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Despre femei, iluzii [i 
Efectul Matei

De la bun început: o privire, oricât de 
simplă, aruncată fi e asupra condiției 
femeilor în general, dar mai ales 
asupra condiției femeilor scriitoare din 
România acestui mileniu, nu trebuie 
să fi e un exercițiu gratuit.-  continuare în 
pagina 7

Din varii situatii si conversatii avute 
in ultima perioada raman cu impresia 
ca traiesc in cea mai neagra perioada 
a istoriei.  - pagina 6

Care-i genera]ia mea?

Mihai I (n. 25 octombrie 1921, Sinaia, România – d. 5 decembrie 2017, Aubonne, Elveția) a 
fost regele României la vârsta de 6 ani (20 iulie 1927 și 8 iunie 1930) și a doua oară la 18 ani (6 

septembrie 1940 și 30 decembrie 1947) și apoi forțat la 50 de ani de exil. (pagina 4)

Drapelul României arborat 
pe cl~direa Prim~riei San 

Francisco, în onoarea 
Zilei Na]ionale a României  

                                        - pagina 8

Ziua României s~rb~torit~ la Chicago - pagina 14

Unii oameni repetă întruna mantra 
„post-adevărului”. Este doar un alt 
exemplu despre cât de neputincioși 
suntem, confruntați cu simpla mânie. 
Nu trăim în state post-factum, 
indiferent de ce-o mai însemna acest 
concept. -  continuare în pagina 10

Istoria ca orizont al 
predic]iei 

iCampanie comună MAE - MAI pentru informare diaspora cu privire la 
obținerea din timp a pașaportului românesc - pagina 9

iÎnscrierea în registrele de stare civilă române a certifi catului de naştere 
american și obținerea certifi catului de naștere românesc - pagina 9

Ca răspuns al lansării de către 
militanții palestinieni a unei rachete înspre 
orașul Așkelon, din sudul Israelului, forţele 
israeliene au atacat mai multe obiective 
Hamas în Fâşia Gaza, au anunţat autorităţile 
militare din această țară.iPreşedintele ceh, 
Milos Zeman, a salutat decizia omologului 
său american Donald Trump privind 
transferul ambasadei SUA în Israel de la 
Tel Aviv la Ierusalim şi a susţinut că Cehia 
ar fi  trebuit să facă la rândul ei acest pas de 
mult timp.i La doar o săptămână după ce 
regimul de la Phenian a anunţat că a testat 
o nouă rachetă balistică intercontinentală 
care ar avea capacitatea să lovească întreg 
teritoriul SUA, Coreea de Sud şi Statele 
Unite au început cel mai mare exerciţiu 
militar aerian comun.iCel puţin 20 de 
civili au murit în apropierea Damascului, 
în urma unor raiduri aeriene efectuate 
de forţele de securitate ale regimului 
condus de Bashar al-Assad.iSirenele 
care avertizează în legătură cu iminenţa 
unui atac nuclear au fost testate în statul 
american Hawaii pentru prima dată după 
sfârşitul Războiului Rece, în contextul 
tensiunilor dintre Administraţia Donald 
Trump şi regimul din Coreea de Nord, 
informează site-ul agenţiei Associated 
Press.iSenatul Statelor Unite a aprobat 
un proiect de reformare a Codului fiscal 
care prevede diminuarea substanţială a 
cotei de impozitare pentru companii şi 
reduceri modeste pentru persoane fizice, 
informează NBC News.iMinistrul turc 
pentru Afaceri Europene, Omer Celik, 
a declarat că Uniunea Europeană nu 
manifestă aceeaşi solidaritate cu Turcia 
în lupta împotriva organizaţiilor teroriste 
FETO şi PKK, aşa cum se întâmplă în 
cazul Stat Islamic.iRusia şi Statele Unite 
nu au ajuns la un consens privind misiunea 
ONU în regiunea ucraineană Donbass, iar 
problema apartenenţei regiunii ucrainene 
Crimeea nu este negociabilă, a anunţat 
purtătorul de cuvânt al Kremlinului, 
Dmitri Peskov.iEmmanuel Macron, 
preşedintele Franţei, a avertizat că lumea 
pierde lupta împotriva schimbărilor 
climatice, adăugând că liderii mondiali nu 
iau suficiente măsuri pentru contracararea 
efectelor încălzirii globale.
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Vă rugăm să ne 
contactați pentru 

detalii:
Tel 503.895.5171 
Tel 503.708.3384

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

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

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

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

RomanianTimes:

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

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

Prima exigență este că toate ideile 
avansate într-un text trebuie să fi e 
temeinic demonstrate, nu enunțate sentențios ca de o curte 
supremă care nu are de dat socoteală nimănui.

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

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

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

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

Cristian Ioanide

Completări la PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE 
INIȚIALE:

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

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

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

Materialele se trimit numai prin email;

Expeditorul materialului este direct responsabil de conținut 
incluzând pozele atașate.

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

Publicația RomanianTimes este susținută fi nanciar de 
companii și persoane care își pun reclame, abonați, 
contribuitori cât și de colaboratori care scriu și trimit materiale 
de publicat. 

Publicația RomanianTimes este continuarea ziarului Romanian Times—revistă forum a Românilor Americani Fondată la  
  1 Februarie 2000 de Mircea Lubanovici, Beni Lucescu și Cristian Ioanide. 

Phone (503) 895-5171   -  E-mail info@romaniantimes.com  -  www.romaniantimes.com
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„Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I placă răul; cel rău nu poate ... lângă 
Tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu urăşti pe cei ce fac ..., 
şi pierzi pe cei ...; Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală”
   (Psalmii 5:4-6)

 (Completaţi textul folosind soluţiile marcate cu raster)

Orizontal: 1) ? ─ A trage din ţigară. 2) Deopotrivă ─ Prezintă pierderi de lichid 
în circulaţie. 3) Ziarist ─ Aici e ceva necurat! 4) Domeniu de cultură (pl.) ─ 
Merge cu corespondenţa (pl.). 5) Un lied care nu se mai termină! ─ Petrecere 
câmpenească (pl.). 6) Element negativ (fem.) ─ Afl at în opoziţie. 7) Zece! 
─Ajutor pentru memoria actorilor. 8) Element de destindere ─ Nici mie, nici 
lui ─ Perioadă de studiu. 9) Are o existenţă obiectivă (masc. pl.) ─ A face o 
descoperire. 10) Ambalat.
Vertical: 1) Act necesar pentru recunoaşterea copiilor (pl.). 2) Exemplu de 
slăbiciune (pl.) ─ Alb-gălbui. 3) Act de infracţiune ─ Purtat pe umeri. 4) Unge 
pe unde trece ─ E uns! ─ Dat în deschidere la cântare. 5) Sporturi de apă (adj. 
sing.). 6) Cadre pentru tablouri ─ A exista. 7) ? (neart.). 8) Începe numărătoarea  
─ Repus ... în drepturi! ─ Acut! 9) ? (sing. fem.). 10) Nu-s de crezut ─ Pornit din 
loc.
Dicţionar: LIE.

PSALMII (8)

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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10           

Dezlegarea careului din numărul precedent:
FARISEI
Orizontal: 1) HASIDEENI – TUT. 2) UDI – INVIERE – R. 3) LUMINA – CEASCA. 4) ALE – A- POCIT – D. 5) TOP – IAD – TEFI. 6) GEN 
– ACVILA – AT. 7) AR – CN – EMA – CLI. 8) MIRACOL – MOISE. 9) A – ABOM – CARTE. 10) LAZAR – MATEI – M. 11) IZOLARE – AI 
– LI. 12) EZRA – LAN – OBOL. 13) LEI – FATARNICA. 

        Victor Martin

(continuare in pagina 10)

În 2011, când l-am văzut pe Regele Mihai vorbind în faţa 
Parlamentului României, la aniversarea Majestăţii Sale, 
am înţeles ce căuta regalitatea pe lume. Unii au aşteptat 
atunci un discurs fulminant, în care Regele să răzbune 
deceniile de pribegie şi umilinţele suferite chiar după 
Revoluţie. Dar Majestatea Sa nu avea niciun război 
personal, pentru că niciodată, am înţeles atunci, regii nu 
se reprezintă pe ei înşişi.
Faţă de alţi lideri, cum spunea un eseist englez, regii nu 
sunt aleşi de popor, deci nu se remarcă prin ambiţie sau 
prin voinţă de putere, nu au obsesia de a domina, nu se 
luptă pentru câştigarea simpatiei. Regii reprezintă, ei sunt 
un memento al imaginii unui timp apus, unde valorile nu 
sunt cuvinte și unde oamenii sunt cu adevărat purtători ai 
unor valori. Cred că republicanii inteligenţi au înţeles că nu 
trebuie să se sperie, regalitatea nu guvernează, ci reprezintă 
ceea ce nu se vede, ceea ce nu se poate pipăi: statul, națiunea, 
spiritul și cele mai importante valori. Acestea sunt păstrate 
în lumea aproape metafi zică a aristocrației, iar regii sunt 
slujitorii acestora. Regalitatea nu intră în luptă cu nimeni din 
societate, deci ea este cea mai potrivită instituție a tuturor. 
Regele nu vrea puterea, pentru că o are.

Am fost de câteva ori oaspete al Familiei Regale a 
României şi de fi ecare dată am simţit că intru în altă lume. 
Eu, republican convins, crescut în lumea simplă a satului 
năsăudeam, simţeam că regăsesc lumea fără de falsuri 
a copilăriei şi armonia cu natura. Nimic nu era strident, 
vorbeam despre atacurile la adresa familiei regale şi nimeni 
nu se impacienta, exista o înţelegere superioară a suferinţei, o 
mare înţelegere a prostiei sau vulgarităţii. Familia Regelui nu 
percepea să dea drepturi la replică sau să răspundă aberaţiilor 
prin care oamenii erau manipulaţi. Nimic revendicativ 

Cu regalitatea nu-ţi poţi face selfi e

sau revanşard, nimeni nu era etichetat ca vinovat pentru 
surghiunul de decenii sau pentru mojicia postcomunistă. 
Am regăsit la Familia Regală o asumare a tragicului şi o 
conştientizare a istoriei dincolo de ceea ce este omenesc. 
O etică a suferinţei trăite cu seninătate şi candoare şi o 
superioară înţelegere pentru cei care considerau regalitatea 
ca pericol şi o transformau în țintă. În plus, o încredere 
foarte mare în revelație, în trezirea conştiinţei poporului 
nostru. Dar oamenii au fost transformaţi într-o turmă, 
abrutizaţi constant, au ieşit din comunism traumatizaţi şi 
sunt uşor de manipulat, încercam eu timid să curm această 
naivitate. Ce faceţi dacă românii nu se vor trezi niciodată, 
dacă nu vor înţelege nimic din istoria care le-a fost ascunsă 
şi falsifi cată timp de decenii. Mereu răspunsul pe care îl 
primeam de la oricare dintre membrii Familiei Regale era 
dezarmant de simplu: noi trebuie să facem tot ce putem 
pentru România, deoarece aceasta este misiunea noastră.
Am înţeles atunci că regalitatea nu face o tranzacţie cu 
poporul şi ţara, nu dă credinţă contra iubire, că familia 
regală există şi spune prin chiar existenţa ei o poveste 
despre fi ința de lumină a ceea ce are mai bun un popor. 
Se spune că, atunci când Regele Mihai, copil fi ind, a fost 
înştiinţat de guvernantă că a murit bunicul Ferdinand şi că 
este deja rege ar fi  întrebat: mă vor lăsa să mă joc ca şi 
până acum, nu-i așa?

Regalitatea spune o poveste despre ţară, ţine poporul în 
jurul unei poveşti frumoase sau tragice. Ultima poveste 
pe care o spune familia şi Regele Mihai este o poveste 
tristă, povestea exilului şi a părăsirii familiei lui de 
către marile familii ale regilor europeni, răvăşite şi ele 
sau dezorientate de cel mai mare război al lumii. De 
aceea, în Parlament, când s-a adresat românilor, regele 
mi-a părut ca un copac singur, într-o câmpie pustiită de 
furtună, dar singurul rămas în picioare.

Am scris, emoționat, în noaptea care a urmat, în jurnalul 
meu că l-am văzut pe Rege singur, aproape absent, 
înconjurat de baroni locali și ciocoi de rit nou care se 
înghesuiau să-și facă poze cu telefonul în preajma Regelui. 
Avea mâinile sale lungi căzute fi resc, ca două aripi ale unui 
pescăruș obosit de pribegii lungi. Se uita peste acea lume 
pestriță care-l înconjura și nu se amesteca cu ei. În cei 90 
de ani de viață, ştia deja multe despre noi, poate mai multe 
decât noi înșine. Palmele sale mari erau parcă asemenea 

celor pe care le au țăranii români, chiar dacă Regele nu 
a lucrat niciodată pământul. Văzând naturalețea cu care 
acceptă această întoarcere acasă, mi-am adus aminte 
de niște albume cu fotografi i ale Regelui din tinerețea 
sa, în care apărea în salopetă și plin de uleiuri lucrând 
sub un Rolls Royce moștenit de la bunicul lui. Nu a fost 
niciodată un rege războinic, a fost mai degrabă un rege 
inginer care, cred eu, a încercat să repare România, în 
timp ce unii furau pe partea cealaltă piese. Văzându-l 
cum se îndepărtează, am avut sentimentul că regii au 
destinul popoarelor lor. În cazul Regelui Mihai cred că 
se prefi gurează destinul nostru european. Regele Mihai 
a pribegit prin lume peste șase decenii, poporul său și-a 
început de câțiva ani pribegia prin Europa și nu știm 
dacă va mai găsi cărarea întoarcerii acasă.

Aristotel spunea că monarhia este cea mai bună formă 
de guvernare dacă o comparăm cu formele celelalte, 
aristocraţia şi democraţia. Dacă aristocraţia poartă în sine 
pericolul oligarhiei şi democraţia pe cel al demagogiei, 
monarhia poate degenera uneori în tiranie, dar rămâne 
cea mai acceptabilă. Dacă astăzi monarhiile nu mai 
pot degenera în tiranii, democraţiile, deşi la modă, sunt 
bolnave de demagogie.

Am înţeles cu timpul ca antonimul la monarhie nu este 
republica, ci barbaria, vulgaritatea, forţa distrugătoare a 
vulgului dezlănţuit, indiferent în ce concepte politologice 
sau sociologice îmbrăcăm demagogiile de masă. Pe de 
altă parte, regalitatea nu este legată doar de trecut, ea este 
doar fi rul de aur care leagă trecutul de prezent şi cărarea 
subţire prin ceaţa unui viitor care pare tot mai nesigur 
pentru oamenii care, amăgiţi mereu de demagogi, nu 
mai ştiu în ce să creadă şi nici dacă există viitor. Mă uit 
în sondajele de opinie şi văd cum românii parcă înţeleg 
tot mai bine ce este Casa Regală. Nu sunt sigur, ştiu 
că mulţimile sunt instabile, sunt emoţionale şi uşor de 
deturnat, dar când sondajul IRES arată că 61% spun că 
au încredere foarte multă şi multă în Casa Regală este 
un semn că regalitatea s-a întors acasă. Când oamenii 
spun că regalitatea le trezeşte un sentiment de respect şi 
de încredere, înţelegem că suntem în faţa instituţiei care 
a urcat încet pe primul loc în clasamentul instituţiilor.
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Semne ale vremurilor din urmă

 Ne apropiem de încheierea unui an istoric, 2017, 
continuând prezentarea semnelor vremurilor din urmă, 
ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi 
soroacele sfârşitului, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie 
numai Tatăl folosind acrostihul SEMNE: Seminţiile 
lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + 
Esticii (Împăraţii Răsăritului). 
 Când facem referire la Nenorociri, atenția se îndreaptă 
spre catastrofe ale naturii, dezastre. Pentru a vedea ce 
dezastre se petrec pe pământ la un moment dat vă rog 
să accesați romaniantimes.com - Cele mai citite articole 
- Semne ale vremurilor - click on http://hisz.rsoe.hu/
alertmap/index2.php.

 Scriam în ediția din octombrie, că la acea vreme anul 2017 se caracteriza ca fi ind 
an unic în istoria lumii privind dezastrele naturii pe tot globul și special în America.
  Sunt evenimente, care cu toată tehnica avansată nu au putut fi  oprite de om. 
Ne ridicăm ochii în sus, de unde ne poate veni ajutorul: Ajutorul îmi vine de la Domnul, 
care a făcut cerurile si pământul. (Ps.121:2). An de an, populația este tot mai pregătită, 
ia în serios pericolele, și în mare parte fug din fața catastrofelor, dar prea puțini își întorc 
privirile și viața spre Creator. Va veni o vreme, în curând, când pe pământ va fi  strâmtorare 
printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor (Luca 
21:25).
 Pentru luna decembrie, adăogăm la materialul prezentat incendiile din partea de 
sud a Californiei.
 În raportul ofi cial de miercuri 13 decembrie 2017, incendiu Thomas a fost 
declarat al cincilea cel mai mare incendiu din istoria Californiei și continuă să producă 
pagube pe măsură ce intră în cea de-a doua săptămână. Incendiul Thomas  a depășit 
mai mult de 370 square miles (aproape 100 mii de hectare) și începând cu 4 decembrie 
rămâne cea mai puternică bătălie a pompierilor din istoria județelor  Ventura și Santa 
Barbara.
 Printre Semne ale vremurilor, în această ediție, vreau să privim foarte atent și 
obiectiv la atenția ce o acordă toată lumea politică și nu numai la Ierusalim și bun înțeles 
Muntele Templului.
 Actul Ambasadei din Ierusalim din 1995 este o lege publică a Statelor Unite, 
adoptată de Congresul al 104-lea la 23 octombrie 1995. A fost adoptată pentru 
inițierea și fi nanțarea relocării Ambasadei Statelor Unite în Israel din Tel Aviv la 
Ierusalim, până la data de 31 mai 1999. Actul a cerut de asemenea ca Ierusalimul să 
rămână un oraș nedivizat și ca acesta să fi e recunoscut ca fi ind capitala statului Israel. 
Capitala declarată a Israelului este Ierusalimul, dar acest lucru nu este recunoscut la 
nivel internațional, în așteptarea discuțiilor asupra statutului fi nal în confl ictul israeliano-
palestinian. Legea propusă a fost adoptată de Senat (93-5), și de Camera Reprezentanților 
(374-37).
 Au trecut ani de promisiuni și legea a rămas neimplementată de către 
președinții Clinton, Bush și Obama, care deși fi ecare a promis în campanie că o va pune 
în aplicare, după ce au ajuns la Casa Albă, au amânat-o tot la fi ecare șase luni, rămânând 
una din promisiunile de campanie neîmplinite.  
 Timp de 22 ani Organizația Națiunilor Unite, statele musulmane, socialiștii 
europeni, oamenii politici, care nu au habar de ce scrie în Biblie, nu au cerut modifi carea 
Actului Ambasadei din Ierusalim din 1995. Numele legii din 1995 este clară și spune 
totul: Jerusalem Embassy Act of 1995.
 Președintele Donald Trump ca și Clinton, Bush și Obama, în timpul campaniei 
electorale, a promis că va pune în aplicare Actul Ambasadei din Ierusalim din 1995. În 
iunie 2017  a amânat aplicarea legii, urmând ca pe data de 6 decembrie 2017 președintele 
Donald Trump să fi e primul președinte america care respectă și dă curs legii adoptată 
de Congresul SUA cu o majoritate covârșitoare, în 23 octombrie 1995.
 Reacția negativă a fost și este puternică în toată lumea. 22 de ani toți au fost 
OK. Președintele Trump dă curs unei legi și abia acum apar reacțiile. Interesant ce 
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cumplite vremi trăim. 
 Premierul Benjamin Netanyahu luni, 11 decembrie 2017, fi ind la Paris în cadrul 
întâlnirii Miniștrilor de Externe  ai UE a prezentat  poziția țării sale privind capitala 
Ierusalim, ca răspuns a lansarea aplicării de SUA al Actului Ambasadei din Ierusalim din 
1995. Netanyahu a declarat că palestinienii trebuie să accepte faptul că Ierusalimul este 
capitala Israelului. În opinia sa, aceasta ar fi  singura cale de a obține rezultate scontate 
în cadrul negocierilor pentru pace. Pe lângă aceasta “eforturile de a refuza legătura 
milenară a poporului evreu cu Ierusalimul sunt absurde”, a precizat premierul.
 “Puteți citi despre acesta într-o carte foarte frumoasă - se numește Biblia. 
O puteți regăsi în istoria comunităților evreiești din întreaga diaspora... Unde 
altundeva este capitala Israelului, daca nu în Ierusalim? Cu cât palestinienii vor 
recunoaște mai repede această realitate, cu atât mai repede ne vom îndrepta spre 
pace”, a precizat premierul israelian.
 Nu ne permite spațiul să detaliem felul cum Domnul Dumnezeu orchestrează 
istoria și în privința Ierusalimului. Am scris multe anul acesta, când Ierusalimul a 
sărbătorit 50 de ani de la eliberare. Așteptam să se întâmple ceva anul acesta. Și s-a 
întâmplat. 
 Vă rog să urmăriți traducerea declarației președintelui Trump, și pentru detalii 
puteți accesa originalul pe site-ul Casei Albe.

