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Pentru că El a murit suntem mântuiți...
Pentru că El trăiește putem face față zilei de mâine...!

Bucuria să vă umple inima!

Volumul
exporturilor
de
armament a crescut în întreaga lume în
perioada 2013-2017, iar Statele Unite
şi-au consolidat poziţia de principal
exportator, arată un raport elaborat de
Institutul Internaţional pentru Pace din
Stockholm.iUniunea Europeană a
prelungit cu şase luni sancţiunile impuse
Rusiei pe fondul unor acţiuni care au
subminat sau ameninţat integritatea
teritorială, suveranitatea şi independenţa
Ucrainei, potrivit unui comunicat al
Consiliului
European.iAdjunctul
ministrului rus al Apărării, generalul
Alexander Fomin, a declarat că noua
prioritate a Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO) este
crearea unei “zone militare Schengen”
în Europa, mutare menită să accelereze
desfăşurarea trupelor în apropierea
graniţelor Rusiei.iNATO a oferit
Ucrainei statut de ţară aspirantă pentru
aderarea la alianţa militară.iPreşedintele
rus Vladimir Putin a declarat într-un
interviu pentru un ﬁlm documentar că
reintegrarea regiunii Crimeea de către
Ucraina este imposibilă, indiferent de
circumstanţe.iForţele aerospaţiale ale
Rusiei au anunţat testarea cu succes a
noii rachete balistice hipersonice, despre
care preşedintele rus a precizat că este
imună în faţa sistemelor de apărare
antirachetă din lume.iPreşedintele
Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a
acuzat Alianţa Nord-Atlantică că nu a
sprijinit campania Ankarei împotriva
militanţilor kurzi din nord Siriei.iUn
laborator pentru fabricarea de armament
chimic a fost descoperit în zona Ghuta
de Est, o suburbie a Damascului aﬂată
sub controlul insurgenţilor, a anunţat
armata siriană.iO instanţă din Istanbul
a condamnat 25 de jurnalişti la închisoare
pentru legături cu organizaţia clericului
musulman Fethullah Gulen, un fost
aliat al preşedintelui Recep Erdogan,
care însă este acum acuzat de Turcia că
ar ﬁ orchestrat lovitura de stat eşuată
din 2016.iPapa Francisc s-a declarat
îngrijorat de politicile naţionale dictate
de frică în ceea ce priveşte imigraţia, la
doar o săptămână după victoria partidelor
populiste şi antiimigraţie în alegerile
legislative din Italia.iParlamentul
Chinei a eliminat limita de mandate
prezidenţiale după ce Partidul Comunist
chinez a propus abrogarea unui articol din
Constituţie care prevede că o persoană
are dreptul să deţină doar două mandate
în fruntea statului chinez.iAproximativ
5.000 de militari americani şi israelieni
efectuează exerciţii comune pentru
contracararea atacurilor cu rachete în
Orientul Mijlociu.

CAMPANIE de INFORMARE
Consulatul General al României la Los Angeles vă
informează că Ministerul Afacerilor Externe, prin
Departamentul Consular și Ministerul Afacerilor
Interne, prin Direcția Generală de Pașapoarte, au inițiat
implementarea unui sistem de atenționare a cetățenilor
români cărora le expiră pașapoartele simple electronice.
- pagina 10

Israelul la aniversarea de 70 de ani:
o perspectiv~ româno-american~

14 years in Communism prison could not break his faith.
14 ani în închisorile comuniste n-au putut distruge credința lui.
În luna martie 2018, ﬁlmul ”Torturat pentru Christos”, în premieră
în cinematografele publice și locuri sponsorizate (detalii, pagina 2)

File din istoria onoarei în Europa de Est
Mișcarea din martie 1968 din Polonia a reprezentat sfârșitul iluziei
lirice legată de capacitatea partidului de auto-transformare. A fost
rebeliunea unei generații care nu se mai identiﬁca pe sine cu valorile
corupte și corupătoare ale clasei conducătoare. - continuare în pagina 10

În anul 2018 Israelul sărbătorește 70 de ani de la
declararea independenței. La data de 14 mai 1948
David Ben-Gurion, șeful Agenției Evreiești, a declarat
înﬁințarea unui stat evreiesc în “Țara lui Israel” (EretzIsrael), cu o zi înainte de expirarea mandatului britanic.
Într-un fel, Israelul repetă ceea ce au făcut Statele
Unite ale Americii la 4 iulie 1776, când și-au declarat
independența față de Marea Britanie.- pagina 4

Fa]a lui Christos
Am privit recent câteva picturi cunoscute ce
reprezentau momentul răstignirii divine și suferința
lui Christos. Am dorit a ﬁ atent la detalii prezentate
de pictori prin detaliile fețelor celor reprezentați
acolo. Apoi priveam la trasăturile feței lui Christos
Domnul. - continuare în pagina 6

Unirea Basarabiei cu Regatul
României - pagina 12
Stilul românesc de tabula rasa
În ultima vreme, când spunem stilul românesc, merită să reﬂectăm
la dovezile din ce în ce mai numeroase care deﬁnesc un anume mod
de audodevorare și de autodistrugere ce pare a deﬁla pe vehicol de
inocență mascată, odată cu suita de eșecuri politice, de-a lungul
istoriei noastre. - continuare în pagina 7

Festivalul Interna]ional “M~r]isor”
la Sacramento - pagina 11
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Filmul: Torturat pentru Cristos / The Movie: Tortured for Christ
Dates:
Thursday, March 15, 2018
Thursday, March 22, 2018
Saturday, April 7, 2018
Saturday, April 14, 2018

7:00 PM -9:00 PM
7:00 PM -9:00 PM
7:00 PM -9:00 PM
7:00 PM -9:00 PM

Location:
Conference Room of NWB Convention
3200 NE 109th Ave, Vancouver, WA, 98686
Sponsors:
Romanian Baptist Church of Vancouver
RomanianTimes Publication
Refreshments will be provided after the movie.
La 50 de ani de la lansarea cărții „Torturat pentru
Cristos”, ororile comunismului în România ajung
pe marele ecrane. The Voice of Martyrs (Vocea
Martirilor) a decis să prezinte într-un ﬁlm o puternică
și dureroasă mărturie de credință! Atât cartea, cât
și ﬁlmul spun povestea pastorului lutheran, evreu
român, Richard Wurmbrand care a petrecut 14 ani
în închisorile comuniste din România.
„Vocea Martirilor” a decis că această generație nu
trebuie să își uite înaintașii, nici istoria dureroasă pe care
au trăit-o. Dacă nu ați reușit să citiți bestseller-ul, nu
pierdeți ocazia ca să vizionați acest ﬁlm.
Filmul „Torturat pentru Cristos” prezintă momentele
cruciale trăite de Richard Wurmbrand în închisoare

și mărturia de credință lăsată de acesta, în poﬁda
celor îndurate. Ecranizarea a fost ﬁlmată în întregime
în România, la Jilava, într-o închisoare psihiatrică
abandonată, unde au murit mulți creștini și în alte locații
din București unde a locuit familia Wurmbrand până în
anul 1940. Relatarea cinematograﬁcă „Torturat pentru
Cristos” este moștenirea lăsată de Richard Wurmbrand
care ne arată ce se întâmplă cu un om care s-a întâlnit
cu dragostea Mântuitorului. Persecuția nu este străină
creștinilor chiar și în zilele noastre.
Pastorul Richard Wumbrand s-a născut într-o familie de
evrei din București, la 24 martie 1909. Un intelectual
cu calități rare, vorbea ﬂuent 9 limbi, a fost un activist
politic. În 1938 se căsătorește cu Sabina și la inﬂuența
unui dulgher german Christian Wolfkes se convertește la
creștinism. În timpului celui de-al doilea război mondial
a fost un misionar activ printre trupele armatei germane.
Mergeau să predice Evanghelia în adăposturi pentru
bombe și au salvat mii de copii evrei din ghetourile din
România. Între anii 1945-1947, a lucrat neobosit printre
trupele rusești, distribuind peste 1000 de Biblii, ascunzând
Evanghelii între cărțile de propagandă comunistă a
soldaților ruși.
Pastorul Richard Wurmbrand a fost luat de poliția secretă
la 29 februarie 1948 și închis, singur, într-o celulă și
cunoscut cu numele „Prizonierul nr. 1”. Șapte ani familia
nu a știut nimic despre el. Doi ani mai târziu, în 1950,
este arestată și Sabina Wurmbrand, torturată cu bătăi și
munci grele la Canalul Dunărea - Marea Neagră. Mihai
Wurmbrand rămâne singur fără părinți și adăpost la
numai 9 ani. Este adăpostit de prietenii creștini care își

riscau viața având în grijă copilul unui deținut politic.
Sabina Wurmbrand este eliberată din arest după trei ani,
iar Richard Wurmbrand după 7 ani doar pentru un scurt
timp. Urmează încă un episod de detenție de 7 ani, în care
bolnav de tuberculoză este plasat în secția muribunzilor,
dar alege să își împartă porția lui de medicamente cu cei
mai slabi decât el și totuși supraviețuiește. Este eliberat
prin amnistiere în 1964, iar în 1965 este răscumpărat de
două organizații creștine din Norvegia și Anglia pentru
$ 10,000. Pleacă în Norvegia, apoi în Anglia, iar la scurt
timp se mută deﬁnitiv în Statele Unite ale Americii. În
1967 deschide misiunea „Isus în lumea comunistă”, care
mai târziu preia numele „Vocea Martirilor” care astăzi
are activitate în peste 60 de țări.
Sursa: https://www.stiricrestine.ro/2018/01/25/torturatpentru-cristos-bestsellerul-lui-richard-wurmbrandajunge-pe-marele-ecrane/
Filmul „Torturat pentru Cristos” a apărut pe marele
ecrane americane, în foarte puține cinematografe în
ziua de 5 martie 2018. Este oportunitatea bisericilor
și organizațiilor creștine să propage și să faciliteze
prezentarea acestui ﬁm.
Vă invităm să vizionați acest ﬁlm împreună cu noi.
Evenimentul este sponsorizat și intrarea este liberă,
dar sugerăm o donație de $9 celor care vor să susțină
acest proiect.
Redacția publicației Romanian Times
Informații suplimentare: 503.708.3384

Președintele României s-a întâlnit cu miniștrii Apărării din țările B9, reuniți în premieră la București
România rămâne un aliat credibil care își menține
angajamentele asumate la nivelul NATO și care
își propune adoptarea unor măsuri consolidate
pentru întreg ﬂancul estic la viitorul summit aliat,
a transmis, marți, 13 martie, președintele Klaus
Iohannis miniștrilor Apărării și șeﬁlor delegațiilor
ministeriale din cele nouă țări NATO de pe ﬂancul
estic care au participat la prima reuniune în format
București 9 pe dimensiunea apărării.
Lansat în anul 2015 de către România și Polonia,
formatul B9 a înregistrat până în prezent două
reuniuni la nivel de şeﬁ de stat şi de guvern,
desfăşurate la Varşovia (iulie 2014) şi Bucureşti
(noiembrie 2015) și două întruniri la nivel de

ROMANIANTIMES

miniștrii de externe, prima la București (noiembrie
2016) și a doua la Varșovia (9 octombrie 2017).
Din formatul București fac parte Bulgaria, Cehia,
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România,
Slovacia și Ungaria. Toate cele 9 țări sunt state
membre ale Uniunii Europene și NATO. De
asemenea, toate țările membre ale formatului B9
fac parte și din cooperarea structurată permanentă
(PeSCo), proiectul apărării europene lansat anul
trecut.
”Întrevederea de la Palatul Cotroceni a oferit
cadrul unui schimb consistent de opinii privind
stadiul implementării deciziilor adoptate la
(continuare in pagina 7)
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Director Coordonator: Nelu Ciorba
Redactor Șef: Ema Sosnovschi
Distribuție: Lucia McNeff

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.

COLABORATORII
PREZENTEI EDIȚII:
Statele Unite ale Americii:
Andreea Bodea
Marinela Buzaș
Nelu Ciorba
Mariana Cîrciu
Octavian Curpaș
Tiberiu Dianu
Florian Guler
George Horga
Lucia McNeff
Marian Petruța
Rev. Preot Aurel Sas
Ioan Sinitean
Persida Stana
Prof. Dr. Vladimir Tismăneanu
Emilia Țuțuianu
Marcel Urs
Prof. Ruxandra Vidu

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 ﬁe
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, ﬁindcă 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, speciﬁcăm că nu am publicat
și nu vom publica texte care conțin acuzații (critici) nefondate
pe probe veriﬁcabile, pentru că în acest caz acuzația (critica) nu
reprezintă altceva decât o mizerabilă calomnie.

Canada:
Slavomir Almăjan
Emanuel Pavel

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.

România:
Angela Furtună
Victor Martin
Andrei Pleșu

SPONSORII PREZENTEI
EDIȚII:
Companiile mari și mici, persoane
care au cerut postarea reclamelor
plătite pentru ediția tipărită și pe
internet.

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 ﬁe justiﬁcate 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 conﬁrmarea, sau modiﬁcările solicitate.
Publicația RomanianTimes este susținută ﬁnanciar de
companii și persoane care își pun reclame, abonați,
contribuitori cât și de colaboratori care scriu și trimit materiale
de publicat.
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ISRAELUL LA ANIVERSAREA DE 70 DE ANI: O PERSPECTIVĂ ROMÂNO-AMERICANĂ
de Tiberiu Dianu

În anul 2018 Israelul sărbătorește 70 de ani de la declararea independenței. La data de
14 mai 1948 David Ben-Gurion, șeful Agenției Evreiești, a declarat înﬁințarea unui stat
evreiesc în “Țara lui Israel” (Eretz-Israel), cu o zi înainte de expirarea mandatului britanic.
Într-un fel, Israelul repetă ceea ce au făcut Statele Unite ale Americii la 4 iulie 1776, când
și-au declarat independența față de Marea Britanie.
Relația SUA-Israel este un factor foarte important în politica generală a guvernului
american din Orientul Mijlociu. În plus față de ajutorul ﬁnanciar și militar, Statele
Unite oferă un sprijin politic constant Israelului, după ce şi-au folosit puterea de veto
a Consiliului de Securitate al ONU în aproximativ jumătate din cazuri pentru a proteja
Israelul.
Dintre administrațiile americane de-a lungul timpului, actuala administrație Trump a
oferit, de departe, cel mai puternic sprijin pentru statalitate de care Israelul a beneﬁciat
vreodată. Poate prin faptul că Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2016 cu
câteva mesaje naţionalist-conservatoare puternice (cum ar ﬁ “America în primul rând” și
“Să facem America mare din nou”) se poate explica înțelegerea profundă a președintelui
pentru eforturile gigantice ale Israelului de a-şi prezerva existenţa şi identitatea proprie
împotriva amenințărilor constante ale vecinilor săi agresivi.
Un alt factor este numărul membrilor de origine evreiască din administrația Trump (în
ciuda antisemitismului de care președintele a fost acuzat pe nedrept). Câțiva membri
proeminenți includ pe Jared Kushner (consilier principal şi rudă prin alianţă/ginere),
David Friedman (ambasador în Israel), Jason Greenblatt (reprezentant special pentru
negocierile internaționale şi conﬂictul israeliano-palestinian), Gary Cohn (director al
Consiliului Economic Național al Casei Albe), Steve Mnuchin (secretarul Trezoreriei
americane), Stephen Miller, Reed Cordish și Avraham Berkowitz (consilieri principali și
asistenți speciali prezidenţiali), pentru a numi doar câțiva dintre aceștia.
În luna septembrie 2017 Statele Unite au anunţat că vor deschide prima lor bază militară
permanentă în Israel, iar în 6 decembrie 2017 Statele Unite au recunoscut Ierusalimul
drept capitala Israelului și au început procesul de mutare a ambasadei SUA din Israel de
la Tel Aviv la Ierusalim. Anterior, mai mulți președinți americani au promis acest lucru
din interes politic, dar numai Donald Trump a şi înfăptuit aceasta cu adevărat. Decizia a
fost larg criticată de către liderii din întreaga lume ca ﬁind în detrimentul “procesului de
pace”.
La 18 decembrie 2017 Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a votat
în favoarea unui proiect de rezoluție care bloca decizia președintelui american, însă

rezoluția a fost respinsă prin veto de către Statele Unite. La 21 decembrie 2017 Adunarea
Generală a Națiunilor Unite a respins în mod covârşitor avertismentele americane și a
votat în favoarea unei rezoluții prin care se solicită Statelor Unite să își retragă decizia de
recunoaștere a Ierusalimului drept capitală a Israelului. Rezoluția a fost adoptată de 128 de
state membre, care au votat în favoarea acesteia, 9 ţări au votat împotrivă (inclusiv Statele
Unite și Israelul), iar 35 de țări s-au abținut (inclusiv România).
Ambasadorul SUA, Nikki Haley, a emis un avertisment sever pentru Organizația
Națiunilor Unite, în sensul că Statele Unite “își vor aminti” de țările care au votat pentru
această rezoluţie, sugerând că sprijinul ﬁnanciar acordat de SUA pentru ONU nu este
garantat și că SUA nu ar trebui să sprijine o organizație care a condamnat-o. https://www.
yahoo.com/gma/haley-hints-us-could-pull-ﬁnancial-support-un-173004233--abc-newstopstories.html?soc_src=mail&soc_trk=ma
Ierusalimul, cu cei peste 800.000 de locuitori ai săi (dintre care două treimi sunt evrei și
o treime sunt musulmani și creștini), este un oraş de mărimea capitalei Statelor Unite,
Washington, DC (fără zona metropolitană). De asemenea, Ierusalimul (ca şi Bucureştiul)
este un oraș partener cu New Yorkul, locul de naștere al președintelui Trump. https://web.
archive.org/web/20130814165415/http://www.nyc.gov/html/ia/gp/html/partner/partner.
shtml
Orașul a fost sacru pentru iudaism timp de 3.000 de ani, pentru creștinism timp de 2.000
de ani și pentru islam timp de 1.400 de ani. Prin urmare, în ciuda eforturilor de menținere
a coexistenței religioase pașnice, orașul continuă să ﬁe o sursă de controverse și tensiuni.
Cu toate acestea, în timpul anului 2018, care marchează cea de-a 70-a aniversare a
existenței Israelului, dar şi ulterior, ținând seama şi de noua Strategie de securitate națională
din Orientul Mijlociu a administraţiei Trump, există multe motive de optimism și de
speranță că lucrurile vor evolua în mai bine. https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
NOTĂ: Dreptul de reproducere a articolului, în varianta engleză în original şi varianta
română în traducere, aparţine autorului şi este folosit cu permisiunea acestuia. Articolul
a fost publicat anterior de revista AMERICAN THINKER. https://www.americanthinker.
com/blog/2018/02/israel_at_70_an_american_perspective.html
TIBERIU DIANU, autor de cărți și multiple articole de drept, politică și societăţi
postcomuniste, locuieşte şi îşi desfăşoară activitatea în Washington, DC, şi poate ﬁ
urmărit pe MEDIUM. https://medium.com/@tdianu
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„Căci Tu binecuvântezi pe cel ..., Doamne, şi-l înconjuri cu ... Ta,
cum l-ai înconjura cu un scut.”
(Psalmii 5:12)
(Completaţi textul folosind soluţiile marcate cu raster)
Orizontal: 1) Comună ... lipsită de originalitate (pl.). 2) Trec prin sat ─ Coroana
creaţiunii lui Dumnezeu. 3) ? 4) Argint (simb.) ─ Component de bază a formaţiei
SIDERURGISTUL (pl.). 5) Are timp berechet ─ Normă de realizat. 6) Pierderea
vederii ─ O femeie cu personalitate. 7) A absolvi ─ Stau la bloc! 8) Unu şi una! ─ Bine
primit. 9) Mers pe furiş ─ Aﬂate la intrare. 10) Documente ─ Armata domnului.
Vertical: 1) ? 2) Manifestarea preferinţei ─ Sparge lemne. 3) Jumătate niponi! ─
Cu pantă mare. 4) Rău din cale afară. 5) A ﬁ întocmai, la fel cu cineva ─ Evoluează
la radio ... în program! 6) Apă minerală ─ Începuturile telefoniei. 7) Haină veche ─
Ieşit din apă. 8) Lovite de ies scântei ─ Ucenicul marinar. 9) Trăieşte în imaginaţie.
10) Prieten apropiat ─ Umblă cu învârteli.
Dicţionar: NIP.

Dezlegarea careului din numărul precedent:
PROVERBE (31)
Orizontal: 1) INDULGENTA. 2) CERTURI – OP. 3) OSII – E – A – E. 4) NECLASABIL. 5) ORA – DELASA. 6) CIRCULA – ON. 7) LO –
ALIMENT. 8) ASINA – IL – A. 9) S – NATATIE. 10) TESTAMENTE.
Victor Martin
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MICROCIPUL OBLIGATORIU
Revin cu informații referitoare la evoluţia tehnicii
sistemului de identiﬁcare numit RFID (Radio Frequency
IDentiﬁcation). Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe
insula Patmos în descoperirea pe care o are cu privire la
vremurile din urmă a scris că semnul de identiﬁcare ce va
ﬁ elaborat de ﬁară va ﬁ aplicat PE mână sau PE frunte.
”Fiarei care se ridica din pământ I s-a dat putere să
dea suﬂare icoanei ﬁarei, ca icoana ﬁarei să vorbească,
și să facă să ﬁe omorâți toți cei ce nu se vor închina
icoanei ﬁarei. Și a făcut ca toți: mici și mari, bogați și
săraci, slobozi și robi, să primească un semn PE mâna
dreaptă sau PE frunte, și nimeni să nu poată cumpăra
sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele ﬁarei, sau numărul numelui ei. Aici
e înțelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul ﬁarei. Căci este un număr de
om. Și numărul ei este: șase sute șaizeci și șase”. (Apocalipsa 13.15-18).
În capitolul următor din Apocalipsa găsim că un al treilea înger i-a zis lui Ioan:
„Dacă se închină cineva ﬁarei și icoanei ei, și primește semnul ei PE frunte sau PE mână,
va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; și
va ﬁ chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sﬁnților îngeri și înaintea Mielului. Și fumul
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se
închină ﬁarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei!” (Apocalipsa 14:9-11).
Așa cum evoluează lucrurile, oamenii de știință cred că microchipul va deveni
foarte curând obligatoriu folosit la oameni.
Revista Jews Newsin Science and Tech., Sâmbătă, 3 Martie 2018, a publicat un
articol din care vreau să spicuiesc și comentez câteva informații.
Tehnologiile concepute special pentru a urmări și monitoriza ﬁințele umane au
fost în curs de dezvoltare timp de cel puțin două decenii. În domeniul virtual, programele
software sunt acum capabile să ne urmărească în timp real, mergând atât de mult încât să
facă predicții despre comportamentele noastre viitoare și să emită alerte către stația de
monitorizare corespunzătoare, în funcție de modul în care un algoritm de computer ne
subordonează activitățile. Aceasta este o propunere înfricoșătoare.
Ceea ce poate ﬁ chiar mai înspăimântător, totuși, este ceea ce se întâmplă în
domeniul ﬁzic. Conform cercetărilor efectuate pe microcipurile integrate la om, este doar
o chestiune de timp înainte ca aceste sisteme să obțină acceptarea pe scară largă.
“În momentul de față aproape ﬁecare dintre noi cărăm cu noi tot timpul multe cipuri,
identiﬁcate de obicei printr-un număr de 15 cifre. Acest număr poate ﬁ preluat de ceea
ce se numește un scanner compatibil ISO. S-a ajuns la nivelul că ne este imposibil să
interacționăm cu societatea într-un mod semniﬁcativ, dacă nu avem un telefon mobil, sau
un ceas-computer, sau o tabletă (iPad). Implementarea cipului pe om este susceptibil să
meargă pe o rută foarte asemănătoare. Ar ﬁ un dezavantaj pentru a nu accepta cipul care
oricum până la urmă va ﬁ obligatoriu. “
Realistic vorbind, deși timp de decenii americanii au respins ideea că ar ﬁ supuși
urmăririi sau înregistrării, aproape ﬁecare american poartă acum un telefon mobil. Sunt atât
de răspândite, de fapt, că au devenit o necesitate pentru individ, neluând în considerare că
pentru organizațiile de securitate e și mai necesar, determinând guvernul să ofere subvenții
celor care nu-și pot permite un telefon mobil.
Fiecare dintre aceste telefoane are un chip RFID care poate urmări orice mișcare
prin intermediul GPS sau sistemul de satelit. În plus, microfoanele și camerele care
apar standard pe ﬁecare telefon pot ﬁ activate de la distanță prin sistemele de supraveghere
a legii, ceva, care în urmă cu peste 15 ani când am început să scriu despre aceste vremuri
era la o fază incipientă.
Dar, așa cum sunt, aceste dispozitive, sunt acceptate ca și ceva normal de
miliarde de oameni din întreaga lume. Nu numai asta, dar nimeni nu a trebuit să ne
“forțeze” să luăm un telefon mobil cu cip. Plătim sute de dolari pentru a avea cel mai
bun dispozitiv de urmărire posibil și tot nu îl avem pe cel din top, pentru că imediat
apare altul nou. Îmi zicea un prieten recent: Unde aș putea găsi o mașină funcțională, la un
preț convenabil, care să nu aibă nici un computer în piesele ei?

