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Donald Trump, preşedintele Statelor 
Unite, a afi rmat că este convins că opţiunile 
SUA în privinţa Coreei de Nord sunt ”efi ciente 
şi copleşitoare”, adăugând că opţiunea militară 
poate reprezenta o soluţie pentru rezolvarea 
crizei.iPentagonul a transmis  că aviaţia 
rusă a bombardat ţinte afl ate la est de fl uviul 
Eufrat deşi autorităţile de la Moscova ştiau că 
în zonă se afl au forţe rebele siriene şi consilieri 
militari ai coaliţiei internaţionale anti-Stat 
Islamic.iMinisterul Apărării de la Moscova 
a negat acuzaţiile potrivit cărora aviaţia rusă 
ar fi  atacat poziţii ale rebelilor sirieni susţinuţi 
de SUA, afi rmând că a avertizat în prealabil 
Washingtonul în legătură cu operaţiunilor 
sale.iLiderul nord-coreean Kim Jong-un a 
promis că Phenianul îşi va atinge obiectivele 
nucleare, care au ca scop echilibrarea puterii 
militare a Statelor Unite, relatează presa 
nord-coreeană.iConsiliul de Securitate al 
ONU a condamnat recentul test balistic al 
Phenianului catologându-l drept ”provocator” 
şi a cerut Phenianului să acţioneze imediat 

DEMOCRA}IE  
{I  DERAPAJE:  DESPRE  
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PRISOS

Festivalul Rom^nesc 
din Sacramento, prilej 
de bucurie [i voie bun~ 

pentru toat~ lumea

Concert aniversar
3 Sud Est dup~ 10 ani în SUA 

-  detalii în pagina 14

A fi  un critic onest al regimurilor totalitare 
nu e un fapt demodat. Dimpotrivă. În 
ultima vreme, pe măsură ce regimurile de 
la vârf derapează antidemocratic, revine 
necesitatea conștiinței și a spiritului civic. 
Din păcate, ca de obicei, intelighentsia 
românească lasă de dorit. Răul de ieri se 
repetă azi. -  continuare în pagina 7

 A 49-a Convenție a Bisericilor Penticostale Române din Statele Unite și Canada s-a desfășurat  în perioada 1-3 Septembrie 2017, în Phoenix, AZ. - pagina 13

Picnic caritabil pentru copiii 
din România -  detalii în pagina 14

In fi ecare an, Romanian Community 
Center of Sacramento organizeaza 
Festivalul Romanesc care aduna cateva 
mii de romani si americani veniti din 
toata California, dar si din alte state din 
USA. Anul acesta, Festivalul Romanesc 
cu tema Mihai Eminescu va avea loc pe 
30 septembrie 2017. - detalii în pagina 11

Când plânsul devine terapie

Cu ani în urmă, fosta ambasadoare 
cehoslovacă la Washington și fostă 
purtătoare de cuvânt a Cartei 77, Rita 
Klímová (1931—1993), îmi povestea 
despre rolul lui Mihail Gorbaciov în 
facilitarea, ori, dacă vreți, înlesnirea 
transformării revoluționare din 1989: 
„El nu a fost o condiție sufi cientă, dar cu 
siguranță una necesară”.- pagina 10

Fenomenul Gorbaciov [i 
factorul uman 

Nu este nici un secret faptul că plânsul 
are un efect terapeutic. Cercetări medicale 
arată că lacrimile au benefi cii asupra 
sănătății, asupra organismului uman cât și 
emoțional. - pagina 19

Cea de-a 105-a Convenție a Bisericilor Baptiste Române din Statele Unite și Canada a avut loc la San Francisco, în perioada 1-3 septembrie 2017 -  
pagina 13,  pentru mai multe informații accesați https://rbaconvention2017.com

pentru a-şi demonstra angajamentul 
privind denuclearizarea Peninsulei 
Coreea.iSecretarul de Stat al SUA, Rex 
Tillerson, a afi rmat că toate statele trebuie să 
ia măsuri noi împotriva Coreei de Nord, după 
ce Phenianul a lansat o nouă rachetă balistică 
ce a traversat spaţiul aerian al Japoniei.iRex 
Tillerson, a îndemnat China să-şi folosească 
infl uenţa în calitatea de furnizor de petrol 
către Coreea de Nord pentru a descuraja 
dezvoltarea armelor nucleare de către regimul 
de la Phenian.iMinistrul turc pentru Afaceri 
Europene, Omer Celik, a afi rmat că Ankara se 
simte trădată de liderii europeni care au cerut 
încheierea discuţiilor pentru aderarea Turciei 
la Blocul comunitar.iPurtătorul de cuvânt 
al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat 
că  valul de agitaţie în legătură cu exerciţiile 
militare Zapad-2017, la care participă Rusia 
şi Belarus, reprezintă o provocare.iAntonio 
Guterres, secretarul general al ONU, a declarat 
că multe din problemele la nivel global ar putea 
fi  rezolvate mult mai uşor dacă Statele Unite 
şi Rusia ar avea o poziţie comună.iMarina 
niponă realimentează navele americane de 
apărare antibalistică din Marea Japoniei, un 
semn al intensifi cării cooperării între cele două 
state aliate în faţa ameninţării reprezentate de 
Coreea de Nord, potrivit unei surse citate de 
site-ul agenţiei de ştiri Reuters.iMiniştrii 
de Externe din România, Bulgaria, Grecia şi 
Ungaria au trimis omologului lor ucrainean 
o scrisoare în care îşi exprimă îngrijorarea 
faţă prevederile Legii învăţământului recent 
adoptate de către Rada Supremă a Ucrainei 
şi cer ca această ţară să ia măsurile necesare 
protejării minorităţilor.

http://yahoo.com/
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București, gazda celui mai amplu eveniment comercial al SUA în regiune: ”Trade Winds”, 
cea mare misiune comercială organizată de guvernul american vine în România în luna octombrie

Cea mai mare misiune comercială anuală organizată de către Guvernul Statelor Unite 
– ”Trade Winds” va veni la București în perioada 16-24 octombrie. ”Evenimentul 
va fi  cea mai amplu de acest fel din istoria regiunii”, precizează Ambasada SUA la 
București într-o informare de presă.

Trade Winds este cea mai mare misiune comercială anuală organizată de Guvernul 
SUA, al cărei scop este să pună în legătură companiile americane şi străine, în vederea 
creării de parteneriate de afaceri între ţările noastre. Acest eveniment dedicat celei de-a 
10-a ediţii a Trade Winds va fi  cea mai amplă misiune comercială guvernamentală din 
istoria regiunii. În jur de 50 de reprezentanţi ai Departamentului Comerţului şi 80-100 

de fi rme mici şi mijlocii vor avea ocazia să participe la misiune în toată Europa de 
Sud-Est.

Oraşul Bucureşti va fi  centru al evenimentului şi va găzdui un forum despre 
desfăşurarea afacerilor în regiune. Anunțul Ambasadei SUA survine în contextul în 
care ambasadorul României la Washington, George Cristian Maior, a anunțat după 
întrevederea președintelui Klaus Iohannis cu omologul american, Donald Trump, 
că  ”în toamna acestui an România va găzdui un eveniment major de promovare 
comercială organizat de către Departamentul american al Comerțului, într-o acțiune 
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PRINCIPII DE FUNC{IONARE ROMANIAN TIMES

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

 Cqt despre materialele sosite la redac[ie, trebuie s] amintim  c], ele nu sunt 
restituibile.  A\a procedeaz] toate redac[iile din lume, indiferent de =nsemn]tatea lor 
jurnalistic] \i a\a proced]m \i noi.  
              Cristian Ioanide
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EDITOR / PUBLISHER  Monica LUBANOVICI
EDITOR / PUBLISHER   Gina  LUCESCU 
DIRECTOR  COORDONATOR: Nelu CIORBA
REDACTOR |EF:  Ema SOSNOVSCHI

Vasile Ghi[], Victor Martin. 

Consilier |tiin[e Politice \i Istoria Comunismului: 
Prof. Dr. Vladimir Tism]neanu 

Phone (503) 895-5171   -  E-mail romaniantimes@yahoo.com  -  www.romaniantimes.com

C
U

P
R

IN
S

București, gazda celui mai amplu eveniment comercial al SUA în regiune: ”Trade Winds”
Actualitate........................................................................................................ pag 2

Rebus
Victor Martin.......................................................................................................pag 4 

Escatologie
Nelu Ciorba.......................................................................................................pag 5

Cu ochelarii lui satan pe nas
Emanuel Pavel ..................................................................................................pag 6

Omul de dincolo de sine (7)
Slavomir Almăjan ............................................................................................pag 6

Democraţie  şi  derapaje: despre  lotul  fi inţelor de prisos
Angela Furtună .................................................................................................pag 7

23 August 1944 (2)
Lucia McNeff................................................................................................... pag 8

Ce ne mai îngrijorează
Andrei Pleșu......................................................................................................pag 9

DISTRIBUTIE: Lucia McNEFF

Bolșevism și realitate
Vladimir Tismăneanu.................................................................................... pag 10

Pagina Comunității din Sacramento
Festivalul Românesc din Sacramento.............................................................. pag 11

Pagina Comunității din Portland 
Identitatea (7).................................................................................................. pag 12

Pagina Comunității din Chicago
Lansare de carte Timișoara-Chicago ............................................................ pag 14

Pagina Comunității din Arizona
Inginer din Gorj a locuit trei luni în apartamentul actorului Bob Hope.............pag 16

Pagina Comunității din Atlanta
Helen, perla alpina a Georgiei......................................................................pag 17

Iisus Hristos este calea vieții generațiilor (6)
Aurel Sas..........................................................................................................pag 18

Când plânsul devine terapie
Ioan Sinitean...................................................................................................pag 19

Fondatori Mircea Lubanovici, Beni Lucescu și   Cristian Ioanide

mailto:romaniantimes@yahoo.com
http://www.romaniantimes.com/


Rebus4

ROMANIAN TIMES

Şi după cum toţi mor în ..., tot aşa, toţi vor învia în ...”
„Omul dintâi este din pământ, pământesc; omul al doilea este din cer”

  (1 Corinteni 15:22,47)

   
(Completaţi textul folosind soluţiile marcate cu raster)

Orizontal: 1) Societate de consum. 2) Patronul unei biserici creştine — Văzuţi cu gura 
căscată. 3) Recrut — Mai marele oraşului. 4) Inconstant în evoluţie —  Tip de atac aerian. 
5) Circulă cu maşina prin Sălaj — Făţarnic. 6) Are secretele ei — Staţiune în deşert. 7) 
Coroana creaţiunii lui Dumnezeu — ? — Unitate de teren. 8) Afecţiuni. 9) Abia ieşiţi din 
fabrică — Cartea cărţilor. 10) Stare de încordare psihică — Sprijinitor al culturii.

Vertical: 1) ?  2)  Învoială. 3) Situaţie de noncombat — Umbrelă de soare. 4)  Calitate 
de inventator. 5) A invada. 6) Adevărul spus de la început! — Stau la bloc! — A iubi 
ca în trecut. 7) Un lied care nu se mai termină! — Stea cu coadă. 8) A suferi — Graţie 
feminină. 9) Marcat artistic. 10) Ostăşesc. 

RECUNOAŞTEŢI  PERSONAJUL? (5) 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Dezlegarea careului din numărul precedent.

Orizontal: 1) AMENEMHAT – ACO. 2) SOLOMON - IOSIF 3) FII – OS – IEȘIRI. 4) ISAIA – GOSEN – T. 5) NECO – ARH – AERE. 6) T – 
HAMBARE – TER. 7) IBI – IIS – PLĂGI. 8) RAMSES – MOE – E. 9) EB – UL – HADAD – S. 10) IJC – SORA – CAI. 11). ALIAT – FE – B – RS. 12) 
FOLCLOR – BITIA 13) ANTI – PAHARNIC.

         Victor Martin

Reuniunea din 30 martie 2019 
a Consiliului European va avea loc la Sibiu

 Președintele României, domnul Klaus Iohannis, apreciază în mod deosebit mesajul 
de unitate a Uniunii Europene și de consolidare a proiectului european transmis de 
către Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, în discursul 
susținut în fața Parlamentului European miercuri, 13 septembrie a.c.
În comunicatul de presă emis de Administraţia Prezidenţială se arată faptul 
că:  „Țara noastră rămâne un partener profund atașat ideii europene și pe 
deplin implicat în eforturile de avansare a integrării, într-o formulă de unitate și 
coeziune, fără fragmentări în rândul statelor membre. Este angajamentul ferm 
al țării noastre de a contribui la consolidarea proiectului european, ca obiectiv 
strategic.
Președintele Klaus Iohannis salută propunerea Președintelui Jean-Claude Juncker 
de organizare a unei reuniuni a Consiliului European la Sibiu, în data de 30 
martie 2019, pe perioada exercitării de către România a Președinției Consiliului 
UE, summit care va viza chestiuni strategice privind viitorul Uniunii Europene. 
În timpul mandatului său la conducerea Consiliului Uniunii Europene, România 
va continua să acționeze ferm ca un partener activ, cu o abordare constructivă, 
unitară și pro-europeană în ceea ce privește măsurile care vor fi  adoptate și care 
vizează viitorul Uniunii Europene.
Președintele României apreciază, totodată, reiterarea sprijinului Comisiei 
Europene pentru aderarea țării noastre la Spațiul Schengen. De asemenea, 
Președintele Klaus Iohannis salută propunerea Președintelui Jean-Claude 
Juncker referitoare la crearea unui instrument de sprijin pentru țările membre ale 
Uniunii care aderă la Zona Euro. În acest fel, țara noastră va putea benefi cia de o 
importantă susținere în atingerea obiectivului strategic de adoptarea a monedei 
unice.”

Comunicatul de presă integral: www.presidency.ro

Ref: Finalizarea raportului Grupului de Experți Guvernamentali privind problematica 
transparenței cheltuielilor militare (GGE - Group of Government Experts on the UN 
Report on Military Expeditures, MILEX), prezidat de Reprezentantul Permanent al 
României la ONU.

În perioada octombrie 2016 - iulie 2017 s-au desfașurat la New York și, respectiv, Geneva, 
lucrările Grupului de Experți Guvernamentali privind problematica transparenței cheltuielilor 
militare (GGE - Group of Government Experts on the UN Report on Military Expeditures, 
MILEX). 

GGE a fost prezidat de Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion 
Jinga, și a reunit reprezentanți din următoarele state membre ONU: Angola, Argentina, China, 
El Salvador, Franța, Iran, Japonia, Lituania, Pakistan, România,  Federația Rusă, Spania, 
Statele Unite ale Americii și Tunisia. 

În urma unor negocieri intense și laborioase desfășurate pe parcursul a trei sesiuni, GGE a 
adoptat prin consens un raport privind transparența cheltuielilor militare, ce a fost prezentat 
Secretarului General al ONU, domnul Antonio Guterres, care l-a aprobat recent. Raportul 
GGE a fost transmis apoi Adunării Generale pentru a fi  adoptat sub forma unei rezoluții a 
ONU, în perioada celei de-a 72-a sesiuni care va începe la 12 septembrie 2017, la New York.

În scrisoarea sa către Adunarea Generală, Secretarul General al ONU amintește faptul că 
mecanismul privind promovarea transparenței cheltuielilor militare a fost creat în anul 1980 
cu scopul creșterii încrederii și reducerii riscului de confl icte, iar eforturile de consolidare a 
acestui mecanism capătă o semnifi cație sporită în perioada actuală, caracterizată de o creștere 
a cheltuielilor militare globale. Secretarul General multumește, totodată, ambasadorului Ion 
Jinga și remarcă faptul că raportul elaborat de grupul de experți guvernamentali condus de 
Reprezentantul Permanent al României la ONU conține o serie de recomandări importante 
pentru îmbunătățirea procesului de raportare și transparență a cheltuielilor militare.  
Agenda de lucru a GGE s-a concentrat pe analiza factorilor ce ar putea contribui la creșterea 
participării statelor membre ONU la mecanismul MILEX, precum și relevanța acestuia în 
context regional. Raportul produs de către GGE și recomandările incluse în cuprinsul acestuia 
permit actualizarea și îmbunătățirea mecanismului ONU privind transparența cheltuielilor 
militare. 
Din 1980 și până în prezent, a mai existat un singur GGE de evaluare a efi cienței mecanismului 
ONU privind raportarea cheltuielilor militare, care a funcționat în perioada 2010 - 2011 și a 
fost condus de către ambasadorul Germaniei la New York. 
Alegerea Reprezentantului Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, în 
calitate de președinte al Grupul de experți guvernamentali privind transparența cheltuielilor 
militare (MILEX), ce și-a desfășurat activitatea în perioada 2016 – 2017, a reprezentat 
o recunoaștere a contribuției constante pe care România o aduce la promovarea păcii și 
securității internaționale precum și la creșterea încrederii între state, la încurajarea unui climat 
de cooperare între state. A reprezentat, totodată, o reconfi rmare a atașamentului țării noastre 
față de folosirea instrumentelor diplomației multilaterale în soluționarea problemelor cu care 
se confruntă astăzi omenirea.

Comunicat remis de Misiunea permanentă a României pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite

COMUNICAT DE PRESĂ

Solicitarea României privind achiziţionarea de sisteme tip Lansator Multiplu de 
Rachete cu Bătaie Mare (High Mobility Artillery Rocket Systems – HIMARS) 
a primit aprobarea Congresului SUA, conform procedurilor standard americane, 
a anunţat Ministerul Apărării Naţionale (MApN). Programul se afl ă într-o etapă 
intermediară, după aprobarea Congresului SUA urmând să aibă loc discuţii şi 
negocieri de natură tehnică pentru stabilirea confi guraţiei fi nale a achiziţiei, dar 
şi opţiunile de transfer tehnologic şi implicarea industriei naţionale de apărare în 
furnizarea de echipamente necesare producţiei şi mentenanţei.

MApN: Congresul SUA a aprobat vânzarea 
sistemului de rachete HIMARS către România 

http://www.presidency.ro/
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Semne ale vremurilor
Profeție pentru august - septembrie 2017

 În general, publicațiile au un motto, care ar trebui să 
dea tonul materialului din conținut. Romanian Times, 
ca și revistă comunitară, este printre puținele publicații a 
căror motto este inspirat din Scriptură: ”Cercetați toate 
lucrurile și păstrați ce este bun” - citat al apostolului 
Pavel. Și aceasta dorim, ca materialele ce le selectăm în 
fi ecare ediție să fi e material de studiu, de cercetare pentru 
cititori și fi ecare să rămână cu ceva bun pentru ei și cei 
din jur. Suntem căutați, on line de peste 7000 de cititori 
în medie pe zi, pe care nu îi chemăm noi, ci ei caută 
materialele publicate, și avem convingerea că găsesc 

ceva bun, căutându-ne în fi ecare zi în acest număr frumos. 
   Publicația virtuală ”JewsNews.co.il”, are un motto interesant: ”It’s not news … 
unless it’s jews news” - ”Nu este știre … dacă nu este știre evreiască”. E puțin exagerat, 
dar are un sâmbure de adevăr. Istoria lumii se mișcă, fără să realizăm prea mult asta, în 
jurul centrului scoarței terestre, a Ierusalimului. 
 Pe data de 15 septembrie 2017 în publicația ”JewsNews.co.il”, la rubrica Diaspora, 
Sean Martin, aduce în relief o profeție scrisă de un rabin în anul 1894, cu privire la lunile 
august - septembrie 2017. S-au făcut multe referiri la aceste vremuri, pe care le trăim și 
s-au extins la nivelul unei erezii destul de mare și, anume că pe data de 23 septembrie 2017 
va avea lor Răpirea Bisericii. Scriu și public articolul de față cu câteva zile înaintea acestei 
zile, și la sfârșitul lunii profețite de rabinul Benjamin. Câteva aspecte care merită atenția, 
pentru că au fost mult mediate în sfera escatologică și le voi lua pe rând.
 Rabinul Benjamin a prezis că atunci când luna evreiască Elul - care are loc în 
jurul lunii august / septembrie și durează 29 de zile - începe cu o eclipsă totală de soare, 
atunci se vor petrece evenimente specifi ce fi ind un semn al timpurilor de sfârșit. O 
eclipsă totală a soarelui a avut loc pe 21 august 2017 și a fost vizibilă în Statele Unite, de la 
vest la est. Ceva și mai interesant a fost că rabinul Benjamin, a prezis, că în luna Elul, care 
începe cu eclipsa totală de soare, în aceiași parte a lumii vor avea loc dezastre naturale. 
Anul acesta luna Elul a început pe data de 21 august.
 Suntem martori că, în ultimele câteva săptămâni, uraganele Jose și Irma au 
provocat un dezastru asupra Americii, în timp ce au avut loc mai multe cutremure, în 
special puternicul cutremur 8.2 care a lovit Mexic pe 7 septembrie 2017, ceea ce adaugă 
combustibil la profeția rabinului.
 La nivel mondial scrie comentariul despre profeția rabinului vor ave loc 
amenințări de distrugere în masă din partea răsăritului. Amenințarea cu războiul 
nuclear continuă să apară asupra populației globului, deoarece Coreea de Nord, se laudă 
și continuă să își construiască arsenalul nuclear. La începutul acestei săptămâni, luni 11 
septembrie 2017, Pyongyang a testat o bombă cu hidrogen în cel mai puternic test nuclear 
până în prezent.
 În lucrarea sa din 1894, rabinul Benjamin a scris că atunci când luna Elul începe cu o 
eclipsă solare: “Este un semn rău pentru celelalte națiuni, datorită daunelor provocate 
de împărații din Est, și aducerea unor mari uragane și moarte a animalelor”.
 Cumularea și împlinirea celor trei profeții într-o lună este demn de cercetat și 
trebuie să ne dea de gândit. În același timp trebuie să evităm speculațiile.
 În primul rând eclipsa totală, am scris și în ediția din luna august 2017, a fost un 
eveniment ciclic care s-a întâmplat prin înțelepciunea Creatorului ce ne-a arătat cu câtă 
exactitate a creat El universul care-l ascultă întru-totul. În același timp, universul nostru, 
în timpul eclipsei, fi ind lipsit de lumina soarelui, în timpul zilei, a produs perturbări ale 
mersului normal al evenimentelor seismice. Uragane, în partea de sud ale Statelor Unite 
ale Americii se petrec, în fi ecare an, dar Irma a fost unic, în istorie.      
 Pentru cei care urmăriți rubrica de față, care, înainte era numită ”Mărul de Ceartă”, 
am prezentat de prin 2005 că între SEMNEle vremurilor sunt Erezii, Nenorociri Esticii, 
ridicarea Împăraților Răsăritului în vederea pregătirii Armaghedonului.  Privind 
harta lumii, la partea de răsărit al Ierusalimului, cu excepția Iordanului, care controlează 
Muntele Templului, țările Irak și Coreea încadrează zona împăraților Răsăritului, spre 
care se concentrează atenția lumii secolului XXI. Coreea de Nord lansează rachete foarte 
des, devenind un mare pericol pentru vecini, cât și pentru comunitatea internațională. 