Declarația președintelui Trump cu privire la Ierusalim
Miercuri 6 decembrie 2017

 ””Când am intrat în funcție, am promis să privesc provocările lumii cu ochii 
deschiși și gândire foarte proaspătă. Nu putem rezolva problemele noastre făcând 
aceleași ipoteze eșuate și repetând aceleași strategii eșuate ale trecutului. Provocările 
vechi necesită noi abordări.
 Anunțul meu astăzi marchează începutul unei noi abordări a confl ictului dintre 
Israel și palestinieni.
 În 1995, Congresul a adoptat Actul Ambasadei de la Ierusalim, cerând 
guvernului federal să relocalizeze ambasada americană la Ierusalim și să recunoască 
faptul că acel oraș - și atât de important - este capitala Israelului. Acest act a trecut 
Congresul printr-o majoritate covârșitoare bipartizană și a fost reafi rmat de un vot unanim 
al Senatului doar cu șase luni în urmă.
 Cu toate acestea, de peste 20 de ani, fi ecare președinte american anterior 
a exercitat dreptul legii de renunțare (the law’s waiver), refuzând mutarea ambasadei 
americane la Ierusalim sau recunoașterea Ierusalimului ca și capitala Israelului.
 Președinții au emis aceste derogări sub convingerea că întârzierea recunoașterii 
Ierusalimului ar avansa cauza păcii. Unii spun că le-au lipsit curajul, dar au făcut cele 
mai bune judecăți pe situațiilor existente, așa cum le-au înțeles atunci… După mai mult 
de două decenii de derogări, nu suntem mai aproape de un acord de pace de durată între 
Israel și palestinieni. Ar fi  o nebunie să presupunem că repetarea exactă ale aceleași 
formule ar produce acum un rezultat diferit sau mai bun.
 De aceea, am hotărât că este timpul să recunoaștem ofi cial Ierusalimul ca 
capitala Israelului.
 În timp ce președinții anteriori au făcut această promisiune importantă a 
campaniei, ei nu și-au ținut promisiunile făcute. Astăzi, eu arat că mă țin de ce am 
promis.
 Am considerat că această acțiune este în interesul Statelor Unite ale Americii 
și în căutarea păcii între Israel și palestinieni. Acesta este un pas îndelungat în a avansa 
procesul de pace și pentru a ajunge la un acord de durată.
 Israel este o națiune suverană cu drept ca orice altă națiune suverană să-și 
determine propria capitală. Recunoașterea faptului ca un fapt este o condiție necesară 
pentru realizarea păcii.
 Acum 70 de ani, Statele Unite, sub președintele Truman, au recunoscut 
statul Israel. De atunci, Israelul și-a construit capitala sa în orașul Ierusalim - capitala 
poporului evreu stabilit în antichitate. Astăzi, Ierusalimul este sediul guvernului 
israelian modern. Este casa parlamentului israelian, Knesset, precum și Curtea 
Supremă israeliană. Este locul reședinței ofi ciale a Premierului și a Președintelui. 
Este sediul multor ministere guvernamentale.
 De zeci de ani, vizitatorii americani, secretarii de stat și liderii militari și-au 
întâlnit omologii israelieni la Ierusalim, așa cum am făcut în călătoria mea în Israel la 
începutul acestui an.

http://romaniantimes.com/
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CARE-I GENERATIA MEA?
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Slavomir Alm]jan

DECÉPŢIE, decepţii, s.f. Înşelare a speranţelor cuiva, 
dezamăgire, deziluzie; amărăciune. țVar.: (înv.) decepţiúne 
s.f.ă – Din fr. déception, lat. deceptio, -onis. 

DECÉPŢI//E ~i f. Pierdere a iluziilor; înşelare a speranţelor; 
dezamăgire; deziluzie. țArt. decepţia; G.-D. decepţiei; Sil. 
-ţi-eă /<fr. deception, lat. deceptio, ~onis 

Am adus atenției cele două defi niții din DEX cu 
scopul de a defi ni nu atât titlul acestei lucrări ci cuvântul care 
va apărea frecvent in această lucrare… De fapt acestă defi niție 
prin ea isăși ar putea trezi panica… Vedeți, decepția este cu 
un grad mai destructivă decât înșelăciunea.  Înșelăciunea este 
o unealtă a decepției! Înșelăciunea este o inducere în eroare 

care urmărește o gratifi care imediată a înșelătorului.  Decepția merge un pas mai departe, 
și urmărește manipularea celui înșelat, este o manipulare menită să altereze mecanismul de 
discernere și implicit de percepere a unei realități date. Și asta de fapt nici nu se oprește aici! 
De aici încolo, componentul primordial al voinței de a trăi ese alterat.  Speranța!  

Oameni cu caractere nobile, cu minți strălucite, cu o creștere si o educație aleasă 
au fost seduși, idee cu idee, defi niție cu defi niție, iluzie cu iluzie, și apoi smulși pentru a fi  
folosiți înspre promovarea unor cauze nimicitoare… Mintea omenească a ajuns scena celor 
mai crâncene bătălii.  Așa cum am amintit, nu măruntele înșelăciuni sunt ținta atotștiutorilor 
umaniști ci schimbările lente, de esență, de structură. Fără îndoială, amestecăturile amețitoare, 
acel “colosal” adevăr este folosit ca să strecoare exact dramul de minciună la care aparent 
vei fi  imun.  Tone de apă, limpede și binefăcătoare pot contaminate de un minuscul germene 
sau de un miligram de cianură.  Decepția este acea fără scrupule manipulare a setei pentru 
ca tu să înhalezi acel minuscul germene sau acel strop  de cianura…  Vedeți, nici germenele 
și nici cianură nu vor știrbi cu nimic, în aparență, din limpezimea și prospețimea după care 
tânjești, cu atât mai mult avându-se în vedere intensitatea setei care te duce la căutare…

Motivația căutărilor noastre trebuie să fi e una din marile noastre priorități in 
procesul de discernere.  Fără îndoială, unsufl et însetat de adevăr și de cunoaștere aduce 
slavă lui Dumnezeu, și Dumnezeu la rândul Lui, Sursa adevăratelor revelații, răsplătește 
acest efort.

“Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul.” 
(Proverbe 28:5)

DECEPȚII (2) Atunci când avem absolutul ca reper, totul poate fi  înțeles și cunoscut până 
în esență. Această cunoaștere nu va fi  acumulată pentru viitoarele dezbateri… Pavel 
îl atenționează pe Timotei: “Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare…” (2 
Timotei 2:23)  Există căutări motivate de spiritul narcisist, menite să eleveze propriul 
eu, cautări care duc la o falsă cunoștință și o falsă înțelepciune… Nici nu este de mirare 
că există un război neostoit, de o cruzime cutremurătoare care se duce împotriva 
bunului simț implantat de Dumnezeu în esența fi ințelor noastre, bunul simț care duce la 
cunoașterea lui Dumnezeu și a înțelepciuni lui.

“Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei…”(Romani 
1:19)

Degradarea acestui bun simț s-a produs prin erodarea standartelor morale pe 
care le adoptăm. Nu numai că acest bun simț al cunoașterii și discernerii este depravat 
de această degradare ci chiar atributele umane care țin de natural… Cercul vicios în care 
un sufl et uman intră, ca urmare a acesor degradări, este o tragedie umană de proporții 
cataclismice.  Falsa cunoștință vine dintr-o minte tulburată de nelegiuire.

“Mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, și 
împotriva oricărei nelegiuiri  a oamenilor care înădușe adevărul în nelegiuirile lor.”( 
Romani 1:18)

Totuși cugetul uman nu este menit să trăiască în pace atunci cănd sufl etul este 
potopit de nelegiure.  Este nevoie de o justifi care, chiar falsă, care să deie un iz de pace 
fără de care supraviețuirea este imposibilă. Aici intră în joc acel devastator cerc vicios 
mai sus amintit. Adevărul dătător de pace nu se poate baza pe relativ ci pe absolut. Și 
cum ablolutul este în Dumnezeu și este icompatibil cu sufl etul tormentat de placeri și 
nelegiuire, spitul de răzvrătire din om s-a pornit să creeze un surogat de absolut care să 
devină fundație pentru alte “descoperiri” “pe nedrept numite astfel” așa cum îi scrie 
Pavel lui Timotei. Cuvântul lui Dumnezeu este fără echivoc în această privință:

“…fi indcă măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, 
nici nu I-au mulțumit; ci s-au dedat la gândiri deșarte, și inima lor fără pricepere s-a 
întunecat.  S-au fălit că sunt înțelepți, și au înebunit; și au schimbat slava Dumnezeului 
nemuritor întro icoană care seamănă cu omul muritor…” (Romani 1:21-23)

Vedeți, devastarea nu se oprește aici. Avem “gândirile deșarte” care s-au 
materializat în dogme, ba chiar și în religii.  Relația omului cu minciuna a ajuns la nivel 
de credință. Omul și-a creat un dumnezeu convenabil și a ajuns să creadă in el. Aici 
este puterea decepției!  Umanismul este o astfel de religie si omul este dumnezeul ei 
fals. Atât de puternic este efectul acesteia că am ajuns azi sa fi m martorii existenței unei 
societăți total lipsite de valori absolute unde imoralitatea a devenit un fel de moralitate 

Din varii situatii si conversatii avute in ultima 
perioada raman cu impresia ca traiesc in cea mai neagra 
perioada a istoriei. Am insa si alte motive care ma imping 
sa nu cred asta – bazandu-ma si pe faptul ca o luminita cat 
de mica face o diferenta enorma intr-un intuneric dens. 
Constat, ca multi altii, intunericul spiritual din jur, noua 
paradigma a moralitatii progresiste dar in acelasi timp pot 
surprinde bunatatea lui Dumnezeu prin prisma abundentei 
de resurse si posibilitati de care nici o alta generatie nu a 
avut parte.

Am petrecut ultimele luni citind mai mult in zona 
faliilor generationale trasate in istorie la nivelul umanitatii 
- modul in care clivajul, ciocnirea, conversia a avut loc. 

Analizand prin plusuri si minusuri, cultura generationala prezenta vad ca nu 
este nici mai buna si nici mai rea decat alte prioade din istorie. Incercand un exercitiu de 
asemanare constat ca perioada regelui Ahab (c. 871 – c. 852 IC) descrisa in naratiunea 
biblica din 1 Regi se pliaza bine pe mediu contemporan la nivelul de confuzie, rautate, 
stricaciune.

O generatie pervertita va genera o cultura perversa. Gandeste-te la cat de mult 
rau e acum in lume, intrucat nu biserica ci Hollywood a inceput campanii moralizatoare 
impotriva abuzurilor – promovate tot din inzvorul cultural Hollywoodian. Cat de mare sa 
fi e sticaciunea prezenta intrucat cei care sunt autorii si actorii principali sa zica: “nu se mai 
poate!”

Si mai trist este ca biserica in multiple situatii copiaza modelul generational 
condimentand abuzurile cu motivatii “spirituale”.

Un exponent al vremii sale, regele Ahab a ramas considerat cel mai pervertit 
conducator al natiunii Israel, intrecand toti predecesorii sai. “Ahab, fi ul lui Omri, a facut ce 
este rau inaintea Domnului, mai mult decat toti cei ce fusesera inaintea lui.” – 1 Regi 16.30

La numai 58 de ani dupa ce imparatia lui Solomon a fost rupta in doua s-a ajuns 
la un apogeul al stricaciunii morale cu refl exii adanci in viata sociala si culturala. Desi cele 
zece triburi fusesera conduse de 7 oameni deosebit de rai, Ahab a fost aparte, creand si 
infuentand o cultura toxica. Otrava spirituala era ingerata zilnic cu bunavointa si intreaga 
generatie pasea in intuneric. Ingredientele? Dorinta de putere, ceva spiritualitate (noua, 
senzationala) si multa sexualitate. Religie, Putere si Sex. Nu acestea sunt coordonatele si 
in prezent?

De la inceput Ahab a fost deschis la schimburi cultural-religioase importand 
zeitati pagane si promovand o inchinare patimasa catre acestea. Bivolii la care se inchinase 
predecesorul sau Ieroboam, pareau o joaca de copii fata de ceea ce reprezenta “avansul 
spiritual” al lui Baal. Noul sistem spiritual a fost promovat peste tot in teritoriul lui Israel, 
infl uentand mintea si inima oamenilor, schimbandu-le valorile si inchinarea in adevar fata 
de Dumnezeul lui Avraam, Isaac si Iacov.

Plusul era dat si de elementul pasional - cultul Astarteei. Aici era componenta 
feminina din inchinarea catre Baal – un echivalent al culturii feministe ce domina astazi. 
Aparut ca o reactie normala fata de abuzurile reale venite din partea masculina, feminismul 

exarcerbeaza prin manifestari, impingand pendulul contraponderii androgine dincolo de 
bun simt si ratiune. In mijocul unei generatii interesate de senzualitate, cultul Astarteei a 
turnat gaz pe foc. Desigur, oamenii mereu au fost creativi in modalitatile lor de a pacatui 
insa acum rebeliunea era promovata in public, vazuta ca o modalitate evolutiva normala, 
fara nici o rusine. Vedem noi asta in vremurile prezente?

Infl uentele lui Baal erau exprimate la cel mai inalt nivel de consoarta lui Ahab, 
Izabela. Ahab era primul rege ce luase de sotie o printesa dintre neamurile pagane 
actionand total impotriva principiilor enuntate in legea lui Moise. Nu stim in ce conditii 
a avut loc intalnirea sau legatura lor. Poate tatal lui Ahab, regele Omri, a aranjat asta. Sau 
poate a fost doar dorinta pasionala a lui Ahab dupa o femeie de o frumusete rapitoare. 
Nu stim…putem banui si oricum nu ajuta sa cunoastem cum s-a intamplat. Important 
este ca Izabela a ajuns “primadona” nu doar in dormitorul regal ci in intreaga impartie. 
Si asta a facut intreaga situatie si mai inabusitoare.

De buna seama Ahab era capricios, mofturos si usor de manipulat. Izabela si-a 
cosolidat pozitia de prim-evanghelist al unei religii ratacite si nocive in care Baal si 
Astarteea trebuiau sa-l inlocuaisca in mentalul colectiv pe Iahve. Ma intreb din nou, se 
intampla asa ceva astazi?

Ahab nu se putea dezice si dezvinovatii. Totul se intamplase sub nasul sau desi 
el stia si alternativa. Dumnezeul i-a ingaduit sa inteleaga si sa cunoasca Adevarul, insa 
Ahab a ales sa-l ignore. “…oamenii au iubit mai mult intunericul” – nimic nou in istorie, 
nu? Cand devine domn peste sufl et pacatul este greu de inlaturat in fata oricaror evidente 
fi zice, rationale, sprituale, stiintifi ce, de bun simt.

Toate aceste consideratii ne aseaza insa in fata unei intrebari: “Cum infl uentez eu 
generatia si cultura in care traiesc?”. Ma conformez curentului ori promovez responsabil 
alternativa ce vine dinspre Dumnezeu?

Modul in care ne inchinam lui Dumnezeu in familiile noastre, in biserica, 
conteaza. Nu este doar o intamplatoare traditie si nicidecum un fapt invizibil. Crestinii 
au abandonat prea multe redute culturale in numele unei idei de a fi  relevanti ce a creat 
confuzie – intrucat a fost inteleasa si instrumentata in fel si chip.

Modul in care astazi barbatii stiu sa isi infraneze pornirile sticacioase ale inimii, 
conteaza. Modul in care alegem partenerul de viata este o treapta foarte importanta ce va 
infl uenta generatii / perioade istorice. 

Ceea e crezi ca poate are efect doar la nivel personal, privat, dezvolta de fapt 
trasaturi de caracter ce pot fi  evidentiate in cultura prezenta. Alegerile noastre sunt inca 
importante, esentiale -  au valoare. Fie ca alegem sa ne implicam, fi e ca nu! Pana si lenea 
noastra, ingoranta noastra, ajuta intr-o directie la formarea culturii in care traim.

Ahab a facut alegeri gresite in viata personala si a afectat prin deciziile sale 
viata celor din jur, a intregului popor. Ramane o pata neagra in istorie. A esuat in a se 
inchina unui Dumnezeu Creator si Mantuitor atat in viata privata cat si public. 

Am ajuns aproape in 2018 si semanam cu generatia lui Ahab. Ce voi face? 
Ce vei face?

Emanuel C. Pavel, Vancouver BC
www.blog.punctul.com

http://www.blog.punctul.com/
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  7Meditații est-etice

De la bun început: o privire, oricât de simplă, aruncată 
fi e asupra condiției femeilor în general, dar mai ales 
asupra condiției femeilor scriitoare din România 
acestui mileniu, nu trebuie să fi e un exercițiu gratuit. 
Pentru că în astfel de minimalizări sau abordări gratuite, 
minimalizatoare, futile ori lipsite de taxinomii valabile 
și de soluții viabile rezidă adesea demersuri energofage 
și cronofage care nu folosesc nimănui. Mai ales într-o 
lume în care discriminarea este încă la ea acasă, cu toate 
că și-a rafi nat mijloacele, retorica și logistica.

În România, ca peste tot în Uniunea Europeană, 
discriminarea de gen este ilegală. Însă distanța de la 
declarativitatea de drept, formală, și aplicabilitatea în fapt, 
deosebit de perturbată, este imensă. Lumea scriitorilor 
români e dominată de grupuri de infl uență, de autoritate 
și de presiune masculine și masculocrate, care exercită 
controlul și coerciția, infl uența economică și morală, 
administrativă și juridică, adesea în mod discreționar și 
nu în puține cazuri de-a dreptul neostalinist, producând 
victime în ultimii ani. Aceste grupuri preponderent 
masculine domină, cu rare excepții – și nu în urma unor 
selecții riguros meritocrate, ci prin strategii de control 
politic și  oligarhic și prin apropriere sălbatică a puterii 
politice, administrative și oculte -, viața (când violentă, 
când vegetativă) breslelor literare, a majorității mediilor 
universitare, a celor mai multe dintre edituri sau reviste 
ori cluburi, cenacluri și cercuri de literați, chiar și a 
societății civile și a timidelor ONG-uri. Nivelul actual 
real este dominat în România de expresii instituționale, 
profesionale și morale care nu respectă principiul de 
egalitate a șanselor de afi rmare a femeilor scriitoare și a 
bărbaților scriitori.

Ceea ce intervine adesea și în Uniunea Europeană în 
chestiunea inegalității dintre sexe, nu numai în România, 
este efectul cunoscut sub numele de Efectul Matei și 
care acționează și asupra femeilor scriitoare din lumea 
românească plecând de la cuvintele Evanghelistului: 
«Celui ce are i se va mai da, celui ce nu are i se va lua și 
ceea ce are». Extrapolând, cei ce au dreptatea și puterea 

Angela FURTUNĂ

de partea lor își vor consolida puterea și mai mult, iar cei 
ce nu le au, vor fi  supuși eternei damnări. De aici, deducem 
mecanismele de defi nire a vulnerabilității și a statutului 
de etern persecutat produs de aceste vulnerabilități: 
acești «cei mai slabi și etern expuși exceselor tiranice 
și totalitare» sunt antropologic desemnați culturalicește, 
printr-o ignobilă tradiție de clișee și de etichete. Există, 
astfel, în lumea de azi, o binecunoscută scală afl ată la 
baza excluziunilor sociale: mai întâi femeile, în al doilea 
rând evreii, urmați de persoanele cu dizabilități sau cei 
cu discernământ redus, bâtrâni ori copii. Rezultatele unor 
cercetări sociologice de autoritate precum cele semnate 
de Judith Lorber (Professor Emerita of Sociology and 
Women’s Studies at The Graduate Center and Brooklyn 
College of the City University of New York) semnalează 
și reconfi rmă - general valabil, y compris pentru spațiul 
românesc și cu privire specială și la condiția femeilor 
scriitoare -, faptul că atunci când femeile pierd fi rul 
conducător al evoluției în carieră (cel mai adesea din 
cauza maternității), ele încep să acumuleze (în cascadă, 
n.m.) dezavantaje majore și nu mai pot ieși decât foarte 
rar și în mod difi cil din acest cerc vicios. Excluse din 
cercul de prestigiu și de putere, ele se regăsesc adesea 
în poziția de a-și asuma un nou început de viață 
profesională și publică, însă de data aceasta în chip de 
funcționari subalterni prea puțin respectați și oricum 
prost remunerați. 

