc. Doar așa vom putea arăta 
într-adevăr că libertatea nu-i ieftină, ci e 
un Standard nobil și suprem pentru care 
s-au dat vieți umane, ca noi să trăim la acel 
Standard al Libertății.

3. Revoluția din 1989 a fost dorința de-a 
aduce înapoi în societate pe Dumnezeu
În acele zile, chiar dacă mulți am fost 
crescuți într-un sistem ateu și demonic, 
sistem comunist, oamenii au tânjit după 
Dumnezeu, a fost speranța celor din stradă 
pentru ca regimul demonic comunist să 
cadă. Acolo, pe data de 16 Decembrie, nu 
credeam în Dumnezeu, însă când înconjurați 
de soldați cu câini și gata să ne atace, m-am 
pus pe genunchi acolo în fața catedralei din 
Timișoara, chemând Numele Domnului 
și am văzut cu ochii mei minunea ca acei 
soldați să se retragă și vremea dintr-o dată 
să devină mai blândă, un Semn divin care 
personal mi-a adus fi or în tot trupul și 
sufl etul meu. Istoria este martoră că erau 
pe de o parte creștini adevărați care erau 
mărturie în lume, cu riscul de a fi  târâți prin 
închisori, bătuți și prigoniți iar pe de altă 
parte creștini falși, corupți și ipocriți care 
colaborau cu comuniștii și erau vânduți 
pentru o viață mai bună. 
De aceea tineri dragi și generații care n-ați trăit 
în acele zile, aduceți-vă aminte de Dumnezeu, 
El v-a dăruit libertatea de astăzi  și El dorește 

să fi e parte a unei societăți libere și sănătoase. 
Cereți bisericilor creștine din România 
să condamne colaborarea cu securitatea 
comunistă și să dea lista trădătorilor din 
biserici publică, doar așa vor putea să aibă 
credibilitate în societate și într-adevăr să-L 
cinstească pe Dumnezeu, Cel care a dăruit 
și românilor pe Fiul Său, Cel care nu s-a 
compromis, ci și-a dat viața și a trăit în 
integritate până la moarte, la fel au făcut 
toți adevărații urmași ai Lui în decursul 
veacurilor. Dragii mei, datorită trădătorilor 
nu-L părăsiți pe Dumnezeu, ci uitați-vă 
la cei care și-au dat viața în închisorile 
comuniste și n-au trădat niciodată, ei au 
făcut asta știind că ajung la Dumnezeu 
prin moartea lor și El este Drept și îi va 
răsplăti cu dreptate, dar trădătorii vor primi 
pedeapsa lui Iuda, dacă nu se pocăiesc de 
trădarea și ipocrizia lor.

4. Revoluția din 1989 a fost dorința de-a 
scăpa defi nitiv de ideologia comunistă
Deși regimul Iliescu și partidele inițiate de 
acesta, în majoritatea celor 30 de ani scurși 
de la Revoluție, au încercat să ascundă 
acest adevăr al oamenilor ieșiți în stradă, 
cei care am fost în acele zile acolo știm 
Adevărul. Noi n-am vrut să scăpăm doar 
de un dictator comunist, ci de comunism.
Ideologia comunistă este una bolnavă, 
anticristă, murdară, mârșavă, bazată pe o clică 
politică, care dorește puterea și dominarea 
maselor de oameni, este o ideologie egală cu 
cea nazistă, o ideologie care a construit lagăre 
de concentrare, a decimat populațiile multor 
țări, a subjugat țări și a distrus generații. 
O ideologie care are la bază răul, crima, 
demonismul, ipocrizia, dictatura etc. nu mai 
are ce căuta într-o societate și trebuie smulsă 
din rădăcină, din inimile și popoarele lumii. 

http://tara.am/
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Cu toate că mai întinsă, cea de-a doua parte a romanului se 
vădeşte a fi  mult mai închegată ca prima, ceea ce – evident 
– reprezintă un apreciabil spor de natură compoziţională. 
De data asta – din proprie iniţiativă, ori poate că bine sfătuit 
– Pasternak renunţă la numeroasele acolade şi interpolări 
specifi ce primei părţi, ceea ce pe ansamblu îi conferă 
acesteia un caracter aproape compozit, şi-şi concentrează 
atenţia pe intersectarea şi apoi pe împletirea destinelor 
celor doi eroi – Iura şi Lara, până când ei ajung să vibreze 
la unison, într-o dragoste – ne spune îndurerata Lara în faţa 
cadavrului doctorului – “cu nimic comparabilă pe lume”, 
căci, ne înştiinţează autorul în continuare, ei “s-au iubit 
pentru că totul în jurul lor dorea aceasta, copacii şi norii 
de pe cer, de deasupra capetelor lor şi pământul de sub 
picioarele lor”.

Cu toate ca n-a încetat să-şi iubească soţia, Iura avea 
stringentă nevoie de dragostea mistuitoare şi totuşi 
mângâietoare a Larei, deoarece numai prin ea avea să 
dobândească acea stare de extaz liric, din care vor rezulta 
“elegiile lui despre Lara”.

Îndeosebi după fuga de la partizani, unde fusese ţinut captiv 
timp de aproape doi ani (partizanii duceau mare lipsă de 
medici), şi îndeosebi după ce afl ă din scrisoarea Toniei că 
toţi ai lui (între timp i se mai născuse o fetiţă) urmează să 
fi e expulzaţi din ţară cu destinaţia Paris, ceea ce însemna că 
n-aveau să se mai revadă vreodată, Iura avea mare nevoie 
de dragostea Larei: era hrana lui spirituală, era suportul lui 
în viaţa tot mai nesigură, era însăşi raţiunea lui de-a fi . 

Mai ales în acele zile când, aşa cum cu îndreptăţire afi rmă 
Lara, “aerul devine din ce în ce mai irespirabil”, întrucât 
– punctează autorul cu justifi cată oroare – “Zilele acelea 
confi rmau vechea zicală – omul este lup pentru om. 
Călătorul făcea cale întoarsă pe drum la vederea altui 
călător, străinul care întâlnea alt străin îl omora de frica de-a 
nu fi  el omorât. Au existat şi cazuri izolate de canibalism. 
Legile civilizaţiei umane fuseseră abrogate. Legile de care 
asculta omul acum erau legile junglei; visurile pe care le 
visau erau visurile preistorice ale omului cavernelor”.

E drept că amândoi se simţeau ameninţaţi în acele zile de 
cumplită nesiguranţă. Dar dacă Iura se făcea vinovat doar 

Doctorul Iura Jivago, 
unul dintre eroii de referinţă ai literaturii de rezistenţă

de ascendenţa sa neproletară – era fi ul unui milionar 
destrăbălat şi ţicnit, care îşi încheie viaţa aruncându-se 
din tren, în schimb Lara era mult mai expusă la represalii, 
cu toate eforturile depuse pe direcţia reeducării politice, 
întrucât se ştia că era soţia acelui orgolios Paşa Antipov, 
nemembru de partid şi totuşi, ajuns atât de sus în ierarhia 
armatei roşii, încât devenise extrem de incomod, în 
consecinţă obligat să fugă şi să se ascundă pentru a 
scăpa cu viaţă. Are noroc de câteva ori, când – aşa cum 
îi povesteşte el lui Iura – era cât pe-aci să fi e prins, dar 
după plecarea Larei spre Extremul Orient, pesemne 
considerând că viaţa sa este inutilă, el se sinucide prin 
împuşcare chiar în faţa casei unde locuiseră câtva timp 
eroii noştri îndrăgostiţi.

Ei bine, în timp ce Lara şi Iura treceau în revistă foarte 
redusele şanse de salvare, îşi face apariţia avocatul 
Komarovski, un ins abil şi fără scupule, care înrâurise 
într-un fel sau altul destinele ambilor: fusese primul 
amant al Larei şi, în calitate de avocat al familiei Jivago, 
el îşi avea partea lui de vină la îmbolnăvirea şi mai la 
urmă la sinuciderea milionarului dezechilibrat.

Komarovski le explică că situaţia este deosebit de 
alarmantă, dar că el – în calitate de membru al unui guvern 
pentru o republică din Extremul Orient recunoscută de 
Moscova – este singurul în stare să-i salveze, cu condiţia 
ca ei să se decidă cât mai repede.

Iura refuză cu îndârjire să plece, dar pentru a o hotărî pe 
Lara să-l însoţească pe avocat şi astfel să se salveze, lasă 
să se înţeleagă că-i va ajunge din urmă. Cei doi pleacă pe 
drumul lor, iar doctorul, complet deprimat după plecarea 
Larei, se decide s-o ia pe jos spre Moscova, prilej pentru 
autor de-a ne înfăţişa starea jalnică a Rusiei bolşevice în 
tablouri de-o cutremurătoare veridicitate: “În acele zile, 
pădurile şi câmpiile ofereau un contrast total. Părăsite 
de om, câmpurile arătau ca un orfan, ca şi când absenţa 
omului le-ar fi  pus sub un blestem, dar pădurea, scăpată 
de el, înfl orea mândră, ca şi când ar fi  fost eliberată de 
captivitate”.