Direcția în care aceste noi tehnologii de monitorizare se mișcă, împreună cu
continuarea extinderii guvernului de supraveghere, sugerează că tehnologia RFID a
microcipului va ﬁ în cele din urmă obligatoriu, chiar o necesitate.
Michael Snyder din organizația The Truth Wins (Adevărul Învinge) se întreabă
Ce veți face atunci când nu mai puteți cumpăra sau vinde fără a vă supune unei identiﬁcări
biometrice?
“Această tehnologie va continua să se răspândească și va deveni din ce în ce mai greu
de evitat. Și este ușor să ne imaginăm ce ar putea face guvernul tiranic cu acest tip de
tehnologie. Dacă va vrea va putea să o folosească pentru a urmări literalmente mișcările
și comportamentul oricui. “Într-o bună zi, acest tip de tehnologie va ﬁ probabil atât de
răspândit încât nu veți putea deschide un cont bancar, nu primiți un card de credit sau
chiar cumpărați nimic fără să ﬁ se scaneze mai întâi mâna sau fața dumneavoastră”.
E greu de imaginat o populație care se va supune liber unei astfel de robii digitale.
La ora actuală încă este greu de imaginat legiferarea veriﬁcărilor private la nivel global.
Desigur că mai întâi tehnologiile vor trebui să ﬁe acceptate în general de societate. Vă
prezint mai jos nivelul de acceptarea a microcipului la începutul anului 2018.
Duminică, 25 Februarie 2018, inginerul David Budiac a lansat pe Google 8
locuri publică unde microcipul este folosit cu succes:
1. VISUL COMERCIANȚILOR DE PRODUSE: CONTROLUL
INVENTARULUI SUTĂ LA SUTĂ. Macy a adăugat etichete RFID la mai mult de
jumătate din inventarul său și intenționează să obțină o acoperire de 100% până la sfârșitul
anului 2018. Desigur, nu este un caz de utilizare nou, din perspectiva unui comerciant cu
amănuntul, este exact motivația și extinderea RFID-ului, deci importanța acestuia nu
poate ﬁ subevaluată.
Proprietarii magazinelor de desfacere și vânare a produselor pun un accent
major pe potrivirea ofertei de inventar cu cererea, iar datele cât mai exacte de la nivelul
stocurilor, pot mai bine satisface cererea. Cu costul unui cip RFID care, scriam în 2003
costa 1 dolar, a ajuns în 2018 la aproximative 10 cenți. Este mai ușor ca niciodată pentru
comercianții cu amănuntul să proﬁte de avantajele oferite.
Rezultatele sunt deja clare, potrivit lui Bill Connell, vicepreședintele companiei
de transport. “Cu o creștere a preciziei stocurilor, stocurile scăzute sunt reduse
semniﬁcativ”, a declarat el pentru Forbes.com. “Și prin reducerea stocurilor excedentare,
disponibilitatea elementelor este crescută, ceea ce poate duce la creșteri substanțiale și
măsurabile ale vânzărilor”.
2. PE ȘANTIEREL DE CONSTRUCȚII: SMART BELTS FOLOSITE
PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI LUCRĂTORILOR. Pe șantierele mari de
construcții activitățile devin tot mai complexe ﬁind aproape imposibil de a urmări angajații
folosind metode convenționale. Spot-r by Triax este un dispozitiv simplu de urmărire
RFID care este cuplat la centura de siguranță, transformând-o în „centura deșteapta”
(smart belt). Prin acest sistem se poate controla angajatul în ﬁecare moment. Desigur că
motivația implementării este ”tot angajatul”, care trebuie să i se asigure condiții optime de
protecția muncii. Dispozitivul înregistrează dacă un lucrător alunecă sau cade, avertizând
managerii de protecția muncii pentru intervenția rapidă de prim ajutor. Desigur că poate
comunica și când angajatul lucrează sau nu.
3. COMPANIILE DE AVIOANE: LOCALIZAREA RAPIDA A
BAGAJELOR. Începând din anul 2016, compania Delta Air Lines poate anunța automat
le telefonul mobil unde se găsește bagajul pasagerilor și când acesta poate ﬁ ridicat de pe
banda de livrare.
Prin încorporarea cipurilor RFID în ﬁecare etichetă de bagaje, Delta a obținut
o rată de succes de urmărire de 99,9%. “În același mod în care clienții doresc informații
la îndemână cu privire la schimbările de zbor, știm că clienții noștri doresc o vizibilitate
clară a bagajelor”, a spus Tim Mapes, directorul de marketing de la Delta.
4. APROVIZIONAREA: CRIPTOCURRENȚĂ INTEGRATĂ CU RFID.
Numit după ce Charlie Walton, inventatorul tehnologiei RFID, metoda Waltonchain ajută
companiile și consumatorii să aibă acces la o istorie clară, transparentă și sigură pentru
ﬁecare produs. Aceasta deschide o mulțime de opțiuni. Noii furnizori și comercianții cu
amănuntul pot lucra împreună fără a exista dubii în privința produselor (când și cum s-au
produs). Un exemplu banal pentru înțelegere: Consumatorii interesați ar putea, de exemplu,
să auto-veriﬁce că nu există carne de cal în carnea de vită. Avantajos! Nu-i așa?
5. DEPOZITAREA ȘI LIVRARE PRODUSELOR. Un clic on-line nu va
duce niciodată la un pachet livrat la ușa dvs. fără eforturile unei game largi de procese,
care ajută la găsirea rapidă a produselor dorite și ambalarea lor pentru expediere la
depozitele de distribuție din întreaga lume. Acum, sistemele RFID ajută comercianții să
găsească mai rapid produsele, reducând erorile în proces. Sistemele RFID sunt conștiente

ROMANIANTIMES

(continuare în pagina 23)

CULTUR}

6

Fa]a lui Christos
Am privit recent cateva picturi cunoscute ce
reprezentau momentul rastignirii divine si suferinta
lui Christos. Am dorit a ﬁ atent la detalii prezentate de
pictori prin detaliile fetelor celor reprezentati acolo. Apoi
priveam la trasaturile fetei lui Christos Domnul. Exista in
iconograﬁe o sectiune speciala despre reprezentarea lui
Isus in arta. Desigur imaginatia si interpretarea artistilor /
autorilor poarta cu ele un element de subiectivitate insa am
fost mereu atras de multiplele fatete ale imaginatiei umane
in evidentierea unor aspecte prezenate in Evanghelii.
Evanghelistul Luca ne spune in scrierea sa (9:51)
un alt detaliu depre fata lui Christos: ”Când s-a apropiat
vremea în care avea să ﬁe luat în cer, Isus Si-a îndreptat
fata Hotărât să meargă la Ierusalim…”
Asta spune ceva despre determinare. Isus stia ceea ce urmeaza si era hotarat sa
mearga inainte. Stia ce-l asteapta: va suferi, va ﬁ respins si apoi va ﬁ omorat, cruciﬁcat.
Oamenii care il iubeau ii spuneau: nu te duce acolo! In Vechiul Testament apare o profetie
in directia aceasta, Isaia vorbeste despre Domnul Isus in acesti termeni: ”Dar Domnul
Dumnezeu M-a ajutat; de aceea nu M-am rusinat, de aceea Mi-am făcut fata ca o cremene,
stiind că nu voi ﬁ dat de rusine.( Isaia 50:7) Legatura dintre cele doua momente - Luca/
Isaia este fata lui Christos.
Gandeste-te putin la alte aspecte din Evanghelii; gandeste-te la Isus ﬁind plin
de bucurie cand ucenicii se intoarceau din misiunea lor si spuneau despre lucrarile lui
Dumnezeu pe care le-au vazut – fata Lui radia bucurie. Apoi la Isus privind multimea de
oameni ce era precum o turma fara pastor – usor de manipulat; si I s-a facut mila. Fata lui
radia sensibilitate. Incearca sa privesti cu ochii mintii cand unii incercau sa-i faca pe copii
linistiti Isus le-a spus, “lasati copii sa vina la mine …” - Fata lui era plina de simpatie,
de intelegere, de acceptare. Gandeste-te la fata lui Isus cand vine momentul suferintei
supreme, momentul din Ghetsimani, apoi Golgota. Fata ca o piatra. Ce fel de piatra? –
Cremene, o piatra din care ies scantei, greu de frant. Asta vorbeste despre nuanta prezentata
de Luca ce spunea despre concentrare, curaj si hotarare.
Domnul Isus Christos stia ce este rastignirea; vazuse pana atunci cateva… Cand
a venit vremea lui pentru asta el nu s-a dat la o parte. “Fiul omului trebuie să pătimească
multe, să ﬁe tăgăduit de bătrâni, de preotii cei mai de seamă si de cărturari, să ﬁe omorât,
si a treia zi să învieze.”( Luca 9.22)
Christos are o inima primitoare, simpla, intelegatoare fata de pacatosi si cand vine
momentul sa ii salveze are o fata hotarata. Sa multumim lui Dumnezeu pentru delicatetea
inimii divine si pentru hotararea Sa nestramutata. Avem nevoie de amandoua.
Avem aici un exemplu divin pentru suferintele noastre. Isus si-a indreptat fata ca
de cremene spre Ierusalim. Isus a privit suferinta in fata. A imbratisat-o. Nu a evitat-o, nu
a ocolit-o! Ce model frumos petru suferintele noastre si ne ofera un principiu: O teama
evitata, suprimata amanata este o teama crescanda. O teama confruntata este o teama

Decepții (4)
Slavomir Alm]jan
(continuare din numarul publicat in ianuarie a.c.)

Nu există teritoriu sacru pentru dușmanul suﬂeteleor
noastre. Diavolul este fără scrupule în tertipurile lui, este
necruțător în ura lui împotriva a tot ce poate aduce laude
Celui Preînalt. De fapt sacrilegiul este cuvântul ce insumează
toată lucrarea lui. Așa cum în repetate rânduri am subliniat,
înlăturarea absolutului din gândirea umană, din normele de
conviețuire socială este un scop aproape atins…
Normele iudeo-creștine care au constituit temelia
justiției umane în toată lumea civilizată sunt aproape în
întregime abolite. Națiunile Unite a fost elementul hotărâtor
în propagarea pe scară mondială a perceptelor asa numite
“umaniste”. Această eră a relativismului este numită Post
Iudeo-Creștină. Termenul nu este ales la întâmplare ci
este menit să sugereze un ”progres” în evoluția societății.
Substratul acestei sugestii iese la iveală la prima analiză intelectuală cinstită. Conceptul
Post Iudeo-Creștin este de fapt Anti Iudeo-Creștin. Țelul mai mult sau mai puțin ascuns
al umanismului este să creze un mediu cu totul ostil vieții pentru Dumnezeu și veții în
Dumnezeu. Asta a început deja să se materializeze într-o ruptură vădită dintre Biserică și
lume fapt care face ca lucrarea de Evanghelizare să ﬁe mult mai anevoioasă, inposibil de
întreprins fără un total spirit de sacriﬁciu fără o convingere deplină că noi, Biserica, suntem
în căutarea unei lumi mai bune. Să nu mă înțelegeți greșit, vă rog! Biserica nu a fost menită
niciodată să ﬁe parte din lume dar nici să ﬁe atât de confortabilă cu lumea așa cum o vedem
azi! Mediul ostil care ia naștere azi, este un mediu cu mult diferit mediului care a dus la
prigoana bisericii primare. Prigoana bisericii primare a stârnit de fapt o înviorare a spiritului
de evanghelism si implicit la cucerirea lumii cunoscute pentru Cristos. Biserica primară nu
a renunțat la principiile Noului Testament ci mai degrabă le-a intărit. Biserica modernă, pe
de altă parte,s-a supus la o serie de compromisuri și ajustări de principiu, a adoptat diferite
aspecte ale relativismului social modern, a împrumutat metodele de guvernare seculare, a
obosit în efortul ei de a lucra prin puterea omului și priceperea lui. Secularismul și crescuta
inﬂuență a umanismului, prin crearea acestui mediu total ostil creștinismului a dus Biserica
la cea mai însemnată răspântie. Rămân doar aceste două alternative: Apostazie totală sau o
totală rupere de lume și de perceptele ei.
Referindu-se la zilele din urmă Biblia ne spune că ambele alternative au fost
adoptate. Apostazia, prima alternativă, se va produce chiar înlăuntrul Bisericii:

diminuata.
Nu capam putere atunci cand fugim de realitate. Acesta nu este exemplul lui
Isus. El era determinat si de nezdruncinat in hotararea Sa.
Isus a suferit din partea prietenilor Sai. Cei mai apropiati nu l-au inteles. Cand
ei erau la Cina cea de Taina inca se gandeau la cine sa ﬁe “ucenicul anului…” Cand
Isus i-a luat sa ﬁe parteneri de rugaciune abia au putut sa stea treji. Apoi Iuda tradatorul
l-a sarutat pe obraz pentru a marca. Petru se dezice de El in curtea marelui Preot. Biblia
spune “toti ucenicii L-au părăsit si au fugit” (Marcu 14:50). Isus a fost abandonat de toti
prietenii…
Christos Domnul a suferit din partea dusmanilor. A fost batjocorit si umilit. A
fost imbracat intr-o roba rosie de imparat si apoi luat la misto. O cununa de spini pe cap
si s-a tras de el spunandu-se ca acesta este imparatul. Privit-l! O trestie i-a fost pusa in
mana in loc de sceptru si apoi a fost batut cu ea in cap si batut. A fost batut in cuie si
ridicat pe cruce, a fost injurat, batjocorit, scuipat.
Dar inima lui Isus nu era la dispozitia prietenilor sau dusmanilor - era in mana
Tatalui. Pentru ca Domnul Isus Christos a suferit din Mana Tatalui. Unicitateatea
suferintei lui Christos se datoreaza faptului ca a venit de la Dumnezeu Tatal pentru a
plati pentru vinovatia, pacatele, scarboseniile ﬁecaruia dintre noi. El a venit sa curate
si sa salveze pe cei pierduti. El a venit in lume pentru a implini vointa Tatalui. Intr-o
lume pe care noi o vedem la dispozita omului. Isus a venit sa aiba grija de treburile
Tatalui Sau.
Ofensa cea mare impotriva lui Dumnezeu a fost purtata de El. Si atunci Tatal
l-a parasit. Acolo pe cruce Cel care nu a avut si nu a implinit pacat a fost cel ce a purtat
pacatele noastre in trupul sau. Gravitatea ofenselor impotriva lui Dumnezeu l-a facut pe
Tatal sa-l priveasca ca o jertfa, iar in schimb frumusetea sﬁnteniei Sale a venit peste toti
cei ce cred.
Isus a plonjat in intunericul uman si a experimentat parasirea sa de catre Tatal.
“Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai parasit…?”
Cand Isus si-a indreptat fata ca o cremene spre Ierusalim, El a biruit inclinatiile
naturale, ﬁresti ale umanitatii. Fiecare pas spre Ierusalim era o victorie impotriva carnii
si sangelui.
La ﬁnalul lucrarii Sale pe Pamant Isus s-a adresat celor din jurul sau, “a chemat
la El norodul împreună cu ucenicii Săi, si le-a zis: „Dacă voieste cineva să vină după
Mine, să se lepede de sine însusi, să-si ia crucea, si să Mă urmeze. Căci oricine va vrea
să-si scape viata, o va pierde; dar oricine îsi va pierde viata din pricina Mea si din pricina
Evangheliei, o va mântui. Si ce foloseste unui om să câstige toată lumea, dacă îsi pierde
suﬂetul? Sau ce va da un om în schimb pentru suﬂetul său? Pentru că oricine se va
rusina de Mine si de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar si păcătos, Se va rusina
si Fiul omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sﬁntii îngeri.” (Marcu
8:34-38)
Fiecare pas in ucenicie este un pas inpotriva carnii si sangelui, a inclinatiilor
(continuare in pagina 7)

“În norod s-au ridicat și prooroci mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare,
se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, și vor face să cadă asupra lor o
pierzare năprasnică”. (2 Petru 2:1)
Apostazia, vedem ca are rădăcini adânci în trecutul Bisericii dar manifestarea
ei pe scară largă îcepe să se desfășoare chiar azi, sub privirile noastre. Epistola lui Iuda
este tot atât de clarâ în privința acestei semințe de apostazie care a făcut ca azi, în poporul
lui Dumnezeu să vedem confuzii de proporții cataclismice. Taina fărădelegii, atât de
bine ascunsă, a început atunci în vremurile lui Pavel, Petru și Iuda și nu s-a oprit nici
până înziua de azi, ba mai mult, vedem de-abia acum materializarea ei în “lepădarea de
credință” de care Vorbea apostolul Pavel în epistola a doua câtre Tesaloniceni.
Trăim azi în zilele celei mai crâncelne lupte, a celei mai necruțătoare selecții
în mijlocul Bisericii. “Afacere este afacere, Dumnezeu este Dumnezeu” a ajuns azi
o mantră a omului nevoind să trăiască sub autoritatea divină. Un om temător de
Dumnezeu, după normele societății moderne este “nepotrivit” pentru înalte poziții
civice, credința trebuie ținută la sertar și nu folosită în viața unui om cu responsabilități
publice. Spiritualitatea omului nu poate ﬁ împăcată azi cu relativismul societății decât
prin compromis… Ei bine, o altă decepție ne paște aici, unii din noi credem că putem
face compromisuri pentru o cauză nobilă dar Dumnezeu ne spune că El iubeste mai
mult ascultarea decât jertfele…
Separarea de care vorbeam mai sus, ca o a doua alternativa, este atât de graﬁc
ilustrată în Apocalipsa 22:11 și 22:15:
“Cine este nedrept să ﬁe nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și mai
departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt,
să se sﬁnțescă și mai departe!”
“Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli, și oricine iubește
minciuna și trăiește în minciuna!”
În articolul precedent am vorbit despre corelația dintre cuget și credință.
Pavel îl îndemna pe Timotei să-și păstreze credința într-un cuget curat pe care unii l-au
pierdut și s-au rătăcit de la credință. Veghere asupra credinței înseamnă în cea mai mare
măsură veghere asupra cugetului. Înnoirea minții este o treaptă obligatorie în creșterea
și maturizarea noastră drept copii ai lui Dumnezeu. Atenție, vă scriu și încă odată,
atenție! Un cuget mânjit poate cauza o pagubă eternă pentru suﬂetul tău. Cercetarea
tuturor lucrurilor este beneﬁcă pentru suﬂetul uman dar numai în vederea găsirii și
păstrării a ceea ce este bun. Simpla curiozitate poate ﬁ păgubitoare. Vedeți cazul Dinei,
ﬁica lui Iacov care a ieșit să vadă tinerii țării. Noi nu avem o altă armă, în afara credinței
cu care să stăm tari împotriva vrăjmașului. Noi nu vom putea câștiga un argument
intelectual cu diavolul pentru că Biblia ne spune că el era și este cel mai șiret din toată
creatura. Credința însă ne dă acces la o înțelepciune cu mult mai presus decât orice altă
înțelepciune: înțelepciunea lui Dumnezeu.

ROMANIANTIMES
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Meditații est-etice
Angela FURTUNĂ

Stilul românesc de tabula rasa
antonesciană, pe post de tranchilizant al
mulțimilor de manevră. În tot acest timp,
România este a doua țară din lume intens
părăsită de poporul ei, după Siria - țară
pustiită și în care au loc totuși intense
operațiuni militare. Acestă politică a
alungării cetățenilor români din țara lor e
intens cultivată de cercurile geopolitice,
cu concursul mediilor trădătoare interne,
interesate de slăbirea țării, de maﬁotizarea
oligarhică, de vulnerabilizarea estului
Uniunii Europene și de fragilizarea
corpului sud-estic al NATO.