Există și în lumea scriitoarelor din România (la fel cu 
lumile altor categorii profesionale unde se dau lupte între 
genuri, fi e în țară, fi e în străinătate) cazuri evidente în care 
femeile au încercat să supraviețuiască discriminărilor 
și politicilor de anulare a șanselor personale. Dorința 
femeilor a fost atât pentru a se afi rma profesional, dar și 
de a învinge oferta de condiții precare, de marginalizare, 
de condamnare la eșec în carieră și de sărăcie. Ele au 
îmbrățișat, uneori, ca strategie profesională, adoptarea 
necritică a modelului masculin, model care își asumă 
prea des și primordial lipsa de scrupule, competitivitatea 
imorală și agresivitatea. Majoritatea femeilor scriitoare din 
România, însă, e o lume tăcută și decentă, încă intimidată 
de lipsa de garanții morale și valorice a competițiilor 
ofi ciale: ele formează un relief social și profesional cvasi-
invizibil, o matrice literară a civilizației în expansiune, un 
zăcământ bogat și de o concentrație intelectuală ridicată, 
prin care literatura română și viața literară – variantele 
feminine, fără rating prea mare, însă având cristalizări și 
valori autentice – merg, totuși, fi e și tăcut, mai departe.

Peisajul adaptativ e bogat și original. De la statutul 
de femei furioase și non-conformiste, trecând prin 
variațiunile oferite în mod bizar de stadiile de sociologie 

dada (ale libertății difuze), de psihologie domestică barocă 
și de modernitate atitudinală sau de clasicitate morală, 
ajungând până la femei resemnate, femei deconstruite 
de post-modernitate și reîncarnate apoi prin sofi sticate 
metempsihoze sau devenind femei pur și simplu înțelepte, 
oraculare, mergând cu pași mici și îmbrățișând lumea cu 
privirea plină de gratitudine a celui desemnat să fi e, invariabil, 
învinsul iar nu învingătorul, multe din femeile scriitoare din 
România mileniului actual duc războaie importante pentru 
democrația românească, aduc victorii esențiale pentru 
literatura română, instituie stări de pace acolo unde nimeni 
nu mai vede soluții, și, ca element de progres, își asumă 
libertatea împotriva tuturor spiritelor totalitare. 

Poarta de intrare a femeilor în lumea literaturii rămâne 
şi azi tabu, având adesea o cheie de alcov, de afaceri, de 
hoinăreală prin cotloane exotice, de diplomație culturală ori 
de algoritm politic, dar, din păcate, prea rar una de respect 
critic şi de empatie onestă. Istoria şi teoria literară au rămas 
multă vreme blocate în fața genului care bate cu delicatețe 
în blindaj, obişnuit să mai ceară şi permisiunea de a exista. 
Cu atât mai mult astăzi lucrurile sunt mai rapid decelabile, 
căci istoriile literare contemporane nu mai constituie doar 
un mijloc de a investiga literatura şi de a încerca să găsească 
matca cea mai convenabilă diverselor fenomene literare. 
Supra reprezentate, istoriile literare de azi selecționează 
drastic şi, nu o dată, foarte misogin, rigidizează pedagogiile 
şi deservesc scopuri de inițiere sau de globalizare a unor 
idei. Orice efort de sinteză efectuat în magma istoriilor 
literare recente a afectat în primul rând literatura minorilor, a 
minoritarilor cu ștaif, printre care deja scriitoarele fi guraseră 
de la bun început drept capitol de nişă, abordat cu rețetă 
sexistă şi cu metodologii exclusiviste. În aceste condiții, 
şansele scriitoarelor de a fi  luate în serios şi de a fi gura 
în noile istorii literare, care seamănă uimitor de mult cu 
ghidurile turistice, scad şi mai vizibil.

Există un prim benefi ciu cucerit deja de aceste luptătoare 
cu morile de vânt: feminitatea purtătoare de armură, 
resimțită acum ca un feminism drapat în voal, e en vogue, 
e seducătoare până și pentru unii misogini plictisiți care dau 
tonul în geotectonica masculină. 

Toată lumea simte nevoia unei schimbări. Sau măcar a unei 
iluzii noi. Toată lumea știe că specia umană e singura în 
care manipularea asupra monopolului de gen funcționează, 
fi e și cu sacrifi carea temei supraviețuirii în chip de cultură 
eroică.

Angela FURTUNĂ
Decembrie 2017  

Despre femei, iluzii și Efectul Matei

   Moto:     « Si l’on dit que les hommes oppriment les femmes, le mari s’indigne, mais le fait est que c’est le code 
masculin, c’est la société élaborée par les mâles et dans leur intérêt qui a défi ni la condition féminine sous une forme 

qui est à présent pour les deux sexes une source de tourments. »   (Simone de Beauvoir)

CENTENAR ROMÂNIA 

Povestea Dragomirnei, o mărturisire eroică despre românism

Acum 430 de ani, în anul1587, începe Povestea Dragomirnei, 
când apare menţionat în documente că diacul Ilie, fi ul lui Ioan 
Crimca, primeşte de la Petru Şchiopul moşia Dragomireşti. 
În același an, Ilie Crimca se retrage la Mănăstirea Putna şi este 
călugărit, purtând numele de Anastasie. Va deveni Mitropolit și 
va ridica Mânăstirea Dragomirna. Complexul mănăstiresc este 
format din Biserica Pogorârea Sfântului Duh, Paraclisul Sfântul 
Nicolae, Egumenia, Trapeza şi Zidul de incintă. 

Interiorul Mănăstirii Dragomirna din judeţul Suceava găzduiește 
și Biserica Pogorârea Sfântului Duh, considerată ca fi ind cea mai 
înaltă şi cea mai strâmtă biserică ridicată vreodată. Lăcaşul de 
cult este construit în formă de navă şi are o lungime de 35 de 
metri, o lăţime de circa 9,5 metri şi o înălţime de aproape 42 de 
metri. 

De-a lungul timpului, Mănăstirea Dragomirna a fost atacată și 
jefuită de mai multe ori de cazaci şi tătari. 

Dincolo de frumuseţea peisajului, de neobişnuitul locului, 
ceea ce produce o impresie de neuitat, este eleganţa ciudată a 
monumentului, cu rigori geometrice de mare rafi nament, cu 
o siluetă unică prin proporţiile şi unitatea volumului, dintre 
toate celelalte monumente moldoveneşti medievale. Nicolae 
Iorga vorbea despre frumuseţea fără pereche a Dragomirnei, 
despre măreţia ei şi despre impresia totală pe care o face asupra 
privitorilor.

Mănăstirea Dragomirna a câştigat două importante premii 
europene pentru restaurarea spectaculoaselor fresce medievale. 
Proiectul de restaurare a frescelor din secolul al XVII-lea din 
Biserica Dragomirna, judeţul Suceava, a primit la Viena, marele 
premiu pentru conservarea patrimoniului cultural acordat de UE 
şi de mişcarea Europa Nostra, precum şi premiul publicului, în 
urma votului a peste zece mii de persoane. 

ANGELA FURTUNĂ
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Rubrică îngrijită de Lucia McNeff

Dinu și Valentin Lipatti  (2)
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Anii petrecu[i în Fran[a sunt ani de maxim] 
intensitate: pentru Dinu, repeti[ii \i concerte, \i iar repeti[ii 
\i oameni de la care nu se mai satur] s] înve[e; pentru 
Valentin, cursuri de actorie, zeci \i sute de spectacole 
de teatru \i toate filmele en vogue ale epocii.

În plus, Ana Lipatti îi cump]r] fiului cel mare, 
dup] majorat, un automobil Matford, variant] european] 
a Lincoln-ului american, cu care el =\i va plimba familia 
în vacan[e, ajungând la fel de pasionat \i perfec[ionist, 
la volan, ca atunci când se apleac] asupra claviaturii.

În iulie 1939, familia Lipatti a revenit definitiv 
în România. Chiar în seara zilei în care au ajuns la 
Bucure\ti, Dinu a cunoscut-o pe pianista Madeleine 
Cantacuzino. “Singura mare iubire din via[a lui Dinu”, 
avea s] scrie Valentin, dup] mai bine de 50 de ani.

Dannhauer pe numele de fat], Madeleine era 
m]ritat] la acel moment. A renun[at la toate pentru a 
fi împreun] cu Dinu, c]ruia i s-a dedicat pân] la sfâr\
it, mai întâi ca logodnic], iar apoi, cu doar câteva luni 
înainte de moartea lui, \i ca so[ie.

Al]turi de ea a plecat din [ar], în 1943, pentru 
un turneu la Stockholm. Credeau c] va fi o ie\ire 
temporar], dar n-aveau s] se mai întoarc] niciodat] în 
România.

S] mai spunem C], între 1939 \i 1943, Dinu 
sus[inuse recitaluri nu doar acas], ci \i la Roma, Viena, 
Berlin, Bratislava \i Sofia? C], la Bucure\ti, era deja 
considerat cel mai mare pianist al genera[iei sale? |i 
c] ace\tia sunt anii în care s-a luptat s] ridice casa de 
la Fund][eanca?

Cum \tii, despre un om pe care nu l-ai cunoscut, 
care elemente sunt esen[iale în via[a lui \i care nu? Po[i 
l]sa ceva pe dinafar]? Ai dreptul s] alegi tu, un str]in, 
ce ți se pare important?

Aceasta nu este doar povestea lui Dinu Lipatti.
A fost a\a la început, când îi ascult]m înregistr]

rile de pe YouTube \i citim comentariile de acolo, ale 
unor oameni din toat] lumea care sim[eau, datorit] 
muzicii lui, o fericire adesea inexplicabil].

Dar apoi, c]utând texte despre via[a lui Dinu, 
l-am descoperit pe Valentin.

 El a condus delega[ia României la Conferin[a 
pentru Securitate \i Cooperare în Europa de la 
Helsinki (1972-1975), despre care pu[in se mai vorbe\te 
ast]zi, poate fiindc] doar []rile mici mai invoc] deciziile 
istorice de atunci.

La Helsinki, în 1975, reprezentan[ii a 35 de 
state – SUA, URSS, Canada \i aproape toate []rile 
europene – semnau un act care prevedea inviolabilitatea 
frontierelor (în]bu\irea Prim]verii de la Praga, în 
august 1968, era proasp]t] în min[ile tuturor).

S[ nu uit]m: Conferin[a se desf]\ura în plin 
R]zboi Rece. Cu cq[iva ani înainte, pentru a justifica 
interven[ii armate precum cea din Cehoslovacia, 
liderul sovietic emisese a\a-numita doctrin] Brejnev, 
privind “suveranitatea limitat]” a []rilor din Pactul de la 
Var\ovia, din care f]cea parte \i România:

“Când for[ele care sunt ostile socialismului 
încearc] s] direc[ioneze dezvoltarea unei []ri socialiste 
c]tre capitalism, aceasta nu devine numai o problem] 
a []rii în discu[ie, dar \i o problem] \i o preocupare 
comune ale tuturor []rilor socialiste.”
        Trecuser] doar 7 ani de la publicarea acestor 
rânduri în Pravda, organul de pres] al comuni\tilor de 
la Moscova, \i, totu\i, inclusiv Brejnev =\i punea semn]
tura pe Actul Final de la Helsinki, prin care cei 35 hot]
rau:

s]-\i reglementeze pa\nic neîn[elegerile,- 
s] nu foloseasc] for[a,- 
s] nu se amestece în “afacerile interne” ale - 
altui stat.

 Iar Valentin, fostul ucenic într-ale actoriei din 
Parisul interbelic, care apoi, timp de 15 ani (1949-1964), 
predase la Facultatea de Litere din Bucure\ti cursul 
de Literatur] francez] a secolului XVIII (Montesquieu, 
Voltaire, Diderot, Rousseau...), era cel care negocia 
aceste valori existen[iale în numele României.

“Un diplomat curajos de dincolo de Cortina 
de Fier i-a f]cut pe ru\i s] scrq\neasc] din dinţi... 
România a luptat mai puternic chiar decât puterile 
apusene pentru acordul Conferin[ei pentru 
securitate cu privire la notificarea prealabil] a 

(continuare din numarul trecut)

 

manevrelor militare la 150 de mile dep]rtare de orice 
frontier] european].

Statele Unite nu erau deosebit de interesate 
în legătur] cu aceast] problem], posedând metode 
de detec[ie prin satelit pentru supravegherea mi\c]
rilor militare. Pentru români îns], acest lucru era cel 
pu[in o form] de protec[ie împotriva unei «a doua 
Prag]» din partea aliatului sovietic”, scria, într-o 
edi[ie din iunie 1975, cotidianul american “Los Angeles 
Times”.

Cum a fost posibil ca un fiu de mo\ier – care înc]
lca din start regula comunist] a “originii s]n]toase” – s] 
ajung] la acest nivel de reprezentare?

N-o s] ne în[elegem niciodat] pe noi în\
ine, ca societate, \i nici n-o s] avem vreun “proiect de 
[ar]” credibil în absen[a unei dezbateri oficiale despre 
comunism \i urm]rile sale.

Tot ce tr]im azi =\i are r]d]cina în acei ani. Totul 
s-a r]sturnat pentru România în 1945, iar schimbarea a 
fost atât de ampl] \i de nea\teptat], încât e dificil de 
afirmat c] românii de azi mai seam]n] cu aceia care 
au f]cut r]zboiul.

Ce-i lipsise lui Valentin Lipatti înainte de 
instaurarea comunismului? Am fi tenta[i s] zicem c] 
nimic. Banii – nu, educa[ia – nu, statutul social – nu, c]l]
toriile  nu. |i a\a mai departe.

Poate provocarea? Acea \ans] pe care un 
spirit con\tient de for[a sa l]untric] o caut] înc] din 
adolescen[]?

Urm]torul fragment e o prob] c] nu \tii niciodat] 
ce e în sufletul altuia:

Dinu Lipatti s-a stabilit în 1944 în Elve[ia, 
împreun] cu Madeleine. A predat pân] în 1949 la 
clasa de virtuozitate a Conservatorului din Geneva. 
În 1947 a fost diagnosticat cu o form] de leucemie 
denumită limfomul Hodgkin.

.
Ultimul recital l-a sus[inut în septembrie 1950, 

la Besançon (Fran[a). I s-a f]cut r]u pe scen], s-a 
ridicat de la pian \i a ie\it din sal]. Niciun spectator nu 
a plecat. Dinu s-a întors dup] câteva zeci de minute 
\i a mai interpretat bucata lui Bach numit] Jesus 
bleibt meine freude(“Iisus r]mâne bucuria mea”), 
aceea\i pies] pe care o cântase la 5 ani, în primul s]
u recital public. Da capo al fine, ca o bucl] infinit] 
a vie[ii sale, ca o ie\ire din timp. 

A murit în 2 decembrie 1950
Theodor Lipatti a murit în 1947, de hemoragie 

cerebral]. Avea 75 de ani.
Ana Lipatti a reu\it s] plece în Elve[ia în 

septembrie 1950, deci l-a mai prins =n via[] pe Dinu 
aproape trei luni. El o chemase printr-o scrisoare trimis] 
în 1949, cerându-i s] aibă mijloace financiare pentru 
a se între[ine timp de câteva luni. Socrul de atunci al 
lui Valentin, academicianul Mihai Ralea, o ajutase s]-
\i fac] formele de plecare, îns] fusese arestat] în 
vama Curtici. Din documentele Securit][ii reiese c] ar 
fi încercat s] scoat] din [ar] bijuterii de argint; Valentin 
scrie în memoriile sale c] era vorba doar despre ni\te 
linguri[e de argint.

Ana Lipatti a r]mas pentru totdeauna în Elve[ia, 
stabilindu-se într-o suburbie a Genevei, Chêne-Bourg, 
lâng] cimitirul unde fusese înmormântat  Dinu \i unde 
avea s] fie îngropat] \i ea. A murit în 1973, la 86 de 
ani.

Valentin Lipatti a intrat în diploma[ie în 1964, 
iar în 1965 a fost numit delegat permanent al României 

***

la UNESCO. S-a întors, deci, la Paris, unde a locuit pân] 
în 1971. Dup] anii în care a fost negociator  \ef al []
rii noastre la Conferin[a de la Helsinki (1972-1975), a 
fost ales membru \i apoi vicepre\edinte al Comitetului 
Executiv al UNESCO (1976-1980). În 1978, potrivit 
memoriilor sale, a fost numit \eful Direc[iei Cultur] \i 
Pres] din Ministerul Afacerilor Externe.

În cartea “Orizonturi ro\ii”, publicat] în Occident 
dup] dezertarea sa, controversatul general Ion Mihai 
Pacepa sus[ine c] Valentin Lipatti ar fi fost adjunctul \
efului Serviciului “D” (Dezinformare) al Securit][ii, având 
numele de cod Valentin Leonte.

Valentin Lipatti d] o replic] acestei acuza[ii în 
cartea sa de amintiri publicat] în 1993, intitulat] “Strada 
Povernei 23” (din care am folosit toate citatele mari 
prezente în acest articol):

“Unii amatori de senza[ional – suflete o[]râte 
sau gugu\tiuci gata s] ponegreasc] pe oricine \i orice 
– preiau cu nesa[ \i neghiobie calomniile lui Pacepa \i 
încearc] s] le prezinte drept adev]ruri.

Este probabil greu de iertat unui fiu de mo\ier 
de a fi r]mas fidel ideilor de stânga, într-o vreme în care 
oportunismul a devenit parc] legea tutelar] a multora 
dintre noi.”

Valentin Lipatti s-a îmboln]vit în anii ‘70 de 
scleroz] în pl]ci, care s-a agravat dup] 1990 \i a f]cut 
ca el s]-\i petreac] ultimii ani de via[] în c]rucior cu 
rotile. A murit în 1999, la 76 de ani.
*

Acest articol n-ar fi fost scris, probabil, dac] nu 
exista aceast] înregistrare:

“B]ie[andrul acesta ciudat, cu un fizic nu foarte 
atr]g]tor \i cu un comportament lipsit de expansivitate 
cuceritoare, era cu totul altcineva când se a\eza la 
pian. Grav, serios, transcendental, muzica îl mistuia cu 
o pasiune unic] \i ireversibil]; adolescentul devenea 
frumos, înalt, puternic, sublim... Rareori mi-a fost dat s] 
v]d o transfigurare atât de puternic].” (Valentin despre 
Dinu)

Cel-de-sus vars] darul s]u peste cei 
neputincio\i; se vede c] a\a place sfin[iei-sale, spune 
un personaj dintr-un basm de Creang].

În onoarea Zilei Naționale a României, 
administrația orașului San Francisco a arborat 
drapelul României pe faimoasa clădire a Primăriei 
metropolei americane. 

Gestul de curtoazie al autorităților americane 
arată, încă o dată, nivelul extraordinar al relațiilor 
bilaterale între România și S.U.A. și urmează 
convorbirilor din cadrul vizitei ofi ciale la San 
Francisco a consulului general al României la Los 
Angeles, Cosmin Dumitrescu. Consulul general 
a fost însoțit, în vizita realizată la Primăria San 
Francisco în data de 16 noiembrie 2017, de o 
delegație formată din consulul onorifi c al României 
la San Francisco, George Roth, Andrei Popovici, 
reprezentantul organizației româno-americane 
Casa Română, cea mai veche și activă organizație 
românească di Bay Area, și reprezentanta Camerei 
de Comerț Româno-Americane din San Francisco.

România și Statele Unite ale Americii sunt 
parteneri în cadrul unui Parteneriat Strategic care 
a împlinit 20 de ani în luna iulie a acestui an.

Consulatul General al României la Los Angeles 
adresează mulțumiri partenerilor americani pentru 
susținerea României, a simbolurilor și valorilor 
patriei noastre atât pe coasta de vest a Statelor 
Unite ale Americii, cât și peste tot în lume unde 
țările noastre cooperează pentru promovarea și 
apărarea democrației și libertății, precum și pentru 
progres economic și prosperitate.

Drapelul României 
arborat pe clădirea 

Primăriei San Francisco, 
în onoarea 

Zilei Naționale a României
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Nici puţină inteligenţă n-ar strica…
de Andrei PLEȘU

Să „faci pe deşteptul“ nu e în regulă: eşti ori 
arogant, ori prost. „Să faci pe prostul“ e mai 
complex: poate fi  o strategie de camufl aj, un 
mod de a ieşi basma curată dintr-o capcană. 
Te prefaci că nu-nţelegi, că nu te-ai prins, că 
ai fost păcălit, manipulat etc.

E drept că, uneori, dacă nu eşti atent, dai 
senzaţia nu că „faci pe prostul“, ci că eşti 
chiar prost. Fapt e că referinţa la inteligenţă 
şi prostie e mult mai puţin prezentă pe scena 
publică decît ar fi  cazul. Sînt preferate injurii 
groase, cu trimitere mai curînd spre vicii 
de comportament şi de caracter decît spre 
vicii de gîndire. Orgolios, românul preferă, 
s-ar zice, să fi e taxat drept „corupt“, „hoţ“, 
„canalie“, „lichea“, „mincinos“, „mitocan“ 
decît să i se pună la îndoială inteligenţa. 
Admite că nu i ies toate pasienţele, că are şi 
el „păcatele“ lui (omeneşti), că poate fi  rău 
de gură, iute la mînie, uşor de ispitit spre 

mici sau mari derapaje. Dar să nu-i spui că 
„nu-i merge mintea“! Românul e „dăştept“! 
Atît de „dăştept“, încît ştie să preschimbe 
şi prostia, dacă e prea evidentă, în virtute: 
„sînt prost de bun…“, „prost am fost!“ (cu 
sensul: „m-am lăsat fraierit de cumsecade ce 
sînt“), „mare prostie am făcut!“ (cînd n-am 
obţinut profi tul aşteptat, după ce am făcut 
ceva „bun“).