Ajuns la Moscova, Iura se simte scârbit atât de relatările 
lui Gordon şi Dudorov, prietenii lui din copilărie (“Niki, 
îi spune el lui Dudorov, am suferit când te-am auzit 

povestindu-ne cum ai fost tu reeducat în închisoare şi ai 
crescut în personalitate. Aveam senzaţia că ascultam un 
cal de circ descriind felul în care s-a apucat să se dreseze 
singur...”), cât şi de atotputernicia lui Markel, fostul lor 
portar, cel care în noile condiţii create de bolşevism, nu 
se jenează să-l facă pe stăpânul de altădată “împiedicat” 
şi “nerod”.

Motive sufi ciente pentru hipersensibilul Iura ca să se 
complacă în mizerie şi decădere (nu-şi mai practica 
meseria de doctor), cu toate că din concubinajul cu 
Marina, mezina lui Markel, rezultaseră două fetiţe. 
Noroc cu Evgraf, fratele lui vitreg, care îi sare în ajutor, 
aşa cum făcuse de atâtea ori în situaţiile critice...

În cele din urmă, înainte de împlinirea vârstei de 40 de 
ani, Iura moare de scleroză a cordului, boală moştenită 
de la mama lui. Ocazie pentru autor, ca printr-o stranie 
coincidenţă (sarea şi piperul cărţilor vizitate de succes), 
s-o readucă în prim plan pentru ultima dată pe nefericita 
Lara, cea care, în vălmăşagul acelor vremi de tristă 
amintire, pierduse urma fetiţei concepută cu doctorul 
Jivago, şi care – în faţa catafalcului – îl roagă pe 
descurcăreţul Evgraf s-o ajute ca să-i dea de urmă.

Ceea ce chiar se întâmplă, ne spune Epilogul, în timpul 
celui de-al doilea război mondial, când generalul 
maior Evgraf Jivago îşi recunoaşte nepoata în Tania 
spălătoreasa, poreclită Îngălata.

Notă: Dacă traducătorii se plâng de difi cultăţile 
întâmpinate la aducerea textului cât mai aproape de 
valoarea sa originală, şi asta din pricina enormei sale 
încărcături lirice, noi cititorii ne delectăm cu admirabile 
tablouri impresioniste, precum următorul: “În depărtare, 
cenuşiul moale se închise spre liliachiu, care se transformă 
treptat în mov, şi vălul lui de ceaţă pătă dantelăria fi nă a 
mestecenilor de pe marginea drumului, conturaţi parcă 
de o mână omenească pe fundalul rozaliu al cerului, 
palid ca şi când şi-ar fi  pierdut brusc orice adâncime”.

George PETROVAI
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“Între caracter și inteligență n-ar trebui 
să existe alegere” ~ Mihai Eminescu

Rândurile de mai jos aparțin unei 
foarte bune prietene, Marina Turanschi…
despre Marina e greu să vorbesc fără să 
zâmbesc căci sufl etul ei bun ca pâinea 
caldă descrețește orice frunte și luminează 
ziua oricât de îngândurată ți-ar fi …am 
cunoscut-o pe Marina la început doar 
prin intermediul mesajelor, și apelurilor 
telefonice iar apoi într-o frumoasă zi 
de toamnă în urmă cu câțiva ani ne-am 
văzut prima oară pe peronul gării din 
Chișinău…Marina, Miss Chișinău cum 
îmi place mie să o alint, mi-a descoperit 
frumusețea Chișinăului, a Moldovei și 
mi-a demonstrat că mai frumoși decât 
locurile sunt doar oamenii! Parafrazând-o 
pe Marina, “Frumusețea autentică a 
omului este în sufl et”…vă invit să o 
cunoașteți și voi, dragi mei cititori, veți 
avea aceeași surpriză plăcută asemeni 
mie și totodată veți întâlni o prietenă pe 
viață! ~ Mara Circiu

Character fi rst,
de Marina Turanschi,  Atlanta, Georgia

Numele meu este Marina 
Turanschi și înainte de a ma stabili în SUA, 
am fost profesoară de Limba Engleză și 
Germană în Republica Moldova. 
        Cei mai prodigioși, substanțiali 
și frumoși ani în domeniu i-am petrecut 
la Liceul Teoretic “Elimul Nou”, unde am 
facut parte dintr-o școală de excelență, cu 
viziune cristică de educație, iar la American 
Councils Moldova am avut cea mai bogată 
experiență în organizarea și implementarea 
proiectelor sociale și educaționale, precum 
și un memorabil schimb de experiență.                                                                  
        După ce am ajuns pe continentul 
American, de data acesta în vederea 
căsătoriei, cu același entuziasm, pasiune și 
dedicare, m-am decis s-o iau de la început, 
să-mi continui misiunea de profesor. Anul-
pilot în educația și cultura americană 
m-a marcat într-un mod aparte, pentru 
că am descoperit adevăratele deosebiri și 
asemănări ale acestor sisteme de educație 
- structura învățământului, formele de 
evaluare, sistemul de notare, pregătirea 
pentru universitate și multe altele. Însă ceea 
ce mi-a atras cel mai mult atenția a fost 
caracterul copilului, caracterul în general. 
In Moldova, datorită stării economice a 
țării, așezării geografi ce și geopolitice, a 

faptului că poporul nostru a suferit mult în 
urma ocupațiilor străine și a războaielor, 
a deportărilor și a foametei, caracterul 
poporului s-a călit, s-a fortifi cat, și-a 
păstrat blândețea, perseverența, bunătatea, 
onestitatea, creativitatea, mărinimia, 
smerenia, altruismul, evlavia, statornicia 
în valorile imuabile, într-un cuvânt - 
omenescul si frumusețea interioară a 
sufl etului. În urma acestei revelări a 
contrastului evident, Dumnezeu mi-a pus 
pe inimă o chemare de a deschide, de a iniția 
niște cursuri de dezvoltare a caracterului, 
de dezvoltare personală privind relațiile 
interumane, etica în familie și în public, 
rezolvarea confl ictelor, leadership și 
altele, care au fost cu succes studiate și 
implementate în proiectul-pilot. 
          Pe parcursul acestor sase luni, încet, 
am observat împreună cu părinții primele 
roade ale caracterului, de schimbare a lui. 
          Sunt sigură că toți părinții doresc 
să ofere ceea ce este cel mai bun copiilor. 
Aceasta poate să însemne, de exemplu, 
copii mai puternici emoțional, moral și 
spiritual, mai deștepți și mai creativi, 
oameni de valoare, de succes atat personal 
cat și profesional. Educația caracterului 
presupune efortul deliberat făcut pentru 

a-i ajuta pe oameni să înțeleagă, să le pese 
și să acționeze conform unor valori etice 
esențiale. Pentru că atunci când ne gândim 
ce fel de caracter dorim să aibă copiii noștri, 
este evident că ne dorim să fi e capabili să 
discearnă ce este bine și ce este rău. Este 
esențial să putem să ne educăm copiii astfel 
încât deciziile lor să fi e aceleași și când 
suntem și când nu suntem cu ei. Pentru că 
tot ceea ce rămâne atunci când copiii sunt 
nesupravegheați este caracterul. 
          Biblia nu dă defi niţii, ci prezintă caractere 
şi face referiri la caracter când vorbeşte 
despre „omul dinăuntru”. Omul dinafară 
reprezintă persoana; omul dinăuntru 
reprezintă personalitatea, adevărata noastră 
entitate. Frumusețea autentică a omului este 
în sufl et. Multe cărți sunt care informează, 
dar numai Biblia transformă, are puterea 
și autoritatea de a mustra cu blândețe, de 
a cerceta conștiința murdară de gânduri, 
intenții și fapte necuviincioase. 
          Astfel, pentru viitor, cu ajutorul Bunului 
Dumnezeu, ne propunem, împreună cu 
familia, să deschidem ușile unei instituții sau, 
mai bine-spus, ale unui Centru/Complex, 
“Character First” care va reuși să educe 
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         de Preot Paroh Aurel Sas, Biserica Ortodoxă Română „Sf. Simeon” Westland, Detroit

„Şi aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El şi v-o vestim: că Dumnezeu 
este lumină şi nici un întuneric nu este întru El” (1 Ioan 1, 5) 

  Așa revelează Scriptura de mai sus tuturor generațiilor: „…că Dumnezeu este 
lumină şi nici un întuneric nu este întru El” (1 Ioan 1, 5). Iar această revelație mare o 
descoperă oamenilor însuși Duhul Sfânt prin Sf. Ap. și Evanghelist Ioan, zicând: „Şi 
aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El (Hristos) şi v-o vestim: că Dumnezeu 
este lumină şi nici un întuneric nu este întru El” (1 Ioan 1, 5). Astfel, din această Scriptură 
afl ăm că, „…Dumnezeu este lumină…” (1 Ioan 1, 5), și acesta este unul din marile și 
multele nume ale lui Dumnezeu, așa precum am afl at în tema anterioară. Iar alte Scripturi 
Îl revelează pe Dumnezeu că este iubire (1 Ioan 4, 8), apoi că este Duh, iar această revelație 
a făcut-o generațiilor la fel Fiul lui Dumnezeu, când a zis: „Duh este Dumnezeu şi cei ce 
I se închină trebuie să i se închine în duh şi în adevăr” (Ioan 4, 24). Că Dumnezeu este 
lumină o descoperă și Scriptura următoare, când prezință despre Împărăția Cerurilor: „Şi 
noapte nu va mai fi ; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că 
Domnul Dumnezeu le va fi  lor lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor” (Apoc. 22, 5).