În ultima vreme, când spunem stilul
românesc, merită să reﬂectăm la dovezile
din ce în ce mai numeroase care deﬁnesc
un anume mod de audodevorare și
de autodistrugere ce pare a deﬁla pe
vehicol de inocență mascată, odată cu
suita de eșecuri politice, de-a lungul
istoriei noastre. Asistăm la o sinucidere
cosmetizată în glorie. Pe scenă, se joacă
o piesă despre eroii fără nume de ieri, dar
în tot acest timp, după cortină, artizanii
prăbușirii actuale dansează cot la cot cu
păpușarii viitorului sumbru.
La centenarul Marii Uniri, România se
clatină serios; diviziile de propagandă
proclamă în ditirambi, în spațiul public,
verdicte
protocroniste,
discursuri
populiste și strident-ipocrite, în timp ce
patria profundă geme și plesnește pe la
cusăturile vechi, ca o marionetă ieșită
din uz. Simbolurile cosmogonice tari
sunt scoase de la naftalina ceaușistă sau

Deși au trecut aproape treizeci de ani
de la prăbușirea regimului dictatorial,
post-comunismul și tranziția nu au putut
găsi drumul către democrație, locul
partidului unic ﬁind luat în regimul actual
pluripartinic de mecanismele dinastice
și oligarhice ce aparțin ﬁe unor maﬁi din
partide ce continuă practicile totalitare,
ﬁe unor maﬁi administrative, angajate în
același ﬂux al subminării mecanismelor
democratice. Termenul de maﬁe, cu sensul
ei înalt și cu papion, nu e deloc metaforic.
În acest context, s-a dovedit că nu e nevoie
de alibiul terorii sau de spaima zilei de
mâine, ca în ceaușism, pentru ca “oamenii
să facă porcării și să alunece, pe ele, sub
dușumeaua bunului simț», după cum bine
spunea, încă de prin 1994, Eugen Negrici.
Cu alte cuvinte, lichelismul clientelar,
corupția și apucăturile de tip totalitar se
dovedesc maladii încrise în codul genetic
al celor ce preiau de decenii bune controlul
asupra societății. Lasă că existând deja o
hemoragică majoritate comunistă și de
neo-extrema stângă, aceasta a preluat, în

mod cameleonic, și misiunea reabilitării
extremei drepte românești, generând
astfel, la grămadă, în ultimul sfert de secol,
suﬁciente zone tampon care au anihilat
atât recuperarea ﬁlonului democratic
românesc interbelic, cât și dezvoltarea
masei critice democratice prezente,
contemporane. Manipularea cea mare
a constat din spălarea imaginii teroriste
a extremismului politic românesc și din
“achitarea” lui publică prin prescrierea
faptelor. Prin tragere de timp și blocaje
mnezice. Un sfert de secol a transformat
România într-o sală imensă de operații
corticale de grup, efectuate pe ariile
responsabile pentru memorie și conștiința
etică. Așa se explică de ce fostele aparate
de propagandă, în loc să ﬁe trimise la
muzeu, au preluat liniștite trompeta
propagandelor partidelor actuale și
construiesc azi discursul Centenarului,
din tonalități și isterii tot de tip totalitar, în
care sunt “savante».
Așa a fost inventat un Cinema al falsurilor.
Toate proiecțiile socio-politice și culturale
ale românilor sunt astfel abil proiectate în
interbelic, construit ca un teritoriu ideal
și mistic, după cum observa și Monica
Lovinescu în 2000. Scopul a fost acela de
a bloca orice discuție despre comunism,
care a dezechilibrat, dezinformat și anihilat
mentalitățile la modă mai bine de jumătate
de secol. Partidul Comunist a perseverat
până în zilele noastre, prin dinastiile lui,
să cultive o cancerizare de idei, anume
prin mai multe metode: (t)eroarea
fundamentală de “a goli interbelicul de
complexitatea sa și îndeosebi de existența

polului democrat din cultura română (e de
exemplu preferabil ca singura revistă citată
să ﬁe Gândirea – până și modernismul tot
în ﬁlele ei trebuie căutat și nu, Doamne
ferește, la Sburătorul. Apoi să suprimi și
contextul european fascizat sau pe cale de
a deveni, tot în interbelic.
Și, în sfârșit, să eviți cu orice preț
comparația cu ceilalți sateliți care au
cunoscut experiența comunistă și, cu
perspective ceva mai tonice de vindecare,
au prezentat aceleași semne clinice. »
Rețeta a fost aplicată, mereu cu viclenie
și consecvență: o amnistie urmată de
amnezie.
Acum înțelegeți de ce discursul Centenarului seamănă perfect cu discursul
triumfalist al Partidului Comunist sau al
Legiunii: aceiași oameni de ieri, și ucenicii
lor, care constituie (prin atentă selecție
dirijată) “materia cenușie” a tuturor
partidelor românești de azi, îl compun,
îi scriu, îl plasează în spațiul public. Iar
poporul, ca de obicei, a fost “ajutat” să
ﬁe, în cel mai pur stil românesc, și de data
aceasta, tabula rasa. Spre ghinionul lui.
Căci cineva trebuia să-l mintă frumos,
la Centenar, că e, chipurile, un popor pe
val, mândru nevoie mare între popoarele
europene, și nu că ar ﬁ într-o surprinzătoare
extincție.
Angela Furtună
Martie 2018

Președintele României s-a întâlnit cu
miniștrii Apărării din țările B9

Fața lui Christos
(continuare din pagina 6)

(continuare din pagina 2)

umane. Va ﬁ nevoie sa spui NU la ispite de orice fel si la invitatii de orice fel.
Si apoi sa spui DA in dreptul crucii tale.
Sunt unii care vor sa isi pastreze viata si sa si-o faca cat mai dulce. Ei au mintea la valorile lumii
si ar dori sa lipeasca impreuna si sﬁntenia lui Dumnezeu si placerile oferite de lume. Vor o viata cat mai
confortabila si prospera. O viata sigura si plina de popularitate. Vor sa aiba prieteni multi, sa se bucure
de viata… Oamenii de genul acesta nu au niciun interes sa se lepede de sine, iar Crucea este buna la
sarbatori religioase, manifestari pioase si atat. Ce se intampla cu oamenii astia? – “oricine va vrea sa-si
scape viata, o va pierde”(Marcu 8:35). Daca te gandesti sa-ti faci o viata perfecta din punctul de vedere
al tiparului lumii iata ce se intampla. Vei pierde.
Exista si o alta categorie de oameni - cei care investesc in promovarea adevarului lui Isus. Ei
spun alaturi de regele David…”Dragostea ta este mai buna decat viata”. Ei au gasit o mare comoara si
sunt dispusi sa dea tot pentru a avea aceasta comoara si a o promova. Ce se intampla cu oamenii acestia?
“oricine isi va pierde viata din pricina Mea si din pricina Evangheliei, o va mantui.”(Marcu 8:35)
Daca vrei sa-l urmezi pe Isus nu te gandi la o viata confortabila. Asteapta-te la suferinta.
Asteapta-te la vremuri de dezamagire si tradare. Astepta-te ca Dumnezeu sa te cheme si sa te treaca prin
experiente in care vei spune… Doamne, de ce?! Si e posibil ca atunci Isus, Dumnezeu, sa nu iti ofere
niciun raspuns.
Nu te asptepta la prea multa apreciere si ﬁi pregatit de suferitna - acesta este mesajul
crestinismului.

Emanuel C. Pavel, Vancouver – Canada / www.blog.punctul.com

Summitul aliat din 2016, de la Varșovia, și agenda preﬁgurată
pentru reuniunea NATO la nivel înalt din luna iulie a acestui an, de
la Bruxelles. De asemenea, au fost împărtășite evaluări referitoare
la evoluțiile mediului de securitate regional și internațional”, a
informat Administrația Prezidențială.
Președintele Iohannis a solicitat măsuri consolidate și unitare
pe ﬂancul estic al NATO
Șeful statului a utilizat contextul acestor discuții, la care au participat
și oﬁciali NATO și reprezentanți ai Departamentului de Stat și
Departamentului Apărării din SUA, pentru a transmite ”necesitatea
ca, prin deciziile care vor ﬁ adoptate la Summitul de la Bruxelles,
din acest an, să ﬁe asigurate unitatea, coerența și consolidarea
măsurilor aliate pe Flancul Estic în cadrul posturii de descurajare și
apărare a NATO”.
Președintele a subliniat rolul important al reuniunii B9 la nivelul
șeﬁlor de stat, găzduită de țara noastră în 2015, în pregătirea
summitului NATO de la Varșovia, și a aﬁrmat că există premise
pozitive privind rezultatele întâlnirii șeﬁlor de stat B9 din acest an,
înaintea summitului NATO de la Bruxelles.

(continuare din pagina 6)

Totodată, șeful statului și-a exprimat convingerea că Summitul
NATO din 2018 va ﬁ un moment de etapă semniﬁcativ în procesul
de adaptare a Alianței la provocările și amenințările actuale de
securitate.

Rezistența noastră împotriva diavolui este întotdeauna precedată de supunere înaintea lui
Dumnezeu…

”România susține ferm o relație transatlantică solidă”

Decepții

“Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7)
Natura umană ne îndeamnă la căutarea de surogate și scurtături în umblarea noastră terestră.
Umblatul și aici și dincolo elimină prin deﬁniție umblatul cu Dumnezeu. Astfel de umblători sunt numiți
“Suﬂete prea curvare!”(vezi Iacov 4:4)
Iubite cititor, azi mai mult ca niciodată, Dumnezeu te cheamă la supunere, la smerenie și curăție.
O minte neîntinată este într-o perfectă armonie cu credința dată sﬁnților odată pentru totdeauna. În același
timp, mai mult ca niciodată, diavolul ți-a pus înainte multe și atrăgătoare alternative care apelează la
intelectul tău dar și la tendința ta de a-ți împăca în vreun fel pornirile ﬁrii cu credința în Dumnezeu. Fugi
de tot ceea ce ți se pare neroditor! Gândește-te că ziua de azi te-a adus mai aproape de linia ﬁnală, de clipa
***
întâlnirii cu Făcătorul tău.

ROMANIANTIMES

Președintele României a reaﬁrmat susținerea fermă a țării noastre
pentru o relație transatlantică solidă, condiție fundamentală pentru
securitatea europeană și cea a regiunii.
În context, Iohannis a evidențiat importanța pe care România o
acordă Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii și
a salutat prezența la reuniunea B9 a reprezentatului american, o
dovadă în plus a angajamentului SUA față de țara noastră și de
securitatea europeană.
(continuare in pagina 9)
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Meditații creștine
IDENTITATEA

Identitatea creștinului relaționată la sănătatea ﬁzică
“Însuşi Dumnezeul păcii să vă sﬁnţească în toate şi să vă păstreze întreaga
ﬁinţă – duhul, suﬂetul şi trupul vostru – fără pată la venirea Domnului
nostru Isus Cristos.” (1 Tesaloniceni 5:23)
Omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat pe om trup, suﬂet
și duh de o complexitate și frumusețe extraordinară. Omul însă s-a răzvrătit împotriva
lui Dumnezeu ascultând șoapta celui rău și alegând neascultare. Această neascultare a
ﬁecăruia dintre noi a adus în lumea aceasta moartea atât a trupului cât și a spiritului. Dar
Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că a trimis pe Domnul Isus, singurul Lui Fiu ca să
plătească prețul păcatul nostru și să ne împace din nou cu El. Cei care L-am acceptat
pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domn personal, și ne-am dat cu totul totului tot
Lui, suntem împăcați cu Dumnezeu și avem viața veșnică. Domnul Isus a murit și a
înviat, ca noi să ﬁm eliberați de sub blestemul și puterea păcatului. Prin aceste articole
intitulate Identitatea, vreau să aduc în lumină transformarea pe care o face Domnul Isus
în viața noastră. În cele ce urmează, vom aborda subiectul sănătății și a bolii. Vom începe
de la aspectul ﬁzic și vom continua ca să înțelegem ramiﬁcațiile care se răsfrâng în toată
panorama existenței noastre pe acest pământ dar și în veșnicie.
Trupurile noastre sunt numite în Biblie “Temple ale Duhului Sfânt”. Duhul Sfânt
este a treia Persoană din Sfânta Treime, care a venit să locuiască cu cei care-L urmează
pe Domnul Isus. Printre altele, Duhul Sfânt ne învață, ne deschide mintea ca să înțelegem
Biblia, Cuvântul Sfânt a lui Dumnezeu.
Prin jertfa curățitoare a Domnului Isus noi avem părtășie liberă cu Tatăl ceresc.
Acum, trupurile noastre sunt sﬁnte și curate prin jertfa Domnului. Efortul disciplinei
pentru a ne menține sănătatea ﬁzică, emoțională și spirituală zidește în noi caracterul
Domnului Isus.
Atât cât depinde de noi trebuie să luptăm să ne menținem trupurile sănătoase.
Iată câteva motive pentru care noi trebuie să ne străduim, cât depinde de noi, să
avem trupuri sănătoase:
1. Trupul nostru aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu este Stăpânul trupului
nostru, de aceea trebuie să ne purtăm într-un mod responsabil față de trupul pe care
El ni L-a dat. Trupul, suﬂetul și duhul nostru coexistă într-o foarte strânsă legătură.
Transformarea ce s-a întâmplat în noi, atunci când L-am acceptat pe Domnul Isus, se
răsfrânge, este vizibilă, tangibilă chiar aș spune, în trăirea noastră în trup. “Căci aţi fost
cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care
sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:20).
2. Duhul Sfânt locuiește în trupul nostru. “Nu ştiţi că trupul vostru este
Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi
că voi nu sunteţi ai voştri?” (1 Corinteni 6:19). Mulți oameni aleg să nu frecventeze o
Biserică, dar asta nu înseamnă că nu pot ﬁ atinși de Duhul lui Dumnezeu prin cuvintele,
faptele și atitudinile noastră față de ei. Deasemenea noi suntem mădularele Trupului
lui Cristos pe acest pământ. Deci ca unii care purtăm dumnezeirea în trupurile acestea
muritoare trebuie să ﬁm administratori responsabili ai trupurilor noastre.
3. Suntem conlucrători – lucrători împreună cu Dumnezeu pe acest
pământ. “Căci noi suntem conlucrători cu Dumnezeu, iar voi sunteţi ogorul lui
Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.“ (1 Corinteni 3:9). Care dintre dumneavoastră dacă
aveți un angajat nu doriți ca acesta să ﬁe sănătos? Un om sănătos dă randament mult
mai mare și are mult mai multă energie decât un om bolnav. Deci dându-ne silința, cât
depinde de noi, ca să avem sănătate ﬁzică, noi vom avea o mai mare predispoziție să ne
punem la dispoziția celor care au nevoie de o mână de ajutor, un sfat sau un prieten în
necaz. În schimb, de obicei, boala ne izolează de cei din jur și ne face să ne concentrăm
toată atenția la suferința proprie, bineânțeles pentru a ne recâștiga din nou sănătatea.
4. Atunci când ne relaționăm corect la trupurile noastre, noi aducem slavă
lui Dumnezeu și cei din jur pot să-L vadă, și prin aceasta, pe Domnul Isus trăind în

noi. Noi trebuie să trăim în așa fel încât, cum spunea Apostolul Pavel: „ viaţa lui Isus să
ﬁe văzută în trupul nostru muritor” (2 Corinteni 4:11). “Deci, ﬁe că mâncaţi, ﬁe că beţi,
ﬁe că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 10:31).
Da chiar prin ce bem și mâncăm noi reﬂectăm transformarea făcută de Domnul Isus în
viața noastră. Transformarea făcută de Domnul Isus în viața noastră trebuie să ﬁe
vizibilă chiar și prin felul și cantitatea alimentație și băuturilor consumate. Aici nu este
vorba de legalism, reguli și restricții care să ne limiteze bucuria, ci dimpotrivă. Cunoscând
cadrul unei alimentații corecte, vom ﬁ eliberați ca să trăim o viață sănătoasă și cu mult
mai multă bucurie. Dar în schimb, plăcerea de o clipă a unei alimentații greșite poate ca
să aducă o viață întreagă de boală sau chiar moarte prematură.
5. Noi Îl onorăm pe Dumnezeu în trupul nostru pentru că știm cu ce preț
am fost răscumpărați.
Domnul Isus, care este Fiul lui Dumnezeu, ne-a iubit așa de mult că a murit
moartea noastră pe cruce. Cel care este Inﬁnit, Dumnezeu Atotputernic, Împăratul
Împăraților, Domnul Domnilor, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul omului și al Universului în
care trăim, ne-a răscumpărat prin Sfânt Sângele Său. Când înțelegem că Domnul Isus, s-a
umilit așa de mult, identiﬁcându-se cu noi, ca noi să ne putem identiﬁca cu El, nu putem
să facem altceva decât să răspundem iubirii Lui cu iubirea noastră. Iubirea noastră
materializată, este ascultarea de El în toate aspectele trăirii noastre în trup, pe acest
pământ.
La Cina Domnului, îmi aduc aminte de aceste cuvinte ale Domnului Isus care a
spun: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.”
(Ioan 4:24)

Împărtășindu-ne cu trupul (simbolizat prin pâine) și sângele (simbolizat
prin rodul viței) Domnului Isus, noi ne identiﬁcăm cu Domnul Isus. Am
murit împreună cu El și am înviat împreună cu El iar acum Isus trăiește în noi și prin
noi. “Am fost răstignit împreună cu Cristos şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte
în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui
Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” (Galateni 5 19b,20).
6. Dumnezeu vrea ca noi să ﬁm sănătoși.
Domnul Isus a murit atât pentru păcatele noastre cât și pentru bolile
noastre. “Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.
Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit. Dar El era străpuns
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era
peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.” (Isaia 53:4,5). “Însă Isus a înţeles aceasta
şi a plecat de acolo. După El au mers mulţimi mari de oameni. El i-a vindecat pe toţi.”
(Matei 12:5).
Domnul Isus nu a respins nici o persoană care a venit, sau a fost adusă la El,
pentru vindecare (ﬁe ea boală ﬁzică, psihică sau spirituală). ”Este vreunul dintre voi
bolnav? Să-i cheme pe bătrânii bisericii, ei să se roage pentru el şi să-l ungă cu untdelemn
în Numele Domnului.” (Iacov 5:14).
A căuta, a lupta sau a te ruga ca să ai un trup
sănătos este un lucru bun. Totuși, să nu cădem în extrema idolatrizării trupului, care este
la modă în lume, dar între noi nu ar trebui să ﬁe așa.

Trupul respectat dar nu idolatrizat
Trăirea în trup este controlată de Duhul Sfânt (pe care l-am primit odată cu
mântuirea) care ne ghidează clar prin Sfânta Scriptură. Noi nu facem un idol din trupul
nostru, punându-l pe primul loc al preocupărilor noastre.
Deși sănătatea ﬁzică este importantă, este de căutat și de dorit, nu trebuie să
pierdem din vedere scopul de a-L gloriﬁca pe Dumnezeu în trupurile noastre și nicidecum
să ne gloriﬁcăm trupurile. Trupul este trecător, supus morții sau transformării instantanee
la venirea Domnului Isus. În schimb, duhul/suﬂetul omului este veșnic. Noi trăim în
trup pentru Dumnezeu, nu trăim în trup pentru trup. Dumnezeu v-a transforma trupurile
acestea supuse bolilor și imperfecțiunilor de tot felul, în trupuri noi de slavă în care boală
sau imperfecțiuni de nici un fel nu vor mai ﬁ. Apocalipsa 21:4 spune: “El va şterge orice
lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai ﬁ. Nu va mai ﬁ nici tânguire, nici ţipăt, nici
durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”. Tot ce facem aici în trup va rezona în veșnicie.
(continuare în pagina 20)

Rubrică îngrijită de Lucia McNeff

Marea Unire de la 1918 - CRONOLOGIE (2)
(continuare din numarul trecut)

11/24 decembrie 1918 — Regele Ferdinand emite
Decretul-lege de unire a Transilvaniei cu vechea
Românie.
18/31 decembrie 1918 — Decret-lege privind unirea
Bucovinei cu România.
26 decembrie 1918/8 ianuarie 1919 — Are loc la
Mediaș, Adunarea națională a sașilor, care se declară
de acord cu actul politic înfăptuit la 18 noiembrie/1
decembrie 1918 la Alba Iulia.
28 decembrie 1918/10 ianuarie 1919 — O delegație
săsească transmite Consiliului Dirigent din Sibiu
adeziunea sașilor la actul unirii Transilvaniei cu
România.
29 decembrie 1918/11 ianuarie 1919 — Decret-lege
prin care se stabilește că locuitorii României, majori, fără
deosebire de religie, se vor bucura de toate drepturile
cetățenești și vor putea să le exercite dacă vor face

dovadă că sunt născuți în țară și sunt sau n-au fost
supuși unui stat străin.
28 iunie 1919 — Se semnează, la Versailles, Tratatul
de Pace dintre Puterile Aliate și Germania. Privitor la
România, Tratatul prevedea încetarea tuturor drepturilor,
titlurilor, privilegiilor de orice natură asupra cablului
Constanța — Istanbul, ce intră în posesia României.
Germania era obligată să renunțe la Tratatul de la
București din 24 aprilie / 7 mai 1918. În problema Dunării,
Tratatul prevedea menținerea Comisiei Europene a
Dunării și înființarea pentru traseul Brăila — Delta Dunării
până la Marea Neagră a unei Comisii Internaționale
a Dunării. Tratatul a fost ratificat de România la 14
septembrie 1920.
10 septembrie 1919 — Se semnează, la Saint —
Germain — en — Laye, Tratatul de pace între Puterile
Aliate și Austria, prin care Austria capătă configurația
teritorială de azi. Se recunoștea pe plan internațional
unirea Bucovinei cu România și a creării statelor
cehoslovac și iugoslav.
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10 decembrie 1919 — România semnează Tratatele
de pace cu Austria și Bulgaria, precum și Tratatul
minorităților, care pentru România prevede obligația de
a acorda „tuturor locuitorilor, fără deosebire de naștere,
de naționalitate, de limbă, de rasă sau de religie deplina
și întreaga ocrotire a vieții și libertății lor”.
29 decembrie 1919 — Parlamentul României votează
legile de ratificare a unirii Transilvaniei, Crișanei,
Maramureșului, Banatului, Bucovinei și Basarabiei
cu România.
4 iunie 1920 — Se încheie, la Trianon, Tratatul de pace
între Puterile Aliate și Asociate și Ungaria. Recunoașterea
pe plan internațional a Unirii Transilvaniei, Banatului,
Crișanei și Maramureșului cu România, a Slovaciei și
Ucrainei Subcarpatice cu Cehoslovacia, a Croației,
Sloveniei și părții de vest a Banatului cu Serbia etc.
(intră în vigoare la 25 iulie 1921).

***
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Cultură
Note, stări, zile
de Andrei PLEȘU
oamenilor de bine. E posibil ca dictatura
comunistă să ﬁe şi explicaţia diﬁcultăţilor
survenite, în juneţea dlui Tăriceanu,
de-a lungul formaţiei sale intelectuale
şi profesionale. În liceu, persecutat de
dictatură, a fost un elev obosit şi trist.
În clasa a XI-a avea 5 la română (gramatica
română îl chinuie încă şi azi), 6 la chimie,
4 la biologie, 4 la matematică. La ﬁzică
a rămas şi corigent, ceea ce nu lăsa să se
întrevadă viitoarea lui carieră de inginer…
3 februarie 2018. O staﬁe bîntuie pe sub
fruntea dlui Călin Popescu Tăriceanu:
comunismul! E referinţa care îi vine prompt
pe buze cînd vrea să „înﬁereze“ pe cineva.
Preşedintele ţării, dl Iohannis, e, de pildă,
pentru şeful Senatului nostru, „comunist în
ﬁbra lui cea mai puternică“.
Vrea să readucă în funcţie sistemul
represiv de tip bolşevic! După vizita dlui
Timmermans, memoria dlui Tăriceanu
e, din nou, răscolită de spectrul vechiului
regim. Unii comentatori – spune domniasa – au avut, faţă de demnitarul european,
aceeaşi atitudine pe care o aveau lingăii
de pe vremuri cînd venea în vizită Nicolae
Ceauşescu. E evident că dl Tăriceanu e
marcat, în mai mare măsură decît noi
ăştilalţi, de trauma totalitară. Nu se poate
contesta, de altfel, că a crescut lîngă un
tată vitreg (Dan Amadeo Lăzărescu),
vechi liberal, prizonier politic în închisorile
Securităţii şi obligat, ulterior, să se umilească
colaborînd cu criminala instituţie. Toţi
ştim cît de greu trăiau, pe atunci, familiile

La Facultatea de Hidrotehnică s-a dovedit
la fel de oprimat suﬂeteşte: a rămas repetent
în anul II şi n-a reuşit să se distingă (cu
note de 10!) decît la orele de „Atelier“
şi „Practică în producţie“. E drept, şi-a
dovedit înzestrarea mai specială obţinînd,
în anul IV, nota 8 la „Socialism ştiinţiﬁc“,
o interesantă anticipare a viitoarelor lui
simpatii de stînga.
Pînă în 1989 s-a opus comunismului
„rezistînd“ prin inginerie (ca alţii „prin
cultură“) şi prin niţeluş modeling, sub
bagheta celebrei Zina Dumitrescu. Abia
după 1989 a asumat o identitate „de
dreapta“, liberală, şi a navigat, cu mare
subtilitate ideologică, printre „meandrele“
autohtone ale „concretului“ politic. A fost şi
pro-Băsescu şi anti-Băsescu, şi pro-Ponta şi
anti-Ponta (respectiv pro-Dragnea) şi proCrin Antonescu şi anti-Crin Antonescu. A
inventat o nouă doctrină liberală, printr-o
îndrăzneaţă sinteză între liberalismul
clasic, socialismul postcomunist şi
„conservatorismul“ postsecurist (PC Dan
Voiculescu).