Şi totuşi, în tot ce faci, balansul între 
inteligenţă şi prostie e defi nitoriu. Poţi fi  o 
lichea inteligentă (mai exact, „şmecheră“) 
sau o lichea perdantă, nătîngă. Poţi să furi ca 
prostul sau ca „băieţii deştepţi“. Poţi fi  corupt 
ca o loază sau ca un mafi ot de anvergură. 
Poţi mirosi a canalie de la distanţă sau poţi 
să-ţi ambalezi manevrele publice în aşa 
fel încît să fi i descoperit drept „canalie“ 
abia în al 12-lea ceas. Asta nu înseamnă 
că un defect grav devine mai puţin grav 
sau mai „simpatic“ dacă se asociază cu 
oarecare inteligenţă. În nici un caz! Numai 
că asocierea dintre dejecţie şi prostie e mai 
direct ofensatoare, mai grosolană şi mai 
greu de acceptat cînd e „stilul“ cuiva ajuns 
în rîndurile „elitei“ politice. Prostia harnică, 
prostia ţanţoşă, prostia volubilă, încîntată de 
sine, e respingătoare şi, de fapt, inexplicabilă. 
Prostia nu e doar neînţelegere. E şi ne-simţire. 
Ce fel de alcătuire lăuntrică trebuie să ai 
ca să crezi că vei rămîne veşnic în funcţie, 
că nimeni n-o să-ţi descopere vreodată 
malversaţiunile, că poţi s-o faci lată, acoperit 
de o imunitate eternă? Cît de prost trebuie 

să fi i ca să-ţi ascunzi averile prin pereţi şi 
prin cavouri? Sau să-ţi trînteşti, neînfricat, o 
vilă hollywoodiană în văzul lumii, fără să-ţi 
treacă prin cap că, la un moment dat, o să fi i 
luat la întrebări? Şi cîte altele…
Două exemple din realitatea imediată. Dna 
primar general (obrăznicuţă, drăgălaş-
castratoare, cochet-soldăţească, viril-
partinică) decide să organizeze un tîrg 
de sărbători în Piaţa Victoriei, acolo 
unde, de cel puţin un an, au loc proteste 
antiguvernamentale. Decizia cu pricina 
nu se poate pricepe decît în două feluri: 
A) Dna primar e atît de… candidă, încît 
n-a făcut nici o asociere între ideea de a 
organiza feerii zglobii dinaintea Guvernului 
şi posibilitatea unor reacţii de protest din 
partea „rezistenţilor“. Una-i una, alta-i alta! 
B) Dna primar a crezut că pune o piedică 
zdrobitoare (şi foarte „’oaţă“) eventualelor 
tentative de „acţiuni“ de stradă. Ambele 
variante dovedesc o radicală inaptitudine de 
a gîndi politic în mod adecvat şi, „cu toată 
dragostea“, un tristuţ acces de stupiditate. 
Rezultatele s-au văzut.
Alt exemplu: la parada organizată cu ocazia 
Zilei Naţionale asistă, cum e şi fi resc, 
preşedintele ţării, alături de foştii preşedinţi 
(cu excepţia, justifi cată medical, a dlui 
Ion Iliescu), prim-ministru, foşti şi actuali 
miniştri (Apărare, Interne), ofi ciali de rang 
înalt (Avocatul Poporului, preşedintele CCR, 
procurorul-şef al DNA, şefi  de partid etc.). 
Ostentativ, omul doi în stat (preşedintele 

Senatului) nu socoteşte necesar să fi e de 
faţă. La fel, omul trei în stat (preşedintele 
Camerei Deputaţilor). De ce? Sînt „certaţi“ 
cu Cotroceniul! Şi „pedepsesc“ Preşedinţia 
printr-o absenţă simbolică. Cei doi domni se 
comportă, deci, ca şi cum ar fi  fost invitaţi 
la un chef de cartier şi trag chiulul pentru 
că s-au supărat pe patronul restaurantului. 
E ca şi cum ostaşul ar spune: „Nu ies la 
atac! Nu-mi place căpitanul!“ Domniile lor 
nu fac nici o deosebire între umorile proprii 
şi un eveniment sărbătoresc, de anvergură 
istorică. Mari patrioţi de vorbe, pun mai 
presus o antipatie privată, o luptă politică 
de conjunctură, de rolul public pe care, 
dată fi ind poziţia lor în stat, sînt obligaţi 
să-l asume. „I-am tras o lui Iohannis!“ – îşi 
vor fi  spus ei între ei, făcîndu şi cu ochiul. 
În realitate, „au tras o“ ţării, românilor şi – 
nici n-or să creadă, nici n-or să-nţeleagă – 
şi-au tras-o lor înşile. Au dovedit, prosteşte, 
că, pentru ei, micile calcule de gaşcă, ţîfna 
provincială, de funcţionar ofuscat, au mai 
multă greutate decît simbolurile naţionale. 
Puteau fi  nobili, dovedind că nu amestecă 
borcanele, puteau fi  abili, demonstrînd că 
ştiu să salveze aparenţele, pe scurt, puteau fi  
inteligenţi. Dar au preferat, jigniţi, să întoarcă 
spatele ţării. De dl Tăriceanu nu mă mir prea 
mult. Nu mai am nervi să ţin evidenţa la zi a 
„naivităţilor“ sale… Dar pe dl Dragnea l-aş 
fi  crezut niţel mai şmecher. Mă rog, nimeni 
nu e perfect…

7.12.2017 /adevarul.ro

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI
la Los Angeles, Statele Unite ale Americii

(neexpirate) – original + 2 copii;

• certifi catele de naștere ale părinților – original + 2 copii. În cazul în care unul dintre părinți nu este cetățean 
român, este necesară traducerea în limba română a certifi catului de naștere a acestuia efectuată de către un 
traducător autorizat; în situaţia în care traducerea este efectuată în SUA, traducerea trebuie apostilată (Apostille 
process) de către biroul secretarului de stat competent - original + copie;

• certifi catul de căsătorie al părinților, eliberat de autoritățile române – original + 2 copii;

•certifi catul de naștere al copilului, eliberat în S.U.A., apostilat (Apostille process) de către ofi ciul secretarului 
de stat din statul american în care a avut loc nașterea – original + 2 copii;

• traducerea certifi catului din limba engleză în limba română, efectuată de către un traducător autorizat; în 
situaţia în care traducerea este efectuată în SUA, traducerea trebuie apostilată (Apostille process) de către biroul 
secretarului de stat competent. - original + copie;

În cazul în care numele părinților este diferit sau adresele din documentele părinților sunt diferite, este necesar 
ca părinții să semneze o declarație, prin care, de comun acord, stabilesc numele de familie al copilului, respectiv 
adresa părintelui la care va fi   ȋnscris copilul.  

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE!  

În cazul copiilor născuți înainte de 1 ianuarie 2004, pentru care consulatul nu dispune de coduri numerice 
personale, părintele va face solicitare de acordare a unui CNP pe certifi catul de naștere.

Înscrierea  în registrele de stare civilă române a 
certifi catului de naştere american și obținerea 

certifi catului de naștere românesc

Înscrierea certifi catului de naştere pentru un copil născut în S.U.A.
Este necesară o programare pentru a depune cerere de înscriere în registrele de stare civilă 
românești a certifi catelor de naștere emise de autorităţile americane și eliberarea certifi catelor 
românești. 
Programarea se obține la www.econsulat.ro.
După autentifi care (intrarea în contul dvs. din www.econsulat.ro), se alege serviciul 
consular dorit, se completează datele, la “Ataşaţi documente” este obligatorie încărcarea 
în sistem a documentelor necesare, pentru a fi  analizate vizual de funcţionarul consular 
si apoi se trimite cererea pentru validare. După primirea validării, prin e-mail, petentul îşi 
programează singur deplasarea la Consulatul General folosind secţiunea de “Programări” a 
sistemului econsulat.ro în funcţie de disponibilităţile pentru tipul de serviciu solicitat.

Pentru accesare video ghid utilizare portal www.econsulat.ro accesați următorul link - Cum 
funcţionează sistemul
Pentru accesare video ghid utilizare portal www.econsulat.ro accesați următorul link 
- Exemplu cerere pentru Înscriere certifi cat de naştere.
Informații consulare la adresa de poștă electronică losangeles.cons1@mae.ro.
Înscrierea certifi catelor de naștere și eliberarea certifi catelor de naștere române se poate 
solicita indiferent de vârsta copilului.
În vederea înscrierii certifi catelor de naștere eliberate de către autoritățile S.U.A. în registrele 
de stare civilă române și eliberarea certifi catelor de naștere române, părinții/părintele 
cetățean român va completa și depune, personal, o cerere tip la sediul Consulatului General 
al României la Los Angeles.
Cererea va fi  însoțită de următoarea documentație:
• Cerere de înscriere a certifi catului de naștere în registrele de stare civilă românești 
(formularul se obține de la consulat)
• Declarație că nu s-a mai solicitat înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civil 
românești (formularul se obține de la consulat)
• Declarație privitoare la domiciliul copilului (formularul se obține de la consulat)
• Pașapoartele românești ale părinților, afl ate în termenul de valabilitate (neexpirate) – 
original + 2 copii;

• Ȋn situaţia ȋn care ȋn paşaportul românesc, la rubrica domiciliu este ȋnscris un judeţ din 
România sau Bucureşti (nu este ȋnscris domiciliul ȋn străinătate), este necesară prezentarea 
Cărţii/Cărţilor de identitate ale părintelui/părinţilor, afl at/e în termenul de valabilitate 

Campanie comună MAE - MAI pentru informare diaspora 
cu privire la obținerea din timp a pașaportului românesc

Consulatul General al României la Los Angeles vă informează că a fost lansată public o 
campanie comună de informare MAE-MAI în vederea conștientizării de către cetățenii 
români a necesității de a solicita din timp eliberarea unor noi documente de călătorie, 
pe tot parcursul anului calendaristic și nu doar în perioada de vară.

În cadrul acestei campanii au fost elaborate o serie de materiale de informare (fl yere, spot-uri 
video, calendar de buzunar) destinate promovării prin intermediul misiunilor diplomatice și 
ofi ciilor consulare, mass-media din țară și din străinătate, cât și în mediul on-line.

Materialele au fost postate atât pe pagina web a MAE, cât și pe conturile de Facebook 
ale MAE și Departamentului Consular.

Materialele campaniei sunt disponibile accesând următorul link: http://www.mae.ro/
node/44138, precum și de pagina de Facebook a Departamentului Consular: https://
www.facebook.com/DepartamentulConsular/ .  

http://www.mae.ro/node/44138 
https://www.facebook.com/DepartamentulConsular/
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Istoria ca orizont al predicției 

europalibera.org/ 09.12.2017

Unii oameni repetă întruna mantra „post-
adevărului”. Este doar un alt exemplu 
despre cât de neputincioși suntem, 
confruntați cu simpla mânie. Nu trăim în 
state post-factum, indiferent de ce-o mai 
însemna acest concept. „Post-adevărul” 
este doar o minciună. Minciunile sunt 
acum la putere, exact ca în secolul trecut. 
Atrofi a morală este din nou populară, 
deci suntem cu toții în pericol. Studierea 
istoriei marxismului este vitală dacă ne 
pasă de victimele acestei noi renașteri 
ideologice, indiferent care sunt ele. Dacă 
este să ne acceptăm umanitatea și să 

rezistăm unor astfel de minciuni, atunci 
istoria marxismului devine esențială 
pentru înțelegerea noilor amenințări.

În secolul XXI, ea ne poate încă învăța 
ce trebuie să facem, ce să nu facem și 
la ce să ne așteptăm drept consecințe 
ale acțiunilor și inacțiunilor noastre. În 
esență, experimentele marxiste ratate ale 
trecutului (și, într-adevăr, toate au eșuat 
din pricina trădării și pervertirii premiselor 
de bază ale lui Marx) vor duce la punerea 
în pericol a viitorului nostru dacă stăm 
pe margine în vreme ce minciunile 
trec drept Sfânt Adevăr. Nimeni nu 
trebuie să pregete în a decoda cuvintele 
pline de mânie și/sau aspiraționale ale 
politicienilor și alegătorilor lor pentru 
că, până la urmă, orice este posibil atunci 
când forme radicale de politică pretind 
să reprezinte „Adevărul”. Dar cum 
preferăm adesea să nu ne batem capul cu 
astfel de lucruri, ajungem să subestimăm 
capacitatea noastră de fi ință umană care 
permite, activ ori pasiv, distrugerea altor 
fi ințe umane și a identităților lor. Uităm 
că apelurile unui grup evident mic de 

persoane la violență sunt cel mai probabil 
susținute, sau cel puțin îngăduite, de un 
grup mai mare de alți oameni.

Și pentru că aceste forme de politică 
radicală pretind să fi e obiectiv infailibile 
precum religiile tradiționale, idealurile 
comuniste sunt adesea recondiționate și 
primesc noi funcții mobilizatoare. Nu sunt 
azi percepute la fel cum erau ele înțelese 
de adepții lor cu decenii în urmă, dar 
infrastructura emoțională este similară. 
Dacă ratăm această evidență, atunci vom 
rămâne fără niciun indiciu, iar păcatele 
trecutului se vor repeta, deși sub varii 
forme de manifestare. În urmă cu 70 de 
ani, cei mai buni anti-comuniști erau foștii 
comuniști. Astăzi, putem deveni avocați 
informați ai adevărului fără a mai fi  foști 
„mincinoși” afl ați la recuperare. Acesta 
este un imperativ. Deoarece politica 
radicală poate atrage masele, trebuie pusă 
în mișcare o rezistență activă pe tărâmul 
intelectual, unul în care ideile sunt atent 
examinate pentru validitatea, fezabilitatea 
și, cel mai important, moralitatea lor (în 
termeni umani).

PRIMIM DE LA CITITORI :

„Ismele” au dominat precum giganții 
vreme de două secole, timp în care s-au 
ciocnit într-o complexă, schimbătoare și 
uimitoare bătălie de idei. În 1989, doar 
un „ism” mai stătea în picioare—sau cel 
puțin așa am crezut cu toții. Fie că avem 
de-a face cu o forță care a apărut la orizont 
sau o stafi e a trecutului care se ridică din 
groapă, este neîndoios că se îndreaptă către 
noi, înarmată și intolerantă. În contrast cu 
fantasmele salvării, George Orwell a dorit 
claritate. La fel ca Václav Havel, el a crezut 
că există adevăr—un adevăr bazat pe 
imperativul de a iubi oamenii. Dragostea ne 
cere să acționăm în numele imperativului 
moral de a lupta pentru drepturile omului 
pentru că ideologiile sunt convinse că ele 
trebuie subjugate încântătoarei Revoluții, 
iar asta este moral inacceptabil. Viziunile 
utopice sacrifi că o mulțime de victime 
pentru un vis, în vreme ce viața în adevăr 
face lumea un loc mai bun, scutit de crima 
în masă ca mijloc. 

Către Conducerea revistei Romanian Times,
 Ing. Stana Ștefan cu domiciliul în 
România, jud. Cluj, mun. Turda, str. Gheorghe 
Șinca Nr.50, în vizită în Portland, Oregon, SUA, 
președinte al organizației Partidului Poporului 
Legea Cojocaru din municipiul Turda, vă rog să  
publicați în revista amintită, unele extrase din 
Legea Cojocaru și din Constituția Cetățenilor. 
Fiecare român, oriunde s-ar afl a și s-a născut 
în România, trebuie să cunoască prevederile din 
extrasele arătate.
 Singura cale, prin care putem fi  stăpâni 
și apăra libertatea, bunăstarea, fericirea și 
drepturile câștigate prin sângele strămoșilor 
noștri asupra teritoriului național, asupra 
avuției pe care am creat-o și care o creăm, 
asupra resurselor naționale ale României, 
este construcția economiei democratice, prin 
împroprietărirea cu capital a cetățenilor români, 
astfel încât majoritatea capitalului să rămână 
pentru totdeauna în proprietatea privată a 
majorității cetățenilor români. I-am scris mai 
multe mesaje președintelui României, prin care 
am solicitat să inițieze un referendum național, 
pentru adoptarea Constituției Cetățenilor. Numai 
așa se va putea alunga de la Conducerea Statului 
român pe cei care stăpânesc și jefuiesc România. 
Dacă constituția Cetățenilor va fi  adoptată și 
pusă în practică, cetățenii români, vor fi  eliberați 
de sărăcie și umilință. Președintele României 
mi-a răspuns: ”Tot ce am promis în campania 
electorală, se va executa”. Ing. Stana Ștefan 
-28.11.2017 (Portland, Oregon, SUA)

**********************

LEGEA COJOCARU privind construcția 
economiei democratice (proiect)
Împroprietărirea  fi ecărui cetățean român cu un 
capital productiv în valoare de 20 000 de euro.

Iată, mai jos, principalele prevederi ale proiectului 
de lege:
* Constituirea, prin lege a unui fond special de 
investiții. 
* Fondul de investiții va fi  alimentat, în special, 
din impozitul progresiv pe averile persoanelor  
fi zice sau juridice care au o valoare cumulată mai 
mare de 500 000 de euro.
* Impozitul va fi  stabilit așa încât să colecteze la 
fond cel puțin 20% din PIB-ul creat, în Romania.

în sondaje, încredere doar în proporţie de vreo 15%, 
nu-și va schimba în anumite perioade preferinţele. 
Cu siguranţă, cei care spun azi că au încredere nu ar 
vota pentru monarhie ca formă de guvernământ, decât 
într-o proporţie mai redusă, dar un lucru devine clar: 
regalitatea este o instituţie de o mare putere şi infl uenţă.
Puterea noii regalități se naşte poate din disperarea 
oamenilor de a căuta ceva dincolo de ură, de dezbinare 
sau de războaiele zilnice. Se naşte din oboseala fi inţelor 
noastre de a fi  căutat mereu o soluţie în afara fi inţei noastre, 
din pribegia căutării obsedate, oarbe, neghidate de valori şi 
credinţă.

Azi, familia regală nu ne cere nimic, ea arată lucruri 
pe care le-am uitat, dar mai ales ne arată normalitatea. 
Agitaţi şi nervoşi, dezamăgiţi de tot şi de toate, scârbiţi că 
zeii noştri de carton cad rând pe rând în noroi, oamenii 
se opresc şi descoperă cu uimire că a răsărit un luminiş, 
o poieniţă de normalitate. La început te gândeşti că 
este doar o regie, o fata morgana, ca şi celelalte care 
te-au mai păcălit în sfertul de secol de democraţie. Apoi 
vezi că oamenii aceia nu îţi cer nimic, nici voturi, nici 
impozite şi nici măcar laude. Ei pur şi simplu reiterează 
un timp al armoniei şi îţi spun că trebuie să trăieşti 
conform fi inţei tale profunde, credinţei şi etosului 
poporului tău. Ei nu te mustră şi îţi răspund cu un surâs 
înţelegător dacă îi huidui democratic şi republican.
Forţa blândă a regalităţii poate fi  colosală dacă vom 
înţelege că trebuie s-o folosim în interesul naţiunii. Ca 
aerul pe care, deşi nu îl vedem, are o forţă grozavă de 
presiune asupra noastră, vorba lui Emile Durkheim, 
Casa Regală câştigă o putere care poate opri depresia 
socială şi dezastrul încrederii. Monarhia de aer poate 
ajuta în aceste timpuri de rătăcire statul şi republica 
să se ridice din noroiul fi ecărei zile şi să-și recâştige 
cetăţenii. Nu, singură nu poate face asta, ci doar cu 
ajutorul nostru, iar noi trebuie doar să credem din 
nou că putem avea un destin împreună, ghidaţi de 
valori, prin solidaritate şi prin muncă. Monarhia de 
aer este o instituţie puternică, dar trebuie să-i căutăm 
forţa înlăuntrul nostru. Monarhia de aer nu ameninţă 
pe nimeni, nu are aroganţa de a guverna. Poate nu 
întotdeauna fi inţa de carne a celor care o reprezintă va 
fi  pe placul nostru, dar fi nalmente trebuie să înţelegem 
că întruparea are doar mică importanţă, regalitatea 
este un ritual al permanenței, o compoziţie eterică a 
identității. Trebuie să crezi în valori pentru ca să devină 
prezență, să se întrupeze.