Pagina realizată de Nelu Ciorba 

(continuare  în pagina 20)

Indiferent ce asigurări de apărare ne dă președintele Trump, americanii pe coasta de vest, 
special California sunt în stare de alertă. Sancțiunile impuse de ONU împotriva Coreei 
de Nord, sunt neaprobate de împărați ai Răsăritului, în special China și Rusia. Pe 
de altă Irakul tace, dar își dezvoltă arsenalul nuclear, devenind un mare pericol pentru 
viitor.   
 Ce a spus rabinul Beniamin în 1894, cu privirea la aglomerarea evenimentelor 
escatologice în perioada august-septembrie 2017 s-a împlinit sub ochii noștri. Ce va 
urma?

E posibil ca ziua de 23 Septembrie 2017 să fi e ziua 
Răpirii Bisericii?

 De vreo zece ani circulă teoria numită ”Semnul Apocaliptic 12” (Revelation 12 
Sign), care propagă ideea că necazul lui Iacov - cunoscut și ca Perioada de Necazul cel 
Mare - poate începe pe 23 septembrie 2017. Această teorie, promovată de un număr mare 
de teologi și organizații media, prezintă împlinirea literală a profeției făcute în Cartea 
Apocalipsa 12: 1-2, care se spune că va avea loc la această dată peste Ierusalim.
 Teoria ”Semnul Apocaliptic 12” propagă ideea că pe 23 Septembrie 2017 se 
vor vedea creștinii “demni” ridicați la cer de Isus, în timp ce cei rămași vor fi  lăsați să se 
confrunte cu sfârșitul lumii. Baza științifi că a teoriei este apariția unei “ o femeie învăluită 
în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap “. Realitatea 
este că, la această dată, 23 septembrie 2017, soarele va fi  în constelația Fecioara, împreună 
cu Luna lângă picioarele constelației Fecioarei. În același timp, planeta Jupiter va fi  în 
Constelația Fecioara, în timp ce planetele Venus, Marte și Mercur vor fi  deasupra și în 
dreapta Fecioarei în constelația Leu. Unii oameni de știință și teologi pretind că acest 
eveniment este foarte rar (presupus doar o dată la 7000 de ani) și că se presupune că este o 
împlinire a unui semn din Apocalipsa 12:1-2 =  În cer s-a arătat un semn mare: o femeie 
învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. Ea 
era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. 
 Teoria spune că avem aici o femeie (Fecioara) pe cer, împreună cu soarele și luna 
la picioarele ei. Practic, site-urile care promovează acest semn profetic afi rmă că există 
nouă stele în Leu, dar cu adăugarea celor trei planete (care apar ca stele strălucitoare), 
există 12 stele. Din moment ce Leul este în partea dreaptă superioară a capului Fecioarei, 
s-ar putea vedea acest lucru ca o coroană de 12 stele peste capul Fecioarei. 
 Fenomenul aranjării planetelor se poate întâmpla tot datorită înțelepciunii 
Creatorului. În primul rând, nu este nimic deosebit de neobișnuit cu privire la soare care 
apare în constelația Fecioară. Pe măsură ce orbităm, soarele în fi ecare an, trece prin cele 
12 constelații ale zodiacului, petrecând aproximativ o lună în fi ecare. Luna în care soarele 
apare în constelația Fecioara este în jurul valorii de echinocțiul de toamnă, de la mijlocul 
lui septembrie până la sfârșitul lunii octombrie. Nu este ceva neobișnuit să găsim luna 
lângă picioarele Fecioarei. Luna timp de 27 1/3 zile se învârte pe orbita pământul. Pentru 
o zi sau două în fi ecare septembrie sau octombrie, soarele apare în constelația Fecioara 
cu luna la picioarele ei, deci nu este ceva neobișnuit. Anul 2017 este deosebit, însă prin 
adăugarea planetei Jupiter la ecuație. Unii oameni susțin că în acest an Jupiter va fi  aproape 
de ceea ce se presupune a fi  pântecul Fecioarei, deci reprezintă copilul pe care femeia este 
pe cale să o nască. Jupiter are nevoie de aproape 12 ani pentru a orbita soarele, deci este 
perioada în care Jupiter se mișcă prin constelațiile zodiacale, petrecând aproximativ un 
an în fi ecare din ele. Un alt factor este adăugarea celor trei planete din constelația Leu, 
care părtinitorii teoriei spun că are deja 9 planete și care toate 12 vor fi  deasupra capului 
Fecioarei. 
 E extraordinar să privim măreția Creatorului.  ”Ridicați-vă ochii în sus și priviți! 
Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor? El le 
cheamă pe toate pe nume; așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește”. (Isaia 
40:26). 
 Erezia teoriei ”Semnul Apocalipsa 12” este fi xarea unei date precise referitor 
la evenimentele escatologice. 
 Urmărind evenimentele scrise în Apocalipsa, noi credem și mărturisim, că  
Răpirea Bisericii va fi  mult înainte de evenimentele din capitolul 12. Au fost și vor fi  
teorii, care de fapt sunt speculații sau așa le numesc în grupul de SEMNE ale vremurilor, 
EREZII. Domnul Isus a fost foarte specifi c și a spus, cu valabilitate pentru noi, azi: Tot 
așa, și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este 
chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până se vor întâmpla toate 
aceste lucruri.  Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Despre ziua 
aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai 
Tatăl. (Matei 24:33-36).

http://jewsnews.co.il/
http://jewsnews.co.il/
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CU OCHELARII LUI SATAN PE NAS
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Slavomir Alm]jan

Există, aproape în fi ecare mișcare or intenție a noastră, o tendință 
exprimată or sălășluind în chiar dincolo de cunoștința noastră, 
menită să ne ducă încă un pas dincolo, unde, sătui de limitele 
noastre, să mai regăsim o parte din noi, din natura divină pe 
care o cărăm în sufl etele noastre prin dorul nostru după Edenul 
pierdut… Este, cu alte cuvinte, dorul treceri noastre în dincolo 
de țărmurile sinelui spre limanul unei împliniri mult dorite.  
Căutarea împlinirii, deseori o noțiune total neînțeleasă, este 
văzută ca o călătorie fi e sucombată în labirintul propriei noastre 
fi ințe, fi e continuată într-un urcuș greu dar datător de nădejde prin 
ținta acesteia. În primul caz, necunoașterea propriilor limite, ne 
duce la eforturi titanice înspre atingerea punctului de “regăsire”.  
Ne creăm astfel o indentitate falsă, o iluzie care ne va hrăni doar 

pentru o perioada foarte scurtă. Atât de acută și de intensă este durerea descoperirii că nu există 
împlinire în omul în sine încât pentru unii efortul de a scăpa de această durere a dus la acțiuni 
extreme, cum ar fi  sinuciderea.  Budismul de altfel propune o cale al cărei sfârșit este Nirvana, 
starea în care omul nu mai are dorințe ori suferințe, în care omul  își pierde conștiința sinelui. 
Este starea a așa numitei “fericiri depline”.  Ceea ce această cale oferă este de fapt o autoanihilare 
prin suprimarea a tot ce este mai nobil ca resursă în fi ința umană.  Sunt de fapt elementele care 
defi nesc fi ința umană ca persoană, cele care sunt anihilate prin nirvana.  Care este fi nalitatea 
acestei stări pentru societate? Nu există nimic în fi losofi a nirvanei care să implice omul în ceva 
dincolo de sinele lui înspre ceva constructiv.  Omul, ca să folosesc o metaforă, devine o piatră 
de râu, rotundă si deseori plăcută la vedere dar care nu pate fi  parte din nici o zidire.
Împlinirea, dacă este să fi e găsită, nu poate fi  găsită în sine, ci în ceva dincolo, într-o cauză, 
într-un țel, când omul cu toate atributele personalității lui, este parte din ceva cu mult mai 
măreț… Omul se regăsește nu în sinele lui ci cu mult dincolo.  
Iubirea este mijlocul cel mai ilustrativ al regăsirii, al jubilării fi inței umane prin regăsirea 
dorințelor și a suferințelor și nu prin anihilarea lor.  Identitatea fi inței umane se cristalizează 
prin raportul de interdependență cu semenii. Emoțiile, dorințele, voința, nu sunt suprimate 
ci mai degrabă amplifi cate.  Ce ardere nobilă este trăirea intensă a fi inței umane într-o cauză 
care depășește limitele sinelui!  Obstacolele unității în Biserică au fost succint descrise în 
articolul precedent când vorbeam despre Biserică ilustrată ca Trup sau ca Zidire. Dragostea 
este liantul unității și lipsa acesteia este dușmanul ei.  Dragostea acoperă imperfecțiunile 
individului prin ansamblul zidirii sau al trupului… Ei bine, mă veți întreba, cum se 
integrează creștinul și implicit Biserica în ansamblul social al vremii când mai întotdeauna 
doctrina creștină este în direct confl ict cu tendințele gândirii unui sistem social în întregime 
secularizat? Iată ce spune Cuvântul în 2Cor 6:14:

Omul de dincolo de sine (7)

“Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între 
neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta lumina împreună cu întunericul?”
Cuvântul este tot atât de cert în Iacov 4:4:
“ Sufl ete preacurvare!  Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că 
cine vrea să fi e prieten cu lumea se face vrăjmaș cu dumnezeu.”
Cu toată vrăjmășia dintre felul de gândire al copiilor lui Dumnezeu și felul de gândire al 
lumii, dumnezeu nu a intenționat niciodată ca lumea și biserica deci si creștinii implicit să 
trăiască într-un permanent confl ict.
“ Nu întoarceți nimănui rău pentru rău.  Urmăriți ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.  
Dacă este cu putință, întrucăt atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii.”(Romani 12:17)
Domnul Isus nu lasă nici un loc de dubiu în ceea ce privește principiile trăirii creștinului 
într-o lume ca îi este ostilă:
“Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviți celui ce vă face rău.  Ci orișicui care te lovește peste 
obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt.  Orișicui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, 
lasă-i și cămașa…”(Matei 5:39,40)
Pe de o parte vedem cum vrăjmășia dintre Dumnezeu și lume nu poate fi  negată, dar în 
acelaș timp vedem ca există premizele necesare unei conviețuiri pașnice.  Pentru că starea 
de confl ict nu poate fi  evitată, confl ictul în sine poate fi  evitat și asta total pe cheltuiala 
creștinului.  Noi suntem chemați la pace și tot noi suntem plătitorii tributului păcii.  Aparent, 
termenii păcii ne sunt impuși de cei necredincioși dar în realitate termenii păcii sunt în 
totalitate impuși de noi.  Deși, într-o aparentă pace, facem concesii vrăjmașilor noștri, noi 
totuși ne găsim în toiul unui război cu mult mai mare care se va sfârși numai atunci când 
vom depune steagul victoriei totale la picioarele Domnului nostru Isus Cristos.
Domnul Isus Cristos a coborât printre noi ca un miel.  Sabia Lui împotriva lumii a fost 
iubirea. O iubire atât de mare și de minunată. Pe noi, după cuvântul Lui ne-a trimis în lume 
“ca pe niște oi în mijlocul lupilor”.  Singura  armă în confruntarea noastră cu lumea este 
tot iubirea, dragostea de oameni.   Noi nu ne înjugăm și nici nu părtășim cu lumea.  Noi 
nu suntem prieteni cu lumea pentru că prietenia cu ea ne-ar compromite statutul de “copii 
ai luminii”.  Noi iubim lumea prin adevărul pe care îl propovăduim înspre mântuirea ei 
sau judecată…
Din nefericire, râvna de a “câștiga sufl ete pentru Cristos” fără autoritatea Duhului ne 
duce deseori pe panta alunecoasă a compromisului.  Nouă ne e deseori frică să expunem 
adevărul curat al lui Dumnezeu pentru că acesta nu va fi  primit de mințile sofi sticate ale 
celor pe care vrem să- i câștigăm pentru Împărărăție.  Uităm că autoritatea pe care o avem 
în Cristos este doar prin Adevărul Lui pe care îl propovăduim.  Oh, nu avem nici o îndoială 
că acest Adevăr va suna ca o nebunie pentru cei înțelepți după felul lumii.  Dar știm că 
numai acest Adevăr, simplu și nealterat va atinge sufl etul omului pentru veșnicie.  Aici 
este harul credinței:  atât de simplist cum pare, adevărul lui Dumnezeu poate muia inimile 
cele mai împietrite și poate schimba mințile cele mai  sofi sticate… Apostolul Pavel este 
una din pildele cele mai vii al harului mântuitor al Adevărului… 
Cum poate relația noastră cu lumea să afecteze puterea unității în casa lui Dumnezeu?  Sa 
ne rugăm  ca, în articolul următor, Duhul Domnului să aducă mai multă lumină în această 
direcție…

America de Nord s-a trezit saptamanile trecute cu o 
noua criza – a ochelarilor. Mediatizat ca un eveniment 
ce nu trebuie ratat, eclipsa din August a adus cu ea lipsa 
echipamentelor destinate pentru a vizualiza in siguranta 
fenomenul astronomic. M-am bucurat ca nu e criza a 
ochelarilor de vedere ci doar a celor de eclipsa…Utilizator 
de ochelari pentru nevoile directe ale vietii am profi tat de 
situatie si m-am gandit cum ar fi  sa traiesti intr-o lume 
oarba sau sa folosesti dioptrii necorespunzatoare. Lumea 
nu e oarba, este aproape orbita de propria imagine sau de 
ce mai sclipeste prin jur. Stiu, afi rmatia este discutabila insa 
cred ca traim in varii situatii, in contexte in care suntem 
(dis)pusi a vedea realitatea printr-o lentila ce deformeaza, 
oboseste, cea a diavolului. 

Ochelarii diavolului de obicei au functia de a redimesiona, de a vedea un lucru/fenomen, 
o situatie nu  in parametrii reali. De exemplu, pe plan spiritual cu ochelarii diavolului pe 
nas vezi un pacat precum ceva scuzabil, de inteles, de neobservat  iar lucruri ce nu merita 
mentionate sunt exacerbate, supradimensionate, pentru a umple golul de informatie. 
Satan ne alimenteaza cu minciuni si ne pacaleste simtul moral, denaturandu-l. De fapt 
chiar actiunea in care suntem invitati sa intelegem lumea(ca sistem), lucrurile din jur prin 
ochealrii sai este o ispita generalizata ce are efecte la nivel personal si colectiv.

Satan intotdeauna va fi  preocupat sa focalizeze atentia noastra pe ceea ce aduce placere 
imediata si nu pe greutatea/durerea  ce decurge din pacat, din actiunea indreptata impotriva 
codului moral ce a guvernat Universul.
Aidoma unui peste ce gandeste placut despre o momeala ce o vede plutind prin apa, la el 
patim si noi. Gandim ca e “dulce” despre situatia in care am avem ceva ce nu e al nostru 
prin mijloace normale.  Intotdeauna ni se pune inainte cat de bine ar fi  daca…si niciodata 
nu ni se spune ce rau ar fi  daca…

Miopia este evidenta. Prin ochelarii diavolului pacatul este mereu vazut ca o situatia 
minimala la inceput, o problema personala, ceva privat ce nu are o mare importanta.  
Fiecare lucru ce este infaptuit impotriva caracterului moral ce vine de la Dumnezeu e un 
lucru grav, ce trebuie sa ne sperie prin gravitatea lui. Nu conteaza ca numai noi stim, sau ca 
se mai intampla si la altii dar “nimeni” nu-I vede sau condamna…toate aceste “justifi cari” 
arata fractura logica  a unei distorsiuni optice fata unui pacat indreptat impotriva unor 
principii ce vin dinspre Dumnezeu, Creatorul intregului Univers.

 
Tot ceea ce crede ca nu se vede va fi  contabilizat in momentul in care vom sta in fata 
tronului de judecta al lui Dumnezeu. Atunci cele mai ascunse ganduri, cele mai soptite 
vorbe vor fi  amplifi ate spre rusinea si condamnarea noastra. 
Aceasta miopie la cere ne predispune satan in momentele in care ii folosim  ochelarii 
de vedere are o legatura directa cu fi nalitatea actiunilor intreprinse pe baza unei analize 
defi ciente, gresite. Cel Rau vrea sa intelegem ca actiunile noastre au consecinte minore 
sau foarte indepartate ce pot eventual uitate. 
Asa a fost de la inceput. In Eden cand Eva i-a spus ce va pati daca va raspunde favorabil 
invitatiei sale, Satan a fost rapid si efi cient in a-I spune ca nu exista o consecinta: cu 
siguranta nu ve-ti muri- nu se va intampla nimic groaznic. Realitatea acelui moment o 
stim acum…sau o ignoram acum.

Diavolul ne pune sa ne uitam pe partea gresita a telescopului ce indepartaeza obiectele 
si nu le apropie. 

Chiar daca sunt intarziate pentru o vreme consecintele pacatului nemarturisit vor lovi 
fara speranta. Toti oamenii ce nu cred despre realitatea unei zile de judecata pentru 
fi ecare pamantean nu sunt nimic altceva decat membri in corul universalist al carui 
dirijor, satan, le amplifi ca vocea in ecoul negarii judecatii.

Pacatul duce la moarte intr-o forma sau alta (Rom. 6:16).

Ochelarii Diavolului nu au de a face doar cu pacatul si consecintele lui. Au de a face cu 
modul  in care Dumnezeu vrea sa intelegem lucrurile despre pacat si tensiunea existenta 
intre dragoste/har si ura/neiertare. 

Diavolul deformeaza Harul lui Dumnezeu si-l face chestionabil, de necrezut, 
indoielnic. 
Iuda, apostolul vorbeste despre cei ce deformeaza harul lui Dumnezeu intr-o maniera 
senzuala si apoi intr-o negarea a lucrarii de rascumparare ce a fost infaptuita de Domnul 
Isus Christos. Ii este negata lucrarea si pozitia lui Christos in ansamablul Harului ce ni 
se ofera de a fi  iertati si de a acepta prin credinta si cu pocainta salvarea ce vine de la 
Dumnezeu.

Satan foloseste oameni religiosi pentru a infl eunta perceptia corecta despre Harul lui 
Dumnezeu inducand spectacole ce nu au nimic de a face cu credinciosia si bunatatea lui 
Dumnezeu.

VA URMA
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„Trăim sub domnia lor de cap pătrat.” (Monica Lovinescu)

               A fi  un critic onest al regimurilor totalitare nu e un 
fapt demodat. Dimpotrivă. În ultima vreme, pe măsură 
ce regimurile de la vârf derapează antidemocratic, 
revine necesitatea conștiinței și a spiritului civic. Din 
păcate, ca de obicei, intelighentsia românească lasă de 
dorit. Răul de ieri se repetă azi. Neo-extremismele se 
cuibăresc în comunitățile de oameni, pradă haosului 
și debusolării, propagandelor și politrucilor noului 
război.
               România ceauşistă a fost ţara în care orice 
intelect posedând un IQ înalt şi o conştiinţă clară a 
libertăţii umane era considerat un duşman al regimului; 
mai mult, în România de atunci, orice copil, orice 
elev sau student olimpic devenise un inamic personal 
al Dictatorului dacă nu i se subordona, deci – în 
eventualitatea că aspira la evoluţie şi nu la servitute 
– copilul eminent trebuia eliminat, pentru ca Puterea 
comunistă dinastică să se perpetueze liniştită prin 
supremaţia nivelării mentale a tuturor mediocrilor, prin 
primatul lozincard al limbii de lemn şi al vâscozităţii 
morale, dar în acordurile poeţilor de curte şi în arpegiile 
tranchilizante ale propagandei. România ceauşistă 
preluase multe metode din proiectul leninist, din cel 
bolşevic şi din cel stalinist. România de azi alunecă 
înspre aceleaşi realităţi ce păruseră apuse. 
        E o lume în care trebuie să continuăm să existăm, 
să inventăm, să gândim şi să scriem. Să acceptăm 
şansele (atunci când apar) dar să refuzăm, din nou, 
mutilările. Să căutăm soluţii, societăţi corecte, binele 
public şi binele personal. Chiar dacă vom ajunge la 
capătul vieţii tot săraci şi goniţi din lume, dar bogaţi în 
virtute şi stăpâni pe ideea de destin. Asumându-l. 

Mă întreb adesea care este motorul ce pune în 
mişcare starea aceasta de perpetuă căutare (în fapt, 
adâncă neodihnă) a inovaţiei, a găsirii unor expresivităţi 
autentice, a plăsmuirii de idei şi expresii. Creaţia este 
atât de consomptivă, încât te invită la alegeri brutale: a 
scrie versus a trăi (cel mai adesea, acestea sunt, pur şi 
simplu, raporturile ce se instituie, încât fi inţa ajunge să 
concureze autorul, care are nevoie de acelaşi timp real 
pe care îl arde şi omul).

Înainte de 1989, îmi puneam, la fel ca mulţi alţi 
trăitori în ultimii ani ai dictaturii, problema de a anihila 
cu orice mijloace autorul, care şi-a interzis să publice 
în presa şi în periodicele vremii, pentru ca nici omul, 
sincer întrutorul, să nu fi e obligat să-şi trădeze ideile 
şi convingerile. Spaima de a-l etala pe autor era cu 
atât mai mare cu cât autorul era asmiliat cu sinceritate 
de către om şi era foarte determinat să inventeze o 
altă lume foarte orientată împotriva culturii ofi ciale. 
Aşadar, sub totalitarism, fi inţa se irosea, prin tentativele 
cotidiene de a-l submina pe creatorul (el însuşi autolitic 
prin rezistenţa la sistem, dar liber sub dictatură) ce nu 
contenea, totuşi, să plăsmuiască şi să scrie pe ascuns, 
doar pentru el. Alternativa la genocidul lent şi rece 
existent în societatea ceauşistă nu părea, în interior, 
decât sinuciderea, care putea fi  lentă sau brutală.

