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Centenarul Marii Uniri a fost evocat la Ambasada 
României din Washington de c~tre pre[edintele 
Academiei Române [i ambasadorul României în 

Statele Unite ale Americii - pagina 2

Editura Refl ection Publishing din 
Sacramento, California, a publicat ȋn 
ultimii doi ani o carte cu o problematică 
majoră creştin-ortodoxă scrisă de Horia 
Ion Groza pentru publicul american. Ea 
porneşte de la o veche versiune ȋn limba 
română care a primit binecuvântarea 
Părintelui Petroniu Tănase de la Sfântul 
Munte Athos. - pagina 15

 Ziarul vorbit al românilor 
de pretutindeni 

Anna Stefanova 
Politkovskaya, 

una din cele mai mari 
jurnaliste ale lumii, ar fi 

împlinit 60 de ani 

În vremuri de anomie morală, opresiune 
socială, criză politică și agresiuni 
neîncetate la adresa autonomiei de 
gândire, Radio Europa Liberă a 
reprezentat, într-adevăr, „ziarul vorbit 
al românilor de pretutindeni”. Pentru 
milioane de români, acest post a fost 
vocea speranței, a demnității și a 
adevărului.- continuare în pagina 10

Pe 30 august, Anna S. Politkovskaya, 
născută în 1958 la New York ca fi ică a unui 
diplomat sovietic-ucrainean acreditat la 
ONU, ar fi  împlinit 60 de ani. Dar a murit 
la numai 48 de ani. În octombrie 2006 
a fost asasinată de un ucigaș plătit, fi ind 
găsită decedată în fața liftului locuinței 
sale, alături de un pistol Makarov și patru 
gloanțe. -  continuare în pagina 7

Uniunea Europeană şi Alianţa 
Nord-Atlantică au stabilit intensifi carea 
cooperării în scopul protejării cetăţenilor 
statelor membre prin amplifi carea 
interoperabilităţii militare, combaterea tero-
rismului şi ameninţărilor convenţionale şi 
neconvenţionale. iUn atentat sinucigaş 
soldat cu cel puţin zece morţi a avut loc 
în oraşul Jalalabad din Afganistan, au 
anunţat ofi ciali guvernamentali, nici un 
grup militar nerevendicând atacul.iNoul 
premier al Spaniei, Pedro Sanchez, a aprobat 
reluarea discuţiilor bilaterale cu ofi cialii 
Cataloniei, în cadrul unei întrevederi cu 
liderul catalan Quim Torra, desfăşurată cu 
scopul de a reduce tensiunile între Guvernul 
central şi cel regional.iGuvernul de la 
Ottawa a prelungit cu patru ani durata 
prezenţei trupelor canadiene în Letonia, a 
anunţat premierul canadian Justin Trudeau, 
afl at într-o vizită la Riga.iGordon 
Sondland, specialist în domeniul hotelier şi 
fi nanţator al Partidului Republican, a fost 
desemnat de preşedintele SUA, Donald 
Trump, pentru funcţia de ambasador la 
Bruxelles.iRecep Tayyip Erdogan a 
depus jurământul de învestitură într-un 
nou mandat de preşedinte al Turciei, cu 
prerogative sporite, conferite de sistemul 
prezidenţial.iStructura de comandă şi 
control a NATO a fost aprobată la summit-
ul NATO de la Bruxelles, România 
obţinând astfel o structură de comandament 
operaţională a Alianţei Nord-Atlantice 
pe teritoriul ţării noastre,  a anunţat 
Administraţia Prezidenţială.iSecretarul 
general al Alianţei Atlanticului de Nord, 
Jens Stoltenberg, a declarat la fi nalul 
summit-ului NATO că s-au luat decizii 
importante pentru întărirea descurajării 
şi apărării NATO, că s-au făcut paşi în 
problema luptei împotriva terorismului 
şi în a asigura o împărţire corectă a 
sarcinilor între aliaţi. De asemenea, s-a 
hotărât mărirea sprijinului NATO în lupta 
antiterorism, prin noi exerciţii militare 
desfăşurate în Irak, mai mult sprijin pentru 
Iordania şi Tunisia, un centru operaţional 
şi un pachet de măsuri suplimentare în 
sud.  Stoltenberg a mai menționat că s-a  
decis susţinerea prezenţei în Afganistan şi 
extinderea fi nanţării forţelor de securitate 
afgane până în 2024, oferindu-i suportul 
preşedintelui Ghani pentru continuarea 
eforturilor ţării în crearea condiţiilor de 
restaurare a păcii.iAlianţa Nord-Atlantică 
a anunţat, cu ocazia summitului de la 
Bruxelles, că susţine integritatea teritorială 
a Republicii Moldova şi a cerut Rusiei să 
retragă trupele din regiunea separatistă 
Transnistria.iPreşedintele SUA, Donald 
Trump, a afi rmat că întâlnirea în Helsinki 
cu omologul său din Rusia, Vladimir 
Putin, s-a defăşurat “foarte bine” şi este 
“un bun început”.

Descoperirea [i tr~irea 
timpului sacru 

11-12 iulie 2018, Bruxelles - Summitul NATO a oferit ocazia de a trece în revistă cooperarea UE-NATO precum 
și progresele înregistrate de la summiturile anterioare din 2016 (Varșovia) și 2017 (Bruxelles). 

La 10 iulie 2018, înaintea summitului, UE și NATO au semnat o nouă declarație care stabilește o viziune comună a 
felului în care UE și NATO vor acționa împreună împotriva amenințărilor la adresa securității. 

iProclamația guvernatorului statului Illinois onorează un moment 
cardinal pentru evoluția României: Marea Unire de la 1918 - pag. 10

Românii din Michigan au 
un nou centru cultural 

Centrul Cultural Român Sfântul 
Constantin Brâncoveanu este situat la 
adresa 15127 Sheridan Rd. Clinton, MI 
49236, și-a luat fi ință în primăvara anului 
2018, la inițiativa și cu binecuvântarea 
Preasfi nțitului Părinte Episcop Irineu 
Duvlea. -  detalii în pagina 14

iGuvernatorul statul american Nebraska a proclamat anul 2018 drept Anul 
Centenarului României în statul pe care îl conduce - pagina 11

iProclamație de felicitare a României cu ocazia Centenarului Marii Uniri, emisă de 
guvernatorul statului New Hampshire - pagina 20

iProclamația statului Ohio dedicată Centenarului României  - pagina 20
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Preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop şi ambasadorul George Maior 
au conferenţiat despre Marea Unire, 

rolul SUA şi al românilor-americani în realizarea Unirii

George Maior: Cei care vorbesc astăzi 
despre România ca de o colonie a 
Americii sunt fi e ignoranți, lipsiți de 
cultură politică și istorică, fi e oameni de 
rea credință, și uită că America a fost 
țara care ne-a ajutat să ne reîntregim 
național; președintele american 
Woodrow Wilson a avut un rol foarte 
important în realizarea unirii românilor 
de la 1918.

Centenarul Marii Uniri a fost evocat la 
Ambasada României din Washington, 
luni 4 iunie 2018, de către președintele 
Academiei Române, prof. dr. acad. Ioan-
Aurel Pop şi ambasadorul României 
în Statele Unite ale Americii, George 
Cristian Maior, în cadrul unei conferințe 
susţinute în fața unui public numeros, din 
care au făcut parte membri ai comunității 
românești, ai mediului diplomatic acreditat 
în capitala americană, reprezentanți 
ai Departamentului de Stat al SUA. 
Evenimentul a făcut parte din seria celor 
organizate de Ambasada României pentru 
sărbătorirea Centenarului Marii Uniri.

În cuvântul de deschidere a conferinţei, 
ambasadorul României în Statele Unite 
ale Americii, George Cristian Maior 
a declarat că Marea Unire de la 1918 
este povestea cea mai importantă din 
evoluția noastră istorică, un moment 
cardinal pentru evoluţia noastră ca stat, 

societate şi democraţie, iar românii din 
America au avut o contribuție esențială 
la realizarea acestui deziderat. Faptul 
că toate asociațiile românești din 1918 
s-au unit într-o singură organizație, sub 
conducerea căpitanului Vasile Stoica, a 
preotului Vasile Lucaciu și au convins 
guvernul american de atunci, condus de 
președintele Woodrow Wilson, de justețea 
unirii, a fost o expresie a capacității 
noastre de acțiune politică, diplomatică 
inteligentă în plan extern. Din păcate, 
Vasile Stoica, unul dintre eroii care au 
luptat pentru unirea țării, a fost aruncat 
în închisoare de comuniști.  

De asemenea, ambasadorul României a 
subliniat faptul că președintele Wilson a 
avut un rol foarte important în realizarea 
unirii românilor prin cele 14 Principii pe 
care le-a proclamat în Congresul american. 
„De aceea, astăzi când, niște inconștienți 
aș spune, sau niște  oameni lipsiți de 
cultură politică și istorică, vorbesc despre 
relaţia României cu SUA ca fi ind una de 
subordonare, uită că America a fost țara 
care ne-a ajutat să ne reîntregim național. 
A fost țara democratică care prin forța sa 
pozitivă în relațiile internaționale a putut 
asista România, prin președintele Wilson 
și administrația de atunci, să revină în 
matca sa geografi că, culturală, originară. 
Deci, cei care vorbesc astăzi de România 
ca de un fel de colonie a Americii sunt 

fi e ignoranți, fi e oameni de rea credință, 
după părerea mea, sau pur și simplu, 
nu au cultură politică și istorică. Acest 
Parteneriat Strategic dintre România 
şi SUA s-a forjat în timp, dar are 
fundamentele intelectuale, politice, în 
acel an decisiv 1918.” 

„Să amintim și de elitele politice din țară: 
Brătianu, Alexandru Vaida Voievod, 
Iuliu Maniu, oameni cu viziune, curajoși, 
care au reușit și la Conferința de Pace 
de la Paris și în interior după aceea, să 
sudeze bine această unire, într-un stat 
care, dacă ar fi  fost lăsat să evolueze 
natural, și nu ar fi  intervenit calamitatea 
comunistă, ar fi  fost probabil unul dintre 
cele mai vibrante state. Comunismul a 
distrus și a pârjolit mult din acest avânt 
pe care îl luase România după 1918. Am 
mai reușit să ne ridicăm la un moment 
istoric important, în 1989, și sper ca cei 
de astăzi să se ridice măcar la viziunea 
conceptuală a acestor oameni, dacă 
pot. Și să înțeleagă că fără gândire 
strategică, fără patriotism autentic, nu 
patriotism declarat printr-o propagandă 
foarte rudimentară, nu vom reuși să ne 
impunem într-o lume care vedeți ce 
complicată este din toate punctele de 
vedere și ce provocări atrage după ea. 
Iar faptul că suntem în NATO, suntem 
în Uniunea Europeană, sunt garanții 
de suveranitate reală a țării, nu clamată 

prin tot felul de retorici pe care le mai 
auzim de la unii”, a arătat ambasadorul 
României.

Președintele Academiei Române, prof. dr. 
acad. Ioan-Aurel Pop, a prezentat etapele 
realizării Marii Uniri de la 1918, începând 
cu momentele din jurul anului 1848, 
când au apărut mișcările de emancipare 
națională. “În 1918, unele state s-au 
format ca pasărea Phoenix, din propria 
cenușă, altele au renăscut, iar altele s-au 
întregit. „Ora astrală” a românilor a fost 
anul 1918, când, prin aplicarea dreptului 
la autodeterminare – ofi cializat în urma 
declaraţiei preşedintelui Woodrow 
Wilson, din ianuarie 1918 – s-au unit 
provinciile istorice cu Regatul României. 
Noul cadru politic-teritorial din Europa 
Centrală a creat, după 1918, condiţiile 
favorabile dezvoltării naţiunilor, dar 
a conţinut şi germenele unor rivalităţi 
şi contradicţii. Oricum, în 1919-1920, 
pentru prima oară în istorie, marile puteri 
au ţinut seama şi de voinţa popoarelor, 
nu numai de propriile interese, când au 
aprobat noua arhitectură a Europei.”, a 
arătat prof. dr. acad. Ioan-Aurel Pop.  

Ambasada României în 
Statele Unite ale Americii
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Principiile de Funcționare 
ale Publicației 

RomanianTimes:

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

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

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

Completări la PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE 
INIȚIALE:

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

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

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

Materialele se trimit numai prin email;

Expeditorul materialului este direct responsabil de conținut 
incluzând pozele atașate.

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

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

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

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

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

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

Cristian Ioanide
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ALOCUȚIUNEA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI CU PRILEJUL RECEPȚIEI OFERITE DE AMBASADA 
STATELOR UNITE ALE AMERICII CU OCAZIA CELEI DE-A 242-A ANIVERSĂRI A ZILEI INDEPENDENȚEI 

„Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce faceţi răul! Căci Domnul a auzit glasul ... mele! 
Domnul îmi ascultă ..., şi Domnul îmi primeşte ...!”
   (Psalmii 6:8-9)

 (Completaţi textul folosind soluţiile marcate cu raster)

Orizontal: 1) ? (neart.). 2) A asculta  la tribunal ⎯ Vorbit de bine. 3) Ţinta credincioşilor 
⎯ Vorbe goale. 4) Barcă cu motor ⎯ Nescăpat din ochi. 5) Legată cu lanţul ⎯ Suite 
în copac. 6) Cabină pentru o călătorie spațială. 7) Haină veche ⎯ Nimeni nu-i ca el. 8) 
Prenume feminin ⎯ Verigă de legătură (pl.).  9) ? (sing. neart.) ⎯ E de acord. 10) Vorbă 
de pahar (pl.) ⎯ Călcat cu picioarele.
Vertical: 1) Un fel de trântor (fem.). 2) Apucată ⎯ Luat în evidenţă la oncologie! 
3) A bate un vânt uşor ⎯ Ofi ţer în devenire. 4) Un nimic! ⎯ Primesc transferul cu 
cunoştinţe. 5) Făcut de râs ⎯ Final de cursă! ⎯ Pere!  6) Nu poate fi  trecut cu vederea 
⎯ Un mire care şi-a pierdut capul! 7) ? (neart.).  8) Când apa trece şi pietrele nu rămân. 
9) Cei mai buni dintre cei mai buni ⎯ Prenume feminin. 10) O vorbă spusă la ureche 
⎯ Spune ora exactă.
Dicţionar: RSA.

PSALMII (10)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Dezlegarea careului din numărul precedent: PROVERBE (32)
Orizontal: 1) CARICATURA. 2) ORE – AM – RAM. 3) MINCINOASE. 4) E – AHTIAT – N. 5) MOLI – SIESI. 6) O – ABATE – TN. 7) RS – ZEI – VOT. 
8) ATEU – ATELA. 9) RADIATOR – T. 10) INITIATIVA.        Victor Martin - Arad

LANSARE DE CARTE
CALEIDOSCOP BIBLIC

Victor Martin

Lucrarea CALEIDOSCOP BIBLIC, apărută sub egida prestigioasei edituri CARMEL PRINT din Arad, propune iubitorilor de 
cuvinte încrucișate un veritabil test de verifi care a cunoștințelor biblice. Cele 62 de careuri, fără o temă anume, conțin noțiuni din 
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Vineri, 29 iunie a.c, Președintele României, domnul Klaus 
Iohannis, a susținut o alocuțiune cu prilejul recepției oferite 
de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 
242-a aniversări a Zilei Independenței: 
„On the special occasion of the Independence Day of the 
United States of America, it is my pleasure and privilege to 
congratulate, on behalf of myself and of the Romanian people, 
the entire American nation! 
The US Declaration of Independence, signed 242 years ago, 
teaches us a valuable lesson about the ability and power of 
the people to successfully fi ght for principles, ideals, values, 
liberties and rights. The legacy of this document will continue 
to reverberate in history. 
Ne alăturăm aniversării prietenilor și partenerilor noștri 
americani în anul Centenarului României Moderne. Istoria 
României – cea de dinainte de 1989, dar și prin evenimente 
mai recente – ne reamintește însă constant că democrația nu 

trebuie luată drept „un dat” garantat. 
Poate că aceasta este cea mai mare lecție pe care trebuie 
să ne-o însușim la acest bilanț de 100 de ani de devenire 
modernă: democrația trebuie consolidată și apărată în 
fi ecare zi, cu toată determinarea – în România, în Europa 
şi în toate colțurile lumii. 
Timpurile difi cile cu care ne confruntăm acum au, însă, 
și capacitatea de a ne atrage atenția asupra necesității de 
a păstra unitatea și solidaritatea între ambele maluri ale 
Atlanticului. Relaţia transatlantică nu este importantă 
doar pentru securitatea şi prosperitatea comune ale 
Uniunii Europene şi ale Statelor Unite, dar şi pentru 
setul esențial de valori democratice ale comunității 
occidentale din care facem parte. 
Pentru că, dacă valorile care stau la baza societăților 
noastre occidentale se erodează, atunci însăși substanța 
relației transatlantice este amenințată. 
După cum prea bine știți, sunt un susținător ferm al ideii 
că pentru România întărirea parteneriatului transatlantic 
rămâne de importanță vitală, țara noastră fi ind un stat 
dedicat în egală măsură atât proiectului european, cât şi 
Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. 
Sunt convins că Preşedinţia Consiliului Uniunii 
Europene, pe care România o va exercita peste 6 luni, va 
reprezenta o oportunitate deosebită şi pentru promovarea 
şi consolidarea parteneriatului transatlantic, pentru care 
cu toții trebuie să acționăm consecvent şi hotărât. 
De Ziua Independenței Statelor Unite, doresc să asigur 
partenerul nostru strategic că sunt ferm angajat în a 

acționa astfel încât țara noastră să rămână același actor 
implicat, responsabil și stabil, care își respectă angajamentele 
asumate – la nivel bilateral și multilateral – și care își 
consolidează capacitatea de a fi  un furnizor de securitate şi 
de a proiecta valorile noastre comune în regiune. 
Reiterez determinarea României pentru dezvoltarea 
şi extinderea Parteneriatului nostru Strategic, pe toate 
dimensiunile sale, așa cum am convenit cu domnul 
Preşedinte Trump la excelenta întâlnire de acum un an. 
Cooperarea dintre România și Statele Unite în plan politic, 
militar și de securitate a ajuns la un nivel excepțional. 
Încurajez, totodată, identifi carea de soluţii creative şi 
efi ciente pentru a consolida, în continuare, și dimensiunea 
economică, inclusiv prin investiții şi proiecte de afaceri 
comune în domenii strategice de interes reciproc – cum 
este, de exemplu, cel energetic. 
Însă pentru ca acest obiectiv, alături de altele, să fi e posibil, 
avem nevoie de stabilitate, predictibilitate, un sistem de 
justiție puternic și independent, o guvernare transparentă și 
responsabilă, care chiar respectă statul de drept. 
Toate acestea nu reprezintă o opțiune, ci singura alegere 
pe care putem să o facem pentru o Românie sănătoasă şi 
puternică, partener strategic al Statelor Unite ale Americii 
și stat membru al Uniunii Europene și al NATO. 
Mulţumesc Statelor Unite pentru sprijinul constant acordat 
României în acest scop! Veţi găsi mereu în România un 
aliat, un partener şi un prieten pe care vă puteți baza! 
Închei prin a ura La mulți ani! Statelor Unite ale Americii! 
Happy 4th of July! Happy Independence Day!”
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Schimbările Climatice și Escatologia

 De peste zece ani mă preocupă și am scris adesea la 
rubrica prezentă despre schimbările climatice, care 
au fost și sunt privite sub aspect științifi c, religios, 
politic, social și economic. Desigur că în toate laturile 
acestor aspecte vom găsi pro și contra argumente, și de 
aceea voi prezenta câteva realități existente, care își au un 
corespondent scriptural. 
 La modul general, comunitatea științifi că vine cu 
câteva argumente: pretinde că înțelege procesele fi zice 
din natură, statistic adăogând gaze cu efect de seră în 
atmosferă, aceasta se va încălzi escesiv.  
 Cercetările mai adânci scot la iveală că încălzirea 

globală este determinată de fenomenele ce se petrec în 
soare, pe de o parte și accentuarea fenomenului de fi erbere a pământului, realități pe 
care trebuie să la privim mai atent din punct de vedere escatologic.
 Unul din studiile de la NASA a constatat că o sursă de căldură geotermală sub 
calotele de gheață, constând din roci încălzite alături de o activitate vulcanică, este motivul 
real pentru care capacele de gheață se topesc - și nu atât de mult poluarea activităților 
umane.

Încălzirea Polului Sud
 În 2014, cercetătorii de la Universitatea din Texas au descoperit că vestul Antarcticii 
a fost un focar de activitate geotermală, o concluzie confi rmată de o echipă de oameni de 
știință din SUA un an mai târziu. “Fluxul de căldură geotermală ridicat poate ajuta 
să explice de ce fl uxurile de gheață și lacurile subglaciare sunt atât de abundente și 
dinamice în această regiune”, a concluzionat studiul.
 La începutul anului 2017, cercetătorii scoțieni au descoperit 91 de vulcani 
necunoscuți anterior sub pătura de gheață din Antarctica, cu o înălțime de peste 13.000 de 
picioare - venind cu dovezi palpabile.
 Antarctica este un continent situat la Polul Sud, acoperit de ghețari. A fost ultimul 
ținut explorat de pe glob. Sub aspect morfologic ea este o platformă continentală muntoasă 
cu un strat de gheață cu o grosime de până la 4,8 km și înconjurată de ape înghețate. În 
Antarctica nu există țări sau populație autohtonă. Singurii locuitori sunt cercetătorii 
științifi ci, nevoiți să suporte temperaturi de până la -80 °C. Primul biolog din lume care 
a cercetat viața antarctică a fost românul Emil Racoviță în timpul expediției efectuate la 
bordul navei Belgica (1897-1899). La data de 13 ianuarie 2006, a avut loc inaugurarea 
primei stații românești permanente de cercetare și explorare din Antarctica, Stația Law-
Racoviță. 