Privind retrospectiv, dl Tăriceanu ar trebui
să recunoască, totuşi, că a avut şi niţel
noroc cu „evenimentele“ din decembrie
1989: a ajuns pe prima scenă a ţării fără
să aibă de raportat mari isprăvi, a devenit
campionul „bileţelului roz“, stă, cu 6-8%
din voturi, în poziţia omului nr. 2 din stat
şi vorbeşte româneşte cu un uşor accent
de „fără frecvenţă“. Mai-mai că îţi aduce
aminte de unii demnitari comunişti… Pe de
altă parte, dacă ar ﬁ fost acuzat, pe vremuri,
de „mărturie mincinoasă“, n-ar ﬁ apucat să
se războiască nici cu Justiţia, nici cu „statul
paralel“. Ar ﬁ fost, mai întîi, încarcerat şi,
eventual, pus să semneze vreun angajament
de… loialitate. Aşa, stă fudul la guvernare
şi dă de pămînt cu cei care-l acuză. E un fel
de martir fără martiraj, un fel de Havel fără
disidenţă, un fel de ideolog fără ideologie.
Pe scurt, un spectaculos ambalaj. De-aia şi
mor, probabil, doamnele după elegantele
lui costume…
5 februarie 2018
Ştiaţi că, peste vreo lună, România e oaspete
de onoare la marele Tîrg Internaţional de
Carte de la Leipzig? Păi, nu prea aveaţi
cum să ştiţi, dacă nu citiţi presa germană,
care e deja plină de articole pe această
temă. Nu demult, 20 de gazetari nemţi
au vizitat România, ca să pregătească
mediatic evenimentul. Organizatorii străini
au trecut, oricum, prin momente grele: de
peste doi ani se străduiesc să pună bazele
unei colaborări eﬁciente cu autorităţile
româneşti.
Au luat la rînd ﬁecare nou ministru al

strigăt impotriva păgânizarii „tărilor
creștine”, unde creștinismul devine în
procent crescând doar o formă, fără
substanța.

are fața scunsă în pătură, dar gleznele,
neacoperite, au spărturi neobijnuite care
ne trimit la identitaea precisă a lui Isus din
Nazaret.
Aspectul social al sculpturii are intenția
de a ridica demnitatea săracilor si acelor
fară adăpost. „Homles Jesus” este un

Cultura e, oricum, tratată la noi ca un
ornament periferic. Dacă faci inventarul
emisiunilor şi rubricilor culturale dedicate
de televiziuni şi ziare artelor (plastică,
muzică, arhitectură), literaturii, ideilor, te
sperii. Nu ni se oferă decît gherilă de partid
şi bîrfă de cartier rău-famat. TVR Cultural
e desﬁinţat, emisiunea dnei Mirela Nagâţ
e scurtată, artiştii sînt prezenţi mai curînd
în dezbateri politice. Şi de pretutindeni
auzim o limbă română stîlcită de ignoranţă
şi proastă creştere. Dar nu-i nimic! Vine
Centenarul şi o să arătăm noi mapamondului
de ce sîntem în stare…
8.03.2018 /dilemaveche.ro

Homless Jesus

„HOMELESS JESUS”

In Fața bisericii „ Peter & Paul Jesuit
Catholic Church” Jefferson Avenue, peste
drum de Renaissanse Center, în Detroit, Mi.
este montată o sculptură a canadianumlui
Timothy Schmalz, găzduită de mai multe
orașe mari ale lumii. -„Homless Jesus” ...O
bancă obișnuita , pe care dorme un Om
invelit într-o pătură; semniﬁcativ, Omul

Culturii, ﬁecare nou preşedinte al Institutului
Cultural Român şi nu pot ﬁ siguri că ceea ce
au negociat cu unul rămîne valabil şi pentru
ceilalţi. De regulă, în asemenea impozante
momente, ﬁecare ţară invitată cu titlu de
onoare îşi trimite la ceremonie reprezentanţi
de vîrf. În 1998, ultima dată cînd România
a mai fost în această situaţie, au participat
la lansarea Tîrgului preşedintele ţării şi
ministrul de Externe. De data aceasta,
preşedintele ţării s-a declarat indisponibil.
La fel, ministrul Culturii. În ultima clipă,
s-a decis – slavă Domnului! – să ﬁe prezent
măcar ministrul de Externe. Dar subiectul
nu e interesant pentru presa locală. S-ar
zice că administraţia de stat şi mass-media
nu văd, într-o astfel de împrejurare, decît un
fel de şuşanea provincială, fără relevanţă,
fără obligatoriul nimb de „breaking news“.
Vorba lui Pristanda: „Altele avem noi în
suﬂetul nostru!“

In bronz a-nghețat, un strop de scriptură,
„Cuvântul dintâi” ce-n Om sa-ntrupat.
Cu fața ascunsă sub pătura sură
Doarme pe-o bancă, de toți alungat.
Talpile goale n-au unde s-ascunde
Lumina lumină pe gleznele Lui,
Negre spărturi de rane afunde,
Săpate cândva de ciocane și cui !

Isus ne este prezentat în Scripturi ca și
Unul care se identiﬁcă cu neînsemnații
si neștiuții lumii noastre cu bolnavii și
saracii, cu cei din inchisorile lumii...

Pe bancă, în patura Lui inveliți,
S-ascunde o lume de grijuri și jale,
Bolnavi și lipsiți, anonimi osteniți,
Au gleznele sparte pe drumuri în Vale.

„ am fost gol și M-ați imbrăcat, am
fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am
fost în temnița si ați venit pe la Mine....
Adevărat va spun ca oridcâteori ați
făcut aceste lucruri unuia din cei mai
neînsemnați frati ai Mei, Mie mi le-ați
făcut.”
( Mat 25: 36,40)

Iar fața ascunsă-n a bronzului taine,
E-a mea, ori a ta, sau e fața oricui.
Isus îmbrăcând ale omului haine,
Din ranele noastre-a făcut rana Lui.
Căutînd un sălaș, pe la uși cu zăvoare,
Din poartă în poartă de noi alungat,
Lăsând cerul Lui de har și splendoare,
Isus, pe o bancă în parc... a-nghețat.

Florian Guler, Troy, Mi.

Președintele României s-a întâlnit cu
miniștrii Apărării din țările B9

NATO-UE, precizând că demersurile de consolidare a rolului Uniunii Europene în
domeniul apărării trebuie să se deruleze în complementaritate cu NATO. Astfel, vor ﬁ
evitate duplicările inutile și se vor putea face eforturi conjugate în domenii de interes
comun.

(continuare din pagina 7)

”România rămâne un aliat credibil, care își menține angajamentele în spiritul
dezideratului de partajare echitabilă a responsabilităților (burden sharing), atât în ceea
ce privește alocarea celor 2% din PIB sectorului apărării și dezvoltarea de capabilități,
cât și contribuția națională la misiuni și operații” a transmis președintele, în contextul
în care ministrul Mihai Fifor a prezentat rezultatele angajamentelor României pentru
securitatea NATO, anunțând că 40% din fondurile alocate bugetului Apărării au fost
cheltuite pentru înzestrare și dezvoltare militară.
De asemenea, Președintele României a reiterat necesitatea dezvoltării cooperării

Țările de pe ﬂancul estic susțin consolidarea prezenței NATO. Reprezentanții NATO și
SUA au apreciat eforturile României
Miniștrii apărării, respectiv șeﬁi delegațiilor ministeriale ai statelor aliate din Flancul
Estic, au împărtășit evaluările Președintelui Klaus Iohannis și au evidențiat utilitatea și
relevanța Formatului B9. De asemenea, au transmis puncte de vedere similare privind
agenda Summitului NATO de la Bruxelles, punând accent pe necesitatea continuării
eforturilor de consolidare a Prezenței Înaintate pe Flancul Estic, pentru creșterea
eﬁcienței acesteia.

ROMANIANTIMES

(continuare in pagina 20)
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VLADIMIR TISM}NEANU
File din istoria onoarei în Europa de Est
umană, ei și-au anunțat intenția de a
constitui o organizație liberă de controlul și
supravegherea partidului... O nouă strategie
a fost apoi inventată de către comuniști.
În loc să accepte cauzele politice ale
protestului studențesc, aceștia au preferat
să dea vina pe mitologicul spectru „sionistrevizionist” pentru a ﬁ pus gaz pe focul
nemulțumirilor. Naționalismul deșănțat
a inundat apoi organele de presă oﬁciale,
care nu s-au abținut de la a folosi clișee
similare celor naziste în atacurile lor la
adresa studenților și intelectualilor critici.

Mișcarea din martie 1968 din Polonia a
reprezentat sfârșitul iluziei lirice legată de
capacitatea partidului de auto-transformare.
A fost rebeliunea unei generații care nu se
mai identiﬁca pe sine cu valorile corupte
și corupătoare ale clasei conducătoare.
Deși studenții au avut grijă să-și proclame
atașamentul față de socialismul cu față

Există numeroase fotograﬁi din epocă,
în alb și negru, care surprind oameni
fugind din calea poliției comuniste în
apropierea Universității din Varșovia, în
timpul tulburărilor respective. Protestele
studențești din 1968 din Polonia s-au sfârșit
printr-o campanie antisemită condusă de
regimul comunist, care a dus la exodul

unui număr estimat de 15.000 de evrei din
această țară.
Așadar, în urmă cu 50 de ani, un regim
Gomułka decrepit i-a etichetat și
persecutat pe protestatari drept o „forță
anti-socialistă”. Jacek Kuroń (1934–2004)
și Adam Michnik (n. 1946) erau prieteni
apropiați, iar ideile lor, inspirate într-o
foarte mare măsură de revizionismul
marxist al lui Leszek Kołakowski, au jucat
un rol crucial în revolta studențească de
la Universitatea din Varșovia. Legat de
liderul comunist, trebuie spus că au existat
cel puțin trei Władysław Gomułka: primul
— lider și principal ideolog al rezistenței
comuniste anti-naziste (a publicat, pe
1 martie 1943, Pentru ce luptăm?), l-a
sﬁdat pe Stalin în 1947 și a fost plasat în
arest la domiciliu vreme de câțiva ani; al
doilea — l-a sﬁdat pe Hrușciov și s-a jurat
să urmeze propria lui viziune socialistă

cu față poloneză. Al treilea — a făcut un
pact dezgustător și disperat cu antisemiții
și a trădat, în propriu-i detriment, toate
promisiunile din octombrie 1956...
Pentru cei care vor să înțeleagă semniﬁcațiile
esențialului an 1968, le recomand, din
nou, volumul editat și publicat de mine
la CEU Press în 2011, Promises of 1968.
Crisis, Illusion and Utopia, o carte care
rămâne — sper eu — o sursă intelectuală și
politică semniﬁcativă. Am recitit in aceste
zile capitolul Irenei Grudzińska-Gross
despre revolta studențească din martie ’68
de la Universitatea din Varșovia („Spoiled
Children, Marxists, and Jews”) și îl găsesc
mereu la fel de iluminant cu privire la
disputele morale și istorice care încă au loc,
în zilele noastre, în Polonia...
europalibera.org/ 12.03.2018

Concepția bolșevică a politicului
Pentru Lenin, soarta revoluției comuniste anticipate de Karl Marx depindea de maturitatea
și voința politică a partidului revoluționar. Când Lenin și-a început cariera politică, socialdemocrații din lumea întreagă erau reuniți în cea de-A Doua Internațională. Marxismul
acestei asociații internaționale respingea mijloacele revoluționare de răsturnare a ordinii
stabilite și accentua rolul reformelor evolutive, graduale. Lenin însă considera că această
abordare este prea moderată. El credea că stânga ca atare, clasa muncitoare nu se va
angaja niciodată într-o mișcare revoluționară totală pentru distrugerea capitalismului.
La fel ca Marx, el vedea revoluția proletară ca pe un fenomen global, dar a modiﬁcat
anumite principii de bază ale teoriei marxiste.
Tot Lenin a observat pasivitatea muncitorilor din țările cu industrie avansată și a explicat-o
ca ﬁind abilitatea burgheziei de a coopta clasa muncitoare în sistem. Potrivit lui, burghezia
reușise să-i corupă ideologic pe proletari și partidele lor. Era, prin urmare, importantă
crearea unui nou tip de partid politic care să refuze orice înțelegere (complicitate) cu
forțele dominante existente și care să-și exercite, în cele din urmă, puterea politică
exclusivă. Pentru Lenin, o organizație revoluționară bine sudată, strâns unită și organizată,
structurată pe model militar, era necesară pentru a induce conștiința revoluționară la
nivelul proletariatului și a-i conduce pe muncitori în lupta revoluționară.

Partidul era întruparea logicii istoriei și susținătorii lui trebuiau să-i ducă la îndeplinire
ordinele fără ezitare sau rezerve. Disciplina, păstrarea secretelor și ierarhia rigidă erau
esențiale pentru un astfel de partid, mai ales în condiții de clandestinitate (cum se întâmpla
în Rusia). Principalul rol al partidului era să trezească conștiința de sine proletară și să
insuﬂe doctrina (credința) revoluționară unui proletariat prea puțin conștient. În loc să se
bazeze pe dezvoltarea spontană a conștiinței în rândurile clasei muncitoare, leninismul
vedea în partid agentul catalizator al cunoașterii revoluționare, al voinței și al capacității
de organizare a maselor exploatate: „Fără o teorie revoluționară nu poate exista mișcare
revoluționară.” Leninismul adăuga la recunoașterea importanței propagandei ideologice
accentul asupra organizației revoluționare care era sacralizată drept stâlpul practicii
revoluționare. Lenin este cel care a impus aura partidului de tip nou, care a devenit
o trăsătură a politicii radicale a secolului XX. Partidul era agentul istoric, pentru că îi
aducea laolaltă pe revoluționarii profesioniști, pe aceia care, reunindu-și abilitățile de
acțiune și gândire, au recâștigat — vorba lui Igal Halﬁn —„grația unei ﬁințe originare
armonioase”.
Absolutismul ideologic, sacralizarea țelului ﬁnal, suspendarea facultăților critice și cultul

CAMPANIE DE INFORMARE
Consulatul General al României la Los Angeles vă informează că Ministerul Afacerilor Externe, prin
Departamentul Consular și Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală de Pașapoarte, au
inițiat implementarea unui sistem de atenționare a cetățenilor români cărora le expiră pașapoartele
simple electronice.
Notiﬁcarea se realizează prin intermediul mesajelor scurte de tip SMS, transmise pe numerele de
telefon furnizate de către cetățeni la depunerea ultimei cereri de pașaport. Pentru numerele de telefon
din străinătate, textul mesajului va ﬁ următorul: “Pașaportul dvs. va expira în curând (sau, după
caz, a expirat). Pentru reînnoire, programați-vă online pe epasapoarte.ro (România) sau econsulat.ro
(străinătate). Dep.Consular MAE “
Proiectul de notiﬁcare prin SMS se derulează în cadrul campaniei publice de informare și conștientizare
a cetățenilor români pe tema documentelor de călătorie și este menit să le atragă acestora atenția cu
privire la necesitatea veriﬁcării din timp a valabilităţii pașaportului deținut, precum și a posibilității de
a solicita eliberarea documentului pe tot timpul anului, nu doar pe perioada lunilor de vară.
Campania reiterează facilitățile puse la dispoziţia cetăţenilor români de a se programa online prin
intermediul portalului www.econsulat.ro (în străinătate) și site-ul www.epasapoarte.ro (în țară).
Ca parte a campaniei de informare, a fost redactat și transmis un comunicat comun de presă MAEMAI, ﬁind realizat și un material de promovare a acestui demers, care a fost postat pe pagina de
Facebook a Departamentului Consular: https://www.facebook.com/DepartamentulConsular/.
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Un nou Consulat Onoriﬁc al României la
Hartford, statul Connecticut
Vă aducem la cunoştinţă că a fost înﬁinţat Consulatul Onoriﬁc al
României la Hartford, statul Connecticut, în funcţia de consul onoriﬁc
ﬁind numită doamna Dana Roxana Bucin. Datele de contact ale noii
reprezentanţe onoriﬁce sunt următoarele:
- Adresa: 185 Asylum Street, 29th Floor, Hartford, CT 06103;
- Telefon: (001) 860-240-6081;
- Fax: (001) 860-240-5867;
- Email: ctroconsul@gmail.com.
Lista completă a consulatelor onoriﬁce ale României care funcţionează
pe teritoriul SUA poate ﬁ consultată accesând pagina de internet a
Ambasadei României la Washington, la adresa http://washington.mae.
ro/node/225.
Consulii onoriﬁci îndeplinesc atribuţii consulare care nu implică
exercitarea autorităţii de stat. Oﬁciile consulare de carieră sunt cele
care au atribuţii care implică exercitarea autorităţii de stat: acordarea
cetăţeniei, vize şi paşapoarte, documente de stare civilă, transmiteri de
acte judiciare şi extrajudiciare, etc. Mai multe detalii privind atribuțiile
consulilor onoriﬁci pot ﬁ accesate aici: http://www.mae.ro/node/1871.

SACRAMENTO

Festivalul International “Martisor” la Sacramento

THE AMERICAN ROMANIAN ACADEMY
OF ARTS AND SCIENCES

Anul acesta, Festivalul International “Martisor” s-a
tinut la DOLCE VITA Banquet Hall. Inca de la intrare, te
primea o scena romaneasca, denumita Casa mare, scena
care a fost amenajata special pentru acest spectacol cu atata
dragoste de Mariana Mikesell, Denis Vacarita, Veaceslav
Dragomir si Aurica Kirkwood.
Organizatorii Festivalul International “Martisor” au
fost Natalia Gladkov si George Kulya, Sponsorul principal
al festivalului a fost Dario, care a gazduit si prima seara de
Martisor la Castello Di Amorosa din Napa Valley.
Specacolul din Sacramento a fost sustinut de cantareti
romani si moldoveni, si de grupuri de dansatori si formatii
de muzica instrumentala. Anisoara Morosanu si Vasile
Morosanu,au fost interpreti veniti tocmai din Moldova,
iar sunetul si video a fost asigurat de Ghenadie Morosanu.
Romen Guitar Duo format din Vadim Kolpakov si Alex
Gordez ne-au incantat cu chitarele lor si muzica gipsy
si clasica. Partea favorita a multor oaspeti a fost cand
dansatorii din grupa Veselka (care inseamna Veselie) din
Ukraina au dansat 2 dansuri populare: unul din partile
Cernautului numit Hopak si unul din zona Polissie.
Grupul este format din 14 baieti si fete in varsta de 9-12
ani care frecventeaza o data pe saptamana cercul de dansuri
populare ucrainesti. Grupul este condus de artistii George
si Irina Arabagi. Tot sub conducerea lor, grupul de dansuri
populare moldovenesti numit Hora danseaza de aproape
3 ani si participa la festivalurile internationale din zona. In
premiera, s-a lansat pe scena si Mihaela Mititelu, o fetita
din comunitatea moldovenilor din Sacramento, care ne-a
incantat cu vocea ei.
Abigaila Budac ne-a incantat si de aceasta data cu
vocea ei atat de indragita de noi toti, interpretand melodii
din repertoriul universal. Formatia 3Sud Est, aflata in
turneu in America, a incununat spectacolul martisorului cu
o performanta cu adevarat incendiara, ridicand publicul in
picioare pe tot parcursul spectacolului lor.
Inchei cu un gand cald si o urare de la Aurica
Kirkwood: “Cu atingeri dulci pe suflete de martisoare, pe
aripi tandre de bun venit de primavara ne adunam noi toti
cei de la alt colt de pamant la un parfum de ghiocei, la un
cant scump, durut, ravasitor si dorit ca sa le spunem lumii
intregi ca primavara e in noi si tot ce ne e lasat de parinti e
in inimile noastre! Martisor Fericit, dragii nostri!”