Acest mecanism – care nu a guvernat numai 
viaţa mea, ci atâtea alte destine irosite şi distruse de 
ceauşism – a lăsat în urmă multă cenuşă, un  holocaust 
al fi inţelor de prisos: fi inţa şi autorul, deopotrivă 
autoexilându-se în lumea închisă a refuzului realităţii 
totalitare, piereau încet, prin implozie în propria 
lume sublimă, interioară, alternativă, neîmpărtăşită. 
Monica Lovinescu spunea că, adesea, opera unui 
scriitor condamnat să trăiască într-un regim totalitar 
constă din însăşi construirea propriei verticalităţi şi 
rezistenţe, din proiectarea unei arhitecturi sufl eteşti 
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şi mentale severe, sobre, pentru conservarea demnităţii 
şi a conştiinţei libere, nealterate de presiunea ofi cială. 
Pe de altă parte, merită menţionate cuvintele pe care 
Soljeniţîn le-a spus la revenirea în Rusia natală, în 
1994, după exilul său american ce urmase deportărilor 
siberiene : « excesul de îngrădire a libertăţilor nu este 
bun – de aceea am devenit, în 1945, în Rusia Sovietelor, 
un disident anticomunist ; dar nici excesul de libertate nu 
este bun – de aceea am devenit, în exilul meu din SUA, 
şi un critic al democraţiilor ultraliberale. Omenirea ar 
trebui să inventeze altceva ». 

Generaţia mea a dat cei mai recenţi oameni care 
au suferit de pe urma botniţei ideologice şi a chiuretajului 
mental dintr-o dictatură din Est. În fapt, suferinţele nu 
veneau  din cauza violenţei fi zice, ca în anii ’50, cât a celei 
mentale, spirituale şi afective, ca produs secretat continuu 
de propaganda şi de mecanismele spălării creierului din 
perioada Războiului Rece. Iar marginalitatea noatră 
politică, prin neimplicarea în structurile PCR, atrăgea 
toate formele de excomunicare şi de ratare socială, 
materială şi profesională. Am rămas verticali, în ciuda 
faptului că  societatea românescă ne-a respins valoarea, 
munca şi vocaţia occidentală democrată, reducându-
ne la condiţia de carne de tun a ceauşismului dement 
şi la statutul de băieţi buni la toate pe terenul societăţii 
multilateral dezvoltate. Ne-am irosit carierele, ne-am 
irosit bucuriile unei existenţe normale, am fost opriţi din 
evoluţie, prin neaderarea noastră la partidul comunist dar 
şi prin formele noastre surde de rezistenţă şi de sfi dare. 
Generaţia noastră nu a prins ameninţările temniţelor, dar 
temniţa morală şi antiselecţia operată asupra noastră, 
ca indivizi neînregimentaţi, a fost tot o formă de atac la 
libertatea umană şi la condiţia demnă, fi nalmente tot o 
formă de asasinat. Una subtilă şi foarte sigură. În fond, 
vieţile noastre – ale celor care nu am reuşit să ne exilăm 
în Lumea Liberă  pentru a ne salva – au format o masă de 
manevră pentru nişte politruci demenţi pe mâna cărora se 
afl a soarta ţării ; am fost masa de manevră reprezentată 
de eternele cozi făcute de oamenii oneşti la magazinele 
politicului absurd, cel care anihila în anii ceauşismului 
– prin lozinci şi prin strategii cincinale – exact destinul 
uman al oamenilor valoroşi reali şi destinul României.

Poate că tocmai de aceea, astăzi, cu ultimele 
puteri, cei care sunt conştienţi de gravitatea pericolului 
totalitar ce revine în Europa şi în alte părţi ale lumii 
(a fi  conştient – a fi  responsabil, cf. Ana Blandiana) 
predică prob logicile şi fi losofi ile realităţii apte să 
alimenteze dreptul fi ecărui om de a avea propriul proiect 
de libertate. E un fin de siècle întârziat ce ne ameninţă 
pe toţi, prin reiterarea ascensiunilor extremismului şi a 
politicilor genocidale, deşi păruse un început de mileniu 
mai amiabil cu existenţa umană.

Câtă nevoie de proiecte proprii, ultraliberale, are 
democraţia fi ravă românească! Dar mai ales cât este 
ea de vulnerabilă în faţa noilor ameninţări. Veritabile 
execuţii, la zi, ale fi inţelor de prisos din ultimul lot… 
Modalităţile prin care societatea românească restalinizată 
ne-a sacrifi cat ŞI pe noi, neînregimentaţii, fi inţele de 
prisos şi părinţii decreţeilor, seamănă izbitor de mult cu 
procedeele obsedantului deceniu, ale căror victime, afl ate 
în ţară sau în exil, vorbesc prin literatura memoriilor care 
a cucerit spaţiul public european în ultimele decenii. Într-
un fel, drumul parcurs de noi aici continuă calea celor 
jertfi ţi în închisorile staliniste sau alungaţi în exil : e 
totuna cu parcursul ce întroduce în abator individul liber, 
e totuna cu drumul ce-l împinge pe omul cel frumos - 
în nevinovăţia lui tragică – către poarta cea îngustă a 
martirajului, aruncându-l în închisoarea cea de toate zilele 
a victimelor răului politic totalitar şi proiectând asupra 
tuturor, prin literatură, ca pe un fascicul de lumină, o 
întrebare care i-a guvernat existenţa, precum interogaţia 
prin care Monica Lovinescu fi xează nordul etic al lumii 
româneşti, strâns legat de cel est-etic: „E oare mai bine 
să-ţi petreci viaţa având dreptate împotriva tuturor,  sau 
greşind alături de toţi?” 

E oare mai bine să consimţi la restalinizarea 
României şi a Estului, la revenirea extremismului, de 
stânga sau de dreapta, prin noile forme de totalitarism, 
tipice societăților mafi ot-oligarhice ? Întrebarea aceasta 
e mereu actuală, de peste un sfert de veac…

 Angela FURTUNĂ
Septembrie 2017
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Centenar 2018

Cetatea de Scaun a Sucevei

Cetatea Sucevei, construită la sfârşitul secolului al 
XIV-lea în apropierea oraşului medieval Suceava, a 
fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de 
aproape 200 de ani, astăzi un monument istoric de nivel 
naţional.

Ansamblul arhitectonic medieval, alcătuit din castel şi 
ziduri de apărare, a fost consolidat şi completat în cadrul 
uni vast proiect cu fi nanţare în perioada 2011-2015, 
redându-i aspectul impunător, intrat în legendă, dar şi 
subtila strălucire princiară din trecut.

În anul 2016 a fost realizată în Cetatea Sucevei 
prima expoziţie permanentă care ilustrează teme de 
mare interes pentru public, precum prima şi cea mai 
cuprinzătoare prezentare a armelor medievale din 
Moldova, a blazoanelor domnilor şi boierilor moldoveni 
din secolele XIV – XVII sau Tezaurul medieval al 
Moldovei. Lapidariul recompune pentru prima dată cea 
mai completă imagine a Cetăţii Sucevei, evidențiind 
sistemele constructive şi decoraţia arhitecturală, 
dominate în secolul XV de variate teme ale goticului. 
Utilităţi domestice medievale, precum sobele de teracotă, 
combină absolut surprinzător şi elegant motive decorative 
locale cu cele central-europene. Sistemele multimedia 
cu tematică istorică medievală şi proiecţiile video cu 
subiecte legate de istoria cetăţii reprezintă o noutate 
expoziţională în România. Cele mai bine receptate de 
către publicul vizitator sunt cartea interactivă de istorie 
medievală a Moldovei – Străinii despre noi şi proiecţia 
video Cronica Cetăţii Sucevei, reconstituind o lume 
surprinzătoare şi vie, îndepărtată şi totuşi foarte reală, 
având sentimentul puternic că povestea Cetății continua 
prin cei de azi și de mâine, la infi nit. 
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La 23 martie 1944, în timp ce Ion Antonescu era în 
vizit] oficială în Germania, regele Mihai l-a trimis pe 
generalul Constantin S]n]tescu  s] îi sondeze pe 
militarii de pe lângă  Ministerul de R]zboi \i Marele Stat 
Major despre care se credea c] sunt  opozan[i ai lui 
Antonescu,  dac] erau dispu\i  s] treac] la ac[iune,  
îns] rezultatul a fost dezam]gitor, iar  doua  zi a primit  
vizita unui general, care a argumentat c] nu venise 
momentul unei lovituri de stat. Dup] câteva zile, a avut  
loc un prânz de lucru cu Antonescu, în cadrul c]ruia 
regele Mihai  \i-a dat seama c] nu are rost s] încerce 
s]-l conving] pe șeful  guvernului  de oportunitatea 
schimb]rii orient]rii  externe a []rii. În contextul sosirii  
unui  ultimatum de predare din partea Alia[ilor, regele 
le-a cerut  liderilor politici s] =\i asume responsabilitatea 
de a se pronunța pentru pace, caz în care el i-ar fi cerut 
public lui Antonescu demisia. Acest  lucru îns] nu s-a 
întâmplat, iar regele, deziluzionat, s-a convins c]  avea 
nevoie pentru schimbarea lui Antonescu de armat], 
care, în urma unui tur de sondare al lui S]n]tescu din 
mai 1944, nu considera c] venise momentul.

În august 1944, regele Mihai  a sesizat  un moment  
bun pentru lovitura de stat, întrucât Germania retr]sese  
divizia de tancuri  Gross Deutschland  de pe frontul 
românesc,  în contextul  în care armata sovietic] se 
regrupa de câteva luni pe linia frontului \i putea porni, 
în orice moment, un mare atac . Serviciile secrete \i 
poli[ia secret] german] deveniser] suspicioase, iar 
regina mam]  Elena a fost interogat] de poli[ia secret] 
german],  f]r]  a dezv]lui  c] ar avea cuno\tin[] de 
planurile fiului ei. Ca s] sl]beasc] suspiciunile,  acesta 
a plecat, între 16-18 august, la o vân]toare, r]mânând 
într-o a\teptare discret] pentru urm]toarele două zile, 
la Sinaia.

În cursul zilei de 20 august, regelui i-a parvenit  vestea 
c] ru\ii lansaser] atacul asupra frontului, a\a c]  a 
plecat  la volanul ma\inii  Lincoln spre Bucure\ti,  înso[it 
de secretarul Mircea Ionni[iu, de aghiotantul Emilian 
Ionescu \i de generalul Gheorghe Mihail, consilierul s]
u pe probleme militare.  La Casa Nouă  a avut  loc o 
întâlnire a regelui cu liderii militari, care s-au pronun[at  
în favoarea loviturii; printre ei era \i colonelul Dumitru 

(continuare din numarul trecut)

 

D]m]ceanu, comandantul garnizoanei Bucure\ti. La 
întâlnire au participat \i Constantin  S]n]tescu,  Ioan 
Mocsony-Stârcea, Grigore Niculescu-Buze\ti, Mircea 
Ionni[iu, generalii Gheorghe Mihail \i  Aurel Aldea. D]
m]ceanu  a fost întrebat de cât timp avea nevoie s]  
strâng] trupe pentru a ocupa puncte strategice din ora\ 
\i a r]spuns c] are nevoie de cinci zile, data loviturii fiind 
stabilit], în consecin[], pentru 26 august. În seara zilei 
de 21 august a avut loc o întâlnire cu liderii politici (Iuliu 
Maniu, Constantin  I. C. Br]tianu (Dinu), Titel Petrescu 
\i Lucre[iu P]tr]\canu), în care participan[ii s-au pus 
de acord  asupra planului  stabilit  în seara anterioar]. 
Regele i-a delegat pe Maniu \i P]tr]\canu s] formuleze 
lista de mini\tri pentru noul guvern, pân] pe data de 
23 august.  Mocsoni-Styrcea, care era func[ionar la 
Ministerul Afacerilor Str]ine, s-a deplasat  în aceea\i 
sear] la Snagov, la sediul ministerului, unde a petrecut 
noaptea criptând cele dou] telegrame ale comploti\tilor 
pentru Ankara.  În diminea[a zilei de 22 august, înainte 
de a se întoarce la Bucure\ti, a hot]rât s] înoate în 
lac \i s-a întâlnit cu secretarul general al ministerului,  
Davidescu, care l-a informat c] Antonescu se întorcea 
în seara zilei curente de pe front \i avea s] p]r]seasc] 
a doua zi Bucure\tiul, ceea ce ar fi lichidat planurile 
loviturii. Fiind informat despre aceste lucruri, data a fost 
mutat], de urgen[],  de rege pe 23 august, f]r] a mai fi 
consulta[i liderii politici
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Casa Nouă, casa din spatele Palatului Regal unde a avut 
loc arestarea mare\alului Antonescu.

Palatul Regal din Bucure\ti (fotografie din 1941) este 
locul unde au fost arestate personajele-cheie ale 
regimului Antonescu \i unde regele a alc]tuit noul 
guvern.  Ion Antonescu \i Mihai Antonescu fuseser] 
aresta[i anterior \i erau [inu[i în Casa Nou], vila din 
proximitatea palatului care a fost distrus] în zilele urm]
toare de bombardamentele germane.

În discu[ia ce a urmat \i care a durat peste o or], Ion 
Antonescu a refuzat s] accepte ie\irea din r]zboi  
justificându-\i refuzul prin „cuvântul de ofi[er” dat lui Adolf 
Hitler c] va merge al]turi de el pân] la cap]t. Regele s-a 
v]zut nevoit  s] foloseasc] parola „Dac] lucrurile stau 
a\a, atunci nu ne mai rămâne nimic de f]cut!” pentru a 
chema ofi[erii care s]-l aresteze pe general. În orele ce 
au urmat, au fost convocate la Palat  toate persoanele 
de încredere ale lui Ion Antonescu. To[i  s-au conformat 
\i au fost aresta[i, cu excep[ia lui Eugen Cristescu, \eful 
Siguran[ei; acesta a fost arestat dup] alte câteva zile.

La Palat au fost chema[i \i liderii partidelor democratice, 
Constantin I.C. Br]tianu, Iuliu Maniu \i Constantin Titel-
Petrescu, precum \i Lucre[iu P]tr]\canu, cel considerat  
a fi persoana de contact cu Partidul Comunist. Primii trei, 
însă, nu au fost de g]sit (nu se a\teptau ca evenimentele 
s] fie înaintate cu trei zile). Astfel, primul care s-a prezentat  
la Palat  a fost P]tr]\canu, dup] ce noul guvern fusese 
deja alc]tuit  din persoane de încredere ale regelui Mihai, 
în timp ce liderii politici primiser]  în guvern titlul de mini\
tri f]r] portofoliu. Întrucât g]rzile preg]tite de rege \i de 
Maniu nu erau nici ele disponibile rapid, singura mili[ie 
care s] poat] p]zi  pe cei aresta[i  a fost cea a comuni\
tilor organiza[i  de Emil Bodn]ra\, fapt exploatat  de 
propaganda comunist] ulterioară. Înainte de ora 20:00, 
regele a înregistrat un mesaj  pentru [ar], ce avea s] fie 
difuzat  la radio la ora 22, în care a anun[at  schimbarea 
guvernului \i trecerea de partea Alia[ilor. Solidaritatea 
cu regele a fost general], to[i ofi[erii importan[i fiind de 
partea acestuia. Dup] difuzarea mesajului la radio,  au 
izbucnit demonstra[ii populare de entuziasm.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a 
avertizat că omenirea a ajuns în cel mai periculos 
punct la scara unei generații, cele trei mari probe 
cărora trebuie să le facă față lumea fi ind ambițiile 
nucleare ale Coreei de Nord, amenințările teroriste, 
dar și aspirațiile militare moscovite care visează la 
prestigiul sovietic apus odată cu destrămarea URSS-
ului, a completat acesta, potrivit Newsweek.
Toate aceste pericole sunt cu atât mai complicate, 
cu cât au loc „în același timp”. „Avem proliferarea 
armelor de distrugere în masă în Coreea de Nord, 
avem teroriști, avem instabilitate și avem o Rusie mult 
mai agresivă. Este o lume mult mai periculoasă”, a 
afi rmat Jens Stoltenberg în cadrul unei vizite făcute 
trupelor britanice staționate în Estonia.
Înaltul ofi cial NATO a invocat și exercițiul Zapad 
2017, care va începe joi, 14 septembrie, fi ind cel mai 
amplu exercițiu al Rusiei de la fi nalul Războiului 
Rece, reiterând îngrijorarea sa privind numărul real 
al trupelor care vor fi  desfășurate la granița Alianței 
Nord-Atlantice.
„Rusia a spus că vor fi  sub 13.000. Ne-au informat la 
consiliul NATO-Rusia în urmă cu câteva săptămâni. 
Informația ne-a fost utilă, dar când Rusia zice că 
vor fi  mai puțin 13.000 de trupe, nu întotdeauna să 
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devodește să fi e așa. Am văzut acest lucru la Zapad 
2009 și 2013. Au participat mult mai multe trupe”, a 
subliniat Stoltenberg.
Aceste exerciţii, cunoscute sub numele de Exerciţiile 
Zapad (Vest), au loc odată la patru ani, fi ind o tradiţie 
din vremea Uniunii Sovietice, readusă la viaţă de 
actualul preşedinte rus, Vladimir Putin.
De la reluarea dialogului sub egida Consiliului, NATO 
și Rusia au instituit regula informărilor reciproce 
cu privire la exerciții militare și desfășurări de forțe, 
întocmai pentru a asigura o transparență și o reducere 
a riscurilor.

Secretarul britanic al Apărării, 
despre amplul exercițiu militar 

Zapad, desfășurat de Rusia: 
Este o provocare îndreptată 

împotriva Vestului 

Rusia testează Occidentul prin desfășurarea celor mai 
ample exerciții militare din ultimii patru ani în fl ancul 
estic al NATO, a precizat ministrul Apărării al Marii 
Britanii, Michael Fallon.
„Aceste exerciţii sunt proiectate să ne provoace, iar 
intenţia lor este de a ne testa capacitatea noastră de 
apărare şi din acest motiv trebuie să fi m puternici”, a 
declarat Fallon în cadrul unui interviu acordat postului 
BBC. „Rusia ne testează, şi nu doar prin aceste exerciţii, 

(continuare in pagina 11)
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Ce ne mai îngrijorează
de Andrei PLEȘU

Domnul Liviu Dragnea - şi nu numai el 
- se declară îngrijorat de presiunea pusă 
de „unele ambasade“ (mai ales de cea a 
Statelor Unite) asupra suveranităţii noastre. 
Cum îşi permit să ne certe, să ne avertizeze, 
să se amestece în „treburili interne“? Mîine-
poimîine o să ne interzică şi să gîndim… 
(Dar cum să interzici ceva care se întîmplă 
oricum rar, incoerent şi indescifrabil?).

Există, e drept, şi „analişti” mai „nuanţaţi”. 
Unul dintre ei e supărat pe ambasadorul 
american, dar îşi scoate pălăria dinaintea 
celui britanic. În realitate, între toate 
comunicatele diplomatice nu există decît 
unele diferenţe de limbaj şi, ca să zicem 
aşa, de compoziţie. Şi SUA, şi Marea 

Britanie spun exact acelaşi lucru, numai 
că partenerul nostru transatlantic recurge la 
formula „suntem îngrijoraţi…”, iar vecinii 
noştri insulari preferă „sperăm că…” Cu 
alte cuvinte, unul spune „ne temem că 
s-ar putea întîmpla să…”, în vreme ce 
celălalt spune „sperăm că nu se va întîmpla 
să…” Dar şi unul, şi celălalt atrag atenţia 
asupra unui risc, socotit de amîndoi drept 
primejdios pentru independenţa justiţiei şi 
pentru statul de drept.

Evident, asta nu înseamnă că dl Liviu 
Dragnea n-are dreptul să fi e îngrijorat. 
Contează, totuşi, ce anume te îngrijorează şi, 
mai ales, care sunt „priorităţile” neliniştilor 
tale. Pentru că, pînă la americani, te dau de 
ruşine ai tăi. Nu mă pronunţ în chestiuni 
tehnice, despre care n-am nici destule 
informaţii, nici destulă competenţă. Dacă 
e vorba, de pildă, de pensii, salarii, accize, 
impozite şi chiar şi de unele detalii ale 
„reformei” legislative, tot ce pot spune, 
de pe margine, e că văd mereu ba paşi 
înainte, ba paşi înapoi, ba salturi laterale, ba 
bîlbîieli semeţe, ba promisiuni şmechere, 
ba prudenţe nebuloase, ba sofi sme, ba 
minciuni, ba nepricepere, ba tupeu… Eu 
unul, să am o răspundere politică de vîrf, 
aş fi , în acest context, destul de îngrijorat. 
Dar m-ar îngrijora şi să am, la Învăţămînt, 

un ministru de inconsistenţa băţoasă a dlui 
Liviu Pop: neinstruit, arbitrar, nepriceput, 
cu un portret de expert în „munca de jos”. 
M-ar îngrijora şi să am, la Cultură, un 
administrator de tabloide, iar la Agricultură, 
un personaj comic, în tradiţia celebrului 
Zăroni, de pe vrema lui Petru Groza. N-aş 
dormi liniştit nici să ştiu că am dat poliţia 
ţării pe mîna unei doamne care, pînă să 
ajungă ministru de Interne, s-a distins în 
diverse funcţii de ghişeu şi ca secretară de 
şcoală generală la Videle. Mi-ar fi  destul 
de jenă şi să fi u reprezentat, tot timpul, 
la diverse televiziuni, de bojocii făloşi, 
îndelung exersaţi în materie de mîrlănie, ai 
unui Codrin Ştefănescu, sau de sufi cienţa 
provincială, de ştab fără dubii, a unui Eugen 
Nicolicea. Aş fi  stingherit şi de limbile 
străine ale dnei Olguţa Vasilescu, şi de 
frăţia electorală cu o carcasă vidă, cum este 
dl Tăriceanu, cel care, între altele, a reuşit să 
trimită în Parlamentul European o cucoană 
(agramat) volubilă şi mîndră de sine cum 
e Maria Grapini. Et j`en passe... Dacă aş fi  
un politician cît de cît subtil şi responsabil, 
m-ar îngrijora şi să văd că fostul meu şef, 
prieten şi prim-ministru Victor Ponta vrea 
să-şi facă un partid nou, „de opoziţie”, 
dar şi că opoziţia propriu-zisă este atît 
de precară, încît nu mă poate ajuta să mă 
profi lez viguros (prin contrast) pe scena 

publică. Fără opoziţie, orice partid, oricît 
de „votat” (de 3 milioane din 19, totuşi!) 
se sleieşte… Sau îşi produce, din interior, 
propria opoziţie, ceea ce nu e un semn de 
autoritate, disciplină şi solidaritate politică.