Încălzirea Polului Nord
 Ce e foarte interesant este că ce se petrece la polul Sud se poate constata și la polul 
Nord. Diferența mare între cele doi poli este că la polul nord sunt oameni care locuiesc 
permanent.
 Agenția de Presă Fanceză (APF) și apoi preluat de alte mijloace de presă a publicat 
că un aisberg cu înălțimea de peste 100 de metri se desprinde de coastele insulei 
Groenlanda, iar autorităţile locale au început vineri, 13 iulie 2018, evacuarea persoanelor 
care trăiesc în apropierea ţărmului,  
 Poliţia din Groenlanda le-a cerut imperativ locuitorilor de pe insula Innarsuit 
ale căror case sunt situate pe mal să se îndepărteze, de teama inundaţiilor care s-ar putea 
produce dacă blocul de gheaţă se rupe. “Ne temem de o separare al aisbergului, care poate 
provoca o inundaţie în zonă”, a declarat vineri, 13 iulie 2018, Lina Davidsen, responsabil al 
securității în cadrul poliţiei din Groenlanda.
 Satul, situat în nord-vestul Groenlandei, numără 169 de locuitori, dar numai cei 
care trăiesc în apropierea zonei în care se afl ă aisbergul, reperat joi, au fost evacuaţi.
 Descoperirea acestui imens bloc de gheaţă intervine la câteva săptămâni după 
difuzarea unei înregistrări video, realizată de oameni de ştiinţă de la universitatea din New 
York, cu un aisberg care se desprinde de un gheţar, în estul Groenlandei.
 În 2017, patru persoane au murit şi unsprezece au fost rănite în urma unui tsunami 
produs în apropierea unui alt sat din Groenlanda, pe coasta de vest, notează AFP. Într-o 
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jumătate de oră  peisajul din zonă s-a schimbat drastic. Ruperea unui singur ghețar, e drept, 
de mari dimensiuni, poate duce la creșterea nivelului apei până la trei metri. (Sursa: Ziare.
com).
 În plus, în nordul Siberiei, de-a lungul coastei Oceanului Arctic, măsurătorile 
recente au arătat că temperaturile au crescut cu peste 40 de grade față de cele normale, ceea 
ce este enorm.

Supraîncălzirea Africii
 Măsurătorile temperaturilor au consemnat valori ridicate în nordul Africii. 
Astfel că la 5 iulie 2018, Algeria a înregistrat temperaturi în jurul valorii de 120 de grade F. 
(WeatherBell.com)
 Cel mai fi erbinte continent al planetei a suferit, probabil, cea mai caldă vreme, 
măsurată în mod fi abil. În unul din orașele algeriene temperatura a urcat joi până la 124,3 
grade F (51,3 grade Celsius. Temperaturi ridicate, observate în Ouargla, sunt probabil cele 
mai ridicate temperaturi măsurate în mod fi abil atât în Algeria, cât și în toată Africa. 

Incendii și Uragane în America
 La începutul lunii iulie 2018, peste 60 de incendii mari au izbucnit în Statele 
Unite, mai ales în Vest, unde biciuirea vânturilor și creșterea căldurii au făcut ușor să se 
răspândească fl ăcările. Incendiile au explodat în partea de nord a Californiei, în Utah, 
Oregon și în alte zone, datorită unei secete prelungite și severe a pădurilor deshidratate.
 În sezonul 2018, sezonul uraganelor a început vineri, 6 iulie 2018. Locuitorii de 
pe coasta Atlanticului și-au început pregătirile mai ales că sunt avertizați că anul acesta ar 
putea fi  mai dăunător ca anul 2017.
 Privind în perspectivă, Tropical Storm Risk (TSR) Consortium, un grup de trei 
instituții majore de prognoză meteorologică, a prezis un sezon peste mediile anterioare, 
în 2018 așteptându-se șapte uragane, trei dintre ele majore. Datorită evoluțiilor recente în 
condițiile atmosferice, TSR și-a revizuit la începutul lunii iulie 2018, previziunile la patru 
uragane, una dintre ele fi ind majore. Oamenii de știință au remarcat o creștere dramatică 
a precipitațiilor uraganelor.

 Comunitatea religioasă, referitor la schimbările climatice, vine cu argumentele 
grijii ce trebuie s-o avem de pământul pe care ne-a așezat Creatorul. Prea puțin sunt 
dezbătute probleme ca: îmbătrânirea pământului, poluarea apei, poluarea aerului, degradarea 
solului, etc.   
 Pe plan politic, preocuparea pentru schimbările climatice, a devenit element de 
propagandă, afi rmare și colectare de fonduri pentru proiecte care până la urmă devin 
neterminate. Ce este interesant e că deocamdată oamenii politici ai vremii de azi se arată 
convinşi şi încearcă să convingă şi pe cei ce-i ascultă că schimbările de climă se datorează 
poluării activităţilor umane. Din banii colectaţi de la taxe, se cheltuie astfel sume enorme în 
cercetare şi încercare a unor metode de reducere a poluării.
 Pe plan social schimbările climatice au devenit o justifi care a diferenței tot mai 
pronunțate între săraci și bogați. 
 Economic, în țările dezvoltate, schimbările climatice au devenit încă un parametru 
de a reduce din taxele pe venit. În țările medii și mai puțin dezvoltate, schimbările climatice, 
au devenit unul din argumentele lipsei fi nanciare.    
 Schimbările climatice le trăim și nu le putem ignora. Oricând se vorbește de 
schimbările climatice, ele sunt evaluate pe termen lung, și e bine a trage concluzii. 

 Din punctul de vedere al Scripturii trebuie să recunoaștem că  Tu, Doamne, numai 
Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, 
mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri, și oștirea cerurilor se 
închină înaintea Ta. (Neem.9:6); Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea 
și cei ce o locuiesc! (Psalm 24:1). Pământul Domnului Dumnezeu a fost făcut și nu e 
veșnic. A început să se degradeze în urmă cu ceva peste 6 mii de ani, o dată cu intrarea 
păcatului în lume. Fenomenul de îmbătrânire al pământului îl simțim, și am venit cu câteva 
exemplifi cări, mai sus.
 Sateliții de pe orbita pământului înregistrează condițiile atmosferice, și pe baza 
informațiilor transmise se face prognoza timpului probabil. E o prognoză, care de cele mai 
multe ori o luăm ca referință pentru că Vântul sufl ă încotro vrea și-i auzi vuietul; dar nu știi 
de unde vine, nici încotro merge...  ( Ioan 3:8).
 Trebuie să recunoaștem că Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. 
(Ps.115:3)
Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii 
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Framantarile lui Michelangelo

Slavomir Alm]jan

Jocurile de artifi cii  (ce ironică extrapolare a unei 
lumi care orbitează în jurul iluziilor!) au încetat, strigătele 
de bucurie s-au atenuat și, se pare că, un calm apăsător s-a 
așezat greu peste cugetele cândva fi erbânde în așteptarea unui 
fenomen care să miște lucrurile dintr-un făgaș demult știut, 
înspre un altceva, înspre o schimbare de ritm sau de sens…  
Era o sete  adâncâ în gândurile frământâte de schimbările prea 
numeroase  care brăzdaseră veacul acesta cu cicatricele adânci 
care, încet,încet, au fost anesteziate,apoi acoperite de colbul 
uitării.  Într-un tumult al schimbărilor, setea cea mai fi erbinte 
a omului a rămas totuși setea de…schimbare! Nici anii de 
pace și belșug, nici anii de foamete și molimi, nici războaiele 
mondiale, nici dezastrele cauzate de om ori declanșate de 
mânia lui Dumnezeu, nici nașterea ori prăbușirea de imperii, 

nici căderea împăraților, nici nașterea lor n-au putut s-o stingă.  Ea, setea, a triumfat în 
cugetul uman generând energii noi care să producă schimbarea încă odată și apoi încă 
odată, în valsarea nonsensului  mascat în progres…

Vechiul Aeropag s-a perpetuat peste generații, s-a multiplicat peste popoare, a 
învins barierele sociale, a dărâmat obstacolele culturale și barierele geografi ce, hrănit de 
utopia unui anume fel de cunoaștere… Rostirea de ceva nou, ca o cangrenă, a cuprins 
cugetele în torentele apelor tulburi ale “înțelepciunii” omenești… Menite s-o astâmpere, 
acestea au proliferat pustiul neputinței noastre,  amplifi când setea până acolo că absorbția 
“adevărurilor” din tarabele veacului acestuia a atins absurdul…

Setea de schimbare ne-a implicat atât de profund că noi nu mai vedem schimbarea.  
Devenim atât de plini de lucrurile pe care le vedem, proiecția lor în capacitatea noastră de 
a pricepere este atât de deformată uneori, că simțul realității dispare cu desăvârșire.  Nu 
cred că noi, fi ințele umane, am fost veodată capabili de a percepe realitatea, întrucât suntem 
mărginiți de reperele venite din noi înșine.  Îmi amintesc că odată cineva mă întrebase dacă 
pânzele umfl ate ale corabiei datorită unui puternic ventilator afl at pe aceeași corabie  pot 
mișca din loc corabia.  Bineînțeles că nu!  Da, pânzele se vor umfl a dând iluzia unei mișcări 
dar corabia va rămânea pe loc.  Iluzia va fi  confundată cu realitatea întrucât nu poți găsi un 
reper stabil în largul oceanului… Cam acolo suntem noi, în furtunile devastatoare, aparent 
invizibile ale egocentrismului.

Revenind la sete, la setea fi rească a fi rii umane, este ușor de înțeles că aceasta nu 
va putea fi  stinsă cu propriile lacrimi sau cu propria sudoare deși, în ele însele, acestea sunt 
apă. Deasemeni acestea sunt contaminate de toxinele eliminate prin sudoare sau lacrimă, 
toxine venite tot din noi înșine, din propriile noastre trupuri… Ați realizat probabil care 

Gând la o falsă liniștire de ape
este sursa setei de schimbare care ține în căngile ei fi ința umană.  Da, este tendința de 
sursă diabolică înspre autosufi ciență.  Este gestul suprem al răzvrătirii împotriva lui 
Dumnezeu chiar dacă nu este perceput ca atare de o dureroasă majoritate.

Așa cum am scris în unele lucrări precedente, nu actul cunoașterii este dăunător 
ci o așa  zisa  cunoaștere dincolo de conceptul creației divine sau mai bine zis împotriva 
conceptului creației divine.

“Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei nelegiuiri a 
oamenilor, cari înădușe adevărul în nelegiuirea lor……….În adevăr, însușirile nevăzute 
ale Lui, puterea Lui vecinică și dumnezeirea Lui,se văd lămurit, de la facerea lumii, 
când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.  Așa că nu se pot 
desvinovăți;”(Rom.1:18-20)

Toxinele gândirii  au dus la nașterea de concepte care, dacă nu au degenerat în 
dogme, ne-au înlănțuit în tipare de fi er ale paradigmelor din care, afară de dependența 
strictă de Dumnezeu, nu se poate ieși.  Ba mai mult, consecințele tragice ale acestei 
înrobiri sunt iminente…  Vedem cum, de cunoașterea sau necunoașterea  lui Dumnezeu, 
în disecțiile noastre, este legat într-o măsură covârșitoare destinul nostru vremelnic în 
aceeași măsură ca și cel etern.

 
“De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției lor,  să urmeze poftele inimilor 

lor…” (Rom.1:24)

Atât de pronunțată era răzvrătirea omului că, asemenea poporului lui Izrael 
care se învârtea în cercuri prin pustia Sinai, până la pieire, el continuă să se învărtească 
în cercurile deșertăciunii până la autonomicire.  Și, precum vârtejul apelor care devin 
ucigașele înotătorilor, pierderea contactului cu realitatea lui Dumnezeu devine unealta 
de autonimicire.  Dumnezeu nu i-a nimicit ci i-a lăsat… Dogmele lumii secularizate 
nu sunt mai puțin dăunătoare decât doctrinele promovătoare ale unei libertăți false care 
descarcă semnifi cația grandioasă a harului prin denaturarea de esența acesteia.  Harul 
este fără plată dar nu este gratuit.  Pentru Har s-a plătit prețul cel mai mare care se putea 
plăti.  Mulți se rătăcesc înțelegându-l ca pe o favoare la preț redus… Harul este un dar 
și nu o îngăduință!

“Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt 
vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bunu pe cei ce le fac.” 
(Rom.1:32)

Și, revenind la sete, acum, după ce artifi ciile s-au stins și strigătele de bucurie 
s-au estompat, mă gândesc la modul minunat în care Dumnezeu poate întoarce această 
sete spre binele nostru.  Există doar un pas, singurul pas, afară din noi înșine, înspre 
recunoașterea Lui,  care poate potoli setea ba mai mult,  din noi înșine apele divine ale 
celei mai adânci cunoașteri vor curge în fl uvii dătătoare de viață… 

Cele cateva zile petrecute in Italia mi-au oferit 
ocazia de a afl a si gandi ceva mai mult pe marginea 
cautarilor spirituale ale unor cunoscuti artisti ce au ramas 
puncte de reper in cultura mondiala. Vizitand muzeul  
de la Vatican am afl at intre altele o suma de povesti, 
motivatii afl ate la baza creatiilor artistice si care exprimau 
introspectiile religioase ale diferitilor artisti.

De exemplu “Pietà Rondanini”, ultima sculptura 
a lui Michelangelo ii suprinde pe multi prin lipsa de 
fi nalitate. A devenit celebra de fapt nu prin fi netea realizarii 
ci prin imprefectiunea nedesavarsirii, a remodelarii ei. 

Ca orice alta “Pietà” vedem reprezentarea 
Domnului Isus Christos si a mamei Sale, Maria, in 

momentul coborarii trupului de pe cruce. Cele doua trupuri de topesc parca unul intr-altul 
iar o bucata din mana lui Christos se despinde. Pietà Rondanini se diferentiaza de prima 
sculptura realizata la comanda Vaticanului si devenita celebra - Vatican Pietà. Dincolo de 
detaliile grafi ce ale realizarii ei, criticii de arta vad un vector progresiv al cautarii sprituale 
a lui Michelangelo care se acentueaza cu trecerea vremii.

Nascut in 1475 intr-o familie de pietrari din Tuscana, Michelangelo se muta in 
timpul copilariei la Florenta unde dupa indelungi rugaminti adresate tatalui reuseste sa 
intre intr-o scoala de arta. Inceputul este in clasa lui Domenico Ghirlandaio iar perioada 
petrecuta in cadrul cursurilor patronate de Lorenzo de’ Medici ii ofera tanarului artist 
mediul in care geniul sau este slefuit. Totul ramane insa fara fi nalitate pana in 1497, cand 
este recomandat sa realizeze prima Pietà, la solicitarea Vaticanului. Acesta constituie 
punctul de inceput al afi rmarii sale artistice.

Ceea ce urmeaza pentru Michelangelo apoi se desfasoara intr-un paralelism cu 
perioada tumultoasa a aparitiei si dezvoltarii miscarii protestante. In viata sa apar crize, 
evenimente turbulente de ordin personal amestecate cu incercari disperate de a gasi 
acceptarea lui Dumnezeu prin ceea ce face.

In timpul petrecut in compania lui Lorenzo de Medici, Michelangelo devine 
familiar si este infl uentat de predicile lui Girolamo Savonarola, considerat un om al 
trezirii spritiuale din Italia ce vorbea cu inversunare impotriva abuzurilor si coruptiei 
prezente in biserica si in societate. Cu toate neintelegerile si disputele avute pe marginea 
relevantei actului cultural in societate, cuvintele lui Savonarola i-au ramas in memorie lui 
Michelangelo pana la fi nalul vietii.

In timpul in care activitatea creativa devine intensa (puncte remarcabile fi ind 
sculptura lui David si fresca din interiorul Capelei Sixtine in 1512), Michelangelo se afl a 
intr-o febrila cautare spirituala. El isi interoga realizarile dincolo de perfectiunea  si fi netea 
designului catre o forma bruta a intelegerii si refl ectarii la voia lui Dumnezeu. 

Prin anii 1530, Martin Luther deschide o bresa in cadrul relatiilor si dependetei 
de Roma / Vatican. Ideile sale capatau accente politice si sociale – in Elvetia, Bullinger 
incepea o noua forma de organizare a bisericilor iar in regatul britanic, regele  Henry 
VIII devine autoritate suprema peste biserica din Anglia.

Reforma a fost o miscare fara precedent in istoria umanitatii cu stranse legaturi 
in cultura si societatea europeana. Infl uente protestante au ajuns in Italia sub forma unor 
publicatii ce au starnit varii cercuri de discutii. Aparent Michelangelo a intrat in legatura 
si a frecventat un astfel de grup ce se intalnea in Viterbo, un oras mic situat intre Florenta 
si Roma. Acolo o cunoaste pe Vittoria Colonna, cu care a avut multiple conversatii pe 
marginea introspectiilor religioase – Vittoria exprimand majoritatea meditatiilor sale sub 
forma poetica.

Ca raspuns una din schitele pentru a noua pietà Michelangelo I le-a dedicat 
ei asezand la baza unul din versurile lui Dante: “e greu a intelege cat de mult sangele 
christic pretuieste”

Pana la interesectarea cu acest grup Michelangelo a scris cateva poeme 
tulburatoare in care isi exprima nelinistea si groaza in fata mortii. Inspirat de versurile 
scrise de Vittoria Colonna el realizeaza treptat ca are nevoie de altceva pentru a fi  
justifi cat inaintea lui Dumnezeu o faptele sale indiferent cat de bune si marete ar fi  nu 
sunt de ajuns. Pacea cu Dumnezeu si linistea in fata mortii vine doar realizand si crezand 
ceea ce Domnul Isus Christos infaptuia la cruce. Michelangelo scria: 
„Inainte sa-Ti dai sufl ul, Te-ai rugat pentru noi: “Tată,
cei care cred să mi se alăture în împărăția mea“.
Acum sufl etul meu e în odihnă si nu mai știe groaza mortii.
Acum, prin mila Ta, cred și știu
Pasiunea Ta arzătoare, mi-a indepartat toata vina pentru totdeauna, 
si Te-a mistuit pe cruce.”

Colonna moare in 1547, cu cateva luni inainte ca doctrina “numai prin credinta’ 
sa fi e declarata ofi cial eretica in cadrul Conciliului de la Trent. Michelangelo a fost 
devastat de situatia creata. Cativa din prietenii sai sunt fortati sa paraseasca Italia – grupul 
de convorbiri se destrama -  din cauza repercusiunilor si presiunilor pe care biserica 
catolica le facea la nivel social fata de toti cei ce impartaseau ideile Reformei.