Ruxandra Vidu
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UNIREA BASARABIEI CU REGATUL ROMÂNIEI
Basarabia (a\a cum fusese definit] în cadrul administra[iei [ariste în 1812 la Tratatul de
la Bucure\ti) s-a constituit ca Republic] Democrat] Moldoveneasc] la sfâr\itul anului
1917, proclamându-\i întâi autonomia în cadrul Republicii Ruse, apoi, dup] Revolu[ia
din Octombrie, independen[a fa[] de Rusia bol\evică \i, dup] câteva luni, la 27 martie/9
aprilie 1918 unirea cu Regatul României, în cadrul c]ruia a constituit o provincie.
Aceast] stare a durat timp de 22 de ani pân] la 28 iunie 1940 când un ultimatum
al guvernului sovietic, care urm]rea punerea în aplicare a pactului Hitler-Stalin a fost
adresat României, cerând cedarea Basarabiei c]tre Uniunea Sovietică. România a
cedat \i dup] 48 de ore Basarabia a fost ocupată de Armata ro\ie, administra[ia \i
Armata Română retrăgându-se, într-un haos dramatic, la vest de râul Prut.
Prin Tratatul de la Bucure\ti din 1812, partea situat] la r]s]rit de Prut a Principatului
Moldovei a intrat în componen[a imperiului Rusiei. Din acel moment, au intrat în
concuren[], pentru locuitorii acestui [inut formând gubernia Basarabiei, dou] concep[ii
identitare potrivnice : « românismul » care promova unirea politic] \i cultural] a tuturor
vorbitorilor graiurilor est-romanice indiferent de împ]r][iile ale căror supu\i erau
(Imperiul Habsburgic, Imperiul Rus sau Imperiul Otoman), \i « moldovenismul » sus[inut
de autorit][ile ruse\ti, care promova deosebirea \i desp]r[irea cultural] \i politic] a
vorbitorilor graiurilor est-romanice supu\i ai « {arului tuturor Rusiilor », de ceilal[i. Unirea
Basarabiei cu România votat] la data de 27 martie (9 aprilie) 1918 de c]tre Sfatul {]rii,
(parlamentul Republicii Democratice Moldovene\ti) reprezint] concretizarea \i biruin[a
mi\c]rii « româniste » din acest [inut.
În detaliu, dup] Revolu[ia din Februarie \i încetarea ostilit][ilor dintre Rusia \i Puterile
Centrale, în Basarabia au fost convocate numeroase adun]ri \i congrese ale
reprezentan[ilor diferitelor clase sociale sau organiza[ii profesionale pentru discutarea
viitorului []rii. În perioada 6 – 7 februarie 1917, a fost convocat un congres al
reprezentan[ilor locuitorilor de la sate, care a votat o mo[iune care a cerut autonomia
\i formarea unei adun]ri legislative. Au urmat alte congrese: ale clerului, înv][]torilor
\i ale solda[ilor, cu toate cerând autonomia pentru fosta gubernie. La 3/16 martie
1918, Adunarea general] a zemstvei din B]l[ii cerea “unirea Basarabiei cu regatul
României”. O mo[iune asem]n]toare a votat la 13/26 martie \i zemstva din Soroca.
Pe de alt] parte, în Sfatul {]rii, deputații minoritari au cerut la 16/29 martie arestarea
celor din zemstve care au votat unirea, ceea ce a obligat Consiliul Director s] interzic]
zemstvelor adoptarea unor astfel de moțiuni.
În aprile 1917, a fusese creat Partidul Na[ional Moldovenesc, sub pre\edin[ia lui Vasile
Stroescu, printre membrii de frunte aflându-se Paul Gore, Vladimir Her[a, Pantelimon
Halippa, Onisifor Ghibu \i Daniel Ciugureanu. Partidul, care milita la începuturile sale
pentru autonomia Basarabiei, avea ca organ de pres] ziarul Cuvânt moldovenesc, la
apari[ia c]ruia a avut o important] contribu[ie un num]r de refugia[i din Transilvania \i
Bucovina.
Pe 16 iulie 1917, comitetul central ost]\esc din Chi\inău a hot]rât crearea unui consiliu
al provinciei (dup] modelul sovietelor), care avea s] emit] o Propunere de lege pentru
autonomie na[ional] \i teritorial]. Pe 4 septembrie, acest comitet publica propriul s]u
ziar, Soldatul român, avându-l ca director pe Iorgu Tudor.
În acela\i timp, Adunarea Na[ional] Ucrainian] decreta c] Basarabia este parte a Ucrainei,
ceea ce a dus la solicitarea de c]tre moldoveni a protec[iei la Guvernul provizoriu rus de
la Petrograd . În detaliu, într-o not] din 16/29 martie 1918 a autorit][ilor ucrainene se ar]
ta c] în partea de nord a teritoriului Basarabiei locuiesc ucraineni, iar în cea de sud (între
gurile Dun]rii \i Nistrului \i litoralul M]rii Negre) ei au o majoritate relativ].
În perioada 23–27 octombrie 1917, consiliul ost]\esc a proclamat autonomia Basarabiei \i
formarea Sfatulu {]rii ca organ legislativ. Au fost ale\i 44 de deputa[i din rândurile solda[ilor,
36 de deputa[i din partea []ranilor, 58 de deputa[i fiind ale\i de comisiile comunale \i ale
[inuturilor \i de asocia[iile profesionale. Din totalul de 156 deputa[i, 105 erau moldoveni, 15
ucrainieni, 14 evrei, 7 ru\i, 2 germani, 2 bulgari, 8 g]g]uzi, 1 polonez, 1 armean \i 1 grec.

Prima \edin[] a Sfatului {]rii a avut loc la data de 21 noiembrie/4 decembrie 1917 \i
a fost ales ca pre\edinte Ion Incule[. Deputa[ii moldoveni majoritari în Sfatul {]rii au
proclamat înfiin[area unei Republici Democratice Federative Moldovene, între Prut
\i Nistru. În decursul existen[ei sale, Sfatul {]rii s-a întrunit în dou] sesiuni (cu 83 de
\edin[e plenare \i dou] \edin[e particulare). Prima sesiune a fost preg]tit] de Biroul
de organizare al Sfatului {]rii \i s-a desf]\urat în perioada 21 noiembrie 1917 - 28
mai 1918.
În contextul pr]bu\irii Imperiului Rus, anarhia \i violen[a trupelor ruse\ti în debandad]
a determinat Sfatul {]rii s] cheme, în 13 ianuarie 1918 armata român] în Basarabia,
pentru a pune cap]t jafului. Sovietul bol\evic din Chi\in]u, aflând despre chemarea
trupelor române, a declarat c] nu se va mai supune Sfatului {]rii \i a anun[at o prim]
pentru capetele conduc]torilor guvernului Republicii. Pân] la urm] îns] bol\evicii au fost
nevoi[i s] p]r]seasc] Basarabia. La 24 ianuarie/6 februarie 1918, Sfatul {]rii, reînfiin[at,
a declarat independen[a Republicii Moldova, iar la 27 martie/9 aprilie, majoritatea
moldoveneasc] din Sfatul {]rii a votat unirea cu România, în anumite condi[ii.
La începutul lunii martie 1918, o delega[ie a Sfatului {]rii, compus] din Ion Incule[,
Pantelimon Halippa \i Daniel Ciugureanu a venit la Ia\i, având o discu[ie cu noul
prim-ministru Alexandru Marghiloman. În întrevederea cu delega[ia de la Chi\in]u,
Marghiloman le-a cerut reprezentan[ilor Sfatului {]rii s] se pronun[e asupra unirii,
subliniind faptul incapacit][ii Basarabiei de a subzista singură. Halippa \i Ciugureanu
au fost pentru, dar Incule[ a cerut un r]gaz de reflec[ie de 24 de ore. În acest timp,
Marghiloman s-a întâlnit cu mini\trii []rilor aliate, afla[i la Ia\i. Ministrul italian baron
Carlo Fasciotti a fost evaziv, Sir George Barclay, ministrul britanic, a declarat c] Marea
Britanie nu se va opune unirii, Charles Vopiĉka, ministrul american, a fost \i el de
acord cu actul unirii, iar Contele de Saint-Aulaire, ministru la Lega[ia francez] a cerut
ca unirea s] se realizeze cât mai repede. Marghiloman a discutat problema unirii \i
cu diploma[ii Puterilor Centrale. La 12/25 martie 1918, el noteaz]: “Conversa[ie cu
Richard von Kühlmann. Tratez chestiunea Basarabiei; el promite mân] liber], dar
s] nu-i facem dificult][i cu Ucraina”. (Alexandru Marghiloman, Note politice, vol. III,
1995, p. 114). La 22 martie/4 aprilie a avut loc \edin[a guvernului în care s-a luat în
dezbatere \i problema Basarabiei. “Aduc la cuno\tin[], scrie Marghiloman, că o depe\]
a lui Horstmann îmi confirmă mâna liber] din partea lui Kühlmann. Entuziasm din partea
generalului Hârjeu, Mehedinți, Săulescu” (Marghiloman, Note politice, 1995, p. 120).
În 26 martie/8 aprilie 1918, premierul Marghiloman s-a deplasat la Chi\in]u, înso[it de
generalul Constantin Hârjeu, ministru de r]zboi, \i de al[i demnitari, unde a fost primit
cu onoruri de autorit][i.
Pân] la \edin[a din 27 martie 1918 a Sfatului {]rii, comitetele [inuturilor din B]l[i,
Soroca \i Orhei au fost consultate în privin[a Unirii cu Regatul României. La \edin[a
solemn] a Sfatului {]rii din 26 martie a fost prezent \i Marghiloman care a rostit un
discurs în care a reliefat necesitatea unirii. Dup] discurs, Marghiloman a p]r]sit sala,
l]sând Sfatul {]rii s] delibereze asupra propunerilor guvernului român.
În numele Blocului Moldovenesc, deputatul Ion Buzdugan a dat citire declara[iei prin care
se propunea unirea, documentul fiind citit \i în limba rus] de deputatul Vasile Cijevski.
Pe 27 martie, Sfatul {]rii a votat prin vot nominal deschis în favoarea Unirii cu România,
declara[ia Sfatului {]rii men[ionând c]: “Republica Democratic] Moldoveneasc]
(Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagr] \i vechile grani[e cu
Austria, rupt] de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în
puterea dreptului istoric \i dreptului de neam, pe baza principiului c] noroadele singure
s]-\i hot]rasc] soarta lor, de azi înainte \i pentru totdeauna SE UNE|TE CU MAMA
SA, ROMÂNIA”. În numele Sfatului {]rii, Declara[ia Unirii a fost semnat] dee[Ion
Inculeț, pre\edinte, Pan Halippa, vicepre\edinte \i Ion Buzdugan, secretar.

Rubrică îngrijită de Lucia McNeff

Publicația Romaniantimes dedică una din pagini a ﬁecărei luni ale anului 2018 aniversării
Centenarului României, reținându-vă atenția la evenimentele cele mai semniﬁcative care s-au
petrecut în anul Marii Uniri.
Vă așteptăm cu sugestii ale materialelor de publicat conținând evenimente ale anului 1918.
Planiﬁcăm a sărbători împreună Ziua Marii Uniri, Sâmbătă, 1 Decembrie 2018.
Vă rugam să adesați sugestiile dumneavoastră grupului de inițiativă,
pentru metropola PORTLAND – VANCOUVER:
Andreea Bodea (503.784.6169), George Horga (503.421.8643), Persida Stana (503.803.8085),
Nelu Ciorba (503.708.3384)
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A murit chiar și Billy Graham
Luna trecută, pe data de 21 februarie, s-a stins din viață cel care a fost Billy Graham
sau William Franklin Graham Jr. (7 noiembrie 1918 - 21 februarie 2018) care a fost probabil
cel mai cunoscut evanghelist american al secolului 20 sau cum spunea unul dintre autorii
biograﬁei lui Billy, “printre cei mai inﬂuenți conducători creștini” ai secolului XX. Acesta
a fost o ﬁgură creștină evanghelică proeminentă și pastor baptist din așa zisa “Centrura
Biblică” din partea de sud a Statelor Unite.
Centura Biblică (Bible Belt) este un termen care se referă la o regiune socialconservatoare a Statelor Unite, centrată în secțiunile sud-estice și sudice. Cea mai populară
religie practicată în aceste domenii este protestantismul evanghelic. Această practică
religioasă inﬂuențează puternic credințele politice și practicile sociale ale culturii americane.
De exemplu, oamenii care trăiesc în acestă regiune, se mândresc cu o pondere mai mare a
frecventării bisericii și un procent mai scăzut de aﬁliere non-religioasă decât restul Statelor
Unite.
Această regiune se aﬂă în sud-estul și sud-centrul Statelor Unite. Această regiune
include cea mai mare parte din Texas, Alabama, Tennessee, Carolina de Nord, Carolina de
Sud, Missouri, Kansas, Mississippi, Oklahoma și Kentucky, precum și zonele de sud din
Ohio, Illinois și Indiana și zonele centrale din Virginia de Vest și Virginia. În aceste state,
cea mai practicată religie poate ﬁ împărțită în aproximativ 24 de denominațiuni protestante
fundamentale, inclusiv metodiști, baptiști sudici și evanghelici. În timp ce zonele urbane au
o probabilitate mai mare de a raporta o aﬁliere mai puțin religioasă decât zonele rurale, mai
multe studii au arătat că acest lucru nu poate ﬁ cazul în Centura Biblică. Cele mai religioase
orașe din Centura Biblică includ: Chattanooga și Knoxville (Tennessee), Charleston (Virginia
de Vest), Charlotte (Carolina de Nord), Jackson (Mississippi), Lynchburg, Birmingham
și Huntsville, Shreveport, și Springﬁeld (Missouri). Aceste orașe sunt uneori denumite
“cataramele” Bibliei.
Nu l-am cunoscut personal, dar l-am admirat “din umbră” pentru calitățile lui și
pentru ușurința și simplitatea cu care propovăduia dragostea Lui Dumnezeu pentru omenire
prin jertfa Lui Isus Hristos. De fapt, mântuirea prin jertfa Lui Hristos este simplă, foarte
simplă. Apostolul Pavel ne dă exact răspunsul pe care îl caută o omenire întreagă de cele
mai multe ori, însă oamenii caută în zadar, numai unde trebuie nu vor să caute: CE ESTE
MÂNTUIREA? Multe religii în lume încearcă să dea un răspuns acestei întrebări, însă
Apostolul Pavel ne dă un răspuns foarte clar.
La Faptele Apostolilor 16 din Sfânta Scriptură citim că “Norodul s-a ridicat şi el
împotriva lor (împotriva lui Pavel și Sila) şi dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei
şi au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă
şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel
de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul
nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi
ascultau. Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile
temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile ﬁecăruia. Temnicerul
s-a deşteptat; şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare, căci
credea că cei închişi au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci nici un rău,
căci toţi suntem aici.” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru, şi, tremurând de
frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila; i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor,
ce trebuie să fac ca să ﬁu mântuit?” Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus şi
vei ﬁ mântuit tu şi casa ta.” iar la Fapte 4:12 citim că În nimeni altul nu este mântuire: căci
nu este sub cer nici un alt Nume (Numele Isus Hristos) dat oamenilor, în care trebuie să ﬁm
mântuiţi.”
Mântuirea este foarte simplă, noi oamenii am făcut-o complicată. Există în lume
mii de denominațiuni creștine (să nu mai vorbim de celelalte care sunt la fel în domeniul
miilor), care pretind ﬁecare că dețin “cheile mântuirii”, însă mântuirea este una simplă.
O astfel de mântuire simplă a promovat și Billy Graham, care a devenit cunoscut
pe plan internațional pe la sfârșitul anilor ‘40. În calitate de predicator, el a organizat adunări

Vizita lui Billy Graham în România 1985 (Sursa foto: billygraham.org. )

mari și în aer liber cu predici transmise la radio și televiziune, unele ﬁind încă re-difuzate chiar
și în secolul 21. În cele șase decenii de televiziune, Graham a găzduit anual Billy Graham
Crusades (Cruciadele Lui Billy Graham), care au durat de la 1947 până la pensionarea sa în
2005. El a găzduit, de asemenea, emisiunea Radio Hour of Decision (Radio Ora Deciziei)
din 1950 până în 1954. El a respins segregarea rasială. Potrivit website-ul său, Graham a
predicat la audiențe de în jur de 210 de milioane de oameni în mai mult de 185 de țări și
teritorii prin diverse întâlniri, inclusiv misiunea BMS World Mission și misiunea globală.
Graham a fost un consilier spiritual al președinților din S.U.A. și a oferit un sfat
spiritual pentru ﬁecare președinte de la cel de al 33-lea președinte al Statelor Unite, Harry S.
Truman, până la cel de al 44-lea, Barack Obama. El a fost deosebit de aproape de Dwight
D. Eisenhower, Lyndon B. Johnson (unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Graham),
și Richard Nixon. El a insistat asupra integrării rasiale pentru revigorările și cruciadele sale,
începând cu anul 1953, și l-a invitat pe Martin Luther King Jr. să predice la o evanghelizare
din New York în 1957. Graham l-a salvat pe King din închisoare în anii 1960 când acesta a
fost arestat din cauza demonstraților pentru drepturile minorităților.
Graham a operat o varietate de mijloace de informare și de publicare. Potrivit
celor implicați în lucrarea misionară a acestuia, mai mult de 3,2 milioane de persoane au
răspuns la invitațiile lui Billy Graham de la Crusadele lui pentru a “accepta pe Isus Hristos ca
salvator personal”. Evanghelizarea lui Graham a fost apreciată de principalele denominațiuni
protestante, deoarece i-a încurajat pe noii convertiți să devină membri ai acestor Biserici.
Începând cu anul 2008, audiența estimată a lui Graham, inclusiv emisiunile de radio și
televiziune, a depășit 2,2 miliarde. O singură emisiune televiziată specială în 1996 ar ﬁ putut
ajunge la o audiență de televiziune de până la 2,5 miliarde de oameni din întreaga lume.
Din cauza cruciadelor sale, Graham a predicat Evanghelia mai multor oameni în
persoană decât oricine din istoria creștinismului. Din momentul în care a început lucrarea sa
în 1947, Graham a organizat mai mult de 400 de cruciade în 185 de țări și teritorii pe șase
continente. Prima Crusadă a lui Billy Graham, desfășurată în perioada 13-21 septembrie
1947, la Auditoriul Civic din Grand Rapids, Michigan, a participat la 6 000 de persoane.
(continuare in pagina 16)
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Punte transatlantică la Radio România Actualități
Începând din luna noiembrie a anului trecut postul public de radio din țară, Radio România Actualități,
a demarat o nouă emisiune intitulată Servicul de noapte cu Gabriel Basarabescu. Emisiunea se
desfășoară după miezul nopții, ora României, mai precis între intervalele orare 00:05 și 02:00am.
Emisiunea este live, cu invitați în studio și abordează săptămânal diferite teme de actualitate și interes
general. Cea de-a doua parte a emisiunii este didicată cu precădere românilor din diaspora. Emisiunea
vine după ani de zile de discuții cu colegii noștri de la Radio România Actualitati în ceea ce privește
nevoia unei astfel de platforme media, care să ofere românilor din afara granițelor și în special celor
din Statele Unite, o modalitate de a se face cunoscuți și de a promova activitățile comunităților lor,
dar nu numai. Strânsa colaborare de peste ani dintre jurnaliștii românii din SUA și cei din România
iată că dă în sfârșit rezultate. Săptămână de săptămână, în ﬁecare miercuri spre joi, ora României,
sau miercuri după amiază ora Americii reușim să intrăm în direct la Radio România Actualități și să
promovăm românii și activitățile lor, din diferite colțuri ale continentului American. Corespondențele
principale sunt în prezent din Chicago și Los Angeles de unde există intervenții constante, iar în funcție
de subiectele abordate săptămânal sunt invitați români din diverse alte comunități.
“Ne dorim ca această emisiune să ﬁe un punct important de întâlnire al românilor de pretutindeni și
încercăm ca subiectele propuse spre dezbatere să genereze un dialog constructiv atât pentru public,
cât și pentru autorități” declară Gabriel Basarabescu realizatorul emisiunii.

Emisiunea poate ﬁ urmărită prin internet pe www.ssr.ro sau www.romaniaactualitati.ro atât audio cât și video, iar de curând ea este preluată și
transmisă în direct și pe pagina de Facebook a ArcaTVUSA.
Vă așteptăm să ne urmăriți și să ne dați sugestii cu posibili români sau
activități din comunitățile în care trăiți care merită promovate.

ARCA TV un nou proiect media
pentru românii din Diaspora
La sfârșitul lunii noiembrie, lua naștere în Statele Unite un nou proiect media intitulat ArcaTV. Ideea
înﬁinţării unei astfel de televiziuni online, destinată românilor din Diaspora exita în mintea inițiatorului
acestui proiect, de câțiva ani și s-a născut din necesitatea existenței unei platforme de comunicare a
românilor care trăiesc în afara României. Cum deja existau unele televiziuni în limba română, dar acestea
se adresau comunităților românești locale, ArcaTV încearcă să atragă români din toate zonele Diasporei
pentru a da posibilitatea de a se cunoaște mai bine. După anumite discuţii şi încercări nereușite de a atrage
susţinători ﬁnanciari în proiect, inclusiv Ministerul Pentru Românii de Pretutindeni, proiectul a fost lansat
în mod independent de către inițiatorul lui, regizorul de televiziune Lucian Blaga, care trăiește de ceva timp
în Huston, Texas.
Lucian Blaga a lucrat la nivel profesionist în televiziune încă de la mijlocul anilor ‘90, având şansa să lucreze
şi să colaboreze, prin compania proprie, cu aproape toate televiziunile naţionale în realizarea de emisiuni
live sau înregistrate ca regizor sau producător, să lucreze cu cei mai buni profesionişti de televiziune şi cu
cei mai buni artişti români. Pentru munca și efortul depus a fost şi răsplătit cu premii MTV pentru videoclip
(Direcţia 5) și premii APTR .
Arca TV (Arca vine de la Association of the Romanian Communities Abroad – Asociaţia Comunităţilor
Româneşti din Străinătate) are pe lângă obiectivul său principal de a prezenta activităţile românilor din
afara graniţelor și realizarea de reality-show-uri şi emisiuni pe care să le transmită cu regularitate. Pentru
moment însă pentru că nu are o susţinerea ﬁnanciară corespunzătoare, emisiunea este transmisă o dată pe
lună. În cadrul emisiunilor ArcaTv se oferă posibilitatea ca românii care doresc să facă parte din proiect, să
se prezinte pe ei și comunitatea în care trăiesc, iar pe viitor vor putea beneﬁcia de o emisie constantă. Aşa
cum menționează şi în website-ul lor www.arcatv.us, principalul lor obiectv este de a forma parteneriate
cu diferite Asociații Românești și Comunități Românești din întreaga lume. Totodată, aceștia sunt interesați
să formeze parteneriate cu entități din România care doresc să susțină Diaspora românească.
Arca TV dorește să intervieveze români sau persoane cu origini românești din Diaspora. Până în prezent
s-au format câteva echipe de colaboratori din diferite comunități, atât din Statele Unite cât și din Canada
sau Australia, urmând ca alte câteva să se alăture din Europa. Dacă primele emisiuni au fost transmise din
Huston, ultimele două au fost realizate din Sydney, Australia și de la Chicago.
“Dorim să atragem în acest proiect lideri ai comunităților românești pentru a
cunoaște mai bine tradițiile și moștenirea noastră, ca români ce trăim în afara
granițelor României. Materialele video ce vor ﬁ realizate, emisiuni, interviuri și
ﬁlme documentare vor ﬁ transmise pe canalul online și pe TVR Internațional,
cu care dețin un acord. Viziunea pe termen lung este să aducem împreună toți
românii într-o rețea globală, dând tuturor o șansă să își exprime dorințele
sau inițiativele, acest lucru contribuind la construirea unui viitor mai bun
pentru toți Românii. Vom ﬁlma, produce și transmite documentare, festivaluri
și ﬁlme de prezentare despre românii ce locuiesc în afara țării, precum și cu
lideri ai comunităților românești. În ﬁnal, vom realiza o comunicare eﬁcientă
între românii din Diaspora, pentru a răspunde nevoilor acestora și a inﬂuența
deciziile ce ne afectează viața. Vom construi o punte de legătura între românii
de acasă și cei din Diaspora, pentru a deveni mai puternici ca nație și popor,
chiar dacă trăim în țări diferite.” declară Lucian Blaga, directorul proiectului.
Pentru a putea deveni colaboratori ai Arca TV criteriile de parteneriat sunt
bazate pe seriozitate, dorinţa de a promova iniţiativele şi proiectele românilor
sau asociaţiilor românesti de oriunde din lume, găsirea de subiecte care îi pot
uni pe români, care să aducă împreună oamenii, în special acum în 2018, anul
Centenarului. Puteți să vizionați ArcaTV pe www.arcatv.us sau căutați pe
YouTube ori Facebook ArcaTV USA.
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Actualitate
Dianu Sfrijan - Vibra]ia iubirii pân~ dincolo de timp, cuvânt [i leg~mânt (6)

„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 suﬂetul tău și de căldura inimii
tale.” Eugenio Montale

(continuare din numărul publicat in ianuarie a.c.)