Dar dl Dragnea nu are asemena griji. 
Problema dlui Dragnea sunt americanii, 
„colonialiştii”, sorosiştii, oculta care îl 
invidiază şi îl sapă. Nu îl îngrijorează situaţia 
spitalelor, lipsa autostrăzilor, abundenţa 
doctoratelor false pe fondul unui învăţămînt 
falimentar şi cîte şi mai cîte, trăite, pe pielea 
proprie, de cetăţeanul de rînd, neinteresant 
altfel decît ca pion în aritmetica electorală. 
Într-un fel, îl înţeleg: e mult mai la îndemînă, 
mai rentabil politic, să te războieşti cu 
„aroganţa” vecinului, decît cu netrebnicia 
din ograda proprie. De „publicul” autohton 
se îngrijesc televiziunile, furnizoare 
harnice de scandaluri (bîrfi toare), „bombe” 
(fîsîite), „catastrofe” (de operetă), reportaje 
şi profeţii „incendiare”, „cutremurătoare”, 
„senzaţionale”, „înspăimîntătoare”, 
„fascinante”, „fără precedent”. Ne distrăm. 
Şi dacă n-ar fi  americanii şi Uniunea 
Europeană ne-am distra şi mai bine…

4.09.2017 /adevarul.ro

Ambasadorul României în 
Statele Unite ale Americii, 
George Cristian Maior, a 
avut o întâlnire cu R. James 
Woosley Jr., fost director 
al CIA (Agenția Centrală 
de Informații a SUA), a 
anunțat marți ambasada 
de la Washington.

Cu acest prilej, cei doi 
interlocutori au discutat 
despre temele principale 
afl ate pe agenda 
Parteneriatului Strategic 

De la o vreme, fi ecare dintre noi are dreptul (dacă nu 
chiar obligaţia) să-şi reevalueze capitalul de energie şi 
priorităţile profesionale (proiectele), în vederea unei 
lucide administrări a intervalului de timp pe care mai 
poate conta. Constantin Noica ne-a spus odată, asaltat 
cum era, în anii din urmă, de nenumărate solicitări că, 
la un moment dat, eşti îndreptăţit „să te preferi“.

De la o vreme, fi ecare dintre noi are dreptul (dacă nu 
chiar obligaţia) să-şi reevalueze capitalul de energie şi 
priorităţile profesionale (proiectele), în vederea unei 
lucide administrări a intervalului de timp pe care mai 
poate conta. Constantin Noica ne-a spus odată, asaltat 
cum era, în anii din urmă, de nenumărate solicitări că, 
la un moment dat, eşti îndreptăţit „să te preferi“.

Păstrînd proporţiile, mi-am spus şi eu că, ajuns în 
pragul vîrstei de 70 de ani, îmi pot permite să mă întreb 
ce mai am de făcut, în ce proiect vreau să-mi investesc 
puterea de muncă de-acum înainte. Mărturisesc că am 
un asemenea proiect şi mă gîndesc, puţin răutăcios, 
că prefer să-mi închei viaţa încercînd să-l duc la bun 
sfîrşit, decît comentînd, săptămînal, (şi, oricum, fără 
nici un rezultat) isprăvile unor personaje despre care, 
probabil, peste 10-15 ani, nimeni nu-şi va mai aminti 
nimic. Nu regret cei cîţiva ani în care m-am străduit, pe 
blogul adevarul.ro, să rămîn „în priză“ cu evenimentele 
cotidiene. A fost o experienţă utilă, un exerciţiu civic şi 
stilistic, din care am avut mai curînd de cîştigat. Nu 
pot decît să mulţumesc redacţiei pentru ospitalitate şi 
cooperare. Mulţumesc şi cititorilor mei, mai numeroşi 
decît mi-aş fi  închipuit, pentru atenţia cu care m-au 
onorat. Mulţumesc, de asemenea, forumiştilor care 
mi-au însoţit, frecvent, articolele cu comentarii ce 
depăşeau, adesea, cu mult, profi lul autorului şi hotarele 
temelor abordate. Am simţit, mai tot timpul, că textul 
meu nu era decît un prilej pentru o dezbatere mai 
largă, devenită pentru unii (fi e şi sub pseudonim) o 
preocupare constantă, un efort harnic de autodefi nire şi 
autopromovare. Nu pot decît să mă bucur că am jucat, 
astfel, un rol de „catalizator“, chiar dacă, din cînd în 
cînd, am ieşit serios tăvălit din această confruntare.

După cum v-aţi dat deja seama, postarea de faţă este 
un cordial „La revedere!“ Nu e, totuşi, o „demisie“, 
un fel de a evacua perspectiva oricărei întîlniri cu 
viaţa cotidiană, cu publicul, cu gazetăria. Păstrez, din 
loialitate pentru revista pe care am înfi inţat-o acum 
aproape 25 de ani, rubrica de la Dilema Veche. Nu 

Ambasadorul George Cristian 
Maior s-a întâlnit cu fostul 

director al CIA James Woosley 

Rămâne pe altă dată

exclud un „din cînd în cînd“ publicistic, atunci cînd 
mă voi simţi îndemnat - sau constrîns de contextul 
imediat - să-mi dau cu părerea. Ceea ce se suspendă 
este ritmicitatea săptămînală, obligativitatea de a 
„produce“ fără apetit, repetitiv, chiar cînd nimic 
nu mă provoacă acut, chiar cînd nu mă mai simt 
motivat, imperativ, să intervin. Nu cred că am 
păcătuit, în genere, prin izolare în „turnul de fi ldeş“. 
Am asumat, în mai multe rînduri, funcţii publice, 
m-am străduit, după 1989, să particip direct la 
treburile interne şi externe, cu rezultate pe care nu 
eu sînt chemat să le califi c. („Onorabile“ zic unii, 
„nule“ zic alţii, „penibile“ etc.). Am fost trecut, 
totuşi, la rubrica „sinecurişti“, deşi nu-mi amintesc 
să fi  încasat vreodată bani pentru nimic... În rest, îi 
asigur pe cei care mă detestă, cu argumente, uneori, 
inanalizabile, că sînt departe de a fi  încîntat de mine 
însumi. Fiecare îşi ştie mai bine defectele decît i le 
ştiu duşmanii... 

Aşadar, la revedere! Îi rog pe cei care îmi atribuie 
încă o şansă de creativitate, să-mi ţină pumnii: mă 
voi strădui să nu stau degeaba. Cei care nu dau doi 
bani pe ideile şi pe moralitatea mea vor scăpa, prin 
pasul pe care îl fac înapoi, de iritarea (sau furia!) 
asociate, de-atîta vreme, cu sunetul glasului meu. 
Vă doresc tuturor o viaţă împlinită, nervi buni 
pentru a trece, igienic, prin tribulaţiunile istoriei 
noastre contemporane şi cît mai mult umor! 

P.S. Nu mă pot abţine să fac trei precizări, chiar dacă 
poate părea meschin într-un ceas al „despărţirii“. 1. 
Cei de pe forum care şi-au imaginat că „cenzura“ 
postărilor lor era „opera“ mea s-au înşelat. 
Administrarea blogului a revenit întotdeauna, integral, 
redacţiei. 2. Unii par să creadă că nu suport „critica“. 
E fals. Ceea ce nu suport e atacul obsesiv, fără 
argumente, grosolănia pură, injuria de cartier. Dacă 
mi se demonstrează, calm, articulat, civilizat, că sînt 
bou, ciulesc urechile. Dar dacă nu mi se spune decît 
„boule!“ mă cam plictisesc. Genul ăsta de „critică“ 
nu provoacă o necesară, severă, autoevaluare, sau un 
dialog reciproc îmbogăţitor. Tot ce poţi spune e: „Ba 
p`a mă-tii!“. Ceea ce nu prea stimulează conversaţia... 
În sfîrşit (3), ideea, lansată de un „simpatizant“, că am 
fost plătit cu 5.000 de euro pe articol e suprarealistă! 
Nu că nu mi-ar fi  plăcut...

 Andrei PLEȘU 11.09.2017 /adevarul.ro

dintre SUA si România. De asemenea, au fost abordate riscurile 
de securitate aferente fl ancului estic al NATO, precum și 
oportunitățile deosebite de extindere a parteneriatului româno-
american pe fondul relațiilor diplomatice excelente dintre cele 
doua țări, precizează sursa citată.

Ambasadorul României la Washington, George Cristian 
Maior, a fost decorat recent cu Ordinul Earl Warren de către 
directorul CIA, Michael Pompeo. Distincţia i-a fost oferită 
pentru „parteneriatul deosebit cu Statele Unite şi excepţionala 
viziune de conducere de care a dat dovadă cât a fost director al 
Serviciului Român de Informaţii”.

”Suntem un stat cu puternice valențe transatlantice. Ăsta este 
și mesajul pe care l-a dus foarte clar și inteligent președintele 
Iohannis în contextul vizitei efectuate în SUA. Suntem un 
membru activ al Uniunii Europene, promovăm această relație 
care este vitală pentru ordinea democratică globală UE-SUA 
și cred că în acest context, și mai ales având în vedere și 
provocarea generată de Brexit, rolul nostru strategic va crește 
și în Uniunea Europeană, inclusiv în raport de comunicarea cu 
Statele Unite. Deci avem un teren de oportunități majore. Să 
le jucăm inteligent și bineînțeles cu resurse alocate serios de 
administrația românească în acest sens”, a mai declarat recent 
George Cristian Maior, prezent fi ind la Reuniunea Anuală a 
Diplomației Române.

 11.09.2017 /caleaeuropeana.ro
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Bolșevism și realitate

Viziuni revoluționare antitetice: „A devenit curând limpede ce fel de oameni erau 
atrași către fi ecare din cele două facțiuni: menșevicii atrași de majoritatea intelectualilor 
marxiști în capitale; ei au avut, de asemenea, un succes neîndoios printre proletarii mai 
pricepuți; principalii aderenți ai bolșevicilor erau în fapt membrii de comitet, adică 
funcționarii de partid provinciali, profesioniștii revoluției. Aceștia erau constituiți în 
mare din intelectuali de un tip cu totul diferit—nu profesori de marxism academic sau 
studenți, ci oameni care se dedicaseră în mod irevocabil profesiunii lor—revoluția. A 
fost în mare parte acest factor cel căruia Lenin i-a atașat o semnifi cație enormă și pe 
care l-a numit «fermentul revoluției»; a fost această secțiune cea pe care a consolidat-o 
Bogdanov, cu sprijinul activ al tânărului Kamenev și al altora, în faimosul Birou 
al Comitetelor Majorității care avea să-i furnizeze lui Lenin și armata. ...Trăsătura 
dominantă a caracterului său, cea care a reprezentat cam jumătate din alcătuirea sa, a 
fost voința lui...” (Anatoli Lunacearski, Siluete revoluționare, 23 martie 1923)

Născut Vladimir Ilici Ulianov pe 22 aprilie 1870, la Simbirsk, Imperiul rus, Lenin s-a stins 
ca președinte al Consiliului Comisarilor Poporului (guvernul bolșevic) pe 21 ianuarie 
1924. Născut Iuli Osipovici Țederbaum pe 24 noiembrie 1873 la Constantinopol, Iulius 
Martov a murit ca socialist democrat în exil pe data de 4 aprilie 1923, la Schömberg, 
Calw (Germania). Înainte de ruptură, care a fost mai degrabă ideologică decât 
personală, Martov fusese unul din cei mai apropiați prieteni ai lui Lenin. Cât îl privește 
pe intelectualul bolșevic Anatoli Lunacearski, Comisarul Poporului pentru Instrucția 
Publică al lui Lenin (da, existau câțiva intelectuali în acea sectă mesianică!), acesta s-a 
născut pe 23 noiembrie 1875 în Poltava, Ucraina, și a murit pe 26 decembrie 1933 în 
Menton, Franța. Altfel, cel mai probabil, ar fi  pierit și el în vâltoarea Marii Terori... 

Secolul XX: Mitul cetății asediate a fost deslușit de Lenin însuși, explicit, direct și 
apodictic—„Acțiunea istorică nu este o plimbare pe Nevski Prospekt, spunea marele 
revoluționar rus Cernîșevski. Un revoluționar n-ar fi  «de acord» cu o revoluție proletară 
doar «cu condiția» ca aceasta să meargă ușor și lin, cu condiția să existe, încă de la bun 
început, o acțiune combinată din partea proletarilor din diferite țări, să existe garanții 
împotriva înfrângerii, sau ca drumul revoluției să fi e larg, liber și drept, sau că nu va 
fi  nevoie în marșul către victorie de multe victime, sau să «aștepți momentul oportun 
într-o cetate asediată», să o apuci de-a lungul unor extrem de înguste, impracticabile, 
vijelioase și periculoase poteci de munte. O asemenea persoană nu este un revoluționar, 
nu s-a eliberat pe sine de pedanteria intelectualilor burghezi; o asemenea persoană va 
fi  mereu înclinată să ajungă în tabăra burgheziei contrarevoluționare, precum ai noștri 
socialiști revoluționari (eserii) de dreapta, menșevicii și (deși mult mai rar) eserii de 
stânga”. (V.I. Lenin, „Scrisoare către muncitorii americani”, scrisă în 20 august 1918 și 
publicată pentru prima dată în Pravda, Nr. 178 din 22 august 1918). 

Minima moralia: „Că omul este o realitate, omenirea o abstracțiune; că oamenii nu pot 
fi  tratați drept unități în operații de aritmetică politică pentru că ei se poartă ca simboluri 
pentru zero și infi nit care dislocă toate operațiile matematice; că scopul justifi că 
mijloacele doar în cadre foarte înguste; că etica nu este o funcție a utilității sociale, iar 
toleranța nu este un sentiment burghez mărunt, ci forța gravitațională care ține civilizația 
pe orbită”.—Arthur Koestler, The God That Failed (Zeul care a dat greș)

Fenomenul Gorbaciov și factorul uman 

europalibera.org/ 12.09.2017

Cu ani în urmă, fosta ambasadoare 
cehoslovacă la Washington și fostă 
purtătoare de cuvânt a Cartei 77, Rita 
Klímová (1931—1993), îmi povestea 
despre rolul lui Mihail Gorbaciov în 
facilitarea, ori, dacă vreți, înlesnirea 
transformării revoluționare din 1989: „El nu 
a fost o condiție sufi cientă, dar cu siguranță 
una necesară”. Rita fusese căsătorită cu 
Zdeněk Mlynář (1930—1997), unul din 
ideologii de vârf ai Primăverii de la Praga și 
fostul coleg de cameră al lui Gorbaciov în 
perioada studiilor de drept de la Moscova. 
Reputatul politolog american William 
Taubman a publicat în 2004 o formidabilă 
biografi e a lui Nikita Sergheevici 
[Hrușciov] (Khrushchev: The Man and 

His Era, W. W. Norton & Company, 
2004). El recidivează în această toamnă cu 
extraordinara poveste a vieții și timpurilor 
lui Mihail Sergheevici [Gorbaciov] 
(Gorbachev: His Life and Times, Simon & 
Schuster, 2017), o carte despre rolul ideilor 
în istorie și despre transformarea unui om 
din aparatcicul leninist al tinereții într-un 
susținător al pluralismului și libertății. În 
absența apostaților, tiranii ar domni pentru 
totdeauna. 

William Taubman mai publicase în ianuarie 
1990, împreună cu soția sa Jane (care este 
și biografa regizoarei Kira Muratova), o 
minunată carte intitulată Moscow Spring 
(Primăvara de la Moscova). Ambii trăiseră 
și relataseră cât se poate de captivant despre 
acea perioadă când pragul posibilului 
începea să fi e trecut în fi ecare zi, uneori 
din oră în oră. „Vor publica ei Întuneric la 
amiază?” Da, au făcut-o. „Vor publica ei 
Arhipelagul Gulag?” Da, au făcut-o.
O glumă care circula în întregul Bloc sovietic 
la acea vreme surprindea esența celui de-al 
doilea, cel defi nitiv, Dezgheț: „Care este 
diferența dintre Primăvara de la Praga și 
perestroika lui Gorbaciov?” „Douăzeci de 
ani...” Pionier al studiilor despre Gorbaciov, 
politologul de la Oxford Archie Brown scria 

despre „The Gorbachev Factor” (Factorul 
Gorbaciov). Aluzia la romanul din 1978 al 
lui Graham Greene, The Human Factor, 
este inconfundabilă. Iar acum, William 
Taubman revine în atenție cu detalii 
psihologice indispensabile menite să 
explice de ce anume s-a angajat ultimul 
secretar general al PCUS într-un efort 
donchișotesc eroic de a rezolva cvadratura 
cercului politicii sovietice.
Este o carte care va face carieră în studiile 
sovietologice și despre care au apărut deja 
recenzii favorabile din partea unora din 
cele mai respectate nume ale disciplinei. 
Istoricul britanic Robert Service, de pildă, 
actualmente senior fellow la Hoover 
Institution/Stanford, biograf al lui Lenin, 
Stalin și Troțki, scria în urmă cu câteva zile 
că unul din paradoxurile istoriei sovietice 
este „faptul că Mihail Gorbaciov, care 
a făcut mai mult ca orice alt lider de la 
Kremlin spre a-și arăta latura personală
lumii spectatoare, și-a ocolit biografi i”. Și, 
continuă profesorul emerit de istorie rusă 
de la Oxford, „nimeni înaintea lui William 
Taubman nu a reușit un portret psihologic 
atât de profund... Taubman și-a dedicat 
mulți ani strângând informații direct de la 
sursă, de la omul însuși. Trebuie că nu i-a 
fost ușor. Când l-am întâlnit pe Gorbaciov 

România și Statele Unite au marcat anul 
acesta cea de-a șasea aniversare a semnării, 
la Washington, la 13 septembrie 2011, 
a Declarației Comune privind Parteneriatul 
Strategic pentru Secolul XXI dintre 
România şi Statele Unite ale Americii, în 
condițiile în care, în acest an, Parteneriatul 
Strategic dintre România și SUA a celebrat 
20 de ani de la lansare.

România și SUA  - șase ani de la 
semnarea Declarației Comune privind 

Parteneriatul Strategic 

la începutul anilor 1990, mi-am distrus și-
așa subțirea șansă de a-l face să se deschidă 
atunci când i-am menționat că fac cercetare 
despre Lenin. Gorbaciov a închis pe loc 
ceea ce a simțit că poate fi  o conversație 
stingheritoare. Taubman, pe de altă parte, 
i-a câștigat lui Gorbaciov cooperarea 
totală, chiar dacă omul însuși îl avertizase, 
«Gorbaciov este greu de înțeles»”.

William Taubman a scris o carte care 
încearcă să răspundă —și pare că o face cel 
mai bine din toate până acum— la întrebarea 
pe care o lansează legitim și David E. 
Hoffman în recenzia sa din Washington 
Post: „Cum anume a fost posibil ca un fi u 
de țărani dintr-o îndepărtată provincie a 
Uniunii Sovietice, care a ajuns la Moscova 
la Universitatea de Stat «arătând și sunând 
precum un mujic», care a devenit șef regional 
al partidului comunist la Stavropol, un 
protejat al liderului KGB Iuri Andropov și 
care a continuat să «țină volume însemnate 
din operele complete ale lui Lenin pe birou», 
să treacă Uniunea Sovietică peste abis, să 
pună capăt Războiului Rece și să înfrângă 
chiar ideologia comunistă pe care o studiase 
atât de silitor în cărțile lui Lenin?”

Vladimir Tismăneanu  / europalibera.org/ 11.09.2017

Declaraţia Comună reprezintă un punct de referinţă important pentru Parteneriatul 
nostru strategic, stabilind cadrul pentru cooperarea şi coordonarea în creștere dintre 
România și SUA, în vederea promovării securităţii, democraţiei, bunei-guvernări, 
oportunităţilor oferite de economia de piaţă şi a schimburilor culturale.

Declarația Comună a fost semnată cu prilejul vizitei președintelui României, Traian 
Băsescu, la Washington, și a întrevederii avute cu omologul său american, Barack 
Obama. În același context a fost semnat Acordul între România şi Statele Unite 
ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor 
balistice al Statelor Unite în România de către ministrul Afacerilor Externe, 
Teodor Baconschi, și secretarul de stat al SUA, Hillary Clinton. Sistemul antirachetă 
a fost inaugurat pe 12 mai 2016.

În contextul adoptării Declaraţiei Comune, s-a decis constituirea unui Grup de 
lucru (Task Force) pentru implementarea principiilor convenite în cadrul acestui 
document. Prima reuniune a Task Force-ului româno-american a avut loc la 31 
octombrie 2012.

La șase ani distanță de la acel moment, grupul de lucru al parteneriatului bilateral 
româno-american (Task Force) a înregistrat deja cinci reuniuni anuale comune, iar 
facilitatea antirachetă de la Deveselu, demers strategic important pentru apărarea 
comunității euro-atlantice de amenințarea balistică, este operațională din anul 2016.

La momentul actual, în cadrul Task Force-ului sunt operaţionale 5 structuri 
sectoriale de lucru: Grupul de lucru pe probleme consulare, inclusiv problematica 
vizelor, Grupul de lucru pe probleme economice şi comerciale, Grupul de lucru pe 
dimensiunea educaţiei, ştiinţei,cercetării-inovării, cooperării tehnologice şi culturii, 
Grupul de lucru pe problematica securităţii cibernetice, respectiv Grupul de lucru 
dedicat securităţii energetice. Din Task Force fac parte reprezentanţi ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului 
Justiţiei, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, precum şi ai Ambasadei SUA şi agenţiilor guvernamentale americane 
reprezentate la Bucureşti. 13.09.2017 caleaeuropeana.ro

http://europalibera.org/
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http://caleaeuropeana.ro/
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SACRAMENTOSACRAMENTO

Festivalul Romanesc din Sacramento, 
prilej de bucurie si voie buna pentru toata lumea

In fi ecare an, Romanian Community Center of 
Sacramento (RCCS) organizeaza Festivalul Romanesc 
care aduna cateva mii de romani si americani veniti 
din toata California, dar si din alte state din USA. Anul 
acesta, Festivalul Romanesc cu tema Mihai Eminescu 
va avea loc pe 30 septembrie 2017 la Royer Parc in 
Roseville, CA.

Ca la fi ecare Festival unde se canta, se danseaza si se 
manaca romaneste si anul acesta vom avea cantece 
si voie buna, dupa cum ne asigura dna Abigaila 
Budac, Presedinte RCCS. La aceasta sarbatoare pur 
romaneasca se vor servit produse specifi ce bucatariei 
romanesti, ca la mama lor acasa. Bucatele traditionale 
romanesti pregatite de bucatarii nostri renumiti de la 
Biserica Ortodoxa Invierera Domnului din Sacramento, 
s-au dovedit a fi  foarte solicitate de romanii amatori de 
produse autohtone dar si de americani. Nu vor lipsi 

binecunoscutii mititei, sarmalele, carnati cu varza si 
mamaliguta, adevarati ambasadori culinari prezenti la 
festival. Sa nu uitam dulciurile, delicioasele prajituri 
cremsnit, savarine sau amandine, care sunt la mare 
cautare printre amatorii de delicatese pur romanesti, si 
care se termina primele, chiar inainte de mici.