In acelasi an el incepe sa lucreze la basilica Sfantului Petru din Roma in ciuda 
opozitiei echipelor de muncitori ce erau langa el. Frescele si picturile sale – in special cele 
din ultima parte a vietii (“Judecata de pe urma”, “Convertirea lui Pavel” si “Crucifi carea 
lui Petru”) – au starnit varii  critici la nivel clerical,  preotii considerand scandaloase 

(continuare in pagina 7)

***



ROMANIANTIMES  

  7Meditații est-etice

Pe 30 august, Anna Stefanova 
Politkovskaya, născută în 1958 la New 
York ca fi ică a unui diplomat sovietic-
ucrainean acreditat la ONU, ar fi  împlinit 
60 de ani. Dar a murit la numai 48 de ani. 
În octombrie 2006 a fost asasinată de un 
ucigaș plătit, fi ind găsită decedată în fața 
liftului locuinței sale, alături de un pistol 
Makarov și patru gloanțe. Cu numai o lună 
mai devreme, îi apăruse cartea “Dureroasa 
Rusie”, concepută ca un veritabil 
rechizitoriu al politicii lui Vladimir Putin. 
Incomoda și lucida analistă susținea că 
“dacă va izbucni o revoluție în Rusia, nu 
va fi  nici portocalie, nici de catifea, ci roșie 
ca sângele”. Regimul din țara natală fusese 
scandalizat de rechizitoriul considerat 
nemilos, căci deja o avea în colimator 
pe Anna Politkovskaya, care critica cu 
fervoare, de ani buni,  politica Kremlinului 
din Cecenia. Presa internațională a vuit, la 
afl area noului caz de asasinat din Rusia, 
unul din multele ce precedaseră fatidica 
zi de octombrie. Astfel, World Politics 
Review, deloc singulară, scria, pe 31 
octombrie 2006 : “Over the last month, 
Russia has experienced a surge of contract 
killings, with fi ve high-profi le murders -- 
a potent reminder that the country is far 
from the stable democracy its leaders say 
it is. The Oct. 7 murder of the anti-Kremlin 

journalist and human rights advocate 
Anna Politkovskaya is the most prominent 
of these, and the latest of 11 murders of 
Russian journalists in the last six years”.
Jurnalista prolifi că, scriitoarea, militanta 
pentru democrație și pentru respectarea 
drepturilor omului, oponenta împătimită 
al lui Vladimir Putin supraviețuise multor 
amenințări și încă altor presupuse tentative 
de asasinat, niciodată investigate profund 
în țara natală. Punctul nevralgic acut al 
confl ictului izbucnit între regimul de la 
Kremlin și contestatara acestuia rezida 
în poziția total diferită față de relația 
dintre lupta antiteroristă și încălcarea 
drepturilor omului. De foarte multe 
ori, scriitoarea a făcut publice situațiile 
inhumane ale victimelor atacurilor 
comise împotriva populației civile în 
cursul războiului declarat antiterorist din 
Cecenia. Îi cita adesea pe puținii aliați 
situați de partea societății civile (Grupul 
Helsinki de la Moscova, Liga Comitetului 
Mamelor Soldaților, Centrul de Reformă 
al Sistemului de Justiție Infracțională, 
Agențiile de aplicare a Legii privind 
Drepturile Omului, Asociații ale Presei 
Libere sau Agenții ale Consumatorilor 
s.s.), între ei fi ind și Svetlana Gannușkina, 
de la Centrul Memorial al Drepturilor 
Omului, care remarca, după o întâlnire cu 
Președintele Rusiei, pe 10 decembrie 2003 : 
« el este convins că are tot dreptul să calce 
în picioare drepturile omului în cadrul 
campaniei împotriva terorismului. Există 
motive care ar justifi ca nerespectarea 
legii, circumstanțe în care litera legii ar 
putea fi  trecută cu vederea»1. Apropierea 
dintre reprezentanții regimului și apărătorii 
drepturilor omului a avut consecințe 
tragice pentru foștii disidenți. “Ce speranță 
îi rămîne poporului rus atunci când o 
parte a opoziției a fost desfi ințată, pur și 
1  Anna Politkovskaia, Jurnal rusesc, A Rus-
sian Diary, Peteor Press, București, 2010, p. 
35.

simplu, iar o alta, formată cam din tot ce 
a mai rămas, este pusă deoparte pentru 
a fi  folosită ulterior”, remarca Anna 
Politkovskaia2. Autoarea e generoasă, 
în articole și jurnale, cu exemplele 
privind lichidarea opoziției Taifunului 
Putin, în chestiune fi ind mulți jurnaliști, 
intelectuali, artiști, din țară sau diaspora, 
analiști. Bunăoară, relatează cazul lui 
Andrei Makarevici, fost interpret de 
muzică rock: „ În dimineața aceasta (11 
decembrie 2003, n. n.) nu s-a întâmplat 
nimic special, încă o reputație a ieșit pătată 
din îmbrățișarea Kremlinului. Andrei 
Makarevici a fost interpret de muzică 
rock underground din perioada sovietică, 
un disident, un luptător împotriva KGB-
ului, care obișnuise în epocă să cânte cu 
pasiune “Nu sta cu capul plecat înaintea 
lumii schimbătoare. Va veni o zi în care 
lumea va sta cu capul plecat înaintea 
noastră!” Acesta a fost imnul primilor 
ani de democrație din timpul lui Elțîn. 
Azi, în direct la televizor pe Canalul Unu, 
controlat de stat, i se decernează medalia 
Pentru servicii aduse patriei . (...) De 
fapt, Makarevici a fost recompensat 
pentru că a plecat capul înaintea lui Putin 
și a partidului lui3 ”.
De partea cealaltă a complicilor, au fost, 
însă, cei lucizi și determinați să apere 
condiția umană. “Demersurile intense 
făcute, alături de alți jurnaliști, de Anna 
Politkovskaia, au generat circumstanțe 
ce au făcut posibile, în fi nal, încheierea 
păcii și retragerea trupelor rusești din 
Cecenia”, amintește Jon Snow în 2007, 
In Memoriam. Încetarea războiului cecen 
a reprezentat cea mai notabilă realizare a 
mass-media în timpul anilor relativ liberi 
ai regimului Elțîn, a afi rmat nu o dată 
jurnalista asasinată, care a plătit cu viața 
pentru profunda sa determinare și onesta 

2  Op.cit., p. 37.
3  Op.cit., p.37.

Anna Stefanova Politkovskaya, una din cele mai mari jurnaliste ale lumii, ar fi  împlinit 60 de ani

asumare a rolului bun în societate pe care 
trebuie să-l aibă presa liberă.
Moartea prematură și regizată a Annei 
Politkovsaya a arătat din nou lumii că în 
Rusia, și nu numai, există o problemă, și 
că oamenii care doresc să apere libertatea 
contra tiraniei nu au multe zile, în 
regimurile cu democrație slabă. Salman 
Rushdie a remarcat, la moartea curajoasei 
apărătoare a democrației: “Asemenea 
marilor reporteri de investigație, Anna 
Politkovskaia a scos la lumină acele 
adevăruri umane care au rescris istoria 
ofi cială. Vom continua să-i citim opera 
și să învățăm de la ea, ani buni de acum 
încolo”.
De la tragicele evenimente de acum 12 
ani, dezbaterile pe tema drepturilor omului 
nu au încetat, ele fi ind intens invocate nu 
numai în Rusia, ci peste tot în lume, pe 
măsură ce înseși conceptele de tip supapă 
politică au evoluat și s-au schimbat, în 
contextul noului război (asimetric, hibrid, 
complex) și al reîmpărțirii puterii din satul 
global. După abordările declanșate de 
diverși fi losofi , de tipul Francis Fukuiama4 
la începutul anilor 2000, până și ideea de 
drepturile omului a intrat în siajul unor 
abordări de tipul industriei drepturilor, 
care pun sub semnul dubitației natura 
umană, precum și chestiunea libertății 
sau a demnității. Nu mă mai miră, în 
această lume imponderabilă și călăuzită 
de relativism, că uitarea acoperă toate 
mormintele martirilor cu praf și zădărnicie. 
Asta nu înseamnă că eu o voi putea 
uita vreodată pe una din cele mai mari 
jurnaliste ale lumii, Anna Politkovskaya!

Angela Furtună
Iulie 2018

4  Fukuyama, Francis, Our Posthuman Fu-
ture, Farrar, Straus and Giroux, New York, 
2002

(continuare  din pagina 6)

Framantarile lui Michelangelo

portretizarile  Sfi ntei Maria, ale lui Isus Christos si ale apostolilor. De exemplu fata de 
“crucifi carea lui Petru”, privirea manioasa din ochii apostolului era neconfortabila pentru 
cardinalii ce se intalneau in sala unde acesta era expusa.

Multi critici de arta considera ca Michelangelo s-a autoportretizat in multe 
pesonaje din opera sa de infl uenta religioasa – in persona sfantului Bartolomeu in 
“Judecatata de pe urma” sau ca si orb si plin de frica in persoan lui Saul din “Convertirea 
lui Pavel”. Pe sculptura afl ata deasupra mormantului sau – o alta Pieta -  Michelangelo se 
intruchipeaza in postura lui Nicodim, sugerand devotiunea sa fata de Isus Christos.

Mai putin cunoscute poeziile scise de Michelangelor exprima diferite trairi 
spirituale in sonoritate pslamica puternic infl uentate de Confesiunile Sfantului Augustin. 
In ele artistul deplange cu precadere lupta, framantarile sale in ceea ce priveste pacatul si 
timpul pierdut in manfestari fara “sens” – incluzand chiar parte din opera sa.

“Ce rost au atat de multe “papusi” 
daca m-au adus la acelasi rezultat 
ca un om ce a trecut marea 
si a murit inecat…”

Intuitiv si retoric el a înțeles că “sculptarea lucrurilor divine” a fost deseori însoțită 
de “concepții false” ce au fost un “mare pericol” pentu sufl etul său.

In timp ce sculpta Pietà Rondanini, Michelangelo se gandea retrospectiv la viata si 
a oferit probabil posteritatii meditatia sa personala fata de moartea lui Christos. Multiplele 
retusari facute arata framantarea sa de a oferi o alta perspectiva actului coborarii trupului 
christic de pe cruce: nu Maria este ce care il tine pe Christos ci Christos este Cel care o 
sustine pe Maria.  Un adevar pe care nu doar un sufl et de artist ci orice om este bine sa-l 
realizeze in calatoria sa spiritual:  Christos este langa tine sa te sustina iar ori de cate ori 
crezi ca faci ceva pentru Christos de fapt El este Cel ce te sustine prin lucrarea sa infaptuita 
pe Cruce.

Michelangelo moare in 1563, iar printre hartiile sale a fost gasit si un poem ca o 
o rugaciune neterminata:
“Doamne draga, Tu ce singur imbraci si dezbraci sufl etul 
si care cu sangele tau il purifi ci 
si il vindeci de nenumaratele suferinte...”

Pentru  Michelangelo arta este o copie a perfectiunilor lui Dumnezeu si amintirea 
imaginilor Sale.

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

http://www.blog.punctul.com/
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În numerele anterioare am discutat despre 
identitatea creștinului raportată la: relații, iertare, muncă, 
bani, omul – coroana creațiunii, căsătorie și despre 
sănătatea fi zică relaționată la consumul alimentar. 
Doresc ca în acest articol să continuăm seria de discuții 
despre identitatea creștinului și sănătatea fi zică vis-a-vis 
de consumul băuturii alcoolice. 

 1. Băutura alcoolică creează dependență. La 
dependența de alcool se ajunge treptat. Există o perioadă 
în care cel care se îndreaptă spre dependență, consumă 
regulat, dar nu își pierde controlul. În această perioadă 
se creează toleranță la alcool. Când o persoană devine 
dependentă, nu mai este liberă, este controlată de alcool 

și nu se mai poate opri din a bea. O oprire bruscă din a consuma alcool la această fază, 
se face de obicei sub supraveghere medicală deoarece persoana poate experimenta 
tulburări la nivel fi zic și psihic, care în anumite cazuri s-au dovedit fatale. “Vai de cei 
ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare şi şed până noaptea târziu şi se 
înfi erbântă de vin!” (Isaia 5:11). Aceasta este o plagă a societății noastre, care se extinde 
cu repeziciune înspre tinerii noștri care sunt ținta marilor producători de alcool. Pentru 
ca ei să-și vândă produsul, au nevoie de tot mai mulți consumatori, de aceea ei plătesc 
sume uriașe ca să difuzeze reclamele în timpul meciurilor sportive și programelor pentru 
tineri. România se numără printre primele 5 țări din Europa la consumul de alcool. De 
fapt este preconizat că la ora actuală aproximativ 2 milioane de români și aproximativ 
17 milioane de americani sunt dependenți de alcool. Ce trist și ce înspăimântător. Ce 
robie cruntă.
2.  Beția este cauza multor boli. Consumul excesiv de alcool este cauza multor boli 
printre care se numără: anemia, cancerul, bolile cardiovasculare, ciroza, pancreatita, 
tulburări grave ale sistemului nervos, infertilitatea, afecțiuni gastrointestinale, tulburări 
imunologice, afecțiuni pulmonare, infertilitate, insomnii doar să numesc câteva.  Când 
bem, enzimele din gură transformă alcoolul în acetaldehidă, care este de fapt un agent 
cancerigen. Ficatul servește drept centru de detoxifi care a organismului, dar alcoolul 
este toxic pentru celulele hepatice, producând de-a lungul timpului ciroză, ceea ce ridică 
riscul de cancer la fi cat. Alcoolul (berea în mod special) transforma testosteronul in 
estrogen, ceea ce are repercusiuni negative asupra balanței hormonale, în mod special la 
bărbați. Mai mult decât a le afecta sănătatea, mulți au murit din cauză că s-au otrăvit cu 
alcool, sau au condus beți, curmând multe vieți nevinovate.
3.  Beția duce la lene și sărăcie. “Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, 
şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.” (Proverbe 23 21). Nu numai la nivel individul, 
dar chiar economia întregii țări este grav afectată de această problemă. În America se 
consumă  aproximativ $249 miliarde de dolari anual pentru a acoperi daunele rezultate 
din abuzul băuturii. Dar cel mai mare cost este timpul pierdut, care nu poate fi  
recuperat. Familia și cei din jur suferă paguba cea mai mare.
4. Beția și depresia. Alcoolul este folosit de mulți nu pentru a “bucura inima” (Psalmul 
104), ci pentru a scăpa de realitate. Dar în loc să aducă rezolvare, consumul de alcool 
duce la o stare depresivă mai accentuată. Oricare ar fi  problemele care aduc depresia, 
amorțeala alcoolului oprește persoana din a lucra la rezolvarea problemelor. Omul 
depresionat și beat, este un mare pericol pentru el însuși dar și pentru cei din jur.
5. Consumul de alcool în fața unor persoane mai imature nu este recomandat. “Bine 
este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru, care poate fi  
pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredinţarea pe 
care o ai, păstrează-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se 
osândeşte singur în ce găseşte bine. ” (Romani 14:21,22). Acest subiect, la fel ca și 
cel a mâncării, este legat de libertatea (încredințarea) personală  trăită în lumina 
adevărului și a dragostei. “Dragostea nu-i face rău semenului, deci dragostea este 
împlinirea Legii.” (Romani13:10). De aceea un creștin matur (mai tare în credință), 
știind că poate face rău altei persoane sau lui însuși, printr-un anumit comportament, nu-
și va considera libertatea personală mai presus de dragostea pentru cel de lângă el, sau 
pentru trupul său, care este Templul Duhului Sfânt. Să presupunem că un creștin matur 
are libertatea să consume, ocazional, un pahar de vin.  Într-o zi, acest creștin stă la masă 
cu un alt creștin care înainte să se întoarcă la Domnul abuza alcoolul; hai să îl numim 
pe acesta din urmă un creștin mai slab în credință. Acest creștin mai slab în credință, 
doar la mirosul de alcool, începe să își aducă aminte de desfrâul de păcate în care era 
cufundat odinioară. Ce credeți că ar trebui să facă creștinul nostru mai matur în această 
situație? Mă gândesc că răspunsul corect ar fi  să acționeze sub impulsul dragostei și 
nu al libertății personale. Apreciez Bisericile care, la cererea celor care au fost odată 
dependenți de alcool, decid ca să folosească suc de struguri în loc de vin.  Libertatea 
fără dragoste și sfi nțenie nu lucrează faptele neprihănirii.
            Cele mai imature persoane în fața cărora poți consuma alcool sunt copiii 
și tinerii. Obiceiurile învățate în copilărie, ne părăsesc greu și se întipăresc în memoria 
noastră, foarte profund. Nu observați ce ușor ne copiază copiii noștri? Indulgențele 
noastre de astăzi pot devenii viciile lor de mâine. Copiii sunt un dar de la Dumnezeu. 
Copiii nu sunt ai statului, nu sunt ai școlii și nu sunt nici chiar ai bisericii. Noi nu putem 
transfera responsabilitatea dată de Dumnezeu nouă, nimănui. Noi avem responsabilitatea 
să îi învățăm pe copii și să-i modelăm, atât prin trăirea noastră cât și prin învățătura pe 
care le-o dăm. Așa cum Tatăl Ceresc ne pune în față binele și răul, așa trebuie și noi ca 
să spunem copiilor ce este bine, dar și ce este rău. Fi înțelept, căci mintea lor fragedă 
combinată cu presiunile din exterior care se exercită asupra lor, pot să aducă mult necaz 
peste ei.
            În multe țări din Europa, copiii, chiar de la vârste mici, sunt lăsați sau chiar 
îndemnați, să bea un pic de alcool. Unii susțin că acest lucru le astâmpără curiozitatea și 
chiar îi păzesc pe copii de a consuma alcool, în cantități excesive, când vor fi  mari. Poate 
acesta e adevărat în dreptul unora, dar statisticile ne spune chiar contrariul.
            În urmă cu un an am fost în vacanță în Paris. Fiind doar noi și copiii la masă, la un 
restaurant în Paris, băiatul nostru, atunci în vârstă de 18 ani, ne-a șocat cu întrebarea: „Pot 
să beau și eu un pahar de vin, că aici este voie pentru copii să consume alcool?”. Vă spun 

sincer că nu am fost pregătită pentru această întrebare, care m-a șocat de-a dreptul. Dorea 
copilul meu să consume alcool? Oare a mai băut? Ce știe el despre alcool? Bineînțeles 
că după ce mi-am regăsit vocea, răspunsul meu a fost categoric: nu; iar el nu a insistat. 
Mi-am dat seama de un lucru: eu nu am discutat serios cu băiatul meu despre subiectul 
consumului de alcool. Când am început să vorbesc cu băiatul meu despre consumul de 
alcool, cu o anumită ușurare, vreau să vă spun că știa mai bine decât mine și statisticile și 
riscurile și nu era decât curios. El a învățat despre multe plăgi a societății moderne, cum 
ar fi  beția, fumatul, bolile venerice, lenea, lipsa de respect și multe altele, de la Civil Air 
Patrol, un program guvernamental în care el este implicat de câțiva ani. A fost totuși un 
semnal de alarmă pentru mine! Cât de ușor vrea un copil să-și satisfacă curiozitatea!
            Procesul de creștere și dezvoltare a creierului uman, nu este fi nalizat decât în jurul 
vârstei de 21 de ani. Îmi place să spun că până la această vârstă un tânăr nu ia decizii cu 
o minte întreagă. Ce este trist este faptul că mulți adolescenți și tineri se apucă de băut, 
pe când creierul lor este în dezvoltare. Pentru aceștia, efectele negative sunt mult mai 
profunde și ireversibile. Orice oprește creșterea normală a creierului, înainte de această 
vârstă, are efect permanent. Dacă celulele creierului nu s-au putut dezvolta normal din 
cauza abuzului de alcool în timpul adolescenței, chiar dacă acești copii se lasă de băut 
mai târziu, nu pot anula daunele produse. Oare câți dintre acești copii, care consumă 
alcool, știu acest lucru ? 
            David Rosenbloom, profesor la Universitatea din Boston și expert în probleme de 
adicție, a spus: “cu cât o persoană începe mai devreme în viață să bea alcool, cu atât are 
mai mare șansa de a deveni dependent de alcool.  Un copil care începe să bea la vârsta 
de 13 sau 14 ani, are o probabilitate de 9 ori mai mare să devină dependent de alcool, 
decât o persoană care nu începe să consume până la vârsta de 21 de ani. Acest risc pare 
a fi  produs de faptul că alcoolul consumat distruge sau întârzie dezvoltarea porțiunii 
creierului legate de controlul impulsurilor. Această parte a creierului, este ultima care se 
maturizează.” http://www.slate.com/articles/life/drink/2012/03/win.
            Ceea ce unii numesc legalism, este de fapt bisturiul, sau Sabia cu două 
tăișuri care scoate putrefacția păcatului afară din corp. Este toiagul care ia oaia de 
pe marginea prăpastie, sau din groapă și o duce la ape de odihnă. Legea de viață, 
legea dragostei pe care a aprins-o în inima noastră Domnul Isus, ne învață să o rupem cu 
păcatul și cu orice lucru care pare rău. Dar nu numai că ne învață, Domnul Isus ne și dă 
putere să biruim orice ispită. „Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi  fost potrivită cu 
puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fi ţi ispitiţi 
peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, 
ca s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 10:13). Duhul Sfânt pe care Domnul L-a pus în noi 
ne va călăuzi și ne va ajuta să învingem orice rău. “Şi tot astfel şi Duhul ne ajută 
în slăbiciunea noastră, căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul 
mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.” (Romani 8:26).
            Haideți să nu lăsăm acest subiect să ne divizeze, ci să ne cercetăm singuri și să 
căutăm unitatea prin legătura Duhului. Avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt ca să 
primim discernământ. La acest subiect părerile sunt împărțite deoarece fi ecare trebuie să 
aibă convingerea lui personală. Uitați-vă la bunul Samaritean, pe care Domnul Isus ni-l 
dă ca exemplu. Acesta a turnat ulei și vin peste rănile celui căzut, probabil prevenind vreo 
infecție datorită efectului antiseptic al alcoolului. Ce ar spune bunul Samaritean dacă 
l-ai întreba, ce a însemnat pentru el vinul? Eu mă gândesc că simplu faptă că îl purta 
cu el, înseamnă că îl considera un lucru important și de folos. Vinul în Biblie e descris și 
ca binecuvântare. Vinul este descris și ca antiseptic, băutură recomandată pentru cei în 
durere sau tristețe, o băutură care să aducă bucurie și să fi e luată cu mulțumire. Biblia a 
fost scrisă într-o vreme în care procentajul de alcool și cantitatea disponibilă erau limitate, 
comparativ cu zilele noastre. Domnul Isus a transforma apa în vin la o nuntă, pentru 
că pur și simplu sa terminat vinul. Este o imposibilitate în zilele noastre să se termine 
alcoolul, nu-i așa? Pentru majoritatea populație, vinul nu este o producție din grădina 
proprie, nu este folosit ca medicament și nu este una dintre puținele alternative apei. 
Mulți și-au scăpat viața consumând băuturi fermentate în care bacteriile vătămătoare nu 
au rezistat. Astăzi pentru depresii, boli de stomac și infecții avem medicamente precise. 
Totul se reduce la motivație. De ce facem ceea ce facem? Duce la bine? Îl onorăm pe 
Dumnezeu?
            Vinul, sau rodul viței, este folosit la Cina Domnului ca simbol al sângelui Domnului 
Isus. Domnul Isus vrea ca noi să ne amintim, de fi ecare dată când luăm paharul cinei, 
despre moartea și suferințele Lui. În Proverbe 23:31, ni se spune să nu stăm să medităm (să 
ne uităm) la vinul cel roșu din pahar. La cina Domnului ni se spune să stăm și să medităm 
la moartea Domnului. Când luăm paharul, ne aducem aminte de sângele care i-a brăzdat 
fruntea străpunsă de coroana cu spini, de sângele curs din fi ecare rană produsă de biciul 
împletit cu oase și cuie, de sângele curs din mâinile și picioarele pironite de cuie și de 
sângele amestecat cu apă, curs din coasta Lui. Ce ar putea să ne satisfacă setea sufl etului, 
să ne vindece rănile, să ne dea eliberarea și pacea, decât sângele Mântuitorului? Unde e 
inima ta, acolo e și comoara ta. Dacă inima ta aparține Mântuitorului, El este comoara ta 
pentru care ești nu numai gata să renunți la orice, dar ești gata chiar să și mori. Domnul 
Isus vrea să mori împreună cu El și să învii împreună cu El la o viață nouă, transformată. 
El vrea să îți dea o identitate nouă Orice nume pe care l-ai avut înainte de a-L iubi pe El, 
inclusiv “bețiv”, poți să Îl lași la cruce și să te îmbraci cu neprihănirea dată de Hristos. 
Te-ai trezit din somnul păcatului, ești treaz și trăiești frumos ca în timpul zilei.  Ești iubit, 
prețuit și ai valoare și aceasta nu o spun eu, ci o spune Dumnezeu.
            Nu este dragoste mai mare decât să își dea cineva viața pentru aproapele lui. 
Domnul Isus nu a fost doar om, El este Dumnezeu. Cu cât meditez mai mult la moarte 
Lui pentru mine, cu atât mă minunez mai mult și primesc putere, ca prin ascultarea 
mea de El, să-I spun: „Mulțumesc că ai murit și pentru mine. Nu a fost în zadar jertfa 
Ta pentru mine. Sunt și eu rodul suferințelor Tale. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu ci Tu 
trăiești în mine.”
            Efeseni 5:18 ne spune să nu ne îmbătăm de vin, ci dimpotrivă să fi m plini de 
Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt îți va aduce bucuria Domnului, care v-a fi  tăria 
ta. Poate azi vei lua decizia să nu pornești niciodată pe acest drum și să croiești o cărare 
dreapta și vrednică de urmat, generațiilor care urmează după tine. Poate spui că pentru 
tine e prea târziu, pentru că alcoolul îți stăpânește viața. Nu e prea târziu! Domnul poate 
și vrea să te scape. Schimbare începe atunci când Îi faci pe Domnul Isus, Stăpânul vieții 
tale și Îi dai lui controlul deplin asupra ta. Nu știu ce va însemna aceasta pentru tine; 
poate v-a fi  o luptă până la sânge împotriva acestui idol, dar ai promisiunea biruinței, așa 
că îndrăznește. Ești gata astăzi să întinzi o mână de ajutor celui căruia se zbate în această 
problemă? Sau ești gata să spui cuiva că ai această problemă ? La Dumnezeu totul este 
cu putință. El poate și vrea să te elibereze.
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Avem numai soluții pe care nu le avem
de Andrei PLEȘU