Iar Sf. Părinți, care s-au ridicat la vederea luminii dumnezeiești prin viața lor 
trăită în Hristos (Fapte 17, 28), ca Sf. Simeon Noul Teolog, ne prezintă lumina divină 
pe care au văzut-o astfel: „Compară lumina soarelui cu lumina unui sfeșnic. Așa este 
lumina întreit ipostatică, de negrăit, neapus, neapropiat, mai presus de toată întelegerea, 
de tot cuvântul și de toată lumina” (Sf. Simeon Noul Teolog, Et. 1, 12, 387-596, Cartea 
în lumina lui Hristos, de Arhiep. Vasili Krivoșein, Editura Instit. Biblic și de Misiune a 
BOR, București -  2005, p.182). Tot de la Sf. Simeon Noul Teolog, care a văzut lumina 
dumnezeiască, descoperă că Dumnezeu este o singură lumină în Trei Străluciri: Tatăl și 
Fiul și Sfântul Duhul.

Astfel, pornim la un drum mare și tanic în această temă a scrie și a vorbi de 
Dumnezeu, Cel cu multe nume cum este „lumină întreit ipostatică, de negrăit, nespus, 
neapropiat, mai presus de toată înțelegerea, de tot cuvântul și de toată lumina”, și așa fi ind, 
„Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul (Iisus) cel Unul-Născut, Care este în 
sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (Ioan 1, 18). Așa, pe această cale tainică este 

nevoie de credință și de iubirea lui Dumnezeu, atât ca să poată cineva să scrie o astfel de 
temă,  cât și cititorilor ca să poată înțelege. Deci, numai Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, 
născut din Tatăl, L-a vazut și Îl vede pe Dumneze Tatăl permanent, pentru că este de o 
fi ință cu El și este a doua Persoană în Dumnezeu, în Sfânta Treime: Tatăl și Fiul și Sfântul 
Duh, Treimea cea de o fi ință, de viață făcătoare și nedespărțită. 

Iar referitor la Iisus Hristos că, este Fiul lui Dumnezeu, ne revelează Scripturile 
din partea psalmistului, zicând: „…Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut!” (Psalm 2, 
7). „Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: “Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi 
Te-am născut”; şi iarăşi: “Eu Îi voi fi  Lui Tată şi El Îmi va fi  Mie Fiu”?” (Evrei 1, 5). 
Dumnezeu Tatăl naște pe Fiul (Psalm 2, 7; Evrei 1, 5), și purcede pe Duhul Sfânt (Ioan 
15, 26), mai înainte de toți veci și fără de început și fără de sfârșit, din veci și până în veci. 
Astfel Dumnezeu, este unul în Preasfi ntă Treimie: Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Iar Lumina 
Sfi ntei Treimi este una și unică, fără de început și fără de sfârșit și nercreată, Care izvorăște 
din Dumnezeu, Care este lumină (1 Ioan 1, 5),  în revelarea Scripturii: „Că la Tine este 
izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină” (Psalm 35, 9). Despre dogma Sfi ntei 
Treimi o să afl ăm pe parcursul temei mai detailat, iar acum, pentru plecare la drum, am 
lăsat doar ceva introductiv.

Lumina dumnezeiască, în cadrul Bisericii Ortodoxe, constituie un mesaj de 
mare importanță și actualitate pentru toți oamenii și pentru toată lumea modernă de azi 
sub întunericul păcatului, mai ales, fi indcă numai contecarea, prin credință, rugăciune 
și urmarea legilor morale, la lumina dumnezeiască prin viața în Hristos (Fapte 17, 28), 
întru iluminarea lui Dumnezeu, Care este lumină (1 Ioan 1, 5), pot scăpa generațiile 
vremii de sub moartea spirituală în întunericul fărădelegilor de tot felul. Dezastrele din 
univers sunt urmarea trăirii în întunericul păcatelor, iar crizele economice sunt rezultatul 
crizelor morale, în urma încălcării poruncilor lui Dumnezeu care sunt mântuirea omului, 
iar salvarea din cize și dezastre este prin conectarea la lumina Dumneƶeiască, în urma 
întoarcerii la credința în Dumnezeu, prin Sfânta Taină a Pocăinței, ca fi ul cel rătăcit 
(Luca 15, 11-32). 

Poruncile lui Dumnezeu pentru generații, nu sunt date de Dumnezeu ca să fi e 
o greutate, ci ca să înțelegem că ele sunt în asemănare ca legile din Statele popoarelor 
după care oamenii să poată trăi în pace și să dobândească cele necesare vieții, așa sunt 
Poruncile sau Legile lui Dumnezeu pentru oameni ca să-i ajute la mântuire. Ferindu-se 
de păcate să ajungă la unirea cu lumina divină, devenind „…fi i ai luminii” (Efes. 5, 8), 
spre dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. Sf. Părinți și în special Sf. Grigore Palama, ne 
va lămuri în vederea luminii dumnezeiești, care este unul dintre numele lui Dumnezeu, 
despre care zice încă de la început că, lumina dumnezeiască trebuie înțeleasă întotdeauna 
ca o manifestare personală a lui Dumnezeu cel personal. 

Iar la aceasta trebuie să ținem cont de distincția între lumina dumnezeiască și 
esența fi inței dumnezeiești. Pe Dumnezeu numai Fiul poate să-L vadă, precum am afl at 
mai sus, fi indcă este de o fi ință cu Tatăl și de o esență sau natură divină cu Tatăl și cu 
Duhul Sfânt, iar cei dintre Sfi nți care s-au ridicat la vederea lui Dumnezeu ca lumină, sunt 
cei curați cu inima, în prezentarea Mântuitorului: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia 
vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8), care au văzut pe Dumnezeu prin energiile Sale 
necreate ce izvorăsc și iradiază din El spre viața lumi, ca lumină a vieții (Ioan 8, 12), și nu 
pe Dumnezeu în esența sau natura Sa. 

TRILOGIA LUMINII SFINTEI TREIMI ÎN TREI STRĂLUCIRI
VOL. I:   DUMNEZEU-TATĂL ESTE LUMINĂ

VA URMA

 (continuare in pagina 20)

DUMNEZEU ESTE LUMINĂ, CARE SE ARATĂ PRIN ENERGIILE SALE NECREATE, CA LUMINA

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a prezentat miercuri Parlamentului 
European foaia de parcurs a Comisiei pe care o conduce - European Green Deal (pactul 
ecologic european) - care include politici ce au drept obiectiv neutralitatea climatică până 
în 2020.

Pactul ecologic european stabilește măsuri ce vor transforma Europa în primul continent 
neutru din punct de vedere climatic până în 2050, vor dinamiza economia, vor îmbunătăți 
sănătatea și calitatea vieții cetățenilor, vor ocroti natura și vor garanta că nimeni nu este 
lăsat în urmă, a promis Ursula von der Leyen în fața eurodeputaților.

În același timp, Comisia susține că proiectul va dinamiza economia, va îmbunătăți calitatea 
vieții cetățenilor, va proteja natura și nu va lăsa pe nimeni în urmă. Principalele puncte ale 
Pactului ecologic european:

1. Europa „neutră din punct de vedere climatic”. Acesta este obiectivul primordial 
al pactului. UE își propune, ca până în 2050, să ajungă la zero emisii nete de gaze cu 
efect de seră.

În acest scop, Comisia va prezenta, în termen de 100 de zile, primul „act legislativ 
european privind clima”. Dar, pentru a atinge obiectivul menționat, este necesară creșterea 
obiectivelor Europei privind reducerea emisiilor până în 2030. Pentru a atinge obiectivele 
în materie de climă și mediu, Comisia va prezenta, de asemenea, Strategia privind 
biodiversitatea pentru 2030, noul Plan de acțiune privind strategia industrială și economia 

Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic - European Green Deal

circulară, Strategia „de la fermă la consumator” pentru o alimentație durabilă și propuneri 
pentru o Europă lipsită de poluare.

2. Economia circulară. După cum am menționat anterior, un nou plan de acțiune pentru 
economia circulară va fi  prezentat în martie 2020, ca parte din strategia industrială a 
Uniunii. Industrii cu emisii mari - precum producția de ciment, siderurgia sau textilele - 
vor atrage atenția în noul context. De asemenea, este nevoie de o nouă legislație privind 
reutilizarea și reciclarea bateriilor.

3. Renovarea clădirilor ar urma să fi e unul dintre programele principale din pactul 
ecologic. Obiectivul principal ar urma să fi e dublarea sau chiar triplarea ratei de renovare 
a clădirilor, care este acum la 1%.

4. Poluare zero. Fie că este vorba de aer, sol sau apă, obiectivul este clar: UE trebuie să 
devină un mediu fără poluare până în 2050.