- Ce oameni deosebiţi ai cunoscut, prin trăsături
de caracter?
- Oh, caracterul variază, după ﬁrea ﬁecăruia şi
poate ﬁ geniu bun sau rău pentru oameni, în general. Câţi
indivizi suntem, atâtea caractere vedem. Ştiu doar, din
experienţa mea, că în fericire şi nefericire, caracterul celor
aleşi rămâne acelaşi. Felul meu de viaţă şi ceea ce am
realizat nu prea mi-a dat posibilitatea să întâlnesc persoane
deosebite. Cunoscând-o pe Sheila mi-a fost aproape de
ajuns. Pentru mine a fost cea mai deosebită persoană. Nu
am ajuns profesor universitar cum dorea tatăl meu, nu am
întâlnit somităţi dar am avut un suﬂet fără de egal lângă
mine. În lumea mea m-am mulţumit să cunosc singura
ﬁinţă cu adevărat deosebită.
De multe ori mă gândeam cum consideră societatea
omul de succes. Prin realizări şi mai ales prin banii care
dovedesc succesul. De la Sheila am învăţat să consider
valoarea unui om mai presus decât succesul lui sau banii
din cont. Sheila a avut valoare! Acum realizez totuşi că
toţi cei pe care i-am cunoscut în călătoriile mele cu Sheila,
oameni din ţări diferite prin tradiţii şi stilul de viaţă, oameni
cu preocupări diverse, aveau ﬁecare ceva deosebit, aveau
ﬁecare câte ceva interesant în felul lor de a ﬁ şi mereu
a fost o bucurie, că ﬁind alături de Sheila să participăm
bucuroşi la schimburi de opinii sau conversaţii cu aceşti
oameni, ﬁe că erau simpli vânzători de suveniruri din
Mexic sau conducători de cămile în Egipt, ﬁecare avea
ceva unic în felul lui de a ﬁ, care îl făcea astfel interesant
şi deosebit. Am apreciat totdeauna caracterul omului şi
mai puţin realizările sale ﬁnanciare, care de multe ori sunt
obţinute prin compromisuri şi înşelarea bunei credinţe a
oamenilor de suﬂet.
I owe a lot tomywife, Sheila. An
exceptionalbeingwhoshowed great understanding,
gentlenessandpatience. Shewasabletoseethebrightside
of lifeandacceptedmylittlecarryings-on.
Shedidnotpestermeever. It’svery important
whoyouchoosetosharethislife. Luckily, I made
therightchoice.
I wasdynamic, an energetic ram;
shewasgentleandloving, shewasunique.
Marriagedoesnot solve roughness, but accentuates
it. Therefore, whenmarring, yourlove must be clean
andclear, notcloudyandoozing. Marriageis a deﬁnite
step thatshouldnotbedone in haste, but seriously.4F1
- „Vibraţia iubirii rezistă şi în moarte”. În amintirea
soţiei tale te-ai gândit să investeşti în ideea mea, aceea
de a ridica un muzeu: Centrul Cultural Spiritul Varatic,
pentru călătorii şi pelerinii care vor vizita aceste locuri
pline de încărcătură istorică şi de credinţă…
- „A ﬁ bogat înseamnă a dărui, a nu dărui nimic
înseamnă a ﬁ sărac. A iubi înseamnă a trăi, a nu iubi
nimic înseamnă a ﬁ mort. A ﬁ fericit înseamnă a te devota,
a nu exista decât pentru tine înseamnă a te refuza pe tine
însuţi şi a te sechestra în infern”, după cum bine spunea
Eliphas Levi.
Averea este doar o „felie” de viaţă cu care te
obişnuieşti. În această clipă, zăcând pe patul de spital,
ﬁlmul vieţii mele mi se perindă prin faţa ochilor. Realizez
că toatărecunoaşterea, laudele, bogăţia de care m-am
bucurat au pălit, au devenit fără de sens în faţa apropiatei
morţi...
Fuga non-stop după bani transformă o persoană,
oricât de normală ar ﬁ ea, într-o ciudăţenie. Dumnezeu ne-a
lăsat simţurile ca sărecepţionăm dragostea, sentimentele
celor din jur. Şi nu iluziile false aduse de averi.
1
n.r.Foarte mult îi datorez, soţiei mele, Sheila. O ﬁinţă excepţională, care a
dat dovadă de multă înţelepciune, blândeţe şi răbdare. A ştiut să vadă partea luminoasă
a vieţii şi mi-a acceptat micile ştrengării. Nu m-a cicălit niciodată. E foarte important
cu cine alegi să-ţi împarţi viaţa.Eu eram o ﬁre mai iute, un berbec plin de energie, ea
era domoală şi înţelegătoare. Căsătoria nu rezolvă asperităţile, ci le accentuează. De
aceea, când intri în ea, iubirea ta trebuie să ﬁe limpede şi curăţată, nu tulbure şi mâloasă.
Căsnicia e un pas deﬁnitiv, care nu trebuie făcut în pripă, ci cu seriozitate.

Toţi banii, toate proprietăţile şi investiţiile din viaţa
mea... nu le pot lua cu mine în mormânt…
Tot ce pot lua, sunt amintirile scăldate în iubirea
dată şi primită - dată de mine şi primită de la Sheila…
Am ales Varaticul, ﬁind locul cel mai potrivit
pentru proiectul nostru, Centrul Cultural Spiritul Varatic,
dorind să păstrez amprenta celei care mi-a fost cealaltă
jumătate de suﬂet şi mi-a luminat şi călăuzit viaţa cu
toată dragostea şi bunătatea ei... Aici ne vom regăsi la
vremea potrivită. Printre chipuri şi cărţi, aşa cum îşi
dorea Sheila...
-Am lucrat împreună la acest proiect, sfătuindune în cele mai mici amănunte… Mărturisesc că ai
îmbrăţişat cu tot suﬂetul ideea mea şi nu te-ai dat în
lături în a sprijini ﬁnanciar acest proiect, pentru cei de
acum şi cei care vor veni după noi… Practic tot ce ai
muncit o viaţă, împreună cu Sheila, ai investit în acest
vis, tu ﬁnanţând integral proiectul. Ce simţi acum?
- Emilia, tu ai fost cu adevărat inima şi suﬂetul
acestui proiect - fără tine, Emilia, nu aş ﬁ reuşit să realizez
nimic, îţi mărturisesc cu mâna pe inimă şi totodată îţi
mulţumesc pentru dăruirea, implicarea şi generozitatea
de care ai dat dovadă pe parcursul tuturor etapelor
proiectului, de la primele convorbiri cu Maica Stareţă până
la implicarea în coordonarea echipei de lucru. Aşadar, eu
te consider pe tine „vinovată” de ideea unui astfel de lăcaş
de cultură la Mănăstirea Varatic şi implicit de totala grijă
şi devoţiune de care ai dat dovadă pe parcursul întregului
proiect, lucruri pentru care meriţi un buchet de felicitări şi
recunoştinţa mea eternă!
Visul meu de a o cinsti pe Sheila în eternitate a
devenit realizabil prin tine, Emilia, şi soţul tău, voi care miaţi fost adevăraţi prieteni, lucru pentru care vă mulţumesc
încă o dată şi vă rămân recunoscător din tot suﬂetul!
- Acest proiect se va ﬁnaliza în vara anului 2017
şi îşi propune să ofere un lăcaş de cultură, atât laică cât
şi spirituală, zonei Mănăstirii Varatic. Centrul Cultural
Varatic va cuprinde un muzeu al tradiţiilor locale, o sală
a personalităţilor ce au poposit la Mănăstirea Varatic
de-a lungul anilor şi o bibliotecă pentru studiu. Ce ne
poţi spune despre celelalte persoane implicate în acest
proiect?
- Ţin să mulţumesc Maicii Stareţe Ioseﬁna de la
Mănăstirea Varatic pentru înţelegere şi deschidere şi pentru
faptul că a îmbrăţişat ideea acestui aşezământ cultural
spiritual încă din primele momente şi a fost alături de noi
în realizarea construcţiei Centrului Cultural, implicându-se
în toate etapele proiectului cu multă dragoste creştinească
şi sfaturi competente. Proiectul iniţiat de noi, care se
aﬂă în construcţie acum, la ora când mărturisesc aceste
gânduri ale mele, ţie Emilia şi tuturor celor ce vor citi
interviul nostru, nu a decurs
uşor, pentru că rapacitatea
şi lipsa de caracter a
unorsemeni ai noştri, care
ne fac mai puţin cinste, a
generat serioase piedici
în derularea lucrărilor de
construcţie. Aşa cum ai
numit tu această lucrare „proiectul meu de suﬂet”
- nu a fost uşor de a ﬁ pus
în practică şi ai trecut prin
destule momente diﬁcile,
greu de gestionat, de aceea
îţi mulţumesc sincer încă
o dată. Relaţia, la început,
cu o echipă, un constructor,
cărora nu pot să le pronunţ
numele, mi-a lăsat un gust
amarşi m-a întristat de
multe ori… La un moment
dat am fost tentat să
renunţ… Doar optimismul
tău, Emilia, m-a încurajat
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să nu o fac. Sunt români care fac de ruşine acest popor,
sunt oameni care nu fac decât să fure, să înşele, să
mintă… îi deplâng sincer. Am dorit să fac ceva pentru
românii de acasă, pentru poporul meu… dar m-am lovit
de lăcomia, minciuna şi duplicitatea unora. A mers atât
de greu această lucrare încât am simţit de multe ori că
mă prăbuşesc şi că nu voi mai putea să o văd terminată.
Cu atât mai mult pentru tine, care zi şi noapte ai gândit
şi pregătit orice amănunt, ştiu prin ce ai trecut, nu am
cuvinte să descriu tot zbuciumul nostru pentru a lăsa
acest Dar, celor care vor veni după noi…
Mulţumesc domnilor Lucian şi Ştefan Spânu,
constructori care s-au dovedit adevăraţi „meşteri
făurari”în ﬁnalizarea lucrării, care merită numai cuvinte
de laudă şi apreciere pentru modul în care au colaborat
şi s-au implicat în deﬁnitivarea construcţiei. Devotat
şi implicat în proiect a fost şi inginerul Mihai Niculiţă,
care prin indicaţiile sale a ţinut la calitatea executării
construcţiei. Toată recunoştinţa mea artistului Lucian
Tudorache - sculptorul care a zămislit bustului Sheilei
şi placa Pisaniei, ce va ﬁ amplasată în holul Centrului –
căruia îi mulţumesc din suﬂet pentru dăruirea şi efortul
de a lăsa peste timp, încrustat în bronz, chipul celei care
a fost şi va rămâne mereu în inima mea… Recunoştinţă
şi mulţumire tuturor celor care au ajutat la realizarea
acestui vis al meu, în memoria celei care a fost Sheila
Margaret Sfrijan, nepreţuita mea soţie…
- La ﬁnalul convorbirii noastre te rog un
gând pentru cei ce vor păşi pragul Centrului cultural
Spiritual de la Varatic.
- Eu şi Sheila, aşa cum ne spuneam mereu
noi doi - Youandmeagainsttheworld, (tu şi cu mine
împotriva lumii), ne vom regăsi printre cărţi, ştiind
că locul nostru este în această zonă binecuvântată de
credinţăşi spiritualitate. Sheila are, odată cu acest lăcaş
de cultură, un parcurs şi o deschidere europeană, prin
ceea ce a realizat în Anglia, la Manchester, ca bibliotecar
principal, călăuzind spre lectură destinele oamenilor
de acolo, şi prin ceea ce prin mine şi voi, tu Emilia şi
soţul tău Dorin, am reuşit să oferim la Varatic oamenilor
deschişi spre lumină, prin puterea magică a cuvântului
şi nevoia de spiritualitate - putând oferi şi altora bucuria
vieţii, a dăruirii totale din iubire şi prin iubire…
- Mulţumesc mult Dianu pentru cuvintele tale,
pentru împărtăşirea amintirilorşi impresiilor tale... Iar
la Varatic ai reuşit un proiect care onorează o viaţă de
om, un model de generozitate şi păstrare a memoriei
soţiei tale în lumină, pentru eternitate....
Interviu realizat de Emilia Ţuţuianu

Tips for Selling Your Home Fast This Spring

The spring homebuying season is fast
approaching. With more sellers on the
market, it will mean more competition to
sell your home quickly and for the right
price. An experienced real estate agent is a
valuable partner in this process, as they’ll
handle things like marketing the property,
holding open houses, helping you set a
listing price, and negotiating with buyers.
But you shouldn’t sit back and rely solely
on your agent to get the job done. If you’re
planning to list your home this spring, here
are four ways you can better support your
agent to help your home sell faster — and
get the best deal possible.

Spruce up your curb appeal

Clear away all clutter

First impressions are everything, which
means your yard and front entrance should
be well-kept and inviting in order to attract
potential buyers. Your agent can help you
identify areas where your curb appeal
needs work, but as a general rule of thumb,
be prepared to complete the following: trim
shrubs and trees, plant seasonal ﬂowers,
cover dead grass with sod or grass seed,
and install accent lighting to accentuate
your landscaping. Also, jazz up your front
porch with a new rug, an updated porch
light, and a fresh coat of paint on your
door. Bonus: Improving your curb appeal
can increase your home’s value roughly
3% to 5%.

If you are serious about staging your
home, all clutter must go, end of story. It’s
not easy, and it may even require utilizing
offsite storage (or a nice relative’s garage)
temporarily, but it is well worth the
trouble. Clean and clear surfaces, ﬂoors,
cupboards and closets equal more space
in the eyes of potential buyers, so purge
anything unnecessary or unsightly.

Get your house sparkling clean
From shining ﬂoors and gleaming
windows to clean counters and scrubbed
grout, every surface should sparkle. This
is the easiest (well, maybe not easiest, but
certainly the cheapest) way to help your
home put its best foot forward. You may
want to hire pros to do some of the really
tough stuff, especially if you have a large
house. Don’t skimp -- this step is key!

Create a blank canvas
Your home may be immaculately
decorated, but your décor is a reﬂection of
your tastes and preferences — not those
of prospective buyers. When selling, the
goal is to enhance your home’s features
and space in a way that helps buyers
envision it as their own, which is why
your agent will want to stage your home.
To do this effectively, you have to remove
the distractions (aka, your belongings) to
create a blank canvas for the agent to work
with. That not only means de-cluttering
and making repairs, but it also involves
taking down family pictures, putting
worn or excess furniture into storage,
and possibly even repainting in neutral

colors. Don’t take it personally. Trust that
your agent has your best interests and be
willing to work with him so he can present
your home in its best possible light.
Rearrange your furniture
In the living room, symmetrical
arrangements usually work well. Pull your
furniture off the walls and use pairs (of
sofas, chairs, lamps) to create an inviting
conversation area.
Price it right
More than a fresh coat of paint,
the key to attracting buyers in a
competitive market is to price your
home right. Set the price too high, and
you’ll deter interested buyers; price it
too low, and you may leave money on
the table. That’s why you should work
with your agent closely to set the best
asking price. Your agent will conduct a
comparative market analysis of similar
homes in your neighborhood that
sold recently. These homes are called
comps because they’re comparable in
terms of size, features, and age, and
will give you an idea of what people
are willing to pay for homes similar
to yours. Your agent should also
compare listing versus sales price, as
well as how long the homes were on
the market. Homes that were initially
priced high and stayed on the market
longer are a good indicator not to set
your asking price too high.

Octavian D. Curpas

A murit chiar și Billy Graham
(continuare din pagina 13)

Graham avea 28 de ani. El le-a numit cruciade, după forțele creștine medievale care au
cucerit Ierusalimul. Acesta închiria un loc mare, cum ar ﬁ un stadion, un parc sau o stradă.
Pe măsură ce sesiunile au devenit mai mari, a aranjat un grup de până la 5.000 de oameni
care să cânte în cor. El va propovădui Evanghelia și va invita oamenii să vină la Hristos (o
practică începută de Dwight L. Moody). Astfel de oameni au fost numiți anchetatori și li sa
oferit șansa de a vorbi de la persoană la persoană cu un consilier, de a clariﬁca întrebările și
de a se ruga împreună. Celor care aveau întrebăro, li s-a dat adesea o copie a Evangheliei lui
Ioan sau o broșură de studiu biblic. În Moscova, în 1992, un sfert din cei 155.000 de oameni
din audiența lui Graham au ieșit în față la chemarea lui. În timpul cruciadelor sale, el a folosit
frecvent cântecul de apel al altarului, “Așa cum sunt la tine vin” (“Just Like I Am”)
Graham avea cruciade în Londra, care a durat 12 săptămâni, și o cruciadă din New
York City în Madison Square Garden în 1957, care a avut loc pe timp de noapte timp de 16
săptămâni.
Billy Graham a vizitat România în 1985 și a vizitat șapte orașe (Arad, București,
Sibiu, Suceava, Oradea, Timișoara și Cluj-Napoca), în timp ce țara era încă sub conducerea
comunistă. A predicat în catedrale ortodoxe și reformate, biserici romano-catolice, baptiste
și penticostale, într-o sinagogă evreiască și în aer liber la o mănăstire ortodoxă. În Timișoara,
5.000 de oameni au împânzit Catedrala ortodoxă, iar peste 150.000 au fost în piața publică
din jurul Catedralei.
Evanghelistul Billy Graham a abordat deseori tema morții cu o sinceritate
surprinzătoare pentru un om care și-a petrecut viața spunând oamenilor Vestea Bună a mântuirii
prin Hristos. Graham a murit miercuri la vârsta de 99 de ani în casa sa din Montreal, N.C.

În multe din predicile dânsului, Graham a spus că moartea era, desigur, inevitabilă.
Cum nimeni nu știe când se va întoarce Hristos, toți oamenii ar trebui să se gândească în
schimb la un lucru sigur pe care îl cunosc: siguranța morții. În timp ce unii fundamentaliști
au prezis că unii credincioși ar scăpa de moarte la Răpire, evanghelistul a insistat în mod
repetat că moartea a căzut asupra tuturor.
În remarcile sale la înmormântarea fostului președinte Richard Nixon, Graham a
reamintit familiei și audienței că, într-o zi, ﬁecare dintre ei vor muri: “John Donne a spus că
există o cale democratică a morții. “Aceasta vine în mod egal pentru noi toți și ne face pe
toți egali”.
Graham a cu o altă ocazie că mulți oameni au încercat să evite această realitate
inevitabilă prin jocurile de cuvinte, schimbând, de exemplu, titlul de cimitir într-un parc
memorial. Mai întâi, a spus el, “acceptați faptul că veți muri”. În al doilea rând, “pregătițivă”. În al treilea rând, “luați măsuri pentru cei pe care îi lăsați în urmă.” iar în cele din urmă,
“faceți-vă o întâlnire cu Dumnezeu”.
Billy nu era un gânditor sau predicator profund, dar el se ocupa de lucruri serioase
în moduri grave. Și milioane de oameni l-au ascultat. Odată un adolescent la întrebat ce-l
surprinde cel mai mult la “vârsta înaintată”. El a răspuns fără ezitare: “scurta durată a
vieții”.
Viața ﬁecăruia dintre noi se scurge în ﬁecare zi ca “printre degete”. Ne trezim că
trecem mai mult decât am dori noi. Oricine am ﬁ, oriunde ne-am aﬂa, sunt două lucruri de
care nici chiar Billy Graham nu a scăpat: moartea și impozitele. De murit, murim toți, dar
întrebarea rămâne: cum murim/pe cine îl slujim?
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Marcel Urs

Pe urmele lui Michelangelo,
de Mara Cîrciu, Atlanta, Georgia

“În viață, frumusețea dispare. În artă, nu.” ~
Leonardo da Vinci
Invitatul meu de astăzi este tânărul pictor
timișorean Dan Ianoș, posesorul unui talent uriaș ce
pare a ﬁ contemporan cu marii artiști ai Renașterii, un
nume deja cunoscut în viața artistică a orașului meu
natal, în egală măsură admirat și iubit de publicul
amator de artă și frumos. Cine este Dan Ianoș, care
sunt planurile și visurile sale veți aﬂă în rândurile de
mai jos, și sper că acest articol să ﬁe biletul vostru de
intrare într-o lume sensibilă și însetată de frumos-lumea
artistului Dan Ianoș.
Mara Cîrciu: Care este povestea pictorului Dan Ianoș?
Când și cum ai descoperit pasiunea pentru pictură?
Dan Ianoș: Pasiunea mea pentru artă s-a manifestat
timpuriu, aș spune pe undeva în jurul vârstei de doi ani.
Pe vremea aceea, începusem să desenez cai, soldați,
bineînțeles, foarte stilizat. Țin minte că mama mea mi-a
spus destul de târziu, că intitial desenam cu mâna stânga,
însă, pentru acele timpuri, era un fel de slăbiciune așa că
m-a “corectat”, și am devenit dreptaci.
Începând cu grădiniță, un moment important a fost
întâlnirea la patru ani, cu o fosta profesoară, ce a predat
inclusiv generației tatălui meu, care a fost prima persoană
ce mi-a încurajat pasiunea, invitându-mă la școală
gimnazială din sat să desenez. Această femeie a fost
prima care a sugerat părinților, să încerce să mă înscrie la
un curs de Artă sau direct la un Liceu.
Vremea a trecut eu păstrându-mi pasiunea, iar în clasa a
IV-a, părinții mei au hotărât să mă înscrie la Liceul de
Arte Plastice din Timișoara, de aici au urmat cursurile de
specialitate. La 15 ani profesorul meu de modelaj în lut
mi-a făcut cadou un album Michelangelo (și acum îl mai
am) și m-a încurajat să rămân după orarul școlar că să
desenez și să copiez vechiul maestru. Au urmat încă doi
ani de cursuri de modelaj, (craniu, portret), plus desene
anatomice.
Am urmat după aceea, cursurile Facultății de Arte
Plastice Timișoara, Secția Sculptură învățând, în sfârșit,
să modelez ﬁgura întreagă.
De la 20 de ani, am luat hotărârea să nu merg pe calea

modernismului ci să caut în bilblioteci, cărți vechi,
conținând pictură Renascentistă. Au urmat 15 ani de
căutări, experimente eșuate, unele reușite dar foarte
importante pentru mine.
Imediat după terminarea Facultății, m-am angajat la
primul meu job, că storyboard artist, la o ﬁrma din
Timișoara. Din acel moment până astăzi, am lucrat că
storyboard artist, concept artist, illustrator pe diverse
proiecte, incluzând cele două documentare Star Treck
- Chaos on the Bridge și cel mai recent, Batman & Bill,
unde am avut onoarea să ilustrez eroul meu favorit,
Batman.
Mara Cîrciu: Vlad Țepeș…dintre toate ﬁgurile
istorice românești, l-ai ales pe cel mai cunoscut pe
plan mondial iar la o analiză atentă, descoperim că
îți seamănă…m-aș bucură să aﬂu direct de la sursă
povestea acestui tablou.
Dan Ianoș: Vlad Țepeș ...Un subiect ce a început să
mă intereseze și mai ales să mă obsedeze, în momentul
în care am realizat, că există în multe conjuncturi și
scenarii (ﬁlme, documentare), însă nimeni nu a încercat
să-l caute pe omul din spatele acestui mit.
Putem să facem o scurtă paralelă, și să realizăm că el
a fost contemporan cu Van Eyck și frații Bellini iar
Leonardo a avut aproape 25 de ani când Vlad s-a stins
din viață. Această teorie mi-a dat puțîn de gândit...Cum
se face că un prinț de importantă lui nu a avut parte
de nici un portret oﬁcial însă s-au realizat o serie de
gravuri ce-l pun într-o lumină nu foarte bună, aproape
caricaturală. Am început o scurtă cercetare și am
descoperit încă patru picturi ce-l reprezintă toate din
secolul XV de origine ﬂamando -germane, însă toate
având că subiect scene biblice iar Vlad este martor sau
personaj negativ.
Am fost întrebat dacă m-am folosit de propria imagine,
reﬂexie, în realizarea potretului: da, aș putea spune că am
pornit de la o imagine apropiată mie, alternând voit și
conștient unele trăsături ce cred că-l deﬁneau că prezența
și caracter, pentru că la un moment dat vrei să incriptezi
în propria-ți opera un cod, o amprenta, o semnătură
ce te deﬁnește ca artist, și ce va dăinui mult timp după
dispariția ta.