Asta și pentru că avem problemele pe care 
le avem și care nu seamănă cu problemele 
nici unei țări bine așezate politic, economic, 
fi nanciar și moral. Să recapitulăm. Partidul 
de guvernămînt se legitimează printr-un 
masiv sprijin popular și se laudă cu votul 
unei majorități zdrobitoare. În realitate, e 
vorba de un electorat de 3,5 milioane (din 
18!), adică de un număr de voturi echivalent 
cu cca 19% din totalul voturilor exprimabile. 
Cu alte cuvinte, 81% din populația țării n-a 
votat PSD sau n-a votat deloc. Sînt aceste 
procente de natură să ateste o mare victorie, 
o îndreptățire decizională solidă, o euforică 
simpatie populară? Mai departe: partidul de 
guvernămînt a reușit performanța rarisimă să 
propună într-un an și jumătate trei guverne 
(respectiv trei prim-miniștri), contestînd 
competența primelor două, ca și cînd i-ar 
fi  fost impuse din afară (statul paralel?). 
Nebuloasa administrativă în care se zbate 
populația, cînd e vorba de pensii, salarii, 
obligații fi scale, școli, spitale, autostrăzi 
etc., nu poate fi  explicată decît prin cvasi-
nulitatea profesională a miniștrilor, dublată 
de invazia unei demagogii vesele, pentru care 

nereușitele ori nu există, ori sînt vina altora 
(„statul paralel“, multinaționalele, Opoziția, 
misterioase interese străine ș.a.m.d.). Se pare 
că România de după decembrie 1989 n-a 
avut niciodată o guvernare mai arbitrară, mai 
nesigură, dar – paradoxal – mai triumfalistă ca 
aceasta de azi. Cireașa de pe tort o reprezintă 
solidaritatea de tip mafi ot (sau nătîng) a 
vîrfurilor din PSD în jurul șefului suprem. 
Nicăieri în lumea civilizată, un președinte al 
Camerei Deputaților (și, totodată, președinte 
de partid) nu rămîne în funcție după ce a fost 
condamnat de un complet de judecată. Chiar 
dacă e o condamnare încă atacabilă juridic sau 
nedreaptă, cel vizat se retrage bărbătește din 
funcție pînă la lămurirea fi nală a lucrurilor. 
Nu există „prezumție de nevinovăție“ fără 
„prezumția de bună-cuviință“ și fără prezumția 
de onorabilitate. La noi, acest minim cod etic 
nu funcționează. Treburile țării și demnitatea 
ei sînt fără ezitare suspendate, de dragul 
„conducătorului iubit“.
Poate veni soluția de la președinte? În mod 
ciudat, procentele legitimității sale sînt, 
șmecherește, lăsate deoparte: 19% susținere 
PSD e covîrșitor! 55% sus-ținere Iohannis 
e neglijabil! Și totuși, așa arată rezultatul 
scrutinului din decem-brie 2014. Or, experții 
descurcărelii poli-tice autohtone se străduiesc, 
harnici, să curețe instituția prezidențială de 
mai toate atribuțiile sale constituționale. Pre-
șe-dintele trebuie să se rezume – dacă nu 
vrea să o pățească – la un rol de regină.
Opoziția? Cu regret trebuie să o spun, 
Opoziția noastră e un apogeu al palorii, al 
inadecvării, al nereprezentativității. Nici o 
voce cu adevărat riguroasă și convingătoare, 
nici un profi l politic capabil să seducă, nici o 
strategie bine articulată. Excepțiile se numără 

pe degete și sînt, în general, marginalizate de 
chiar colegii lor de partid. A organiza mici 
show-uri de protest în holul Parlamentului, 
a gesticula teatral și inefi cace pe scena 
publică, a înregistra vitejește, cu telefonul 
mobil, mitocăniile cîte unui pesedist nu sînt, 
din punctul meu de vedere, manevre politice 
consistente, cu șanse de reușită reală.
Mitingurile #rezist: deocamdată, singura 
manifestare civică aptă să iradieze oarecare 
optimism. Dar, am mai spus-o, ele sînt mai 
curînd un simptom compensatoriu decît 
o soluție radicală. E bine că există, e bine 
că se aude vocea unor români care înțeleg 
să-și exprime nemulțumirea, să amendeze 
derapajele unei guvernări care pendulează 
între ridicol, inept și subversiv. Căci nu mă 
sfi esc să declar că o guvernare proastă, cu 
miniștri semianalfabeți, cu un prim-ministru 
care sfîrșește prin a-ți face milă și cu un 
„patron“ ideologic grav maculat este – prin 
raportare la interesul național – subversivă. 
O asemenea guvernare nu reacționează 
normal la protestele străzii și tocmai de aceea 
socotesc că ele nu pot fi , la noi, soluția. Decît, 
eventual, prin abundență cantitativă. Un 
milion de oameni în stradă, sau măcar cîteva 
sute de mii, impun reacție. Cîteva mii, oricît 
de lăudabile – nu. Adaug că nu ajută nici 
unele (inevitabile?) alunecări spre o retorică 
de „fi esta“ carnavalescă („Româncele sînt 
cele mai frumoase femei din lume și cele 
mai gospodine!“ – striga, la un moment 
dat, un „răzvrătit“, scăpat la microfon…). 
Sobrietatea e, cred, mai rentabilă decît 
bășcălia, mai ales dacă nu ești acolo ca să 
te amuzi, ci ca să-ți exprimi îngrijorarea și 
protestul.
Presa? E destul să compari rating-urile 
diferitelor posturi de televiziune ca să 
înțelegi, deprimat, că sîntem prizonierii unor 
propagandiști gureși, că sînt mai mulți români 
bucuroși să audă înjurături decît adevăruri 
clare, chiar dacă „nespectaculoase“. Nu vom 

ieși curînd din monotonia vesperală a unui mic 
grup de „analiști“ previzibili, bine plătiți ca să 
exhibe, fără efort, certitudini vandabile, într-
un limbaj care se situează între „expertiza“ 
țanțoșă și bădărănia de cartier.
Justiția? N-aș vrea să fi u în pielea magistraților. 
Dacă condamnă, sînt manipulați. Dacă achită, 
sînt manipulați. Sînt, de fapt, teritoriul în care 
statul paralel se luptă cu statul paralel! Care 
stat paralel? Acela care se răfuiește cu celelalte 
state paralele…
Mai în glumă, mai în serios, îmi trec prin 
gînd și posibile „soluții“ proletare. Oare 
„clasa muncitoare“ e chiar fericită? Nu se 
manifestă decît pe bază de sandvișuri și 
transport asigurat? Totul merge bine prin 
fabrici și uzine? „Ilegaliștii“ de dinainte 
de război aveau mai multă imaginație: 
cîte o grevă, cîte un marș de protest, cîte o 
ofensivă „sindicală“. Să înțelegem că numai 
„dreapta“ e responsabilă cu amendarea 
răului public? Vreo „stîngă“ adevărată, gata 
să dea peste mînă falsei stîngi instalate, stîn-
gaci, la putere nu încropim?
Cum vedem, situațiunea e plină de cearcăne! 
N-o să mă credeți, dar în aceste condiții, 
singura soluție la care visez este… PSD-ul! 
Nu se poate ca un partid atît de mare să fi e 
ostaticul unei minorități de tip Șerban Nicolae, 
Nicolicea, Codrin Ștefănescu, Carmenuța, 
Olguța, Viorica, Adrian Dobre ș.a. Mai există, 
totuși, și Chirica, și Cătălin Ivan, și – minune! 
– Ecaterina Andronescu. Și sînt sigur că mai 
sînt mulți alții! Să facă un efort să existe! Să 
asume un chip onorabil! Să slujească partidul 
altfel decît prin temenele sau absenteism. Să 
nu se lase identifi cați cu o echipă de proști, 
infractori, derbedei și țoape… Se poate! 
Uitați-vă la dl Péter Eckstein-Kovács! 
Curajul și verticalitatea se pot practica pînă și 
în formațiuni politice mult mai „legate“ decît 
bietul PSD. Hai! Un pic de inteligență și de 
onoare!

4.07.2018 /dilemaveche.ro

După un an în funcție, președintele Donald Trump continuă 
să înscrie puncte în ceea ce privește “promisiunile făcute, 
promisiunile păstrate”. Și acest lucru devine deja evident 
chiar și pentru detractorii săi.

Să recapitulăm: retragerea din Parteneriatul Trans-Pacifi c; 
deschiderea explorărilor de gaz şi petrol din Alaska şi Arctica; 
numirea unui judecător conservator la Curtea Supremă și 
stabilirea unui record în primul an prezidenţial în materie de 
numiri de judecători la curţile de apel; distrugerea califatului 
creat de ISIS; adoptarea unei legi de tăieri masive de impozite 
şi de creare de locuri de muncă; abrogarea mandatului 
individual prevăzut de Obamacare (conform cu care cei 
neasiguraţi medical trebuiau să plătească o penalitate lunară 
neconstituţională); începerea construcţiei Zidului la frontiera 
cu Mexicul și reducerea imigrației ilegale (prin aplicarea 
politicii de “toleranţă zero”); intenția anunțată de a retrage 
Statele Unite din Acordul climatic de la Paris; relansarea 
economiei naţionale şi reducerea substanţială a şomajului, 
inclusiv în rândul minorităţilor şi al femeilor; reducerea la 
jumătate a numărului de regulamente emise de autorităţile 
administrative; iniţierea reformei NATO în privinţa 
îmbunătăţirii contribuţiei fi nanciare a aliaţilor; revitalizarea 
programelor NASA şi crearea unei Forţe Spaţiale în cadrul 
sistemului de apărare; întâlnirea directă de la Singapore de 
la 12 iunie 2018 dintre preşedinte şi liderul nord-coreean 
Kim Jong-un privind denuclearizarea Coreii de Nord şi 
repatrierea rămăşiţelor umane ale soldaţilor americani ucişi 
în timpul Războiului din Coreea, evenimente precedate de 
eliberarea a trei prizonieri americani din Coreea de Nord 
fără compensaţii fi nanciare; denunţarea acordului nuclear 
cu Iranul, iniţiat de administraţia precedentă a preşedintelui 
Obama; mutarea Ambasadei americane din Israel de la Tel 
Aviv la Ierusalim.

Bineînţeles că dacă ar fi  să ne luăm după elucubraţiile 
prăpăstioase ale presei centrale americane (dominată 
de stânga), în curând cerul se va prăbuşi şi va veni 
Armaghedonul.

DOGMATISM ŞI PRAGMATISM: LUNGUL DRUM AL NOPŢII NAŢIUNII CĂTRE ZI
de Tiberiu DIANU

Retrospectiv, îmi amintesc că, la mai puţin de o săptămână de 
la alegerile prezidenţiale de la 8 noiembrie 2016, respectiv la 
14 noiembrie 2016, a avut loc o conferinţă de presă organizată 
de fostul preşedinte Obama. Alegerile fuseseră deja pierdute 
fără drept de apel de Hillary Clinton, care câştigase iniţial 
doar 232 de electori (în fi nal, doar 227, pentru că 5 dintre ei 
nu au mai votat pentru ea). Donald Trump, pe de altă parte, 
care avea nevoie doar de 270 de electori pentru a câştiga, a 
obţinut (contra tuturor prezicerilor presei de stânga) iniţial 
306 electori (în fi nal, doar 304, pentru că 2 din ei nu au mai 
votat pentru el). La acea conferinţă de presă, deci, fostul 
preşedinte Obama a avut o serie de remarci maliţioase despre 
viitorul preşedinte Trump. Ceea ce era de înţeles, având în 
vedere faptul că protejata lui, Hillary, nu avea cum să îi mai 
continue politica. Printre altele, fostul preşedinte Obama a 
remarcat, cu un ton de reproş, că Trump ar fi  fost mai mult 
un pragmatic decât un ideolog. http://www.realclearpolitics.
com/video/2016/11/14/obama_trump_not_ideological_
but_pragmatic.html

Sentimentul meu a fost că, făcând această afi rmație, fostul 
președinte a dorit să ţintească într-o anumită direcţie, dar 
efectul afi rmaţiei lui a avut un efect de bumerang. Cred că 
intenția lui inițială a fost aceea de a sugera republicanilor din 
Congres că reprezentatul lor, proaspăt ales, nu ar fi  fost atât 
de fi abil ideologic și, prin urmare, Partidul Republican ar fi  
urmat să aibă unele probleme în viitor.

Acestea fi ind spuse, cred că această declarație ne-a arătat 
că Barack Obama, fără intenţie, desigur, a admis indirect 
următoarele lucruri:

(1) Că Obama însuși este un ideolog. Deși întreaga națiune 
ştia de la bun început acest lucru, prin recunoașterea lui 
indirectă, Obama a admis, de asemenea indirect, şi că:

(2) El, Obama, a fost un preşedinte părtinitor, care a divizat 
naţiunea americană. Ideologii nu pot reprezenta o națiune atât 
de diversă ca Statele Unite (și, de fapt, nimeni nu o poate face 

în mod obiectiv). Admițând acest lucru, Obama ne-a spus că 
el şi-a lăsat ideologia să vorbească împotriva unei jumătăți de 
națiune. Acest lucru a fost dovedit dincolo de orice îndoială 
prin adoptarea programului de asistenţă medicală naţională 
Obamacare (votat doar de democrați) și prin multiplele lui 
iniţiative prezidenţiale (decrete prezidenţiale/ordonanţe 
executive sau exercitarea discreţionară a dreptului de veto), 
care au sfi dat, la un moment dat, chiar pe parlamentarii 
democraţi. Să ne amintim, bunăoară, de votul democraţilor 
din 28 septembrie 2016 împotriva dreptului de veto al lui 
Obama contra unui proiect de lege care angaja răspunderea 
juridică a Arabiei Saudite faţă de victimele americane ale 
evenimentelor din 11 septembrie 2001.

(3) De asemenea, Obama a recunoscut indirect că oponentul 
său, Donald Trump, fi ind “pragmatic”, ar putea avea, prin 
urmare, o marjă mai largă de a acoperi interesele celeilalte 
jumătăţi a naţiunii americane. Venind din partea unui 
tradiţional inamic politic al lui Trump, precum Obama, 
această afi rmaţie s-a transformat, aşadar, într-un compliment 
extraordinar de efi cient, deși neintenționat.

În prezent, fi ind eliberat de povara prezidențială, Obama 
poate petrece mai mult timp liber adâncindu-se în lectură 
(atunci când nu joacă golf). Ar putea începe, de pildă, cu 
“Arta negocierii”.

La urma urmei, acest lucru poate însemna sfârşitul lungului 
drum al nopţii naţiunii noastre către zi.

  NOTĂ – Dreptul de reproducere a articolului, în varianta engleză 
în original şi varianta română în traducere, aparţine autorului şi este 
folosit cu permisiunea acestuia.

TIBERIU DIANU, autor de cărţi şi 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

http://dilemaveche.ro/
http://www.realclearpolitics/
https://medium.com/
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Ziarul vorbit al românilor de pretutindeni  

europalibera.org/ 11.07.2018

În vremuri de anomie morală, opresiune 
socială, criză politică și agresiuni neîncetate 
la adresa autonomiei de gândire, Radio 
Europa Liberă a reprezentat, într-adevăr, 
„ziarul vorbit al românilor de pretutindeni”. 
Pentru milioane de români, acest post a fost 
vocea speranței, a demnității și a adevărului. 
După 1989, a rămas același model de 
obiectivitate, judiciozitate și jurnalism 
autentic.

Am crescut eu însumi ascultând Radio 
Europa Liberă. Într-un București sufocat de 
omniprezenta minciună ofi cială, cu ziare 
dominate de poeme sicofante și articole 
hagiografi ce care celebrau „victoriile 
socialismului” și „marșul triumfal al 
marxism-leninismului”, ca să nu mai 
vorbim de geniul infi nit al secretarului 
general (mai întâi Dej, apoi Ceaușescu), 

Radio Europa Liberă a fost cu adevărat 
sursa refuzului nostru de a dispera. Am 
început să ascult acest post de radio absolut 
întâmplător, schimbând distrat posturile 
aparatului radio al familiei (o piesă veche 
est-germană) și, în cele din urmă, dând 
peste fructele interzise: Radio Europa 
Liberă, Vocea Americii, Deutsche Welle, 
Radio Vatican, BBC. Ba chiar am fost în 
măsură să aud Radio Tirana denunțând 
„trădătorii și renegații” hrușcioviști.

Mulțumită Radio Europa Liberă—de 
departe cea mai infl uentă sursă media 
occidentală în România—am învățat 
enorm despre sistem. Mi-am făcut repede 
un obicei din a asculta editorialele superb 
informate și remarcabil de echilibrate ale 
directorului Noël Bernard (1925–1981). 
Vocea lui extraordinară, penetrantă și 
subtilă, făcea comentariile de două ori 
mai efi ciente. Rigoarea interpretării sale 
era completată de sobrietatea tonului. 
Împotriva legendelor prevalente despre 
succesele continue ale strategiei socialiste 
în România, Bernard a promovat o 
viziune lucidă care atrăgea atenția asupra 
nașterii forțelor anti-dogmatice în sânul 
comunismului global. Pentru el, tirania 
comunistă nu era ireversibilă. A insistat, 
așadar, asupra benefi ciilor pluralismului, 
un concept detestat profund de către mai 
marii partidului român. Radio Europa 

Liberă sub Noël Bernard și mai târziu sub 
Vlad Georgescu a propus un nou lexic 
al demnității umane și al realismului în 
privința acelor vremuri tulburi. Ar trebui, 
de asemenea, menționată perioada de la 
sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor 
1960, când conducerea postului a fost 
asigurată de către distinsul politolog și 
profesor Ghiță Ionescu, autorul—printre 
multele-i lucrări originale—acelui volum-
monument care este Comunismul în 
România (apărut în engleză la Oxford 
University Press, în 1964).

Interesat de chestiuni fi losofi ce și culturale, 
am căpătat o dependență imediată față 
de transmisiunile extrem de infl uente 
ale Monicăi Lovinescu și ale lui Virgil 
Ierunca. Întreaga mea formare intelectuală 
datorează enorm acelor discuții unice și 
profunde asupra tendințelor contemporane 
care se manifestau pe tărâm estetic și politic. 
Marxismul era deconstruit neîndurător, 
cu referințe bogate la excelentele opere 
despre comunism ale unor Raymond 
Aron, Alain Besançon, Boris Souvarine, 
Jules Monnerot. Monica Lovinescu, Virgil 
Ierunca și colegii lor (printre ei, Matei 
Cazacu, Alain Paruit și Șerban Cristovici) 
explorau înțelesurile totalitarismului 
și căile de combatere a Leviatanului 
birocratic. Datorită lor, am afl at despre 
Hannah Arendt, George Orwell, Alexandr 

Soljenițîn, Arthur Koestler, Nadejda 
Mandelștam, Ante Ciliga.