Festivalul isi deschide portile la ora 12:00 cu un 
programul artistic diversifi cat. Programul  folcloric 
este cel care atrage ca un magnet oamenii la scena, 
unde se incinge hora romaneasca. Anul acesta ii avem 
ca invitati pe Aurora si Sandel Mihai din Romania. Tot 
din Romania vine si actrita romano-canadiana Claudia 
Motea, iar ca invitat special este si Alexandru Mihu. 
Muzica usoara romaneasca nu va lipsi si se va face 
auzita prin vocea inconfundabila a Abigailei Budac si 
a altor artisti locali.

Printre atractiile festivalului vor fi  prezentarea de costume 
populare traditionale romanesti gazduita ca in fi ecare an de 
Maria si Nelu Cirstea, si intalnirea cu scriitorii de origine 
romana din California, care au posibilitatea sa-si prezinte 
cartile si sa vorbeasca direct cu publicul. In trecut, prezenta 
Aurei Imbarus cu cartea “Out of the Trasylvania night” si 
a lui Viorel Vintila cu “De prin State adunate” au reusit sa 
adune in jurul lor iubitorii de carte.

Programul artistic, mancarea buna, surprizele, buna 
dispozitie si intalnirea cu prietenii fac ca Festivalul 
Romanesc sa aiba succes an de an, iar publicul generos 
sa vina cu placere si nerabdare. Va invitam si pe dvoastra 
sa sarbatorim si sa ne bucuram impreuna de traditiilor 
romanesti si de prietenii nostri romani si americani. 

Prof.univ.dr.Ruxandra Vidu
Vicepresedinte RCCS

ci cu fi ecare oportunitate. Observăm o Rusie mult mai agresivă. Trebuie 
să fi m capabili să răspundem acestor provocări”, a completat acesta.
Ofi cialul britanic a afi rmat că peste 100.000 de militari aparținând Rusiei 
și Belarusului sunt prezenți la granițele NATO, venind să întărească 
precizările omologului său german, care a subliniat săptămâna trecută că 
un astfel de număr ar putea fi  detașat de Kremlin și Minsk ca urmare a 
exercițiului Zapad. Rusia a negat în repetate rânduri acuzațiile care i se 
aduc, spunând că exercițiul amintit mai sus este unul pur defensiv, şi că nu 
prevăd participarea decât a unui total de 13,000 de militari.
Anexarea Peninsulei Crimeea şi implicarea în estul Ucrainei au răcit 
relaţiile dintre Rusia şi statele occidentale, ce şi-au exprimat deseori 
îngrijorarea faţă de aceste exerciţii militare. Secretarul general al NATO, 
Jens Stoltenberg, a declarat pentru BBC că Rusia ar trebui să permită 
prezenţa observatorilor din partea NATO la aceste operaţiuni, în acord 
cu regulile în vigoare ce stipulează prezenţa observatorilor la exerciţiile 
majore.
„Am observat în trecut că Rusia foloseşte aceste exerciţii militare majore 
pentru a masca sau ca precursoare pentru operaţiuni militare agresive 
împotriva statelor vecine”, a afi rmat Stoltenberg.
„Acest lucru s-a întâmplat în anul 2008 în Georgia când au invadat această 
ţară, şi din nou în anul 2014 când au anexat în mod ilegal Crimeea. Din 
aceste motive cerem Rusiei să fi e complet transparentă”.
Aceste exerciţii, cunoscute sub numele de Exerciţiile Zapad (Vest), au loc 
odată la patru ani, fi ind o tradiţie din vremea Uniunii Sovietice, readusă la 
viaţă de actualul preşedinte rus, Vladimir Putin.
De la reluarea dialogului sub egida Consiliului, NATO și Rusia au 
instituit regula informărilor reciproce cu privire la exerciții militare și 
desfășurări de forțe, întocmai pentru a asigura o transparență și o reducere 
a riscurilor.

(continuare  din pagina 8)

Secretarul britanic al Apărării, despre amplul 
exercițiu militar Zapad ...

11.09.2017 caleaeuropeana.ro

NATIONAL PARKS
FREE ENTRANCE IN THE FOLLOWING DAYS:

September 30
November 11-12

WASHINGTON STATE PARKS
FREE ENTRANCE IN THE FOLLOWING DAYS:

September 30
November 11
November 24
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Sindromul cumpărării compulsive și hoarding

Sindromul cumpărăturilor compulsive și hoarding, 
sunt și acestea arme ale celui rău, ca să ne împiedice de a ne 
bucura de la lucrurile pe care Dumnezeu le are pentru noi. 
Aceasta este o problem reală, o boală a sufl etului. Dumnezeu 
vrea ca să ne bucurăm de roadele muncii noastre, nu să fi m 
controlați de lucrurile materiale care să ne ia tot timpul și 
energia. Noi nu trebuie să ne folosim resursele fi nanciare 
doar să acumulăm de dragul de a acumula. Domnul Isus a 
murit ca să ne elibereze și de aceste adicții. Domnul vrea ca 
noi să avem ordine în inima și mediul nostru înconjurător. 
Dacă nu mai ai loc să calci în casă de lucruri, dacă nu poți să 
arunci lucrurile de care nu mai ai nevoie, dacă în continuu 
cumperi diferite produse doar că ți se pare că sunt la un preț 
bun sau îți atrag privirea, ai nevoie de ajutor ca să te oprești. 
Găsește pe cineva matur în credință care să se roage, să 
postească cu tine ca tu să poți să înlocuiește acest obicei 
distructiv cu alte activități constructive.  

A cumpăra pe credit /  Cum să scăpăm de datorii

Biblia este sursa învățăturilor pentru toate aspectele 
vieții și existenței noastre pe acest pământ. Mă minunez de 
faptul că unii necreștinii recunosc și folosesc principiile Biblie 
în afaceri, relații personale sau sfaturi practice. Principii de 
bază pentru administrarea banilor sunt: a aveau un buget 
(Luca 14), a plăti datoriile și a nu te împrumuta (Proverbe 
22:7), a te înconjura cu oameni de caracter (1 Corinteni 
15:33), a economisi bani și a investi (Proverbe 21:22) și a fi  
generos (1 Corinteni 15:33).  Unul dintre cei mai competenți 
oameni care discută administrarea banilor din perspectiva 
Bibliei, este Dave Ramsey. Cursurile lui Dave Ramsey, sunt 
bazate principiile Biblice și experimentate de el și familia 
lui în mod personal. De la eșec fi nanciar și căsătorie pe 
cale de divorț a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu în mod 
personal și să studieze principiile Biblie despre bani și să le 
pună în practică. Mulți creștini și necreștini au benfi ciat de 
aceste cursuri și nu numai că au găsit libertate fi nanciară dar 
mulți și-au salvat căsătoriile sau au ajuns să devină creștini. 
Am vizionat aceste cursuri în casa mea cu alți prieteni și 
împreună cu copiii (sunt și cursuri speciale pentru copii). 
Aș recomanda ca aceste seminare de Dave Ramsey să fi e 
parte din biblioteca fi ecărei Biserici. Recomand fi ecăruia 
cel puțin să asculte gratis pe youtube, seminariile acestea, 
dacă nu pot să-și permită să le cumpere. 

Mândria, Aroganța și Etichetarea

În primii ani trăiți în America, am condus o mașină 
veche de peste 10 ani. Chiar după ce ne-am cumpărat 
un Adult Family Home, nu am simțit deloc nevoia să ne 
cumpărăm o altă mașină. Când a venit al doilea copil îmi 
era greu să pun scaunul copilului în mașină, iar mașina se 
tot strica, așa că ne-am cumpărat o mașină mai mare și mai 
nouă. Comparativ cu mașina pe care o aveam, această nouă 
mașină, Honda Odossey, cu doar 2 ani vechime, era într-o 
stare mecanică și estetică mult mai bună. Prima remarcă 
primită de la o prietenă a fost aceasta: “În sfârșit ai intrat și 
tu în rând cu lumea.” Șocant, nu-i așa?  Oare în ce categorie 
am fost până atunci pentru ea? Acum, aveam mai multă 
valoare? Greșit! Valoarea noastră o dă Domnul Isus. Toți 
am fost cumpărați cu același preț, sângele Domnului Isus. 
Toți suntem creați după chipul și asemănarea Lui. 

A discrimina, a eticheta, a te uita de sus la cineva 
care e mai sărac ca tine, nu vine de la Dumnezeu ci de 
la cel rău. “ Frica de Domnul este urârea răului;trufi a şi 
mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă – iată ce urăsc eu.” 
(Proverbe 8:13).  Biblia ne spune că mândria merge înaintea 
căderii. Această practică este condamnată în Biblie în mod 
repetat. Valoarea fi ecărui om nu este dată de ceea ce are sau 
nu are, ci de cine suntem, adică de identitatea noastră în 

Dumnezeu. Nu te lăsa înjosit de nimeni. Nimeni nu are 
dreptul să-ți diminueze valoarea, să te facă să te simți mai 
prejos sau inferior. Dumnezeu spune despre tine că ești 
copilul Lui preaiubit, lumina ochilor Lui, vrednic ca El 
să moară pentru tine. Ascută-L și crede-L pe Dumnezeu. 
În spatele discriminării stă Diavolul. El vrea să distrugă 
imaginea oamenilor și să ne facă să avem sentimente 
de inferioritate și de depresie. Bogăția adevărată este 
în relația ta cu Domnul Isus și cei dragi pe care El ia 
pus în viața ta. Mașina, casa, gașca de oameni “cool”, 
silueta, abilitățile de tot felul la care poate tânjești ca 
să îți de-a semnifi cație nu vor face altceva decât să te 
dezamăgească. Nu uita că Diavolul este un mincinos, iar 
scopul lui este să distrugă chiar și pe creștini. 

Dacă ai căzut în păcatul mândrie aroganței și 
etichetării, cere Domnului să te ierte și să te ajute să 
vezi fi ecare om cum îi vede Domnul Isus. Îi vei face 
Domnului atâta bucurie când te vei purta chiar și cu cei 
mai neînsemnați oameni cu respect. Dacă vezi pe cineva 
fi ind înjosit de alții, ajută-l și apără-l . În urmă cu 18 ani, 
când încă locuiam în România, am avut oportunitatea să 
devenim foster parents pentru un băiețel abandonat în 
spital de mama lui. Îl chema Sami și avea 2 luni, la fel 
ca primul nostru băiețel. Consider o mare binecuvântare 
că acest copilaș a fost adoptat în Statele Unite și nu și-a 
continuat viața într-un orfelinat, sau mai rău. Remarci de 
genul: “Alt copil nu ați găsit decât pe țiganul asta?” sau 
“ Nu veniți la noi ziua, că vă văd vecinii cu țiganul asta 
și ne faceți de rușine!”, nu ne-au împiedicat să-l creștem 
și să-l iubim pe Sami până când a fost adoptat la vârsta 
de 10 luni. Nu pot să nu mă gândesc la câtă tristețe și 
supărare aceste remarci discriminatorii au provocat 
Domnului Isus.  

Acestea sunt cuvintele Domnului Isus scrise 
în Matei 24:34-40 “ Atunci, Împăratul va zice celor 
de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, 
de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la 
întemeierea lumii.  Căci am fost fl ămând şi Mi-aţi dat de 
mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin 
şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost 
bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi 
venit pe la Mine. Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde: 
‘Doamne, când Te-am văzut noi fl ămând şi Ţi-am dat să 
mănânci sau fi indu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când 
Te-am văzut noi străin şi Te-am primit sau gol şi Te-am 
îmbrăcat?  Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă 
şi am venit pe la Tine?’  Drept răspuns, Împăratul le va 
zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut 
aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi 
fraţi ai  Mie mi le-aţi făcut.” Domnul Isus se identifi că 
cu fi ecare om pe care El l-a creat. Dacă discriminezi 
și îți bați joc de un om, tu de fapt faci lucrurile acestea 
Domnului Isus, și într-o zi vei da socoteală înaintea Lui. 
Haideți mai bine să iubim ca Domnul Isus pe toți semenii 
noștri așa cum și noi suntem iubiți de El.  

 (continuare din numărul trecut)

Angajăm mecanic / șofer pentru livrare locală de beton în Portland!

Portland - Local CdlPortland - Local Cdl driver / mechanic driver / mechanic  
wanted for concrete delivery companywanted for concrete delivery company

 $21-24 start depending on experience / performance.  $21-24 start depending on experience / performance. 

Jacob Bec - 503-255-5253Jacob Bec - 503-255-5253

Doamne Isuse îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat

Și pentru lucrurile materiale cu care m-ai 
binecuvântat. 

Ajută-mă să mă bucur de ele și să fi u o binecuvântare

Bucurându-mă de banii mei să aduc mângâiere și 
alinare. 

Gol am venit în lume și nimic nu voi lua cu mine,

Doar faptele bune făcute din dragoste pentru Tine

Orice vorbă, faptă bună, a mea ascultare și dărnicie

Vor primi dreaptă răsplată în a Ta Sfântă Împărăție. 

Atunci când împlinesc legea Ta, 
Sunt fericit, am pacea și  liniștea 
Mi-ai dat porunci pentru că mă iubești
De cursele celui rău vrei să mă păzești. 

Sunt un copil preaiubit al Tatălui Ceresc
Și pentru El de acum eu vreau să trăiesc, 
Am fost mort în al meu păcat ce m-a legat
Dar acum sunt liber, sfânt, curat, spălat. 

VA URMA
Marinela Buzas / marybuzas@yahoo.com

București, gazda celui mai amplu 
eveniment comercial al SUA în 
regiune: ”Trade Winds”...

care demonstrează eforturile de întărire a pilonului 
economic și de investiții în cadrul Parteneriatului 
Strategic România-SUA”.

Componenta economică a parteneriatului strategic 
dintre România și Statele Unite a constituit un 
aspect important al vizitei președintelui Klaus 
Iohannis în SUA, care a avut loc în perioada 5-9 
iunie și care a culminat cu întrevederea bilaterală 
cu președintele SUA, Donald Trump.

Mai multe detalii despre misiunea comercială 
Trade Winds la: 2016.export.gov

(continuare  din pagina 2)
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Mark Jiganie 
vă oferă servicii ireproșabile în domeniul
imobiliar la rate minime. 
Experiența si recomandările lui vă garantează 
o tranzacție transparentă și reușită. 

ai plăti mai mult comision când VINZI
sau CUMPERI o proprietate?

DE CE 

Contactați-l chiar acum!

Mobile: 360-771-0897
Office: 503-433-8888

Email: Mark.Jiganie@rlregroup.com

Real Estate Broker in OR & WA
Real Living The Real Estate Group - Real Estate 

Sales & Property Management

Mark Jiganie

Convenția Asociației Bisericilor 
Baptiste Române din SUA și Canada

San Francisco, 1-3 septembrie 2017Cu o deosebită satisfacție sufl etească 
dorim să mulțumim lui Dumnezeu și 
întregii comunități creștine, care au 
participat și suportat prin orice mijloace 
cea de a 49-a Convenție a Bisericilor 
Penticostale Române din Statele Unite 
și Canada care a avut loc în perioada 
(1-3 Septembrie 2017) în însoritul oraș 
Phoenix, AZ.

Tema acestei Sărbători în Cinstea Domnului Isus Hristos am intitulat-o :
“Domnul Nostru Vine! – Maranatha!“ – temă cu un conținut escatologic de mare actualitate 
și importanță pentru Biserica lui Hristos. Subiectele prezentate de Slujitorii Domnului au 
fost expuse cu patos și sub ungerea Duhului Sfînt, miscând multe inimi,  astfel că de la prima 
slujbă  a Conventiei de Vineri seara au fost persoane care și-au predat  viața Domnului 
Isus Hristos. Cântările Sionului au fost intonate sub ungere divină, multe inimi fi ind atinse. 
Grupele de cântăreți au fost foarte bine pregătite atât din punct de vedere profesional cât 
și spiritual. Am fost foarte impresionați și de numărul mare de participanți precum si de 
ofi cialitățile locale și cele din afara Statului Arizona care prin prezența dumnealor au adus 
un plus acestui eveniment de mare anvergură.

Considerăm că această întrunire anuală este de o importanță majoră pentru comunitatea 
penticostală română deoarece bucuriile reântâlnirii cu cei dragi și a părtășiei cu Domnul 
ne ajută să ne edifi căm spiritual și să  întărim unitatea noastră. Dacă va voi Domnul, anul 
viitor așteptăm cu nerăbdare să ne reîntâlnim în Pasadena, California  unde va avea loc 
un astfel de eveniment care va fi  găzduit de Biserica Emanuel pastorită de  Rev. Dr. Lazar 
Gog.  Tema care se va dezbate: “Puterea Unității Bisericii”. 

Până atunci însă dorim ca Domnul să reverse peste dumneavoastră binecuvântări din plin și 
dacă Isus Hristos revine între timp, dorim să ne revedem cu toți pe plaiurile veșniciei.

Fiți binecuvântați!

Cu dragoste și respect crestin
Nelu & Dana Filip si Biserica Maranatha - Phoenix AZ

În acest an Bisericile Baptiste Române din SUA și Canada au avut cea de 
a 105-a Convenție la San Francisco. Tema Convenției a fost „Mie nu-mi 
este rușine de Evanghelia lui Cristos” (Romani 1:16). Toată slujirea de la 
lucrările Convenției și de la Serviciile Divine a fost focalizată pe explicarea 
și implementarea acestei teme, pe care participanții la Convenție o văd ca 
pe o responsabilitate majoră în vremurile pe care le trăim. Convenția din 
acest an a fost găzduită de Biserica Baptistă Română din San Francisco, 
Bay Area, păstorită de frații Ovidiu Rauca și Valer Monafu.

Prin acest mesaj doresc că mulțumesc tuturor celor care au fost implicați 
în vreun fel în organizare, slujire muzicală, predicare, și învățătură. Frații 
din Biserica Baptistă Română din San Francisco au fost gazde exemplare 
și s-au îngrijit ca totul să decurgă normal potrivit cu nevoile unui astfel de 
eveniment. Pentru toate suntem mulțumitori și recunoscători lui Dumnezeu 
pentru ajutorul și credincioșia lui față de noi.

Lui i se cuvine toată lauda și închinarea noastră prin Isus Cristos, Fiul Său, 
în Duhul Sfânt!

Președinte RBA
Pastor Dr Sorin Sabou

Scrisoare adresată comunității

mailto:Mark.Jiganie@rlregroup.com
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Picnic caritabil pentru copiii din România

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

Duminică 10 Septembrie organizația caritabilă Sf. Parascheva, din cadrul catedralei ortodoxe 
Sf. Împărați Constantin și Elena din Chicago, a organizat un picnic la iarbă verde și un mini-
turneu de fotbal. Obiectivul acestora a fost strângerea de fonduri în vederea sprijinirii unor 
proiecte caritabile în România. Cele două proiecte vizate sunt, unul, într-un sat din comuna 

Lansare de carte Timișoara-Chicago  
La începutul lunii septembrie, la librăria Esotera din Timișoara a avut loc lansare seriei de cărți 
“Creating Ease” în limba Română, cu “Crează-ți Ușorul” primul volum și “Crează-ți Ușorul @
Servici” al doilea volum, sub semnătura lui Carmen Sauciuc-Osz, RMT.  Seria în limba engleză a 
fost publicata cu succes în Statele Unite, la Chicago,  în 2015 și 2016. În luna octombrie a.c. va avea 
loc lansarea acestor cărți în limba română și la Chicago.

După 10 ani, îndrăgita trupă 3 Sud Est revine cu un concert în mai 
multe orașe din America. Aceștia vor fi  pe 28 octombrie la Chicago.

Cărțile abordează cu sensi-
bilitate subiecte delicate, 
precum difi cultatea, durerea, 
teama de confruntare, teama 
de acceptare, lipsa de stimă 
de sine și lipsa de valoare 
personală; după care abordează 
cinci concepte uriașe, și aduce 
soluții ușor de implementat 
(practicile ghidate de gând-simț) 
prezentate printr-o perspectivă 
proaspătă ce îndeamnă cititorul 
la auto-cunoaștere, motivație și 
acțiune.
Carmen Sauciuc-Osz, RMT 
este născută la Moldova Nouă, 
Caras Severin și locuiește de 
peste 20 de ani, în Statele Unite, la Chicago.
Informații adiționale puteți găsi la facebook.com/creatingease

3 Sud Est după 10 ani în SUA 

Glodeanu-Siliștea, Jud. Buzău, unde se  încearcă 
ajutarea a 60 de copii din familii sărace, iar 
celălalt, la Giurgiu, unde sunt 50 copii cu diverse 
dizabilități și probleme medicale. 
În urma vânzărilor, organizatorii au reușit să 
strângă suma de mai bine de șase mii de dolari. 
Cei care doresc să sprijine proiectele organizației 
menționate mai sus, dar și altele similare, o puteți 
face accesând site-ul  www.spcharity.org 

mailto:vreausaintreb@yahoo.com
http://facebook.com/creatingease
http://www.spcharity.org/
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Vitallina Preventive 
and Integrative Care Chicago

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

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

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

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

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

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

Cutera Laser Certifi ed
Botox and Fillers Certifi ed

Pe vremea când eram copil, înainte de a începe 
şcoala primară, obişnuiam să merg pe jos spre mare trecând 
prin stufărişul de la ghiol. Era aşa de sălbatic, dar frumos şi 
palpitant. Nu erau drumuri de piatră sau asfaltate şi natura 
trăia liberă de poverile civilizaţiei. Până când ajungeam 
pe plajă întâlneam şerpi de apă şi câinii vagabonzi de 
care bunicuţa mea îmi spunea să mă feresc: „să ai grijă 
Dienuţă”…

Îmi aduc aminte cu nostalgie de acele vremuri şi cu 
ochii umezi de cuvintele bunicii mele pe care am iubit-o cu 
puritatea sufl etului de copil…

În aceste adevărate expediţii la malul mării plecam 
împreună cu fratele meu mai mic, Cezar, pe la 8 dimineaţa 
şi ne întorceam pe la 4 după amiaza, ca să fi m acasă când 
venea tata, căci era regulă: trebuia să fi m acasă înainte de 
a veni „generalul”, aşa îl numeam noi, copiii, pe tata. Ca 
să pot să mai ies afară să joc fotbal, trebuia să arăt că am 
învăţat ceva, de preferat era o poezie. Dar mie nu-mi plăceau 
poeziile, deşi le memoram cu uşurinţă, considerându-le 
lucruri nedemne de un fi u al mării, mai mult îmi era ruşine 
să recit în faţa „auditorului” (am fost un timid şi poate de 
asta nu am câştigat în viaţă decât iubirea lui Sheila, dar care 
a însemnat până la urmă totul pentru mine). Nu-mi plăcea 
să fac ceva dacă simţeam că sunt obligat (de unde aveam 
să ştiu că voi încerca mai târziu să versifi c gândurile mele 
pentru idolul meu, Sheila?... ).