5. Ecosisteme și biodiversitate. Și în domeniul biodiversității va apărea o nouă strategie 
în martie anul viitor, și în pregătirea unui summit al ONU pe teme de biodiversitate, ce va 
avea loc în China în octombrie. Potrivit ofi cialilor UE; Europa vrea să dea un exemplu cu noi 
măsuri prin care să atace factorii care duc la reducerea biodiversității. Acest pachet ar include 
măsuri pentru combaterea poluării solului și apelor, dar și o nouă strategie privind pădurile.
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Adam și Eva - caractere biblice
( să ne cunoaștem proto-părinții noștri )

“Apoi Dumnezeu a zis: “Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; 
el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul 
şi peste toate târâtoarele cari se mișcă pe pământ.”  Dumnezeu a făcut pe om după 
chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a 
făcut. (Geneza 1: 26-27)

 Introducere 

 Cartea Genezei a Vechiului Testament  începe cu relatarea despre creație, 
care culminează cu plasarea fi ințelor umane în centrul universului. Începe cu faptul că 
Dumnezeu a creat lumea într-o manifestare a puterii și a scopului divin, inspirată de 
măiestrie și de uimire.  
 Biblia spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său. El a făcut acest lucru 
formând omul din praful pământului. Biblia nu spune că Dumnezeu și-a folosit mâinile 
pentru a modela țărâna în forma unui om, dar indică faptul că aceasta a fost o manieră 
mult mai activă a creației decât ceea ce a făcut Dumnezeu. Anterior Dumnezeu doar a 
vorbit  despre existența obiectelor. Dar Dumnezeu a format omul și apoi a sufl at viața în 
el într-un mod aparent personal.

 Nume si familia
             
 Adam, nume, dat în Scriptură primului om. Numele lui Adam în l. ebraică – 
Adamah  (Concordanța Strong  # H120) înseamnă “roșu” sau “pământ roșu”. Numele 
lui este o referire la creația sa de către Dumnezeu, “din praful pământului” (Geneza 2: 7, 
NKJV). 
 Creația omului a fost lucrarea celei de-a șasea zile - ultimul act de creație a 
lui DUMNEZEU. Adam a fost creat (nu s-a născut) un om perfect în trup și spirit, dar 
nevinovat și complet lipsit de experiență ca un copil. Adam a fost unic în întreaga creație 
prin faptul că Dumnezeu I-a inspirat PERSONAL duh pentru al face să prindă viață . 
Acest act special, de o singură dată, subliniază faptul minunat că omul a fost conceput să 
fi e în imaginea lui Dumnezeu (Geneza 1:27). 
 Omul Adam a fost așezat într-o grădină pe care Domnul Dumnezeu a plantat-o   
“spre răsărit în Eden”, cu scopul de a-se îngrijii de ea. 
 Eva (al cărei nume înseamnă “viață”) a fost prima femeie, ea a fost prima soție 
și ea a fost prima mamă. Ea este singura femeie care a fost făcută vreodată fără mamă sau 
tată. Biblia ne spune că Eva a fost creată din coasta lui Adam. Eva a fost creată pentru a 
fi  ajutor și partener lui Adam. Scopul principal al Evei a fost să fi e ajutorul lui Adam și să 
lucreze împreună ca o echipă..
                

Locul in familie1. 
 Adam și Eva au fost primii oameni, conform Bibliei, Talmudului și chiar 
Coranului. Trei religii: iudaismul, islamul și creștinismul consideră că toți oamenii au 
coborât din ei. Biblia afi rmă că Adam și Eva au fost creați de Dumnezeu pentru a avea 
grijă de creația Lui, de a popula pământul și de a avea o relație cu El. Scriptura este clară 
când relatează că Adam a fost primul om (1 Corinteni 15:45) și că Eva a fost prima 
femeie, mama omenirii (Geneza 3:20). Nu erau oameni înaintea lor. 
 Termenul de “om” din versetul citat mai sus este generic. Are înțelesul atât de 
bărbat (Adam) cât și de femeie (Eva). Numele lor sunt indicative pentru rolurile lor.  

Adam a fost primul bărbat creat de Dumnezeu și în același timp a fost singura ��
persoană la un moment dat. (Geneza 2:18). 
Adam a fost primul om. Adam nu s-a născut dintr-o femeie ( 1 Corinteni 15:45 și În ��
Geneza 2: 7)
Adam a avut prima operație. Geneza 2: 21-22: ��
Adam și Eva a fost prima familie�� . Adam a fost primul soț și Eva prima soție
Adam și Eva au fost primii grădinari�� . Locuiau în Grădina Edenului, un loc perfect 
fără spini sau buruieni, și unde pomii făceau fructele cu ușurință.
Adam a fost primul zoolog și botanist�� . În Geneza 2: 19-20, ni se spune că Adam a 
numit toate animalele.
Adam a fost primul lingvist�� . Adam a fost capabil să vorbească din prima zi a existenței 
sale. Probabil că are o limbă complexă.
Adam și Eva au fost primii părinți�� .  Atât religia iudaică, islamică și creștină susțin că 
toți oamenii sunt descendenți lor.
Adam și Eva au fost primii oameni păcătoși�� . Ei au fost primii care au făcut ceva 
greșit., 
Adam și Eva au fost primii oameni care au murit spiritual�� . Dumnezeu Le-a spus că 
vor muri dacă vor mânca fructul. Nu știm ce fel de fruct a fost în acel copac. (Milton a 
introdus ideea că era un măr). Pentru că nu au ascultat de ceea ce le-a spus Dumnezeu 
în mod explicit și au ales să-l creadă pe Satan, au început să experimenteze moartea 
spirituală și curând moartea fi zică. 

Locul in istorie - Unicitatea lui Adam.2. 
 Adam și Eva au fost un adevărat cuplu istoric. Narațiunea din Geneza 1 
începe cu crearea universului și culminează cu creația specială a lui Adam și a Evei. 
Creștinismul istoric susține că Adam și Eva au fost primii doi oameni, făcuți unic în 
chipul lui Dumnezeu, și că toată omenirea a coborât din ei. Genealogiile biblice (atât 
Vechiul, cât și Noul Testament), învățăturile lui Isus și epistolele lui Pavel se referă la 
Adam ca la un individ adevărat.
 Apostolul Pavel tratează ca fapt istoric că Adam a adus păcatul și moartea în 
lume (Romani 5:12, 1 Corinteni 15: 21-22) și că Eva a fost creată din Adam și a fost 
înșelată de Satana (1 Corinteni 11: 8-9; Corinteni 11: 3; 1 Timotei 2: 13-14). 
 Deși Apostolul Ioan și Apostolul  Petru nu menționează direct pe Adam sau 
Eva, Ioan se referă la asasinarea lui Abel de către Cain (1 Ioan 3: 11-12). Petru a crezut că 
relatarea  potopului a fost la fel de istorică ca și relatarea judecății Sodomei și a Gomorei, 
subliniind chiar că doar opt oameni au fost mântuiți în Arcă (1 Petru 3:20, 2 Petru 2: 

4-9) , și că oamenii care neagă a doua venire și potopul și 
creația sunt agresori deliberați (2 Petru 3: 3-7). Iuda spune 
că Enoch era al șaptea generație după Adam (Iuda 14).
 Genealogiile lui Adam și a Evei sunt 
descoperite în Geneză și în Cronici. Dacă povestea lui 
Adam și a Evei este un mit, atunci nu ar fi  putut avea 
copii. Genealogia lor este înregistrată în Biblie și noi 
știm că copiii lor sunt oameni istorici. Oamenii nu pot 
fi  descendenți ai unui mit.
 Astfel, Adam și Eva au fost literali, oameni 
istorici care au căzut literalmente în păcat în Grădina 
Edenului, după ce Eva a ascultat cuvintele înșelătoare 
ale șarpelui. 

Relația cu Cristos3. 
 Să ne uităm la ceea ce dezvăluie Biblia despre Adam și Hristos pentru a vedea ce 
au în comun și în ce diferă:

 I. Ambii sunt desemnați ca fi i lui Dumnezeu” (fi ul lui Adam, fi ul lui 
Dumnezeu. Luca 3:38); Matei 3:17b

 A. Primul Adam. Nu avea părinți pământești. El a fost creat un adult (Geneza 2: 
7). El a fost creat din praful pământului, din elementele deja existente. Duhul lui Dumnezeu 
a fost agentul creației sale (Geneza 33: 4).
 B. Nici ultimul sau Al Doilea Adam nu s-a născut din părinții umani: Isus avea o 
mamă umană, dar existența lui nu a început în Betleem (Ioan 1: 1). În nașterea Sa umană, 
Duhul Sfânt a fost agentul creator (Luca 1: 35). Al doilea Adam nu avea tată pământesc, 
“Fiul lui Dumnezeu”. Marcu 1: 1 Ioan 20:31

 II. Ambii au căpătat autoritate supremă de la Dumnezeu.

 A. Adam a primit stăpânire supremă peste tot pământul (Geneza 1: 26-28) și 
„L-ai făcut puțin mai jos decât fi ințele cerești și l-ai încununat cu slavă și cinste. (Psalm 8: 
5). El a primit putere asupra întregii lumi create de Dumnezeu. El și-a abuzat autoritatea 
și păcatul a stricat creația.
 B. Ultimul Adam are o autoritate și mai mare(Evrei 2: 6-9 citează Psalm 8). El a 
fost încoronat pe baza morții și a învierii sale.

 III. Amândoi au venit în lume perfecți și fără păcat:

 A. Adam a fost creat perfect. Făcea parte dintr-o creație perfectă (Geneza 1:31). 
Dumnezeu a făcut omenirea fără păcat (Evrei 1: 3).
 Adam și toți descendenții săi au păcătuit. Păcatul și moartea sunt în această lume 
deoarece Adam le-a introdus. Ultimul Adam, Isus Hristos, a venit să introducă iertarea și 
să restaureze viața.
 B. Biblia ne spune că ultimul Adam a trăit o viață fără păcat: El este marele nostru 
preot fără păcat ( Evrei 7:26. Nimeni nu a răspuns când le-a provocat să găsească vina cu 
El (Ioan 8:46). El a rezistat oricărei ispite (Evrei. 4:15). Ultimul Adam, deși fără păcat, a 
trebuit să moară pentru păcat. Pentru păcatele noastre.