Nu mai puțin important, Radio Europa 
Liberă a susținut toate activitățile disidente 
sau de opoziție din România. A devenit 
o tribună de sfi dare a propagandei auto-
legitimatoare a regimului. De la Paul Goma 
la Doina Cornea, de la Dorin Tudoran 
la Radu Filipescu, de la Dan Petrescu la 
Mircea Dinescu, de la Ion Negoițescu 
la Ion Vianu, de la Vasile Paraschiv la 
William Totok, vocile disidenței românești 
au găsit în Radio Europa Liberă cel mai 
consistent și infl uent aliat. Tot Europa 
Liberă a fost postul care a demascat turnura 
fascistă a unui grup de intelectuali români 
susținuți de partid, care și-au luat numele 
de „protocroniști”. În transmisiunile lor, 
Monica Lovinescu, Virgil Ierunca și Gelu 
Ionescu au apărat valorile adevărate ale 
culturii române, precum și vocile liberale, 
pro-occidentale printre intelectualii locali 
(Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Nicolae 
Manolescu). Iar atunci când, în România, 
generația tânără a fost expusă la mascaradele 
grotești, în fapt manipulările sicofante 
ale lui Adrian Păunescu, Cornel Chiriac 
a furnizat, la Radio Europa Liberă, un set 
alternativ, autentic, de valori muzicale și 
universal umane.

George Cris� an Maior: 

Proclamaţia guvernatorului statului Illinois 
onorează un moment cardinal pentru evoluţia 
României: Marea Unire de la 1918

Guvernatorul statului Illinois, Bruce Rauner, a emis o proclamaţie 
ofi cială prin care felicită România cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii 
Uniri de la 1918. “Marea Unire a Românilor a dus la consolidarea unui stat 
modern, inspirat de principiile libertăţii, democraţiei, economiei libere și 
progresului social”, se arată în textul proclamaţiei.

Documentul subliniază “prietenia profundă și de lungă durată” 
dintre România și Statele Unite ale Americii, precum și angajamentul comun 
al ambelor ţări pe calea asigurării securităţii transatlan� ce și a prosperităţii. 
În proclamaţie este remarcată și contribuţia adusă de românii-americani 
la dezvoltarea societăţii americane, prin “talentul, energia, crea� vitatea și 
moștenirea culturală” a acestora.

Proclamaţia statului Illinois a fost salutată de ambasadorul României 
în Statele Unite ale Americii, George Cris� an Maior, care a apreciat mesajul 
transmis de către guvernatorul Bruce Rauner. “Proclamaţia onorează un 
moment cardinal pentru evoluţia României, Marea Unire de la 1918, la care 
românii din America și președintele SUA de atunci, Woodrow Wilson, au 
avut o contribuţie esenţială”, a afi rmat ambasadorul George Cris� an Maior. 

Ambasadorul George Cris� an Maior a subliniat faptul că în statul 
Illinois este una dintre cele mai vechi comunităţi de români din Statele Unite 
ale Americii, fi ind una dintre primele zone în care aceș� a s-au stabilit, încă 
dinaintea Primului Război Mondial.

Informaţii suplimentare:  

Statul Illinois este al șaselea cel mai populat stat american, cu o 
populaţie de peste 12 milioane de locuitori și un produs intern brut care îl 
situează pe locul 5 între statele americane. Comunitatea românilor americani 
din statul Illinois este una dintre cele mai vechi din Statele Unite, prima 
organizaţie a acestora fi ind înfi inţată în 1907, sub denumirea de “Speranţa”, iar 
în 1911 a apărut primul ziar de limbă română, “Libertatea”. În 1975, primarul 
orașului Chicago, Richard J. Daley, a declarat ziua de 10 mai, zi naţională a 
românilor.

Principalii factori de coeziune comunitară sunt reprezentaţi de 
bisericile româneș�  înfi inţate de-a lungul � mpului și de Consulatul General 
al României din Chicago. De asemenea, în Illinois se afl ă o serie de asociaţii 
și organizaţii culturale româneș�  precum și organizaţii mass-media de limbă 
română.

Ambasada României în Statele Unite ale Americii
20 iunie 2018

http://europalibera.org/
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Actualitate 11

San Antonio TX, House for sale on 3,5 acres; 4100 sq ft. $650.000

Victorian style, total 8 beds, 4 full baths, 4 half baths: Main house has master down and 2 beds upstairs with full bath each. 
Addition was used as ACH, has Living-room, full walking shower, 2 laundries and 3 bedrooms with half baths each. 
Detached garage with own A/C, with 2 bedrooms above. Possibilities for exapansion, 5 min outside of city limits towards Boerne TX. 

Dan Manea - Real Estate Agent - cell 210-389-4441  /  danmanea5@gmail.com

Guvernatorul statul american Nebraska 
a proclamat anul 2018 drept Anul Centenarului României 

în statul pe care îl conduce

Guvernatorul statului Nebraska, Pete Ricketts, a proclamat anul 2018 ca fi ind Anul 
Centenarului României în statul pe care îl conduce. În acest sens, Pete Ricketts a emis o proclamație 
prin care salută celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918 de către România. “Statele 
Unite și România împărtășesc o prietenie adâncă și de lungă durată și un parteneriat 
strategic construit în jurul valorilor democratice, legăturilor istorice și a angajamentului 
comun pe calea asigurării securității transatlantice și a prosperității reciproce”, se arată în 
textul proclamației.

Documentul menționează legăturile strânse dintre România și statul Nebraska în ceea 
ce privește comerțul, programele educaționale și antreprenoriatul.

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, 
a salutat proclamaţia statului Nebraska, arătând că România este onorată de mesajul 
guvernatorului Pete Ricketts. Ambasadorul român a transmis guvernatorului statului 
Nebraska recunoștința țării noastre față de sprijinul acordat de Statele Unite în urmă cu o sută 
de ani pentru realizarea Marii Uniri de la 1918, accentuând rolul important pe care președintele 
Woodrow Wilson l-a jucat prin cele paisprezece puncte ale planului său de instaurare a păcii 
după încheierea Primului Război Mondial.

Emiterea proclamațiilor de către state americane face parte dintr-un proiect mai amplu 
al Ambasadei României la Washington de celebrare a Centenarului Marii Uniri din 1918. 

Informații suplimentare:  
Statul Nebraska este unul dintre statele americane cu industria agricolă cea mai 

avansată și a cincea cea mai mică rată a șomajului din SUA. A fost admis ca cel de al 37-
lea stat în cadrul Statelor Unite în 1867, fi ind singurul cu legislativ unicameral și democrație 
non-partizană, în care sunt votați candidați a căror apartenență politică nu este precizată pe 
buletinul de vot, o măsură adoptată în 1937 ca mijloc de promovare a efi cienței costurilor și a 
transparenței guvernamentale.

Ambasada României în Statele Unite ale Americii

5 iulie 2018

mailto:danmanea5@gmail.com
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(continuare  în pagina 17)

De la stânga la dreapta: Pastor Nicky Pop, Dumitru Crainic, Pastor Avram 
Berghiano, Gheorghe Radu, George Horga, Larisa Louka, Preot Gabriel 
Agoston, Marinela Buzaș, Pastor Călin Buzaș, Nelu Ciorba.

URMĂTOAREA ÎNTÂLNIRE: MARȚI  14 AUGUST 2018 - 1 PM 
Locul va fi  anunțat în prealabil.

ANUL MARII UNIRI: Tratatul de la Bucureşti din 24 aprilie / 7mai 1918 – 
cunoscut  \i ca Pacea de la Buftea  (2)

La 24 aprilie / 7 mai 1918, s-a semnat Tratatul de pace 
la Bucure\ti, =n Palatul Cotroceni, dintre România pe de 
o parte \i Germania, Bulgaria, Austro-Ungaria, Turcia pe 
de alt] parte. Din partea Romqniei au semnat Alexandru 
Marghiloman – prim ministru \i germanofil, Constantin 
C. Arion – ministru de externe \i mini\trii plenipoten[iari 
Mihail N. Burghele \i Ion N. Papiniu. Prin acesta au fost  
acceptate  condi[ii/dispozi[ii dure:

– Armata român] era aproape desfiin[at], fiind demobilizate 
contingentele de rezervi\ti \i mili[ieni, p]strqndu-se sub 
arme doar patru contingente. Dintre diviziile romqne, 

 

numai patru =\i p]strau efectivele de r]zboi. Din celelalte 
divizii de infanterie r]mqneau doar opt, =ns] cu efective de 
pace, respectiv 20.00 de infanteri\ti, 3.200 de cavaleri\ti 
\i 9.000 de artileri\ti.  Cu toate  c] au fost reduse numeric 
fiecare din aceste mari unit][i \i-au p]strat  cadrele de 
comandament, statele majore \i scheletul organizatoric. 
Solda[ii \i ofi[erii demobiliza[i  puteau trece în teritoriul 
ocupat, respectiv Muntenia. Armamentul, caii, mijloacele 
de transport  \i materialele r]mase în urma desfiin[]rii  
sau reducerii  efectivelor unor unit][i urmau a fi evacuate 
în teritoriul ocupat \i p]strate sub gestionarea Puterilor 
Centrale. Totodat], dup] ratificarea tratatului, între[inerea 
armatei de ocupa[ie trebuia s] revin] în sarcina României, 
ceea ce reprezenta circa 700 de milioane de lei anual, 
sum] care dep]\ea bugetul []rii dinainte de r]zboi.

- România trebuia s] retrocedeze Dobrogea de Sud  
(„Cadrilaterul”) \i s] cedeze o parte a  Dobrogei de Nord 
(la sud de linia Rasova – Agigea) Bulgariei, care reanexase 
deja „Cadrilaterul” în decembrie 1916. Restul Dobrogei 
trecea sub condominium romqn, german, austro-ungar \i 
bulgar, l]sându-se României o cale de acc es spre portul 
Constan[a, pân] la semnarea unui tratat, care ulterior  
urma s] devin]  definitiv.

–  Austro-Ungaria =\i mărea teritoriul de-a lungul crestelor  
si trecatorilor Carpa[ilor (Romqnia  pierzqnd o suprafa[] 
care =nsuma 5.600 km2 \i 72.500 locuitori), cu importante 

bog][ii  ale solului \i subsolului  \i  de mare însemn]tate 
strategic], =n favoarea  Austro-Ungariei);

– Se stabilea controlul german asupra economiei  
Romqniei, prin instituirea unui  monopol asupra 
petrolului românesc pe 90 de ani, a comer[ului cu 
cereale, a exploat]rii \i prelucr]rii lemnului, c]ilor 
ferate române, etc. de  c]tre Germania.

– Simultan, dar în afara tratatului, Puterile Centrale   
acceptau s] nu se opun] unirii Basarabiei cu 
Romqnia, astfel c], de\i învins, regatul romqn ar fi ie\
it oricum m]rit din r]zboi.

În acel moment România nu mai avea nici o cale s] se 
apere: o nou] ofensiv] a armatelor germane, austro-
ungare \i bulg]re\ti, ar fi dus la distrugerea total] a []
rii. Liniile de aprovizionare prin Rusia [arist] fuseser]  
spulberate de revolu[ia bol\evic], iar trupele ruse\
ti din România se bol\evizau în ritm alert. Teritoriul 
na[ional era compus din dou] p]r[i: Moldova unde 
se exercita autoritatea pur  romqneasc] \i restul []rii 
unde domina controlul militar inamic. Frontiera dintre 
cele dou] p]r[I  r]mqnea închis] \i  nu se admitea 
trecerea refugia[ilor decât cu o aprobare special]. 
Singurul  aspect  pozitiv era recunoa\terea unirii  
Basarabiei  cu patria mam].

Rubrică îngrijită de Lucia McNeff

(continuare  în pagina 19)

100 de ani de la Marea Unire
Întâlnirea de la Portland, Oregon, 16 Iulie 2018 în vederea pregătirii 

Sărbătorii Centenarului României 
1 Decembrie 2018 ora 6 PM

 (continuare din numarul trecut)

Biserica Penticostala Romana „Mount Tabor”

 Pe data de 10 Iunie 2018 a avut loc la PORTLAND, Or, deschiderea unei noi biserici romane din afara 
granitelor Romaniei , Biserica Penticostala Romana „Mount Tabor ” (www.mounttabor.net) 
 La eveniment, biserica Mount Tabor s-a bucurat de o participarea numeroasa ,sanctuarul bisericii a fost 
arhi plin. Au participat membri si pastori de la diferite biserici penticostale si baptiste din Portland si din afara. 
Dintre acestia, l-am remarcat in mod deosebit pe Dr Tony Lane Presedintele Church of God cel care de altfel 
a avut predica de baza si a fost cel care a facut slujba de ordinare ca pastor al Bisericii Mount Tabor a fratelui 
prezbiter -Ionel Sferle, Printre pastorii invitatii; Petrica Robu Mike Damian Daniel Bela John-pastor Mount Tabor 
Metodist Church.
SCOPUL SI MISIUNEA BISERICII. SCOPUL nostru este să dezvoltăm sub îndrumarea Duhului Sfânt şi 
atenţi la lecţiile din Cuvânt, istorie şi context, acea lucrare care Îl va glorifi ca pe Dumnezeu şi va duce la extinderea 
Împărăţiei Sale pe pământ. Noi credem că MISIUNEA Bisericii pe pământ este de a contribui la extinderea 
Împărăţiei lui Dumnezeu prin facerea de ucenici (Matei 28:19,20). Ştiind că El a ales să-şi desfăşoare lucrarea prin 
Biserică şi ţinând cont de contextul în care trăim, viziunea noastră este să dezvoltăm o Biserică: 
• devotată să aducă glorie lui Dumnezeu prin a face din membrii săi ucenici ai lui Isus, care să promoveze un stil de 
viaţă integru bazat pe adevărul biblic, puritate personală, accent pe viaţa de familie, evanghelizare, responsabilitate 
socială şi relevanţă culturală;  

http://www.mounttabor.net/
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Rubrică realizată de Marcel Urs

ŞI NOI SUNTEM MÂNDRI DE VOI

10. The creator of the world’s fi rst self-charging luggage has 
his roots in the Portland Romanian community.   Marius Strizu, 
the co-inventor of EBolt carry-on luggage, is well known in the 
Portland Romanian community.  As a young adult, Marius was 
an active member of the Romanian Philadelphia Church and 
organized activities in the community. Over the years, he was 
instrumental in helping many elders of the community obtain 
their American citizenship. Today, his passion for travel has 
lead him to become the co-inventor of EBolt carry-on luggage, 

 

 

M-am gândit de mult de-a lungul anilor că există printre noi oameni deosebiți, pe care nu îi 
cunoaștem îndeajuns, sau pe lângă care trecem de multe ori, în diferite ocazii și nu știm mai 
nimic despre ei. Sunt oameni, români deosebiți care excelează într-un fel sau altul, care ne 
fac mândri ca societate, prin curajul lor, prin dăruirea lor, prin munca lor extenuantă, dar 
mai ales prin ceea ce sunt sau au devenit. Că până la urmă totul se rezumă la muncă, efort 
și perseverență pentru a excela într-un domeniul sau altul. Unii se deosebesc prin studii 
deosebite, prin munca lor deosebită, prin aptitudinile lor dar mai ales prin caracterul lor 
deosebit. Persoanele acestea sunt printre noi, suntem … NOI.
Oameni din aceștia sunt mulți. Bătrâni și tineri, bărbați sau femei care sunt deosebiți, 
fi ecare în domeniul lor, care poate din timiditate sau modestie nu vor să iasă în evidență. 
Despre ei nu știm prea multe, preferând să lase faptele lor să îi evidențieze. Nu sunt 
numai din Portland, cu toate că majoritatea sunt din acest oraș de pe Columbia. Mai 
afl ăm de ei de la unul de la altul sau dintr-o postare prin mediile sociale. Acestea sunt 
persoane care muncesc din greu pentru a fi  ceea ce sunt și nu sunt neapărat dornici să 
“să iasă în față” sau sau să fi e luați în evidență, dar sunt oameni de care familia lor 
și cei apropiați sunt mândri și de ce nu am fi  și noi, familia extinsă a lor, comunitatea 
română din diaspora, Romanian Times. 
Spațiul nu ne-ar permite să îi amintim pe toți, însă am cules câteva exemple, nu neapărat 
după niște criterii bine defi nite, ci mai mult pentru un început, pentru a încuraja și pe alții 
că SE POATE! Prin muncă, perseverență și ajutor divin, se pot atinge noi culmi în viață. 
Ele sunt câteva din exemplele cu care începem, e doar un început, sperăm să putem să-i 
cunoaștem pe cât mai mulți din jurul nostru și să fi m mândri că suntem români, chiar dacă 
suntem într-o țară străină. Descrierile lor sunt în Română sau în Limba engleză. 

1.”Rebecca Salar is from Portland, Oregon where 
she enjoys exploring God’s beautiful creation in the 
Pacifi c Northwest and serves at Philadelphia Romanian 
Church. She attended Portland State University for three 
years to complete pharmacy prerequisites and to earn a 
Bachelor’s degree in Science. Starting in the Fall, she 
will be attending Oregon State University College of 
Pharmacy to earn a four-year Pharmacy. D./ MBA dual 
degree. Her mission is to use her time as a student to be 
a light to her peers at school and in the medical fi eld. In 
the future, Rebecca plans to use her skills and knowledge 
as a pharmacist to bring medical aid to those in poverty. 
She believes that God has blessed her generation with 
opportunities in education so that the love of Christ can 

3. Carmen Crișan a absolvit Universitatea OREGON 
STATE UNIVERSITY cu diploma de Doctor Farmacist. 
S-a născut în HUNEDOARA, România și a avut doar 4 
luni când a emigrat în SUA, Portland OR, împreună cu 
părinții. “Nu a fost ușor, ani de muncă și sacrifi cii dar îi 
Mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că până aici m-a 
ajutat și a fost cu mine și Mulțumesc familiei mele, mai ales 
părinților mei Dan și Carmen că m-au sprijinit pentru a-mi 
urma visul vieții.”

4. Claudiu Emmy Catuna born in Renton 
Washington State, the oldest son of 
David and Reghina Catuna, grew up in 
Vancouver Washington until he was 13 
years old and than he moved to Folsom 
California in August 23/2003 with his 
family. He fi nished his middle school 
at Folsom middle school and Folsom 
High School. He did prerequisites at 
Ros Rios College in Folsom also and 

5. Carina Nichitean are 9 ani jumatate și este 
în “swim team” de la 6 ani. A intrat în echipa 
de înot în Colorado la Foothills, iar după ce s-a 
mutat în Oregon împreună cu părinții, a fost 
primită la Tualatin Hills fără nicio problemă. 
Tualatin Hills este unul dintre cele mai bune 
cluburi de înot din Oregon. A participat la 
multe competiții în statul Oregon: Portland, 
The Dalles, Springfi eld, McMinville, Astoria, 
Albany ... la 2 campionate ale statului Oregon. 

2. “Kristen Turcu graduated from Pacifi c University with 
bachelor’s degree in Environmental Studies: toxicology and 
chemistry emphasis. Her dream is to become a pharmacist 
and in the fall her dream will become a reality. In the fall, 
she will be attending California Northstate University 
College of Pharmacy. People may have many techniques 
in succeeding but her key to success is trusting in God. 
Like it says in Matthew 19:26 “With God all things are 
possible.” Without God, I wouldn’t be where I am today. 
Through her journey, she had an amazing support from her 
family and friends but ultimately it was God who helped 
her.”

6. Bianca Campan, a absolvit Univer-sitatea 
Oregon Health and Science cu BACHELORS of 
Science and Nursing. S-a născut în Statele Unite 
unde a crescut alături de sora sa. Îi place tot ce 
este frumos, dar mai ales muzica și călătoriile. 
Este cunoscută în familie pentru un caracter 
integru, cumpătat și o inimă mare.    

9. Sergiu Todor, oldest son on Corneliu and 
Lidia Todor, was born in Cluj-Napoca Romania 
and came to Portland, Oregon in September of 
1994. He went to David Douglas High School 
and transferred to Penn Foster to obtain his 
high school diploma.  He then went on to 
Mount Hood Community College to complete 
his prerequisites after which he transferred 
to Portland State University and obtained a 
bachelor’s degree in biochemistry graduating 
with honors. In 2014 he was accepted in to 
the joint pharmacy program at Oregon State 

7. David and Cassandra Roshu, are twins and just 
graduated middle school. They started playing chess 
since 1st grade. This year, Cassandra will represent 
Oregon at the National Girls Chess Tournament, at 
the end of July in Wisconsin while David will play 
in the US Open Chess Tournament at the same time. 
However, they are part of the swim team at Eastside 
Athletic Center and plan to make varsity now in high 
school. When they will start 9th grade in September, 
they will be able to take 11th grade mathematics. They 
do take geometry over the summer school at Clackamas 
Web Academy. And,  Cassandra writes Slam Poetry.

be shown to people in all levels of society. Rebecca hopes to point to the special calling 
God has over the Romanian-American community and to show that no matter what type of 
education and work we each may do, to use these opportunities to bless others in Christ for 
His glory.”

after that he was admitted at UC Berkeley in San Francisco area. He graduated in 2012 
with major in Philosophy, took a year off and he was admitted to Gonzaga University 
School of Law In Summer of 2017 as a Juris Doctor. 

În afară de înot, îi place și muzica, actoria, iubește animalele iar la școală îi place foarte 
mult matematica”.

8. Brendan Dehelean. Was born in Portland, Oregon 
and attends Philadelphia Romanian Pentecostal 
Church. Brendan has graduated from Portland 
State University with a Bachelor in Science. He is 
grateful for the love and support from God and his 
family. Brendan is looking forward to extending his 
education by pursuing a career in optometry.