Am fost un rebel în felul meu, dar un rebel care 
nu uita de sfaturile bunicii şi ale mamei, iar faţă de ele am 
rămas mereu ascultător.

- Chiar dacă simt că rememorarea trecutului şi 
aducerile aminte legate de  fi inţele ce ţi-au fost dragi te 
copleşesc, mai povesteşte-ne, te rog, ce alte amintiri ai 
despre părinţi şi despre bunici.

- Tatăl meu, de loc din Şoimăreşti, ţinutul Neamţului, 
a fost o persoană severă şi nu a reuşit să fi e apropiat de mine 
(deşi a ţinut la mine, în felul lui) dar mama, mai mult ca 
toate mamele, a fost îngerul meu păzitor, ocrotitoare, mereu 
dându-mi sfaturi, cu blândeţea şi dragostea pe care numai 
o mamă poate să o dea copilului ei. Dar ce mi-a rămas 
în minte au fost clipele copilăriei de până am început a 
merge la şcoală. Îmi aduc aminte de troienii de zăpadă care 

Dianu Sfrijan - Vibra]ia iubirii pân~ dincolo de timp, cuvânt [i leg~mânt (2)

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

se formau în jurul căsuţei mici de chirpici, care era casa 
bunicilor. Acolo am locuit până părinţii au construit casa 
de cărămidă, casa mare care mai există şi acum pe strada 
Duiliu Zamfi rescu, la numărul 16, în Constanţa. Îmi aduc 
aminte de un Crăciun când Moşul, pe atunci Moş Gerilă îl 
numeam, a venit cu o sanie ca-n poveste şi mi-a adus daruri. 
Ce bucurie în sufl etul meu de copil, bucurie împărtăşită 
bunicii, mamei şi fratelui meu!

Îmi aduc aminte cu plăcere de bunicul meu, care, 
când avea posibilitatea, mă lua cu el peste tot, la toate 
treburile gospodăreşti sau ca ajutor de nădejde! Când tăia 
porcul, voia să îmi arate, deoarece zicea el, trebuie să ştiu. 
Am fost nepotul lui preferat. Şi de asta îmi aduc aminte cu 
mândrie şi plăcere. Eram băiat şi eram şi cel mai mare dintre 
nepoţi. Nepoatele erau pe un plan secundar al interesului 
arătat de bunicul nepoţilor săi. Mă lua cu el la cimitir unde 
era paznic şi îmi povestea de toate, mă iniţia în ale vieţii, 
cum zicea el. Casa noastră nu era departe de cimitir, aşa că 
aveam motiv să plec de acasă şi să alerg cum îmi plăcea, 
până ajungeam la bunicul. Mă trimetea uneori  la „Crişul”, o 
cârciumă la capătul străzii, ca să-i aduc „o cinzeacă”, pe care 
o lua, câteodată, dimineaţa. Apoi, bine dispus, mă chema 
şi discuta cu mine. Când i se făcea foame, mă trimitea în 
gradină să aduc o roşie, o ciuşcă, şi nişte brânză. Am scris 
câteva versuri în amintirea lui. A murit când eu aveam 10 
ani... Când m-am întors către casă, după înmormântare, am 
început să plâng necontenit. Până atunci strânsesem în mine 
toată durerea şi suferinţa. Realizând însă că nu va mai fi  
alături de mine, am izbucnit în lacrimi. Am ţinut mult la el 
pentru ca a fost un bunic bun şi m-a iubit şi el mult. El făcea 
pe seriosul, durul, dar avea un sufl et de miere.

Şi de bunica îmi aduc aminte cu o plăcere deosebită. 
Pe bunica, care a trăit până la 94 de ani, am reuşit să o cunosc 
bine şi să am multe amintiri fericite cu ea: o vedeam ca pe 
o bătrânică blândă şi bună spunându-mi vorbe înţelepte şi 
sfătuindu-mă la toate cu un glas molcom dar hotărât încât 
mi-a fost mereu tot mai dragă. Îmi înmuia sufl etul când o 
priveam. Ea m-a învăţat să zic Tatăl Nostru, să fi u cinstit 
şi milos, modest, să ajut pe cel în nevoie şi pe cei sărmani. 
Bunica m-a învăţat să curăţ zarzavatul şi să gătesc. Mi-
aduc aminte cum dezghiocam mazărea, deşi era multă, 
câteodată, şi parcă nu se mai termina; devenisem specialist 
după practica făcută. „Bucătăream” împreună cu bunica, 

ea spunându-mi că e bine să ştii de toate în viaţă. Ea făcea 
mâncarea şi eu mă uitam, învăţam. Mi-a zis odată că „soţia 
ta te va aprecia încă şi mai mult” dacă ştiam să mă descurc 
la bucătărie şi aşa a şi fost. În gradină udam împreună; 
săpatul era sarcina mea şi de fi ecare dată mă lua cu ea să 
facem „câte ceva”. Bunica obişnuia să crească găini şi raţe. 
Aveam o cloşcă pentru pui şi una pentru răţuşte (gagalite 
le spunea). Primăvara era o plăcere pentru mine să privesc 
micuţii puişori abia ieşiţi din găoace. Bunica mai punea şi 
răsaduri de roşii, ardei, ciuşcă, vinete şi tot primăvara le 
răsădeam în grădină. Ştiam că după ce terminăm treaba 
şi primeam nota mare la ceea ce bunica îmi zicea să fac, 
puteam să mă duc la fotbal sau să-mi întâlnesc prietenii.

Pe la vârsta de 10 ani am început să mă ocup de 
fi latelie şi să fac schimb de timbre cu alţi „colecţionari”. 
Bunica de multe ori nici nu-i zicea „generalului” că m-am 
jucat de dimineaţă,  aşa încât după ce veneau părinţii de 
la serviciu, aveam să fi u lăsat din nou afară, pe maidan - 
cum zicea tata - şi să-mi iau porţia de fotbal. Lui nu-i plăcea 
sportul. Noroc cu bunica şi bunicul. 

Când se odihnea, bunica se retrăgea în camera ei şi 
citea din biblie. De la ea mai ştiu câte ceva despre credinţă, 
rostul rugăciunii şi despre Dumnezeu. Dacă nu mi-ar fi  
povestit ea, nu cred că aş şti puţinul pe care îl ştiu. Oricum 
nu pot spune că nu am crezut puţin în Dumnezeu, asta până 
am crescut mare şi am început să-mi pun întrebări la ceea ce 
bunica zicea „crede şi nu cerceta”. Din păcate am cercetat, 
dar încă nu am găsit încă toate răspunsurile, iar mai recent 
am rămas şi deziluzionat.

- Tot ce povesteşti se desfată în lumina unui trecut 
liniştit şi frumos, reînnoit într-o caldă şi recunoscătoare 
amintire…

- Momentele frumoase ale copilăriei mele nu pot fi  
separate de bunicul şi mai ales de bunica, care a trăit mulţi 
ani după ce bunicul a murit. Ceea ce însă a început să-mi 
defi nească copilăria târzie şi adolescenţa a fost activitatea 
hotelieră pe care o făceam în timpul verii. Aşa numeam noi 
activitatea de închiriat camere turiştilor pe perioada verii. 
Litoralul a fost acela care, treptat, fără să-mi dau seama, avea 
să-mi ofere o preocupare pasionantă. Lucrând în activitatea 
hotelieră pe timpul verii am avut posibilitatea să întâlnesc 
oameni din ţară şi turişti străini. În această perioadă eu şi tata 
ne-am înţeles cel mai bine. Spre fericirea mea eu eram cel 
care încet, încet, devenisem întreprinzătorul familiei. Mă 
ocupam să aduc clientela formată din turişti români, apoi şi 
străini. Alături de mama participam la pregătirea camerelor 
de închiriat, spălam rufele, făceam ordine. Datorită faptului 
că ştiam să vorbesc franceza şi engleza, cât să fi u înţeles, 
eram şi cel cu relaţiile de protocol, primirea turiştilor străini 
pe care îi cazam. Într-o ţară cum era România comunistă 
a anilor 1968-1978, când noi am avut perioada de vârf a 
activităţii hoteliere, a fi  în stare să intri în contact cu cetăţeni 
din Occident era o mare realizare, însemna o deschidere a 
felului meu de a vedea lumea şi de a afl a ce se întâmplă în 
alte părţi de pe glob. 

 (continuare din numărul trecut)

VA URMA
Interviu realizat de Emilia Ţuţuianu

mailto:rmincu.vitallina@gmail.com
http://www.facebook.com/vitallinamedicalpractice
http://ajungeamlabunicul.ma/
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Inginer din Gorj a locuit trei luni pe gratis în apartamentul actorului Bob Hope (1)

Despre prietenii şi cunoscuţii lui Dumitru 
Sinu (nea Mitică din Arizona) se poate 
vorbi, fără doar şi poate, ore întregi fără 
să te plictiseşti, iar de scris, poţi scrie atât 
cât te ţine condeiul, pentru că ai despre 
ce! Profi le umane atât de variate s-au 
intersectat cu persoana lui în anii petrecuţi 
în exil, încât dacă ai răbdare să le analizezi 
în amănunţime, este puţin probabil să nu 
descoperi în fi ecare măcar un grăunte de 
învăţătură sau o picătură de cunoaştere.
460 de persoane conţine lista de cunoştinţe a 
octogenarului încă plin de vigoare, dornic de 
a-mi destăinui o viaţă palpitantă, petrecută 
în cinci ţări, pe două continente! Cei care 
i-au fost apropiaţi, s-au bucurat şi se mai 
bucură încă de păstrarea amintirilor vii în 
memoria lui. Aşa este şi inginerul Nicolae 
Stoicoiu, pe care Mitică Sinu l-a cunoscut 
pe pământ american, în California, unde 
se derulează fi mul amintirilor sale în acest 
episod al foiletonului vieţii de emigrant.

Doi olteni, doi  fraţi, două profi le!
Nicolae Stoicoiu venise împreună cu soţia 
sa Mărioara să-şi viziteze fratele mai mic, 
la Calgary – medicul Traian Stoicoiu, un 
chirurg renumit în Canada, în acel timp. 
Că intenţionase sau nu să rămână în afara 
graniţelor României, nu se ştie, dar ştim 
sigur de la domnul Sinu că el a făcut-o, 
stabilindu-se pentru o vreme pe continentul 
nord-american.
Fraţii Stoicoiu erau olteni şi proveneau 
dintr-o familie onorabilă din Gorj. Ambii – 
intelectuali, urmând cursurile universitare 
în perioada interbelică, simpatizează 
cu mişcarea legionară, dar nu fac parte 
niciodată din rândurile acesteia. În mod 
cert, simplul fapt că au cochetat cu doctrina 

grupării legionare nu i-a absolvit de 
trecerea tăvălugului comunist peste 
vieţile şi profesiile lor, ceea ce le-a 
infl uenţat, fără îndoială, destinele.

Nicolae, cel mai mare dintre ei era 
inginer; fusese coleg de facultate 
cu soţia lui Alexandru Bunescu, 
Sonia – cuplul pe care Mitică îl 
cunoaşte în lagărul din Iugoslavia 
şi cu care leagă o prietenie pe 
viaţă, şi cu Traian Niţescu, ilustrul 

director şi inventator român de la Petrofi na, 
o prestigioasă companie din domeniul 
petrolier. Niţescu, minte luminată, spirit 
intreprinzător şi organizatoric de excepţie 
era supranumit Napoleonul petrolului, 
fi ind foarte apreciat pentru seriozitatea şi 
meritele sale. Iată că atât familia Bunescu 
cât şi Traian Niţescu, colegii şi prietenii lui 
erau demult plecaţi pe drumul pribegiei 
când Nicolae Stoicoiu ajunge  la nea Mitică, 
în Long Beach, California.
Pe doctorul Traian Stoicoiu îl cunoscuse 
Mitică Sinu la Cluj, unde era şi asistent 
universitar.  Părăsise România cu mulţi 
ani în urmă. Trecuse graniţa ajutat de un 
fotbalist de origine maghiară din Cluj, Iuliu 
Bodola, cu care se împrietenise după ce o 
operase pe mătuşa acestuia…Traiectoria 
vieţii lui în exil s-a înscris în câteva 
coordonate interesante: Ungaria – Austria 
– Franţa  şi în cele din urmă, Canada.
Cei doi, Traian şi Nicolae Stoicoiu mai 
aveau un frate, Virgil, pe care nea Mitică 
îşi aminteşte că-l întâlnise la Paris, dar nu 
cunoştea detalii despre el, decât că, spre 
deosebire de ceilalţi doi, care erau nişte 
pragmatici înnăscuţi, acest al treilea fi u al 
familiei Stoicoiu era implicat în politică.
Doctorul Stoicoiu îşi aduce fratele şi 
cumnata, sosiţi de curând din România 
în vizită la nea Mitică, la Long Beach. 
Perfecţionist până în pânzele albe, inginerul 
Stoicoiu era o persoană foarte tipicară, nu 
chiar uşor de tolerat: “Până şi modul în care 
soţia felia pâinea trebuia să fi e perfect!”- 
îmi relatează zâmbind nea Mitică. Traian, 
care era total diferit de fratele său şi 
totodată unul dintre cei mai buni chirurgi 
din Canada, îi spusese că nu avea timp şi 
nervi să se ocupe îndeaproape de oaspeţii 

sosiţi din ţară, aşa că îi duce pe Nicolae şi 
Mărioara la Long Beach şi îi lasă pe mâna 
prietenului său, spunându-i fără rezerve: 
Eu nu mă pot înţelege cu el, e un pisălog! 
Ţi-l las ţie!
“Ăsta nu-i inginer, Mike, ăsta e doctor!”
Cum prietenia dintre Dumitru Sinu şi 
Traian Stoicoiu era una de excepţie, fratele 
medicului este primit cum se cuvine şi 
tratat ca un oaspete ales de către nea Mitică. 
Într-una din zile, acuzând dureri de spate, 
Nicolae Stoicoiu este dus de către Mitică 
la un doctor american de origine texană, cu 
care prietenul meu octogenar avea o relaţie 
foarte bună, în vederea efectuării unor 
investigaţii medicale.
Frenchy! – acesta era apelativul folosit de 
către medicul american atunci când era cu 
Mitică Sinu, la cafea. Pentru că aproape 
zilnic cei doi tăifăsuiau lângă o ceaşcă de 
cafea, la vreun local din oraş. “Domnule 
doctor, eu v-am spus de zece ori că sunt 
român!” – venea replica prietenului meu, 
ori de câte ori doctorul îi zicea astfel, din 
dorinţa-i snoabă de a fi  auzit că vorbeşte 
franţuzeşte. Voia să arate celor care se afl au 
prin preajmă, că el, doctorul american, 
proprietar al unui spital, a şase clinici şi 
al câtorva ansambluri de apartamente 
(condomenii) în California acelor timpuri, 
mai are în plus şi această virtute de vorbitor 
de franceză. O reconfi rmare a faptului că  
snobismul nu şi-a ales niciodată adepţii 
pe criterii tabu, şi că nu ţine cont nici de 
poziţia socială, nici de condiţia materială.
“Ieşea cu mine să vorbească franţuzeşte 
– continuă istorisirea Dumitru Sinu – iar 
eu, deşi aveam hotelul pe atunci, mai 
lucram în timpul liber şi la el la spital, 
mai mult pentru socializare. Îi plăcea să 
impresioneze, rupând câteva cuvinte şi 
expresii într-o franceză stâlcită”.
Când au ajuns la cabinetul medicului, Nicu 
Stoicoiu a fost chestionat asupra durerii 
care îl supăra. Pentru a fi  cât se poate de 
explicit, inginerul a cerut o foaie de hârtie 
şi un creion şi în câteva minute, a desenat 
corpul omenesc într-o prezentare perfectă, 
indicând cu abilitate de medic locul unde 
acuza durerea. Afl ând că este inginer şi, 
pe bună dreptate, uimit de acurateţea cu 
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care românul îi redase din punct de vedere 
anatomic locul afecţiunii, medicul exclamă 
impresionat: Ăsta nu-i inginer, Mike, ăsta e 
doctor! – şi i-a prescris apoi un tratament.

“Dă-i apartamentul trei luni pe gratis!”
Deţinător al unui spital, al mai multor clinici 
şi apartamente, a 30 de acri de pământ  pe 
care-i cumpărase împreună cu actorul Bob 
Hope, doctorul acesta, pe cât era de bogat, 
pe-atâta era de zgârcit.
Bonusurile nu făceau parte din practicile 
sale stimulative sau de recunoaştere a 
meritelor, în relaţia cu angajaţii. Nea 
Mitică, indignat de atitudinea aceasta 
care reliefa zgârcenia şi permiţându-şi 
o discuţie mai lejeră, îl întreabă într-o 
zi, foarte curios de răspunsul ce-l va 
primi: “Domnule doctor, de ce nu dai şi 
dumneata un bonus simbolic, măcar de 
Crăciun angajatilor pe care îi ai? Nu mie, 
că nu am nevoie, dar la amărâţii ăştia cu 
care lucrez…” Ştii de ce nu le dau?- a 
venit răspicat răspunsul acestuia – pentru 
că te fură! Mirat, Mitică încearcă să se 
dumirească asupra suspiciunilor doctorului 
şi continuă: “Ce să fure, domnule? Hârtia 
de la toaletă? –«Vezi că  ştii?» – a răspuns 
zâmbind doctorul, şi într-adevăr am 
observat ulterior că fi ecare lua tot ce se 
putea, inclusiv hârtia de toaletă!”
Având în vedere dorinţa lui Nicolae 
Stoicoiu şi a soţiei sale de a rămâne în 
California, Dumitru Sinu a trebuit să se 
îngrijească apoi de găsirea unei locuinţe 
pentru cei doi soţi, care nu aveau copii. Îşi 
aminteşte că doctorul la care fuseseră avea 
un complex de apartamente şi întâmplarea 
făcea că Mitică o cunoştea chiar pe 
doamna care se ocupa cu administrarea 
lor, şi care ocupa funcţia de manager al 
complexului.
Astfel, a doua zi după vizita la cabinetul 
medicului, îl ia pe Nicu Stoicoiu şi pleacă 
împreună la această doamnă, rugând-o 
să-i recomande un apartament: “Aveţi un 
apartament pentru dânsul? E cam sărac 
– îi spune amicul meu – plătesc eu, dar 
dorim un apartament modest, curat şi cât 
mai ieftin!”
Din păcate, nu aveau liber un asemenea 
apartament, doar unul mai scump, situat 
pe malul oceanului, cu vedere la mare şi 
cu toate dotările necesare unui trai decent, 
însă acela costa, nu glumă!
“Cam scump…” – spune Mitică, ştiind 
că inginerul Stoicoiu nu are posibilităţi 
materiale în acel moment iar el, oricât 
ar fi  vrut să-l ajute, nu-şi permitea să-i 
închirieze o locuinţă prea scumpă. Atunci 
doamna manager, cunoscându-l pe Mitică 
şi văzându-i bunele intenţii l-a sunat pe 
doctor: A venit Mike cu prietenul lui şi 
vor un apartament, domnule doctor, dar 
noi nu-l avem decât pe cel de pe malul 
oceanului. Mike îmi spune însă, că e cam 
scump…. Afl ând că este vorba despre 
inginerul cu care fusese Dumitru Sinu la 
el la cabinet, doctorul îi uimeşte pe toţi şi 
vine cu o soluţie nebănuită de nimeni: Dă-i 
apartamentul trei luni pe gratis! Mirat de 
atitudinea partenerului său de conversaţie 
în limba franceză, nea Mitică, bucuros 
că problema locuinţei familiei Stoicoiu 
se rezolvase, îi mulţumeşte respectuos 
doamnei respective, spunându-şi însă 
în sinea lui: “Auzi măi, nu dă un bonus 
de 10 dolari la angajaţi şi acum îi dă la 
ăsta apartamentul pe gratis, pe marginea 
Oceanului? !”
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de Mara Circiu, Atlanta, Georgia

Helen, perla alpina a Georgiei,

Toate drumurile duc spre Helen! Parafrazand un 
citat celebru, as dori sa va povestesc astazi despre un mic 
satuc alpin ratacit in muntii Blue Ridge din nordul statului 
Georgia. Considerat pe buna dreptate, o atractie importanta 
a statului Georgia, Helen fascineaza de la prima vizita. 
Muntele Blue Ridge, raul Chattahoochee si cascada Ana 
Ruby, doar cateva dintre minunatiile ce le puteti admira 
in Helen, sunt cadrul natural pentru acest satuc transportat 
parca in timp si spatiu tocmai din Bavaria. Stradutele micute, 
numeroasele buticuri intesate cu obiecte de artizanat, 
restaurantele cu meniu specifi c bavarez, moara de vant ce 
sta de paza in inima asezarii, toate te imbina sa le strabati, 
sa le descoperi si sa te bucuri de farmecul lor inedit.

Istoria localitatii Helen este strans legata de istoria 
indienilor Cherokee care incepand cu anii 1450 s-au stabilit 
in Valea Helen, poetic numita de ei, Taramul celor o mie 
de cascade.  Cat de frumoasa trebuie sa fi  fost zona aceasta 
in toata splendoarea si salbaticia ei, populata doar de catre 
indienii bastinasi!

In timpul razboiul de independenta american, pacea 
indienilor a fost defi nitiv tulburata si intregul sat indian 
a fost ars si distrus de catre trupele generalului Andrew 
Pickens.  S-ar fi  spus ca tavalugul istoriei, a schimbat pentru 
a cata oara, viata a mii de oameni si peisajul local, cu toate 
acestea, Helen a renascut din propria-i cenusa si datorita 
minereului de aur descoperit in imprejurimi a cunoscut 
din nou o infl orire economica si sociala. Aceasta perioada 
a fost de scurta durata, minele de aur descoperite in 1829 
s-au dovedit a fi  sarace in minereu, si dupa o perioada de 
exploatarea brutala, au fost curand abandonate. In locul 
lor, tezaurul forestier pe deplin abundent in Helen a dat 

curs unei noi anteprize economice, gaterul si morile din 
imprejuri dovedindu-se a fi  aproape nesatisfacatoare 
pentru toate cerintele de cherestrea si lemn la inceputul 
secolului XX.  Exploatarea forestiera a padurilor din 
imprejurimile localitatii Helen a suferit un declin in anii 
’50, si dintr-o localitate pana nu demult prospera, Helen 
se afl a intr-un declin atat demografi c cat si economic in 
anii ’60.  Evolutia lui Helen in satucul alpin de astazi 
a inceput in anul 1968, cand un grup de oameni de 
afaceri locali s-au hotarat sa gaseasca cele mai efi ciente 
modalitati de a revitaliza aceasta localitate. Prin talentul 
artistitic al unui pictor local, fatadele cladirilor au fost 
revopsite in stil bavarez, si scene ce descriu istoria 
acestei asezari, corturile indienilor Cherokee si migratia 
primilor colonisti au fost transpuse in picturi murale, o 
adevarata lectie de istorie pentru oricine viziteaza acest 
satuc.