În orice caz, cu regalitatea nu-ţi poți face selfi e!
http://revistasinteza.ro
Autor: Vasile Dâncu
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Cu regalitatea nu-ți poți face selfi e

* Sumele colectate la fondul special de investiții vor 
fi  folosite astfel : 
 a) 80% pentru împroprietărirea cu capital 
productive a cetățenilor ‚ țării, 
 b) 20% pentru dotarea cu capital a regiilor 
autonome care vor exploata resursele natural ale 
țării, precum și unitățile cu caracter de monopol și 
strategie.
* În primii 10 ani de aplicare a legii, fi ecare cetățean 
român major va primi, din fondul special  de investiții, 
suma de 20 000 de euro, pe care o va folosi pentru 
cumpărarea de capital productiv: terenuri, construcții, 
mașini, utilaje, echipamente etc.
* Cei 18 milioane de români majori vor primi cele 20 
000 de euro, eșalonat, pe parcursul celor 10 ani.
Cetățenii vor putea accesa cele 20 000 de euro ca 
persoane fi zice autorizate sau ca asociați în asociații 
familiale, societăți comerciale, cooperative, etc.
Selecția cererilor de fi nanțare se va face prin concursuri 
de proiecte, asemănătoare celor utilizate la accesarea 
fondurilor europene.
* Începând cu anul 11 de aplicare a legii, vor fi  
împroprietăriți cu capital de la fondul special de 
investiții, numai tinerii cetățeni români, la împlinirea 
vârstei de 18 ani. Suma cu care vor putea fi  
împroprietăriți va fi  de cel puțin 50 000 de euro.
* Tinerii  în vârstă de până la 35 de ani, vor putea 
folosi jumătate din suma primită de la fondul special 
de investiții pentru achiziționarea primei lor locuințe.

Pentru detalii ale Constituției Cetățenilor accesați: 
http://www.variantacojocaru.ro.

”… numai deţinând puterea economică, poporul 
român va deţine şi puterea politică, va controla şi statul 
său şi îşi va impune şi propriile sale valori morale: 
credinţa; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; 
cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă 
şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; 
dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor 
şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile 
altor popoare…”  (Constantin Cojocaru - Doctor în 
Economie)

Nota Redacției: Vă rugăm să ne contactați la 
redacție, dacă doriți să publicăm principalele 
prevederi ale Constituției Cetățenilor.

http://europalibera.org/
http://revistasinteza.ro/
http://www.variantacojocaru.ro/
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SACRAMENTOSACRAMENTO

E Sărbătoarea Colindului Românesc 
în Sacramento 

E plin văzduhul Diasporei de mireasma dorului după Crăciunul de acasă...În fi ecare 
Decembrie , într-o seară de vis, românii din Sacramento sunt transportați prin cânt și 
vers  înapoi în timp și spațiu, la miracolul Sărbătorii aducătoare de “pace și bună-învoire” 
,de bucurii copilărești și colinzi îngerești. Se adună pe rând în sala de concert, cu acea 
liniște în sufl et dar și ardentă așteptare...sentimente specifi ce Crăciunului care ne unește. E 
timpul când nu mai spunem cum e la noi  și la voi...Pentru câteva ore, împreună, simțim 
și cântăm... românește și creștinește. Abia așteaptă multe talente locale - sau călătorind 
din sudul Californiei - să-și aducă darul pentru compatrioții de același gând și simțire 
românească.   

Ne bucurăm de participarea grupurilor folclorice cu tradiții de Crăciun din 
România și Moldova, soliști vocali și instrumentiști care ne încălzesc sufl etul 
cu frumusețea folclorului nostru dar și ne delectează ochii cu superbe costume 
populare din diferitele zone ale țării.  În fi ecare an, tot mai mulți prieteni 
americani vin să sărbătorească și “pe românește”,  un Crăciun plin de farmec.
Și în acest an, grupul de colindători, sub conducerea doamnei Abigaila Budac, 
împreună cu solistul Augustin Lazăr și solista Viorica Onut vor umple sala 
de spectacol cu mireasma tradițiilor de acasă. Ne bucurăm să avem alături de 
noi, la această a cincea ediție a concertului de Crăciun , grupul ”Moldoveni 

din Sacramento“ care vor “lărgi hora” sufl etului românesc, așa cum se și cuvine, dincolo 
de granițele impuse artifi cial la Prut.   

La atmosfera înălțătoare contribuie formații corale și soliști de pregătire clasică 
,reprezentați prin Estera Bercea , Alysa Costea , Alin Cintean , Tim Mois, Camelia 
Cifor și Abigaila Budac.  Grupul de tineri ai Bisericii Ortodoxe” Învierea Domnului” 
ne atinge fi bra profund religioasă a sufl etului românesc . Iar culoarea purității o aduce 
cântecul copiilor a căror inimă bate încă românește,  punând un zâmbet în sufl etul 
spectatorilor.  “Lin-u i lin și iar-i lin”...declară în vers și cu bucuria Sărbătorii , românii 
colindători din Sacramento . “ Și la anu’ or veni”... , pentru că” iarăși îi vom pofti” 
...Pentru că din nou va răsuna chemarea dorului de Crăciunul de acasă... 

de Alina Jar

 Ierusalimul nu este doar inima a trei mari religii, ci este și 
acum inima uneia dintre cele mai de succes democrații din lume. În 
ultimele șapte decenii, poporul israelian a construit o țară în care evreii, 
musulmanii, creștinii și oamenii de toate credințele sunt liberi să trăiască 
și să se închine după conștiința lor și după credințele lor.
 Ierusalimul este astăzi și trebuie să rămână un loc în care evreii 
se roagă la Zidul de Vest, unde creștinii merg pe Drumul Crucii și unde 
musulmanii se închină la Moscheea Al-Aqsa.
 Cu toate acestea, în toți acești ani, președinții reprezentând Statele 
Unite au refuzat să recunoască ofi cial Ierusalimul ca și capitala Israelului. De 
fapt, am refuzat să recunoaștem oricare capitală a Israelului.
 Dar astăzi, recunoaștem, în cele din urmă, pe bază de evidențe că 
Ierusalimul este capitala Israelului. Nu este nimic mai mult sau mai puțin 
decât o recunoaștere a realității. De asemenea, este un lucru drept de făcut. 
Este ceva ce trebuie făcut.
 De aceea, în conformitate cu Legea Ambasadei de la Ierusalim, 
cer și Departamentul de Stat să înceapă pregătirile pentru mutarea 
ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim. Aceasta va începe 
imediat procesul de angajare a arhitecților, a inginerilor și a planifi catorilor, 
astfel încât o nouă ambasadă, atunci când va fi  fi nalizată, să fi e un tribut 
extraordinar pentru pace.
 Făcând aceste anunțuri, doresc, de asemenea, să subliniez un punct 
foarte clar: această decizie nu are în nici un fel intenția de a refl ecta o abatere 

 (continuare din pagina 5)
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Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Domn și 
Mântuitor al vieții tale, ai primit o nouă identitate. Dușmanul tău 
de moarte, care te-a urmărit să-ți facă rău, este învins și nu mai 
are nici un drept asupra ta. Totuși cel rău este într-un continuu 
război cu noi, cei care am ales să trecem de partea lui Isus.

Noi însă avem victoria atâta timp cât rămânem 
în Isus și trăim după principiile stabilite de Dumnezeu în 
Scriptură. Cunoscând aceste principii noi ne cunoaștem noua 
identitate și trăim o viață plină de bucurie, pace și liniște. Chiar 
în mijlocul încercărilor, chiar dacă am păcătuit, noi nu ne vom 
pierde nădejdea, pentru că știm că avem un Mântuitor care 
se îndură de noi, ne ridică, ne iartă și ne iubește dincolo de 
imaginația noastră. “Să puteți pricepe, împreuna cu toți sfi nții, 
care este lărginea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să 
cunoașteți dragostea lui Cristos, care întrece orice pricepere.” 
(Efeseni 3:18-19).

Biblia și numai Biblia, nu tradițiile oamenilor sau 
principiile societății în care trăim, ne va determina acțiunile. 
E frumos când regulile societății refl ectă învățătura Biblie. 
Era un timp când divorțul era văzut, de societate în general, 
ca fi ind ceva rău. De exemplu, cei care doreau să divorțeze, 
trebuiau să aducă în fața unui judecător motive bine întemeiate. 
În anul 1970, în Statele Unite, s-a introdus pentru prima dată 
posibilitatea de a divorța fără a trebui să prezinți o cauză anume. 
Cu tristețe observăm cum, în generația noastră, tot mai mult 
principiile societății se depărtează de principiile biblice.

De asemenea e frumos când tradițiile pe care le avem 
refl ectă principiile Scripturii. De exemplu, în familia noastră 
avem tradiția să spunem o rugăciune înainte de masă, să 
sărbătorim Crăciunul, Paștele și alte sărbători într-un anumit 
fel. Dar vedeți, în toate aceste tradiții, tot Domnul Isus este 
centrul, scopul și bucuria sărbătorii. 
“Aşadar, după cum L-aţi primit pe Cristos Isus, Domnul, tot 
aşa să şi continuaţi să trăiţi în El, înrădăcinaţi şi zidiţi în El, 

IDENTITATEA devenind tot mai puternici în credinţă, cum aţi fost învăţaţi, 
aducând din belşug mulţumire. Vedeţi să nu vă înrobească 
cineva prin vreo fi lozofi e deşartă şi înşelătoare, care ţine 
de tradiţia oamenilor şi de principiile acestei lumi, şi nu 
de Cristos.” (Coloseni 2:6-8). 

Noi creștinii trebuie să ne cunoaștem identitatea, 
să știm ce credem și de ce credem ceea credem, ca să nu 
cădem în cursa celui rău, care în fi ecare zi caută  să ne atace. 
De asemenea, cunoscând adevărul noi vom putea să ajutăm 
și pe alții să trăiască o viață de credință frumoasă. 

  În numerele anterioare am discutat despre: relația 
cu Dumnezeu și cu alți oameni, iertare, muncă, bani și despre 
trupul nostru, ca fi ind templul Duhului Sfânt. În numărul din 
luna aceasta vom continua seria de discuții despre identitatea 
creștinului raportată la trupul său. Voi continua pe aceeași notă 
pe care am încheiat articolul precedent și anume căsătoria. 

Nu este bine ca omul să fi e singur

Căsătoria este instituită de Dumnezeu. De la 
începutul creație Dumnezeu a spus că nu este bine ca omul 
(Adam) să fi e singur, de aceea El i-a pregătit un ajutor 
potrivit, pe Eva. Deci căsătoria este între un bărbat și o 
femeie, o uniune sau legământ care ține toată viața. După 
cum am văzut și în articolele precedente, adevărata fericire 
și satisfacție vine din relații nu din lucrurile materiale. Noi 
ne găsim împlinirea, scopul și identitatea noastră în  relația 
cu Domul Isus. Această relație stă la baza tuturor celorlalte 
relații, în mod special a celei de căsătorie. Dumnezeul care 
ne-a creat ca să avem o relație personală cu El, ne-a creat 
și ca să avem o relație cu totul specială cu o persoană de 
sex opus în cadrul căsătoriei. Biblia este plină de învățătură 
despre căsătorie iar noi creștinii trebuie să ne luăm învățătura 
despre căsătorie din Biblie, indiferent de practicile societății 
în care trăim. 

 Căsătoria este reprezentarea cea mai înaltă a 
dragostei între două persoane pe acest pământ. Dragostea 
sacrifi cială între un soț și o soție refl ectă dragostea lui 
Isus pentru noi. 

E important să înțelegem că atracția dintre un 
bărbat și o femeie este înnăscută. Dorința de a te căsătorii, 
de a deveni un trup, sufl et și duh cu o persoană de sex 
opus este o lege pe care Creatorul nostru, Dumnezeu a 
pus-o în noi. Dumnezeu ne-a creat cu nevoia de a avea 
relații intime, relații care sunt mult mai complexe și adânci 
decât numai ceva la nivel de trup; ele implică și emoțiile 
și duhul nostru. Aceste nevoi sunt reale, sănătoase și 
sunt frumoase în cadrul căsătorie. Unul dintre motivele 
pentru care Dumnezeu a întemeiat căsătoria este ca să-l 
păzească pe om de pofta desfrânării și de păcatul curvie. 
Cei care nu se căsătoresc, trebuie să lupte să ducă o viață 
de sfi nțenie și puritate, luptă care în societatea în care 
trăim e tot mai crâncenă.

Dumnezeu a spus că nu este bine ca omul să 
fi e singur și pentru aceasta eu cred că aspirația, dorința și 
căutarea de a fi  căsătorit este un act care trebuie încurajat. 
Există un timp în viața fi ecărui tânăr și tânără, 
când devine matur fi zic, emoțional și spiritual, să se 
căsătorească. 

A nu te căsătorii este împotriva legii fi rii puse 
în noi de Creator. Înțeleg că sunt unii creștini care au 
fost chemați să se ridice deasupra acestei legi. Ei au 
fost chemați de Dumnezeu la o misiune bine stabilită 
și pentru aceasta aleg să nu se căsătorească. Menționez 
aici pe Apostolul Pavel și Maica Teresa și ca ei sunt mulți 
alții. Motivul pentru care ei nu s-au căsătorit, nu a fost 
nicidecum un motiv egoist ci chiar dimpotrivă, un motiv 
altruist, o renunțare la sine, o dăruire totală în slujba 
unei misiuni pentru Slava lui Dumnezeu și ajutorarea 
altora. Înțeleg de asemenea că sunt alții care ar dorii să 
se căsătorească dar din diferite motive nu au găsit încă 
persoana potrivită. 

Diavolul urăște tot ce iubește Dumnezeu. Deci 
dacă Dumnezeu a instituit căsătoria, ce va face Diavolul ? 
Va face tot ce poate ca să atace căsătoria. Dacă nu reușește 
Diavolul să îi facă pe oameni să confunde defi niția clară 
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Românii pot călători în Canada fără vize începând cu data de 1 decembrie 2017 pentru 
şederi de maximum 6 luni în scop turistic, pe baza oricărui paşaport românesc valabil.

Cetăţenii români care intenţionează să călătorească cu avionul spre Canada, pentru şedere 
sau tranzit, trebuie să obţină în prealabil o Autorizaţie de călătorie electronică (Electronic 
Travel Authorization – eTA).

Autorizaţia de călătorie electronică eTA se va putea obţine doar online, prin accesarea 
paginii de internet www.Canada.ca/eTA-Romania.

Românii care intenţionează să intre în Canada pe cale terestră (rutieră / feroviară) sau 
maritimă (la bordul unei ambarcaţiuni, inclusiv al unui vas de croazieră) trebuie să aibă 
doar un paşaport valabil, fără a mai fi  necesară obţinerea eTA.

Autorizaţia de călătorie electronică (eTA) reprezintă o cerinţă impusă tuturor cetăţenilor 
străini exoneraţi de obligativitatea vizei canadiene, care tranzitează sau călătoresc în 
Canada pe calea aerului. Autorizaţia eTA are o valabilitate de 5 ani (sau, după caz, până 
la expirarea valabilităţii paşaportului).

Procedura obţinerii eTA este simplă, durează doar câteva minute şi se realizează exclusiv 
online, prin completarea unui formular electronic cu datele personale ale pasagerului. 
Pentru obţinerea eTA şi, ulterior, pentru accesul pe teritoriul canadian, cetăţenii români 
trebuie să fi e în posesia unui paşaport valabil, indiferent de tipul acestuia (paşaport simplu 
electronic, paşaport simplu, paşaport simplu temporar, paşaport diplomatic, paşaport de 
serviciu) și să aibă o cartelă de credit. Completearea eTA costă 7 dolari canadieni.

Fără vize în Canada

Cetăţenii români care deţin deja o viză canadiană valabilă o pot utiliza în continuare, până 
la expirarea termenului de valabilitate, fără a mai fi  necesară obţinerea eTA.

Românii care au obţinut deja eTA după data de 01.05.2017, întrucât se încadrau la 
categoriile cărora li s-a aplicat prima etapă de liberalizare a regimului de vize (titulari ai 
unei vize de rezidenţă temporară în Canada în ultimii 10 ani sau ai unei vize valabile tip 
non-immigrant pentru SUA), pot continua să călătorească cu avionul în Canada, pe baza 
aceleiaşi eTA, până la expirarea valabilităţii acesteia sau a paşaportului.

De asemenea, cetăţenii români care intenţionează să urmeze în Canada studii cu durata de 
peste 6 luni sau să să lucreze, indiferent de durată, trebuie să obţină în prealabil un permis 
de studii, respectiv de muncă. 

Sperăm ca și Statele Unite să urmeze exemplul Canadei într-un timp cât mai scurt. Nu 
se cunoaște care este stadiul demersurile pentru elimiarea obligativității vizelor pentru 
Statele Unite.

de Marcel URS

de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com
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de la angajamentul nostru ferm de a facilita un acord de pace de durată.
  Vrem un acord care este foarte important pentru israelieni și foarte 
important pentru palestinieni. Nu luăm o poziție cu privire la niciun fel de probleme 
legate de statutul fi nal, inclusiv granițele specifi ce ale suveranității israeliene la Ierusalim 
sau rezolvarea granițelor contestate. Aceste întrebări sunt adresate părților implicate.

Statele Unite rămân profund angajate să ajute la facilitarea unui acord de 
pace acceptabil pentru ambele părți. Intenționez să fac tot ce este în puterea mea 
pentru a ajuta la elaborarea unui astfel de acord. Fără îndoială, Ierusalimul este una 
dintre problemele cele mai sensibile din aceste discuții. 
tatele Unite ar sprijini o soluție cu două state, dacă ambele părți vor fi  de acord.

Între timp, invit toate părțile să mențină statutul quo-ul în locurile sfi nte 
ale Ierusalimului, inclusiv Muntele Templului, cunoscut și sub numele de Haram al-
Sharif.
Mai presus de toate, cea mai mare speranță este pacea, dorința universală în fi ecare sufl et 
uman. Prin acțiunea de astăzi, reafi rm angajamentul pe termen lung al administrației mele 
față de un viitor de pace și securitate pentru regiune.
 Vor fi , cu siguranță, păreri diferite de dezacord și neagreare cu privire la acest 
anunț. Dar suntem încrezători că, în cele din urmă, pe măsură ce vom face față acestor 
dezacorduri, vom ajunge la o pace și un loc mult mai înalt în înțelegere și cooperare.
 Acest oraș sacru ar trebui să ajungă la cel mai înalt nivel al cavilației umane, 
ridicându-ne privirile la superlativ; nicidecum să ne tragă înapoi și în jos la vechile lupte 
care au devenit total previzibile. Pacea nu trece niciodată dincolo de înțelegerea celor 
care o țintesc.

 Așa că astăzi vă chemăm la calm, la moderare și ca vocile de toleranță să prevaleze 
deasupra urii. Copiii noștri ar trebui să moștenească dragostea noastră, nu confl ictele 
noastre.
 Repet mesajul pe care l-am prezentat la summitul istoric și extraordinar din Arabia 
Saudită la începutul acestui an: Orientul Mijlociu este o regiune bogată în cultură, spirit 
și istorie. Oamenii săi sunt deștepți, mândri și diferiți, vibranți și puternici. Dar viitorul 
incredibil care așteaptă această regiune este acoperit de vărsare de sânge, ignoranță și 
teroare.
 Vicepreședintele Pence va călători în regiune în zilele următoare pentru a ne 
reafi rma angajamentul de a colabora cu parteneri din Orientul Mijlociu pentru a învinge 
radicalismul care amenință speranțele și visele generațiilor viitoare.
 Este timpul ca mulți dintre cei care doresc pace să expulzeze extremiștii din 
mijlocul lor. Este timpul ca toate națiunile civilizate și oamenii să răspundă la dezacord cu 
o dezbatere argumentată - nu violență.
 Și este timpul pentru vocile tinere și moderate din Orientul Mijlociu să-și 
revendice un viitor strălucit și frumos.
 Așadar, astăzi, să ne redeschidem pe o cale de înțelegere reciprocă și de respect.
Să ne regândim ipoteze vechi și să ne deschidem inimile și mințile la lucruri posibile 
și oportunități. Și, în sfârșit, cer liderilor din regiune - politici și religioși; israelian și 
palestinian; evreu și creștin și musulman - să ni se alăture în căutarea nobilă a unei păci 
durabile.
 Vă mulțumesc. Dumnezeu sa vă binecuvânteze. Dumnezeu să binecuvânteze 
Israelul. Dumnezeu să binecuvânteze palestinienii. Și Dumnezeu să binecuvânteze Statele 
Unite. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.””

mailto:Mark.Jiganie@rlregroup.com
http://www.canada.ca/eTA-Romania
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Ziua României sărbătorită la Chicago

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

Peste 300 de invitați, printre care și reprezentanți ai 
autorităților locale și ale statului Illinois, au răspuns prezent 
invitației Consulatului României la Chicago de a participa 
la celebrarea Zilei Naționale a României. Evenimentul pe-
trecut în eleganta sala Preston Bradley Hall, de la Chicago 
Cultural Center a avut parte de o organizare excelentă și 
un program muzical artistic extrem de bogat, cu numeroși 
artiști locali dar și de peste hotare, precum baritonul Paul 
Radulescu, mezzo-soprana Nicoleta Roman și Olivia 
Roman acompaniate la pian de Liviu Roman, pianistul 
Teo Milea, mezzo-soprana Aruna Șerbănescu, soprana 
Leila Bowie și violonista Florentina Ramniceanu, pianista 
Irina Feoktistova și directorul muzical Luciano Laurețiu. 
Delicioasele preparate culinare au fost realizate și-n acest 
an de Ovidiu Pop și compania sa de catering.