Și, totuși, de ce nu i s-a făcut dreptate? Nu putem ști sigur,
însă, putem specula pe seama situației geopolitice a acelor
vremi.
Și, ca să revin la întrebare: Vlad Țepeș realul, pentru că
nu l-am avut nicioadata în forma aceasta, nimeni nu-l va
descoperi, dacă noi nu vom cerceta în propria istorie.
Revenind la expoziție: a fost un succes, un moment de
întrunire frumos, și mai ales un scurt moment de istorie
nu doar vizuală, ci și auditivă, și pe această cale vreau să
mulțumesc criticului de artă Gabriel Kelemenc care mi-a
făcut o bucurie excepțională, pentru că el însuși ﬁind un
artist și cercetător precum Leonardo a fost și cel care mi-a
înțeles și mi-a susținut căutările. Evenimentul a avut loc
la Muzeul Național din Timișoara în parteneriat cu TVR
Timișoara și Dialoguri Contemporane.
Mara Cîrciu: Cum alegi subiectele tablourilor tale? Ce
te inspiră?
Dan Ianoș: O întrebare foarte bună, aș sublinia. Subiectele
alese de mine sunt cele mai abordate în lunga istorie a
Artelor: ﬁgura umană. Mi se pare datoria mea să fac încă
o copie originalului (omul) și să-l mai înregistrez odată,
bineînțeles, ﬁltrat, interpretat, personalizat. Am senzația că
Renașterea împreună cu Barocul, și Artă Antichității sunt
cele mai înalte expresii și momentele cele mai glorioase ale
artei, pentru că atunci omul
a fost regăsit, pus în axa
lumii, și dat privitorului spre
minunare. Deci, mă simt
un mare admirator al lor și
încerc să-i copies, însă cu
o nuanță ușor actualizată a
timpurilor noastre.
Mara Cîrciu: Iti este greu
să te desparți de lucrările
tale?
Dan Ianoș: Depinde de
ﬁecare operă în parte. Nu
mă despart greu de propriile
creații pentru că încerc să
conștientizez faptul că va
ﬁ poate admirată, pentru
că artă nu este făcută să
o consume doar atistul, ii
trebuie receptori, tocmai
pentru ca actul să ﬁe dus
până la capăt. Este
se poate de adevărată expresia
“privitorii devorează arta”,
este un alt tip de consum!
(continuare in pagina 20)
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IISUS HRISTOS ESTE CALEA VIEȚII
TINERETULUI, A FAMILIILOR ȘI A OAMENILOR ÎN VÂRSTĂ (4)
de Preot Aurel Sas, Las Vegas
“Dacă voieşte cineva să vină după Mine (Iisus Hristos), să se lepede de sine, să-şi ia crucea în ﬁecare zi şi să-Mi urmeze Mie” (Luca 9, 23).
Să ai încredere, dragă tinere și tânără, în Hristos Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42)
și al tău și al nostru, că El plânge pentru tine cum a plans pentu tânărul Lazăr pe care l-a
înviat din morți: „Și a lăcrimat Iisus” (Ioan 11, 35), când i-a spus sora lui că fratele lor a
murit. Iisus a făcut trei învieri din morți, dar numai la tineri, pentu că i-a iubit atât de mult:
Învierea ﬁului văduvei din orașul Nain. Iisus apropiindu-se de sicriu i-a zis: „Tinere, ție îți
zic, scoală-te. Și s-a ridicat mortul și a început să vorbească, și l-a dat mamei lui” (Luca
7, 11-17).
Invierea ﬁcei lui Iair, care era mai-marele sinagogii. Când a ajuns la casa lui Iair,
Iisus a zis: „Copilă, scoală-te! duhul ei s-a întors și a înviat îndată; și a poruncit El să i
se dea să mănânce” (Luca 8, 41-42; 8, 48-56; Marcu 5, 22-23; 5, 35-42). Iisus a înviat pe
Lazăr înainte de Paștile iudeiilor, care era mort de patru zile, zicându-i: „… Lazăre, vino
afară!” Și a ieșit mortul afară (Ioan 11, 1-45). Pentru că mulți dintre iudei credeau în Iisus
după atâtea minuni, arhiereii și fariseii s-au adunat în sinedriu și au decis să-l omoare (Ioan
11, 45-57).

(continuare din numarul publicat in luna decembrie 2017)

Iisus Hristos este Calea tinerilor și tinerelor în toate direcțiile vieții
Hristos Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42) și al nostru al ﬁecăruia, „Care S-a dat pe Sine pentru
noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales, râvnitor
de fapte bune” (Tit 2, 14), este Calea vieții tineretului, a familiilor și popoarelor în toate
direcțiile, cât și a ﬁecărei persoane în parte. Numai Iisus Hristos este „Calea de la moarte la
viață, Calea din iadul deznădejdii la raiul smereniei, Calea la scara spre cerul nepătimirii,
Calea spre crucea de unire între creație și Dumnezeu, Calea la răsăritul păcii și bucuriei
duhovnicești. Calea de unire a celor dezbinați prin păcat, Calea spre răstignirea voii rele și
a învierii iubirii, Calea pe care Duhul Sfânt ne călăuzește” (din Acatisul Domnului nostru
Iisus Hristos). Sfătuiesc pe ﬁecare să să roage Mântuitorul Hristos cu rugăciunea Acatisul
Domnului nostru Iisus Hristos: „Calea, Adevăul și Viața”, mai ales când ajungi în viață la
necaz și nu mai știi pe ce cale să iei.
Numai Hristos Domnul este cu adevărat Calea vieții adevărate, morale, sﬁnte și cu
realizarea viitorului prin educație religioasă și căsătorie binecuvântată, a tineretului de
azi rănit de păcat din cauza lipsei de educație religioasă, în această vreme a ﬁlozoﬁilor și
ideologiilor rătăcitoare (Col. 2, 8), în aceste vremuri ale antihristului, când liderii lumii dau
și aprobă legi imorale în societate, aprobând avortul contra poruncii lui Dumnezeu: „Să
nu ucizi!” (Ieșire 20, 13). Disperarea tineretului și răscrucea la care se găsește neîmplinit
este atât de mare încât nu știe în ce direcție să ia. Din aceste stări de răscruce în viață a
tineretului, familiilor și a celor în vârstă, am inspirat scrierea acestei cărți, ca să pot arăta
tuturor, cine este cu adevărat Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14, 6), adică Mântuitorul
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului prin întrupare în omenire, Care din iubire
pentru salvare tuturor, din toate generațiile, și-a dat viața „…preț de răscumpărare…” (1
Tim. 2, 6) pe Cruce: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca suﬂetul lui
(Iisus) să şi-l pună pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13). Ori, Iisus Hristos Și-a pus viața din
dragoste pentru toate generațiile să le răscumpere de sub moartea păcatelor în stăpânirea
diavolului, ce avea puterea asupra morții (Evei 2, 14).
Dragă tinere și tânără, Iisus te numește prietenul Lui, totul este ca tu să primești
prietenia ta cu Iisus Hristos, că El este „…Împăratul împăraților și Domnul domnilor” (1
Tim 6, 15), și numai El te poate ajuta în viață, că El este Calea în toate direcțiile viitorului
tău, care nu rătăcește, ci îți va da și viața veșnică. Iisus este, din copilărie, păzitorul tău
tinere și tănără, de când ai fost copil prin îngerașul ce ți l-a dat să meargă cu tine peste tot,
să te păzească de rău. Dar tu poate ai și uitat rugăciune către Îngerul păzitor, din cauza
grijii tale la viitor, dar îngerașul, Domnul Iisus și Maica Domnului, nu te-au uitat și ei sunt,
în chip nevăzut, cu tine și plâng pentru tine (Ioan 13, 35), când tu ajungi la necaz și nu te
rogi, nu le ceri ajutorul și nu ai credință, cerându-le ajutorul. Iisus este Adevărul care nu
înșeală și a făgăduit și S-a și autoînvitat să ﬁe cu tine și cu ﬁecare în viață, zicând: „... iată
Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28, 20).

Dar, dragă tinere și tânără: „Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este același” (Evrei
13, 8) și gata să învie tineretul din vremurile noastre, din moartea spirituală în păcat și să-l
ajute spre viitor. Așa precum spui toate durerile și aspirațiile tale, părinților sau prietenilor,
care de multe ori nu te pot ajuta, spunele în rugăciune lui Iisus Hristos Mântuitorului tău,
că El poate să te ajute în toate și întotdeauna, după credința ta. El te vrea în dialog cu El,
să-I ceri să te ajute. Iisus îți spune tinere, să ceri de la Dumnezue Tatăl în rugăciunea astfel:
„Orice veți cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da” (Ioan 16, 24) „Căci Însuși Tatăl
vă iubește pe voi, ﬁindcă voi M-ați iubit pe Mine și ați crezut că de la Dumnezeu am ieșit”
(Ioan 16, 27) „Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveți. În lume necazuri veți
avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33), și din biruința Lui ne-a dat și nouă
după credința noastră (Matei 15, 28).
Toată biruința lui Iisus peste toate ți-a dat-o ție tinere și tânără și tuturor, trebuie
doar să avem credință în El, să-L rugăm și să primim ajutorul din biruința Lui, ca să biruim
și noi. Iată dragi tineri și tinere, Scriptura îți revelează cu cine puteți trece obstacolele și
zidurile în viață: „Căci cu Tine mă voi izbăvi de ispită, și cu Dumnezeul meu voi trece
zidul” (Psalm 17, 32). Dragă tinere, păstrează-ți fecioria și dragă tânără păstrează-ți la fel
fecioria că, este păcatul desfrânării între bărbat și femeie, împreunarea înainte de căsătorie
și fără Cununia religioasă la Biserică, care vă așează ca rege și regină a familiei creștine cu
copii, spre bucurie, fericire și mântuire. „Dar ea se va mântui (femeia) prin naștere de ﬁi,
dacă va stărui, cu înțelepciune, în credință, în iubire și în sﬁnțenie” (1 Tim. 2, 15).
Apoi, din păcatul desfrâului poate rezulta păcatul avortului, care este o crimă și
apoi se trag urmările acestor păcate în viață. Dar să nu, să nu vă credeți pierduți dacă se
întâmplă, ci să alergați cu credința și pocăință la Salvatorul vostru Iisus Hristos, Căruia
cu credință și lacrimi de pocăință să-I mărturisiți păcatele, cu lacrimi și părere de rău și
El vă va îndruma la Biserică să vă spovediți și să ﬁți deslegați de Mântuitorul Hristos,
prin rugăciunea preotului de deslegare. Apoi, te vei împărtăși cu Sﬁntele Taine la Sfânta
Liturghie și vei avea o viață nouă, iar Domnul Iisus îți va zice tainic: „… De acum să nu
mai păcătuiești, ca să-ți ﬁe ceva mai rău” (Ioan 5, 14). Da, să nu mai păcătuim: „Pentru
că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viața veșnică, în Hristos Iisus,
Domnul nostru” (Rom. 6, 23).
Iată ce zice Duhul Sfânt, pentru a nu dispera cel ce păcătuiește ci să se întoarcă,
prin Sf. Ap. și Evanghelist Ioan: „…acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiți, și dacă va
păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de
ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci și pentru ale
lumii întregi” (1 Ioan 2, 1-2). Deschideți-vă, dar, dragi tineri și tinere, inimile și suﬂetele
voastre cu credință către Mijlocitorul Iisus Hristos, între Dumnezeu și oameni (1 Tim. 2,
5), și mărturiți păcatul și vă va ierta și ascultăti-I Poruncile, care înseamnă viața voastră:
„Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește; iar cel ce Mă iubește
pe Mine va ﬁ iubit de Tatăl Meu și-l voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui” (Ioan 14, 21). „Prin
ce își va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale” (Psalm 118, 9), care vă
feresc de ﬁlozoﬁile rătăcitoare (Col. 2, 8).
VA URMA
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GENEZA BISERICII LUI CHRISTOS
(o scurtă perspectivă)
(continuare din numarul trecut)

B. FONDAREA BISERICII sau Geneza Bisericii
„Nașterea” și „primii pași” ai bisericii lui Hristos sunt prezentate în Faptele Apostolilor
cap. 2. Nașterea Bisericii a avut loc în Ziua Cincizecimii. Sărbătoarea era ținută în luna
Iunie și era o sărbătoare națională pentru evrei. Sărbătoarea Cincizecimii avea mai multe
scopuri:
- Să celebreze Sărbătoarea Secerișului grâului („Să ții sărbătoarea secerișului, a celor
dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp...” Ex.23:16)
- Să păstreze amintirea dării legii de către Moise.
- Să marcheze Sărbătoarea Săptămânilor („Să ții sărbătoarea săptămânilor, a celor dintâi
roade din secerișul grîului...” Ex.34:22)
- Să mulțumească Domnului la Sărbătoarea primelor roade prin dărnicie („În ziua celor
dintâi roade, când veți aduce Domnului un dar de mâncare, la sărbătoarea încheierii
săptămânilor (Cincizecimea), să aveți o adunare sfântă...” (Num.28:26)
Coborârea Duhului Sfânt la Cincizecime a fost o „demonstrație” vizuală, o dovadă
certă că promisiunea Domnului Isus s-a împlinit. Primul capitol din Faptele Apostolilor ne
spune despre întâlnirea lui Isus cu apostolii de pe Muntele Măslinilor, unde le spune că vor
ﬁ mărturisitorii Lui față de toată lumea. El le spune, de asemenea, că trebuie să aștepte la
Ierusalim până când primesc putere de sus. Apoi El S-a înălțat și a dispărut din ochii lor.
GENEZA BISERICII
În capitolul al 2-lea din Cartea Faptelor Apostolilor citim despre începutul Bisericii.
Apostolul Petru, plin de Duhul Sfânt, le spune ascultătorilor că ceea ce s-a
întâmplat în ziua Cincizecimii are legătură cu ce s-a întâmplat cu 50 de zile în urmă, și
anume cu răstignirea și moartea lui Isus din Nazaret, că absolut totul ce a survenit a fost
în Planul lui Dumnezeu.
- A fost planiﬁcat înainte de Creație (după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui
Dumnezeu).
- S-a împlinit în istoria omenirii cu exactitate (vs.22-23).
- Isus din Nazaret a fost „omul” adeverit (aprobat de Dumnezeu).
- Făgăduința Duhului Sfânt a fost ca urmare a proslăvirii lucrării Sale de către Tatăl.
Cincizecimea este ziua de naștere a Bisericii, iar aceasta se bazează pe șapte principii
cardinale:
1. Moartea lui Hristos - Voi L-ați răstignit - O moarte sângeroasă (v.23)
2. Învierea lui Hristos - Dar Dumnezeu L-a înviat dintre cei morți - O înviere victorioasă
(v.24)
3. Ascensiunea lui Hristos - O înălțare ca Domn vs.31-36
4. Trimiterea Duhului Sfânt prin Hristos - O revărsare a Duhului Sfânt (ca dovadă).
5. Botezul prin autoritatea Lui ca urmare a credinței în Hristos - O ascultare de porunca
lui Hristos.
6. Botezul „în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt pentru iertarea păcatelor” - O
mărturisire a credinței biblice în Dumnezeul Trinitar.
7. Mântuirea în Numele lui Hristos – O însușirea a binecuvântării venite prin lucrarea
lui Hristos.
Fără aceste pietre de temelie, nu putea exista nici o biserică a Noului Testament. Cu câteva
luni înainte de moartea Sa, Isus a spus: „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea” (Matei
16:18). El a vorbit despre o acțiune viitoare, dar, după prima sărbătoare a Cincizecimii
Evreiești survenită după învierea Lui, Biserica e menționată ca ﬁind deja în existență.
Biserica a început în Ziua Cincizecimii, la cincizeci de zile după Paște, după ce Domnul
Isus a murit și a înviat. Cuvântul tradus „biserică” provine din două cuvinte grecești care
înseamnă împreună “chemați afară” (din lume pentru Dumnezeu). Cuvântul este folosit
în toată Biblia pentru a se referi la toți cei care sunt născuți din nou (Ioan 3: 3, Romani 10:
9-10). Cuvântul Biserică, atunci când este folosit pentru a face referire la toți credincioșii
de pretutindeni, este sinonim cu termenul Trupul lui Hristos (Efeseni 1:22-23, Coloseni
1:18).
Cuvântul Biserică apare pentru prima dată în Matei 16, când Domnul Isus îi spune lui
Petru: „Pe această piatră voi zidi Biserica mea și porțile Hadesului nu o vor birui” (v.18).
„Piatra” aici este declarația făcută de Petru: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu”
(v.16), nicidecum Petru însuși, așa cum susțin unii.

Sub raport numeric, într-o perioadă relativ scurtă,
biserica a crescut atât de rapid încât a ajuns la cinci mii
de bărbați adulți (F.A.4:4), plus mii de femei și copii, și
aceasta până la uciderea lui Ștefan (F.A.7:60). Se pare
că la un moment dat Biserica număra nu mai puțin de
douăzeci de mii de suﬂete. Acest lucru ar ﬁ constituit
mai mult de o treime din populația orașului, estimată la
aproximativ cincizeci și cinci de mii.
1. Caracteristici ale bisericii din Ierusalim:
- Persoanele individuale primesc și acceptă Evanghelia
harului în Isus și sunt primite în Biserică. Versetul 41
spune: „Cei care au primit cu bucurie cuvântul Lui au
fost botezați; și în acea zi au fost adăugate aproximativ
trei mii de suﬂete”.
Nu ni se spune că toți au crezut, dar aceia care au primit darul gratuit oferit de Dumnezeu
au fost născuți de sus și regenerați la o viață spirituală autentică, făcuți membri în Familia
lui Dumnezeu și în comunitatea răscumpăraților Lui. Biserica funcționează ca trup al lui
Hristos, El ﬁind Capul Trupului. Nașterea miraculoasă a Bisericii la Cincizecime este
demonstrarea puterii iubirii și harului lui Dumnezeu manifestate în salvarea oamenilor din
păcat prin Mântuitorul Isus.
- Au fost botezați (v. 41a). Botezul este semnul exterior al pocăinței. Este semnul ﬁzic că
o persoană se identiﬁcă cu Hristos și își supune viața lui Dumnezeu.
- Botezul este o poruncă, prima poruncă dată celor care se pocăiesc. Domnul nostru Însuși
a spus: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al
Fiului și al Duhului Sfânt” (Matei 28:19). El spune: „Cine va crede și se va boteza, va ﬁ
mântuit; dar cine nu va crede, va ﬁ osândit.” (Marcu 16:16).
- Pentru cei născuți în Familia lui Dumnezeu rezultă în mod inevitabil CREȘTEREA.
Faptele Ap. 2:42 menționează că: „Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura
frățească, în frângerea pâinii, și în rugăciuni”. În textul original se spune: „Ei s-au
dedicat continuu învățăturii apostolilor”, învățăturii celor care l-au văzut pe Isus și au
primit-o direct de la El.
- Prima Biserică a dat dovadă că este răbdătoare și loială. Isus a spus discipolilor Săi în
Ioan 15:4: „Rămâneți în Mine, și Eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate
aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduceți roadă,
dacă nu rămâneți în Mine”.
- Prima Biserică a crescut continuu în învățătura Cuvântului. Biserica are autoritatea și
responsabilitatea de a predica, învăța, primi și asculta de Cuvântul lui Dumnezeu prin
puterea Duhului Sfânt.
- Prima Biserică a exercitat în mod continuu caracterul asemănării cu Hristos: Frăția
(koinônia – virtutea de a împărtăși ceva – Rom.15:26, 1Cor.1: 9, 10:16, 2Cor.6:14, 8:
4, 9:13, 13 : 14, Gal.2: 9, Flp.1: 5, 2: 1, 3:10, Flm.1: 6, Ev.13:16, 1 În.1: 3, 1: 6-7) este
menționată în atâtea texte ale Noului Testament. Ea a determinat creșterea ucenicilor lui
Isus în asemănarea Lui.
- Unitatea Bisericii din Ierusalim s-a bazat pe doctrina apostolilor. Unitatea noastră trebuie
să se bazeze nu pe doctrina omului, ci pe doctrina apostolilor (Gal.1:6-10, 2Tes.3:16).
- Biserica din Ierusalim era unitară și activă, nu era letargică. Faptul că doctrina a fost
formulată și stabilită nu a însemnat că biserica a încetat să-și facă lucrarea (1Cor.15:58).
- Unitatea bisericii din Ierusalim a dus la o creștere rapidă. Noii convertiți nu apar la
întâmplare, ci sunt rezultatul ascultării cu devotare de Cuvântul lui Hristos (Mat.28:1820).
- Duhul Sfânt i-a călăuzit pe noii credincioși ai Bisericii din Ierusalim și ei s-au alăturat
acelui nucleu al părtășiei creștine.
VA URMA

Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago

Conform lui Efeseni 1:4, Biserica a fost în planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea
lumii. Apostolul Pavel susține că înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu se face
cunoscută „prin Biserică,” în conformitate cu „scopul etern” (literal, „planului veacurilor”),
care a fost realizat prin misiunea lui Hristos pe pământ (Efeseni 3:10-11).
C. CREȘTEREA BISERICII și Extinderea Bisericii lui Hristos
Cartea Faptele Apostolilor se concentrează în mod special asupra creșterii remarcabile a
Bisericii sub providența lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt. Evanghelistul Luca
face consemnări deosebit de importante despre extinderea Bisericii (F.A. 2:43-47; 5:14;
6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20),
Faptele Apostolilor ﬁind o sursă importantă de informații despre creșterea Bisericii
primare.
Cartea Faptele Apostolilor consemnează în mod repetat creșterea numerică și spirituală
a Bisericii primare. De exemplu, paragraful din Fapte 2:42-47 constituie o adevărată
fotograﬁe a vieții ei interne. Prima Biserică din Ierusalim a fost o Biserică răscumpărată
pentru că cei ce o formau „au primit cuvântul Lui”, au acceptat mesajul lui Petru despre
mântuire în Răscumpărătorul, Domnul Isus Hristos. Biserica din Ierusalim a crescut ca
urmarea a acceptării voii lui Dumnezeu, inclusiv a persecuției în urma căreia membrii
ei s-au răspândit cu scopul evanghelizării altor regiuni. De asemenea, Biserica din
Ierusalim a crescut și ca urmarea unei bune cooperări între credincioși. Creșterea Bisericii
este posibilă numai prin prezența lui Dumnezeu și a Fiului Său Isus Hristos, care spune:
„Despărțiți de Mine nu puteți face nimic”.
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Actualitate

Concepția bolșevică a politicului
(continuare din pagina 10)

politicii partidului ca expresie perfectă a voinței generale erau toate prezente în proiectul
bolșevic inițial. Lenin a impus două elemente fundamentale în concepția bolșevică a
politicului: legea privită ca epifenomen al moralei revoluționare și ca heteronomie a
acțiunii individuale. Anihilarea democrației în practica leninistă este determinată de
natura partidului ca substitut laic al aurei uniﬁcatoare, atotcuprinzătoare a aparatului
politic al suveranului absolut (regele medieval). Cu alte cuvinte, modelul leninist susține
omogenizarea integrală a spațiului social ca ideal politic și pragmatic. Ideologia străbate
întreaga dinamică a regimului, „pregătind și declanșând acțiunea, fără de care guvernarea,
violența și socializarea devin imposibile”. (spre a-l cita pe istoricul Michael Geyer)
Tot Lenin a revizuit teoria marxistă clasică referitoare la poziția centrului revoluționar în
Vestul capitalist dezvoltat. În Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului, una
dintre cele mai importante lucrări ale sale, Lenin susținea că a apărut un stadiu nou, ﬁnal
al capitalismului, în care monopolul a înlocuit competiția, concentrarea capitalului a atins
punctul maxim, iar războiul dintre puterile capitaliste a devenit inevitabil. Așadar, din
perspectiva lui, imperialismul se făcea vinovat de indescriptibilele orori ale războiului
mondial.
Vladimir TISMĂNEANU
europalibera.org/ 13.03.2018

Pe urmele lui Michelangelo
(continuare din pagina 17)

Mara Cîrciu: ARTA înseamnă ceva diferit pentru ﬁecare persoană, ce însemnă
ARTA pentru tine?
Dan Ianoș: Arta pentru mine este o extensie a mea, un alt fel de a respira și a-ți umple
plămânii, este o altă formulă a oxigenului. Arta bună, pentru mine, înseamnă îmbogățire
vizuală, însăși forma existenței noastre, și dorința de a te apropia de Creator. De ﬁecare
dată când creez, încerc să o fac că o rugăciune, nu ca un impuls; ca o construcție ce are o
baza, o structura, o ﬁnisare.

Președintele României s-a întâlnit cu
miniștrii Apărării din țările B9

Mara Cîrciu: Numărul mare al tablourilor tale îmi spune că nu trăiesti din artă ci
pentru artă! Se poate trăi în România doar din pictură?

(continuare din pagina 9)

Asistentul Secretarului General NATO pentru politica de apărare și planiﬁcare,
Heinrich Brauss, a adresat mulțumiri pentru contribuția semniﬁcativă a României în
cadrul Alianței Nord-Atlantice prin participarea constantă la misiunea din Afganistan,
precum și pentru asumarea unui rol activ în proiectarea și implementarea prezenței
înaintate aliate din țara noastră și în regiunea Mării Negre. Oﬁcialul NATO a apreciat
în mod deosebit rolul important al țării noastre la nivel regional și comportamentul
responsabil de care țara noastră dă dovadă în raport cu angajamentele asumate în
cadrul Alianței, subliniind, totodată, importanța alocării de către România a 2% din
PIB pentru apărare.
De asemenea, reprezentantul NATO a subliniat că Summitul din acest an va conduce
la un nivel sporit de coerență, mobilitate și eﬁciență a forțelor aliate și, implicit, la
consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO.
La rândul său, reprezentantul Statelor Unite ale Americii, Asistentul pentru securitate
internațională al Secretarului Apărării american, Robert Karem, a evidențiat aprecierea
pentru alocarea de către România a 2% din PIB apărării, precum și pentru contribuția
națională la eforturile aliate. ***

Identitatea creștinului relaționată la sănătatea ﬁzică
(continuare din pagina 8)

Dișciplina pe care ne-o impunem asupra trupului duce nu numai la sănătatea trupului
acestuia muritor, dar aduce sănătate emoțională și creștere în omul cel dinăuntru, omul cel
duhovnicesc. “ Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi împreună
cu Isus şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu voi. De aceea, noi nu cădem de oboseală.
Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte
din zi în zi.” ( 2 Corinteni 4:14,16).
Deși tema principală a acestei discuții este ca atât când depinde de noi, să căutăm să
ne păstrăm sănătatea ﬁzică, eu nu spun nicidecum că Domnul nu poate să-și manifeste
puterea și slava în viața celor care portă țepușul bolii în viața lor, unii chiar de la naștere.
În ciuda bolilor de tot felul, unii oameni au ajuns pe culmi de succes. Ați văzut pictori fără
mâini, pianiști fără degete sau schiori fără picioare ? Eu am văzut. Aceasta m-a făcut pur
și simplu să mă minunez cum puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârşită în slăbiciune
și m-a făcut să reﬂect la propriile mele realizări oarecum cu rușine.
Deci nu vreau cu nici un chip să diminuez măreția Harului lui Dumnezeu în viața
celor care duc o viață de victorie în mijlocul suferinței sau limitării ﬁzice.

Biruitor în suferință
Cu Domnul Isus putem să ﬁm biruitori în ciuda necazurilor sau suferințelor
de orice fel.
Imediat după nașterea celui de-al patrulea copil (fetița noastră Debora),
doctorii ne-au spus că are o boală congenitală gravă numită tetrology of the fallot. Această
boală este caracterizată de patru defecte ale inimii și necesită intervenție chirurgicală. De
fapt la două săptămâni după naștere, ea a trebuit să aibă operație pe cord deschis. Valul
acesta de încercare în combinație cu o anestezie greșită, care m-a pus din nou pe patul de
spital la scurt timp după naștere, a lovit greu în corabia vieții mele.
Prin experiențele diﬁcile prin care am trecut am înțeles cum Domnul Isus ne
ajută să ﬁm biruitori chiar când valurile de încercare lovesc puternic și pe neașteptate. Am
înțeles faptul că biruința nu stă neapărat în dispariția valurilor de încercare, ci în a
pășii pe valuri privind țintă la Domnul Isus, cel care ne-a promis biruința. (Debora
a împlinit 9 ani luna aceasta, și doresc și prin acest intermediu să mulțumesc tuturor celor
care v-ați rugat pentru ea).
Cea mai frumoasă ilustrație a victorie în mijlocul încercării am găsit-o în cuvintele unor
trei tineri (”Şadrac, Meşac şi Abed-Nego”). Acești trei tineri puși în fața valului cel mai
puternic de încercare, în care nu sănătatea ci chiar viața le-a fost în pericol, au răspuns
cu următoarele cuvinte: “ Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din
cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate. Şi, chiar de nu ne va scoate, să ştii,
împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care
l-ai înălţat!” (Daniel 3:17-18). Va continua

Dan Ianoș: Într-adevăr, arta clasică tradițională este prima mea pasiune, și păstrez ﬂacăra
aprinsă, pe cât pot eu de bine. Din păcate, artistul român (chit că este tradițional sau de artă
digitală), este nevoit să lucreze pe proiecte externe, străine, în mare parte datorită faptului
că România nu a avut niciodată o infrastructură artistică. Și aici aș exempliﬁca sfârșitul
secolului al 19-lea, moment în care Franța, Italia, Anglia era în plin având neoclasic,
producând mai mult de câteva sute de artiști la decadă, iar noi, românii, nu am avut decât
patru sau cinci artiști oﬁciali. Aici aș reaminti numele lui Grigorescu și Teodor Aman,
ambii desăvârșiți în exterior. Prin urmare, fără o baza solidă de acest segment, riscăm o
exterminare a indentității noastre artistice.
Mara Cîrciu: Cum vezi statutul artistului în secolul XXI?
Dan Ianoș: Artistul secolului XXI este produsul direct al societății ce l-a creat. Există
nenumărate căutări, foarte multe stiluri și o lume extrem de pestriță și diversă. Ceea ce
simt eu, în schimb, este o încercare de a se reinstaura o direcție neoclasică, o revenire la
reprezentarea tradițională, iar asta nu poate decât să mă bucure. Artistul este de nelipsit în
lumea mass-mediei, show bizz-ului și industriei ﬁlmului. Tot ce vedem în jurul nostru este
aproape exclusiv creația unui artist. Mai precis, totul începe cu o schiță pe hârtie.
Mara Cîrciu: Care a fost cea mai mare satisfacție în plan artistic? Dar cel mai diﬁcil
moment din carieră?
Dan Ianoș: Cea mai mare satisfacție pe plan profesional a fost probabil colaborarea mea
cu Alkemy X, respective realizarea documentarului Batman & Bill. Din păcate, a fost și
cel mai greu moment pentru că a fost perioada în care tatăl meu se inbolnavise. A fost un
moment de cumpăna în care trebuia să mă împart între muncă, și drumuri de spital; ceea
ce a fost chiar mai greu este faptul că aceste imagini folosite în documentar trebuiau să
pară creația a unui artist fericit...
Mara Cîrciu: Mediul online oferă o adevărată galerie de artă virtuală, unde putem
găsi și admira lucrările tale?
Dan Ianoș: Într-adevăr, mediul online este o putere informatică, și majoritatea
proiectelor se realizează prin intermediul acestuia. O parte din lucrările mele se pot
vedea pe Deviantart.com (ianos dan), sau https://danpaintings.wordpress.com/ dar și
multe alte site-uri, cum ar ﬁ Wetcanvas și Fine Art America.
Mara Cîrciu: Care sunt planurile și proiectele tale de viitor?
Dan Ianoș: Un proiect viitor ar ﬁ probabil o tema ce mă obsedează de mult timp,
Madonne-le moderne, un subiect ce mă fascinează și aș dori să-l abordez. Aș dori să
picteaz mai mult, să am timp mai mult să studiez pictură veche, și de ce nu să-mi pictez
singur coperțile albumelor care le desenez.
În încheiere, aș dori să le adresezi
cititorilor noștri câteva gânduri...
Dan Ianoș: Aș dori să urez cititorilor
voștri multe succese, răbdare și mai ales
putere de muncă, este singurul lucru care
nu ne place, însă ne ține activi. Și mai ales
să le mutumesc că țin comunitatea vie.
Mara Cîrciu: Mulțumesc, Dan, mult
succes în tot ce îți propui și multă
inspirație!! Tuturor iubitorilor de
frumos vă recomand o plimbare prin
muzeul virtual al artistului Dan Ianoș,
și totodată întâlnirea cu tabloul său,
Vlad Țepeș: https://www.youtube.com/
watch?v=RgKaFjaws8M

Marinela Buzas
marybuzas@yahoo.com
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CHURCH DIRECTORY
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

BETHANY CHURCH
12707 NE San Rafael St.,
Portland, OR,97230
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.

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

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

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

WASHINGTON

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

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 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 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 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 Română Baptistă

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)

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 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 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

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

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

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
C A L I FOR N I A

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

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
A R I ZON A
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

BISERICAPENTICOSTAL} 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

BISERICA “AGAPE” ARIZONA
Pastor: Petrică Lascău
7726 N.59th Ave., Glendale AZ, 85301.
Duminică dimineaţa: 10:00 - 12:00
Duminică seara: 6:00 - 8:00.
www.agapearizona.com
CHRIST BIBLE CHURCH - Arizona
Pastor: Paul Șerban
pserban@christbible.church
Sunday: 10:30 am - 12:00 pm
All services are in English!
9009 W. Lake Pleasant Parkway, Peoria, AZ
85382
www.christbible.church
BISERICA “ELIM” ARIZONA
Pastor: Alin Călini
Phone: (602) 677-5824
Duminică: 9:00 am-12:00 & 6:00-8:00 pm
Joi: 7:30 pm - 9:00 pm
1748 W. Cortez Street Phoenix, AZ 85029
www.elimarizona.com

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

PE N N S Y LVA N I A
BISERICA ISUS SALVATORUL
Pastor: Dumitru Toderic
Phone: (610) 488-0565
33 E Lancaster Ave. Paoli, PA 19301

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

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

Programe de televiziune =n limba romqn] =n zona Portland-Vancouver
JOSEPH HOZAN MINISTRIES - Producer: Joseph Hozan
Portland, OR
Duminica
Marti
Miercuri

Producer Arthur Ungureanu
Biserica Adventista de Ziua a Saptea din Portland

Vancouver, WA
1:30 pm
2:30 pm
6:00 pm

ch.11
ch.23
ch.22

UN NOU INCEPUT

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

ROMANIANTIMES

Vineri ..........1:00 pm....ch. 23
Marti.............9:00 am....ch. 11
Miercuri......12:00 pm....ch. 22
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C]ut]ri serviciu

Oferte serviciu

Oferte serviciu

Oferte serviciu

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

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

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

AFH in Vancouver WA is looking for
an experienced Caregiver, Full-time
or Part-time 7.00pm-7.00am. Pay
starts @ 13.50, based on Experience.
If interested, please call @ 971-4098228. (1803)

(342)

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 & ﬁrst aid and I also have 3
work references - I’m a certiﬁed caregiver.
I can start asap. Thank you very much my
number is 971-413-2620. (339)

We are currently looking for the
following position: 2 full days per
week with opportunity to increase
the days/hours in the future. For
additional information please contact
us at 503-442-1791. (1803)

Angajez doamna seriosa, caregiver,
live in sau live out pentru maxim
5-6 rezidenti in Olympia WA. Salariu
atractiv, ambianta placuta, rezidenti
usori. Pentru orice intrebari sunati la
(360)742-0717, email: dyanna0080@
yahoo.com (1803)

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

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.

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

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 ﬂexible
hours and fast paced environment.
English a must for driver position.
$21-$26 Doe. Yearly raises. Jacob
Bec - 503-255-5253.

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

NOW HIRING MECHANIC FOR
TRUCK
MAINTENANCE/YARD
MANAGER
Truck ﬂeet 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.

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

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

(1803)

AFH in SE Portland looking for a fulltime caregiver, 4-5 days, from 7am7pm. Must be able to speak English
and pass a background test. Please
call or text at 971-409-3108. (340)

Hiring compassionate and caring
resident manager for level 2 home
in SW Portland. Competitive salary
based on experience. If interested
please call 503.515.9151. (1803)

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

Windsor Gardens is a small (12bed) 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)

Caut Live-in Caregiver/Resident
Manager, cu posibilitatea de a
cumpara businessul in viitor. Tel:
(503)-620-8694.
Caut caregiver pentru zile libere in SW
Portland, close to Beaverton.Va rugam sa
sunati la 503-292-0077. (1803)
Caut caregiver pentru AFH in Vancouver,
WA pentru weekends in mod deosebit
dar e posibil o zi sau doua si in timpul
saptamanii. Pentru mai multe informatii
va rog sa sunati la (360) 694-5480.
(1803)

AFH in Clackamas County looking for
live-in / live-out, part-time or days off
caregiver. Must be able to speak English
and pass a background check. Please
call or text at 971-295-9613. (1803)

Prest]ri servicii
Masaj clasic si sportiv,
Reﬂexoterapie, Magnetoterapie,
Terapie bioenergetica
(Reiki si Inforenergetica).
Daniel – Telefon: (971)712-4792.
(1803)

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 oﬁciul de emigrări,
notarizări.
Real Estate: Vânzări – Cumpărări de
proprietăţi in aria Vancouver.
(338-6618)

RN offering services; delegations,
medication management, care plans
and assessments.
Call Flavia 503-997-0197.

MICA PUBLICITATE
este
actualizata permanent
pe portalul RomanianTimes:

romaniantimes.com

TARIFE pentru MICA PUBLICITATE

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

CUSTOM BUILT TOP OF THE LINE AFCH in
Beaverton, 5,000 sq ft. Exceptional location, minutes
from Washington Square! Lots of natural light, granite
ﬂoors & 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

Miercuri, Joi , Vineri - =ntre 9 am - 12 pm la telefon (503)895-5171
sau la telefon 503-708-3384
E-mail: info@romaniantimes.com

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
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Cornell Mann, CIPS, CCIM
Principal Broker

503-939-7146

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

27 Years Experience

www.GreatWesternRealEstate.com
1.42 ACRES

PENDING

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

GreatWesternRealEstate@gmail.com

GREAT ONE LEVEL HOUSE ON A LARGE LOT. This
home was built in 1980 providing 2,900 Sq. Ft, 7 BDs, & 3
BAs. Presently used as a care home. Near local shopping
centers & convenient public transportation. ACH license is
not transferable. $649,950. Cornell 503-939-7146

SUCCESSFUL BUSINESS & REAL ESTATE! This
ACH facility has 3,593 Sq. Ft, 7 Bedrooms, 3.5
Bathrooms, 2 living rooms, 2 kitchens, a cozy den with
fireplace, & a landscaped backyard. $475,000. Cornell
(503)939-7146.

ALL ONE LEVEL

1.95 ACRES

VINTAGE TWO STORY HOME w/ 1,778 Sq. Ft, 2 BD’s & 1
BA. Built in 1904 in a historical designation registry. In need
of some repair with great features: Including hardwood
floors, traditional dark wood staircase, small green house,
and an original red barn. $399,995. Cris 503-816-9493

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

1.4 ACRES

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

MICROCIPUL OBLIGATORIU

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, office, 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
OVER 32 ACRES

GRESHAM, OR

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

OVER 24 ACRES

SOUTHWEST PORTLAND

UMATILLA COUNTY!

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

SE PORTLAND

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
COMING SOON

GREAT ONE LEVEL HOME providing 1,265 Sq. Ft, 3
BD’s, & 2 BA’s. The large lot offers RV-parking and is all
around fenced. Outstanding features include hardwood
floors, gas fireplace, decorative white cabinets, & granite
counters. $329,950. Cris 503-816-9493

Close in SE Portland with extra lot. $799,900.
For more information contact Cornell at 503-939-7146

Comfort Always, Cure Sometimes, Treat Often

(continuare din pagina 5)

503-661-8990

www.ComfortHospice.org

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

fh
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Referral Hotline: 503-723-1444
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de localizarea în timp real a colectorului și a elementelor din lista de pachete.
6. UNIFORMELE SPITALICEȘTI MONITORIZATE. Costurile de
îngrijire a sănătății pot continua să crească, dar datorită RFID, spitalele cheltuiesc mai puțin
la uniformele spitalicești. O poveste de succes este Centrul Medical LewisGale, situat în
Salem, Va. Spitalul a reușit să economisească 40.000 de dolari la uniforme, în mai puțin
de doi ani. Totul este datorat Centrului de distribuire a îmbrăcămintei, care folosește un
dispozitiv RFID, care distribuie și monitorizează uniformele pentru proceduri medicale.
Sistemul reduce tendința membrilor personalului de a trata uniformele ca ﬁind de unică
folosință, asigurându-le că articolele de îmbrăcăminte sunt returnate pentru curățare după
ﬁecare procedură.
7. MAGAZINE DE DESFACERE FĂRĂ CASIERI LA IEȘIRE. În timp
ce experții au prezis mult timp că etichetele RFID ar duce la magazine fără linii de plată,
acest viitor cu zvonuri lungi s-a materializat lent. Recent, Amazon a depus brevete pentru
magazinele cu tehnologie RFID, dar a negat faptul că RFID este implicat în noul magazin
alimentar Amazon. Acum, magazinul chinezesc JD.com trece ușor la magazinul pilot al
viitorului, iar RFID este implicat cu siguranță. Împreună cu tehnologia de recunoaștere a
feței, RFID ar putea permite efectuarea de plăți la ieșire fără a te opri la casă. Pe măsură
ce JD.com își dezvoltă competiția cu distribuitorul chinez Alibaba, RFID ar putea găsi
alte utilizări ingenioase.
8. SIGURANȚA COPILULUI. Majoritatea părinților cunosc senzația de
panică, care apare atunci când un copil e pierdut de lângă ei. Acum, imaginați-vă acea
scenă într-o mulțime în mișcare de 40 sau 50 de milioane de oameni. O scenă similară este
pelerinajul hindus, anual, din sudul Indiei. În acest an, 2018,Vodafone India și autoritățile
de poliție colaborează cu tehnologia RFID care ajută la urmărirea copiilor sub vârsta de
14 ani, pe măsură ce aceștia participă la ritual
Un copil poartă un șnur care deține un card încorporat cu o etichetă RFID.
Cititori de etichete, staționari de-a lungul înregistrării pistelor de pelerinaj când ﬁecare
copil trece, trimit un mesaj la telefonul unui părinte pentru a-l informa despre locul unde
se aﬂă copilul. Dacă un copil se pierde în timpul călătoriei, un oﬁțer de poliție poate folosi
un cititor dispozitiv portabil pentru a scana cardul și contacta părinții pentru a reuni rapid
familia, economisind timp și oferindu-i liniștea părinților. Serviciul este oferit gratuit.
Pelerinajul, care datează din secolul al XII-lea, are loc la Rezervația de Tigri din
Periyar, situată în zona muntoasă a Indiei Ghat. Este nevoie de o urcare de către cei care
participă, atât tineri, cât și bătrâni. Pentru a ajunge la templu, închinătorii trebuie să treacă
de vârful dealului la o altitudine de 4.183 de metri. Templul este deschis pentru închinare
numai în timpul ritualului Mandala Pooja, care se practică pe parcursul lunilor noiembrie
și decembrie.
Așa cum se observă din cele de mai sus, cipul a devenit o necesitate pentru
monitorizarea produselor și oamenilor. E foarte ieftin și folosit pe scară largă pe tot
globul. În curând vine vremea când va ﬁ folosit pentru împlinirea celor ce a scris bătrânul
Ioan în Apocalipsa.
”Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun eu pentru că de fapt a spus-o
Domnul Isus (Marcu 13:37).
de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com

Ana Campean-Petras
Community Relations Director
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PO BOX 90393

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

ROMANIANTIMES

26 Years Combined Experience

Ligia Bec

Liviu (Louie) Bec

Sr. Loan Officer

Realtor

NMLS #134019 OR/WA MLO #134019

LIC # 20030202

(503) 481-6222

(503) 888-4428

ligiabec@eaglehm.com

louie@oregonrealty.com

Thinking off BUYING or SELLING a HOME??
We’d Love To Help!!
Universal American Mortgage Company, LLC
C dba Eagle Home Mortgage - Company NMLS #1058, Mortgage
Mortga
age Lending License #ML-5079-1,
Branch NMLS #803023, 10151 SE Sunnyside Road, Suite 360, Cl
Clackamas,
k
OR 97015.
97015 Certain
C t i restrictions
t i ti
apply.
l Thi
This iis nott a commitment to lend. Applicants must qualify.

Expoziția de fotograﬁe “România: Evoluție – 100 ani”, la sediul ONU
din New York
Misiunea Permanentă a României la Organizația Națiunilor Unite și Agenția Națională de Presă Agerpres,
organizează în perioada 12-23 februarie 2018, la sediul ONU din New York, expoziția de fotograﬁe România:
Evoluție – 100 ani, realizată în seria evenimentelor de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri.
Expoziția cuprinde imagini din arhiva istorică a agenției Agerpres, cele mai bune imagini realizate în ultimii ani
de către fotoreporterii Agerpres, dar și imagini din arhiva agenției de presă Associated Press, care înfățișează
personalități precum Nadia Comăneci, Eugen Ionesco, George Enescu, Regele Mihai I, Regele Ferdinand I și
Regina Maria. Fotograﬁile din arhiva Agerpres reﬂectă viața cultural-artistică, economică, politică și sportivă a
țării, dar și marile transformări și evenimente ce au avut loc de-a lungul timpului. Fotograﬁi agenției au surprins
Bucureștiul interbelic, artiști precum Maria Tănase și Constantin Tănase susținând spectacole pentru soldații
români, Revoluția din decembrie 1989, precum și evenimente recente.

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

1 cubic yard minimum - no max.
$220 ﬁrst yard, then $110 each additional yard (3000 psi mix design)
$230 ﬁrst yard, then $120 each additional yard
(4000 psi mix design)
Call for current pricing and unload times allotted.
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
ﬂexible hours and fast paced environment. English a must for driver position. $21-$26 Doe. Yearly raises.

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

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