Helen se bucura in fi ecare an de mai multe 
evenimente care atrag aproximativ doua milioane 
de turisti, Festivalul de Arta, Festivalul de Toamna, 
Festivalul Baloanelor cu aer comprimat si cel mai faimos 
dintre ele, Oktoberfest, un festival al berii si al bunei 
dispozitii demn de orice Oktoberfest din Bavaria!

Va invit sa va bucurati de peisajul minunat oferit 
de Helen in orice anotimp, de frumusetea cladirilor si 
spiritul generos al locuitorilor sai, si in drumurile voastre 
de vacanta sper sa nu ocoliti satucul uitat la poalele 
muntilor, Helen, si intalnirea cu perla alpina a Georgiei 
sa devina una dintre amintirile cele mai placute!

***
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 (continuare din numarul trecut)

de Preot Aurel Sas, Las Vegas

Taina Răscumpărării și aspectele ei în Biserica Ortodoxă

3. Moartea lui Hristos ca om și Jertfă supremă. Timpul răstignirii și al morții 
Sale, Însuși Mântuitorul Hristos îl numește „ceasul Meu”, timpul crucial al vieții Lui, 
în care dincolo de dureri și suferință, El se aduce pe Sine Jertfa din iubire lui Dumnezeu 
Tatăl pentru mântuirea omenirii, recapitulată în Sine prin întrupare ca să o ofere Tatălui 
de la Care căzuse în moarte: „Acum sufl etul Meu e tulburat, şi ce voi zice? Părinte, 
izbăveşte-Mă, de ceasul acesta. Dar pentru aceasta am venit în ceasul acesta” (Ioan 12, 
27). Toată bogăția de învățături în Evanghelii a vieții lui Iisus, culminează în opera Jertfei 
Sale unice, pentru salvarea lumii de sub moartea păcatelor.

 De fapt, Mântuitorul Însuși numește moartea Sa Jertfă, zicând că a venit să se 
jertfească (Matei 20, 28), pentru răscumpărarea omenirii de sub moartea păcatelor în 
stăpânirea diavolului (Evrei 2, 14). Hristos Iisus este dar și jertfă în același timp pentru 
omenire. În Hristos, darul care coboară la noi este Dumnezeu, iar Jertfa care se înalță la 
Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu-Omul Hristos (1 Tim. 2, 5). Hristos este darul suprem 
a lui Dumnezeu pentru omenire, iar Jertfa Sa pe Cruce se ridică până la Dumnezeu 
pentru mântuirea noastră. Iisus Hristos este: „…Tu eşti Preot în veac, după rânduiala 
lui Melchisedec” (Evrei 7, 17), și „…Arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec” 
(Evrei 6, 20), Care S-a adus pe Sine Jertfă lui Dumnezeu de răscumpărare a omeniri din 
moarte, pentru toate generațiile. Hristos Domnul ca preot și arhiereu în veac, este Sfânt și 
fără de prihană, pentru că e fără de păcat (Evrei 4, 15) și mai presus decât cerurile (Evrei 
7, 26), Care S-a adus pe Sine jertfă sfântă, inegalabilă, perfectă, absolută, unică și infi nită 
lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii, care altfel nu se putea mântui de sub moartea 
păcatelor, care trecuse la toate generațiile fi indcă toate au păcătuit.

Mielul Hristos Junghiat este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul (Apoc. 22, 13). 
Așa Hristos S-a adus odată Jertfă pe Cruce și pentru totdeauna, în care a răscumpărat 
obiectiv omenirea de sub moartea păcatelor, iar Jertfa fi ind trupul Său Cel Sfânt. Jertfa lui 
Hristos a fost astfel un omagiu deosebit adus lui Dumnezeu, pentru a împlini dreptatea 
divină și a răscumpăra sufl etele noastre din moarte la viață. Acum înțelegem cum 
Iisus Hristos a ajuns Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni (1 Tim. 2, 5). Sf. Maxim 
Mărturisitorul zice că: „În Hristos escatologia este deja împlinită și moartea Lui e 
judecata Judecății”. Odată cu toate acestea împlinite de Hristos sub soare pentru întrega 

lume, creația a intrat cu Hristos într-o altă ordine de existență înnoită prin har, aceea a 
veacului învierii în Hristos, spre viața veșnică, în grandioasa operă a mântuirii pe care a 
adus-o în mod obiectiv lumii întregi, care trebuie însușită în mod subiectiv de fi ecare în 
toate generațiile prin „...credinața care este lucrătoare prin iubire” (Gal. 5, 6) în faptele 
bune (Iacov 2, 20), ale vieții în Hristos, singurul Mântuitor și Mijllocitor sub cer între 
Dumnezeu și oameni (1 Tim. 2, 5).

 Numai o astfel de Jertfă a lui Hristos a putut răscumpăra lumea de sub moartea 
păcatelor, deoarece nici o altă jertfă sub soare nu putea să aibă valoarea Jertfei sfi nte 
și infi nite a lui Hristos, să răscumpere toate sufl etele generațiilor: „Căci ce-i folosește 
omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufl etul? Sau ce ar putea să dea omul, 
în schimb, pentru sufl etul său?” (Marcu 10, 36-37). Deci, un singur sufl et valorează 
înaintea lui Dumnezeu mai mult decât lumea întreagă, de unde rezultă cu necesitate 
Jertfa preasfântă a lui Hristos pe Cruce, pentru răscumpărarea nenumăratelor sufl ete în 
toate generațiile din moarte. Astfel, Hristos este Arhiereul Mijlocitor al „...bunătăților 
viitoare...” (Evrei 9, 11). 

În cuvintele „.... Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufl etul 
său?” (Evrei 9, 11), ni se descoperă valoare inegalabilă a sufl etului, fi indcă este de la 
Dumnezeu și așa putem înțelege că numai Jertfa lui Hristos Domnul, care este de o 
valoare inegalabilă sfântă și infi nită, care a putut să răscumpere valoare tuturor sufl etelor 
din toate generațiile, începând de la Adam și până la a Doua Venire a lui Hristos să judece 
vii și morții. Apoi, cu misiunea îndeplinită deplin, în opera de mântuire a lumii, Hristos 
Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului, S-a Înălțat la Tatăl: „Aşadar, dacă aţi înviat 
împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde se afl ă Hristos, şezând de-a dreapta lui 
Dumnezeu” (Col. 3, 1), fi indcă a adus opera de răscumpărare a lumi din moarte.

 

Hristos Iisus Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni

„Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: 
Omul Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru toţi, mărturia 
adusă la timpul său” (1 Tim. 2, 5-6). Așadar, acum putem înțelege de ce Hristos Iisus 
este Calea vieții și Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, pentru că a săvârșit opera de 
Răscumpărare a neamului omenesc de sub moartea păcatelor în calitate de Mijlocitor 
divin, plătind prețul răscumpărării lumii prin Jertfa Sa pe Crucea Golgotei. „Care S-a 
dat pe Sine (Hristos) preţ de răscumpărare pentru toţi, mărturia adusă la timpul său” (1 
Tim. 2, 6). Așa, omenirea are viață „Întru El (Hristos) avem răscumpărarea prin sângele 
Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui” (Efes. 1, 7). Sângele nici unei fi ințe 
omenești nu putea fi  atât de sfânt și de valoare, ca Sângele lui Hristos Iisus pe Cruce, 
pentru ca să poată cuprinde toate sufl etele generațiilor pentru răcumpărarea din moarte.

 Astfel, Hristos Iisus, piatra cea din capul unghiului, a ajuns singurul nume sub 
soare în care este mântuire (Fapte 4, 12), din care iarăși rezultă că este Calea vieții 
generațiilor, pentru salvare de la moarte: „… că în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, 
pe Care voi L-aţi răstignit, dar pe Care Dumnezeu L-a înviat din morţi, întru Acela stă 
acesta sănătos înaintea voastră! Acesta este piatra cea neluată în seamă de către voi, 
zidarii, care au ajuns în capul unghiului; Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, căci 
nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi” 
(Fapte 4, 10-12), pentru că nimeni sub cer nu ar fi  putut săvârși opera de mântuire a 
lumii din moarte.

Oricine de acum păcătuind să nu dispere, ci să știe să alerge la Taina Pocăinței, 
înaintea lui Hristos Domnul, Care este Calea vieții lui de salvare, pentru că Îl avem pe 
El Mântuitor și Mijlocitor la Tatăl: „„Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi, 
şi dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este 
jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci şi 
pentru ale lumii întregi” (1 Ioan 2, 1-2). Trebuie doar urmată Scriptura: „…Întoarceţi-
vă către Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu către voi”, zice Domnul Savaot…” (Maleahi 3, 
7), cu larimi în Taina Pocăinței, ca fi ul cel rărăcit, care s-a întors la tatăl său (Luca 15, 
11-32).

Hristos Iisus este Arhiereu în veac, Care a străbătut cerurile și poate să sufere cu 
noi și să ne mântuiască, în revelarea Scripturilor. „Drept aceea, având Arhiereu mare, 
Care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea. 
Că nu avem Arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit 
întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat. Să ne apropiem, deci, cu încredere 
de tronul harului, ca să luăm milă şi să afl ăm har, spre ajutor, la timp potrivit” (Evrei 
4, 14-16). Aceasta este lumina în care Duhul Sfânt Îl revelează, prin Sf. Ap. Pavel, pe 
Arhiereul desăvârșit Hristos Iisus, „…Care a străbătut cerurile…”, și a venit la omenirea 
și întregul univers fi zic care a fost creat prin El, căci: „Toate prin El (Cuvântul, Fiul, 
Iisus) s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan 1, 3), și S-a adus 
pe Sine Jertfă pe Cruce, odată pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu și a răscumpărat 
lumea din moarte. Fericit este acela care Îl urmează în generații pe Iisus ca și unica Calea 
a mântuirii sale.

 Astfel, se cuvine să știe fi ecare cu recunoștință, mulțumire și slavă veșnică: „Ca 
întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti 
şi al celor de dedesubt” (Filip. 2, 10). Astfel, să aducem slavă „…Marelui Dumnezeu şi 
Mântuitorului nostru Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească 
de toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales, râvnitor de fapte bune” (Tit 2, 
13-14). Amin

IISUS HRISTOS ESTE CALEA VIEȚII GENERAȚIILOR, 
FIINDCĂ EL E RĂSCUMPĂRĂTORUL ȘI MIJLOCITORUL ÎNTRE DUMNEZEU ȘI OAMENI (6)
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CÂND PLÂNSUL DEVINE TERAPIE
(O privire de ansamblu asupra Cărții Plângerilor lui Ieremia)

“O! voi, cari treceți pe lîngă mine, priviți și vedeți dacă este vre o durere ca 
durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mîniei Lui aprinse! “ (Pl 
1:12).

“Nimic în lume nu se compară cu plângerile lui Ieremia. În fi ecare epocă și-n 
fi ecare țară a existat durere, însă un predicator sau scriitor cu o inimă ca a lui Ieremia 
nu s-a mai născut. Poate cel mai asemănător lui ar fi  Dante; știm că Ieremia a fost 
cartea sa preferată” – (Whyte)

INTRODUCERE
Nu este nici un secret faptul că plânsul are un efect terapeutic. Cercetări 

medicale arată că lacrimile au benefi cii asupra sănătății, asupra organismului uman cât 
și emoțional.

Studiind Cartea Plângerilor lui Ieremia, vom afl a că plânsul, dincolo de un 
benefi ciul fi zic sau emoțional, are un benefi ciu spiritual.

Cartea Plângerilor lui Ieremia nu este singura carte din Vechiul Testament care 
conține plângeri individuale sau comunitare. Un mare număr de Psalmi sunt poeme de 
plângeri, de asemenea, fi ecare carte profetică, exceptând Hagai, include una sau mai 
multe exemple de plângeri.  Oricum, Plângerile lui Ieremia este singura carte care este 
constituită numai din plângeri.

În Vechiul Testament, cartea Iov poate fi  asemănată cu Plângerile pentru că și 
ea tratează problema suferinței personale, iar cartea Plângerile lui Ieremia se ocupă de 
problema suferinței naționale.

Ambele cărți prezintă problema dreptății lui Dumnezeu și a iubirii Sale sau a 
suveranității divine și a responsabilității umane. 

Cartea Plângerilor lui Ieremia este o carte care încearcă să prezinte în mod 
sincer cea mai dureroasă scenă posibilă din istoria lungă a Israelului și anume descrie 
momentul în care Ierusalimul a fost pustiit și înrobit de o altă națiune (babilonieni).  
………………………………………….

Autorul nu este menționat cu numele, dar în mod tradițional atribuit profetului 
Ieremia. Autorul nu poate fi  decât unul care a trăit și a rămas în urma distrugerii țării și a 
Ierusalimului. Cineva care a fost maltratat de propriul său popor și care a fost lăsat chiar 
să moară ( Plângeri 3: 53-63) îl descrie pe Ieremia destul de bine. Ieremia a fost unul care 
a plâns și s-a întristat pentru păcatele poporului său. Uită-te în Ieremia 7:29 și 8: 21-9: 2 
și în 2 Cronici 35:25!

În versiunea Septuaginta există o scurtă notație în sensul că, pe măsură ce Ieremia 
s-a urcat pe deal și s-a așezat cu vedere spre orașul pustiu, el a rostit aceste plângeri.

Ieremia a scris Plângerile cu atâta măiestrie, probabil fi ind martor ocular la 
tristul eveniment, (comparați 1: 13-15; 2: 6,9; 4: 1-12), cu ajutorul secretariatului lui 
Baruch (comparați Ier. 36: 4; 45: 1), după căderea Ierusalimului în anul 586 î.Hr. A 
fost la jumătatea lunii iulie când orașul a căzut și la mijlocul lunii august când templul 
a fost ars. 

El a scris atunci când evenimentul era proaspăt dureros în memoria sa, dar înainte 
de plecarea sa forțată în Egipt ca. 583 B.C. (Comparați Ier 43:1-7). Ieremia probabil a 
văzut distrugerea zidurilor, a turnurilor, a casei, a palatului și a Templului.

Ieremia a fost chemat de Dumnezeu în timpul domniei lui Iosia pentru a începe 
să-i spună lui Iuda să se pocăiască și să se îndrepte spre Dumnezeu. Ieremia a rostit acest 
mesaj timp de 40 de ani. 

Țara lui Iuda ignoră repetat avertismentele lui Dumnezeu, așa că până la urmă 
Dumnezeu s-a supărat pe ea și a trimis babilonienii ca să o pedepsească.

Cartea Plângerile lui Ieremia exprimă starea de doliu după căderea Ierusalimului. 
Profetul este avertizat de către Dumnezeu înainte de căderea Ierusalimului (Vezi Ier 
11,11-13,17; Ier 16,10-14 și Ier. 26,1-6 ). În fi ecare an, în luna iulie în a 9-a zi - chiar și 
astăzi - evreii își amintesc de căderea Ierusalimului în anul 586 î.Hr, și își amintesc cu    
durere de tot  ce s-a  întâmplat atunci.

Adevăruri cheie:
Iuda și Ierusalim au meritat judecata divină pe care au primit-o.
Durerea distrugerii și a exilului au fost mai mari decât cea pe care oamenii ar fi  

putut-o suporta în lipsa oricărei speranțe.
Singura speranță de eliberare din suferința exilului era să-l cheme pe Dumnezeu 

a cărui compasiune este mare.
În nici o altă carte din Vechiul Testament nu găsim prezentată această 

înfricoșătoare durere care îsoțește distrugerea orașului cândva frumos, a Ierusalimului 
(2:15). Această carte păstrează în viață amintirea căderii și îi învață pe toți credincioșii 
cum să facă față suferințelor prin care vrând –nevrând vor trece.

 Titlul cărții din ebraică este hkya (“Ekah”).Acesta este termenul evreiesc pentru 
“Cum”, “Vai” sau “Oh” care apare ca primul cuvânt din textul ebraic din 1: 1; 2: 1; 4: 
1- transmite ideea de “strigăte tari” și “care exprimă teamă. Acest cuvânt a fost folosit în 
mod frecvent în cântecele funerare (2 Samuel 1:19, Isaia 42:12).

PROVOCAREA PLÂNSULUI - Pedeapsa pentru PăcatI. 
CONTESTUL ISTORICO-GEOGRAFIC 
Poporul evreu a fost poporul legământului. Dumnezeu le-a propus evreilor 

acest legământ. Și legământul cel mai important pe care l-a făcut Dumnezeu cu ei a fost 
legământul de pe Sinai.

Acesta  a fost un legământ condiţionat, care prevedea că, în cazul în care evreii 
aveau să ţina legământul intact, ei vor fi  binecuvântaţi atât material cât şi spiritual. 
Dar, dacă vor ignora sau vor călca voit legământul, consecinţele vor fi  dezastruoase 
(Deuteronom 28; Ieremia 30:11).

În Sfânta Scriptură, relaţia lui Dumnezeu cu Israel e întotdeauna defi nită prin 
intermediul legământului. De fapt, Biblia prezintă principiul legământului ca bază 
a relaţiei dintre Dumnezeu şi om în general şi ca bază a relaţiei dintre Dumnezeu şi 
Israel în mod particular (Iosua 24:25; Exod 19:5, 24:3). De asemenea, trebuie să se ia în 
considerare faptul că legământul atrage după  sine şi obligații (Iosua 24:25; Exod 19:5, 
8, 20:1, 21:1). Evreilor, această relaţie nouă le conferea un nou statut, şi anume acela de:  
„ un popor sfânt” (Exod 19:6),

Poporul evreu a acceptat invitaţia lui Dumnezeu de a intra în legământ, promiţând 
respectarea lui cu sfi nţenie şi credincioşie.

Dumnezeu și-a respectat parte Sa în cadrul acestui 
legământ, dar poporul a încălcat în mod repetat obligațiile 
ce le avea. Ei au violat termenii legământului și chiar erau 
conștienți ce pedepse vor veni peste ei ca atare (Levetic 
26, Deuteronom 28-30, 2 Regi 17:13-15).

Ei au nu au respectat ceea ce Dumnezeu le ceruse 
cu mult timp înainte și la care ei au agreat cu toții, dar 
au uitat:„Acum, dacă veți asculta glasul meu, și dacă veți 
păzi legământul Meu, veți fi  ai Mei dintre toate popoarele, 
căci tot pământul este al Meu; Îmi veți fi  o împărăție de 
preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe cari le 
vei spune copiilor lui Israel.” (Exod 19: 5-6).

Și chiar mai marii poporului, regii, au încălcat legământul. În cazul de față îl 
avem pe regele Zedechia:

 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, Dumnezeului său; și nu s-a smerit 
înaintea proorocului Ieremia, care-i vorbea din partea Domnului. S-a răsculat chiar 
împotriva împăratului Nebucadnețar, care-l pusese să jure pe Numele lui Dumnezeu. 
Și-a înțepenit grumazul și și-a învîrtoșat inima, pînă acolo încît nu s-a întors la Domnul, 
Dumnezeul lui Israel. Toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit și ei fărădelegile, 
după toate urîciunile neamurilor; și au pîngărit Casa Domnului, pe care o sfi nțise El în 
Ierusalim.  Domnul, Dumnezeul părinților lor, a dat din vreme trimișilor Săi însărcinarea 
să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul Său și locașul Său.( 2 Cronici 36:15-16)

Regele Nebucadnețar al Babilonului a fost jucătorul dominant în acea regiune,  
cu toate acestea imperiul său puternic nu ar fi  amenințat existența lui Iuda, dacă Iuda ar fi  
continuat să plătească un tribut fi nanciar. 

Când  Dumnezeu a adus “dezastru”, asupra lui Iuda l-a adus în etape. În 608 
î.H. când Ioiachim era împărat și se răzvrătea împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a 
adus pe Nebucadnețar la Ierusalim. El a capturat orașul, i-a obligat să plătească impozite 
Babilonului. Aceasta a continuat timp de 3 ani, dar Ioiachim a primit ideea luminată că 
ar putea să-l învingă pe Nebucadnețar, astfel că el nu mai plătea taxele. Nebucadnețar 
s-a întors în 605 î.H. și a luat câteva vase și unelte din templu împreună cu câțiva dintre 
cei mai străluciți tineri ai lui Israel, printre care se numărau Daniel, Șadrac, Meșac și 
Abednego.

Câțiva ani mai târziu, Ioiachim a murit, iar fi ul său Ioiachin i-a luat locul. El nu a 
mai plăti tribut lui Nebucadnețar pentru 3 luni și a hotărât să se revolte și că îi va învinge. 
Nebucadnețar s-a întors și a luat mai mult de 10.000 de israeliți, inclusiv pe profetul 
Ezechiel în anul 598 î.H. Nebucadnețar a pus pe unchiul lui Ioiachin, pe Zedechia pe tron   
și la avertizat de felul cum să se comporte. În ciuda avertismentelor persistente ale lui 
Ieremia, Zedechia are de asemenea un cap mare și s-a răzvrătit împotriva Babilonului.

Prorocul Ieremia a rugat pe Zedechia, împăratul lui Iuda, să continue plata 
taxelor către Babilon. În schimb, Zedechia, ascultând conducătorii ofi ciali, a luat o altă 
decizie nebună, de a renunța la acordul cu Babilonul.

Reacția lui Nebucadnețar a fost rapidă. Nebucadnețar vine din nou în 588 î.H. 
și înconjoară orașul Ierusalim timp de doi ani fără să-l atace. El a așteptat în esență ca 
Israelul să moară de foame. Unele atrocități despre acești doi ani sunt menționate în cartea 
Plângerilor. În cele din urmă, Nebucadnețar s-a decis să termine cu Iuda și Ierusalimul. 
În iulie 586 î.Hr. El a distrus orașul. El a distrus și Templul. A luat orice valoare care a 
mai rămas în el. A luat mai mulți oameni în exil, dar a lăsat pe cei mai săraci și mai slabi 
oameni în urmă.  VA URMA

Exerciții militare NATO în Ucraina: 
2.500 de militari din 14 ţări, între care 
România, SUA și Republica Moldova 

participă la „Rapid Trident” 

În Ucraina au început exercițiile multinaționale „Rapid Trident” la care 
participă militari din 14 state, inclusiv din Republica Moldova, în pofi da 
opoziției președintelui Igor Dodon.