Vremea colindelor 
Ziua României a fost celebrată și la biserica ortodoxa Sf. Împărați Constantin și Elena unde 
au fost interpretate o suită de cântece patriotice și colinde. Totodată un grup de colindători 
ai bisericii a participat la un concert de colinde la care au participat membri ai bisericilor 
ortodoxe grecești și sârbești din zonă.
Cei prezenți la concert au putut cumpăra diferite preparate de patiserie, specifi ce 
sărbătorilor de iarnă. Banii, din vânzarea produselor artizanale românești, de la masa 
organizației caritabile Sf. Parascheva, urmează a fi  utilizați la diferite proiecte umanitare 
din România.

mailto:vreausaintreb@yahoo.com
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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

Am aşteptat să termin facultatea (deşi ar fi  trebuit 
să părăsesc ţara înainte) şi am discutat cu Sheila ce 
trebuie să facem. În anul 1985 ne-am căsătorit. Era pe 29 
ianuarie. A durat ceva timp până am obţinut permisiunea 
de a ne căsători.

La fabrica unde lucram eram urmărit de securitate. 
Ba chiar erau zvonuri că eu promisesem tuturor fetelor din 
fabrică că mă însor cu ele şi le iau în Anglia! Directoarea 
mă mustra că nu îmi fac datoria. Totul a culminat într-o 
adunare de partid în care am fost admonestat ca nu 
mă ţin de treabă. Nu am mai putut înghiţi mitocănia şi 
i-am acuzat pe acuzatorii mei, inclusiv pe directoare, ca 
sunt nişte mincinoşi, nişte securişti. Mă insultau că mă 
căsătoresc doar ca să plec din România şi atunci mi-am 
dat demisia. I-am spus lui Sheila despre hotărârea luată 
de mine. Sheila a fost bucuroasă că am avut tăria de a 
spune lucrurilor pe nume. Ea a fost alături de mine în 
fi ecare clipă şi mai ales în clipele grele.

Cu tatăl meu nu m-am înţeles în multe chestiuni. 
Dar ce mai conta, fi ind împreună cu Sheila mi-am realizat 
visul de a fi  alături de cineva deosebit care m-a iubit 
enorm şi cu care am avut o relaţie specială. Am scăpat de 
comunism şi am scăpat de un „general” - tatăl meu -  care 
deşi  bine intenţionat în felul lui, nu a făcut decât să mă 
îndepărteze de el. Nu-mi pare rău deoarece am câştigat 
ceva de nepreţuit, după care acum plâng în fi ecare zi...

-Ce vă apropia pe tine şi Sheila care era 
numitorul comun al comunicării voastre, împărtăşeaţi 
aceleaşi pasiuni?

- Am  fost două fi inţe diferite în ceea ce priveşte 
felul de a fi , temperamentul. Ea era o fi re calmă, calculată, 
tenace (un granit)... eu rapid, cu sânge latin, clocotind. 
Temperamentele opuse se atrag şi se completează. 
Sufl etele noaste însă, au fost asemănătoare, calde, iar 
inimile noastre au fost întotdeauna de acord! Dacă 
oamenii din jurul nostru ar simţi mai mult puterea iubirii, 
i-arridica cele mai mari temple şi altare… dar din păcate 
mulţi consideră iubirea un vas al suferinţei… „You are 

Dianu Sfrijan - Vibra]ia iubirii pân~ dincolo de timp, cuvânt [i leg~mânt (4)

„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

meand I am you”3F1  îmi spunea soţia mea şi cuvintele ei 
îmi dădeau aripi să zbor, să fi u fericit! Câtă dreptate avea 
Nietzsche: „aceasta să fi e onoarea voastră – să iubiţi 
tot mai mult decât sunteţi iubiţi şi să nu fi ţi niciodată al 
doilea”…

Bunicile noastre ne-au crescut şi ne-au educat în 
dragoste de oameni şi Dumnezeu. Am poze cu bunica 
lui Sheila, cu bunica mea... fi inţe calde care au transmis 
căldura lor, nepoţilor.

- Mi-ai mărturisit că ai călătorit în multe locuri 
pe glob împreună cu Sheila, ce amintiri deosebite ai din 
călătoriile avute: oameni, locuri, au fost întâmplări ce 
v-au marcat, v-au îmbogăţit spiritual?

- Ce ne-a unit, ce ne-a plăcut să facem împreună 
a fost şi dorinţa de a călători, de  a vedea lumea, de a 
întâlni oameni diferiţi de cei din vest, de a cunoaşte felul 
de a fi  al oamenilor de pe alte meridiane şi de a învăţa 
din istoria, obiceiurile şi tradiţiile lor culturale. Am avut 
aceeaşi înclinare de a ajuta pe nevoiaşi şi am avut mereu 
compasiune pentru oamenii afl aţi în condiţii difi cile de 
viaţă. Nu ne-a plăcut vanitatea, fuga după îmbogăţire 
spre care tind majoritatea cetăţenilor occidentali. Tot ce 
aveam era din agoniseala muncii noastre, mai ales din 
munca lui Sheila. Amândoi am fost crescuţi şi educaţi 
să nu fi m risipitori şi să ne gândim la cel care nu a avut 
o bucată de pâine sau se descurcă mai greu în viaţă. 
Sheila a ajutat pe mulţi nevoiaşi iar eu am fost alături de 
ea. Pasiunea Sheilei pentru lectură m-a adus şi pe mine 
mai aproape de literatură şi pentru respectul cuvenit 
creatorilor de artă.  Mai ales în călătoriile noastre vizitam 
obiectivele turistice din zona în care călătoream, muzee şi 
alte obiective turistice, adăugând astfel jurnalului nostru 
cultural obiective deosebit de interesante.

Tot referitor la excursiile noastre... pot să spun că 
au fost ceva deosebit pentru nişte oameni obişnuiţi ca noi. 
Sheila abia aştepta să găsim un loc pe hartă, o ţară care 
merita vizitată. Eram fericiţi că mergem împreună. După 
luni de lucru, concediul oferea posibilitatea să ne ocupam 
de pasiunea noastră de a călători. Dintre locurile vizitate 
îmi aduc aminte că Sheila a rămas impresionată de locuri 
din Indonezia, China, Laos, America Latină şi Africa de 
Sud/Namibia... Totul a fost deosebit în călătoriile noastre 
deoarece noi căutam să intrăm în contact cu oamenii 
locului, să simţim oamenii, acolo, la ei acasă. Făceam 
itinerariile noastre locale şi lăsam „grupul” de englezi  să 
petreacă în felul lor. Noi eram avizi după cultura, felul de 
a fi  al oamenilor, cu obiceiurile locale şi nu după hotelurile 
şi restaurantele în care mergeau ceilalţi turişti din grup.

Pot spune despre călătoriile mele cu Sheila că 
au fost un bun prilej de a cunoaşte locuri noi, oameni 
cu diferite obiceiuri şi tradiţii, istoria locurilor vizitate 
vorbindu-ne despre trecutul acelor popoare, iar prin 

1  Tu eşti eu şi eu sunt tu!

vizitarea muzeelor şi expoziţiilor de pe unde călătoream 
cu siguranţă ne-am lărgit orizontul cultural şi am realizat 
o mai bună înţelegere a comunităţilor din ţările vizitate. 
Ne-au impresionat piramidele din Mexic şi în mod 
special Piramida Soarelui, acele grupări de construcţii 
deosebite arătând un nivel avansat al civilizaţiei aztece. 
În Ierusalim am vizitat Biserica Învierii, rămânând 
impresionaţi pentru multă vreme de fi orul pe care l-am 
simţit călcând pe urmele celui care s-a jertfi t pentru 
noi … În Capernaum am afl at de vindecările pe care 
Domnul Iisus le-a făcut bolnavilor de diverse boli, 
încercând să înţelegem mesajele Mântuitorului în contact 
cu cei  umili, bolnavi şi în durere. În Sicilia am vizitat 
Palermo şi Muntele Etna îmbogăţindu-ne cunoştinţele 
de geografi e despre vulcani şi rolul lor în evoluţia Terrei. 
O altă excursie plină de orizonturi noi, mistere şi peisaje 
deosebite a fost excursia din Egipt. Vizitând Piramidele 
am rămas impresionaţi de masivitatea şi ineditul 
construcţiilorrespective, de sensurile mitologice atribuite 
acestor lăcaşuri ale faraonilor şi de tehnica impresionantă 
pe care trebuia să o fi  stăpânit acei oameni din trecut 
pentru a fi  în stare să construiască aceste capodopere ale 
ingineriei construcţiilor. Am afl at de Zeul Ra, Isis, Osiris 
şi alte divinităţi ale mitologiei egiptene, de frumoasa 
Nefertiti, de Amon-Ra şi de multe alte fi inţe legendare 
care dădeau viaţă hieroglifelor Egiptului antic. Multe din 
aceste istorisiri mi-au fost povestite şi de Sheila, rod al 
pasiunii ei pentru lectură…

- Cum vezi diferenţele între cultura şi civilizaţia 
britanică şi cea din România, ce ne poţi spune despre 
spiritul şi felul de a fi  al britanicilor faţă de cel al 
românilor după ce trăit ai destul timp acolo?

- Fiecare dintre cele două culturi îşi merită locul 
în patrimoniul universal. Să nu uitam că Marea Britanie 
a fost imperiu cândva, Imperiul Britanic. Mersul istoriei 
şi poziţionarea geografi că le-a permis britanicilor să 
exploreze noi teritorii iar acasă să nu aibă confl icte 
armate majore. Acest lucru le-a permis să avanseze în 
ştiinţe, să facă descoperiri noi şi în consecinţă să devină 
mai avansaţi economic. Noi, românii, ne-am luptat să ne 
păstrăm independenţa faţă de turci, austro-ungari, ruşi, 
şi în prezent suntem infl uenţaţi de capitalismul  rapace 
impus de alţii, care a modifi cat profi lul românului. Cu 
tot trecutul istoric adeseori potrivnic românilor, cultura 
noastră poate dialoga cu marile culturi ale umanităţii, 
având reprezentanţi recunoscuţi pe plan mondial şi din 
mediul literar, al artelor sau al muzicii. Era o bucurie 
pentru mine când în bibliotecile din Manchester se 
pomeneau numele unor Eminescu, Brâncuşi, Eliade, 
Cioran ori Enescu.

 (continuare din numărul 335)

VA URMA
Interviu realizat de Emilia Ţuţuianu
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„Am fost prieteni o viaţă, dar n-am ştiut că e ţigan!”

Dragă nene Mitică, Că aş dori să ne mai 
vedem odată e foarte adevărat, dar nu 
se poate – nu ştiu câte zile mai am ca să 
mai vin eu la dumneata, deşi distanţa de 
la Las Vegas la Phoenix e un fl eac. Să vii 
dumneata la mine – Doamne fereşte! Vreau 
să vă aduceţi aminte de mine şi de cei ce 
veneau cu mine la dumneavoastră la hotel, 
la Long Beach şi puneam pe foc sticlele 
de coniac, aşa cum eram atunci: eu cu 
acordeonul şi vagabonzii care cântau : Aşa 
beu oamenii buni”.

Aşa începe scrisoarea adresată lui Dumitru 
Sinu (nea Mitică) de către Mike Florian, 
prietenul său, scrisă pe un pat de spital din 
Reno (Nevada), doar cu câteva zile înainte 
de a închide ochii pentru totdeauna.

Pe mulţi îi mai cunoscuse de-a lungul 
timpului nea Mitică şi despre cei mai mulţi 
dintre ei mi-a povestit câte ceva; fi ecare 
avusese rolul lui în viaţa sa plină de inedit, 
de întâmplări şi de oameni de toate felurile 
şi categoriile sociale; de la fi ecare dintre ei 
îi rămăseseră amintiri… Şi ce amintiri! Nu 
o dată mi-a spus: „În viaţa mea am cunoscut 
460 de oameni de care îmi amintesc”. Când 
îl auzeam, chiar mă întrebam, oare câte zile 
vom răsfoi împreună acea nepreţuită carte 
a amintirilor lui? Ştiam că întotdeauna voi 
mai descoperi ceva din viaţa acestui om, o 
viaţă unică, în felul ei.

Dumitru Sinu – Phoenix, Arizona

Din nou mă întâlnisem cu nea Mitică şi 
cu siguranţă urma să afl u ceva palpitant. 
Intuiţia îmi funcţionase perfect pentru că de 
data aceasta îmi vorbise despre un om care 
i-a fost prieten o lungă perioadă de timp şi 
despre care n-a ştiut că este ţigan, până în 
momentul în care a primit de la el scrisoarea 
pe care se străduise s-o scrie în ultimele sale 
zile de viaţă. Nu voia cu niciun preţ să-şi 
ducă secretul cu el în lumea drepţilor.

Şi Nea Mitică începu să-mi citească 
scrisoarea lui Florian: Când am fost la 
dumneata, în câteva zile am răsfoit cartea 
sau cărţile pe care o să le publici. Nu ne-ai 
întrebat niciodată cine suntem, ştiai doar că 
suntem bucureşteni. Nenea Mitică, înainte 
de a muri vreau să-ţi scriu câteva rânduri…
Ce m-a surprins, că în desaga dumitale de 
însemnări ai scris aşa de puţin despre ţigani. 
N-am avut în viaţa mea secrete în afară de 
ăsta… regretam că o să mor şi că nu i-am 
spus lui nenea Mitică că sunt ţigan, pentru 
că eram ţigan din mamă şi tată.

Mai spunea în rândurile acelea, scrise 
poate în timp ce-l copleşeau durerile bolii 
necruţătoare ce l-a răpus, că îi rămăseseră 
întipărite în minte, pentru toată viaţa, 
amintirile lui nea Mitică despre bunicul 
său: Din toate poveştile dumitale, bunicu’ 
dumitale, Dumnezeu să-l ierte, spuneai că 

zicea:« Să nu iasă omul cu mâna goală de 
la noi din curte. Să daţi bună ziua la toată 
lumea!» Când fratele dumneavoastră l-a 
întrebat:« Şi la ţigani?» Nenea Niculiţă, 
bunicul, răspunsese: «Tot Dumnezeu i-a 
făcut şi pe ei!» Când toţi ai noştri, din 
Long Beach, spuneau că, Cocuţa e o c….ă, 
dumneata ne explicai că bunicu’, nenea 
Niculiţă n-a utilizat acest cuvânt niciodată 
şi zicea: «săraca, umblă pustiu…»

Citându-l pe nea Niculiţă, Mike Florian 
făcuse doar o introducere la ceea ce urma 
de fapt să mărturisească: Doamne, şi ce 
bunici am avut, Dumnezeu să le ierte 
păcatele! Ei mi-au cumpărat prima dată 
o muzicuţă, pe urmă chitară, pe urmă 
acordeon… Plâng mereu – de ce n-am 
pomenit niciodată la nimeni numele lor? 
Aceasta era marea durere a lui Mike, el 
nu povestise nimănui, niciodată despre 
bunicii lui pentru că erau ţigani!

Câtă putere avusese atâţia ani de când era 
prieten cu nea Mitică să-şi ascundă cu 
atâta grijă originea! Nu şi-a dat seama nici 
nea Mitică, niciodată, că Mike ar fi  altceva 
decât bucureştean, mai ales că Florian 
făcea glume despre ţigani – aşa că orice 
asociere între ţigani şi Mike Florian era 
exclusă.

„Hai la nea Mitică şi la Nicole!” 

Nea Mitică îşi continua povestirea şi 
retrăia amintirile acelor vremuri ţinând în 
mână scrisoarea din care spicuise câteva 
pasaje pentru a mă familiariza cu tema 
discuţiei: „Locuiam pe vremea aceea în 
California, aveam hotelul meu la Long 
Beach. Mike Florian era un bucureştean 
cu care mă împrietenisem şi-mi era tare 
drag, cânta minunat la acordeon. Venea la 
mine des, uneori mă vizita chiar zilnic. Îşi 
aducea şi amicii cu el când li se făcea de 
chefuri – să tot fi  fost vreo zece -; mâncam 
cu toţii ce ne gătea Nicole, soţia mea. 
Ne simţeam tare bine împreună. Hotelul 
meu avea şi apartamente, cu fi re place 
în living room, iar când venea Mike cu 
prietenii săi, vagabonzii – cum îi plăcea 
lui să-i numească, – ne retrăgeam într-
un apartament, făceam focul în cămin 

(continuare  în pagina 20)

şi se-ncingea distracţia atât cât ne ţineau 
balamalele!”

Chefurile de la Long Beach rămăseseră 
amintiri frumoase în sufl etele lor. Mergeau 
mulţi amici de-ai lui Mike la nea Mitică, toţi 
erau bucureşteni şi locuiau în California. 
Mike Florian şi prietenii lui stăteau pe 
unde puteau. Dăduseră adresa hotelului din 
Long Beach celor cu care corespondau şi 
nea Mitică primea o mulţime de scrisori 
destinate lor. Când se întâlneau între ei, era 
sufi cient să se uite unul spre celălalt şi îşi 
citeau gândurile spunându-şi apoi : Hai la 
nea Mitică şi la Nicole!

„Doamne, ce le mai plăcea coniacul şi 
după ce se încingeau bine, aruncau în focul 
din cămin câte o sticlă; şi nu era ieftin, 
cam 30 de dolari plăteau pe sticlă, însă nu 
conta, acesta devenise deja un ritual şi ei îl 
respectau.”

„Nea Mitică vrea să facă colhoz cu noi!” 

În Long Beach, întâlnirile cu Mike şi prietenii 
lui îl apropiaseră pe nea Mitică din ce în ce 
mai mult de ei; începuse să-i cunoască şi de 
multe ori îşi spunea în sinea lui: „Cine e bun 
de muncă, e bun şi de distracţie şi invers!” 
Aşa i-a încolţit în minte o idee pe care le-a 
împărtăşit-o pentru că le dorea doar binele, 
îl fascinaseră cu modul lor de a-şi păstra 
şi cimenta prietenia, cu felul unic de a se 
distra, de parcă nu ar fi  avut nici o grijă. Le 
propusese să facă împreună o corporaţie, 
unde să fi e toţi asociaţi, să contribuie fi ecare 
cu partea sa de bani şi nea Mitică să caute 
case şi apartamente de ocazie pe care ei să 
le cumpere, cu alte cuvinte voia să-i iniţieze 
în afacerile imobiliare şi să-i consilieze 
până se rutinează. Le spunea: „Mie nu-mi 
trebuie nici un ban de la voi, atâta pretenţie 
am, să cumpăraţi apartamentele pe care le 
găsesc eu şi să mă lăsaţi pe mine să găsesc 
deal-uri pentru voi”,  altruismul îl stimulase 
să se implice direct în viaţa lor, căutând şi 
identifi când oportunităţi pentru ca afacerea 
lor să se dezvolte.

Degeaba le sugerase de nenumărate ori: 
„Faceţi o corporaţie şi casier îl puneţi 
pe Mihai Colceru”, unul dintre ei care se 
dovedise a fi  mai econom, mai zgârcit, cum 
le plăcea lor să-i zică, ei însă nu se lăsau 
înduplecaţi. Pe deasupra mai şi glumeau pe 
seama acestei propuneri: Nea Mitică vrea 
să facă colhoz cu noi!

Odată cu trecerea anilor au regretat 
ignoranţa de-atunci; când au venit să-l 
viziteze pe Dumitru Sinu la Phoenix, în 
Arizona, i-au spus cu părere de rău: Dacă 
te-am fi  ascultat atunci… câte apartamente 
am fi  avut acum!

Ultima scrisoare 

Am citit împreună scrisoarea aceea plină de 
emoţie fi rească trăită de un muribund care-
şi negase originile, de teama implicaţiilor 
sociale ce le-ar fi  avut în viaţa lui – statutul 
de ţigan -, un om care nu dorea să moară cu 
taina aceasta neîmpărtăşită celui pe care-l 
respectase atât de mult, lăsând să curgă din 
sufl etul său tot ce păstrase cu sfi nţenie o 
viaţă.