University/Oregon Health and Science University (OSU/OHSU). In June 2018 he 
graduated honors with his Decorate of pharmacy degree.

the world’s fi rst self-charging luggage. Marius and his partner 
Gennes Curescu, has lead a team of designers and engineers to 
create and develop a new carry-on luggage that has the ability to 
create electric energy as the luggage wheels are rolled. The energy 
created is stored in an ejectable battery which allows phones to be 
charged on the go.  In the next few weeks, EBolt Luggage will 
be featured in a Kickstarter campaign, the world’s largest platform 
for crowdfunding start-up companies. Many entrepreneurs use 
this website to launch their projects to the global market. If you 
are interested in supporting this startup project please sign up at: 
https://promo.funded.today/ebolt. 
Up to 45% off discount will be given to those who contribute and 
support Ebolt Luggage on  Kickstarter. 
Facebook: EBoltluggage   /   Instagram: eboltluggage

https://promo.funded.today/ebolt
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Pagină realizată de Marian Petruța
e-mail: vreausaintreb@yahoo.com

Centrul Cultural Român Sfântul Constantin Brâncoveanu este situat la adresa 15127 
Sheridan Rd. Clinton, MI 49236, și-a luat fi ință în primăvara anului 2018, la inițiativa 
și cu binecuvântarea Preasfi nțitului Părinte Episcop Irineu Duvlea. 
 
Acest Centru Cultural este afi liat Mănăstirii Ortodoxe Române Sfânta Treime din 
Clinton, Michigan, organizație non-profi t cu scopul de a sprijini prin activități cul-
turale și religioase, bunul mers al Mănăstirii Sfânta Treime și de a promova tradițiile, 
cultura, obiceiurile, limba și mai ales sentimentul nostru românesc pe Continentul 
Nord-American. Prima activitate de amploare a Centrului are loc în data de 1 și 2 
Septembrie 2018 când, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, se va organiza un festival 
prin care se va marca cei 100 de ani de unitate prin care să se pună în valoare tradițiile 
și obiceiurile românești.  

Românii din Michigan au un nou centru cultural 

 
Președinta Centrului Cultural Sfântul Constantin Brâncoveanu este doamna profesoară 
Ștefana Romanov, care împreună cu comitetul de inițiativă se vor ocupa de toate activitățile 
prezente și viitoare ale Centrului.   
 
Pentru mai multe informații  îi puteți contacta la: 

Adresa poștală: 15143 Sheridan Rd. Clinton, MI 49236  
Telefon: 517-902-6549 
Email: stconstantincenter@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/CentrulCulturalSfantulConstantinBrancoveanu/ 

Senatorul USR de diaspora în vizită în Statele Unite 

Senatorul de diaspora Radu Mihail, din partea Uniunii 
Salvați România,  se afl ă timp de o saptămână în Statele 
Unite. Acesta s-a afl at câteva zile la Washington D. C.  
urmând ca în weekendul 13-15 iulie să fi e prezent la Chi-
cago. Abia ajuns la Chicago, pentru că ziarul nostru intră 
curând la tipar, l-am rugat să ne facă o scurtă prezentare a 
vizitei și întâlnirilor de până acum. 

Care este motivul vizitei dumneavoastră? 

Vizita în SUA urmează structura unei vizite « standard » în 
circumscripție. Întâi vizite și întâlniri la instituțiile statului 
roman - ambasade, consulat, ICR unde este cazul, iar apoi 
cu comunitatea. 

Cu cine ați avut întâlniri la Washington D.C.?

La Washington domnul Ambasador George Maior și 
domnul consilier Gabriel Rotaru mi-au furnizat informații 
despre comunitate, interese, probleme. De asemeni am 
avut o conversație interesantă cu echipa de la consulat care 
mi-a prezentat evoluția problemelor cu care se confruntă. 
O a doua direcție importantă este contactul cu ofi cialitățile 
din statul gazdă. Am avut o întrevedere cu congressmanul 
Robert Aderholt, un prieten al României, membru în grupul 
de prietenie cu România din Congres (Congressional Ro-
mania Caucus), cu experți ai comisiei de afaceri externe și 
din echipa congressmanului Dan Lipinski. Al treilea lucru 

și de fapt cel mai important sunt întâlnirile cu membrii 
comunității românești. La Washington am putut să petrec 
timp cu câțiva compatrioți și voi avea o întâlnire organizată 
de domnul Bogdan Banu, luni, 16 iulie. La Chicago voi fi  
mâine la consulat, mă voi întâlni apoi cu tineri profesioniști 
ce activează în diferite domenii, o întâlnire cu parintele 
Vasile Mureşan și sper cât mai mulți compatrioți duminică 
după slujba de la biserică.  

Care vă sunt obiectivele ?

Obiectivele vizitei sunt multiple. Pe de o parte să înțeleg 
care este imaginea României, cum este înțeleasă  situația 
actuală din România atât la nivel instituțional cât și în 
comunitățile românești. Apoi să aduc un plus de informație 
despre evoluțiile din țară. Nu în ultimul rând doresc să îmi 
prezint activitatea, a mea și a USR, să prezint intențiile 
de viitor, viziunea noastră pentru dezvoltarea României 
și pentru viitorul Diasporei, cât și să obțin feedback, 
observații, sugestii. 

Cum ați evalua pe scurt situația actuală din țară?

România este acum o țară la răscruce. Democrația este 
sub asediu. Opoziției i se pune pumnul în gură în timp ce 
puterea promovează o politică de protecție a infractorilor. 
Suntem târâți din ce în ce mai evident către o separare de 
lumea democratică, de occident. Eforturile pe care România 
le-a făcut în ultimele decenii, cu implicarea majoră a unor 
aliați precum Statele Unite riscă să fi e risipite de un grup de 
politicieni interesați exclusiv să se protejeze de justiție. 

Ce așteptări aveți din partea românilor din America?

Cred cu tărie că Diaspora este forța care poate și trebuie să 
transforme România. Și de aceea noi promovăm implicarea 
socială și politică a cetățenilor români în afara granitelor, 
acolo unde trăiesc, și apoi în viața socială și politică din 
țară. Vrem să facilităm contribuția oamenilor din Diaspora, 
întreprinzători, profesioniști, la dezvoltarea economică 
a țării. Planifi căm clarifi carea și îmbunătățirea relației 
dintre românul din afară și statul roman - cu drepturile și 

îndatoririle corespunzătoare. USR vrea să le demonstre-
ze oamenilor plecați că România nu este o țară de hoți. 
Inițiativa cetățenească  « Fără Penali în Funcții Publice 
» pe care o susținem și promovăm arată că românul s-a 
săturat să fi e condus de oameni certați cu legea. Noi 
lucrăm la un program de guvernare colaborativ, în a 
cărui concepție vrem să implicăm cât mai mulți experți și 
profesioniști,  cât  și diverși cetățeni, sperăm foarte mulți 
din Diaspora. Șantierele pe care le-am început personal 
vor fi  în mod normal transferate în programul nostru 
de guvernare. Totodată avem inițiative de modifi care a 
legislației electorale pentru a asigura echitate Diasporei, 
în special cele care sunt menite să ușureze relația cu 
administrația publică. 

mailto:vreausaintreb@yahoo.com
mailto:stconstantincenter@gmail.com
https://www.facebook.com/CentrulCulturalSfantulConstantinBrancoveanu/
http://gazda.am/
http://lipinski.al/
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Descoperirea şi trăirea timpului sacru

Editura Refl ection Publishing din Sacramento, California, 
a publicat ȋn ultimii doi ani o carte cu o problematică 
majoră creştin-ortodoxă scrisă de Horia Ion Groza pentru 
publicul american. Ea porneşte de la o veche versiune 
ȋn limba română care a primit binecuvântarea Părintelui 
Petroniu Tănase de la Sfântul Munte Athos, scrisoare 
care este reprodusă pe primele pagini ale cărţii. Cartea 
cuprinde două volume: “Discovering the Sacred Time of 
Our Life” (Descoperirea timpului sacru al vieţii noastre), 
apărut ȋn 2016, care acoperă aspectele generale şi “Living 
the Sacred Time of Our Life” (Trăirea timpului sacru al 
vieţii noastre), apărut ȋn 2018, care acoperă aspectele 
practice, de zi cu zi, ale trăitorului cu frică şi dragoste de 
Dumnezeu.
Creştinul societăţii moderne se afl ă azi sub un continuu 
atac din partea oamenilor de ştiinţă atei, a agnosticilor şi 
a aşa-zişilor “liber cugetători”. Religia asigură coloana 
vertebrală a eticii unei societăţi şi este necesară astăzi 
mai mult ca oricând ȋn condiţiile ȋn care relativizarea 
morală produsă de diversitatea intereselor politice a creat 
o nebuloasă unde binele nu se mai distinge de rău. Cartea 
propune o fi losofi e creştină a vieţii, rememorând lucrurile 
de bază ale credinţei şi pledând pentru conştientizarea 
şi trăirea timpului propriu sufl etului care va face viaţa 
noastră mai bogată şi mult mai plină de sens şi pace 
interioară. Ea invită la considerarea timpului sacru, 
etern, chairos, al Creatorului şi implicit al sufl etului 
nostru care devine nemuritor din momentul conceperii 
noastre ca sămânţă ȋn pântecele matern. Acest timp curge 
lin, ascuns, deasupra timpului profan, istoric, chronos, 
al trupului nostru pieritor, timp care curge ȋnvolburat 
consumându-se fără ȋntoarcere şi care ne ocupă şi 
acaparează cu evenimentele sale zilnice. 
Primul volum abordează aspectele fundamentale ale 
credinţei creştin-ortodoxe, ȋn lumina ȋnvăţăturilor 
Sfi nţilor Părinţi precum şi ale părinţilor mărturisitori ai 
creştinătăţii est-europene greu ȋncercaţi de ȋntunecatele 
decenii de teroare comunistă, părinţi care sunt tot mai 
mult citiţi si respectaţi astăzi ȋn creştinătatea americană. 
Primul volum porneşte de la ȋntrebări simple şi directe, aşa 

cum le pune omul de acţiune, american, cu simţ 
practic dar cu un sufl et cald şi iubitor de ordine 
şi prieteni, ca “Oare să credem ȋn Dumnezeu? 
Are viaţa noastră, cea de toate zilele, un ȋnţeles 
ȋn ciuda tuturor controverselor şi evenimentelor 
contradictorii, ȋn ciuda amestecului de bucurie 
şi suferinţă, de afi rmare şi ȋndoială, de dreptate 
şi de opresiune socială? Cum se poate trăi 
ȋn credinţă?” Vorbeşte despre ce ȋnseamnă 
implicarea ȋntr-o viaţă creştină, despre ţelul 
unei asemenea vieţi, despre despătimire, 
virtuţi, post, veghe şi rugăciune. Volumul ȋntâi 
sfârşeşte cu bucuria descoperirii esenţei sacre 
a fi inţei, descoperirii Sfi ntei Treimi deasupra 
noastră şi atributelor binefăcătoare ale Sale 
asupra noastră. Ȋn această parte apar subtitluri 
precum acestea: “Dumnezeu este Lumină, El 
sfi nţeşte existenţa”, Dumnezeu este Dragoste, 
El nu crează răul” şi “Dumnezeu este Adevărul, 
la El este Mântuirea”.
Al doilea volum, “Trăirea timpului sacru”, 
abordează principiile de viaţă creştină cu 
referinţe directe la necesităţile unei armonioase 
dezvoltări spirituale personale, ȋn familie şi ȋn societate, cu 
toate responsabilităţile pe care le ridică acestea. Autorul 
foloseşte fi losofi a şi reţetele americane de succes ȋn viaţă 
şi societate, reformulându-le ȋn viziune creştină, evitând cu 
mare grijă pericolul ereziilor atât de numeroase ȋn epoca 
protestantismului şi a curentului “New Age”, şi recurgând 
la ȋnţelepciunea Sfi nţilor Părinţi. Volumul acesta vorbeşte 
despre trăirea ȋn Biserică, despre creşterea şi ordonarea 
vieţii cu citirile biblice duminicale şi la Sărbători. El invită 
la o mai mare receptivitate la minuni, care sunt limbajul 
lui Dumnezeu, la care raţiunea rămâne descumpănită dar 
credinţa inimii răspunde cu bucurie şi dăruire; o mai mare 
receptivitate ȋn special la minunile mici, care se produc la 
tot pasul cu noi şi ȋn jurul nostru, pe care nu le observăm 
şi peste care trecem nepăsători la intervenţia ȋnţeleaptă 
şi plină de dragoste a lui Dumnezeu, minuni care inspiră 
sufl etul şi ȋl ȋntăreşte ȋn frământările noastre de zi cu zi. 

Cartea aduce sugestii aplicabile direct specifi cităţii vieţii 
unui creştin ȋn societatea americană contemporană, 
suplinind informaţii mai greu accesibile din ȋnvăţăturile 
Părinţilor est-europeni, ȋn special a celor români. Pentru 
cititorul român este interesant a vedea cum este primită 
şi receptată această ȋnţelepciune şi mărturie ȋn societatea 
vestică atât de controversată. 
Asemenea cărţi sunt binevenite ȋn lumea de astăzi adânc 
tulburată, ȋncercată de contradicţii interne şi externe, de 
problemele emigraţiei, de problemele morale ridicate 
de relativizările produse de jocurile şi disputele politice. 
Mesajul lor de adevărată dragoste pentru Dumnezeu şi 
aproapele poate aduce o imbunătăţire etică, pace şi armonie 
ȋntr-o lume dinamică, confuză şi zbuciumată.

Andrei Jepeleanu
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Cazul Mihai Stăuceanu, frontieristul care a dat statul în judecată

Aventura reîntregirii familiei

În perioada 1984-1989 s-a întors în vizită 
în România de patru ori. A încercat, pe căi 
normale, să îl aducă în Canada pe fratele 
său, şi pe familia acestuia din Lugoj, judeţul 
Timiş.

După cinci ani de formalităţi legale 
cu Guvernul comunist român, după 

nenumărate audienţe la foruri superioare, 
după eforturi zadarnice de a obţine aducerea 
în ţară a fratelui său, a declarat greva foamei 
în faţa Ambasadei României din Ottawa la 
25 septembrie 1989, grevă care a durat 10 
zile. A oprit-o abia când a avut certitudinea 
că fratelui i s-a aprobat plecarea de urgenţă, 
ceea ce s-a şi întâmplat, acesta ajungând în 
Canada la 5 decembrie 1989 împreună cu 
toată familia.

Ter� pul ceauşist

Şmecheria regimului lui Nicolae Ceauşescu 
a făcut, din 1968, ca frontieriştii să devină 
din deţinuţi politici, aşa cum erau consideraţi 
până atunci, conform Codului Penal, 
deţinuţi de drept comun, conform Codului 
Penal intrat în vigoare în 1969. Prin acest 
tertip regimul comunist îşi crea o falsă aură 

de deschidere şi democraţie, eliminând – 
doar scriptic – noţiunea de deţinut politic, 
în fapt aceştia fi ind „ascunşi” ca deţinuţi de 
drept comun.

El vrea crearea unui precedent

Mihai Stăuceanu a dat statul român în 
judecată. S-a luptat singur, în dosarul nr. 
3675/86/2014, la Tribunalul Suceava, 
Secţia Civilă, având ca obiect Despăgubiri 
Legea nr.221/2009.

Visa ca prin cazul lui să creeze un precedent 
de care să se poată folosi şi alţi frontierişti. 
Căci până la urmă fi ecare caz îşi are dramele 
sale. Tertipul ceauşist nu poate şterge cu 
buretele realitatea. Stăuceanu chema statul 
român, prin Ministerul Finanţelor Publice, 
să constate caracterul de condamnare 

 (continuare din numărul trecut)

politică al sentinţei penale nr. 158 din 
23.05.1975, pronunţată de Judecătoria 
Oraviţa.

Într-o primă fază, instanţa i-a şi dat dreptate, 
admiţând acţiunea, constatând caracterul 
politic al condamnării suferite de reclamant. 
Dar dreptul de recurs a adus din nou faţă în 
faţă reclamantul şi statul, iar Stăuceanu a 
pierdut. 

Poate şi de această sentinţă depindea, de 
fapt, şi parte din onoarea acestei ţări care nu 
i-a recunoscut niciodată pe frontierişti drept 
victime ale unui regim criminal şi care nu îi 
pomeneşte în nicio lecţie de istorie de după 
1989.

Marina Constantinoiu
Istvan Deak

Miodrag Belodedici, despre crimele de la granițele României, la o televiziune britanică. 
CIFRELE evadării românilor 

Acum doi ani, la 24 aprilie 2016, postul de 
televiziune britanic BT Sport2, la care au 
acces abonaţii British Telecom, a programat 
la rubrica BT Sport fi lms, un documentar 
despre parcursul unor mari echipe de fotbal, 
de-a lungul timpului.

Realizatorul Tom Watt ajunge la povestea 
Stelei Bucureşti, şi stă de vorbă, printre alţii, 
cu celebrul fotbalist Miodrag Belodedici. 

Şi, cum era inevitabilă discuţia despre 
România comunistă şi succesele Stelei în 
acei ani, Belodedici a ales să vorbească în 
acest documentar despre o parte dureroasă, 
dar cât se poate de reală, a trecutului nostru 

recent: frontieriştii români!

El, care s-a născut şi a copilărit la Socol, 
lângă apele Nerei, zonă celebră pentru 
numărul mare de frontierişti care au încercat 
să fugă din ţară, şi care a fugit din România 
comunistă cu un an înainte de Revoluţia din 
decembrie 89, a ales, într-o emisiune despre 
sport, să vorbească lumii despre acest 
moment din istorie despre care nimeni nu 
vrea să amintească în România, nici până 
azi.

Dacă nu este în manualul de istorie, nu 
înseamnă că nu s-a întâmplat! 

Şi poate că nu este întâmplător faptul că 
sunt din ce în ce mai mulţi cei care spun 
că nimic din toate poveştile frontieriştilor, 
fi e ei români, fi e est-germani sau de alte 
naţionalităţi din fostul bloc comunist nu 
este real, ci rodul imaginaţiei bogate. Pentru 
că după Revoluţie nimeni nu a vorbit ofi cial 
despre victimele de la graniţele României, 
nimeni nu a pomenit despre cetăţenii străini 
care veneau în România să îşi încerce norocul 

la graniţe, pentru a ajunge în Iugoslavia, şi 
de acolo, în Occident, nimeni nu a spus că 
românii omorau români care doreau nimic 
altceva decât să trăiască în libertate, de 
aceea atâţia oameni dau dovadă nu doar 
de opacitate, ci de rea-voinţă în acceptarea 
realităţii. 

„Am văzut scene, eu, de copil, scene 
foarte, foarte urâte. Oameni bătuţi, 
oameni împuşcaţi” 

Miodrag Belodedici a spus despre oamenii 
care doreau să trăiască în alte ţări, în libertate, 
nu dictatură, şi despre românii care au fost 
ucişi la frontieră, când încercau să fugă. Şi a 
mărturisit că are cunoştinţă despre „lucruri 
foarte, foarte urâte” petrecute la graniţele 
României. 

„Am văzut scene, eu, de copil, am văzut 
scene foarte, foarte urâte. Am văzut oameni 
împuşcaţi, am văzut oameni bătuţi, prinşi 
la graniţă şi bătuţi de soldaţi. Eu, fi ind 
copil, mă uitam...vai, vai...şi era ceva... 
Groaznic!”, este mărturia lui Belodedici 

pentru postul britanic.

Condamnat la 10 ani de închisoare 
pentru trădare 

El însuşi a fugit din România, în decembrie 
1988. A reuşit să ajungă în Iugoslavia, unde 
a solicitat azil politic, după un plan bine 
pus la punct. „Le-am cerut lui Valentin 
Ceauşescu şi preşedintelui Clubului Steaua 
Ion Alecsandrescu – acesta era un general 
care conducea clubul – un paşaport. M-au 
întrebat de ce îl vreau şi le-am spus că mama 
avea un permis de a merge în Iugoslavia 
pentru a-şi vizita rudele şi aş vrea să merg şi 
eu o săptămână şi pe urmă să o iau şi să ne 
întoarcem. Am trecut graniţa. De cealaltă 
parte a Dunării o aşteptam pe sora mea. 
Era o dimineaţă ceţoasă şi în acea perioadă 
a anului nivelul apei era mai redus, aşa că 
soldaţii patrulau pe acolo. Dar ştiam când 
patrulează şi, cu ajutorul unui prieten, sora 
mea a reuşit să treacă”, a declarat el într-un 
interviu anterior pentru The Guardian.

A fost un prim pas, căci el trebuia şi acceptat 
în Iugoslavia, chiar dacă originile sale erau 
sârbeşti. „Iugoslavii mi-au spus că nu este 
nicio problemă să îmi dea azil politic”, a 
spus Belodedici. „Mă temeam, pentru că 
aveam un grad militar – fi ecare jucător de 
la Steaua era în Armată”.

Ceea ce a şi fost o problemă. Teoretic, fuga 
l-a făcut dezertor, şi din acest motiv el a 
primit o pedeapsă cu 10 ani de închisoare 
în lipsă – pedeapsă care a fost anulată după 
Revoluţia din 1989.

„O carceră spirituală, un Nero socialist” 

Când Belodedici a decis să ceară azil în ţara 
vecină, cotidinul Nedelja Dalmacija a pledat 
pentru ca el să nu fi e retrimis în România, 
unde oamenii erau siliţi să trăiască „într-o 
carceră spirituală de către un Nero socialist”, 
scrie jurnalista Brînduşa Armanca în cartea 
sa, intitulată „Frontieriștii. Istoria recentă 
în mass-media”.

Marina Constantinoiu
Istvan Deak
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Sufl et rusesc,

Undeva, la capat de lume, ascuns in negura 
vremii, invelit in patina gloriei de odinioara, involburat 
de fi orii dragostei si la lumina infl acarata a credintei, 
traieste ascuns inca in fi le de carte, sufl etul rusesc.  