Manevrele anuale „Rapid Trident” care se vor desfășura până la 23 septembrie 
la Yavoriv, în vestul Ucrainei, reunesc 2.500 de militari din 14 țări, majoritatea 
membre NATO, a precizat ministerul ucrainean al apărării, potrivit Stirile TVR. 
Sunt prezente Bulgaria, Canada, Estonia, Italia, Georgia, Lituania, R.Moldova, 
Norvegia, Polonia, România, Turcia, Ucraina, Marea Britanie și Statele Unite.

Deşi președintele moldovean Igor Dodon a fost împotrivă, Ministerul Apărării 
anunţă că un contingent al Armatei Naţionale, format din 57 de militari, participă, 
în perioada 7-23 septembrie, la stagiul de instruire „Rapid Trident 2017”, desfăşurat 
la Centrul internaţional de menţinere a păcii Yavoriv din Ucraina.

Peste câteva zile încep de vastele manevre „Zapad 2017” (Occident 2017) 
organizate de Rusia și care vor avea loc în Rusia și Belarusul vecin, provocând 
îngrijorarea țărilor baltice și a Poloniei.

Moscova a anunțat că 12.700 de militari ruși și belaruși vor lua partea la aceste 
exerciții de natură „strict defensivă”.

12.09.2017 caleaeuropeana.ro

http://�.hr/
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(continuare in pagina 23)

(continuare  din pagina 5)

E posibil ca ziua de 23 Septembrie 2017 să fi e ziua         
Răpirii Bisericii?...

(continuare  din pagina 6)

Cu ochelarii lui satan pe nas

14.09.2017 caleaeuropeana.ro

Avocatul Poporului cere clarifi cări
Ombudsman-ului ucrainean cu privire la 

adoptarea legii educaţiei 
care elimină predarea în limba română

Harul este inteles uneori doar intr-o matrice materiala…daca ai resurse materiale si esti 
binecuvantat fi nanciar  - ai har frate, daca nu…ghinion – vorba celui celui ce mai este inca 
presedinte al Romaniei. 
Punand o perdea de fum, ca o ceata peste ceea ce Biblia exprima clar, limpede ne predispune 
spre o trairea plina de senzualitate, egoism si placere. 

Crucea devine un fel de divan terapeutic unde cel de acolo ne spune cat de mult ne iubeste 
neconditionat si cum e gata sa treaca cu vedea orice numai sa ne simtim noi bine.
Crucea  a fost  si ramane un altar iar Cel ce s-a ridicat de acolo prin inviere este Stapanul, 
Domnul unei vieti noi ce merita traita in paradigma principiilor lui Dumnezeu.  
Diavolul vrea sa minimalizeze nu doar consecinta pacatului ci si maretia, sfi ntenia lui 
Dumenzeu. 
Cel rau adora sa banalizeze ce este infi nit, etern si sfant. Pentru ca daca Dumnezeu este mic 
atunci pacatul este infi nit mai mic si nu merita mentionat. 
Ca si copil imi pacea sa “imbunatatesc” caricaturile de prin ziare…ea una celebra  in 
Romania Libera – una pe zi de Matty. Ei bine adaugam mustati, perciuni, aranjam frezuri 
al personajelor din caricatura si nimeni nu se supara pe mine. 
Cum ar fi  fost daca as fi  facut acelasi lucru unei picturi celebre precum Mona Lisa a lui 
DaVinci? Sa zicem ca as fi  putut sa ajung al Luvre Museum si sa ii pun mustati lui Mona 
Lisa. Intreaga lume s-ar fi  scandalizat de nebunia mea pentru ca am distrus o opera de 
renume a unii autor celebru. Maretia artisului era ridiculizata prin actul meu nesabuit. La 
fel este si satan..incearca prin noi sa-I puna “mustati” lui Dumnezeu. Si noi uneori chiar 
credem ca prin asta devenim celebrii...  
Mi-aduc aminte ca cineva vorbea despre ochelarii pe care Satan ni-I pune pe ochi dupa ce 
am infatuit in pacat. Nu conteaza care…
Ne pune niste lentile prin care vedem actul nostru atat de monstruos si enorm incat nu mai 
poate fi  iertat.
Satan vrea sa ne indeparteze prin optica lui de iertarea ce vine de la Dumnezeu. 
Desi Soarele este considerabil de mare fata de Luna (de vre-o 400 de ori) in timpul eclipsei 
poate fi  acoperit de astrul selenar.
Luna pare in timpul eclipsei la fel de mare sau chiar putin mai mare decat Soarele.
Noi stim ca nu aceasta este realitatea desi o vedem si o simtim oarecum pentru cateva zeci 
de secunde. 
La fel si pacatul inceraca sa eclispeze Harul lui Dumenzeu si Maretia Sa. Iertarea pe care 
o putem primi, gasita in persoana Celui ce a suferit si a murit pe cruce si care s-a dovedit 
biruitor asupra mortii si pacatului prin faptul ca Dumnezeu l-a inviat a treia zi. 
Ioan spunea, “va scriu aceste lucruri ca sa nu pacatuiti. Dar, daca cineva a pacatuit, avem 
la Tatal un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihanit.” (I Ioan 2:1). 
Optica lui Satan ne va juca mereu feste ca sa nu mai pomenim de culorile curcubeului…
Alege nu ceea ce-ti place ci ceea ce iti da viata.

Emanuel C. Pavel
www.blog.punctul.com

Avocatul Poporului solicită Ombudsman-ului ucrainean clarifi cări în legătură cu 
adoptarea noii legi a educaţiei din Ucraina, care afectează învăţământul în limba maternă 
a comunităţii etnicilor români.
Avocatul Poporului urează a se adresa Împuternicitului Parlamentului de la Kiev pentru 
drepturile omului (Ombudsman), Valeria Lutkovska, pentru a cere clarifi cări în legătură 
cu adoptarea noii legi a Educaţiei din Ucraina.
Potrivit legii se desfi inţează sistemul de învăţământ în limba maternă, afectând, implicit, 
comunitatea celor aproximativ 400 000 de etnici români afl aţi pe teritoriul Ucrainei.
“Sesizarea din ofi ciu a Avocatului Poporului vizează posibila încălcare a drepturilor 
cetăţenilor români din Ucraina, astfel cum sunt acestea reglementate în art. 7 din 
Constituţia României privind românii din străinătate, art. 2 al Protocolului Adiţional nr. 
1 din 20 martie 1952 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, art. 14 din Convenţia cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, art. 
8 din Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare şi art. 13 din Tratatul cu 
privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina”, se arată în 
comunicatul de presă.
Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o nouă versiune a legii în privinţa educaţiei, potrivit 
căreia va fi  introdusă interzicerea şcolilor ruse, ungare şi române. Minorităţile naţionale 
li se va permite să studieze la şcoală doar o serie de materii în limbile native. Cu toate 
acestea, concesii considerabile au fost făcute pentru tătarii crimeni.

UE prelungește cu șase luni sancțiunile împotriva 
Rusiei ca urmare a acțiunilor îndreptate 

împotriva integrității teritoriale a Ucrainei 
Consiliul Uniunii Europene a decis la 14 septembrie prelungimrea măsurilor restrictive 
pentru acțiunile care subminează sau reprezintă o amenințare la adresa integrității 
teritoriale și independenției Ucrainei pentru o perioadă suplimentară de șase luni, până 
la data de 15 martie 2018, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Ultima 
dată acestea au fost prelungite în luna martie a anului curent și erau valaibile până la 15 
septembrie 2017. Noile măsuri adoptate constau în înghețări ale activelor și înterdicții de 
călătorie.
Astfel de măsuri nu sunt singurele care au fost luate de către Uniunea Europeană. La 28 
iunie, comunitatea europeană a decis prelungirea, până la 31 ianuarie 2018 sancțiunile 
economice care vizează anumite sectoare ale economiei rusești. Această decizie a fost 
luată ca urmare a informațiilor prezentate de președintele Macron și de cancelarul Merkel 
în cadrul Consiliului European din 22-23 iunie 2017, referitoare la punerea în aplicare a 
acordurilor de la Minsk.
Acestea vin în completarea deciziei adoptată la 19 iunie, când Consiliul Uniunii Europene 
a hotărât prelungirea măsurilor restrictive impuse ca răspuns la anexarea ilegală de către 
Rusia a Crimeei și a Sevastopolului.
Uniunea Europeană a impus prima dată sancțiuni la adresa Federației Ruse după ce 
Moscova a anexat peninsula ucraineană Crimeea, în martie 2014, și le-a înăsprit după 
ce Kremlinul a acordat sprijin forțelor separatiste proruse din estul Ucrainei, în războiul 
împotriva armatei ucrainene.

 Ori de câte ori s-au făcut speculații cu privire la date precise în domeniul viitorului 
s-au produs erezii. Răpirea Bisericii poate avea loc azi, mâine sau pe 23 septembrie, sau 
altă dată, nu pentru că așa s-a spus, ci pentru că așa a hotărât Tatăl. Pe de altă parte, 
e posibil să mergem noi la El, care din nou, poate fi  în minuta următoare, nu datorită 
circumstanțelor sau prezicerilor ci pentru că așa vrea Tatăl.

Uraganele Harvey și Irma au produs nenorociri 
fără precedent

 Aproximativ 1,5 milioane de case și locuri de afaceri din Florida și Georgia au 
rămas fără curent electric, vineri, 8 septembrie 2017, în urma uraganului Irma. Numai 
în Florida, 46 case de îngrijire a bătrânilor, au fost prinse pe nepregătite în calea furtunii 
mortale. Irma, care a fost considerată una dintre cele mai puternice furtuni din Atlantic 
înregistrate, înainte de a lovi continentul american ca un uragan de categoria 4 pe 10 
septembrie, a ucis cel puțin 84 de persoane. Mai multe insule insulare din Caraibe, 
inclusiv Puerto Rico si Insulele Virgine Americane, au suferit mai mult de jumătate din 
decese. Referitor la eforturile de restaurare a situației, purtătorul de cuvânt, Rob Gould, 
al companiei Florida Power & Light a declarat pentru agenția de știri Reuters: “Va fi  
una dintre cele mai mari și mai complexe eforturi de restaurare din istorie. Acum suntem 
literalmente în modul de luptă din casă în casă”.
 E încurajator și emoționant cum la eforturile de restaurare a situației din zonă și-
au unit forțele toate categoriile de indivizi și companii americane. Lucrând, în domeniul 
energetic, sunt plăcut impresionat când, ieri, vineri 15 septembrie, în mesajul săptămânal, 
președintele companiei, ne-a comunicat, cum angajați ai BPA sunt pe câmpul de luptă în 
zonele afectate de uragane, în zona de sud a SUA. 

http://caleaeuropeana.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:
Tue.    Bible Study:    7:00 PM 
Thu.- A:Live Youth:    7:30 PM
Sun.           9:30AM -12:00PM 
Sun.           6:00 PM - 8:00 PM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel: (503) 805-4422

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALIFORNIA

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

ARIZONA

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

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

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

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

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

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

JOSEPH HOZAN MINISTRIES  -  Producer: Joseph Hozan

TEXAS

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

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

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

Ofer următoarele servicii: 
traduceri de acte de orice fel, intocmiri 
- completări de documente, procuri de 
pensii şi ofi ciul de emigrări, notarizări.  
Real Estate: Vânzări – Cumpărări de 

proprietăţi in aria Vancouver.  
(338-6618)

ROMANIAN TIMES

Oferte serviciu

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

www.romaniantimes.com

AFH  in Vancouver - hiring  live-out 
caregiver for 1-4 days a week (or 5 days). 
English and classes for Washington State 
are required. Call 503-816-4291.(334)

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

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

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

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

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

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

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

C]ut]ri serviciu Oferte serviciu

Vânz]ri AFH

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

ACH in Gresham is looking for a full 
time/ part time caregiver. English is 
required. Please, call
503-975-6777. (334)

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

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

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)

For Sale Adult Care Home in 
Vancouver Washington.  Financing 
available. For more details call 360-
907-3302. (334)

De vinzare in Timisoara, zona garii 
de Nord, teren de 1329 m2 cu 2 case 
pe loc si hala mare, loc potrivit pentru 
institutul Biblic, orfelinat, azil de 
batrini, etc. Pentru informatii sunati 
la Pătru la 011-41-794197843. (334)

AFH in Vancouver WA – caut caregiver. 
Telefon (360)936-2200. (333)

Adult Care Home for sale in Gresham. 
One level home, 7 bedrooms, 2 full 
baths, 3 half baths.
For other details please call 503 853 
1743. (334)

Windsor Gardens is a small (12-
bed) assisted living facility in East 
Vancouver, Washington looking 
for experienced, compassionate 
caregivers to serve a population 
living with memory loss / dementia.
We can currently offer a variety of 
scheduling options for incoming 
CNAs. Please apply no matter 
what schedule you are interested in 
working: day, night, part-time, full-
time, weekday, weekend, etc.
If you are interested in applying for this 
position, please call 360.521.1300.

POTENTIAL APPLICANTS MUST 
HOLD A CURRENT WASHINGTON 
STATE CERTIFIED NURSING 
ASSISTANT (CNA) LICENSE.   (334)

 

Angajam CDL drivers 0.50c/mil
Volvo I-shift
Toate milele, Platit saptaminal, paper 
loadbooks; Reefer loads
Call: 954-552-6313.   (334)

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

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

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

Looking for live-in Caregiver or Resident 
Manager for our Adult Foster Home located 
in SW Portland / Beaverton. This is a live 
in position for 5 days a week and 2 days 
off . Need reliable and responsible person 
that is looking for long-term position. May 
live in with family We are a level 2 home 
and currently own 2 adult care homes in 
the area. All of the clients in the home are 
level 2, need standby assist with most of 
their ADL’s, they are very sweet and mostly 
women. Must be able to speak good basic 
English and have 2 years of care-giving 
experience. We will provide training as 
well as cover the cost for the EQC training 
class required for the Resident Manager 
position. Call if interested for more details 
at 503-914-7005. Owners are Romanian. 
Great Compensation and great schedule. 
Vacation Benefi ts also offered after one 
year of employment. (334)

DE VANZARE CASA NOUA TIP 
DUPLEX 220 m2, 110 m2/ap cu pomi, 
teren 1289 m2 cu vedere totala la orasul 
Cluj Napoca. 7 minute de centru. Pret fi x 
205 mii Euro. Pentru informatii sunati la 
(503)805-6536. (334)

Plum U-Pick – Brooks 
and Italian Prune 

Varieties
Also Organic Pears

 
 Open daily 

until we are sold out

Hours:  8:00 a.m. – 6:00 p.m.
 Price:  Italian $ .55 / lbs 
               Brooks $ .50 / lbs

  Location: 
  Vancil-Polehn Farm
  19594 S. Redland Road
  Oregon City, Oregon

Email contact: 
VancilPolehnFarm@gmail.com

Phone Contact: (503)575-0090

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

EDWARD PETERS
PRINCIPAL BROKER
(503) 706-4709

Vindeti sau Cumparati o casa pentru familie? 

Doriti sa investiti in Real Estate?

Folositi experienta si cunostintele unui Realtor 

care va lucra numai in folosul Dumneavoastra !

Tranzactia imobiliara va fi  o experienta placuta !
 

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

Income producing Vancouver AFCH, 4000 
sq ft, 10 bedrooms, 6 baths, 2 kitchens, 
separate living on two levels home. Excellent 
location, great income, large fenced lot, 
views. Business included $739,900              

Diamond - Platinum Member
Million Dollar Club

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

Tigard AFCH great location, daylight 
basement 3,500 sq ft, dual living: 5 bedr 5 
baths on the main level and 3 bedr 2 full baths 
on the lower level. Newer furnace/AC, solar 
panels. Great income producing, business 
included $649,900 

Vânz]ri imobile

Inchirieri
Portland, OR, SE Area – Inchiriez 2 
camere, 2 bai, living, utilitati incluse, 
$900. Telefon: (503)805-6536. (334)

http://yahoo.com/
http://www.romaniantimes.com/
http://ladomiciliulmeu.am/
mailto:VancilPolehnFarm@gmail.com
mailto:Oregon_Realtor@yahoo.com
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Pentru a va abona la publicatia Romanian Times va rugam sa completati 
acest cupon si sa il trimiteti prin posta la adresa PO Box 66289, Portland, 
OR 97290. Plata se poate efectua cu cec sau credit card. Platile cu credit 
card se pot procesa prin telefon la numarul  503-895-5171.

de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com

HOME 1 is located in Milton-Freewater. This 3500 
SF home was built in 1984, has 7 bedrooms, 3.5 baths, 
and a large lot with beautiful waterfalls. This property is 
located only 10 miles away from Walla Walla Hospital. 
Priced at $475,000. Contact Cornell at 503-939-7146.

RESIDENTIAL CARE FACILITY w/ 4829 SF, 13 
bedrooms, 11 of which are presently in use as part of the 
care facility, 4 full baths,  & 5 half baths. A great estate with 
potential to develop with the existing 2.7 acres of land. The 
zoning allows duplex and triplex opportunities, priced at 
$1,550,000. Call Cris 503-816-9493

ROOM TO ROOM. This cozy 2568 SF home was built 
in 1950 and contains 5 bedrooms, 2.5 baths, a family 
room, a bonus room that can be converted into a den 
or offi ce, attached 3 car garage, and an outdoor patio. 
$339,000. For more information contact Cornell at 503-
939-7146.

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

www.GreatWesternRealEstate.com

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

27 Years Experience
GreatWesternRealEstate@gmail.com

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

HOME 2 is adjacent to Home 1. This operating 
Adult Care Home has 4400 SF, 6 bedrooms, and 3.5 
baths. Great investment opportunity with an excellent 
fl oor plan! Low rent payment. Business only priced at 
$50,000. Contact Cornell at 503-939-7146.

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

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

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

HOME 3 Adult Care Home that sits on 10+ acres 
of beautiful greenery. This 2140 SF property has 
6 bedrooms, and 3.5 baths. Rent per month is 
$1800. Business only priced at $50,000. For more 
information contact Cornell at 503-939-7146.

REMODELED

30 BED RCF: Main building approx. 13,000 SF, 21 rooms, 
10.5 baths, 30’x40’ activity room, commercial kitchen. Also 
1700 SF three bdrm home, 40’x60’x16’ shop, 26’x30’ garage 
& 24’x24’ 2nd garage. 5 acre lot w/ walking trail & pond. 
Possible Memory Care Endorsement.  $1,695,000. Cornell 
(503) 939-7146.   

BANDON, OR

MUST SALE, OFFERS WANTED

LEVEL 5 ACRES EXCELLENT INCOME LOCATION! LOCATION GREAT PRICE

BUSINESS & REAL ESTATE GRESHAM RCF

NE PORTLAND!

FRESHLY REMODELED & MOVE-IN READY. This 
charming 1906 home has a total of 1,485 SF with 1 bdrm 
& 1 bath on the main fl oor, and a 400 SF basement. 
Additional 1 bdrm, 2 bonus rooms, and 1 bath is found 
upstairs. Zoning allows 1 unit per 1000 SF of land; possibility 
for extra units. $499,000. Cornell 503-939-7146. 

ELEGANT ADULT CARE HOME has 5800 sq ft, 10 
bedrooms, 4 full, & 6 half baths, high ceilings, and extensive 
hardwood fl oors. Master suite has a deck leading to a 
beautifully landscaped outdoor area with grill, kitchen, and 
gazebo. This wonderful home has a convenient Milwaukie 
location. $899,000. Contact Raluca at 503-750-2740.

MILWAUKIE, OR

CLASSIC PDX HOME

Uraganele Harvey și Irma au produs nenorociri...

503-661-8990

www.ComfortHospice.org

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

Comfort Always,  Cure Sometimes,  Treat Often

Ana Campean-Petras
Community Relations Director

Referral Hotline: 503-723-1444

Wrap yourself in
 the comfort o

f h
osp

ice
.

 E-mail: romaniantimes@yahoo.com

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

 Sezonul atlantic de uragane, din anul 2017, este un eveniment ciclic, cu formarea 
anuală de cicloane tropicale în bazinul Atlanticului și este cel mai distructiv și dezastruos 
sezon uraganian din 2005. Acesta a reprezentat primul uragan major care a lovit Statele 
Unite și vecinii, de la Wilma, din sezonul anului 2005, Uraganul Harvey, care a provocat 
51,88 in (1318 mm) precipitații în Texas, cea mai mare valoare totală a precipitațiilor totale 
pentru orice ciclon tropical din Atlantic în Statele Unite și a cincea cea mai mare precipitație 
totală pentru un ciclon tropical din bazinul Atlanticului . De asemenea, uraganul Irma  a 
fost cel mai puternic uragan care s-a format vreodată în Oceanul Atlantic, în afara Golfului 
Mexic și a Mării Caraibilor.
 Sezonul uraganelor începe, de obicei, prin 1 iunie și se încheie pe la 30 noiembrie. 
Pentru al treilea an consecutiv, în 2017, sezonul uraganelor a început la începutul anului, 
cu formarea furtunii tropicale, Arlene pe 19 aprilie, aproape o lună și jumătate înainte 
de începerea ofi cială a sezonului. La sfârșitul lunii august, uraganul Harvey a devenit 
primul uragan major care a ajuns in Statele Unite de la Wilma in 2005 La începutul lunii 
septembrie, uraganul Irma, un uragan de tip Capul Verde, a devenit primul uragan de 
categoria 5 care a avut impact asupra Insulelor Leeward din nord, precum și uraganul cel 
mai puternic care a avut loc vreodată în bazinul Atlanticului. Sezonul de uragane din 2017 
este primul sezon, care a înregistrat două uragane din categoria 4 sau mai puternice din 
Oceanul Atlantic, care au avut loc în Statele Unite.
 Concluzionând cele prezentate, Domnul Dumnezeu face ce vrea și când vrea, 
orice deviere de la mersul norma al lucrurilor ne afectează pe noi pământenii. 
Uraganul Irma a produs aproape 100 de victime, mult mai puține decât, Katrina (peste 
1000). A produs pagube materiale enorme dar oamenii au luat în serios dezastrul care vine 
și au fugit. Va veni o vreme când pe pământ va fi  strâmtorare printre neamuri, care nu vor 
ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor (Luca 21:25).

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

mailto:amerotim@yahoo.com
http://www.greatwesternrealestate.com/
mailto:GreatWesternRealEstate@gmail.com
http://www.comforthospice.org/
mailto:romaniantimes@yahoo.com


 

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

Thinking of BUYING or SELLING a HOME? ?              

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

f BUYING or SELLING 
We’d Love To Help! 

ageMortga

! !  

26 Years Combined Experience  

Liviu (Louie) Bec 
Realtor 

LIC # 20030202  

 (503) 888-4428   
louie@oregonrealty.com 

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

(503) 481-6222    
ligiabec@eaglehm.com      
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Continental Textiles - Unique Imports
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