De câte ori îmi telefonezi mă întrebi mereu 
dacă n-am ceva pentru cartea dumitale… 
Uite câteva rânduri: despre ţigani s-au scris 
câteva sute de cărţi. Despre evrei, sute de 
biblioteci. Despre români, aproape nimic. 
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Asteptandu-l pe Mos Craciun,
                                                                           

de Mara Circiu, Atlanta, Georgia

A fost odata ca niciodata, ca de n-ar fi , nu s-ar fi  povesti, o iesle saracacioasa si 
neinsemnata unde avea sa ia fi inta adevarata Poveste de Craciun. E veche povestea si noua 
totodata, inceputul ei se pierde in negura timpului, insa ecoul ei strabate secole de-a randul 
pana in zilele noastre si in fi ecare an traim infrigurati seara de Ajun: un prunc, o iesle si o 
promisiune...si an de an povestea este ascultata de copii, parinti, nepoti, fara sa-si piarda din 
farmec sau mister.  Cand Isus s-a nascut, un prunc nevinovat, omenirea nu L-a asteptat cum 
s-ar fi  cuvenit sa fi e asteptat si primit fi ul lui Dumenzeu.  Putini au fost cei ce au inteles atunci 
ca menirea Sa pe acest pamant este mantuirea noastra, a tuturor.  Cati dintre noi intelegem 
acest lucru astazi?

Dincolo de agitatia febrila a sarbatorilor de iarna, printre hartiile frumos colorate ale 
cadourilor ce le pregatim pentru cei dragi, in murmur de colinda si sclipiri de beteala, v-ati 
intrebat ce inseamna Craciunul pentru voi? E mai mult decat o ocazie fericita de a ne intalni 
si petrece impreuna, de a darui si primi cadouri, e ziua nasterii Domnului nostru, Isus Hristos, 
si se cuvine sa o sarbatorim cu bucurie!  Pentru mine, inseamna inceputul mantuirii noastre...
inseamna un prunc nevinovat, Isus si mama sa, Preasfanta Fecioara Maria…inseamna lumina 
si colind...inseamna magi si pastori... inseamna aur, smirna si tamaie...inseamna copilasi si 
glasuri tremurande... inseamna iubire si zambetul tainic al mamei... inseamna cozonaci si 
portocale...inseamna bradul impodobit si steaua cea luminoasa…inseamna fulgi de zapada si 
fl ori dalbe...inseamna dragoste si viata...inseamna bucurie si recunostinta!

Cele mai frumoase amintiri legate de Craciun tin de copilaria mea si cred ca multi 
dintre cei ce citesc aceste randuri imi impartasesc sentimentele…asteptam Craciunul ca pe 
un dar, anticipatia ce o simteam atunci e greu de descris in cuvinte acum…incercam pe cat 
puteam noi sa fi m cuminti, ca nu cumva Mos Craciun sa se supere pe noi si sa ne ocoleasca.  
Repetam impreuna cu fratii mei mai mici colinde si nici nu se intuneca bine si porneam 
entuziasmati sa raspandim vestea nasterii Domnului.  Frigul de afara ne imbujora obrajii dar 
nu ne putea micsora elanul…ne dadeau curaj fetele zambitoare ale celor ce ne deschideau 
usa si ne primeau cu bratele deschise, un banut si o portocala, si alaturi de noi fredonau si ei 
frumoasele colinde.

Alergam de la casa la casa si dupa cateva ore intense, ne indreptam spre casa noastra 
unde inevitabil ni se spunea ca Mos Craciun tocmai plecase…o parte din mine regreta ca 
pierdusem ocazia rara de a-l vedea, dar un coltisor din sufl etul meu de copil, tainc se bucura…
cum as fi  putut explica Mosului care le stie pe toate micile nazbatii pe care orice copil le face?!  
Si cum le stia Mosul pe toate!!  In fi ecare an imi aducea exact ce-mi doream!

Craciunul e in primul rand al copiilor, e sarbatoarea unui copil nascut pentru mantuirea 
noastra, si poate de aceea aceasta sarbatoare rasuna mai frumos vestita de glasurile nevinovate 
si tremurande ale copiilor, simt o usoara strangere de inima in fi ecare dimineata de Craciun 
cand ma trezesc si bucuria ce o simteam atunci e doar o amintire!  Ce simple si frumoase erau 
diminetile de Craciun din copilaria mea!  

In prag de sarbatori, cu pacea, lumina si caldura in sufl et, va doresc sa aveti parte de 
zile minunate, de un Mos Craciun darnic si bun, sa va bucurati si sa asteptati cu nerabdare anul 
ce vine, pe care vi-l doresc mai bogat in impliniri, mai inalt in aspiratii si plin de succese. Fie 
ca pruncul sfant nascut cu mii de ani in urma in Betleem sa se nasca din nou in inimile, casa si 
sufl etele voastre si fi e ca in Noul An sa daruiti doar iubire, e cel mai frumos dar de la Dumnezeu!  
Sarbatori fericite si un gand bun si frumos, precum prima zapada din decembrie!

***

La mulți ani 
fericiți și frumoși,

Marina, draga mea,
fi e să-ți păstrezi 

mereu 
zâmbetul pe buze 

și fericirea din sufl et!

Mara Circiu

Decembrie, 2017
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 (continuare din numarul trecut)

de Preot Aurel Sas, Las Vegas

Nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu

Iată câteva din revelațiile biblice cu privire la iad, pentru omul necredinței și al 
păcatului în faptele plăcerii trupului, în alegerea căilor în viață a fi lozofi ilor rătăcitoare, 
care nu sunt după Hristos (Col. 2, 8), Care duce din moarte la viață: „Iar faptele trupului 
sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, Închinare la idoli, 
fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, Pizmuiri, ucideri, 
beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am 
şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (Gal. 5, 
19-21). 

„Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu 
vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, 
nici sodomiţii (homosexuali și lesbiencele), Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici 
batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (1 Cor. 6, 9-10). 
Sodomiții, despre care prezintă Scriptura sunt homosexuali și lesbiencele, în descrierea 
Scripturilor care zic: „Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi 
femeile lor au schimbat fi reasca rânduială cu cea împotriva fi rii (lesbiencele); Asemenea 
şi bărbaţii (homosexuali) lăsând rânduiala cea după fi re a părţii femeieşti, s-au aprins 
în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata 
cuvenită rătăcirii lor” (Rom. 1, 26-27). Aceștia sunt, din păcate victimele fi lozofi ilor 
rătăcitoare (Col. 2, 8). Hristos Dumnezeu este singura Cale ce duce la viață, fi indcă El, 
este izvorul vieții (Psalm 35, 9). „Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi Fiului 
să aibă viaţă în Sine” (Ioan 5, 26).

Personal, ca preot, eu nu am nimic împotriva acestor oameni și femei, ci împotriva 
păcatului care infectează lumea cu diferite boli. Astfel, mă rog lui Dumnezeu pentru toți, 
dar ca preot am obligație de la Dumnezeu să vestesc Evanghelia care prezintă păcatul 
de tot felul ce distruge pe om, cu credința că îi ajut și se vor întoarce, ei și alții, de la acel 
păcat sodomit ce infectează lumea cu tot felul de boli. De exemplu: în data de 4 Noiembrie  
2014, la Televizor în Las Vegas, canalul 8, la News, știri, se prezenta că, nu mai pot lua 
donație de sânge de la homosexuali pentru că s-au descoperit diferite diagnostice de boli. 
Și mai ziceau la News că, numai după un an de zile, fără relație între persoane de același 
sex, pot să ia donație de sânge!!! 

Iată Scripturile, prin care Dumnezeu descoperă omului și nu numai preotului, 
datoria de a spune păcătosului despre păcatul lui, pentru a-l salva, și de pedeapsa pentru 
cel ce nu va preveni pe păcătos: „Când Eu (Dumnezeu) voi zice păcătosului: „Păcătosule, 
vei muri”, şi tu nu-i vei grăi nimic, ca să vesteşti pe păcătos să se abată de la calea lui, 
atunci păcătosul acela va muri pentru păcatele sale, iar sângele lui îl voi cere din mâna 
ta. Iar dacă tu ai vestit pe păcătos să se abată de la calea lui şi să se întoarcă de la ea, şi 
el nu s-a abătut de la calea lui, atunci el va muri pentru păcatele lui, iar tu ţi-ai scăpat 
viaţa” (Iezechil 33, 8-9).

De ce au ajuns unele femei și unii bărbați în acele păcate de homosexualitate, care 
sunt împotriva fi rii și de o mare imoralitate și groaznice, ne descoperă Scriptura, zicând: 
„Şi precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoştinţă, aşa şi Dumnezeu i-a lăsat la 
mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine” (Rom. 1, 28). Dar, dacă vor încerca 
să aibă pe Dumnezeu în conștiință de acum și se vor întoarce cu pocăință, lacrimi cu amar 
(Matei 26, 75), de părere de rău, căință și credință la Dumnezeu pot să fi e iertați, pentru că 
Dumnezeu nu vrea moartea păctosului, ci să se întoarcă și să fi e viu (Iezechil 33, 11), prin 
„…credința care este lucrătoare prin iubire” (Gal. 5, 6) în faptele bune (Iacov 2, 20).

In istoria, prezentată în Vechiul Testament, ni se descrie cum două orașe mari din 
vremea aceea, Sodoma și Gomora (Geneză 18, 20-33; 19, 10-29), au trebuit să fi e lăsate 
de Dumnezeu, ca păcatelor de homoxesualitate să le distrugă de pe fața pământului și să 
rămână Marea Moartă în locul lor, căci nu mai erau drepți decât Lot cu familia lui, care 
au fost salvați în afară de soția lui Lot care a încălcat porunca divină și s-a uitat înapoi, 
devenind stâncă de sare (Geneză 19, 12-26). Iar Duhul Sfânt prin Sf. Ap. Petru, în Noul 
Testament, iată ce amintește despre distrugerea Sodomei și Gomorei, că le-a dat pildă 
nelegiuiților din viitor, care tot nu se opresc cu toate că se întâmplă atâtea dezastre în 
univers din cauza păcatelor: „Și cetățile Sodomei și Gomorei, osândindu-le la nimicire, 
le-a prefăcut în cenușă, dându-le ca o pildă, nelegiuiților din viitor” (2 Petru 2, 6). Deci, 
„Fereşte-te de rău şi fă binele şi vei trăi în veacul veacului” (Psalm 36, 27). „Cine are 

“Dacă voieşte cineva să vină după Mine (Iisus Hristos), să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fi ecare zi şi să-Mi urmeze Mie” (Luca 9, 23).

urechi de auzit să audă” (Matei 11, 15), îndemnă Mântuitorul Hristos.

Guvernele lumii de azi, aprobă legea imorală a păcatului de homosexualitate și 
numesc discriminare atitudinea celor ce susțin legea morală împotriva păcatului sodomit, 
ajungând la împlinirea Scripturii, de numire a răului bine și a binelui rău, zicând: „Vai de 
cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină; 
care socotesc amarul dulce şi dulcele amar!” (Isaia 5, 20). Iată răspunsul lui Dumnezeu 
pentru toți liderii care aprobă legile imorale: „Şi acum împăraţi înţelegeţi! Învăţaţi-vă toţi, 
care judecaţi pământul! Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur. Luaţi 
învăţătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul şi să pieriţi din calea cea dreaptă, când se 
va aprinde degrab mânia Lui! Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în El” (Psalm 2, 10-12). 

 
Ce democrație este aceia din partea conducătorilor, când creștini nu pot zice 

„Hristos S-a Născut” sau „Hristos a Înviat”, ci „Sărbători fericite”, iar cei necredincioși 
sau de alte religii pot să zică cum vor ei? De ce este încălcată legea drepturilor omului, de 
care se amintește de lideri, cu multe ocazii, încât poporul este obosit să mai audă fi indcă 
este numai politică? Ideologia democrației actuale trebuie schimbată, fi indcă conducătorii 
au introdus toate non valorile în societatea umană și imoralitate împotriva legilor morale 
ale lui Dumnezeu din Biblie. Așa, crizele de tot felul în popoare sunt rezultatul crizelor 
morale, iar dezastrele din univers sunt urmarea păcatelor după Biblie. Este atâta durere 
să vezi în lumea atâtea dezastre, ca urmare a necredinței în Dumnezeu și păcatelor, iar 
conducătorii să nu se trezească, după cum a zis Mântuitorul: „Ochi aveţi şi nu vedeţi, 
urechi aveţi şi nu auziţi şi nu vă aduceţi aminte” (Marcu 8, 18). Astfel, „…Deşteaptă-te 
cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos” (Efes. 5, 14). 

 
În Împărăția lui Dumnezeu vor intra
Cei care Îl vor alege pe Hristos Domnul ca și Cale a vieții lor, în urmarea Lui, 

cu senusl vieții în Taina Crucii, și vor îmbrățișa prin „...credința care este lucrătoare prin 
iubire” (Gal. 5, 6) în faptele bune (Iacov 2, 20), în viața lor pământească, roadele Duhului 
Sfânt, care sunt: „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, 
bunătatea, facerea de bine, credința, Blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca 
acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu 
patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Să nu fi m iubitori de 
mărire deșartă, supărându-ne unii pe alții și pizmuindu-ne unii pe alții” (Gal. 5, 22-26). 
Astfel de sufl ete, cu roadele Duhului Sfânt în viața lor, la sfâșitul vieții pământești vor avea 
parte la trecerea în Viața Veșnică din Împărăția lui Dumnezeu. Silindu-se credinciosul la 
dobândirea roadelor Duhului Sfânt, dobândește începerea Împărăției lui Dumnezeu din 
inima lui, în descoperirea Scripturii: „...Căci, iată, împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul 
vostru” (Luca 17, 21), așezată de la Botez și acoperită de necredință și păcat.

Ca să dobândească aceste roade ale Duhului Sfânt, omul în viața lui trebuie să 
urmeze următorul mesaj a-L Domnului Iisus care zice: „Şi zicând (Iisus): S-a împlinit 
vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” 
(Marcu 1, 15). Pocâindu-se omul, adică căindu-se de păcate și crezând în mesajele 
mântuitoare ale Evangheliei lui Hristos, va ajunge să aibă o viață creștină în Hristos și 
va dobândi Împărăția lui Dumnezeu. „Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci 
împărăţia lui Dumnezeu se binevestește şi fi ecare se sileşte spre ea” (Luca 16, 16). Iar 
harul lui Dumnezeu care ne ajută, ni se dă pe măsura silinței noastre spre dobândirea 
Împărăției lui Dumnezeu sau a Împărăției Cerurilor. La Botez am primit fi ecare harul 
Duhului Sfânt al Botezului, prin care suntem în legătură cu Dumnezeu, prin credință și 
rugăciune și astfel trebuie să ne silim la El: „…să aprinzi şi mai mult din nou harul lui 
Dumnezeu…” (2 Tim. 1, 6), și „Nu fi  nepăsător faţă de harul care este întru tine…” 
(1 Tim. 4, 14). Aici este taina și cheia vieții noastre în Hristos, colaborarea cu harul lui 
Dumnezeu prin credință, care este prima condiție a mântuiri omului, „Iar fi ecăruia dintre 
noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos” (Efes. 4, 7).

IISUS HRISTOS ESTE CALEA VIEȚII 
TINERETULUI, A FAMILIILOR ȘI A OAMENILOR ÎN VÂRSTĂ (3)

(continuare  in pagina 20)
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Tulburarea lui Irod cel Mare

TULBURÁRE, tulburări, s. f. Acțiunea de a (se) tulbura și rezultatul ei. Fig. Neliniște 
sufl etească, îngrijorare, frământare, emoție. ♦ Mânie, furie. (Dicționarul Explicativ al 
Limbii Române)

      Doar Evanghelia după Matei redă acest episod atât de interesant și mai ales atât de dur. 
     Personajul din textul de mai sus, care se tulbură la  vestea nașterii Noului Rege, fost 
Regele Irod. Senatul roman i-a dat titlul de “Rege al evreilor”. Evreii însă disprețuiau 
titlul deoarece Irod nu era nici evreu și nici măcar religios.

CADRUL ISTORICO GEOGRAFIC
Irod, numit  Irod cel Mare, (născut în 73 I.H-martie - a murit în martie / aprilie, 4 iunie 
D.H, în Ierihon, Iudeea), rege al Iudeei (37-4 D.H). A construit multe cetăți, apeducte, și 
alte clădiri publice. Noul Testament îl prezintă ca un tiran, în regatul căruia S-a născut  
Isus din Nazaret.

     Irod s-a născut în sudul Palestinei. Tatăl său, Antipater, era un Edomit (un popor semit, 
identifi cat de unii cărturari ca arab, care s-a convertit la iudaism în secolul al II-lea). 
Antipater a fost un om de mare infl uență și bogăție, bogăție care a crescut atât prin căsătoria 
cu fi ica unui nobil din Petra (în sud-vestul Iordaniei, la acel moment capitala regatului 
Nabataean arab în creștere) cât și prin benefi ciile primite de la suveranii Romei. 
Când Pompei (106-48 I:H) a invadat Palestina în anii 63, Antipater, tatăl lui Irod, 
și-a susținut campania și a început o lungă asociere cu Roma, de pe urma căreia o să 
benefi cieze atât el, cât și Irod. 
     Șase ani mai târziu, Irod l-a întâlnit pe Mark Antoniu, al cărui prieten de-a lungul vieții 
urma să rămână.  Ca apoi, Julius Caesar a favorizat și familia; el l-a numit pe Antipater 
ca Procuror al Iudeii în 47 și i-a conferit cetățenia romană, o onoare  de care a benefi ciat 
și  Irod. Irod și-a făcut debutul politic în același an, când tatăl său  l-a numit guvernator 
al Galileii la vârsta de 25 de ani. Șase ani mai târziu, Mark Antoniu l-a făcut tetrarh al 
Galileii.
………………………………………………………………………….
       La un moment dat, Irod a auzit că niște vizitatori neobișnuiți au venit în Ierusalim din 
Răsărit. Aceștia i-au pus lui Irod o întrebare din care afl ă ca Impăratul de curând născut îi 
amenința poziția politică. Ei l-au întrebat:
 “Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în 
Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2: 2)

      Regele Irod a știut că undeva în Vechiul Testament exista o profeție care spunea exact 
locul unde se va naște acest Mesia evreu. A chemat pe unii dintre preoții și specialiștii săi 
religioși să afl e ce au spus Scripturile despre un Rege care va veni. Ei au venit imediat cu 
răspunsul, citând Profetul Mica și spunându-i lui Irod  că Împăratul se va naște în Betleemul 
din Iudeea, căci așa a scris profetul:
 “Și tu, Betleem, în țara lui Iuda, nu ești nicidecum  cea mai neînsemnată dintre căpeteniile 
lui Iuda; căci din tine va veni o Căpetenie care va fi  Păstorul poporului Meu Israel. “Matei 
2: 5-6

Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult; și tot Ierusalimul s-a turburat 
împreună cu el. (Matei 2:3) 

       Regele Irod a fost tulburat  pentru cel puțin trei entități, și anume:

I. Poziția sa-(puterea). Lui Irod i-a fost frică că își pierde poziția de suveran, poziție pe care 
a câștigat-o și a menținut-o prin  tiranie.…

Timp de 40 de ani, înainte de nașterea lui Hristos, Irod deținea titlul: de IROD cel MARE, 
Împăratul Evreilor. 
       Frica care a condus anterior la execuțiile de la palatul său l-a cuprins din nou. A existat 
un moștenitor necunoscut printre Hasmoneeni? Sau a fost unul dintre mulții fi i ai săi care 
intenționau să-l înlocuiască prematur? Nici un rege nu ar pretinde tronul dacă nu are in 
ADN-ul familiei sale genele respective. Familia lui Irod a fost mai coruptă decât majoritatea 
din regat.
      Irod a știut că deținea Titlul de Rege al evreilor ... dar nu fusese născut rege al evreilor. 
Evreii l-au privit pe Irod ca pe un rege fără legitimitate - un rege care și-a luat autoritatea 
de la romanii atât de urâți de evrei ... și care se ținea la putere prin teroare și tiranie. Din 
acest motiv, Irod a fost întotdeauna în gardă împotriva oricui ar putea pretinde că este un 
moștenitor legitim la tronul lui David.
       Irod a fost complet obsedat și posedat de putere. Mai mult decât Nimrod sau Faraon. 
       În anul 40 I.H, Parții au invadat Palestina, a izbucnit războiul civil, iar Irod a fost forțat 
să fugă la Roma. Senatul de acolo l-a numit rege al Iudeei și l-a echipat cu o armată pentru 
a se reîntoarce în Iudeea. În anul 37 î.Hr., la vârsta de 36 de ani, Irod a devenit conducătorul 
necontestat al Iudeei, o poziție pe care urma să o mențină timp de 32 de ani. Pentru a-și 
consolida puterea, a divorțat de prima soție, Doris, a trimis-o pe ea și pe fi ul său de la 
curte și s-a căsătorit cu Mariamne, o prințesă Hasmoneană. Deși căsătoria a fost îndreptată 
spre a-și încheia pacea cu Hasmoneenii, o familie preoțească de lideri evrei, a fost profund 
îndrăgostit de Mariamne.
       Irod știa cum să joace jocul politic. El a fost căsătorit de 10 ori, iar unele dintre aceste 
căsătorii erau în primul rând pentru benefi cii politice. 
Irod cel Mare a condus Iudeea  aproape 40 de ani, devenind rege după otrăvirea tatălui său 
și căsătoria ulterioară cu prințesa Hasmoneană Mariamne. 
Un presupus ucigaș al tatălui lui Irod a fost un colector de taxe. Dar, știind  istoria sa 
ulterioară, nu putem să concludem altfel decât că Irod era într-adevăr în spatele crimei.
Este un obicei onorat pentru monarhul din Orientul Mijlociu de a elimina rivalii potențiali. 
Cei mai recenți, ca Saddam Hussein, și-au continuat  tradiția.
 Irod a aranjat deja înecarea “accidentală” a unui mare preot ... propriul său cumnat, 
Aristobulus al III-lea, adevăratul moștenitor al tronului.