 IV. Ambii au primit o mireasă

 A. Adam a primit-o ca “ un ajutor potrivit” din  propria sa carne și oase (Geneza 
2:18).
 B. Unirea dintre Adam și Eva se compară cu relația dintre ultimul Adam și 
Biserica Sa (Efeseni 5: 22-32; 2 Corinteni 11: 2, 3).

 (continuare in pagina 20)
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 V. Ambii sunt donatori ai vieții:

 A. Primul Adam a primit viața prin sufl area lui Dumnezeu (Geneza 2:7), în timp 
ce al doilea Adam este un spirit dăruitor de viață (1 Corinteni 15:45). Din Adam moștenim 
corpurile noastre fi zice ( Faptele Ap. 17:26) (I Corinteni 15:47, 48). Din păcate, el a adus 
și păcatul în lume prin neascultare (Romani 5:12).
 Primul Adam a dat viață tuturor urmașilor săi. Ultimul Adam, Isus Hristos, dă 
viața veșnică celor care Îl primesc și cred în Numele Lui, (Ioan 1: 1 -14).
 B. Ultimul Adam ne dă viață spirituală, veșnică: În Adam, avem nașterea fi zică. 
În Hristos, avea nașterea spirituală. Ne-am născut ca omul pământesc Adam , dar putem 
deveni ca ultimul Adam ceresc. (I Corinteni 15: 48b, 49). El a adus viața și nemurirea.( II 
Timotei 1:10)
 Hristos, al Doilea Adam a învins moartea prin înviere. Din acest motiv, putem 
aștepta la o înviere și o viață veșnică.
 Ultimul Adam ne aduce la lumină vieții și nemurire. El a murit pentru a anula 
efectele și pedeapsa păcatului și a ne elibera de puterea păcatului.
 În primul Adam toți mor, dar în al doilea Adam (Isus Hristos) suntem făcuți vii 
(1Corinteni 15,22). Primul Adam a fost natural, al doilea spiritual (1 Corinteni 15: 46-
47). 
 La creație, primul Adam a fost perfect, dar prin neascultare sa, moartea a intrat 
în lume și toți de atunci încoace suntem născuți păcătoși. Pe când al doilea Adam, Isus 
Hristos (care a fost perfect și a rămas la fel), a venit să ne dea viață nouă. Și cu această 
viață nouă în El, într-o bună zi vom avea, de asemenea, un corp perfect, așa cum trebuia 
să fi e de la început. 
 În timp ce Adam a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, Hristos este “chipul 
Dumnezeului invizibil” (Coloseni 1:15).

 VI. Adam era capul omenirii. Isus Hristos este capul omenirii răscumpărate ( 
Efeseni 5:23). 

 De vreme ce Hristos a murit o dată pentru totdeauna (Evrei 7:27; 9:28; 10: 
10-14), nu va mai fi  niciodată nevoie de nici un alt “Adam”. De aceea El este ultimul 
Adam.
 Primul Adam, reprezentând omenirea, a primit stăpânire asupra lumii create 
(Geneza 1:26). Pe când, Dl Isus Hristos, Al Doilea Adam, după ce a fost înviat din morți, 
a fost înălțat la dreaptă a lui Dumnezeu și a primit stăpânire peste toate lucrurile “puse sub 
picioarele Lui.
 Primul Adam era domn peste un domeniu limitat, ultimul Adam este Domnul 
tuturor (Fapte 10:36). Ap. Pavel ne spune în Romani 8:22 că toată creația geme din cauza 
păcatului, așteptând timpul în care toate lucrurile vor fi  reînnoite. Moartea și suferința pe 
care o vedem astăzi în lume au rezultat din primele acțiuni ale lui Adam.

 Concluzia:

 Primul Adam avea nevoie de “ultimul Adam”

 Dumnezeu a oferit un al doilea Adam - un Adam perfect care să fi  jertfa 
perfectă ... Dumnezeu însuși a venit pe pământ ca om. Isus Hristos, cel de-al doilea 
membru al Trinității, s-a născut dintr-o femeie pentru a deveni un om, astfel încât 
sacrifi ciul perfect să poată fi  făcut. Isus a fost Dumnezeu, dar El a fost și omul, așa cum 
Dumnezeu a intenționat să fi e - fără păcat. El a fost crucifi cat pe crucea Calvarului. El a 
vărsat sângele Său și a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre și a fost înviat din morți, 
învingând moartea, judecata pe care Dumnezeu a adus-o asupra omului din pricina 
păcatului.
 Informația biblică despre Adam și Eva este foarte importantă pentru noi 
deoarece demonstrează planul inițial al lui Dumnezeu pentru existența umană și 
urmările căderii în păcat atrași de Satan. Povestirea are o putere explicativă uimitoare 
și oferă claritate cu privire la lumea noastră căzută. Cu toate acestea, povestirea este 
de asemenea semnifi cativă prin faptul că introduce în scena istoriei pe Isus. Chiar dacă 
Adam și Eva L-au respins pe Dumnezeu, El nu I-a respins, ci le-a oferit răscumpărarea. 
Prin sacrifi ciul lui Hristos, Dumnezeu a oferit din nou răscumpărare lumii care L-a 
respins. Pedeapsa păcatului este moartea, dar pedeapsa a fost deja plătită. 
 Informația biblică despre Adam și a Evei este refl ecția fi nală asupra omenirii 
și poate fi  citită începând din Geneza 2: 4. Aceasta explică faptul că omenirea a fost 
creată pentru a refl ecta gloria lui Dumnezeu, asemănătoare cu o statuie creată pentru a 
refl ecta slava unui vechi rege. Dumnezeu ne-a poruncit să ne refl ectăm prin respectarea 
poruncilor Sale. Adam și Eva au decis să nu urmeze planul lui Dumnezeu.
 Istoria tristă a lui Adam și a Evei arată cum rasa umană a căzut în ispita lui 
Satan. Și mai degrabă decât să refl ectăm neprihănirea lui Dumnezeu, noi refl ectăm 
decizia lui Adam și a Evei.
 Dumnezeu va judeca omenirea prin aceleași standarde prin care a judecat pe 
Adam și Eva. Dumnezeu este consistent și nu se schimbă. Natura lui cere ca perfecțiunea 
absolută să fi e îndeplinită. Dumnezeu cere ascultarea  noastră  absolută  față de El, iar 
ignorarea ei duce la mânia lui Dumnezeu.
 Din fericire, istoria nu se încheie cu Adam și Eva. Dumnezeu a luat pedeapsa 
noastră și a plătit în întregime pentru ea. Fiul Său, Isus Christos a fost în întregime 
neprihănit și a plătit prețul pentru păcatele noastre. Asupra lui a căzut mânia lui 
Dumnezeu în locul nostru. Asta face ca jertfa lui Hristos la cruce să fi e atât de uimitoare. 
Aceasta este culminarea povestii despre Adam și Eva.
 Primul Adam a avut nevoie de cel de-L doilea Adam (Isus) și noi avem nevoie 
la fel. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să convingă pe fi ecare cititor al acestui articol să 
caute mântuirea în cel de-al Doilea Adam care este Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu.
 
 Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos din Chicago
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dictatura etc. nu mai are ce căuta într-o societate și trebuie smulsă din rădăcină, din inimile 
și popoarele lumii. Astăzi tot mai mult oamenii sunt momiți cu socialismul democrat, sunt 
înșelați de această altă față a comunismului, sunt atrași într-o nouă cursă, pentru ca din nou răul 
să triumfe și oamenii să aibă de suferit, să poarte iar jugul acestei ciumi roșii pe umerii lor.

 De aceea tineri dragi și generații care n-ați trăit în acele zile, dezbrăcați-vă de 
comunism, respingeți ciuma roșie sub orice mască ar încerca să vă cucerească. Condamnați 
ideologia comunistă și amintiți-le copiilor și copiilor copiilor voștri, cât rău a făcut această 
ideologie bolnavă neamului nostru, cât am avut de suferit și cât a ucis acest fl agel în toată 
lumea.

 Revoluția din 1989 trebuie să ne facă să prețuim libertatea clădită pe Jertfe, 
să dorim să ne descătușăm de corupție, hoție, ipocrizie, de nonvalori și să îmbrățișăm 
adevăratele valori care vin din Dumnezeu, să dorim să-L aducem din nou pe Dumnezeu 
în viețile personale și în societate, să trăim cu dorința de-a scăpa defi nitiv de ideologia 
comunistă indiferent sub ce forme ar dori din nou să ne subjuge astăzi.

Doamne Dumnezeule, te rog binecuvântează România, țara noastră minunată!

Simion Ioanăș

(continuare  din pagina 15)
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6. Din fermă în furculiță. Și această nouă strategie ar urma să fi e prezentată în primăvara 
anului viitor și va ținti „o agricultură mai verde și mai sănătoasă”. Cu alte cuvinte, va 
fi  un plan pentru reducerea semnifi cativă a utilizării pesticidelor, îngrășămintelor și 
antibioticelor. Planurile strategice pe care fi ecare stat membru va fi  nevoit să le elaboreze 
potrivit viitoarei Politici Agricole Comune vor fi  analizate și din perspectiva alinierii cu 
obiectivele Pactului ecologic.

7. Transport. La un an după ce UE a agreat noi limite de emisii pentru mașini, sectorul 
auto este din nou în atenția Comisiei. De la actuala țintă de 95 gCO2/km stabilită pentru 
2021, obiectivul este să coborâm spre zero după 2030, potrivi unui ofi ciai european. În 
acest sens, vor fi  încurajate vehiculele electrice prin dezvoltarea rapidă a punctelor de 
încărcare de pe întregul continent. De asemenea, vor fi  promovați combustibilii alternativi, 
precum biocombustibilii sau hidrogenul.

8. Banii. Pentru „a nu lăsa pe nimeni în urmă”, Comisia propune un „mecanism de 
tranziție echitabilă” pentru a sprijini regiunile care se bazează în mare măsură pe activități 
cu intensitate mare a emisiilor de dioxid de carbon. Ursula von der Leyen a spus că 
Executivul UE vrea să mobilizeze 100 miliarde de euro, care să fi e destinați celor mai 
vulnerabile regiuni, dar și sectoare de activitate. Acest mecanism ar avea trei surse: un 
fond de tranziție fi nanțat din bugetul de poltici regionale al UE, programul „InvestEU”, 
fi nanțat de Banca Europeană pentru Investiții, și fondurile BEI. Iar sumele din acest 
mecanism ar putea fi  completate cu alte fonduri venite de la regiune, iar reglementările 
UE privind ajutorul de stat vor fi  revizuite pentru ca guvernele naționale să poată susține 
investițiile în energie verde, cu acceptul directoratului anti-trust al Comisiei.

9. Cercetare și inovație. Cu un buget de 100 miliarde de euro propus pentru cadrul 
fi nanciar 2021-2027, programul Horizon Europe va avea și el o contribuție la pactul 
ecologic. Circa 35% din fondurile UE pentru cercetare sunt rezervate pentru tehnologii 
prietenoase cu mediul.

10. Relațiile externe. Eforturile diplomatice ale UE vor fi  mobilizate pentru susținerea 
pactului ecologic. Pe măsură ce ambițiile Europei în privința mediului cresc, „ne așteptăm 
ca și restul lumii să joace un rol”, spune un ofi cial european.

Și, din nou, pentru a da un exemplu, Comisia însăși își propune să devină neutră din punct 
de vedere climatic până în 2030, iar Ursula von der Leyen a invitat Consiliul și Parlamentul 
European să țintească aceași obiectiv.                                    euractiv.ro / 11.12.2019

http://euractiv.ro/
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AGAPE BIBLE CHURCH
Pastor Rev. Avram Berghiano
5231 SE Stark St.
Portland, OR 97215
Tel: 503.233.8066
Regular Weekly Services:
Monday Women Bible Study 6:30 PM
Tuesday A: Live Youth 7:00 PM
Wednesday Prayer 7:00 PM
Thursday men’s Bible study 7:00 PM
Sunday   9:30AM -12:00PM 

Sunday   6:00 PM - 8:00 PM 

BISERICA ADVENTISTĂ 
DE ZIUA  A  ȘAPTEA  
Pastor Daniel Ciobanu
16070 Halsey St, 
Portland, OR 97230
cell 971- 998-2604
Servicii divine: 
Miercuri              7:00 pm
Vineri:                 8:00 pm
Sâmbăta:             9:30 am
                            6:00 pm

BISERICA APOSTOLICĂ 
ROMÂNĂ “BETANIA”
Pastor Rev. Ștefan Varga
17608 SE Foster Rd., 
Portland, OR 97236
Tel. 971-678-8850
Servicii divine: 
Duminică:          6:00 pm
Vineri:                7:00 pm

BISERICA APOSTOLICĂ 
ROMÂNĂ “BETEL”
Sr.Pastor Viorel Foghis
18427 NE Glisan St., 
Portland, OR 97230
tel 503-658-6714
Servicii divine:  
Duminică    9:00 am și 6:00 pm
Marți           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.:10 am – 12:30 pm, 
              6 pm - 7:30 pm, 
Vineri: 7 pm (Tineret)

BISERICA BAPTISTĂ ROMÂNĂ
Pastor Rev. Ioan Brisc
Tel. acasă: 360-833-2724
10115 SE Stanley Ave., 
Portland, OR 97222
Servicii divine:  
Duminică:          9 am și 6 pm
Vineri:                7 pm

BISERICA CREȘTINĂ ROMÂNĂ 
“HARUL”
din Beaverton (GRACE)

11100 NW Thompson Rd,
Portland, OR 97229
tel. 503 644 -6886
Servicii divine:  
Duminică: 10 am; 
Miercuri: Rugaciune in familii 8 pm 

Programe de televiziune în limba română în 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”
Duminică:  9 am și 6 pm
Joi:  7.00-9.00
Sr. Pastor Rev. Teodor  Magda 
4710 SE Oak St., 
Portland, OR 97215
tel. 503-253-6058

BISERICA ORTODOXĂ 
“POGORQREA
 DUHULUI SFÂNT”
Servicii Divine
Duminică:  10.30 am
Sâmbătă: 7 pm Vecernie 
Marți: 6 pm repetiții cor  
Rev.Fr. Bogdan M. Nichitean
20607 Hwy 213,
Oregon City, OR 97045 
tel. 303-638-9644 

BISERICA ORTODOXĂ 
“SFÂNTA MARIA”
Preot Florentin Gabriel Agoston
13503 SE Stark, 
Portland, OR 97233
tel. 503-258-8492
www.sfantamaria.org
Servicii divine:   
Duminică               .10.00 am
Miercuri                   7.00 pm
Vineri                       7.00 pm
Sâmbătă                   7.00 pm

BISERICA PENTICOSTALĂ ROMÂNĂ 
“PHILADELPHIA”
Sr.Pastor Rev. Vasile Cinpean
5544 SE 128th Ave, 
Portland, OR 97236
tel. 503-761-5067
Servicii divine: 
Duminică: 9:00 am, și  6:00 pm
Luni:                             7:00 pm
Marți:                            7:00 pm
Miercuri                        7:00 pm
Joi:                                7:00 pm

Biserica Română Baptistă
CUVÂNTUL VIEȚII
Word of Life Romanian Baptist Church 
Pastor Adrian Lauran 503-334-7504
8815 Glisan Street, 
Portland, OR 97220 
Duminica: 5:00 pm-7:00 pm
www.WordOfLifeRBC.com

BISERICA CRESTINA ROMANA BETEL
9800 SE 92nd Ave.

Happy Valley, OR. 97086
Servicii divine:

Joi:  7 pm - 8:30 pm

Duminica: 5 pm - 7 pm

Pastors: Rev. Oliver Ghitea
            Rev. Joseph Ton 
Tel: 503-704-4239

ELIM  PENTECOSTAL  CHURCH 
Senior Pastor: Gabriel Daniel Costea; 
Tel. 503 560 6337

16323 SE Stark St, Portland OR 97323 

Servicii divine: 

Duminica 10-12 AM; seara 6-8 PM

Miercuri 7-9 PM ; 

Vineri 7-9 PM

EMANUEL ROMANIAN CHURCH
Pastor Dorel Singeorzan
Email: pastordorel@gmail.com
Sunday Services
10:00 am-12:00 pm
6:00 pm-8:00 pm
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

Mount Tabor Romanian Pentecostal 
Church
Pastor: Ionel Sferle
Adress: 6161 SE Stark St; Portland,OR 
97215

Serviciile Noastre in limba Romana
Duminica dimineata: ora10 am -12.30 am
Duminica seara: ora 6 pm - 8 pm
Joi:  ora 7 pm - 9 pm

Servicii suplimentare in limba Engleza si 
Rusa
Luni si Vineri: de la ora 7 pm - 9 pm 
Rugaciune limba Engleza Si Rusa
Duminica de la ora 1 pm - 4 pm - serviciu 
in limba Engleza si Rusa
Phone (503)890-2003
email: sferleionel@yahoo.com
site: mounttabor.net 

WASHINGTON

BISERICA BAPTISTA ROMANA 
VANCOUVER, WA
rbcvancouverwa.com
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
Duminică: 9 AM și 4 PM
Marți: 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 PENTICOSTALĂ  ROMÂNĂ
( First)
Pastor Rev. Vasilie Antemie
8315 NE 155th Ave., 
Kenmore, WA 98028
tel. 425-488-7783
Servicii divine:  
Duminică: 9 am și  6.00 pm

Marți:  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 - 6:00 pm
Marți - Inchinare - 6:00 pm
Marți - Studii biblice - 7:00 pm
Sâmbăta - Tinerii -  5:00 pm
Tel (425)643-3685

GOOD NEWS” ROMANIAN BAPTIST 
CHURCH 
Pastor  Cornel  Turcu
8704  3rdAVE SE; EVERETT, WA 98208
425-747-4808, 
Cell: 206-819-0909
Vineri 7-8 pm;  Duminica  10 am -12 pm 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 10 am -12 am & 6 pm - 8 pm
Joi 7:15 pm - 9 pm (serviciu pt. tineri & 
serviciu de rugăciune)
Secretariat:425-208-6861 (Cristi Mocan)
www.bisericasperanta.org
Email: hoperomanianchurch@gmail.com

PHILADELPHIA ROMANIAN CHURCH 
VANCOUVER
Duminică:  9.30 am și 6 pm
Marți: 7 pm
Joi:     7 pm
Sr.Pastor Rev. Cornel Danciu
3301 E 29th St., Vancouver, WA 98661
Tel:  503-287-4759
Offi  ce: 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: Duminica: 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 dimineața: 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

ROMANIAN BAPTIST CHURCH of The 
GREATER PHILADELPHIA
(Biserica Baptista “Isus Salvatorul”)
Pastor: Dumitru Toderic
46 Trappe Rd, Collegeville, PA 19426
Servicii: Duminica 11:00 am to 2:00 pm
Phone (610)488-0565
www.brisp.orgUN 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@theoasisofl ight.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/
http://mounttabor.net/
http://rbcvancouverwa.com/
http://yahoo.com/
mailto:diasporamissionchurch@gmail.com
http://diasporamissionchurch.com/
http://www.elimchristian.org/
http://www.bisericasperanta.org/
http://gmail.com/
http://www.katellachurch.com/
http://www.agapearizona.com/
http://www.elimarizona.com/
http://www.brisp.org/
mailto:info@theoasisoflight.org
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Oferte serviciu

Răspunderea pentru conținutul reclamelor și pozelor aparține  în totalitate 
autorilor  și nu refl ectă  în niciun fel vreo poziție a revistei Romanian Times

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 off ering 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.

Căutări serviciu

Oferte serviciu

Umanitare
Dau libere si vacante in AFH - am toate 
clasele si experienta. Tel: 360-513-8157 
(1904)

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)

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

Prestări 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.  
(2001)

RN off ering services; delegations, 
medication management, care plans 

and assessments. 
Call Flavia 503-997-0197. 

Familie tânără fără copii caută poziție 
LIVE-IN in AFH, zona Vancouver. Suntem 
CNA cu toate clasele la zi și experiență. 
Contact (360)605-6725. (1812)

Închirieri caseTânărul Emanuel, 24 de ani, are 
nevoie de un transplant de rinichi. 

Potențialii donatori sunt rugați 
să sune la 971.255.1223

If you’re worn out and need a vacation I 
am available to help starting in June. As 
a former Owner/Provider with plenty of 
experience, referrals and all qualifi cations 
all you need to do is contact me at 
(404)940-1408. Thank you.  (1907)

Dau libere si vacante in ACH in zonele 
Portland, Gresham si Clackamas. Am 
experienta si toate clasele necesare. 
Telefon (503)953-2694. (1903) 

 E-mail: info@romaniantimes.com

Miercuri, Joi , Vineri - între 10 am - 1 pm 
la telefon 503-895-5171  sau  la telefon 503-708-3384 

Caregiver - Dau zile libere pentru Adult 
Foster Home. Telefon: 503.869.6531  
(1912) 

Camera de inchiriat in NE Portland. 
Telefon 503-453-0059   (1912)

Income producing Care Home in excellent NE 
Portland location. 3,400 sq ft, 10 bedrooms, 4 
full & 4 half baths, 2 living room areas, separate 
entrances. 2019 roof and deck covering. Hardwood 
& tiled fl oors, Walk-in shower. Fenced back yard 
and generous covered deck. Conveniently located 
near bus line, shopping and restaurants. Business 
setting included. $565,000

EDWARD PETERS 
PRINCIPAL BROKER (503) 706-4709

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

Outstanding Contemporary New Construction 
4 Bedrooms plus Offi  ce, 2.5 bath. Large kitchen 
with island, Quartz countertops, Custom cabinets. 
Engineered Hardwood, 10’ high ceilings, 8’ doors. 
Amazing Master Suite with His&Her Walk-In 
closets, walk-in shower, soaking tub. High-end 
fi nishes, lots of natural light. Large fenced lot fully 
landscaped. $649,950

Caregivers  live in positions available  
around Seattle WA. Salary of $4500/  
month, fi ve days a week room and 
board. 
Please call 206 660 1273  (2003)

Mica Publicitate este actualizata permanent 
pe portalul 

RomanianTimes: romaniantimes.com

Cumparati sau vindeti proprietati in Arizona? 
Avantaj, la cumpararea proprietatii 

serviciul meu este gratuit pentru cumparator.
- Fiecare birou este independent si condus pe cont propriu -

Maria Duma
ARIZONA REALTOR

KW Realty Sonoran Living Scottsdale, AZ
Cell: (602) 228 2847

email: Homechoicesaz@gmail.com
Website: www.homechoicesaz.com 

Adult Family Home in Beaverton – 
este În căutarea unei ingrijitoare

(caregiver) cu experiență 
care ar dori sa dea libere 
Residentului Manager. 

Oferta de serviciu:
· 4 zile lucratoare: Joi, Vineri, 

Sambata, Duminica plus 2 nopti.
·  Salariu intre $3,500 - $4,000/lună 
(Echivalent: $14.00-$16:00 pe ora)
·  Aditional ve-ti avea la dispozitie 

un al doilea angajat pentru ajutor pe 
toata durata programului de lucru.

Facilitatea este clasifi cata ca nivel II si 
acceptam ca residenti numai femei.  

Solicitantul postului trebuie sa se 
prezinte cu un cazier curat (Criminal 
Background Check) si să aibă 2 ani 
de experiență în domeniu si sa poata 
face dovada acestei experiente prin 
referinte personale si profesionale. 

Cunostiinte de limba Engleza - scris, 
citit este obligatoriu. 

Pentru informatii va rugam sunati la: 
503-914-7005

Cautam baby sitter 8 ore pe zi, 2-3 zile 
pe saptamana pentru baby de 2 luni la 
domiciliul nostru in Vancouver.  
Detalii la telefon 503-970-6982.   
(1912)

AFH in Vancouver looking for certifi ed 
caregiver/CNA for Tuesday and 
Thursday. All WA state credentials are 
required. 
Call Joanna 503-970-6982.    (1912)

Cuplu de Romani 49 ani cu experienta, 
cautam de lucru caregiver sau orice 
altceva. Live-in pe o perioada mai 
lunga. minim un an sau doi. Engleza 
incepatori. Momentan suntem în 
Arizona. Sunati sau scrieti text daca 
nu am semnal la numarul 623-800-
4983  (2003) 

Vindeți sau Cumpărați o casă pentru familie? Doriți să investiți în Real Estate?
Folosiți experiența și cunoștințele unui Realtor care va lucra 

numai în folosul dumneavoastră!
Tranzacția imobiliară va fi  o experiență plăcută!

http://yahoo.com/
mailto:info@romaniantimes.com
mailto:Oregon_Realtor@yahoo.com
http://romaniantimes.com/
mailto:Homechoicesaz@gmail.com
http://www.homechoicesaz.com/


NEWER RESIDENTIAL CARE FACILITY with 15 private 
units. The turnkey operation is ready for a new owner/
operator. Property is in a convenient SE location with 
easy access to I 205. $3,500,000. Call Cornell at 503-
939-7146.

PRESENTLY USED AS A DD CARE HOME. Large, 
3 story, recently remodeled home of 4200 Sq. Ft, 7 
bedrooms, and 3.5 baths. Asking $675,000. Contact 
Cornell: 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
29 Years Experience

GreatWesternRealEstate@gmail.com

LARGE TROUTDALE HOME. 5 bedrms. on the main fl oor 
and a 3 bedrm. caregiver quarters upstairs, 3 full baths, 2,546 
Sq. Ft, vaulted ceilings, large living room with wood fi replace 
and large family room and kitchenette on the lower level, 
large lot backing up to green space, RV parking, large deck 
and fenced back yard. $399,900. Call Cornell: 503-939-7146

POSSIBLE CONVERSION TO AN RCF! Must check with 
the City and State for conditions. Seller had a previous 
City of Portland approval for 10 bed Care Home use. The 
property may also be used as a large home, mother-in-law, 
etc. Lower level has 6 bedrooms and 2.5 baths, main level 
has 4 bedrooms and 2.5 baths. Large corner lot in a great 
neighborhood, close to downtown PDX. Asking $949,000. 
Contact Cornell: 503.939.7146

TOP NOTCH HOME, ONE OF THE BEST ON THE 
MARKET! Great fl oor plan with 6 bedrooms on the main 
fl oor, each one with its own bath and a large separate care 
giver quarters upstairs. Presently used as a care home 
business with a great income and good record. Conveniently 
located near major roads, shopping centers and more. 
Home next too it is for sale also and it can be purchase as a 
package. Asking $899,950. Contact Cris: 503.816.9493

FORMER ACH BEAUTIFUL COUNTRY LODGE

ELEGANT CUSTOM-BUILT adult care home off ering 
a turn-key business opportunity. Amenities include an 
intercom system, separate kitchens, separate access/
entrances & live in caregiver quarters. Truly luxurious w/
vaulted ceilings, inlaid hardwoods, a gourmet kitchen & a 
master suite w/private balcony, walk-in closet & jacuzzi 
tub. $1,050,000 Contact Cris at 503-816-9493

 READY TO BE LICENSED

QUALITY BUILD! Great fl oor plan featuring master 
bedroom suites on each fl oor, 9 foot ceilings throughout and 
vaulted ceilings, gas fi replace, gourmet kitchen with island 
and SS app., laundry upstairs, covered patio, attached 
3 car/shop garage, fenced backyard, 2-10 years Builder 
Warranty. Close to parks, shopping centers and schools. 
$529,000. Call Cris: 503-816-9493

NEW CONSTRUCTION

ADDITION & REMODEL DONE IN 2016! Outstanding 
fl oor plan for the Care Home business with extra-large 
hallways, doors and ADA approved showers and baths. 
There are 7 bedrooms and 2 full and 4 half baths and 
4,116 Sq. Ft.  Very good income history. Call Cris at 503-
816-9493

ADULT CARE HOME

DD CARE HOME

GREAT LOCATION close to Mt. Tabor park and walking 
distance to Montavilla restaurants. Two identical units, a total 
of 6588 Sq. Ft, 16 bedrooms, 6 full and 6 half baths, each 
one can be licensed for a 5 resident Care Home Business. 
Income producing and move in ready. $1,199,950. Contact 
Cris for more information at 503.816.9493

ONE OF A KIND PROPERTY! This home has it all with 
nearly 5,000 Sq. Ft, 10 bedrooms, 5 full & 3 half baths, 
4 acres with views and nice fenced yard. Animal lovers 
dream! Large addition with a superb remodeled job. 
Beautiful granite counters in the kitchen. Presently used 
as a Care Home business. Asking $799,950. Call Cornell 
at 503-939-7146 

ROMANIANTIMES

DUAL CARE HOMERCF with MEMORY CARE

25 LEVEL ACRES! This home is located on 25 acres in 
the quiet town of Estacada. Remod. in 2018, main fl r has 
3 beds, 2 full baths, and a 19x30’ great room. Gorgeous 
kitchen with SS app. Full basement with 3 beds, 1 full bath, 
family room and storage space. Newer 40x60’ shop/barn. 
Fenced area for horses and a chicken coop. $1,149,950. 
Contact Cris: 503.816.9493 

BEAUTIFUL COUNTY LODGE INCOME PRODUCING!

euractiv.ro / 6 decembrie 2019

Comitetul de miniștri al Consiliului Europei, 
preocupat de abrogarea recursului 

compensatoriu

ADULT CARE HOME

DAMASCUS - 4 ACRES

Comitetul de miniștri al Consiliului Europei (CoE) își exprimă “profunda preocupare” 
față de abrogarea recursului compensatoriu, fără a oferi în același timp o altă modalitate 
de compensare care să îndeplinească cerințele CEDO.

Comitetul de miniștri, organismul de decizie al CoE, amintește de “vechile probleme 
structurale” ale României cu suprapopularea închisorilor și condițiile de detenție 
inumane și degradante, menționând totuși că s-au obținut progrese importante, mai ales 
în ce privește reducerea supraaglomerării centrelor de detenție, potrivit unui comunicat 
al forului de la Strasbourg.

Comunicatul Comitetului de miniștri al CoE este difuzat în urma reuniunii sale din 
această săptămână, la care s-a discutat între altele supravegherea executării unor decizii 
ale CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului), inclusiv în cazul Rezmiveș și alții și 
Brăgădireanu împotriva României, în care reclamanții s-au plâns în special de condițiile 
de detenție în diferite unități penitenciare sau centre de reținere și arestare preventivă ale 
poliției.

Comitetul de miniștri precizează în comunicat că a avut un “schimb de opinii” cu 
ministrul român al justiției, Cătălin Predoiu, și că a notat explicațiile date de ministru 
referitor la efectele contraproductive ale recursului compensatoriu, salutând faptul 
că acesta s-a angajat, în numele Guvernului român, să pregătească și să prezinte fără 
întârziere Comitetului un nou plan “comprehensiv” de acțiune, care să cuprindă și măsuri 
de consolidare “de urgență” a serviciilor de probațiune și, în general, de reglementare a 
cauzelor de bază ale “problemelor serioase” afl ate la originea cazurilor discutate.

Este de importanță “extremă”, mai subliniază Comitetul, ca acest plan de acțiune să 
cuprindă măsuri “urgente” de creare a unui nou sistem de remedii compensatorii conforme 
cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cu efect retroactiv, care să acopere toate 
cazurile similare afl ate în prezent în atenția CEDO sau care ar putea fi  aduse în atenția 
Curții Europene a Drepturilor Omului.

Miercuri, 4 decembrie, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a votat 

proiectul de lege al PNL privind abrogarea recursului compensatoriu.

http://www.greatwesternrealestate.com/
mailto:GreatWesternRealEstate@gmail.com
http://euractiv.ro/
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Cră���� F��i�i	 !

Afara ninge liniștit,
În casă arde focul,
Iar noi, pe lângă mama stând,
De mult uitarăm jocul!

E noapte. Patul e făcut.
Dar cine să se culce
Când mama spune de Isus,
Cu glasu-i rar și dulce.

Cum s-a născut Hristos în frig,
În ieslea cea săracă,
Cum boul peste el sufl a,
Căldură ca să-i facă.

Cum au venit la ieslea lui,
Păstorii de la stână
Și îngerii cântând în cer,
Cu fl ori de măr în mână.

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu
Pădurea iarna doarme, c-așa vrea Dumnezeu,

Și numai câte-un viscol o bate uneori,
Și plânge-atunci cu hohot, cuprinsă de fi ori

Și tace-apoi şi-adoarme, când viscolele pier
In noaptea asta însă  vin îngerii din cer.

Și zboară-ncet de-a lungul pădurilor de brad
Și cântă-ncet; şi mere şi fl ori din sân le cad

Iar fl orile s-anină de ramuri până jos
Si-I cântec şi lumină şi-aşa e de frumos !

Iar brazii se desteaptă, se miră asta ce-i,
Se bucură şi cântă ca îngerii şi ei.

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu,
Dar uite ce-ti trimise dintr-însa Dumnezeu.

Un înger rupse-o creangă din brazii cu făclii,
Asa cum a găsit-o, cu fl ori şi jucării.

Departe într-un staul e-n faşe acum Isus,
Si îngerii, o, câte şi câte I-au adus:

Dar el e bun şi-mparte la toţi câţi îl iubesc,
Tu vino, şi te-nchină, zi Doamne-ţi mulţumesc.

In Seara de Craciun,
                         de George Coșbuc

POMUL CRĂCIUNULUI
                         de George Coșbuc

De Crăciun, sub fulgi zglobii,
pe Isus din nou vestindu-L
trec pe uliţă copii
cu colindul.

Şi din zori până-n apus,
pe-o steluţă cu făclie,
ei duc lumii un Isus
de hârtie.

*

Dar tu, frate credincios,
porţi tu Pruncul ce trăieşte?
Duci în tine un Cristos
care creşte?

Nu-i vreun gând ce te-a-nşelat,
un simbol sau o icoană?
Simţi că-i viu cu-adevărat?
Cere hrană?...

După bezna cea de ani,
şi-a adus copilul zorii?
Vin la tine cei sărmani?
Vin păstorii?

Simţi că Cel ce L-ai primit
de lumină-ţi umple gândul?
Şi vin magi din răsărit
căutându-L?

Altfel, Pruncul nu e viu,
altfel, ochiul tău te-nşeală.
Altfel staulu-i pustiu,
ieslea-i goală.

Şi din zori până-n apus,
ca pe steaua cu făclie,
porţi şi tu tot un Isus...
de hârtie.

De Crăciun,
                         de Costache Ioanid

Din cer senin, un cor divin
Se-aude lin cântând... 
Păstori cu har, pe culmi apar,
Albi miei în dar ducând... 

O stea din zări, veghind cărări,
Spre depărtări arzaâd... 
Conduce magi, cu daruri dragi,
În albi desagi ducând... 

Și-un prunc plăpând, cu chipul blând,
Stă surâzând, tăcând... 
Iar Maica Sa Îl legăna
Și toți se bucura... 

Și cerul sfânt și-acest pământ
S-a luminat prin Prunc... 
Și s-au sfi nțit și s-au slăvit
Acei ce L-au primit... 

Din cer senin
E vremea colindelor

                         de Mihai Eminescu

Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci ghiața se’ntinde
Asemeni oglinzilor.
Și tremura brazii
Mișcând rămurelele,
Căci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele.
Se bucur copiii,
Copiii și fetele,
De dragul Mariei
Își piaptănă pletele...
De dragul Mariei
Și-al Mântuitorului
Lucește pe ceruri
O stea călătorului.

În Betleem colo-n oraș
Dormeau visând locuitorii
Iar lângă turmă, pe imaș
Stăteau de pază, treji, păstorii.
Și-n miez de noapte dulce cânt 
Din cer cu stele-a răsunat 
Se rumenise cerul sfânt
Pastorii s-au cutremurat. 
Din slăvi un înger coborî: 
“Fiți veseli!”- îngerul le-a spus
“Plecați, și-n staul veți găsi
Pe Craiul stelelor de sus!” 

Pastorii veseli, în oraș
Spre staul cu pași iuți porniră
Și-un prunc atât de drăgălaș
Acolo-n paie ei găsiră.
Nici leagan moale, nici vreun pat
Doar fân mirositor pe jos, 
Pe fân, în iesle sta culcat
Micuțul prunc: Iisus Christos.
El, Fiul domnului și Crai 
Al stelelor de farmec pline 
De-atunci cu drag, la voi, din Rai 
Cu fi ecare iarna vine!...

Nașterea Mântuitorului 
                         de Ion Creangă