L-am descoperit cu mult timp in urma, pe 
rafturile bibliotecii, intr-o perioada in care Marele URSS 
inspira frica si teroare printre vecinii sai, iar pozitia 
geografi ca a tarii noastre nu facilita deloc prea multa 
afectiune pentru “lumina de la Rasarit”.  L-am cunoscut 
prin eroii romanelor mele favorite, prin savoarea si 
aleanul melodiilor rusesti, prin farmecul picturilor 
marilor maestrii rusi si vreau sa cred ca o picatura din 
ADN-ul lor artistic inca traieste in cei ce-si traiesc viata 
astazi pe malul Volgai.

Trinitatea ce traieste in sufl etul rusesc: 
CREDINTA, SPERANTA si IUBIRE, inspira o 
afectiune aparte in mijlocul poporului slav.  Ii simti traind 
si vibrand doar gandindu-te la mantra ce-i defi nesc. 
Idealul acestor sentimente frumoase se regaseste in 
nenumarate romane, fi lme, cantece minunate, care ar 
face inconjurul lumii, poate, daca nu ar fi  impiedicate 
de ideile preconcepute despre poporul rus, alimentate 
adesea de amintirea unui trecut de trista amintire, un 
trecut ce ne-a marcat si poate inca isi pune amprenta 
asupra gandirii noastre.

“Sufl etul rusesc” nu si-a gasit inca echivalentul 
***

(continuare  din pagina 12)

Biserica Penticostala Romana „Mount Tabor”

in cuvinte, chiar traducerea literara a acestor 
cuvinte lasa mult de dorit, mai semnifi cativ 
este ca rusii nu vor face niciodata parada 
din asta, “ono svyataya”, cum ar spune ei - 
“e lucru sfant”.

Campionatul FIFA de anul acesta 
ne-a dus cu gandul din nou la Rusia, o tara 

         de Mara Circiu,  Atlanta, Georgia

imensa si fascinanta, parti egale de enigma, mister si 
paradox, Rusia si-a deschis portile si sufl etul si a oferit o 
oglinda in sufl etul ei tuturor celor ce au participat fi e fi zic, 
fi e doar prin intermediul imaginilor televizate la aceste 
evenimente sportive.  A trebuit sa recunostem ca au dat 
dovada de mult talent si au fost gazde ireprosabile, au 
prezentat o Rusie puternica, darnica, marinimoasa dar si 
o Rusie care cu greu accepta o infrangere. Sentimentele 
noastre, a vecinilor mai mici si mai putin avantajati ma 
face adesea sa ma simt asemenea “rudelor sarace” cand 
ma gandesc la momentele tensionate din istoria noastra 
in care doar faptul ca le eram vecini s-a dovedit a fi  un 
dezavantaj.

Cu toata “zestrea” noastra stramoseasca cu care 
“ne-au invrednicit” nu numai conditiile epocilor istorice, 
dar chiar si fratii nostri de la est, raman fascinata de 
cultura bogata a Rusiei: 
Dostoievski, Tolstoi, Puskin, Glinka, Tchaikovsky si 
atatia altii.  Petru cel Mare, Imparateasa Ecaterina, Ivan 

 (continuare din pagina 5)

Incendii și Uragane în America

cel Groaznic, Lenin, Gorbacheov, Putin, fi ecare in parte au 
imprumutat din viziunea lor ceva de neuitat mamei-Rusia!  
Figuri legendare, istorice, temute sau iubite, numele lor au 
ramas in istoria universala nu doar cea a Rusiei…Rusia 
inca nu si-a spus ultimul cuvant!  In contextul politic 
mondial, cea mai mare tara a lumii inca are ceva de spus. 

Chiar daca am divagat de la subiect, si in mod 
sigur FIFA e un subiect ce merita un articol exclusiv, ma 
bucur ca acest campionat a avut loc in Rusia, imaginile cu 
Sankt Petesburg si Moscova, miile de suporteri din intreaga 
lume au desteptat in mine un dor napraznic de  frumoasa 
si fascinanta Rusie. Asemeni mie, sunt convinsa ca multi 
dintre cei ce au urmarit fi e doar si succinct imaginile 
transmise din aceste locuri fascinante isi doresc ca intr-o 
buna zi visul sa devina realitate si pasii sa ne poarte intre 
zidurile Kremlinului. Raman, asemeni celor cu sufl et rusesc 
cu speranta si credinta ca ziua aceea nu este prea departe! 

de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările 
lui. (Ps.135:6.7). Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu 
oastea cerurilor și cu locuitorii pământului, și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei 
Lui, nici să-I zică: “Ce faci?” (Dan.4:35).
 Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, 
trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 
Deci, fi indcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fi ți voi, 
printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, 
în care cerurile aprinse vor pieri, și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? 
Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui 
neprihănirea. De aceea, preaiubiților, fi indcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fi ți găsiți 
înaintea Lui fără prihană, fără vină, și în pace. (2 Pt. 3. 9-14).

de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com

• unde fi ecare să se simtă iubit, acceptat şi în siguranţă; 
• unde fi ecare este ajutat să se dezvolte în cunoaştere, abilităţi şi caracter; 
• unde fi ecare este ajutat să-şi asume responsabilitatea relaţiei sale cu Domnul; 
• unde fi ecare este ajutat să-şi asume responsabilitatea dezvoltării lucrării lui pentru 
Domnul; 
• care să fi e preocupată să creeze cadrul în care cât mai mulţi oameni din Portland să 
poată auzi mesajul Evangheliei. Biserica trebuie să fi e un centru de pregătire a sfi nţilor 
pentru lucrarea din interiorul cât şi din exteriorul ei. 
Pentru cei dornici sa vada viziunea pastorului Ionel Sferle pentru biserica Mount Tabor 
poate activa situl bisericii mounttabor.net
 Church Adress 6161 Se Stark St Portland,Or 97215 
Serviciile Noastre 
Joi 7-9 Pm 
Duminica 9-12 6-8 pm A consemnat Pastor Ionel Sferle

mailto:amerotim@yahoo.com
http://mounttabor.net/
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de Preot Aurel Sas, Las Vegas

„De veți asculta poruncile Mele pe care vi le dau astăzi, zice Domnul, și veți iubi pe Domnul 
Dumnezeul vostru și-I veți sluji din toată inima și din tot sufl etul vostru, voi da pământului 
vostru ploaie la vreme, timpurie și târzie, și-ți vei strânge pâinea ta, vinul tău și untdelemnul 
tău” (Deuteronomul 11, 13-14).

„Pământul în care treceți ca să-l stăpâniți este o țară cu munți și cu văi și se adapă cu apă 
din ploaia cerului. Este țara de care poartă grijă Domnul Dumnezeul tău; ochii Domnului 
Dumnezeului tău sunt necontenit asupra ei, de la începutul anului până la sfârșitul lui” 
(Deuteronomul 11, 11-12). 

„Că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu i-a izbăvit pe ei, Ci dreapta Ta 
(Dumnezeule) și brațul Tău și luminarea feței Tale, că bine ai voit întru ei” (Psalm 43, 4-5)

Așa ne vorbește Domnul Dumnezeu, prin Sfi ntele Scripturi, tuturor generațiilor cât și 
generației de azi, precum a vorbit lui Israel în acele vremuri, zicând: „De veți asculta poruncile 
Mele pe care vi le dau astăzi, zice Domnul, și veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și-I 
veți sluji din toată inima și din tot sufl etul vostru, voi da pământului vostru ploaie la vreme, 
timpurie și târzie, și-ți vei strânge pâinea ta, vinul tău și untdelemnul tău” (Deutoronomul 
11, 13-14), pâinea cea de toate zilele descoperită în Rugăciunea Tatăl nostru (Matei 6, 8-13), 
pe care mulți din cei de azi, nu o mai știu, dar vor să aibă pâine din belșug. Așa afl ăm de 
roadele credinței, în binecuvântarea pâinii celei de toate zilele.

Durerea este că generația de azi și guvernele popoarelor s-au îndepărtat de la ascultarea 
poruncilor Domnului Dumnezeu și astfel Dumnezeu a îngăduit ca urmare a crizelor morale, 
prin încălcarea poruncilor biblice, să vină crizele economice la începutul sec. 21, peste 
popoarele lumii ca să le întoarcă cu pocăință la credința în Dumnezeu, să dea Domnul din 
nou: „...pământului vostru ploaie la vreme, timpurie și târzie, și-ți vei strânge pâinea ta, vinul 
tău și untdelemnul tău” (Deutoronomul 11, 13-14). Așa vedem căci, crizele economice sunt 
rezultatul crizelor morale.

Dezastrele din univers și războaiele sunt, la fel, urmarea păcatelor după revelațiile biblice, în 
descoperirea lui Hristos Domnul, Care este Calea, Adevărul și Viața, zicând: „Și se va ridica 
neam peste neam și împărăție peste împărăție, vor fi  cutremure pe alocuri și foamete și 
tulburări vor fi . Iar acestea sunt începutul durerilor” (Marcu 13, 8). „Și vor fi  cutremure mari 
și, pe alocurea, foamete și ciumă și spaime și semne mari din cer vor fi ”, iar în următoarea 
Scriptură, Domnul ne prevestește persecuțiile peste creștini care vor veni, zicând: „Iar, mai 
înainte de toate acestea, își vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi 
și în temnițe, ducându-vă la împărați și la dregători, pentru numele Meu (Iisus)” (Luca 21, 
11-12). Fericit va fi  „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi 
Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10, 32).

Popoarele și guvernele lumii trebuie să ia aminte la ce zice Dumnezeu pentru ele: „Domnul 

împărăţeşte: să tremure popoarele; şade pe heruvimi: să se cutremure pământul” (Psalm 
98, 1). „Să se teamă de Domnul tot pământul și de El să se cutremure toți locuitorii 
lumii. Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit” (Psalm 32, 89). „Începutul 
înţelepciunii este frica de Domnul; înţelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda 
Lui rămâne în veacul veacului” (Psalm 110, 10). „Cine are urechi de auzit să audă” 
(Matei 13, 9), zice Domnul.

Poporul Israel, plecând din Egipt prin Marea Roșie, spre patria lor, pământul Canaan, 
Dumnezeu le-a zis: „Pământul în care treceți ca să-l stăpâniți este o țară cu munți și cu văi 
și se adapă cu apă din ploaia cerului. Este țara de care poartă grijă Domnul Dumnezeul 
tău; ochii Domnului Dumnezeului tău sunt necontenit asupra ei, de la începutul anului 
până la sfârșitul lui” (Deutoronomul 11, 11-12). Așa trebuie să înțelegem că sunt toate țările 
binecuvântate de Dumnezeu, dar să mai știe toate popoarele și guvernele lor, că toate țările 
sunt acelea „...de care poartă gijă Domnul Dumnezeul tău; ochii Domnului Dumnezeului 
tău sunt necontenit asupra ei, de la începutul anului până la sfârșitul lui” (Deutoronomul 
11, 11-12). Apoi, iată ce mai zice Dumnezeu: „Domnul din cer a privit peste fi ii oamenilor, 
să vadă de este cel ce înțelege, sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună 
netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare, nu se vor 
înțelepți toți cei ce lucrează fărădelegea?” (Psalm 13, 2-4).

 
Popoare și guverne care au ales în istorie pe Hrsitos Calea vieții

Popoarele și conducătorii din guverne, care au ales pe Hristos Dumnezeu, Calea vieții lor de 
izbăvire, au fost, sunt și vor fi , aceia care au recunoscut și au crezut că nu sabia lor, sau bomba 
atomică azi îi apără, ci dreapta lui Dumnezeu, mila, îndurarea și puterea lui ce se revarsă 
peste popor și conducătorii în urma rugăciunii și a credinței lor în Dumnezeu: „Că nu cu 
sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu i-a izbăvit pe ei, Ci dreapta Ta (Dumnezeule) 
și brațul Tău și luminarea feței Tale, că bine ai voit întru ei” (Psalm 43, 4-5).

Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, ca să devină și Fiul Omului, adică Om adevărat pentru 
salvarea popoarelor în toate generațiile, S-a Născut pe cale supranaturală în timpul Imperiului 
Roman și a regelui Irod cel Mare în provincia Iudeia. După Învierea S-a din morți, Înălțarea 
la cer și pogorârea Duhului Sfânt, popoarele Europei au fost acelea care L-au ales pe Hristos 
Iisus Calea, Adevărul și Viața lor (Ioan 14, 6). Astfel, toate popoarele Europei au progresat în 
istorie și s-au ridicat din pulberea a două războaie mondiale, în comparație cu popoarele care 
nu au primit Religia Creștină, unde putem vedea în ele o mai puțină dezvoltare. Cultura și 
civilizația Europei a fost produsul educației creștine. Mai întâi, încreștinarea lumii a început 
de la Ierusalim, iar Sf. Apostoli au predicat Evanghelia lui Hristos, cu putere de mântuire 
pentru cel ce crede (Rom. 1, 16) în Asia și Europa. Numele de creștini a început mai întâi 
„…Şi în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creştini” (Fapte 11, 26), care a fost o mare 
metropolă la acea vreme, care a căzut.

Sf. Ap. Pavel, cu grupul apostolic, putem spune ca a început cu adevărat încreștinarea 
Europei, care prin providența divină s-a extins cu toate persecuțiile peste trei secole, până la 
Impăratul Constantin cel Mare, ce a dat libertate Religie Creștine prin legea de la Milano din 
313. El și-a văzut și a recunoscut cu adevărat biruința să ajungă Împăratul marelui Imperiu 
Roman prin semnul Crucii pe bolta cerului, pentru că a avut pe mama sa Elena creștină, care 
l-a educat în spiritul Religiei noi Creștine. Fericit este, deci, acela care are o mamă creștină. 
Odată cu aceasta a început organizarea treptată a Bisericii Creștine în Imperiul Roman și așa 
s-au civilizat popoarele în cultura Religiei Creștine.

Imperiul Roman de apus a căzut în 476, dar creștinismul a continuat cu putere. Imperiul 
Bizantin de răsărit a durat până în 29 Mai 1453, când a căzut și el sub Imperiul Otoman, 
ca să fi e o mărturie celor de credință musulmană, în ziua Judecății de Apoi, că li s-a dat 
Religia Creștină în țarile lor, cu Iisus Hristos Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14, 6), dar nu 
au primit-o. S-a împărțit în 1054 și Biserica creștină în două: Biserica Ortodoxă de răsărit și 
Biserica Romano Catolică de apus. În 1520 a apărut reforma în Biserica Catolică cu apariția 
lui Luter, Calvin și Swingli, de unde au urmat Biserica Protestantă cu toate confesiunile de 
azi. Biserica Ortodoxă a mers pe drumul deschis de apostoli și de Sf. Părinți.

IISUS HRISTOS ESTE CALEA VIEȚII  POPOARELOR ȘI A CONDUCĂTORILOR  

VA URMA
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Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago
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SLAVA DIN MIJLOCUL CRIZEI   

Moise a zis: “Arată-mi slava Ta!”  Domnul a răspuns: “Voi face să treacă pe dinaintea ta 
toată frumuseţea Mea, şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine 
vreau să Mă îndur, şi am milă de cine vreau să am milă!” Domnul a zis: “Faţa nu vei 
putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!” Domnul a zis: “Iată 
un loc lîngă Mîne; vei sta pe stîncă.  Şi cînd va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura 
stîncii, şi te voi acoperi cu mîna Mea, pînă voi trece.  Iar cînd Îmi voi trage mîna la o parte 
dela tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar Faţa Mea nu se poate vedea.” 
Exod 33 :18-23      
         Cuvântul Domnului proclamă că toată Scriptura este însufl ată de Dumnezeu; cu toate 
acestea, sunt multe texte în Scriptură de excepție :de o frumusețe și profunzime deosebită.
Textul citat mai sus este unul dintre ele. Acest text a fost scris de Moise care a fost direct 
implicat în evenimentul descris de el.
         Făcând o scurtă retrospectivă a vieții și activității lui Moise din momentul decizie lui de 
a accepta să fi e izbăvitorul poporului său, am putea spune fără șovăire că Moise a ascultat 
de Domnul Dumnezeu întocmai și a avut în general o atitudine demnă de un conducător, el 
fi ind omul prin care Dumnezeu a eliberat evreii din robia Egiptului și i-a trecut prin Marea 
Roșie ca pe uscat. De asemenea, prin Moise a dat Dumnezeu cele 10 porunci.
        La timpul acestui eveniment, vedem un Moise matur. De la stadiu de a ști doar 
“despre” Dumnezeu la vârsta de 40 de ani (probabil de la mama, părinții, etc), la a fi  în 
măsură de “a vorbi” cu Dumnezeu și a face mari lucrări prin puterea lui Dumnezeu. Și 
acest nivel este caracterizat prin cele trei cereri pe care Moise le adresează lui Dumnezeu. 
Dar înainte de a le adresa, Moise clarifi că că faptul că Dumnezeu este Acela care l-a 
chemat în lucrare aceasta : să conducă poporul lui Dumnezeu spre Țara Promisă.

Schița studiului
I.   CRIZA
II.  CEREREA 
III. COMUNICAREA
IV. CONFIRMAREA

 I CRIZA.  Evenimentele precedente evenimentului. Circumstanțele în care Moise 
adresează aceste trei cereri lui Dumnezeu au fost următoarele: 
-  Moise încă nu ajunsese jos, în vale, cu tablele legii dăruite de Dumnezeu, când Dumnezeu 
îi spune lui Moise ce se întâmplase în tabara lui Israel. 
- Poporul iși făurise un vițel de aur și începuse să  se închine lui. Dumnezeu se mânie pentru 
acest gest păcătos săvârșit de evrei și ca urmare Și-a propus să-i nimicească cu desăvârșire 
și să scoată un alt popor din Moise. Moise nu aceptă propunerea și, în plus, încearcă să-l 
“tempereze” pe Dumnezeul mânios.
- Ajungând jos, în vale, și văzând dezmățul la care erau porniți frații lui evrei în jurul idolului 
de aur, se mânie (el de data aceasta), aruncă la pământ tablele legii și le sparge (de unde a mai 
fi  avut atâta putere după cele 40 de zile și nopți petrecute cu Dumnezeu fără să mănânce?) La 
ce bun, la urma urmei, aceste legi unui popor nelegiut și pornit la rău, la destrăbălare?
- Moise se simțea deznădăjduit, trădat, falimentat. Învestise așa de mult în acest popor 
îndărădnic și iată rezultatul, apostazie ! Moise era într-o criză, o teribilă criză; cred că a 
fost cea mai mare pâna atunci din viața lui. Vedea visul vieții lui spulberat. Toată munca, 
încercările grele prin care a trecut până atunci le vedea fără rost… I- s-a dat să vadă scene 
pe care nu și le-a imaginat niciodată: frați pe frați să se omoare în fața lui (3000 din ordinul 
lui Dumnezeu) și el să nu poată face nimic. A văzut urgia lui Dumnezeu dezlănțuindu-se și 
omorând o bună parte din ei (Numeri 25:9= 24,000 de morți.)  
        Ziua următoare Moise se suie din nou pe munte la Dumnezeu să ceară iertare pentru 
popor. A cerut această iertare în “balanța” cu  veșnicia sa („mai bine șterge numele meu din 
cartea vieții”).  Moise coboară și “Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că se închinase 
viţelului făurit de Aaron”. El  nu mai știa ce să creadă despre acest Dumnezeu cu nume de 
verb (Eu sunt) și de ce Își ascundea mereu identitatea...
        După toate aceste evenimente neplăcute, Dumnezeu îi spune lui Moise: “Du-te dar, şi 
du poporul unde ţi-am spus. Iată, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării 
Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!»
        Moise a transmis aceasta veste tristă poporului că un înger și nu Dumnezeu Însuși 
va merge de acum încolo cu ei. Și aceștia încep să plângă. Pentru o bună bucată de vreme 
Dumnezeu spune din nou aceași decizie ce o avea cu privire la popor: “Suie-te în ţara aceasta 
unde curge lapte şi miere. Dar Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe 
drum, căci eşti un popor încăpăţînat.» 

Obosit și supărat de cele ce se întâmplase, Moise simte nevoia să se retragă 

undeva afară din tabără să se reculeagă. Doar ce și-a 
întins cortul (ce devenise Cortul Întâlnirii cu Dumnezeu), 
și, pe când nici nu se mai aștepta la așa ceva, aude din 
nou vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu coboara în nor și 
prin intermediul norului ÎL vizitează pe Moise- pe acest 
conducător rănit, debusolat, afl at într-o situație critică, 
având de ales între câteva opțiunii:

Una dintre ele putea fi  aceea de a-L blama pe • 
Dumnezeu pentru tot “messul” (încurcătura) 
în care l-a adus. . “Nu ti-am spus sa trimeti pe 
altul ca eu nu sunt bun de asa ceva? Mai bine a 
fost de mine  cioban la oile socrului meu, Ietro. 
Ce ? I-mi lipsea mie asa ceva? 
Putea să plece, putea să “gave-up”, să abdice și • 
gata cu toate aceste bătăii de cap.

VA URMA

Dar Moise a înțeles (în scurt timp) că în situație de criza singura soluție efi cientă • 
este să nu fugă de Dumnezeu ci să se apropie și mai mult de El. Pînă aici, Moise a 
ascultat poruncile Domnului, dar încă nu L-a cunoscut pe Domnul într-un mod intim. 