……………………………
Simeon i-a binecuvântat, și a zis Mariei, mama Lui: 
“Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și 
ridicarea multora în Israel, și să fi e un semn, care va 
stârni împotrivire. “ (Luca 2:34).
……………………………….
Biblia ne spune, de asemenea, că “tot Ierusalimul” a fost 
tulburat “cu el”
Evanghelia după Matei 2: 3 afl ăm că, atunci când 
înțelepții l-au întrebat pe Irod, unde s-a născut noul rege 
al evreilor, el a fost foarte tulburat și tot Ierusalimul cu el. 
De ce întregul Ierusalim a fost “tulburat”? Cei din curtea 
lui erau prea familiarizați cu paranoia lui Irod.
Cuvântul tradus “tulburat” înseamnă a se agita violent. 

VA URMA

Nu e de mirare că întregul oraș a fost tulburat. Ei știau că nu există nicio limită pentru ceea ce 
ar putea face Irod pentru a-și proteja puterea. Și, așa cum se temea populația, Irod a reacționat 
cu o violență de nedescris. Cineva îi amenința împărăția. Cineva râvnea la titlul său.
După ce înțelepții s-au închinat regelui Copil, au avut un vis care i-a avertizat să nu aibă 
încredere în Irod. Așa că au ieșit din oraș pe o altă rută. Când Irod a afl at că a fost înșelat, a 
fost înfuriat.

Ce se întâmplă în continuare este atât de oribil încât este greu să înțelegi ... dacă nu ai un 
fundal despre regele Irod. Mai presus de orice altceva, Irod a fost dependent de putere. El a 
fost unl paranoic. Și cruzimea lui a crescut proporțional cu paranoia lui.  A devenit un tip de 
Despot care a îndepărtat cu brutalitate pe oricine a stat în calea lui.
Uciderea a trei moștenitori ai săi l--a determinat pe Cezar Augustus să spună: “Mai degrabă 
aș fi  scroafa lui Irod decât fi ul lui Irod.” 

De-a lungul anilor, Irod a ucis mulți oameni: cumnatul său, soacra sa, doi dintre fi ii săi și 
una dintre cele zece soții ... doar pentru a numi câteva. El a devenit Stalin, Hitler sau Sadaam 
Hussein din zilele lui. Istoricul, Josephus l-a numit “barbar”, iar un alt scriitor l-a numit 
“maniacul răuvoitor”. Ceea ce urma să facă următoarea generație a lui Irod ar câștiga titlul 
de “Măcelar din Betleem”.

II. Posesiunile sale. Lui Irod i-a fost frică că își pierde posesiunile sale, dacă la cârma țării va 
fi  un alt rege. Provenit dintr-o familie bogată și fi ind la putere, a acumulat in cei aproape 40 
de ani de domnie averi uriașe.

       El a construit orașe întregi cu toate facilitățile moderne ale timpului său, și apoi a numit 
orașul după unul dintre membrii săi de redevență.
La Irodium, în deșertul iudaic, Irod a construit un palat mare, pe care arheologii l-au identifi cat 
în anul 2007 drept locul mormântului său. În Ierusalim, a construit cetățuia Antonia, porțiuni 
din care pot fi  încă văzute sub mănăstirile de pe Via Dolorosa și un palat magnifi c (din care 
o parte supraviețuiește în cetate). 
     Cea mai grandioasă lucrare a sa a fost Templul, pe care l-a reconstruit în întregime. Marea 
curte exterioară, cu o suprafață de 14 hectare, este încă vizibilă ca Al-Ḥaram al-Sharīf. De 
asemenea, a împodobit orașele străine - Beirut, Damasc, Antiohia, Rhodos - și multe orașe. 
        Irod a patronat Jocurile Olimpice, al căror președinte a devenit. În propriul său regat, nu 
putea să facă acesta de teama de a ofensa fariseii, fracțiunea de conducere a iudaismului, cu 
care era mereu în confl ict, deoarece îl considera străin. 
Irod, fără îndoială, s-a văzut nu doar ca patron al păgânilor recunoscători, ci și ca protector al 
evreimii din afara Palestinei, A făcut tot ce era în puterea lui de a concilia.
     Irod a trăit în frică constantă. Așa trăiește un tiran. Știa că trebuie să-și țină spatele acoperit. 
A construit 10 cetăți de urgență, toate puternic înarmate și bine aprovizionate.
Avea o rețea personală de spioni care lucra pentru el, pentru a elimina pe oricine ar putea 
fi  o amenințare pentru el.

“Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2: 2)
Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult; și tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. (Matei 2:3) 

http://�.hr/
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În Împărăția lui Dumnezeu vor intra

 
Rex Tillerson, secretarul american de Stat, a transmis, vineri, un mesaj României, cu ocazia zilei naţionale, susţinând că 
Washingtonul este recunoscător pentru parteneriatul strategic pe care îl are cu România, se arată într-un comunicat al 
Departamentului de Stat al SUA.

”În numele Guvernului Statelor Unite ale Amercii, felicit poporul român cu ocazia celei de-a 99-a aniversări de la înfi inţarea 
României moderne.

Statele Unite sunt recunoscătoare pentru parteneriatul strategic de 20 de ani şi pentru cooperarea României în împlinirea 
obiectivelor comune de prosperitate, securitate şi democraţie. Salutăm extinderea relaţiilor comerciale bilaterale, care au 
stimulat creştere economică mutuală şi a crescut semifi cativ legăturile noastre de afaceri. De asemenea, Statele Unite 
salută România ca pe un aliat dedicat în susţinerea securităţii regionale şi globale. Angajamentul României de a-şi împlini 
obligaţiile în cadrul NATO şi participarea sa continuă în eforturile internaţionale de a instaura pacea şi stabilitatea în 
Afganistan, Irak sunt în mod special notabile.

Statele Unite se alătură tuturor românilor în celebrarea acestei zile istorice şi în reafi rmarea libertăţilor democratice care au 
inspirat fondatorii ambelor ţări”, se arată în comunicatul Departamentului american de de Stat, semnat de Rex Tillerson.

(continuare  din pagina 6)
Decepții 

Departamentului american de Stat: 
Suntem recunoscători pentru parteneriatul strategic cu 
România

Împărăția lui Dumnezeu sau Împărăția Cerurilor este 
atât de luminos zugrăvită în toate Parabolele Mântuitorului 
Hristos, pentru că El a vorbit în pilde ca să ilustreze tot mai bine 
pe înțelesul rațiunii umane Împărăția lui Dumnezeu, pentru care 
a venit să o vestească și de la care omul căzuse prin păcat. De 
aceea a zis în Parabolele sau Pildele prezentate mulțimilor atunci, 
și le prezintă și azi prin providența divină, zicând prin cei ce 
vestesc verbal sau în scris Parabolele zise de El: „….Asemenea 
este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună 
în ţarîna sa” (Matei 13, 24-30). Ori, „Împărăția cerurilor este 
asemenea grăuntelui de muştar…” (Matei 13, 31-32). Omul 
trebuie neîncetat să se gândească și să contesteze toate în viața 
sa la Împărăția lui Dumnezeu sprirituală spre care ne îndreptăm 
cu fi ecare zi și an al vieții și la care vom trece prin cea ce numim 
moartea, despărțirea sufl etului de trup.

La centenar
Aici, în țara minunată, plină de oftat
Suntem bogați în sfi nți și în martiri
Acest pămant sacru este binecuvântat
Prin suferință mută, speranță-n izbăviri!

Aici, țara în care eroii, sfi nții îngropați
Continuă din veșnicie să ne fi e scut,
La ananghie, când strigăm către frați,
Ei ne răspund de-acolo din mormânt!

Cu toții - din trecut și cei de-acum
Rămânem verticali prin fumul des
Iscat- în istorie – din focul ei, din drum,
Foc ce mocnește surd și pe la noi, ades.

Credința, ne este izvor de dăinuire
Nimic nu se întâmplă fără Dumnezeu!
Hai să ne zidim în sufl et mânăstire!
Loc de închinare pentru neamul meu...

Acum la centenar să stingem focul,
Vrajba, mânia, pe pustii să le-alungăm 
S-aprindem lumina dragostei în locul,
Afl at la înălțime, să ne purifi căm!

Aprindeți lumini pe dealuri, pe munți
Voi frații mei din țara numită ROMÂNIA
Acum, la suta de ani de când suntem uniți,
Să ne veselim! Fie-ne sfântă bucuria!

Legende uimitoare, mituri, basme, povești
Ne-au purtat în lume de mister copilăria
Curând vin iarăși sărbătorile împărătești
Copiii cu Colindul, Plugușorul, în România!

Făclii în mâini, lumini pe munți, pe dealuri, 
Lumânări din ceară parfumată în casă
Fie-ne îmbelșugate: viață, viziuni, idealuri,
Țara îmtreagă, pâinea și vinul pe masă!

Acum la centenar, de când suntem uniți
Să ne veselim! Fie-ne sfântă bucuria
Aprindeți lumini pe dealuri, pe munți
Voi frații mei din țara IUBITĂ ROMÂNIA!

             30 NOV 2017
                          Elena Armenescu

relativă.  Nu există un domeniu în viața societății moderne 
care să nu fi e otrăvit de acest cancer al gândirii… Rezultatele 
sunt mai mult decât evidente pentru cei care vor să le vadă. 
Iată câteva doar din “binecuvântările” umanismului:

Avorturi la cerere• 
Legalizarea prostituției• 
Aprobarea lesbianismului și a • 
homosexualității
Legalizarea pornografi ei• 
Supremația dreptului copilului asupra • 
părintelui
Legalizarea drogurilor și stupefi antelor în • 
multe țări “liberalizate”
Legalizarea jocurilor de noroc• 
Căsătoria dintre “soți” de același sex• 

Acum trei sau patru decenii acestea ar fi  fort aberații 
dar îndoctrinarea treptată, acest miligram de otravă de 
care vorbeam, administrat cu tone de adevăr selectat a dus 
la ceea ce vedem și auzim astăzi. Referitor la zilele din 
urmă, Domnul nostru Isus Christos ne spune: “Băgați de 
seamă să nu vă înșele cineva…”(Matei 24:4) sau “Băgați 
de seamă să nu vă amăgească cineva.”(Luca 21:8)

VA URMA

La vremurile noastre s-a referit Mântuitorul nostru! 
Astăzi mai mult ca niciodată, arsenalele decepției s-au 
urnit împotriva sufl etului uman.  Niciodată, ca azi, nu 
au existat atâtea de ales în ceea ce privește setea noastră 
de cunoaștere.

“Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd 
că duc la moarte.”(Proverbe 14:12)

Sunt, cu adevărat, multe căi care pot apărea drept 
bune.  Tot așa precum sunt multe stele pe cer după care 
ai crede că te-ai putea orienta în mijlocul oceanului.  
Noi știm că doar Steaua Polară poate fi  folosită ca reper 
fi x care să ne arate Nordul. 

În această multitudine de glasuri care se vor 
ascultate, de dogme care vor crezute, de păreri care se 
vor acceptate, de slăbiciuni care se vor virtuți, de rătăciri 
care se vor iluminări, de grotesc care se vrea sublim, 
suntem copleșiți, aproape sufocați, înpinși să alegem, 
înșelați ca să credem…
“Ți s-a arătat, omule ce este binele…” (Mica 6:8)

În articolul viitor aș dori să pătrundem împreună, în 
cuvântul lui Dumnezeu cel dătător deînțelepciune, care 
ne va sta alături la răscrucea alegerilor pe care le vom 
face într-un moment sau altul în viațile noastre.

Apoi, „Asemenea este împărăţia cerurilor 
aluatului pe care, luându-l, o femeie l-a ascuns în trei 
măsuri de făină, până ce s-a dospit toată” (Matei 13, 
33). La fel, toate celelalte parabole poartă învățătura 
revelatoare, cum putem dobândi Împărăția lui 
Dumnezeu, pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit în 
lume să ne răscumpere de sub moartea păcatelor pentru 
Împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul ne mai pune în 
față prioritatea Împărăției, față de alte lucruri în viață, 
zicând: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” 
(Mateoi 6, 33). Acest adevăr îl descoperă mulți abia 
la la bătrânețe și le pare rău, căci, dacă descopereau la 
tinerețe căutatea cu prioritate a Împrăției lui Dumnezeu, 
cu credința că celelate lucruri materiale necesare se vor 
adăuga lui, viața lor ar fi  fost fericită în această credință 
și fi lozofi e de viață, trăind în „…legea duhului vieții în 
Hristos…” (Rom. 8, 2).

a căsătorie, el va folosi alte metode ca să distrugă planul lui Dumnezeu pentru căsătorie, cum 
ar fi : trăirea în concubinaj, amânarea căsătorie sau pur și simplu să îi convingă pe oameni ca 
să nu se căsătorească niciodată din motive egoiste. 

Un studiu efectuat în 2013 a scos în lumină faptul că în Romania vârsta medie 
pentru casătorie este de 29 de ani la bărbați și aproximativ de 26 de ani la femei. În  Statele 
Unite ale Americii situația este asemănătoare; vârsta medie la căsătorie pentru femei fi ind de 
aproximativ 27 ani, în timp ce la bărbați este de aproximativ 30 de ani. Vedem în societatea 
noastră cum vârsta celor care se căsătoresc urcă, iar numărul celor care fac pasul 
căsătorie scade semnifi cativ. Este un fenomen în desfășurare. 

Mi-a dat de gândit acest fenomen... Când o societate întreagă schimbă vârsta 
medie de căsătorie, trebuie să stai și să te întrebi de ce? Trebuie să existe o motivație. 
În marea majoritate societatea, fi lmele, literatura, social media și chiar și părinții (cu bune 
intenții) spun la unison: “așteaptă să te căsătorești”. Ce credeți că vor face tinerii? Bineînțeles 
că vor aștepta și așteptând, se vor învăța cu viața liniștită de celibatar și mulți vor rămânea 
necăsătoriți. VA URMA

(continuare  din pagina 12)
IDENTITATEA

mailto:marybuzas@yahoo.com
http://mediafax.ro/


ROMANIAN TIMES

CHURCH DIRECTORY 21

OREGON

AGAPE BIBLE CHURCH
Pastor Rev. Avram Berghiano
5231 SE Stark St.
Portland, OR 97215
Tel: 503.233.8066
 Regular Weekly Services:
Tue.    Bible Study:    7:00 PM 
Thu.- A:Live Youth:    7:30 PM
Sun.           9:30AM -12:00PM 
Sun.           6:00 PM - 8:00 PM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel: (503) 805-4422

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALIFORNIA

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

ARIZONA

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

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

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

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

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

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

JOSEPH HOZAN MINISTRIES  -  Producer: Joseph Hozan

TEXAS

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

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

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

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

proprietăţi in aria Vancouver.  
(338-6618)

ROMANIAN TIMES

Oferte serviciu

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

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

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

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

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

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

C]ut]ri serviciu Oferte serviciu

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

 

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

Adult foster care home in Beaverton 
looking for a Live-in Caregiver/Resident 
Manager. Families welcome. 503-799-
7447.  (337)

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

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

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

I am looking for a caregiver live in 
or out, 4 to 5 residents, at least one 
year experience, medium English, 
5 days work and 2 days off. Salary 
4000-3500/monthly. Seattle WA.
Please call 206 949 5950 (337)

 

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

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

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

 

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

Fantastic Home In First Addition 
in Lake Oswego!   $1,249,000.00
Perfect for Foster Care!  Super 
location! Built on lot and 1/2 in 2004! 
7 bedrms, 7 baths, Separate  studio, 
Swim Spa on lower level. Approx
5431 sft,. fernced back yard w/alley 
access w/parking pad for 4 plus
cars!   740 7th Street, Lake Oswego, 
OR   97034      Debbie Childs,
Windermere Realty Trust .... 
503 784-2400.  (337)

 

EDWARD PETERS
PRINCIPAL BROKER (503) 706-4709

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

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

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

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

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

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

Vanzari

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

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

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

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

 

 E-mail: info@romaniantimes.com

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

TARIFELE pentru MICA PUBLICITATE

Caut caregiver in zona Beaverton part-
time/ full-time sau live in. Plata buna 
(971)506-4641. (337)

Casa de vinzare in Houston TX, 4 
bedrooms 3.5 bathrooms 3800 SF. 
Proprietary are 4 acres 5 min from Lake 
Conroe in no restrictions area. Pentru mai 
multe informatii va rugam sa sunati la 503 
515 4425. (337)

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

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

Looking for a relief caregiver for weekends 
and vacations. Please contact Alina: 503 
369 9694.  (337)

AFH in SE Portland looking for a full-
time caregiver, 4-5 days, from 7am-7pm. 
Must be able to speak English and pass 
a background test. Please call or text at 
971-409-3108.   (337)

For sale or live in manager with option 
to buy.

Parklike setting house with fully operating 
AFCH on 2.5 ac. with year round creek, 
privacy, very peaceful and well maintained 
all around, within Multnomah County.
The business occupies one level approx 
3500 sq. ft. self contained with separate 
entrance, 5br., 5 bathrooms, separate 
kitchen and living quarter for CG: 2 br, 
living room and separate bathroom.
Upper levels for Operator approx 3500 
sq ft : 4br, 5 bathrooms with upper scale 
kitchen, living room, family room and many 
more.
If interested please call: (503)341-6965
Confi dentiality is very important and a 
Nondisclosure Agreement will need to be 
signed before releasing any info. (337)

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 are currently looking for a married 
couple to work 48-hour shifts over 
the weekends. Schedule would be 
Friday evenings from 7 PM to Sunday 
evenings to 7 PM. 
Pay is $900/weekend ($450 each).
If you are interested in applying for 
this position, please call Dori Hategan 
at 360.521.1300. (340)

 

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

SUPERBLY MAINTAINED FACILITY. One level has 
3,508 Sq. Ft, 8 Bedrooms, 4 full & 4 half baths. Building 
was remodeled in 2006 with quality fi nishes including 
hardwood fl oors, tiles, granite, and 36” doors. Separate 
quarters provided for a large manager’s apartment. 
$650,000. Cornell 503-939-7146

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

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

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

www.GreatWesternRealEstate.com

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

27 Years Experience
GreatWesternRealEstate@gmail.com

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

GREAT FLOOR PLAN! This home has an excellent 
location and is used for Adult Care Home business with 
2,800 Sq. Ft, 8 bedrooms, 2 full & 5 half bathrooms. This 
is a running Move-In ready business! ACH license is not 
transferrable. $499,000. Cornell 503-939-7146 

DESIRABLE LOCATION! Unique opportunity for investors or 
care home operators: This large duplex is currently set up as 
side by side Adult Care Homes, fully furnished and operable, 
licensed for 2 x 5 beds, and has a total of 16 bedrooms & 8 
bathrooms. $1,149,000. Contact Cornell 503-939-7146

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

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

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

OVER 24 ACRES

ONE LEVEL FACILITY with 3,300 Sq. Ft, 9 bdrms, 4 
full & 5 half baths. Separate caregiver quarters has 
a full kitchen & separate entrance. Hardwood fl oors, 
granite counter tops, large patio, & storage/tool shed. 
All furniture and appliances are included. $649,900. 
Cornell 503-939-7146

ONE LEVEL LOT

OVER 32 ACRES

MT. TABOR DUPLEX! NE PORTLAND ALL ONE LEVEL GRESHAM, OR

MILWAUKIE CARE HOME SOUTHWEST PORTLAND

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

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

WEST HAVEN-SYLVAN

1.4 ACRES

503-661-8990

www.ComfortHospice.org

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

Comfort Always,  Cure Sometimes,  Treat Often

Ana Campean-Petras
Community Relations Director

Referral Hotline: 503-723-1444

Wrap yourself in
 the comfort o

f h
os
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e.

http://www.greatwesternrealestate.com/
mailto:GreatWesternRealEstate@gmail.com
http://829sq.ft/
http://040sq.ft/
http://www.comforthospice.org/


 

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

Thinking of BUYING or SELLING a HOME? ?              

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

f BUYING or SELLING 
We’d Love To Help! 

ageMortga

! !  

26 Years Combined Experience  

Liviu (Louie) Bec 
Realtor 

LIC # 20030202  

 (503) 888-4428   
louie@oregonrealty.com 

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

(503) 481-6222    
ligiabec@eaglehm.com      

mailto:louie@oregonrealty.com
mailto:ligiabec@eaglehm.com