II CEREREA 
     Cereri anterioare. În ver. 12, afl ăm despre ce anume vorbea Moise cu Dumnezeu: “Iată, 
Tu îmi zici:, Du pe poporul acesta!  ̀Şi nu-mi arăţi pe cine vei trimete cu mine. Însă, Tu ai zis: 
Eu te cunosc pe nume, şi ai căpătat trecere înaintea Mea!`
      Și în aceste circumstanțe de disperare și durere, Moise îi spune lui Dumnezeu “Tu vrei 
ca eu să conduc mai departe acest popor spre țara promisă, spre Canaan, dar nu o voi face 
până nu voi clarifi ca câteva probleme cu Tine. Și atunci, Moise îi adreseaza lui Dumnezeu 
următoarele cereri:“arată-mi căile Tale...” sau “învață-mă căle tale ” Exod 33:12-14“let me 
know Tay ways, that I may know Thee”  “lasă-mă să-ți cunosc căile, ca astfel să ajung să Te 
cunosc pe Tine” (cu înțelesul de cunoaștere mai apropiată, o cunoaștere intimă)
      Care oare ar putea să fi e motivația acestei cereri? Să fi  fost dorința lui de a cunoaște căile 
(rutele) cele mai bune spre Canaan? Sau motivația a fost cu totul de altă natură și anume 
aceea de a-L cunoaște mai bine, mai intim pe Dumnezeu.
      Această cerință se poate înțelege în primul rând că Moise dorea să știe “intențile” sau 
planurile lui Dumnezeu cu privire la poporul evreu în viitor. Dar mai mult decât atât, cred că 
Moise dorea sincer să experimenteze mai bine relația cu Dumnezeul lui. El și-a dat seama 
că pe “caile” umane, comprehensive, nu se poate ajunge la o adevărată cunoaștere a lui 
Dumnezeu. Dorea să afl e “căile cunoașterii divinității”. 
     Moise și-a dat seama că Dumnezeu este mai mult decât “Cel” care tuna și fulgera; că e 
mai mult decât  “Cineva” care despica pământul să-i înghită pe cei păcătoși și răzvrătiți…
Da, consider că experiența lui Moise cu Dumnezeu de pâna acum l-a adus la un stadiu 
de maturitate, și anume să–I ceara lui Dumnezeu ceva mai mult decât faimă (la care el a 
renunțat -și nu și-o mai revendicat-o niciodată), bogație, confort, la care a dat cu piciorul 
atunci când s-a decis să se “alipescâ” mai bine cu robii de evrei decât să fi e numit fi ul fi cei 
lui faraon, cu perpectiva de tron.
    “Arată-mi, Doamne, căile Tale, şi învaţă-mă cărările Tale.” Psalm 25: 4-6
     Din versetul 13, se desprinde o lecție mare: noi ca fi ințe limitate nu vom fi  niciodata 
capabili să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin noi înșine, pe căile noastre proprii. Profetul 
Isaia spune în cap.55:8, ...”căile Lui, nu sunt caile noastre și nici gândurile Lui, gândurile 
noastre…”
    Consider că de același spirit a fost controlat și Apostolul Pavel când a scris Rom. 11: 33,34 
“O, adîncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cît de nepătrunse sînt judecăţile 
Lui, şi cît de neînţelese sînt căile Lui!… şi în adevăr, «cine a cunoscut gîndul Domnului? Sau 
cine a fost sfetnicul Lui? 
  Răspunsul Domnului: “prezența Mea va merge cu voi”. “Așa că îți voi descoperi calea 
(căile)… as we walk (așa cum umblăm, înaintăm) pas cu pas.

(continuare  din pagina 12)

ANUL MARII UNIRI...

Pacea de la București ar fi  trebuit să  încheie participarea României la Primul Război Mondial 
și a venit  ca un acord fi nal al Armistițiului de la Focșani (26 noiembrie / 9 decembrie 1917) și 
al  Păcii preliminare de la Buftea (20 februarie / 5 martie 1918). Din partea română tratatul a 
fost semnat de primul-ministru Alexandru Marghiloman, cea mai potrivită persoană pentru 
a semna un acrord de pace cu germanii, dat fi ind faptul ca era un germanofi l.

Guvernele Antantei și presa occidentală s-au afi rmat  în contră  față de condițiile  actului, 
declarându-l  nul și neavenit. Pe 10 mai 1918, la Paris, un număr  impresionant de români  a 
prostestat, semnând un energic document  împotriva Tratatului. ”În numele poporului român, 
ne declarăm astăzi  ca și ieri aliații Antantei și proclamăm  nul și neavenit Tratatul de la 
București, cu toate clauzele și convențiile adiționale. Și tot în numele poporului  român  facem  
apel  la guvernele  aliate, rugându-le să nu abandoneze România și justele sale revendicări”. 
Tratatul era detestat de toată lumea. Din fericire, în noiembrie 1918, prin înfrângerea 
Germaniei în Primul Război Mondial, Tratatul de la București  a devenit perimat. 

Tratatul a fost ratifi cat de Parlamentul României (la 15/28 iunie 1918 de Camera 
Deputaților, iar la 21 iunie/4 iulie 1918 de către Senat), dar nu a fost  niciodată promulgat 
de Regele României, Ferdinand I. Referințe apar și în memorialistica vremii: Vasile Bianu 
– Insemnări din răsboiul României Mari – volumul  2 – De la Pacea din București până 
la încoronarea  Regelui tuturor Românilor  din  Alba-Iulia: Regele Ferdinand a avut rolul 
decisiv – a respins semnarea Tratatului și nu l-a promulgat niciodată.    

Dispozițiile sale au intrat în vigoare timp de șase luni, iar când Puterile Centrale au început 
să dea, la rândul  lor, în octombrie 1918, semne de epuizare, înțelegerile au fost anulate 
de guvernul Marghiloman, România reluând  ostilitățile împotriva lor, cu ajutorul armatei 
franceze, condusă de generalul Henri Mathias Berthelot.  Aceasta a condus la Marea Unire 
din decembrie 1918 prin care toate teritoriile cu populație majoritar  românească  au  intrat 
în componența României (“Întregirea”).
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Proclamația statului Ohio dedicată Centenarului României 
arată cât de puternice sunt legăturile noastre cu America

 Guvernatorul statului Ohio, John R. Kasich, împreună cu viceguvernatorul Mary 
Taylor, au emis o proclamație prin care salută România cu ocazia celebrării Centenarului Marii 
Uniri de la 1918. “Legăturile dintre statul Ohio și România sunt din ce în ce mai diverse 
datorită extinderii comerțului bilateral, a programelor educaționale și a apariției unei 
comunități deschise de tineri americani și români care se angajează liber în inovație și 
antreprenoriat”, se arată în textul proclamației.

În document se menționează faptul că în 1967 a fost inaugurată, în orașul Cleveland 
din statul Ohio, Grădina Culturală Română, ca parte a Grădinilor Culturale din Cleveland, 
unde vizitatorii pot afl a informații privind Societatea Carpatina, prima societate românească 
de ajutor, care a fost și prima societate de acest tip din SUA.

Informații suplimentare:  
 Statul Ohio a fost declarat al doilea stat din SUA cu un climat foarte bun pentru 

dezvoltarea afacerilor, economia acestuia situându-l pe locul șapte dintre cele 50 de state 
americane și pe locul 21 între economiile statelor lumii.

În Ohio, în special în zona orașului Cleveland, se afl ă una dintre cele mai vechi 
comunități de români. Catedrala Ortodoxă Română Sf. Maria din Cleveland este cea mai 
veche parohie românească ortodoxă din SUA, în 2004 ea celebrând o sută de ani de existență. 
De asemenea, din Cleveland International Hall of Fame History fac parte mai mulți membri 
de origine română.

Grădina Culturală Română, inaugurată în 1967, face parte din seria Grădinilor Culturale 
din Cleveland, acesta fi ind un parc public înregistrat în Registrul Național al Locurilor Istorice 
din SUA. În Grădina Culturală Română se afl ă o statuie a compozitorului George Enescu 
și este arborat în permanență drapelul României. Pe indicatorul care oferă explicații privind 
Grădina Culturală Română, se arată că “Societatea Carpatina, prima societate românească din 
America, a fost înfi ințată la 1 noiembrie 1902, când un mic grup de 41 de români s-a întâlnit 
și a pus bazele societății. De la început, societatea a jucat un rol important în comunitatea 
românească din Cleveland, oferind ajutor membrilor săi, precum și altor persoane care aveau 
nevoie, păstrând și perpetuând cultura și obiceiurile românești. Carpatina a susținut în mod 
activ sărbătorile importante din istoria României. Prin eforturile membrilor săi, societatea a 
reușit să își construiască propria clădire, Sala Carpatina, care a fost inaugurată pe 17 ianuarie 
1917.”

În Cleveland există un Consulat General Onorifi c al României. De asemenea, în zona 
Cleveland este localizat sediul Uniunii şi Ligii Societăţilor Româneşti din America, cea mai 
veche organizaţie a românilor americani.

Ambasada României în Statele Unite ale Americii
27 iunie 2018

Proclamație de felicitare a României cu ocazia Centenarului 
Marii Uniri, emisă de guvernatorul statului New Hampshire

Guvernatorul statului New Hampshire, Christopher T. Sununu, a emis o proclamaţie 
ofi cială prin care felicită România cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918. 
În textul proclamaţiei se arată că Marea Unire a Românilor “a dus la consolidarea unui stat 
modern, inspirat de principiile libertății, democrației, economiei libere și progresului social”.

În document sunt menționate legăturile strânse dintre România și statul New 
Hampshire și faptul că Statele Unite și țara noastră “împărtășesc o prietenie adâncă și de 
lungă durată și un parteneriat strategic construit în jurul valorilor democratice, legăturilor 
istorice și a angajamentului comun pe calea asigurării securității transatlantice și a prosperității 
reciproce”.

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a 
apreciat mesajul transmis de către guvernatorul statului New Hampshire, Christopher T. 
Sununu, subliniind recunoștința țării noastre față de sprijinul acordat de președintele Woodrow 
Wilson în urmă cu o sută de ani pentru realizarea Marii Uniri.

Informații suplimentare:  
Statul New Hampshire a devenit, în ianuarie 1776, prima colonie nord americană 

britanică care și-a înfi ințat un guvern independent față de Marea Britanie și primul stat care 
și-a stabilit propria constituție. Șase luni mai târziu, New Hampshire a devenit una dintre cele 
13 colonii care au fondat Statele Unite ale Americii, iar în 1788 a devenit al nouălea stat care 
a ratifi cat Constituția americană.

Statul New Hampshire este cunoscut pentru faptul că aici au loc primele alegeri 
preliminarii (primary elections) pentru funcţia de preşedinte ale SUA, ele fi ind stabilite prin 
lege cu o săptămână înaintea alegerilor primare care au loc în alte state americane. Alegerile 
preliminarii din New Hampshire sunt considerate unele dintre cele mai importante din SUA, 
deoarece au parte de o vastă acoperire media, iar analiștii consideră că rezultatul acestora 
infl uențează opțiunile din alte state care decid candidatul fi ecărui partid la alegerile generale 
pentru funcţia de preşedinte al SUA.  

Ambasada României în Statele Unite ale Americii
11 iulie 2018
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AGAPE BIBLE CHURCH
Pastor Rev. Avram Berghiano
5231 SE Stark St.
Portland, OR 97215
Tel: 503.233.8066
 Regular Weekly Services:
Tue.    Bible Study:    7:00 PM 
Thu.- A:Live Youth:    7:30 PM
Sun.           9:30AM -12:00PM 
Sun.           6:00 PM - 8:00 PM 

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

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

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

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

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

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

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

Portland, OR

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

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

Vancouver, WA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALIFORNIA

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

ARIZONA

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

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

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

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

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

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

JOSEPH HOZAN MINISTRIES  -  Producer: Joseph Hozan

TEXAS

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

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

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

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

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

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

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

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

C]ut]ri serviciu Oferte serviciu

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

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

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

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

Caut caregiver pentru live-in sau zile 
libere in zona Clackamas. Engleza 
necesara. Salariu atractiv. Telefon 
(503)427-2423.  (1807)

 

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

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

Looking for a Care Giver or Resident 
manager in SE Portland, part time 
position available now. Full time / 
live-in position available 9/01/18
This position is for a DD home, most 
of the time up to 4 hours off a day 
Mon to Fri.
Must speak English and have 
necessary paperwork or be able to 
obtain it.
Competitive salary. For more 
Information please call (503) 913-
6301.  (1807) 

 

EDWARD PETERS
PRINCIPAL BROKER (503) 706-4709

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

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

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

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

Caut relief caregiver pentru foster home 
in SW Beaverton. Sunati la 503-649-0381 
sau text la 503-484-3285. (1808)

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

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

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

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

 House for rent, 3 bedrooms 2 
bathrooms full remodeling, 5 car 
garage, lots of storages, almost 
1 acres possibility for shop, nice 
location before Estacada on highway 
224 good price. Call us at (503)515-
4425 or (503)515-5079. (1807)

Caut caregiver pentru AFH in Vancouver, 
WA pentru ziua de duminica si inca alte 2 
zile in cursul saptamanii. Clasele pentru 
statul WA si limba engleza sunt necesare. 
Cei interesati va rog sa sunati la (360) 
694-5480.  (1808)

Inchirieri

Prest]ri servicii

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

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

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

notarizări.  
Real Estate: Vânzări – Cumpărări de 

proprietăţi in aria Vancouver.  
(1901)

 RN offering services; delegations, 
medication management, care plans 

and assessments. 
Call Flavia 503-997-0197. 

Hiring full time caregiver in SE Portland! 
All required training (background ck, 
mandatory abuse report, cpr and fi rst 
aid, record  keeping B, English test etc) is 
necessary for a fast process. If interested 
please feel free to call and schedule an 
interview! (503)453-4297. (1811)

Hiring live-in or live-out relief caregiver 
for Multnomah and Clackamas counties.  
$15-$20 hr depending upon experience.  
Please call 503-314-2506 if interested.  
(1807)

Caut caregiver in orasul Gladstone, 
pentru mama mea care are operație 
de șold și are nevoie de full service 
timp de 8 ore pe zi și 5 zile pe 
săptămână. Engleza nu e necesara, 
doar romaneste.  Va rog sunați la 
Mary la 503 422-0158.   (1807)

 

Looking for full-time live-in or live-out 
caregiver in Vancouver, WA. Please 
call (503) 593-1207.  (1807)

 

 Caut live in sau live out caregiver 
pentru Foster Care Home in zona 
Tigard. Pentru informații suplimentare 
sunați la 503.560.9920

Diverse

 E-mail: info@romaniantimes.com

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

Cornel Popa (Stănescu)
Telefon: 503-515-3889

Vânzări

 Casa frumoasa de 3190 sq.ft. la 
vinzare cu locatie excelenta, 4514 E 
Burnside St. Portland, OR 97215, si 
potential de foster care. Proprietatea 
are 2 parcele de pamint, cu potential 
de dezvoltare. Chris 503-233-8883

http://ladomiciliulmeu.am/
mailto:Oregon_Realtor@yahoo.com
http://yahoo.com/
mailto:info@romaniantimes.com
http://sq.ft/
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CONTEMPORARY STYLE HOME with 1,682 Sq. Ft, 3 
bedrooms & 2 ½ bathrooms. The home was built in 1998 and 
recently remodeled with new carpet, granite kitchen counter 
tops, and hardwood fl oors. Conveniently located near parks, 
schools, and shopping. $334,950. Cris 503-816-9493

BEAUTIFUL CONTEMPORARY STYLE HOME has 
4,200 Sq. Ft, 8 bedrooms, 3 full & 5 half baths, impressive 
living room with tall ceilings, 2 family rooms, offi ce, deck, 
and a large lot with manicured landscaping with included 
water feature. A fully set up operation with great income 
history. $949,000. Contact Cornell 503-939-7146

ESTABLISHED, OPERATING ADULT CARE HOME 
built in 1997 with a 3,949 Sq. Ft, 7 bedrooms and 3 full 
& 5 half bathrooms. Astounding home with tall cathedral 
resembled entry way, wide hallways & doors, multiple 
access options, large windows and skylights. $750,000. 
For more information contact Dragos at 503-984-3485

Oregon / Washington - Phone: 503-255-7775 Fax: 503-255-7772
www.GreatWesternRealEstate.com

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

27 Years Experience
GreatWesternRealEstate@gmail.com

PRIVATE ONE LEVEL HOME with 1,632 Sq. Ft, 4 
bdrms, and 2 full baths. There is a 32’x40’ barn and 
40’x48’ shop! Great location for a vineyard with a few 
acres of grapevines already planted. 32 VIEW ACRES 
including timber land, garden and fruit trees. $779,000. 
For more information contact Cornell at 503-939-7146

TWO RECORDS OF TAX LOTS on a leveled 11.56 
acres! The home provides 1,500 Sq. Ft, 3 bedrooms & 2 
bathrooms. Featuring a former nursery w/ some matured 
plants, 30x50 updated shop, and beautiful view of Mt. 
Hood. Many possible uses with a conditional use permit. 
$969,000. Cornell 503-939-7146

CHARMING AND SPACIOUS HOME w/ 1,485 Sq. Ft, 4 
BD’s, 2 baths, & a 400 Sq. Ft. unfi nished basement. Built 
in 1906 and nicely remodeled with great features including: 
granite counters, wood & laminate fl ooring, large fenced 
yard, and carport. R1 zoning allows for up to 4-5 units. 
$399,900. Cornell 503-939-7146

GREAT RCF. This building provides 4,829 Sq.Ft, 13 
bedrooms, 4 full & 5 half baths. This property is presently 
used for a Residential Care facility with 11 licensed beds. 
Providing great potential to develop with its existing 2.7 
acres of land. Zoning allows duplex & Triplex opportunities. 
$1,499,000. Cris 503-816-9493

WELL BUILT HOME W/ EUROPEAN DESIGN 
provides 3,040 Sq. Ft, 4 bdrms, and 2 1/2 baths. Located 
in the beautiful countryside, only 30 minutes outside of 
Downtown Portland. Features 9’ ceilings, hardwood 
fl oors, crown moldings, gourmet kitchen, jetted tub in 
master bath, Quartz counters, and attached oversized 
garage. $979,000. Contact Cornell at 503-939-7146

OVER 24 ACRES

INCOME PRODUCING CARE HOME w/ 5,034 Sq. Ft, 9 
BD’s, 4 full & 5 half BA’s, 2nd living quarters, 1/3 + acre 
lot, RV parking, & garden area. The home is wheelchair 
accessible on the main fl oor with wide hallways, doors, 
and even a roll in shower. $999,950. For additional 
information contact Cornell at 503-939-7146

BY WASHINGTON SQUARE

OVER 32 ACRESDAMASCUS, OR PORTLAND, OR GRESHAM, OR

VANCOUVER, WA SOUTHWEST PORTLAND

NEWER ONE LEVEL HOME with a great fl oor 
plan. This home comfortably offers 1,300 Sq. Ft, 3 
bdrms, and 2 baths. Features a large kitchen, utility 
room, hardwood fl oors, crown moldings, porch, 
patio, double car garage, and a lovely garden area. 
$429,000. For more information contact Cornell at 
503-939-7146

1.4 ACRES

503-661-8990

www.ComfortHospice.org

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

Comfort Always,  Cure Sometimes,  Treat Often

Ana Campean-Petras
Community Relations Director

Referral Hotline: 503-723-1444

Wrap yourself in
 the comfort o

f h
os

pic
e.

LIKE NEW 
CRAFTSMAN STYLE 
CONDO has 1,509 
Sq. Ft, 3 Bedrooms, 
& 2 ½ Bathrooms. 
Some features 
include granite 
kitchen counters w/ 
island, high ceilings, 
gas fi replace, slider 
door patio, plenty 
of natural lighting, 
and storage galore! 
Close to Clackamas 
Town Center, I-205. 
$327,900. Cris 503-
816-9493

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.

PO BOX 90393

ACH, NE PORTLANDMILWAUKIE, OR

Dr. Nicoleta Negoita 
Pearce 

OPTOMETRIST

Îngrijirea medicală a ochilor, îngrijirea de rutină a ochilor și servicii optice complete. 
Efectuăm examinările oftalmologice și în limba română.  

Noi pacienți de toate vârstele sunt bineveniți!

5656 HOOD STREET, SUITE 107 WEST LINN, OREGON 97068
503.723.3000  I   YOUANDEYE.US

SOUTHEAST PORTLAND: Home business? This 
spacious home is a former care home with 2,900 Square 
Feet, 7 bedrooms, 3 full bathrooms, double car garage, 
large covered patio and garden area. Asking price is 
$374,950. Cornell 503-939-7146

PENDING

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


 

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

Thinking of BUYING or SELLING a HOME? ?              

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

f BUYING or SELLING 
We’d Love To Help! 

ageMortga

! !  

26 Years Combined Experience  

Liviu (Louie) Bec 
Realtor 

LIC # 20030202  

 (503) 888-4428   
louie@oregonrealty.com 

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

(503) 481-6222    
ligiabec@eaglehm.com      

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

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

    BETON    BETON

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

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

Ministerul Educației Naționale din România a publicat metodologia de admitere şi oferta locurilor de învăţământ la nivel preuniversitar şi superior 
de stat pentru românii de pretutindeni, în anul scolar/universitar 2018-2019.

Pentru detalii accesați site-ul romaniantimes.com  sau  http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni

INSCRIEREA LA LICEELE ŞI UNIVERSITĂŢILE DIN ROMÂNIA 
PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI ÎN ANUL ŞCOLAR/UNIVERSITAR 2018-2019

mailto:louie@oregonrealty.com
mailto:ligiabec@eaglehm.com
http://jakesmobilemix.com/
http://romaniantimes.com/
http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni

