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Un alt 9 octombrie: Ziua când unor victime 
ale genocidului din Transnistria nu li se mai 
recunoaște, în arhive, condiția deportării. 
Între acestea, emblematic și scandalos, este 
Cazul NORMAN MANEA -  pagina 7

O înregistrare audio demonstrează 
că jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, care 
a dispărut la 2 octombrie după ce a intrat în 
consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, ar fi  
fost torturat şi decapitat în interiorul clădirii, a 
relatat cotidianul turc Yeni Safak.iUn grup 
de hackeri, suspectat că ar avea conexiuni 
cu serviciile de informaţii din Rusia, a 
folosit un tip nou şi sofi sticat de virus pentru 
a ataca trei companii de energie şi transport 
din Ucraina şi Polonia, a informat compania 
de antivirus ESET.iAlegerile parlamentare 
din Afganistan au tot fost amânate din 
15 octombrie 2016 până în prezent, iar 
situaţia politică este foarte tensionată. Luna 
aceasta un candidat la alegeri, Abdul Jabar 
Qahraman, care a condus formaţiunea 
Sangorian, poliţie secretă, în lupta contra 
talibanilor, a fost victima unui asasinat, 
numărul victimelor din rândul candidaţilor 
ajungând la 10, în ultimele două luni, 
relatează Reuters.iArmata israeliană 
a efectuat un atac aerian în Fâşia Gaza 
după ce o rachetă lansată de militanţii din 
Gaza a lovit o casă din oraşul israelian 
Beersheba.iAmbasada rusă în Marea 
Britanie a transmis că Londra depune 
eforturi energice în sprijinul adoptării de 
către UE a unor noi sancţiuni împotriva 
Moscovei, scopul acestei acţiuni fi ind de 
a submina relaţiile dintre Rusia şi Uniunea 
Europeană după Brexit.iStatele Unite vor 
suplimenta capacităţile militare, inclusiv 
prin dezvoltarea arsenalului nuclear şi a 
sistemelor antirachetă, pentru contracararea 
riscurilor globale, reprezentate în principal de 
China şi Rusia, Washingtonul avertizând că 
va începe să riposteze la acţiunile regimului 
de la Beijing.iCanada a devenit a doua ţară 
din lume şi cea mai mare care legalizează 
canabisul în scop recreativ, după Uruguay 
care a legalizat marijuana, în 2013.iCel 
puţin o persoană a fost ucisă şi alte zeci au 
fost rănite în Haiti după ce mii de protestatari 
au ieşit în stradă în urma unui scandal de 
corupţie, unii dintre aceştia cerând demisia 
preşedintelui Jovenel Moise.iLiderii 
Uniunii Europene au convenit să-şi acorde 
câteva săptămâni, posibil până la sfârşitul 
anului, pentru a încheia un acord favorabil 
cu Marea Britanie înainte de ieşirea din UE, 
după ce summitul privind Brexitul a evitat 
orice fricţiune, dar nu s-a ajuns la niciun 
rezultat.iAproximativ 300 de voluntari 
ai organizaţiei umanitare siriene “Căştile 
albe” şi familiile lor, care au fugit din 
Siria în Iordania acum trei luni, au plecat 
pentru a se refugia în ţările occidentale in 
baza unui acord sponsorizat de ONU, au 
anunţat autorităţile iordaniene. iCetăţenii 
Republicii Moldova vor putea călători în 
Turcia doar cu buletinul de identitate, în 
timp ce transportatorii de mărfuri nu vor 
mai avea nevoie de autorizaţie de tranzit 
din partea autorităţilor turce, a comunicat 
guvernul de la Chişinău.

Poetul [i dictatorul: 
Osip Mandel[tam despre Stalin

DV-2020 - Programul Diversity Visa 
al Statelor Unite -  pagina 11

 Începând de luni, 15 octombrie 2018, s-a deschis Consulatul General al României la Miami - pagina 11
Primii petenți împreună cu întregul personal al ofi ciului consular

Procesul de Confirmare a 
Judec~torului Brett Kavanaough - pagina 5

Septembrie de aur la Sacramento -  pagina 15

Supliciul lui Osip Mandelștam a simbolizat tragedia 
intelectualului în Rusia stalinistă. În copilărie, Mandelștam 
trăise premoniția calvarului căruia avea să-i cadă victimă, 
atunci când, auzind pentru prima dată cuvântul „progres”, a 
izbucnit în plâns. -  continuare în pagina 10

iGuvernatorul statului Mississippi a onorat 
Centenarul Marii Uniri prin emiterea unei 
proclamații de felicitare - pag. 11

În mai puțin de o lună vor avea loc alegeri în 
Statele Unite. Este important ca și comunitatea 
română să își facă simțită prezența la vot 
indiferent de opțiunea politică. Mai importantă 
este participarea și implicarea și atunci când 
aveți ocazia să interacționați cu candidați 
pentru alegeri locale, de stat sau federale, să 
menționați și comunitatea română.

Mergeți la vot! (www.vote.org) 

Reportaj de la Conven]ia 50 de la Los Angeles
-  pagina 2

i Muzeul Românilor de Pretutindeni - pag. 24

ALEGERI SUA -  continuare pag 12
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Început de toamnă. 31 August-2 Septembrie 
2018. Pasadena. Los Angeles. California. 
Semicentenar. Jubileu penticostal. Biserici 
penticostale românești din SUA și Canada. 
Cel mai important eveniment evanghelic al 
românilor din America. Organizator: Biserica 
Emanuel din Anaheim. Coordonator: 
Reverend Dr. Lazăr Gog. Alături de acesta 
600 de voluntari. Din 17 biserici diferite. Mii 
de participanți. Păstori din cele 109 biserici 
românești nord-americane. (9 biserici sunt 
numai în arealul Los Angeles). Păstori din 
România. Oameni de elită din diaspora și din 
țara mamă. Femei. Tineri. Copii. O Românie 
la microscară în sala Auditorium din 
Pasadena. Adunați de Labor Day american 
să slăvească pe Dumnezeul Cerurilor! 
Motto: Puterea Unității!  Fiindcă trăim într-o 
lume unde indivizii sunt cât mai divizați. 
Izolați. Iar eșecurile au din ce în ce mai mare 
răsunet. (Eșecurile se pot defi ni tot la fel de 
bine ca reușitele). Cu cât se izolează mai mult 
cu atât credința devine mai necomunicativă. 
Individuală. Dar și slăbită de putere. Tocmai 
de aceea Biserica din zilele noastre trebuie 
să fi e unită. În simbioză. În sinergie. În 
echipă. În complementaritate! Sholder to 
sholder! Pentru ca lumea, păcatul, răul să nu 
biruiască!
Sub egida unității „We Are United” 
Convenția 50 se desfășoară pentru prima 
dată la Pasadena. Prima Conferință însă a 
avut loc la Detroit. În 1969. Inițiatorul de 
atunci a fost pastorul Petru Tivadar. Între timp 
Detroit a organizat 12 convenții, Chicago 
16, Portland 6, Phoenix 5, Los Angeles 3, 
Seattle 2, Hollywood, Sacremento, Redding 
și Atlanta câte una. Iar la Kitchener Canada 
au fost două evenimente.
Prima biserică penticostală românească din 
America de Nord s-a deschis tot la Detroit. 
Înainte de 1930. În 1969 biserile românești 
erau localizate în Detroit, Chicago, New 
York, Kitchener. Două decenii mai târziu 
erau organizate comunități și în Georgia, 
Florida, Arizona, Oregon, California, 
Washington. În 2018 românii din SUA și 

We Are United – Mic reportaj de la Convenția 50 de la Los Angeles

Canada au peste 100 biserici penticostale 
(39 de biserici în 19 state, peste 8500 de 
membrii - Church of God; 25 biserici, 3000 
membrii - Assemblies of God; și 45 biserici - 
Union Pentecostal). Printre păstorii de peste 
Ocean sunt predicatori foarte cunoscuți 
românilor: Lazăr Gog, Luigi Mițoi, Petru 
Lascău, Crinișor Ștefan, John Tipei, Cornel 
Avram, Dorin Druhora, Valer Brâncovan, 
Beni Zăgrean, Florin Câmpean, Cristi 
Ionescu... Și lista ar putea continua lung. 
Dintre slujitorii tineri amintim pe Teo Scorțe 
(director de tineret pe America), Călin Gog, 
Dorin Druhora, Alex Pop - creierii logistici 
ai evenimentului din 2018. 
Vineri 31 august. Ora 19 fi x. City 
Auditorium din Pasadena. 3100 de locuri 
în sală. Peste 3500 de români evanghelici. 
Nu cred că există vreo conferință creștină cu 
atâți participanți! E cel mai mare eveniment 
creștin al diasporei românești... Și, totodată, 
cred eu, cel mai mare eveniment cu păstori 
români de oriunde pe glob! Filmat live de 
CredoTv.
Convenția a fost deschisă de rev. Lazăr 
Gog. “Lăudați pe Domnul toate popoarele” 
a fost primul îndemn al acestuia urmat de 
rugăciune. Rev. Lazăr Gog este organizatorul 
uriașului eveniment împreună cu Biserica 
sa din Anaheim, California. Timp de un an 
de zile frații de la Emanuel au postit o dată 
pe săptămână, s-au rugat zilnic și au donat 
sume considerabile pentru ca evenimentul 
al cărei gazde sunt să fi e cât mai efi cient. 
Corul (United Choir) și orchestra, grupul 
de închinare (United Symphonic Band) au 
ridicat în picioare timp de 30 de minute cele 
trei mii de români, care au lăudat frenetic pe 
Dumnezeu, cu mâinile pe sus și cu inimile 
inundate de bucurie. Română și engleză. 
Isus ori Jesus a răsunat in Auditorium. 
Mărturisesc că pentru mine (și nu numai), 
muzica de la Convenția 50 a fost cea mai 
bună pe  are am auzit-o vreodată în bisericile 
românești! Știu că tinerii (cred că vreo 200) 
au făcut pregătiri intense pentru această 
performanță! Dumnezeu să-i răsplătească 

pe toți pentru efort! Ar trebui ca astfel de 
închinare să fi e tot timpul în biserici! Vorba 
liderului de workship: “Închinarea schimbă 
pe închinători în imaginea celui ce se 
închină!”
Prima predică a Convenției “Îngăduirea 
pentru Unitate” a fost rostită de pastorul 
Vasile Cînpean (Biserica Philadelphia 
Portland), care a subliniat că “unitatea este 
ceva de dorit, mai ales azi într-o societate 
fărâmițată”. A urmat pastorul Ioan Szasz, 
de la Romanian Christian Fellowship 
- Kitchener, Canada. Cu o charismă 
deosebită, el a atins puncte nevralgice 
ale vieții de biserică. “Unitatea în biserică 
este un imperativ, e poruncă precum 
dragostea!” Să fi m atenți: “Hristos nu poate 
fi  împărțit!” Prima seară a fost încheiată 
cu rugăciunea de mulțumire a pastorului 
Crinișor Ștefan, de la Biserica Agape din 
Yorba Linda, California. Apoi, trei mii de 
români au continuat socializarea în fața 
Auditoriumului, pe străzile Pasadenei, în 
restaurante sau hoteluri. Oriunde te duceai, 
în seara de 31 August, în Pasadena, se 
vorbea românește. 
Sâmbătă 1 septembrie. La ora 10, Convenția 
din Pasadena a debutat cu câteva seminarii: 
pentru păstori, pentru femei, și un concurs 
biblic pentru tineri. În săli diferite, cu 
vorbitori diferiți. La conferința păstorilor 
condusă de rev. Lazăr Gog au fost peste 
100 de slujitori din SUA, mai mult de 10 
din România (Nelu Brie, Vasile Căpitanu, 
Marian Mocanu, Vasile Dincă, Daniel 
Caraian, Titus Coroban, Iacob Berghianu, 
subsemnatul și alții), Mircea Stranuș din 
Italia, Daniel Stranger din Israel, Borghian 
(Australia), Victor Pavlovski (Rep. 
Moldova), Tony Lane (USA, observator 
Diaspora română din Church of God), ba 
chiar și un pastor Bosco din... Uganda. Și 
probabil și alții...
După masa de prânz au fost 9 seminarii 
cu teme diferite: despre familie, misiune, 
slujire etc.
Seara, de la 18, Convenția s-a desfășurat 

din nou în sala Civic Auditorium. A fost 
arhiplină. Evenimentul a început cu o 
retrospectivă a celorlalte Convenții. Apoi 
muzică. La superlativ! Prima predică 
“Unitate în diversitate a fost rostită de 
Nelu Brie. Avesta a punctat șapte tipuri 
de diversitate biblică (etnică, lingvistică, 
culturală, de charismă, de gen, socială și de 
cuget). “Diversitatea trebuie să fi e liant dar nu 
putem tolera elemente anticreștine în cadrul 
acesteia”, a mai spus pastorul Brie, care a 
atenționat: “nu putem să ne întovărășim 
cu răul - nu e în benefi ciul bisericii, nu 
putem face unitate cu erezia, cu religiile 
păgâne, sincretismul religios, ecumenismul 
generalizat, sunt riscuri... Unitatea  creștină 
se realizează pe valorile Sfi ntei Scripturi. 
Nu există unitate între Hristos și Belial, între 
Biserică și lume!” A venit rândul tinerilor 
pentru slujire. Gabi Hada (Portland) a vorbit 
emoțional pentru public: “S-a meritat efortul 
dvs pentru noi, tinerii? Da... 50 de ani în 
care Domnul și-a zidit biserica, 50 de ani în 
care Domnul Isus a fost înălțat în cântare, 
în rugaciuni, în predici, 50 de ani de semne 
și minuni, de aducere înapoi a prinșilor de 
război, de sacrifi cii, 50 de ani de Eben Ezer!” 
Spre fi nal s-a rostit prima predică în limba 
engleză, susținută de tânărul Edy Sfrengeu 
din Sacramento, unul din directorii de tineret 
ai românilor din SUA, care a impresionat tot 
auditoriul, nu doar tinerii vorbitori mai mult 
de engleză! Seara, pentru tineri s-a terminat 
cu o ieșire la… Ice Skating Center.
Duminică 2 septembrie a debutat la ora 10 cu 
Auditoriumul plin. Pastorul Dorin Druhora 
a început cu rugăciune. Emotiv. Cu lacrimi 
în colțul ochiului. Așa sunt rugăciunile care 
aprind focul: cu lacrimi! Apoi au urmat 
imnurile naționale ale României, Canadei și 
Statelor Unite. (Sincer? Cel mai emoțional e 
imnul românesc!). Au urmat mesaje scurte 
ale pastorilor Gabi Covaci (Tabor Riverside, 
California), Gabi Fazekaș (Alleluia Detroit), 
Leonard Semenea (…). Am avut și o 
surpriză: Corul de copiii (United Children 
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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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„Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îşi ascute ..., Îşi încordează 
..., şi-l ocheşte, îndreaptă asupra lui săgeţi omorâtoare şi-i aruncă săgeţi ...!”
   (Psalmii 7:12-13)

 (Completaţi textul  folosind soluţiile marcate cu raster)

 Orizontal: 1) ? (neart.) ─  Un măceş fără vârfuri! 2) Presimţirea viitorului (pl.). 3) A 
degrada ─ Medic chemat la crime. 4) Societate cu femeia la conducere (masc.). 5) Un 
şmecher ─ Eterna femeie ─ Nu duc lipsă. 6) Care impresionează în mod neplăcut ─ Din 
nou. 7) ? (neart.) ─ Câini în devenire. 8) Vorbită de bine ─ Acreşte ciorba. 9) Neprecizat 
ca formă. 10) Domeniu de cultură (pl.) ─ Amoarea lui Rică Venturiano

Vertical: 1) Ca şampania (masc.) ─ A lega. 2) ?   3) Bine afumat ─ E în pom. 4) Se 
încadrează în timp! ─ Avion de mare viteză. 5) Acţionat de vânt (adj.) ─ Sunt în etate. 
6) Albă ca zăpada ─ Legate într-un portchei! 7) A pleca de acasă ─ Lipsă de măsură. 8) 
Versifi catori.  9) Caisă! ─ Vânturat. 10) Armata brună.
Dicţionar: ISA.

PSALMII (11)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Dezlegarea careului din numărul precedent:

PROVERBE (33)
Orizontal: 1) INTELEPT – R. 2) MERCURIALE. 3) OPARI – GROF. 4) RR – A – AMICE. 5) TIHNITE – OR. 6) AHA – RENUME. 7) 
LAMPA – TRON. 8) INAR – FA – TT. 9) ZILER – TRIA. 10) ATITUDINE.

         Victor Martin

Cu câtva timp în urmă, unul dintre cititorii mei m-a 
întrebat de ce primul nostru (în prezent, fost) președinte 
afro-american nu a putut fi  precum Condoleezza Rice sau 
Herman Cain. Și aș mai adăuga eu: Clarence Thomas, 
Alan Keyes, Ben Carson, Allen West și alții. Evident, 
răspunsul nu poate fi  găsit în rasă, deoarece acesta este 
elementul constant. Elementul variabil este codul valorilor 
etice, care transcende culoarea pielii. Într-adevăr, de ce 
alte persoane care aparțin aceleiași rase nu se aseamănă? 
În timp ce “ţesutul” (aspectul fi zic) poate părea la fel, 
“designul” lor (moralitatea) poate fi  radical diferit.

În primul meu an la Facultatea de Drept, când mă gândeam 
la mine ca unul din generaţia milenarilor de azi, care se 
crede darul lui Dumnezeu pe Pământ, când procesul meu 
de gândire nu era aşa de coagulat, iar fi lozofi a mea despre 
viață era încă în proces de dezvoltare, am descoperit într-
un manual juridic noțiunea de “bun simț”. Cartea nu era 
în limba engleză, iar în multe limbi europene termenul se 
traduce prin “sens comun”, ceea ce implică o combinație 
între naturaleţe și înțelepciune. Engleza ne oferă şi ea mai 
multe sensuri, care implică educație și raționament.

Mi-am dat seama repede de ce termenul de “bun simț” 
a fost introdus în manualul de facultate din anul întâi. 
Pentru că trebuia să învăț cât mai devreme de ce principiile 
juridice trebuie să fi e durabile și să reziste testului timpului. 
Deoarece rațiunea naturală pe care acestea o întruchipează 
- o conștiință de bază și capacitatea de a judeca - este 
împărtășită în mod natural de către oameni, fără să se 
întrebe de ce. Tocmai de aceea legile bune supraviețuiesc 
mai mult decât legile rele. Pentru că cele dintâi au bun 
simț, pe când cele din urmă nu au (tot atât de mult).

Aristotel a interpretat bunul simț (kaine aisthesis) drept 
capacitatea sufl etului (el propusese termenul de psyche) 
de a permite simțurilor individuale să perceapă trăsăturile 
fi zice (prin cooperarea cu percepțiile senzoriale de bază și 
gândirea rațională umană).

La romani, interpretarea termenului (sensus communis) 
descrie sensibilitatea umană naturală pentru ceilalți 
oameni și pentru comunitate. Acest lucru a fost dezvoltat 
din conceptul grecesc stoic al virtuții etice, infl uențat 
de Aristotel. Romanii s-au concentrat asupra rolului 

Despre bunul simţ, etică şi rasă
de Tiberiu DIANU

dual al percepției individuale și al înțelegerii comune a 
comunității.

Descartes a încercat să înlocuiască raționamentul comun 
(de bun simţ) cu raționamentul matematic și a plasat această 
facultate în creier (nu în sufl et sau în  inimă, ca Aristotel). 
Hobbes și Spinoza au aplicat abordarea carteziană la 
fi lozofi a politică, dar au subliniat importanța sensului roman 
al bunului simț, într-o interpretare umanistă a acestuia. 
Aceasta însemna o reorientare asupra simţului comunității, 
pe care romanii l-au înțeles ca parte a bunului simț.

Etica (de la cuvântul grec ethos, “obicei, obişnuinţă”), 
ca un bun simț “umanist”, a fost mai târziu defi nită ca 
fi lozofi e morală care implică sistematizarea conceptelor 
de comportament corect și incorect.

Astfel, cu cât o valoare încorporează mai mult bun simţ, cu 
atât rezistă mai mult în timp. Acest lucru este valabil atât 
pentru principiile și valorile morale (etice), cât și pentru 
cele juridice. De prea multe ori am văzut o avalanșă de 
“noi valori și principii” pe care unii oameni încearcă atât 
de greu să le producă, să le împacheteze și să le vândă 
ca “morale” și “legale”. Ceea ce mă deranjează este că, 
în ciuda noutății lor, le e dată o aură de “vechi” reguli 
“sacrosancte”, deși nimeni nu le-a observat existenţa 
cu câteva decenii în urmă. De ce? Pentru că nu existau! 
Pentru că ele au fost inventate din nimic de către activiști 
cu agende speciale. Și pentru că erau prea “noi” pe piață, 
trebuiau să fi e “etichetate”, “vândute” și “comercializate” 
ca fi ind lucruri “vechi şi bune”.

Prea multă teorie? Să luăm atunci câteva exemple tipice, 
în care, așa cum se întâmplă întotdeauna, cineva este forțat 
să înghită o premisă defectuoasă și apoi “îndrumat să 
urmeze” acea premisă spre scopul fi nal dorit de persoane 
cu puţin sau fără dram de bun simţ (liberalii tipici). Voi 
lăsa vechile valori fără ghilimele şi voi pune noile “valori” 
în ghilimele.

Să începem: pentru familie avem căsătoria “de același 
sex”. În primul rând, “același sex” nu este o problemă 
de drepturile omului, este o condiție biologică. Dar 
pentru că oamenii care nu benefi ciază de avantaje băneşti 
suplimentare o doresc pe agenda lor, o “comercializează”.

Un alt exemplu: pentru justiție avem justiția “socială”. Să 
ne înţelegem, justiția nu e “socială”, e egală. Punct. Dar, 
stai aşa, că unii oameni cu probleme juridice și subiecte 
speciale pe agendă trebuie să fi e acomodaţi, așa că ei 
“comercializează” și acest lucru.

Alt exemplu: pentru imigrație avem imigranții ilegali 
latino-americani care, nu-i aşa?, sunt și ei “americani”. 
Deci, după ce încâlcaţi legea, veniţi şi cereţi drepturi. Ne 
pare rău că nu vă putem ajuta, dar legea nu ne permite. O 
veche maximă juridică romană spune aşa: “Nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans”, adică: nimeni nu poate 
invoca încălcarea legii pentru a dobândi un drept. Aceasta 
este o chestiune juridică, nu o problemă “umanitară”. 
Cazul în speţă: femeia gravidă care imigrează ilegal în 
Statele Unite, apoi naşte şi solicită cetăţenia americană 
pentru noul-născut. Dar oamenii cu agenda pricep asta pe 
de-a-ndoaselea.

Și în sfârşit: pentru probleme de muncă și impozite 
(progresive) avem partea “echitabilă”. Cine știe exact cât 
de mult sau de puţin este “echitabil”? Știe președintele? 
Ce face, trage un număr din pălăria magică? Aha, am 
priceput, oamenii cu agenda știu ei mai bine. Aşa că o să 
“comercializeze” şi chestia asta.

Mă voi opri aici. Fiecare dintre problemele prezentate 
mai sus merită, separat, mult mai multe pagini de eseuri și 
articole, iar eu sunt gata de livrare. Şi atunci mă întreb: unde 
mai este “înțelegerea comună a comunităţii”, unde mai este 
“raționamentul” şi unde mai sunt “conceptele sistematizate 
de comportament corect şi incorect”?

În 1776, în ajunul Revoluției americane, Thomas Paine își 
publica faimosul pamfl et “Common Sense” (Bunul simţ). 
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Sense_(pamphlet) 
Acolo susţinea el pe un ton convingător şi pasionat în 

(continuare  în pagina 20)
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Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l înalţe 
spre biruinţa adevărului

Desigur că toți suntem conștienți de viteza cu care 
se transmit știrile și asta este una din rațiunile pentru 
că foarte multe dintre ele sunt nedocumentate și sunt 
preluate așa cum se transmit. De aceea este extrem de 
important să fi m treji, să veghem și să răspândim 
adevărul.

În ediția din octombrie 2018 continuu să atrag atenția 
cititorilor la câteva evenimente curente spre care 
trebuie să ne poziționăm în mod corect.

Procesul de Confi rmare a Judecătorului Brett Kavanaugh
 Am urmărit cu atenție procesul de confi rmare a Judecătorului Brett Kavanaugh 
la Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii și am constatat lucruri care se întâmplă la 
nivelul cel mai înalt în Statelor Unite se întâmplă, de fapt la nivelul nostru, al oamenilor de 
rând, care adesea suntem supuși unor suferințe, doar pentru faptul că cineva vrea să ruineze, 
să distrugă. Durerea și mai mare este că la cei de rând problemele rămân neelucidate, 
pentru că nu e nimeni să pună punctual pe ”i”. 
 Sunt foarte plăcut surprins de intervenția doamnei senator Susan Margaret 
Collins, politician American, senator republican al statului Main din 1997. Un lucru pozitiv 
a fost că senatorul Collins nu și-a pronunțat poziția de confi rmare, republican fi ind, până 
nu s-a documentat și a fost convinsă că ”da” este justifi cat și nu de formă, votând cu 
convingere fermă. 
 În procesul de confi rmare a Judecătorului Brett Kavanaough, Senatorul Susan 
Collins a avut o prezentare demnă de urmat. Doamna  Senator și-a început discursul 
astfel: ”… am ajuns la concluzia unui proces de confi rmare care a devenit atât de 
disfuncțional, că arată mai mult ca o caricatură a unei campanii politice la nivel de 
jgheab decât o ocazie solemnă”.
 Președintele Trump l-a desemnat pe Brett Kavanaugh în 9 iulie 2018. La scurt timp 
de la acel anunț, grupuri cu interese speciale au început să se opună, inclusiv o organizație 
care nici măcar nu s-a deranjat să completeze numele Judecătorului în comunicatul de 
presă scriind - pur și simplu că s-au opus “lui Donald Trump care a numit XX la Curtea 
Supremă a Statelor Unite “. Un număr de senatori s-au alăturat cursei pentru a-și anunța 
opoziția, dar au fost confruntați direct de unii dintre colegii lor pentru că și-au anunțat de 
fapt opoziția înainte ca identitatea candidatului să fi e cunoscută.
 De la nominalizare, au fost grupuri de persoane, organizații, care s-au luptat în 
mod nedemn de poziția ce o au prin răspândirea unor denaturări greșite și a unor 
falsuri despre dosarul judiciar al judecătorului Kavanaugh. Retorica și distorsiunile 
relatate de-a lungul primei sale audieri au generat în informații transmise de mijloacele 
de informare, care, deși demonstrate ca neadevăruri ore mai târziu, au continuat să fi e 
în top și să se răspândească prin intermediul rețelelor sociale. Grupurile interesate au 
cheltuit, de asemenea, sume enorme de bani murdari doar a se lupta împotriva 
acestei nominalizări.
 Fiecare senator american a fost pus în fața unei decizii personale a ceea ce înseamnă  
“consilierea și consimțământul” Constituției (Constitution’s advice and consent). 
 Trebuie menționat că președintele are o libertate deplină de a lua în considerare 
fi losofi a unui candidat, în timp ce datoria senatorilor este să se concentreze asupra 
califi cărilor candidatului, atâta timp cât fi losofi a acestui candidat se afl ă în domeniul 
gândirii judiciare. 
 Nominalizarea judecătorului Kavanaugh s-a făcut revizuind dosarul său de 12 
ani pe Circuitul Curții de Apel DC, incluzând mai mult de 300 de opinii și numeroasele 
sale discursuri și articole de revizuire a legii. The American Bar Association (ABA) i-a 
acordat cel mai mare scor posibil pentru integritatea lui, temperamentul judiciar, 
competența profesională. Nouăzeci de avocați, inclusiv avocații din Serviciul de 
Cercetări al Congresului, au informat pozitiv Senatul de mai multe ori în fi ecare săptămână 
și au asistat la evaluarea dosarului extins al judecătorului. Senatorii au avut ocazia să aibă 
întâlniri private cu judecătorul Brett punându-i întrebări specifi c, directe. S-a vorbit cu 
oameni care l-au cunoscut personal, cu foști colegi, de la care s-au putut colecta informații 
demne de încredere. 
 Una din discuțiile aprinse a fost suspiciunea că judecătorul Kavanaugh nu poate 
avea încredere, în situația ca va apare un caz care implică presupusele nelegiuiri ale 
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președintelui  și trebuie să vină în fața Curții Supreme. Baza acestui argument pare a fi  
dublă. Pe de o parte, judecătorul Kavanaugh și-a exprimat considerentul că Congresul 
ar trebui să adopte o legislație care să protejeze președinții de urmărirea penală sau 
răspunderea civilă în timpul mandatului. Faptul că judecătorul Kavanaugh a oferit 
această propunere legislativă sugerează că el crede că președintele nu are o astfel de 
protecție în prezent.
 Pe de altă parte judecătorul Kavanaugh a fost fără echivoc în convingerea că 
niciun președinte nu este mai presus de lege. El a declarat situații concrete precum 
Brown v Board of Education , Marbury v. Madison, Youngstown Steel v. Sawyer și Statele 
Unite împotriva președintelui Nixon ca fi ind patru cazuri ale Curții Supreme din istorie. 
Ce au in comun? Fiecare dintre ele este un caz în care Curtea Supremă a judecat 
controlul puterii prezidențiale. 
 O decizie din practica judecătorului Kavanaugh ilustrează în mod direct punctul 
referitor la verifi carea puterii prezidențiale. El a scris avizul din Hamdan v. Statele Unite, un 
caz care a provocat procuratura comisiei militare a administrației Bush a unui asociat al lui 
Osama Bin Laden. Această convingere a fost foarte importantă pentru administrația Bush, 
dar judecătorul Kavanaugh, care a fost numit în circuitul DC de către președintele Bush și 
care a lucrat în Casa Albă a președintelui Bush, a decis că condamnarea era ilegală. Așa cum a 
explicat în timpul ședinței: “Nu luăm decizii pe baza cine sunt oamenii sau a preferințelor 
lor politice sau a momentului. Vom baza deciziile care sunt conform legii ... “.
 Cu toate acestea, după săptămâni de revizuire a înregistrării judecătorului 
Kavanaugh și de ascultarea a 32 de ore de mărturie, rolul consiliului și al consimțământului 
Senatului a fost aruncat la o parte, în urma presupuselor acuzații de agresiune sexuală a 
profesorului Christine Blasey Ford. Din acel moment, procesul de confi rmare, s-a focalizat 
pe evaluarea faptului dacă judecătorul Kavanaugh a comis agresiune sexuală sau nu și 
dacă a mințit sau nu despre acest fapt în fața Comitetului Judiciar. 
 Unii susțin că, pentru că este vorba de o numire pe viață a celei mai înalte instanțe, 
interesul public necesită ca aceste îndoieli să fi e soluționate împotriva candidatului. Alții 
văd interesul public, așa cum este încorporat în tradiția noastră îndelungată, de a acorda 
celor prezumați de nerespectare o prezumție de nevinovăție. În cazurile în care faptele 
nu sunt clare, acestea ar argumenta că problema ar trebui rezolvată în favoarea 
candidatului.
 Anumite principii fundamentale ale legii - despre procesul corect, despre 
prezumția de nevinovăție și despre corectitudine - nu pot fi  abandonate dintr-o gândire 
normală, și mai ales a oamenilor legii.
 În evaluarea oricărei situații trebuie să respectăm prezumția de nevinovăție 
și corectitudine și să nu ne pronunțăm până la o decizie fi nală a faptului. Trebuie să ne 
amintim întotdeauna că atunci când pasiunile sunt cele mai infl amate, corectitudinea este 
cel mai periculoasă.
 Prezumția de nevinovăție este relevantă pentru oricine și la orice nivel, cu atât mai 
mult la poziția Curții Supreme americane și mai ales atunci când o acuzație se îndepărtează 
de mărturiile pozitive, exemplare a unui candidat. Plecarea de la această prezumție ar putea 
duce la o lipsă de credință publică în sistemul judiciar și ar fi  foarte dăunătoare procesului 
de confi rmare la orice nivel.
 Unele dintre acuzațiile aduse judecătorului Kavanaugh ilustrează de ce prezumția 
de nevinovăție este atât de importantă. Nu atât de mult la afi rmațiile făcute de profesorul 
Ford, ci la afi rmația că, atunci când era adolescent, judecătorul Kavanaugh ar fi  drogat mai 
multe fete și le-a abuzat. Această afi rmație grasă a fost făcută fără dovezi credibile și pur 
și simplu a parodizat declarațiile publice ale altora. Că o astfel de afi rmație se poate găsi în 
procesul de confi rmare al Curții Supreme este o amintire clară despre motivul pentru care 
prezumția de nevinovăție este atât de înrădăcinată în conștiința noastră americană.
 Mărturia lui Christine Blasey Ford în fața Comitetului Judiciară, a fost dureroasă 
și convingătoare. Ea din câte spunea este o supraviețuitoare a unei agresiuni sexuale și că 
această traumă a crescut în viața ei. Cu toate acestea, cei patru martori pe care i-a numit nu 
au putut confi rma niciunul dintre evenimentele acelei adunări de seară în care spune că a 
avut loc asaltul; niciunul dintre indivizii pe care Profesorul Ford le spune a fost la petrecere 
nu-și amintesc de o asemenea noapte. Doamna profesoară Ford nu a putut specifi ca, locul, 
timpul, când ar fi  putut avea loc acel incident, cum a ajuns acasă în acea seară fi ind doar la 
20 min de mers cu mașina.
 Judecătorul Kavanaugh a negat cu tărie acuzațiile, sub jurământ, aumându-și 
orice risc. Judecătorul Mark, chemat ca martor, a negat, că a asistat la un asemenea atac. 
PJ Smyth, o altă persoană care se presupune că a participat la petrecere, a negat că a fost 
acolo. Profesorul Leland Keyser, prietenul de o viață, a spus că, nu-și amintește de acea 
petrecere. Și doamna Keyser a mers mai departe. Ea a spus că nu numai că nu-și amintește 
o noapte ca aia, dar și că nici măcar nu îl cunoaște pe Brett Kavanaugh.
 Conform CBS News campania de strângere de fonduri GoFundMe, până în 28 
septembrie 2018 a colectat peste 700 mii de dolari pentru Christine Blasey Ford și familia 
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CAND TE-A OFENSAT ISUS ULTIMA DATA?

Slavomir Alm]jan

Imi dăduseră lacrimile și o adâncă nostalgie mi-a cumprins 
lăuntrul mistuindu-mă într-o tristețe care s-a îneverșunat 
împotriva comfortului meu launtric, urnindu-mă la masa de 
scris… Apoi, intrigat oarecum de puterea de pătrundere a 
poetului mi-am pus mintea si inima în a înțelege adâncimea, 
lungimea și lățimea sursei din care o minte ca a lui Blaga 
si o inimă  ca a lui putea putea distila comori de o astfel de 
frumusețe.
“Când izgonit din cuibul veșniciei
întâiul om
trecea uimit și-ngândurat prin codri ori pe câmpuri,
îl chinuiau mustrându-l
lumina, zarea, norii, - și din orice fl oare
Îl săgeta c-o amintire paradisul-

Și omul cel dintâi, pribeagul, nu știa să plângă.
Odată istovit de-albastrul  prea senin
Al primăverii,
Cu sufl et de copil întâiul om
Căzu cu fața-n pulberea pământului;
“Stăpâne, ia-mi vederea,
ori dacă-ți stă-n putință împăienjenește-mi ochii
c-un giulgiu,
să nu mai văd nici fl ori, nici cer, nici zâmbetele Evei și nici nori,
Caci, vezi – lumina lor mă doare”.
Și-atunce Milostivul într-o clipă de-ndurare
îI dete – lacrimile”.
Același autor, și nu e singurul, vedea veșnicia, ca simbol al  perenului, născută la țară, 
pe cărările șerpuite ale Mioriței sau la hanul Ancuței sau undeva la vreuna din șezătorile 
vechi, mai vechi dacât Aeropagul sau Agora… Păstrând proporțiile bunului simț cer si eu 
Milostivului sa-mi umple ochii cu lacrimile acestea ca un giulgiu pentru că amintirile mă dor, 
mă dor după săpătorii de fântâni si născătorii de legende, după gănditorii proverbelor, după 
ascuțitorii de sabie ai lui Ștefan și Țepeș și Iancu, după dascălii de grai și simțire ai titanilor 
literelor românești…  Și era și fi resc să fi e așa; ei, păstorii fără timp ai Carpaților ascultau 
pământul și pământul părea că le vorbește, priveau cerul și cunoșteau stelele și constelațile 
după nume, mângâiau piatra înainte de a-și face culcușul pe ea și mai târziu, ca semn, îI 
dădeau nume și agățau ciorchini de legende de toate colțurile ei… Și, mă gândesc cum,  în 
naivitatea lor, se trudeau sa proptească cerul cu turlele maiestuoase ale mănăstirilor, întărind 
dreapta obosită a Meșterului Manole, prin darul atât de bine învățat al plângerii.  Și umbra 
lui Dumnezeu părea a-i odihni cu binecuvântata răcoare in arsita Bărăganului. sau podișurile 
Ardealului, sau înălțimile Bucovinei…

Lacrimile …
“…Eu cred că veșnicia s-a născut la sat.
Aici orice gând e mai încet, și inima-ți zvâcnește rar,
Ca și cum nu ți-ar bate în piept,
Ci adânc în pământ undeva.
……………………………..
Uite, e seară.
Sufl etul satului fâlfăie pe lângă noi,
Caun miros sfi os de iarbă tăiată,
Cao cădere de fum din streșini de paie, 
Ca un joc de iezi pe morminte Înalte.” ( Sufl etul Satului- Lucian Blaga)
Ce discurs!  Câtă sursă de nostalgie deschid aceste versuri!… Și acum, lacrimile 
binefacătoare vărsate la capul patului par a fi  singura alinare venită de sus la durerea 
lucrurilor pe care le știm si le vedem acum.  “Cât a mai rămas din noapte?” strigă sufl etul 
meu mâhnit de prapădul căderii, al desnadejdii, al înstrăinării de sine, de trecutul tău, al 
desrădăcinării pe pământul propriei tale patri!  În dimineața aceasta am vorbit la telefon 
cu soacra mea de undeva din inima Ardealului.  Nu mai au vecini, spun ei, mai sunt doar 
câțiva, batrâni și ei, deopotrivă de necăjițI în singurătatea lor…  Unde sunt tinerii tăI, țară, 
unde sunt ținătorii de plug și, mai ales, unde sunt doritorii de bine de altădată?  De ce 
clatină vântul porțile tale, țară? Unde sunt jelitorii tai și condeierii doinelor tale? Unde sunt 
făuritorii proverbelor și ai zicătorilor?
Imi amintesc, acum vreo patru ani, am mers în vizită în România.  Și am dorit atât de 
mult să-mi văd prietenii copilăriei mele, prietenii cu care mă scăldam în apele limpezi ale 
Nerei și hăuleam pe munții Locvei. Voiam să le povestesc despre harul care mi s-a dat în 
a cunoaște voia desăvârșită a Tatălui pentru viața mea și pentru viețile lor.  Voiam să le 
strig precum profetul odinioară: “Întoarceți-vă la Domnul și se vor auzi di nou pe ulițele 
voastre cântecele mirelui și cântecele miresei, se vor auzi strigăte de bucurie pe ulițele 
voastre…” Am fost și am văzut… Si am plâns. Am Întâlnit doar pe unul din ei și ne-am 
vărsat amintirile la un pahar răcoritor de Coca Cola.  “S-au dus oamenii de bine; nu mai 
sunt!”  Am auzit de divorțuri și prieteni alcoolici, despre unii care s-au dus demult (prinre 
ei propriul meu frate un an mai târziu).  Bâtrânii care se salutau cu “Doamn’ajută-ți”nu 
mai sunt.  Cei ce se adunau seara sub tei și-și rosteau durerile sunt astăzi amintiri. 
Străjerule, cât a mai rămas din noapte? Și, milostive Tată, vei mai readuce Tu laolaltă pe 
tinerii și tinerele satului meu cu batrânii care au mai ramas și-și mai aduc aminte de gloria 
de altădată a satului de dincolo de timp? Dar Mai ales cât mă va costa bucuria vederii 
acestui fericit eveniment?  Pune pe seama mea și a celor ca mine povara plângerii, povara 
adevăratei plângeri… Pune izvoare de lacrimi în ochii fraților mei de grai, bătătorește-ne 
genunchii în așteptarea binecuvântărilor promise. Caci amintirile mă dor, o, Doamne, și 
mireasma teilor de-atunci și cumsecădenia celor ce nu mai sunt…
Să mai vie tineri desculți prin satele noastre și să culeagă nectarul doinelor și al bocetelor 
deopotrivă, să curgă mierea Miorițelor și a Luceferilor de pe condeiele lor… Să crescă în 
frică de Tine o generație nouă, învățată cu prezența Ta dătătoare de viață!
Luați aminte, fraților mei de grai și în Domnul, Cât va mai fi  din noapte nu știm, dar știm 
puterea binefăcătoare a lacrimei vărsată în uitare de sine!

In fata avalansei de rautate, necinste, durere, coruptie, 
minciuna, am vazut multi oameni blocati in dezamagirea 
ca Dumnezeu este pana la urma doar o idee ce se plimba 
dintr-o carte intr-alta, de la predica la alta, si nu o Persoana. 
Citeam recent despre trecerea de la crestinism la ateism 
a unui cantautor ce a realizat destule piese de inchinare 
(interpetate in biserici si auzite la radio) si care motiva 
decizia sa fi ind deziluzionat de modul in care Dumnezeu 
nu face nimic – este total absent. 
Dezamagirea si-a facut poate loc – in diferite faze  - si 
in inmile noastre. Parca nu am vrea sa simtim asadar in 
acelasi timp nimic altceva nu ofera un raspuns intrebarilor 
noastre. Nu suntem singuri… iar Evanghelia ne ajuta prin 

prezentarea experientei unui stalucit exemplar al umanitatii.
Ioan Boterzatorul , ultimul profet al Vechiului Testament, venit sa lucreze in duhul si puterea 
lui Ilie (Matei 3:1-12, 11:11-14), predica botezul pocaintei si ii indruma radical pe oameni 
spre Isus Christos. In urma mesajelor taioase la adresa liderilor politici a fost aruncat in 
inchisoare. Dupa o vreme petrecuta acolo Ioan a inceput sa se intrebe daca Isus este Cel ce 
va realiza lucrarea lui Mesia. Asa ca isi timite ucenicii sa-L intrepe pe Domnul Isus: “Tu esti 
Mesia sau trebuie sa asteptam pe altul?” 
Interbarea este dura si e greu sa o vedem pe buzele unui om ce avea o devotiune unica in 
timpul sau si prezentase o legatura speciala cu Isus Christos.
Unii comentatori biblici (Calvin si J.C. Ryle intre ei) se tem sa-l evidentieze pe Ioan ca fi ind 
autorul intrebarii si o pun pe seama posibilei intrerpretari sau distorsionari a ucenicilor. Insa 
nu, Evanghelia nu ne lasa sa intelegem gresit. Isus incepe raspunsul Sau: “Mergeti si spuneti 
lui Ioan…”(Matei 11.4)
Dezamagirea lui Ioan privitoare al Isus suprinde mai ales daca ne aducem aminte ca Ioan 
a fost cel care a recunoscut vocea Mariei – mama Domnului – inca pe cand era nenascut 
(Luca 1:41). Mai tarziu, Ioan este cel care il boteaza pe Isus (Matei 3:13) si a vazut Duhul 
Sfant coborand peste EL (Matei 3:16). Este cel ce se pozitioneaza intr-o postura smerita 
declarandu-si nevrednicia a dezlega cureaua de la incaltamintea lui Isus  (Ioan 1:27), si 
ca Isus Christos va avea sa boteze cu Duhul Sfant si cu foc (Matei 3:11), prezentandu-L 
deschis pe Isus drept Mielul lui Dumnezeu care va purta pacatul lumii (Ioan 1:29)
Ioan statea bine cu teologia si pentru el Isus nu era un necunoscut. De aceea intebarea sa 
nu se refera direct la cine era Isus si mai mult la ce face Isus daca este Isus. Altfel spus… 
daca noi chemam un tamplar sa ne reparea podeaua si el vine si incepe sa lucreze la tabloul 
electric il oprim si-l intrebam: “Esti tamplar sau sa caut pe altul, ca vad ca te uiti la sigurante 
si cabluri…? Intrebarea nu este despre CINE este ci se refera la CE face.

Daca intelegem intrebarea lui Ioan in felul acesta incepem sa pricepem putin din ajutorul 
ce il gasim in experienta sa. 
Ioan avea un set de intelegeri si asteptari despre cum va trebui sa se manifeste Isus si ce 
sa faca.  Sa ne amintim o parte din discursul lui Ioan : “Toporul este pus deja la rădăcina 
copacilor! Prin urmare, orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.  Eu 
vă botez cu apă spre pocăinţă, dar după Mine vine Cel Ce este mai puternic decât mine, 
Căruia eu nu sunt vrednic să-I duc sandalele! El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. 
El Îşi are în mână furca de treierat; Îşi va curăţi aria de treierat şi Îşi va strânge grâul în 
hambar; pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge.” (Matei 3:10-12, NTR). Ioan 
stia Vechiul Testament, stia ca Mesia este un eliberator al Israelului de sub dominarea 
strainilor. Asa l-a prezentat pe Isus iar Acesta se plimba prin Galileea ajutandu-i pe saraci 
si pe bolnavi. Ioan stia asta si nu intelegea cand va veni focul acela ce va mistui prin 
dominare straina, orice politician corupt, ce va indrepta orice lege sociala neblibica, etc. 
Unde este judecata? De ce este Irod inca pe tron? De ce sunt inca in inchisoare? Toate 
intrebari legate de ce se facea sau de ce nu se facea?
Nu era vorba ca Ioan nu intelgea lucrarea vindecatoare a Lui Isus. El stia ca toate acestea 
erau minuni divine. Asteptarile sale erau orbite de interpretarea pe care o avea despre 
metodele pe care Isus le folosea ca Mesia. De aceea Isus raspunde ca unui cunoscator de 
manuscrise vechi – bun la doctrina - cu un rezumat al pasajelor din  Isaia 35:5-6 si Isaia 
61:1. “Duceţi-vă şi spuneţi-i lui Ioan ceea ce vedeţi şi auziţi: orbii văd, şchiopii umblă, 
leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii sunt înviaţi, iar săracilor li se vesteşte Evanghelia. 
(Matei 11:4-5). Isus a venit sa inalture blestemul neputintei, sa aduca innoirea lucrurilor. 
Ioan vedea acestea si nu le intelgea valoarea pentru ca el se gandea la ceva rapid, mare, 
puternic si impresionant. 
Isus are un cuvant pentru mine si pentru tine cand suntem dezamagiti de ce ingaduie 
El toate nedreptatile pe lume – cand suntem cartitori fata de progresul asa de incet al 
Evangheliei  in orasul in care suntem, cand ne plangem de inefi cienta bisericii, etc. El i-a 
spus lui Ioan si noua: “Fericit este cel care nu se poticneşte în Mine!” (Matei 11.6)
Ioan s-a impiedicat nu pentru ca nu stia ca Isus este Mesia; s-a impeidicat pentru ca nu 
accepta metodele prin care Isus lucra la inaintarea Imparatiei Sale. 
Problema noastra este ca noi nu intelegem metodele prin care Dumnezeu lucreaza in 
lume, ca e prea incet si nerelevant. De aceea noi vrem strategii bisericesti cu rezultate 
garantate. Vrem sa ne creasca adrenalina dupa fi ecare intalnire de inchinare si mesaj 
biblic. Vrem metode de evanghelizare efi ciente 100% ca nu avem timp de pierdut. 
Suntem obisnuiti sa spunem ca traim sub tirania urgentei. Dependenta la un fl ux 
neintrerupt de interactiune media ne face sa credem ca ceea ce se intampla acum este cel 

(continuare in pagina 19)
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Moto: « un nume adunat pe o carte semnifi că, poate, suprema încercare de solidarizare cu semenii, 
de sfi dare a destinului fi inței nemuritoare (…) din această dublă și doar aparent contradictorie articulare a muncii 

artistului rezultă natura oarecum specială a celui care, de fapt, a spus totul în operă » (Norman Manea)

Desprinzându-se fi zic de ţara dominată de ură doar 
pentru a salva adevărata sa patrie – limba română –,  
scriitorul Norman Manea s-a obişnuit să accepte toate 
provocările existenţei şi ale literaturii, dar să refuze 
somnul conştiinţei. Supravieţuitor al Shaoh-ului şi al 
Gulagului, scriitorul îşi concepe discursul ca pe o formă 
de refl ectare a mărturiei. Obsedat de memorie şi de 
istorie, împovărat de traumele supravieţuitorului, refuză 
somnul ca amnezie şi ca anestezie.  

« Astăzi, 9 octombrie 1941, pleacă cu trenul populația 
evreiască din comuna Ițcani și Burdujeni, precum și cei 
din orașul Suceava. Strada Ciprian Porumbescu până la 
strada Petru Rareș, colț cu Biserica Sfântul Dumitru și 
casa evreiască. Strada Regina Maria până la prăvălia de 
coloniale Reif. Strada Cetăţii. Prima stradă după hotelul 
« La Americanul » până la Gimnaziul industrial de fete. 
Strada Bosancilor până la terminarea ei », relatează 
Norman Manea, în cartea sa Întoarcerea huliganului, 
ediţia a II-a, Ed. Polirom, 2008 (citat un fragment din 
Ordinul Prefectului de Suceava din epocă, n.m.). Istoria 
românească ofi cială a consfi nțit, mai târziu, prin lege, 
intrarea acestei zile tragice, începând cu anul 2004, 
în memoria poporului român, în proiectele destinate 
educației anti-discriminare, cultului eroilor, pedagogiei 
memoriei și eticii neuitării. De atunci, în fi ecare an, 
la fi ecare 9 octombrie, se comemorează în România 
victimele genocidului din Transnistria de sub regimul 
Antonescu. Ulterior, s-a adăugat și ziua de 23 august, 
conform legislației actuale, desemnată a fi  ziua națională 
când se comemorează, împreună, victimele Holocaustului 
și ale Gulagului, ca semn al alegerii căii democratice, de 
către România, ce nu mai dorește revenirea la regimurile 
totalitare și își exprimă regretul față de trecut, precum și 
prețuirea pentru cei ce au suferit. 
În ultimii 15 ani, am studiat numeroase arhive, am scris 
sute de articole, eseuri, câteva cărți la temă, am organizat 
în Bucovina nenumărate evenimente, conferințe, colocvii, 
simpozioane dedicate memoriei Holocaustului evreilor  
bucovineni, care au plătit scump deciziile politice ale 
unor guvernări extremiste, în epoca tragică a nazifi cării 
și fascizării, din miezul “anilor ’30”. Fiind un om devotat 
cărții și bibliotecii, am adus în discuție mai ales marii 
autori de literatură remarcați în ceea ce numim literatura 
Holocaustului, dar și artiștii plasticieni, dramaturgi sau 
muzicieni. Una dintre aceste personalități este, cu asupra 
de măsură, Norman Manea. Marele scriitor născut la 
Suceava a cucerit peste tot în lume recunoașterea unui 
statut de exponent al vocației universale a literaturii sale, 
precum și omagiul pentru că este  Omul ce convertește, 
deopotrivă, durerea și împăcarea în creație; durerea 
deportării (în copilărie, în Transnistria; ulterior, familia 
în Bărăgan), sfâșierea alungării (un complot mizerabil, 
sucevean, al câtorva confrați a iscat, în anii ’80, prin 
delațiuni, un curent defavorabil care a dus ulterior la 
anchetarea lui Norman Manea și la anularea decernării 
către acesta a Premiului Uniunii Scriitorilor pentru Proză, 
anunțat ofi cial, anterior); Norman Manea a ales mai apoi 
exilul, unde preschimbă toate aceste suferințe îndreptățite  
în operă de Artă, în Valoare, în respect pentru România, 
pentru limba română și literatura română, ale căror 
ambasador este. 
Prestigioase premii internaţionale i-au fost decernate de-a 
lungul timpului. Între acestea, Premiul MacArthur (1992, 
echivalentul Premiului Nobel american), Nonino pentru 
opera omnia (2002), Médicis Étranger (2006, pentru 
ediţia franceză a romanului Întoarcerea huliganului), 
Nelly Sachs (2011, primit la Dortmund, recunoscându-
i-se curajul moral şi virtuozitatea, forţa unei opere care 
s-a opus « barbarilor și barbarizaților captivi » (Plicul 

negru)); celebrul scriitor e distins de Guvernul francez 
cu titlul de „Commandeur dans l’Ordre des Arts et des 
Lettres” (în 2011) și e laureat al Premiului Național de 
Literatură (România 2012); mult omagiat în lume, nu 
și-a uitat niciodată locul de baștină. Din 2006, Norman 
Manea devine membru al Academiei de Artă din Berlin, 
iar din 2011 devine primul scriitor român onorat cu 
distincţia de membru de onoare al faimoasei instituţii 
britanice Royal Society of  Literature. În România, anul 
2008 marchează onorarea autorului cu titlul de Doctor 
Honoris Causa de către Universităţile din Bucureşti şi 
din Cluj (unde am participat), iar în anul 2012, pe 17 
mai, acelaşi titlu îi este conferit şi de către Universitatea 
« Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi, ca o recunoaștere a 
înaltei valori estetice și etice a operei unui scriitor care 
a « asumat prin depășire »  o condiție istorică nefastă, 
în spiritul solidarității umane și al demnității creației. 
Am participat și la evenimentele din Aula Magna de la 
UAIC. Numai în orașul natal, conducerea universității 
sucevene a respins inițiativele de recunoaștere. Un curent 
local antisemit, dar și profund ostil valorilor ce nu bifează 
evoluția spiritului localist culturnic, face ravagii de ani de 
zile în Bucovina, enclavizând-o.

În mai 2016, la invitația mea, Norman Manea a fost 
oaspetele Bibliotecii Bucovinei și al Consiliului Județean, 
într-o memorabilă întâlnire cu autoritățile și cu admiratorii 
din orașul natal, veniți în număr mare să-i ureze tot binele, 
cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. Apoi, pe 23 mai 
2016, la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, 
scriitorul a fost celebrat în cadrul unui eveniment organizat 
de  revista Observator cultural, Editura Polirom, Muzeul 
Național al Literaturii Române, Facultatea de Litere de 
la Universitatea București, Institutul Cultural Român, 
Biblioteca Academiei Române, Secția de Filologie și 
Literatură a Academiei Române, Institutul Cervantes 
din București. Astfel, începând cu ora 9.00, în Sala „Ion 
Heliade Rădulescu” a Bibliotecii Academiei Române 
(Calea Victoriei 125, București), a avut loc o sesiune 
aniversară dedicată lui Norman Manea, unul dintre cei 
mai importanți scriitori români contemporani, cu ocazia 
împlinirii vârstei de 80 de ani. La evenimentul aniversar 
„NORMAN MANEA – O VIAȚĂ” au participat 
personalități marcante ale lumii culturale și academice atît 
din țară, cît și de peste hotare: Gabriela Adameșteanu, Paul 
Bailey, Dana Berdilă, Ana Blandiana, Margarita Boyers, 
Robert Boyers, Augustin Buzura, Nicolas Cavaillès, 
Magda Cârneci, Paul Cernat, Livius Ciocârlie, Paul 
Cornea, Ioan Cristescu, Caius Dobrescu, Mircea Dumitru, 
Florin Filip, Luca Formenton, Mariana Gorczyca, Ioana 
Gruia, Olivier Guez, Bedros Horasangian, Annabelle 
Hirsch, Emil Hurezeanu, Emil lonescu, Nora Iuga, 
Victor Ivanovic, Elvira Lindo, Vittorio Lingiardi, Silviu 
Lupescu, Alberto Manguel, Alexandru Marinescu, 
Mircea Martin, Mercedes Monmany, Rosa María Moro 
de Andrés, Ana Nicolau, Antonio Muñoz Molina, Maria 
Nadotti, Ingemar Nillson, Florence Noiville, Andrei 
Pleșu, Bogdan Popescu, Stephanie Tärnqvist, Joan 
Tarrida, Stelian Tănase, He Lea Wakeman, Monica 
Zgustova.
Președintele României, Klaus Werner Iohannis, i-a oferit 
lui Norman Manea, în vara aceluiași an, prilejuit de 
împlinirea vârstei de 80 de ani, Steaua României în grad 
de Mare Comandor.
Despre cărţile lui Norman Manea au scris de-a lungul 
anilor mari nume ale culturii de pe mai multe continente, 
iar opera sa a făcut obiectul unor studii concludente, 
apărute la edituri de prestigiu din întreaga lume.

Critica literară românească l-a aşezat pe Norman Manea 

pe raftul cel mai înalt al literaturii române, alături de alți 
câțiva români fabuloși, despre această operă scriind de-a 
lungul timpului : Ov. S. Crohmălniceanu, Virgil Nemoianu, 
Matei Călinescu, Cornel Moraru, Marian Papahagi, 
Marcel Corniş-Pop, Gheorghe Grigurcu, Ion Simuţ, 
Valeriu Cristea, Ion Vlad, Sorin Titel, Liviu Petrescu, Radu 
Petrescu, Lucian Raicu, Ruxandra Cesereanu, Alexandru 
Vlad, Angela Furtună, Virgil Podoabă, Ion Negoiţescu, 
Mircea Zaciu, Ion Bogdan Lefter, Tania Radu, Marta 
Petreu, Paul Cornea, Irina Petraş, Sanda Cordoş, Călin 
Teutişan, Daniel Cristea-Enache, Paul Cernat, Claudiu 
Turcuş.

În ciuda tuturor evidențelor privind statutul său, Norman 
Manea este târât astăzi, la peste 80 de ani ai săi, de către 
reprezentanții statului român, într-o nouă experiență 
tragică: în documentele ofi ciale, nu i se recunoaște viața și 
suferința, nu i se recunoaște deportarea în Transnistria, nu i 
se recunoaște calitatea de victimă a unui regim totalitar. El 
relatează cu evidentă amărăciune, într-o scrisoare remisă 
presei, pe care am primit-o, la rândul meu:
“Pe 4.07.2018, Arhivele din Suceava au informat 
posteritatea că numele meu nu fi gurează printre prigoniți. 
Cum este posibil? Mai simplu decât ne-am închipui cu 
biata noastră imaginație imperfectă: Comunitatea evreilor 
din Suceava m-a informat, în urmă investigațiilor, că 
nu există în fosta cetate de scaun a lui Ștefan, o arhivă a 
deportării în Transnistria”.

Judecând după realitatea ostilă binecunoscută mie de 
la Suceava, este cert că Arhiva a existat dar a fost bine 
dosită, la fel cum au existat multe alte resurse, dar toate 
au fost supuse unui proces de obnubilare și tăgăduire. 
Negaționismul și antisemitismul sunt rafi nat puse la lucru, 
ca și jocul dublu: una se spune la București sau pe plan 
internațional, și alta se petrece pe plan regional sau local, 
unde camufl area și intoxicarea sunt la loc de cinste.

Citez în întregime scrisoarea lui Norman Manea, devenită 
acum un text memorabil, care demonstrează cât de perfi dă 
este politica internă actuală în chestiunea unor foste 
victime ale deportărilor din Transnistria. Din dorința de 
a șterge orice urmă privind ororile trecutului și de a nega 
holocaustul, “autori necunoscuți” au tot interesul să distrugă 
arhive, să conteste adevăruri omenești, să provoace din 
nou Răul cel mai rău. Dacă victimelor celor mai evidente 
li se contestă în mod atât de pervers calitatea de victime, ce 
mai comemorăm noi pe 9 octombrie? Nu cumva o victorie 
crudă a negaționismului celui mai evident?

NORMAN MANEA – BIROCRAȚIE BURLESCĂ (30 
iulie 2018 – Scrisoare deschisă): “După peste 70 ani de 
la încheierea celui de al doilea război mondial, tragedia 
holocaustului este încă dezbătută, controversată și chiar 
negată, tradiționalul antisemitism dobândind noi accente 
și vitalizări în lumea globalizată de azi.
România nu face excepție și merită semnalat, în acest 
sens, un riguros text recent al lui Radu Ioanid, director 
de arhive la Muzeul holocaustului din Washington 
(“România și politică memoriei Holocaustului, HotNews, 
15 septembrie 2018).
 Trebuie subliniat că după prelungite ezitări și manipulări, 
România a recunoscut, ulterior  primirii în Comunitatea 
Europeană, contribuția autohtonă la sângeroasa crimă 
contra umanității și a votat legi corespunzătoare.
Ultima a fost Legea pentru modifi carea ordonanței 
Guvernului nr. 105/1999, privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive etnice, care prevede 
dreptul la indemnizații pentru victimele Holocaustului. S-a 
specifi cat că și persoanele cu domiciliul în străinătate pot 
depune personal sau prin procură o cerere în acest sens.
 
Evident că la 70 ani după război, cât a durat tergiversarea 
recunoașterii unui fapt istoric documentat și pentru 
România, nu este ușor de acționat, mai ales din străinătate, 
pentru legitimarea unor drepturi fi rești. Nu mai am rude în 
România, familia a decedat, m-am adresat pentru sprijin 
Federației Comunității Evreiești din România, care mi se 
părea că ar avea obligația morală de sprijinire practică a 
Legii sus-menționate. Persoana în funcție era plecată în tot 
soiul de delegații, așa că abia la întoarcere,  în noiembrie 

Un alt 9 octombrie: Ziua când unor victime ale genocidului din Transnistria nu li se mai recunoaște, 
în arhive, condiția deportării. Între acestea, emblematic și scandalos, este Cazul NORMAN MANEA

Norman Manea, Angela Furtuna, 19  mai 2016 
la Biblioteca Bucovinei din Suceava - Celebrare 80 de ani

(continuare in pagina 10)
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Voia Domnului este descoperită, copiilor Lui, 
chiar de Dumnezeu însuși, prin Duhul Lui cel Sfânt care 
este turnat în inimile noastre. Domnul Isus a spus: “Dacă 
vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă 
învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc de 
la Mine.” (Ioan 7:17). Ca să cunoști voia lui Dumnezeu, în 
primul rând trebuie să vrei să faci voia Lui; adică voința 
ta trebuie să fi e total supusă Lui. Dacă vrei să iei lecții de 
pian și dacă depui efortul necesar să urmezi instrucțiunile 
profesorului de pian, vei ajunge să ştii să cânți la pianul. 
Nu numai că Dumnezeu ne dă lecțiile, dar El Însuși ne 
ajută, unindu-se cu noi prin Duhul Lui și dându-ne puterea 
necesară de a trăi în voia Lui. Motivul pentru care Domnul 

Isus nu ne mai numește robi, ci prieteni, este pentru că ne-a revelat voia Tatălui. “Nu vă mai 
numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că 
v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.“ (Ioan 15:15). Biblia este Cuvântul 
lui Dumnezeu, în care descoperim voia Lui Dumnezeu, prin călăuzirea Duhului Sfânt. 
Sunt recunoscătoare celor care au scris cărți, explicând cum înțeleg ei Scriptura și cum 
au aplicat-o în mod personal. Multe din aceste cărți sunt o sursă de inspirație și încurajare 
personală, dar nu vor lua niciodată locul Bibliei și responsabilitatea mea de a descoperii 
voia Domnului pentru viața mea, în mod personal. Iubesc poezia și cântarea. Nu mă satur 
să ascult cântări și poezii noi și nu mă satur să scriu și eu, la rândul meu, poezii și cântări 
spre slava și gloria lui Dumnezeu. Ori de câte ori ascult o cuvântare, o cântare sau o poezie, 
aud ce spun și alți oameni despre Iubitul inimii mele, despre Domnul Isus și mă umplu de 
bucurie. V-a lăudat cineva soțul, soția sau copilul în mod public? Când băiatul meu mergea 
să mai petreacă câte o zi la prieteni, de multe ori mi se spunea ce cuminte a fost, că și-a spălat 
farfuria etc. Aceasta îmi aducea bucurie. Tot așa este și cu fi ecare cuvânt scris sau cântat, pe 
care îl ascult în cinstea Mântuitorului. Ele îmi aduc bucurie, pentru că pot să văd Măreția 
lui Dumnezeu prin ochiul celui care aduce laudă Domnului meu. Dar pentru că am o relație 
personală cu El, nu este sufi cient să aud pe alții cum cântă, cum se roagă, sau cum citesc 
Biblia, ci eu însumi fac aceste lucruri. Dumnezeu vrea să comunice cu noi. El ne vorbește 
în multe feluri. Uneori ne vorbește prin natură, print-un gând, printr-o carte, printr-o predică, 
printr-o melodie, printr-o tragedie, printr-o poezie, dar în primul rând ne vorbește direct din 
Scriptură, prin Duhul Său. De aceea, trebuie să fi e o prioritate a vieți noastre de zi cu zi, ca 
direct și personal să primim călăuzirea voii Lui, în primul rând din Biblie.

Voia Domnului este simplă, dar nu este ușoară. Chiar și copiii pot să înțeleagă 
învățătura Bibliei. Vedem în Biblie cum copiii, de bună voie, veneau să-L asculte pe Domnul 
Isus. Ucenicii i-au alungat pe copilași (probabil mai făceau și gălăgie), dar Domnul Isus 
i-a oprit pe ucenici spunând: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia 
cerurilor este a celor ca ei”. (Matei 19:14). Copiii cred totul și se încred în părinții lor iubitori 
total. Îmi place și mie să vorbesc copiilor, pentru că nu mi s-a întâmplat niciodată să fi u 
întreruptă de vreau copilaș cu întrebări sceptice ci chiar dimpotrivă. Aceasta trebuie să fi e și 

atitudinea noastră față de voia Domnului, ca a unui copilaș care se încrede pe deplin în tatăl 
său. Când cei șaptezeci de ucenici s-au întors la Domnul Isus plini de bucurie că au avut 
succes în lucrarea lor, Domnul Isus spune așa: “În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul 
Sfânt şi a zis: „Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns 
aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fi indcă 
aşa ai găsit cu cale Tu.” (Luca 10:21). Domul Isus îi numește pe cei 70 de ucenici, care 
fuseseră oameni maturi, „prunci”. Doar așa având totală încredere în Dumnezeu și devenind 
total dependenți de El, cum e un copil de părintele Său, vom avea și noi parte de Împărăția 
lui Dumnezeu. „Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca 
un copilaş cu niciun chip nu va intra în ea.” (Luca 18:17).

 Cei care fac voia Domnului din dragoste pentru El, vor moștenii viața veșnică 
în Împărăția lui Dumnezeu. „Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe 
muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, şi 
spune adevărul din inimă. (Psalm 15:1). Nimeni nu poate să fi e mântuit prin faptele lui, ci 
doar prin jertfa Domnului Isus. Dar dacă faptele noastre nu refl ectă din zi în zi mai mult voia 
Domnului, ar trebui să ne punem un mare semn de întrebare dacă cu adevărat aparținem 
Domnului. Biblia ne spune că oamenii vor cunoaște că suntem ucenicii Lui, din faptele 
noastre. C.S. Lewis a explicat acest principiu astfel: “O lepădare sau, în limbajul categoric 
al Scripturii, o răstignire a eului este paşaportul către viaţa veşnică. Nimic din ce n-a murit 
nu va avea parte de înviere.”  Voia Domnului va dăinui pentru veșnicie. „Şi lumea şi pofta ei 
trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.” (1 Ioan 2:17).

A face voia Domnului, cere efort din partea noastră. “Epafra... se luptă pentru 
voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui 
Dumnezeu.” (Coloseni 4:12). Noi trebuie să ne rugăm Domnului să ne ajute să rămânem 
în voia Lui și să ne-o descopere. Domnul Isus s-a rugat ca voia Tatălui să se facă în viața 
Lui. Înainte ca Domnul Isus să se roage: “Nu voia mea ce voia Ta!”, Domnul Isus a 
luptat în rugăciune până acolo că transpirația I s-a transformat în sânge. Și noi trebuie să 
luptăm pentru a face voia Tatălui și a rămâne în voia Tatălui În afara voii Lui nu este nimic 
altceva decât păcatul și neascultarea. Domnul Isus nu ne-a lăsat singuri. El este cu noi. 
Avem Duhului lui cel Sfânt ca să ne îndrume și să ne ajute chiar în rugăciunile noastre. 
Dar și noi, cu ochii țintă la Hristos trebuie să luptăm, până la sânge, pentru a face voia 
Tatălui. ”Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, 
care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la 
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.  Uitaţi-vă dar cu luare-aminte la Cel ce a 
suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva 
să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufl etele voastre. Voi nu v-aţi împotrivit 
încă până la sânge în lupta împotriva păcatului.” (Evrei 12:2-4). 

Cei care caută sincer voia Domnului pentru viața lor personală, o vor descoperii, 
pentru că Domnul se lasă descoperit de cel care-L caută din toată inima. Mă întreb, oare 
câți oameni caută voia Domnului și vor să o împlinească cu adevărat? În ultimul timp, văd 
cum Biblia este răstălmăcită și cu atâta dibăcie oratorică, oamenilor li se prezintă o voie a 
Domnului diluată cu alte învățături străine de Dumnezeu. Aceste învățături nu sunt altceva 
decât erezii. Domnul Isus ne îndeamnă astfel: “ Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este 
poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este 
poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o afl ă. Nu oricine-mi zice: 
‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care 
este în ceruri.” (Ioan 7: 13-14,21). Noi creștinii am intrat pe poarta cea strâmtă și mergem pe 

IDENTITATEA
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Plombele cu amalgam au fost o soluție des întâlnită pentru 
restaurarea dinților afectați de carii. Plomba din amalgam 
este un amestec de argint, pilitură de fi er și mercur. 
Plombele cu amalgam au fost utilizate pentru prima dată 
în urmă cu mai mult de un secol și continuă să fi e utilizate 
și în prezent. Totuși, multe persoane au preferat să își 
îndrepte atenția spre plombele cu compozit, nu numai 
datorită aspectului mai estetic, ci și datorită faptului că 
plombele cu amalgam conțin mercur.
În 1997, Federația Dentară Internațională și Organizația 
Mondială a Sănătății au negat faptul că plombele 
cu amalgam ar prezenta vreun risc pentru sănătatea 
pacienților. Totuși, unele țări au interzis utilizarea 
amalgamului în stomatologie. 

Întrucât amalgamul conține mercur, prezintă o oarecare 
toxicitate. Pentru a evita intoxicația cu mercur, 
amalgamul  trebuie să fi e manipulat urmând instrucțiunile 
producătorului. 

Avantajele amalgamului
Amalgamul utilizat în stomatologie are diverse avantaje, 
printre care:

Costul redus;- 
Prezintă o rată scăzută de apariție a cariilor - 
secundare;
Are o rezistență crescută, similară cu aceea a - 
smalțului dentar.

Mercurul din amalgam
Amalgamul dentar conține mercur în cantitate de 50% și 
alte metale toxice, printre care se numără cuprul și argintul. 

La temperatura camerei, mercurul este în stare gazoasă, 
astfel că se vaporizează continuu din mixtura de amalgam. 
Din această vaporizare, rezultă niveluri ridicate de mercur 
în aerul din cavitatea bucală, precum și în salivă.
În anul 1990, Organizația Mondială a Sănătății a emis 
un document în care declara că plombele de amalgam 
reprezintă cea mai importantă sursă de intoxicare cu mercur 
a organismului. Statisticile arată că doza zilnică absorbită de 
corp din plombele cu amalgam este de 3,8-21 micrograme/
zi. Această cantitate depinde însă și de diverși factori, precum 
numărul și mărimea plombelor de amalgam, gradul de 
fricțiune în masticație, temperaturile crescute din alimentele 
și lichidele fi erbinți, curenții electrici creați în momentul în 
care două metale diferite sunt puse în contact (de exemplu, 
o plombă de amalgam și o coroană de aur).
Curenții galvanici rezultați din alăturarea metalelor 
pompează mercurul în structurile moi ale cavității bucale, 
adică în gingii și mucoasă, iar de aici este transportat 
sistematic în circulația sanguină, de unde este răspândit 
în întregul organism. Galvanismul bucal este crescut și 
de câmpurile electromagnetice, precum calculatoare, 
monitoare și metrou. Astfel, acestea favorizează expunerea 
la mercur și alte metale.
În cazul în care o persoană cu multiple plombe din amalgam 
dentar mestecă gumă timp de 10 minute, se expune unei 
concentrații crescute de mercur. Asta deoarece, într-o astfel 
de situație, concentrația de mercur din aerul cavității bucale 
crește de 5-7 ori și rămâne astfel timp de 90 de minute.
În general, riscul expunerii la vaporii de mercur pentru 
populație este de 0,2-0,4 micrograme pe zi, ceea ce reprezintă 
o valoare mult mai mică decât valoarea absorbției zilnice 
din plombele cu amalgam dentar.

SĂNĂTATE

Mercurul din plombe – pericol pentru sănătatea ta

Ce efecte are mercurul asupra organismului uman?
Mercurul este extrem de toxic, chiar și atunci când 
organismul este expus la concentrații mici de mercur. Există 
numeroși factori care infl uențează efectele mercurului 
asupra organismului uman, precum reacția imunitară, 
capacitatea de detoxifi ere și excreție a metalelor, doza de 
mercur. Iată câteva dintre efectele negative pe care le are 
mercurul asupra organismului uman:

Mercurul este transportat prin vasele de sânge la - 
creier, unde se acumulează în cantități semnifi cative 
și dăunează celulelor nervoase. Este implicat în 
apariția bolilor Alzheimer și Parkinson.
Se acumulează în glande, rinichi, fi cat și inimă, - 
proporțional cu numărul de plombe pe care o 
persoană le are în cavitatea bucală.
Afectează buna funcționare a metabolismului.- 
Duce la apariția unor boli autoimune, precum - 
lupus, diabet, lichenul plan bucal, sindromul 
oboselii cronice și fi bromialgie.
Este citotoxic, neurotoxic și imunotoxic.- 
Conform unor studii de specialitate, mercurul - 
participă la declanșarea a peste 40 de afecțiuni 
cronice, inclusiv probleme neurologice, 
autoimune, hormonale, cardiovasculare și ale 
aparatului reproducător.
Mercurul traversează bariera placentară și pătrunde - 
la făt, existând astfel riscul de a-i determina diverse 
defecte de dezvoltare.
Are efecte negative asupra aparatului genital, - 
scăzând numărul de spermatozoizi, producând 

BEFORE AFTER

Identitatea creștinului relaționată la voia lui Dumnezeu 

(continuare in pagina 11)
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Prezența lui Horia Bernea
de Andrei PLEȘU

De Ziua Sfi ntei Cruci, Horia Bernea ar fi  
împlinit 80 de ani. E omul a cărui absență 
mă afectează adînc, pentru că acoperea 
întregul spectru al nevoilor mele sufl etești 
și intelectuale: era un mare artist, era un 
interlocutor temeinic și viu pe multiple 
domenii, de la pictură la religie, de 
la etnografi e la fi lozofi e, de la cultura 
occidentală la unicitatea bizantină. Putea fi  
radical în opinii, dar și plin de umor, putea 
fi  harnic și devotat proiectelor sale, dar 
putea fi  și un minunat partener de răgaz și 
convivialitate. Mi-e dor de el mereu și mi-e 
greu să compun, la o aniversare ca aceasta, 
texte solemn comemorative, însăilări 
previzibile, chiar dacă perfect autentice. 
Aleg, de aceea, să-l sărbătoresc oferind 
cititorului cîteva citate dintre cele rămase 
de pe urma însemnărilor sale de lucru la 
Muzeul Țăranului Român sau de pe urma 
bogatei sale oralități. Iată-le:

● Lumea e bună prin scop, frumoasă ca 
facere, complexă prin viețuire și spirituală 
prin materialitate.
● Am ajuns, în consecinţă, să defi nesc în 
ultimă analiză cultura ca pe o justă raportare 
la materie… Arta – ca pe o judicioasă şi 
adecvată raportare la scopul propus prin 
intermediul materiei. Nici o perioadă 
deplină a istoriei spiritului nu a fost posibilă 
fără o justă exprimare în planul materiei. 
Proasta raportare la materie reprezintă 
de obicei decadenţă, superfi cialitate, 
uscăciune… (într un asemenea context, 
Horia invoca, întotdeauna, sensul fondator 
al „Întrupării“ în universul creștin, n.m., 
A.P.)
● Românul actual funcţionează pe două 
poziţii extreme, ori un profund dispreţ 
pentru ceea ce însemnăm, ori o infatuare 
nejustifi cată pentru merite iluzorii care 
intră mai curînd în categoria defectelor.
● Ce înseamnă cu adevărat major şi minor? 
Este un obiect de serie minor? Este un 
obiect de excepţie/unicat major? Nu! Un 
obiect ciudat sau neobişnuit este major? Nu! 
Un obiect util, prin faptul că e extrem de 
obişnuit, e minor? Nu! Dă mica răspîndire 
un sens important unui lucru? Nu!
● Cîndva, am încercat să cumpărăm o 
fereastră, un fragment de casă veche care 
fusese desfăcută şi stivuită într-o latură 
a curţii. „Cît ceri pe ea?“ l-am întrebat pe 

stăpînul casei. „Nu cer nimic.“ Dacă vă 
trebuie, puteţi s-o luaţi. Dar nevasta lui 
a intervenit şi a zis nu. La toată insistenţa 
noastră a dat cu încăpăţînare acelaşi 
răspuns. „Nu!“ Într-un tîrziu a adăugat: 
„Cum să vă dau fereastra? Toată viaţa am 
privit lumea prin ea.“
●(Despre tema crucii, constitutivă pentru 
discursul expozițional gîndit de Horia 
Bernea la Muzeul Țăranului Român, n.m., 
A.P.) O clasifi care: 1. Crucea conţinută, 
implicată în sensul profund al obiectului. 
2. a) Crucea ca semn benefi c, „semnul 
crucii“ – pe pîine, la intersecţii, marcaj şi 
semn de pomenire, pe poartă, fîntînă, grajd 
etc. b) Crucea ornament – combinaţie de 
element ritual şi ornamentaţie sau croi. 3. 
Crucea rezultat al funcţiei şi efi cienţei unui 
obiect: arhitectură, unelte, instrumente, 
pîrghii, ţesutul de război, munca cîmpului. 
4. Crucea pe plante, animale (măgar) sau în 
anatomia omului – „o cruce de om“. 5. Sus-
jos, dreapta-stînga, punctele cardinale… 6. 
Crucea e frumoasă prin ea însăşi. 7. Crucea 
care nu se vede, lucrurile construite, fi gurile 
geometrice legate de cruce. Crucea e un 
semn primordial, premerge semnul christic 
şi supravieţuieşte oricărei încercări.
● E cineva care nu-i sigur de enormul 
dezastru provocat de comunism? E 
cineva care crede că spiritul e o formă mai 
„subţire“ a materiei? E cineva care crede 
că toţi oamenii sînt dotaţi în mod egal? E 

cineva care-l dispreţuieşte pe cel mai slab 
decît el? E cineva care dispreţuieşte pe cel 
mai deştept decît el? Toţi aceştia nu au ce 
căuta în muzeu.
● În sat există mai mult sensul de bun şi rău 
decît cele de frumos, urît, folositor.
● Civilizaţia ţărănească nu cunoaşte lupta 
pentru autodepăşire. Este o calmă şi bună 
exprimare a bucuriei de a exista.
● O muzeografi e organică urmăreşte 
rînduiala, nu ordinea.
● Un cîntec de privighetoare, un scîrţîit 
de osie, un claxon… Cred că „substanţa 
preţioasă“ a obiectului tradiţional e mai 
puţin legată de „natural“ şi mai mult de 
„organic“!
● A nu-ţi cunoaşte limitele, chiar la cei mai 
buni oameni, e un lucru extrem de nociv.

Cele de mai sus constituie o selecție 
rapidă, restrictivă și mai mult sau mai 
puțin întîmplătoare din ampla moștenire de 
ziceri și refl ecții ale lui Horia Bernea. Am 
răsfoit colecția, animat nu de vreo exigență 
sistematică, ci doar de dorința – acum de 
neîmplinit – de a-l îmbrățișa, de ziua lui, 
pe autor. Un fel de transmundan „La mulți 
ani!“

27.09.2018 /dilemaveche.ro

1. Restabilirea valorilor

Inaugurarea administrației Trump la 20 ianuarie 2017 a 
marcat apariția și funcționarea unor principii și credințe 
(nu sloganuri politice) complet diferite de cele aplicate 
de administrațiile anterioare (atât cele republicane, cât și 
cele democrate), precum: “Să facem America mare din 
nou”, “America în primul rând”, precum și “Asanarea 
mlaştinii”.

Recent, deputatul republican Paul Ryan, care nu este 
un admirator al preşedintelui Trump, a decis să nu îşi 
mai prelungească mandatul începând cu luna noiembrie 
2018 și să renunțe la ciocănelul de președinte al Camerei 
Reprezentanților din Congresul SUA. https://www.
nytimes.com/2018/04/11/us/politics/paul-ryan-speaker.
html

Pe termen scurt, rămâne de văzut cât de mult va afecta 
acest lucru controlul deţinut de republicani în Congresul 
SUA. Conform algoritmului politic tradițional, democrații 
sunt pregătiți să preia puterea. Şi totuşi, nimic din timpul 
erei Trump nu pare să semene cu ceea ce s-a întâmplat în 
trecut.

Pe termen lung, aceasta ar trebui să fi e o perioadă de 
refl ecție și un punct de răscruce pentru clarifi carea 
doctrinară a Partidului Republican, ca deţinător veritabil 
al valorilor conservatoare americane.

De fapt, momentul pentru restabilirea valorilor mișcării 
conservatoare americane în ansamblul ei a sosit deja.

Mişcarea conservatoare americană şi noile sale postulate
de Tiberiu DIANU

2. Situațiile-premisă

A venit timpul ca toate fracțiunile conservatoare 
(naționaliști, tradiționaliști, populiști și moderați) să 
se susţină reciproc și să pună în practică un nou set de 
postulate, bazat pe următoarele situații-premisă:

(1) Dreapta crede într-o autoritate supremă, Dumnezeu, 
care este diferită de sinele uman.

(2) Stânga consideră că autoritatea supremă este sinele 
uman.

(3) Dreapta crede în adevărul universal, care este absolut şi 
mai presus decât adevărul personal, care este relativ.

(4) Stânga crede că adevărul personal este mai puternic 
pentru că este concret, în timp ce adevărul universal este 
inaplicabil deoarece este prea abstract.

(5) Dreapta crede într-un set predeterminat de valori 
morale superioare, care sunt constante și perpetui și, prin 
urmare, eterne de-a lungul timpului.

(6) Stânga crede într-un set variabil de valori individuale 
sau de grup, care sunt variabile și temporare de-a lungul 
timpului.

3. Un nou set de postulate

Ultima jumătate a secolului douăzeci a refl ectat o atitudine 
constantă de justifi care din partea dreptei, prin raportarea 
valorilor ei la cele ale stângii. Această atitudine trebuie să 
înceteze.

În consecință, dreapta ar trebui să renunțe la poziția de a-și 
justifi ca atitudinile și valorile prin raportarea constantă 
la setul de valori ale Stângii. Dreapta ar trebui să adopte 
următorul set nou de postulate:

(1) Stânga nu crede cu adevărat în Dumnezeu.

(2) Dacă stânga nu crede în Dumnezeu, validitatea 
conceptelor ei concrete de “bine” și “rău” va fi  variabilă 
în esență, limitată la indivizi și grupuri de oameni, și 
temporară.

(3) Stânga promovează propriile ei concepte de “bine” și 
“rău”, dar, deoarece ele nu emană de la Dumnezeu, trebuie 
ignorate și/sau combătute.

(4) Dreapta promovează conceptele de “bine” și “rău”, care 
emană de la Dumnezeu.

(5) Dacă dreapta promovează conceptele lui Dumnezeu 
despre “bine” și “rău”, ele vor fi  absolute în esență, 
aplicabile tuturor și perene în timp.

(6) Prin urmare, conceptele de “bine” și “rău” ale dreptei 
sunt mai puternice și se opun conceptelor de “bine” și “rău” 
ale stângii.

4. Noile porunci

În consecință, dreapta trebuie să transforme noul set de 
postulate în noi porunci și să le aplice în consecință.

Noile porunci trebuie să acționeze ca elemente de 
reîmprospătare a poruncilor biblice. Poruncile biblice au 
fost ignorate și nu au fost aplicate complet pentru lungi 
perioade de timp. Prin urmare, ele riscă să se transforme în 
afi rmaţii pur teoretice și, în consecinţă, să fi e ignorate.

Este de datoria dreptei, mai ales în anii următori, să 
revigoreze și să aplice în mod consecvent noile porunci ce 
decurg din noul set de postulate.

NOTĂ – Dreptul de reproducere a articolului, în varianta engleză 
în original şi varianta română în traducere, aparţine autorului şi 
este folosit cu permisiunea acestuia.
Variante ale articolului au fost publicate anterior de revistele 
CARIBBEAN NEWS NOW! https://www.caribbeannewsnow.
com/2017/01/04/commentary-a-new-set-of-postulates-for-
the-american-conservative-movement/, INTELLECTUAL 
CONSERVATIVE http://www.intellectualconservative.com/
tiberiu-dianu-a-new-set-of-postulates-for-the-conservative-
movement/, MARIANAS VARIETY http://www.mvariety.com/
cnmi/cnmi-news/editorials/103723-right-direction-resetting-the-
values-for-the-american-conservative-movement, şi MEDIUM 
https://medium.com/@tdianu/a-new-set-of-postulates-for-
conservatives-d5479bb36b5a.

http://dilemaveche.ro/
http://nytimes.com/2018/04/11/us/politics/paul-ryan-speaker
https://www.caribbeannewsnow/
http://www.intellectualconservative.com/
http://www.mvariety.com/
https://medium.com/
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Poetul și dictatorul: Osip Mandelștam despre Stalin

europalibera.org/ 11.10.2018

Supliciul lui Osip Mandelștam a simbolizat 
tragedia intelectualului în Rusia stalinistă. 
În copilărie, Mandelștam trăise premoniția 
calvarului căruia avea să-i cadă victimă, 
atunci când, auzind pentru prima dată 
cuvântul „progres”, a izbucnit în plâns. 
Cultul progresului i-a făcut pe atâția 
oameni altminteri onorabili să închidă 
ochii la crimele născute din experimentele 
totalitare de stânga. Cum scrie fi losoful 
politic liberal John Gray: „Blindness to the 
true nature of Communism is an inability to 
accept that radical evil can come from the 
pursuit of progress”/ „Orbirea cu privire la 
adevărata natură a comunismului reprezintă 
incapacitatea de a recunoaște faptul că 
răul radical poate decurge din urmărirea 
progresului”.
Poet de geniu, vârf al literaturii ruse alături 
de Anna Ahmatova (1889-1966), Marina 
Țvetaeva (1892-1941) și Boris Pasternak 
(1890-1960), Osip Mandelștam (1891-

1938) a murit în Gulag pentru că a scris, în 
noiembrie 1933, o epigramă despre Stalin 
(de fapt una dintre cele mai importante 
poezii politice compuse vreodată). Deși 
poemul nu era menit să circule, fi ind 
învățat pe dinafară de Nadejda, soția lui 
Mandelștam, și de prietena familiei și a 
Annei Ahmatova, Emma Gerstein, Osip 
nu s-a putut reține și l-a recitat în mai multe 
locuri. A fost o imprudență fatală.
Delațiunea nu a întârziat. În anii următori, 
până la deportarea fi nală, Stalin s-a jucat cu 
Mandelștam precum pisica cu șoarecele (a 
se citi răscolitoarele memorii ale văduvei 
poetului apărute la Polirom în traducerea 
lui Nicolae Iliescu). Fusese cândva 
protejat de Nikolai Buharin, ceea ce, în 
condițiile Marii Terori, era o circumstanță 
agravantă. Nici măcar o penibilă „Odă lui 
Stalin” nu mai avea cum să răscumpere 
„culpa” de a-l fi  sfi dat pe tiran. Aureolat 
de toți ditirambii imaginabili, temut și 
detestat de acoliții săi, dictatorul sociopat 
știa că de fapt adevărul despre el fusese 
rostit de poet. În ultimii ani de viață, a 
dezvoltat o suspiciune paranoică în raport 
cu doctorii Kremlinului, excrescență a 
antisemitismului său obsesiv. Când a 
suferit hemoragia cerebrală la începutul 
lunii martie 1953, valeții din Biroul Politic, 
diverșii Beria, Malenkov, Kaganovici, 
Hrușciov, Bulganin, Molotov și Mikoian, 
terorizați de ideea aducerii unor doctori 
(„asasini în halate albe”) l-au lăsat să zacă, 
vreme de 12 ore, într-o baltă de urină. 

Au chemat, în fi ne, doctorii, era de-acum 
prea târziu. Așa a sfârșit genialissimul 
generalissim. Avea dreptate istoricul 
Simon Sebag Montefi ore să afi rme, într-
un articol apărut în The New York Times, 
că dictatorii primesc moartea pe care o 
merită: Stalin „nu a fost ucis, asemeni 
colonelului Gaddafi , a fost autorul propriei 
distrugeri”.
Mandelștam a fost ofi cial reabilitat în 1956, 
dar poeziile sale au întâlnit în continuare 
obstacole pe drumul către publicare. 
Bonzii Uniunii Scriitorilor l-au tratat în 
continuare ca pe un poet subversiv. În 
anii următori, Anna Ahmatova și Nadejda 
Mandelștam și-au făcut o datorie de onoare 
din recuperarea publică a operei poetului. 
La fel, au cultivat memoria sa poeții din 
anturajul leningrădean al Ahmatovei în 
anii ’60, între care Anatoli Naiman și 
Iosif Brodsky. Din păcate, multe texte au 
dispărut în negura cumpliților ani staliniști. 
Când scria cuvintele „O, de știam de la-
nceput că versul scris cu sânge-omoară” 
(citez din memorie traducerea lui Marin 
Sorescu), poate că Boris Pasternak se 
gândea la destinul poetului acmeist, 
admiratorul lui Dante, pierit în malaxorul 
terorii pentru că a refuzat să renunțe la 
„isprăvile cu-n dedesubt primejdios”. Cel 
la care se gândea, poate, Marina Țvetaeva 
când își amintea de „adolescentul cu sânge 
cald, iudeu”.
Iată, în traducerea lui Emil Iordache, cel 
numit de Radu Vancu un fel de Mircea 

Ivănescu al traducerilor din rusă, poemul 
incendiar al lui Mandelștam, un text „scris 
cu sânge” care avea să-l coste viața:

„Viețuim, dar sub noi țara tace mormânt.
Când vorbim, nu se-aude măcar un cuvânt.
Iar când vorbele par să se-nchege puțin,
Pomenesc de plăieșul urcat în Kremlin.
Are degete groase și grele,
Sunt cuvintele lui de ghiulele.
Râd gândacii mustăților strâmbe
Şi-i lucesc a năpastă carâmbii.
Are-o turmă de sfetnici cu gâturi subțiri –
Semioameni slujindu-l umili –
Care șuieră, miaună, latră câinește,
Numai el, fulgerând, hăcuiește.
Potcovar de ucazuri, forjează porunci:
Glonț în ochi, glonț în frunte și glonț în 
rărunchi.
Orice moarte-i desfată deplin
Pieptu-i larg de cumplit osetin”.

Profi t de ocazie pentru a semnala apariția la 
Shearsman Books, în septembrie 2018, a unui 
superb volum de poezie Osip Mandelștam, 
în traducerea lui Alistair Noon: Concert at 
a Railway Station: Selected Poems. Este 
alcătuit din fragmente care acoperă întreaga 
viață a poetului, inclusiv versuri memorate 
de soția sa într-o perioadă în care scrisul 
devenise o îndeletnicire primejdioasă...

(continuare  in pagina 11)

(continuare  din pagina 7)

Un alt 9 octombrie ...

2017, mi-a indicat un subaltern care m-ar putea ajuta. Acesta 
n-a răspuns, însă, apelului meu, așa că am revenit la punctul 
de pornire.
M-am decis să încerc, pe propria piele îmbătrânită, bunăvoința 
organelor juridice din țară.   
Afl asem din presă că la 24 octombrie 2017, adjuncta 
ministrului de extreme israelian a solicitat domnului Teodor 
Viorel Meleșcanu, ministrul român de externe, “simplifi carea 
procedurilor birocratice” asociate Legii privind pensiile 
supraviețuitorilor Holocaustului din România, și că diplomatul 
român a promis că “un atașat special va sosi curând în Israel 
pentru a ajuta în această chestiune.” 
Încurajat de știrea israeliană, sperând că ar putea avea efect 
și departe de Ierusalim, asupra unui cetățean americano-
român, m-am întors la prevederile Legii autohtone și am 
înaintat, cum se cerea, Ofi ciului de pensii din sectorul unde 
am locuit în București, cererea respectivă, însoțită de copia 
pașaportului românesc,  copia actului de naștere, copia 
adeverinței nr. 498/18.04.1945, emisă de Inspectoratul de 
Poliție Iași, referitoare la re-patrierea mea și a familiei, din 
Lagărul Transnistria, unde am fost deportați de regimul 
antonescian, aliat cu Germania nazistă și copia adeverinței 
nr. 320/03.06.1970, emisă de către Comunitatea Evreilor din 
Suceava, privind deportarea din octombrie 1941.
 
Răspunsul ofi cial nu a fost prompt, dar edifi cator.
Actul de respingere având  12 semnături, motiva respingerea 
cererii mele prin aceea că :

Nu rezultă calitatea de rezident în România în • 
momentul îndeplinirii condițiilor prevăzute de 
legislația în vigoare;
Nu s-au prezentat acte ofi ciale românești din care să • 
reiasă persecuțiile invocate.

Inutil să comentez argumentația falsă, adaug doar că am 
protestat (contestat, n.m.) decizia, iar la îndemnul de a-mi găsi 
un “mandatar” am replicat că actele ștampilate de instituții 
românești, anexate cererii, ar valora mai mult decât orice 
altceva. 
Ar fi  fost inutil să încerc a convinge funcționarii de stat că am 
publicat cărți despre experiența supraviețuirii mele, traduse în 
multe limbi, existente și în bibliotecile Patriei. Nici că viteza de 
transfer în lumea de apoi a ultimilor supraviețuitori este vizibil 
superioară ritmului de rezolvare a cererilor de despăgubire de 
către autoritățile române. Trebuia să recunosc, de fapt, că era o 
situație apăsătoare, dar evident favorabilă bugetului țării. 
Neinformat asupra vreunui efect pozitiv al vizitei domnului 

Meleșcanu în Țara Sfântă privind despăgubirile și nici 
asupra acțiunilor  concrete ale “atașatului”, onorat cu sacra 
misiune de a dezlega nodul otrăvit, am decis să cer sfatul unor 
israelieni-români care s-au confruntat,  bănuiam, cu situații 
similare, avute în vedere de autoritățile de la Ierusalim  care 
l-au abordat pe ministrul român în delicata daraveră.
Un prieten, fost coleg de banca la liceul din Suceava, s-a 
oferit să semneze o Procură care să dovedească vilegiatura 
noastră comună la Moghilev și în alte stațiuni  de 
exterminare din perioada de aur a războiului sfânt care ne-a 
marcat copilăria.
Norocul a început, imediat apoi, să mă favorizeze:  un alt 
fost coleg , de data asta de facultate și locuind în București, 
deși fără nicio tangență cu necazurile “poporului ales”, a 
acceptat să-mi fi e mandatar în fața autorităților.
Procura de îndreptățire am semnat-o la consulatul român 
din NY și am trimis-o la București. În felul acesta am 
completat ceea ce eram convins că ar fi  un ultim pas 
rapid  spre izbăvire.
Colegul meu caritabil s-a prezentat pe 6.06.2018 la Ofi ciul 
de Pensii al sectorului 3 București și a depus Dosarul, 
reformat cf. cerințelor Legii.
Curând, pe 4.07.2018, Arhivele din Suceava au informat 
posteritatea că numele meu nu fi gurează printre prigoniți. 
Cum este posibil? Mai simplu decât ne-am închipui cu biata 
noastră imaginație imperfectă: Comunitatea evreilor din 
Suceava m-a informat, în urmă investigațiilor, că nu există 
în fosta cetate de scaun a lui Ștefan, o arhivă a deportării în 
Transnistria.
Când a revenit, în septembrie 2018, să se informeze de soarta 
întineritului Dosar, care necesită răspuns ofi cial după o luna 
de la depunere (adică, iulie 2018), a afl at că funcționara care 
avea grijă de actele potențialului despăgubit, s-a transferat 
la …Agricultură, și cea care o înlocuia nu absolvise încă 
stagiul de acomodare cu primejdiile documentelor orfane.
Nu dețin încă un răspuns fi nal la îndelung fermentata 
încercare.
Dar cine a supraviețuit odată coșmarului ar putea supraviețui 
și vodevilului de după.
18 sept, NY                                          ./.
Norman Manea, prof. emeritus, Bard College, NY, 18 
sept 2018
Decorat cu Steaua României “  

Adaug o meditație : E deja proverbială relatarea făcută 
de Norman Manea, în volumul Despre clovni: dictatorul 
şi artistul (Biblioteca Apostrof, Cluj, 1997, p. 34), a 
dialogului purtat cu un intelectual american ce cunoştea 
bine România şi care mărturisea că ceea ce l-a surprins la 

ţara noastră este Relaţia dintre oamenii buni şi oamenii 
răi (defi niţi astfel din punctul de vedere al raportării la 
totalitarism): „nicăieri, parcă, prăpastia dintre oamenii 
buni şi cei răi, mai mult decât atât, dintre oamenii dedicaţi 
Binelui şi cei slujind Răul, nu pare mai mare. Dar…
cooperează. Nicăieri conlucrarea nu este mai ciudată, 
mai de neînţeles”. (Poate că vizitarea şi viziunea Marelui 
Diavol din Pridvorul Patriarhiei de la Bucureşti – atribuită 
de Mircea Vulcănescu, dar şi de alţi critici, lui Nae Ionescu 
– ne oferă una din aceste perspective localiste demonizante 
şi totuşi atât de comune în spaţiul românesc…)
Această uimire, descrisă cu acribie de autor, defi neşte 
de fapt perplexitatea civilizaţiei occidentale – prin 
reprezentanţii ei cei mai lucizi şi informaţi – în faţa 
cinismului societăţilor comunizate şi a relativismului 
amnezic post-totalitar din Est, în particular din România.
Conlucrarea la care se face referire, lovită de bizarerie şi 
de imoralitate, sau măcar de amoralitate, pare să atingă 
apogeul la nivelul intelectualităţii (cu atât mai mult al 
intelectualităţii implicate în viaţa publică şi în gestiunea 
binelui public), unde generează şi consecinţele cele mai 
nocive, pentru că intelectualitatea furnizează societăţii 
modele ideologice şi culturale, dar şi paradigme social-
politice. Intelectualitatea are vizibilitatea cea mai 
importantă în societatea cunoaşterii, iar devierile ei, ca 
şi devianţa legăturilor cu etica şi cu morala, precum şi 
imoralitatea sau amoralitatea intelectualilor angrenaţi 
în gestiunea puterii, toate acestea conduc la posibile 
catastrofe colective. 
Cum în cei şaptezeci şi cinci de ani de viaţă autorul s-a 
suprasaturat atât de memoria deportării în Transnistria 
(căreia i-a supravieţuit în mod miraculos) cât şi de 
memoria domiciliului forţat al familiei sale în Gulagul 
comunist, ambele memorii fi ind neîncetat asezonate 
cu puseurile antisemite ale diverselor etape aparţinând 
naţionalismului xenofob soft din România, opera lui 
este străbătută – precum o uriaşă partitură simfonică –, 
de o textură de ritmuri, personaje, teme, evocări, fi cţiuni, 
identifi cări şi abordări fi losofi ce ale Răului. Drumurile 
celor două memorii antitotalitare tipic est-europene 
ale autorului insomniac se întreţes pe un cortex orfan 
de umanitate al omului universal ce se vede părăsit de 
condiţia umană. Iată, însă, că viața autorului continuă să 
fi e un CALVAR…
...Dintr-un trecut nu prea îndepărtat, îmi amintesc o 
altă scrisoare, unde distinsul Norman Manea îmi scria: 
“Draga mea, Mulțumesc mult pentru afectuosul elogiu. 
În ciuda ostilității persistente în comunitatea literară 
suceveană, păstrez amintiri dragi și de neclintit din orașul 

http://europalibera.org/
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Înregistrarea electronică în Programul Diversity Visa al Statelor Unite a început miercuri 3 octombrie 2018 la 
19:00 (ora României). Va rămâne disponibilă până marți 6 noiembrie 2018 la 19:00 (ora României).
Pentru a participa în programul din acest an, puteţi să accesaţi pagina de internet a Departamentului de Stat 
www.dvlottery.state.gov   în cursul perioadei de înregistrare. Acolo veţi găsi formularul de participare (E-DV) 
şi informaţiile complete pentru a trimite cererea dvs. de înregistrare.
De asemenea, informaţii despre program pot fi  găsite accesând site-ul Ambasadei SUA în România: 
https://ro.usembassy.gov/ro/programul-loteria-vizelor-dv-2020/

Actualitate 11

Guvernatorul statului Mississippi a onorat Centenarul Marii 
Uniri prin emiterea unei proclamații de felicitare

 

 Guvernatorul statului Mississippi, Phil Bryant, a emis o proclamație de felicitare 
a României, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, în care se arată că, la 1 
decembrie 1918, “Marea Unire a românilor a condus la consolidarea unui stat modern, 
inspirat de principiile libertății, democrației, libertății economice și progresului social”.

În document sunt menționate legăturile strânse dintre România și Statele Unite ale 
Americii, cele două țări împărtășind “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”. Guvernatorul 
Phil Bryant felicită România, poporul român și comunitatea româno-americană și îi 
încurajează pe toți locuitorii statului Mississippi să se alăture sărbătoririi Centenarului.    

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a 
salutat Proclamația statului Mississippi, arătând că ţara noastră este profund onorată de 
mesajul transmis de guvernatorul Phil Bryant. “Gestul guvernatorului statului Mississippi 
onorează România și momentul crucial al istoriei noastre, Marea Unire de la 1918. Nu 
trebuie să uităm că, fără rolul major jucat de preşedintelui american Woodrow Wilson, în 
urmă cu 100 de ani, Marea Unire nu ar fi  putut avea loc. Iată că legăturile dintre România 
și Statele Unite sunt vechi și puternice. România a crezut de la început în modelul 
democraţiei liberale occidentale, de aceea drumul țării noastre este unul de succes”, a 
declarat George Cristian Maior.

Informații suplimentare:  Statul Mississippi a devenit al douăzecilea stat care 
a aderat la Statele Unite ale Americii, în 1817. Statul a fost numit după râul Mississippi, 
care îl străbate. În 1963, la Centrul Medical al Universității Mississippi, a avut loc primul 
transplant de plămân uman din lume, iar în 1964 a avut loc primul transplant de inimă din 
lume. Genul muzical blues a apărut în zona deltei râului Mississippi, în stat născându-se 
muzicieni celebri ai genului, printre care B.B. King, John Lee Hooker sau Mississippi John 
Hurt. Scriitorul Mark Twain a avut o afecțiune specială pentru râul Mississippi, situând des 
acțiunea din multe dintre romanele sale, în zonă.

 Ambasada României în Statele Unite ale Americii / 11 octombrie 2018

 Începând de luni, 15 octombrie 2018, s-a deschis 
Consulatul General al României la Miami

natal, începând cu sfânta Maria Varasciuc, care s-a luptat să 
ne însoțească în deportarea în Transnistria... Recent am evocat 
într-un interviu la Leipzig fi gura memorabilă și prea puțin  
memorată a lui Traian Popovici, absolvent și el, ca și noi, al 
liceului Ștefan cel Mare, primarul erou al Cernăuțiului. Mă 
bucur să te includ în această prețioasă galerie a orașului nostru.
Cu tot dragul,
NORMAN MANEA”

ANGELA FURTUNĂ   /  Septembrie – Octombrie 2018

calea cea îngustă, care ne deschide orizonturile frumuseții 
cerești chiar aici pe pământ. Însă, cei care au ales cale cea 
largă, deși ei spun că sunt liberi, ei merg în lanțuri pe calea 
ce duce la pierzare, distrugere și deznădejde. Cât despre 
noi, pe calea cea îngustă, suntem liberi de robia oricărui 
păcat, liberi de condamnare, liberi de frică și blestem, 
avem bucurie și pace și ne îndreptăm spre viața veșnică, 
alături de Acela care și-a dat viața pentru noi. Cei care 
fac voia lui Dumnezeu, vor trăi și vor fi  gata să moară, 
dacă trebuie, pentru Domnul care este Autoritatea 
supremă în viața lor. Unii creștini, chiar în zilele noastre, 

sunt martirizați pentru că nu vor să iasă din voia lui 
Dumnezeu. Îmi închipui că aceștia, la fel ca martirul 
Ștefan, au onoarea să Îl vadă pe Domnul Isus stând în 
picioare și așteptându-i în slava Sa.  Încă ne bucurăm 
de libertate, deși persecuția creștinilor își arată colții 
și pe pământul Americii. Dar, orice ar aduce ziua de 
mâine, pentru tine sau peste mine, rugăciunea mea este 
să alegem voia Domnului și să ne încurajăm unii pe 
alții la ascultare. Haideți să Îi dăm Domnului ascultarea 
noastră și să ne bucurăm de înmulțirea belșugului de 
har și binecuvântare, pe care El o va aduce peste noi.

Va continua. 
MARINELA BUZAS marybuzas@yahoo.com  

Un alt 9 octombrie ...
 (continuare din pagina 10)

IDENTITATE
 (continuare din pagina 8)

Începând de luni, 15 octombrie 2018, s-a deschis Consulatul General al României la Miami, Florida. 
Consulatul poate primi și procesa cererile de servicii consulare destinate cetățenilor români cu reședința 
sau domiciliul în aria de jurisdicție a ofi ciului consular, circumscripția consulară fi ind formată din 
statele Alabama, Florida, Louisiana, Georgia, Mississippi, Texas, insulele si Teritoriile SUA din 
Oceanul Atlantic și Marea Caraibilor (Puerto Rico și Insulele Virgine Americane).

Sediul Consulatului general al României la Miami se afl ă la adresa: 1101 Brickell Avenue, suite 
N600, Miami, FL 33131, alte coordonate de contact fi ind: pagina de internet: http://miami.mae.
ro; telefoane informații consulare pentru cetățenii români (Call Center - București): +1.305.763.8714 
și  +1.305.763.8874; adresă unică de e-mail pentru solicitarea de informații consulare: contact@
informatiiconsulare.ro (în cererea de informații trebuie precizat orașul și statul american de domiciliu 
sau rezidență, pentru a primi informații consulare specifi ce în funcție de zona geografi că).

Telefon exclusiv pentru cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie difi cilă, specială, cu caracter de 
urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar): 
+1.305.766.7249 (la acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare).

Serviciile consulare se realizează numai cu programarea prealabilă, după validarea cererii în sistemul 
SIMISC (Sistem Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetăţeni), prin 
accesarea portalului www.econsulat.ro. Informații privind modul de folosire al portalului www.
econsulat.ro pot fi  găsite la adresa: https://miami.mae.ro/node/520. 

Arborarea drapelului național al României în fața sediului Consulatului General 
al României la Miami

https://ro.usembassy.gov/ro/programul-loteria-vizelor-dv-2020/
mailto:marybuzas@yahoo.com
http://miami.mae/
http://informatiiconsulare.ro/
http://www.econsulat.ro/
http://econsulat.ro/
https://miami.mae.ro/node/520
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de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com

De la stânga la dreapta: Teodor Magda - Pastor Bis. Betezda; Călin Buzaș  - Pastor Bis. Baptistă 
Vancouver; Marinela Buzaș  - Editor, RomanianTimes; George Horga - Vicepreședinte al Romanian 
American Society; Nelu Ciorba - Director Coordonator al RomanianTimes; Marius Marin - 
Președintele Centrului Cultural Român; Avram Berghiano - Pastor Bis. Agape; Gheorghe Radu 
- Pastor Bis. Betezda;  Gabriel Agoston - Preot Bis. Ortodoxă Sfânta Maria Portland;  Daniel 
Ciobanu - Pastor Bis. Adventistă Portland, Membru în board-ul Centrului Cultural Român.

URMĂTOAREA ÎNTÂLNIRE: LUNI 29 OCTOMBRIE 2018 - 1 PM - la adresa: 10200 SW 
Nimbus Avenue, Suite G5, Portland, OR 97223 

1. Defi nitivarea programului din 1 decembrie;
2. Prezentarea video clip: Lumea fără România
3. Prezentarea pe scurt al evenimentului (Power Point)
4. Defi nitivarea bugetului ($13,000) și posibilitățile de acoperire.

Pentru a fi  la curent cu deciziile luate vă rugăm să contactați pastorul, preotul bisericii la care 
mergeți ori redacția RomanianTimes.

100 de ani de la Marea Unire
Întâlnire 15 Octombrie 2018 în vederea pregătirii Sărbătorii Centenarului României  - 1 Decembrie 2018 ora 6 PM

(continuare  din pagina 5)
Procesul de Confi rmare a Judecătorului Bre�  Kavanaugh

ei. Sunt bani mulți, dar bani murdari, iar democrații care au stat în spatele ei s-au făcut 
de râs.
 Oare democrații americani au învățat ceva? Dar oameni de rând care învinuiesc 
pe alții fără dovezi nu-și dau seama că ziua socotelilor oricum va veni și pentru ei.

VOTUL TĂU  CONTEAZĂ!
 Una din întrebările pe care ni le pune la obținerea cetățeniei americane este: De ce 
vrei să te faci cetățean american. Și unul din răspunsurile corecte este: Ca să votez. Și este 
adevărat. Ziua de votare pentru America este 6 Noiembrie 2018. Până în seara zilei de 5 
noiembrie, buletinele de vot trebuie să ajungă la cutiile secțiilor de votare. VOTUL TĂU  
CONTEAZĂ!  
 Vă prezint mai jos un ghid de orientare pentru votare, în America. Pentru ușurință 
îl transcriu în engleză:
1. Education: Supports savings tax deductions for private tuition;
2. Unions: Opposes mandatory union dues for employment;
3. Taxes: Opposes tax increases;
4. Abortion funding: Opposes use of tax dollars for abortion;
5. Life: Supports restricting abortion with exception for rape, incest and life of the 
mother;
6. Parent Rights: Supports parent notifi cation of minor receiving “health services”;

7. Religion: Supports religious exception for purposes of faith and conscience;
8. Crime: Supports mandatory minimum sentences for violent crimes against persons. 

Asigurare medicală suplimentară gratuită sau la preț mic

 După mai multe căutări și consultându-mă cu prieteni / colaboratori din Chicago 
și Los Angeles, am găsit că la nivel de SUA există în fi ecare județ (county) companii care 
oferă asigurare medicală suplementară gratis pentru sănătate în general și sub 30 
dolari pe lună pe persoană, dacă se adaogă asigurare pentru dentist și vedere. 
 În America, cu trei luni înainte de a împlini vârsta de 65 de ani, trebuie să ceri 
la Social Security Administration pe internet sau centru local Medicare Health Insurance 
Part A (Hospital Benefi ts Only). Dacă ai asigurarea din altă parte, nu trebuie să ceri Part 
B, care este Asigurarea Medicală (Medical Insurance). Din experiența trăită de cei mai 
mulți pe lângă Part B ai nevoie de o asigurare suplimentară. Aceasta se poate obține 
sunând la 855.522.8896, cerând Advantage HMO insurance options și te dirijează la 
un birou din județul (county) în care locuiești. Pentru asigurare suplimentară medicală 
generală această asigurare nu costă nimic. Dacă vrei Dental și Vision este sub $30 
pe lună de persoană. 
 VĂ INFORMĂM CĂ ROMANIANTIMES NU ARE ABSOLUT NIMIC 
DE A FACE CU ACEASTĂ AFACERE. NU-I CUNOAȘTEM ȘI NU NE CUNOSC. 
CE VĂ TRANSMITEM ESTE PENTRU INFORMARE NUMAI.
  Pentru detalii de asigurare medicală pentru perioada de pensie puteți accesa ssa.gov

The mandatory dementia training that direct care staff need to complete for House Bill 3359 is now available. 

The House Bill was passed into law in 2017 by Oregon Legislative Assembly. This is the only 2 hour training that is approved for this 
mandatory dementia training. Below are the times, dates & locations of these trainings.  
All Providers, Resident Managers, Floating Resident Managers, Caregivers & Shift Caregivers need to take this class. 
Please send us an email at  iacha@iacha.org  to give us the date, location & number of people attending.

Approved Tri-County Mandatory Dementia Training

Gateway Elks Lodge
16321 SE Stark St
Portland, OR 97233

October 23rd 6pm-8-pm
October 30th 6pm-8pm
November 13th 6pm-8pm
December 11th 6pm-8pm

 
Beaverton Elks Lodge
3464 SW 106th Ave
Beaverton, OR 97005

November 7th 6pm-8pm
December 5th 6pm-8pm

 
Providence Willamette Falls Community Center
519 15th St
Oregon City, OR 97045

November 20th 6pm-8pm
December 6th 6pm-8pm
 

Free for members, or just $25 for non-members, 2 CEU’S approved as well as the mandatory dementia requirement. Payment at the door.
IACHA Team

mailto:amerotim@yahoo.com
http://deafacecuaceastaafacere.nu/
mailto:iacha@iacha.org
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Pagină realizată de Marcel Urs

Brett Kavanaugh, moment istoric pentru Curtea 
Supremă a Statelor Unite

Pe data de 6 octombrie, Brett Kavanaough a fost confi rmat ca noul membru al Curții Supreme 
a Statelor Unite de către Senatul SUA cu un vot de 50 pentru și 48 împotrivă. Cei 50 de senatori, 
majoritatea republicani au votat pentru confi rmarea noului judecător al Curții Supreme. Cei 48 
de senatori împotrivă, au fost majoritatea democrați. Judecătorul Kavanaugh este considerat 
mai conservator decât judecătorul pe care îl va înlocui, Anthony M. Kennedy.

Cele mai multe numiri ale Curții Supreme au fost într-un fel inconsecvente. Un conservator 
a înlocuit un conservator, un liberal a înlocuit un liberal, iar direcția de bază a instanței era 
neschimbată.

Confi rmarea noului judecător este istorică prin faptul că înlocuiește un judecător “swing” 
(care vota sau lua decizii conservatoare sau liberale), cu un vot mult mai conservator decât al 
judecătorului Kennedy, înclinând astfel Curtea Supremă mai mult spre dreapta.

Ultima dată când Curtea Supremă a Statelor Unite a avut această confi gurație, cu 5 judecători de 
dreapta și 4 de stânga, a fost cu 80 de ani în urmă. Dacă șeful Curții Supreme Roberts, considerat 
de dreapta, își asumă această poziție, el va conduce o majoritate conservatoare solidă de cinci 
membri, care va restricționa cel mai probabil accesul la avort, va limita utilizarea deciziilor 
conștiente de rasă în domenii precum admiterea în facultăți, drepturile la vot, regulamentele cu 
privire la fi nanțarea campaniile politice și o atenție mai mărită asupra religiei în viața publică.

Judecătorul Kennedy, un conservator moderat, numit de președintele Ronald Reagan,în 
instanță a jucat rol dublu ani de zile. Judecătorul Kennedy a votat uneori cu aripa liberală 
a tribunalului pe probleme precum avortul, acțiunea afi rmativă, drepturile homosexualilor 
și pedeapsa cu moartea.

Judecătorul Kennedy și Judecătorul-șef Roberts se afl au pe partea opusă a 51 de decizii ale 
curții supreme în care Judecătorul Kennedy s-a alăturat liberalilor curții, potrivit datelor 
colectate de Lee Epstein și Andrew D. Martin de la Universitatea Washington din St. 
Louis și Kevin Quinn de la Universitatea din Michigan. Toate aceste decizii judiciare sunt 
acum în pericol, a precizat profesorul Epstein.

Numai una din cele cinci audieri de confi rmare a Curții Supreme anterioare s-a referit la un 
candidat care va continua să schimbe echilibrul ideologic al instanței. A fost cu câțiva ani în 
urmă și a condus direct la decizia Citizens United privind fi nanțarea campaniilor electorale.

În această schimbare în instanță, judecătorul Samuel A. Alito Jr. a înlocuit cea mai moderată 
judecătoare Sandra Day O’Connor. Așadar, Kennedy a rămas singurul judecător în centrul 
ideologic al instanței.

Judecătorul Alito s-a alăturat opiniei majoritare a Judecătorului Kennedy în 2010 în decizia 
Curții Supreme de 5 la 4 în procesul Citizens United, care a anulat o parte a unui aviz al 
Judecătoarei O’Connor din 2003. Judecătorul Alito s-a alăturat, de asemenea, avizului majoritar 
al Judecătorului Kennedy în 2007, în altă decizie de 5 la 4, care susținea Actul de interzicere a 
avortului parțial. Cu șapte ani mai devreme, Curtea Supremă a anulat o lege a Statului Nebraska 
foarte asemănătoare, cu a judecătoarei O’Connor în partea majorității.

Diferențele dintre Judecătoarea O’Connor și Judecătorul Kennedy sunt nesemnifi cative în 
comparație cu cele dintre Judecătorul Kennedy și Roberts. Aceștia se afl au la poli opuși în 
cazurile schimbărilor climatice, drepturile persoanelor reținute la Guantánamo Bay, Cuba, 
dacă pedeapsa cu moartea se aplică pentru violul copiilor, supra aglomerarea închisorilor, viața 
fără eliberare condiționată pentru infractori minori și drepturile homosexualilor.

“Plecarea judecătorului Kennedy conduce la schimbări mult mai dramatice în instanță decât 
la plecarea judecătoarei O’Connor”, a declarat Irv Gornstein, director executiv al Institutului 

Curții Supreme de la Universitatea Georgetown.

Datele științifi ce despre modelele de vot ale judecătorilor Curții Supreme,  confi rmă această 
analiză. “Schimbarea centrului de la Kennedy la Roberts este probabil mult mai importantă decât 
schimbarea din 2006 de la O’Connor la Kennedy”, a spus profesorul Epstein. “O’Connor și 
Kennedy erau mult mai apropiați, din punct de vedere ideologic, decât Roberts și Kennedy.”

În schimb, celelalte numiri din 2005 nu au modifi cat direcția de bază a instanței. Înlocuirea 
șefului judecătorului Roberts a judecătorului șef William H. Rehnquist și înlocuitorul 
Judecătorului Neil M. Gorsuch a Judecătorului Antonin Scalia a înlocuit conservatorii cu 
conservatori. Înlocuirea Judecătoarei Sonia Sotomayor a Judecătorului David H. Souter și 
înlocuirea Judecătoarei Elena Kagan de Judecătorul John Paul Stevens au înlocuit liberali 
cu liberali.

În timp ce șeful Curții Supreme, Roberts, în vârstă de 63 de ani, ar reprezenta o schimbare 
bruscă în ceea ce privește echilibrul justițiar, aceasta nu înseamnă că acesta va face un 
salt brusc spre dreapta. Șeful Curții Supreme Roberts este, în general, înclinat să se mute 
în trepte incrementale și îi pasă de legitimitatea și prestigiul Curții Supreme. “Este un 
cutremur pentru sistemul juridic atunci când eliminați un precedent”, a spus el la audierile 
sale de confi rmare din 2005.

Acest lucru nu l-a împiedicat să se alăture unei decizii din iunie 2018 care a anulat o decizie 
judiciară de 40 de ani, dând o lovitură puternică organizațiilor sindicale publice. În general, totuși, 
cel mai probabil  ca Curtea Supremă să se deplaseze constant la dreapta în pași măsurați.

“M-aș mira dacă vreunul dintre cazurile legate de acțiunea afi rmativă, avortul, căsătoria între 
persoane de același sex sau pedeapsa cu moartea ar fi  neclintite”, a spus profesorul Gornstein. 
“Dar nu mă va surprinde deloc dacă instanța nu va susține niciodată un alt plan de acțiune 
afi rmativă, nu va găsi o altă restricție privind avortul pentru a impune o povară excesivă, nu va 
extinde drepturile homosexualilor și lesbienelor dincolo de locul în care se afl ă acum și nu se 
va extinde categoria persoanelor care nu pot primi pedeapsa cu moartea.”

În anul 2016, în procesul Health All Woman’s Health vs. Hellerstedt, judecătorul Kennedy 
s-a alăturat celor patru liberali ai curții pentru a elimina părți din legea statului Texas care 
ar fi  redus drastic numărul de clinici de avort în stat, lăsându-le doar în cele mai mari zone 
metropolitane.

În același an, el a scris avizul majoritar de la Fisher v. University of Texas, susținând un program 
de recunoaștere a raselor la universitatea de stat emblematică.

Ambele decizii ar fi  avut cu siguranță direcție diferită dacă judecătorul Gorsuch, primul candidat 
al domnului Trump și judecătorul Kavanaugh ar fi  fost în instanță.

“Jurisprudența instanței privind acțiunea afi rmativă și avortul a fost administrată de multe ori”, 
a spus profesorul Driver. 

Judecătorul Kavanaugh are 53 de ani. Prin alăturarea lui la Curtea Supremă, cel mai probabil va 
servi timp de zeci de ani. Opiniile sale se pot schimba. Alte persoane nominate de  republicani, 
printre care Judecătorul Stevens și Souter, au deviat în timp spre stânga. Chiar și șeful Curții 
Supreme, Roberts, într-o rată scăzută de raportul său conservator, a votat cu liberalii curții în 
două cazuri, salvând aspecte ale legii îngrijirii medicale a lui Obama (Obamacare).

Dar recruții recenți nu și-au dezamăgit aproape niciodată susținătorii, iar judecătorul Kavanaugh 
nu va fi  o excepție.

Cu 13 ani în urmă, performanța șefului lui Roberts la audierile sale de confi rmare a fost atât de 
lină încât l-a uimit pe senatorul Richard J. Durbin, democratul din Illinois, care fost surprins de 
o performanță atât de remarcabilă de către un candidat juridic.

Noua confi gurație a Curții Supreme a Statelor Unite este: Șeful Curții Supreme John G. 
Roberts, Jr.,  Clarence Thomas; Ruth Bader Ginsburg; Stephen G. Breyer; Samuel A. Alito, Jr; 
Sonia Sotomayor; Elena Kagan; Neil M. Gorsuch; Brett M. Kavanaugh.

http://inconsecvente.un/
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Pagină realizată de Marian Petruța
e-mail: vreausaintreb@yahoo.com

Un jurnalist român fi nalist la Maratonul de la Chicago 2018

Printre cei aproximativ 40,000 de alergători prezenți și-n 
acest an la Maratonul de la Chicago, s-a numărat și fostul 
sportiv de performanță Virgil Monel Sabou, devenit între 
timp jurnalist sportiv, acesta alergând pentru o cauză 
nobilă. Detalii despre cum a reușit să termine cei 42 de 
kilometri și să treacă linia de sosire, în ciuda accidentării, 
într-un interviu în exclusivitate. 

Cum de ai decis să participi la maratonul de la 
Chicago? 

Participarea mea la Chicago Marathon o consider ca 
fi ind fi rească. Am mai alergat în urmă cu 10 ani, iar anul 
trecut am ajuns din România la Chicago, după patru ani 
de la ultima vizită aici, cu doar trei sau patru zile înainte 
de cursă. Atunci nu am putut alerga, dar mi-am propus să 
alerg anula cesta. 

Anul trecut a fost prima oară când am participat ca și 
spectator la maratonul din Chicago și mi-am reamintit cu 
plăcere de cursa din 2008, cursă pe care am terminat-o 
atunci pe locul 27 cu un rezultat de 2 ore, 28 de minute 
și 11 secunde. Acel rezultat reprezintă cea mai bună 
performanță a mea pe distanța maratonului și mi-am dorit 
să o îmbunătățesc anul acesta. Din păcate nu a fost să 
fi e din cauza accidentărilor cu care m-am confruntat pe 
parcursul acestui an.

Care a fost cauza pentru care ai alergat? 

Am alergat pentru bolnavii de cancer și lupta împotriva 
cancerului. Pentru această cauză am alergat și în urmă cu 
10 ani aici la Chicago și am vrut să se reediteze totul. În 
viață am fost ajutat în anumite momente de mulți oameni, 
iar acum a fost unul din momentele în care mi-am zis că 
este cazul să ajut și eu. Sper că suma pe care am reușit să o 
adun din donații cu ajutorul prietenilor să facă tratamentul 
mai ușor pentru cei afl ați în suferință.

Ce legătură ai cu sportul? 

(zâmbește) Aș putea să spun că fac acest lucru de o viață. 
De mic copil mi-am dorit să fac fotbal. Am mers la câteva 
antrenamente dar am realizat că nu am înclinații spre acest 
sport și am renunțat. 

Am încercat apoi tenisul de câmp, dar am rupt 3 sau 4 
rachete (de Reghin, din lemn) și am renunțat la acest sport 
costisitor.

Am trecut la atletism, în 1991, deoarece fratele meu mai 
mare a practicat și el acest sport. Încă de la începuturi 
m-am descurcat destul de bine și cum prima medalie a 
venit destul de repede, cu echipa la campionatul național 
de cros, mi-am zis că acesta este sportul care mi se 
potrivește cel mai bine, și cred că nu m-am înșelat.

Au urmat alte zeci de medalii, iar în 1995 a venit și prima 
convocare la lotul național. Am reușit de-a lungul carierei 
să obțin clasări pe podium la campionatele naționale și 
balcanice, iar cea mai mare realizare a carierei o reprezintă 
medalia de bronz cucerită cu echipa de juniori a României 
la Campionatul European de Cros din anul 1997 de la 
Oeiras – Portugalia.

În 2001 am alergat primul maraton din viața mea, la 
Zalău, în cadrul Campionatului Național de Maraton. 
Atunci am reușit să cuceresc titlul național la categoria de 
vârstă tineret (sub 23 de ani).

Din 2007 am devenit și antrenor, iar unul din sportivii 
antrenați de mine, Sorin Mîneran din Arad, a cucerit titlul 
național, în proba de maraton, de 4 ori și este campionul 
ultimelor două ediții, iar duminică, 14 octombrie sper să-l 
cucerească pe cel de-al V-lea.

Cât de greu a fost traseul având în vedere forma în 
care erai? 

Duminică în cadrul maratonului de la Chicago am alergat 
foarte slab. Niciodată nu am alergat un timp așa modest, 
dar la fi nal cursei am fost mai fericit ca niciodată. Am 
alergat accidentat și sincer își spun nu am crezut că o să 
pot să fi u prezent la startul acestei curse. În cele din urmă 
m-am prezentat la start și m-am rugat lui Dumnezeu să 
facă o minune și să îmi ajute să duc cursa până la fi nal.

Am început bine, pe un ritm care îmi permitea să obțin un 
rezultat de 2 ore și 35 de minute. Din păcate, după numai 
4 kilometri au reapărut durerile la mușchii coapsei de la 
piciorul drept și a trebuit să reduc mult ritmul.

După kilometrul 6 durerile s-au acutizat și am vrut să mă 
opresc, dar am strâns din dinți și mi-am zis: durerea mea 
este infi nit mai mica decât cea a bolnavilor de cancer 
care fac chimioterapie. M-am gândit, de asemenea, la 
faptul că probabil unii din prietenii care au donat bani 
pentru această cauză ar fi  dezamăgiți de un eventual 
abandon. Și eu aș fi  fost foarte dezamăgit.

Exceptând durerile pe care le-am acuzat pot spune că 
traseul de aici este un traseu abordabil pentru a realiza 
un rezultat bun. Vremea a fost foarte bună. Chiar dacă 
a plouat puțin pot spune că a fost o zi ideală pentru a 
înregistra o mare performanță, iar acest lucru a fost 
demonstrat de vedeta competiției, britanicul Mo Farah 
care a înregistrat un nou record al țării sale dar și al 
Europei.

Cum a fost să te întâlnești cu campioana din 2004 
la Chicago și 2008 la Olimpiada de la Beijing, 
Constantina Diță? 

Cu numai câteva zile înainte de concurs Constantina 
mi-a scris un mesaj în care mi-a spus că ne vedem la 
Chicago. M-am bucurat mult când m-a anunțat că vine 
aici. Mă cunosc cu Constantina Diță de cel puțin 25 
de ani. Ne-am cunoscut în cantonament la Băile Felix. 
Ulterior am fost colegi la lotul national și am participat și 
la câteva competiții împreună: Campionate Balcanice de 
Cros și Campionatul Mondial de Cros de la Marakech 
– Maroc.

Pușa, așa îi spunem noi, a rămas aceeași persoană 
modestă pe care am cunoscut-o în urmă cu 25 de ani. A 
fost o plăcere să o revăd și să ne reamintim momentele 
plăcute trăite în cantonamente și la competiții.

Cu o seară înainte de concurs m-a sfătuit să nu forțez 
piciorul dacă o să am dureri mari, dar nu am ascultat-o și 
mă bucur că nu am făcut-o. (zâmbește)

Povestește puțin despre activitatea ta jurnalistica, 
cum ai ajuns om de presă?

Am ajuns să lucrez în presă întâmplător. Un prieten,pe 
numele lui Vasile, mi-a spus că un ziar local din Zalău 
caută redactor sportiv. Mi-am depus un CV și în scurt 
timp am fost chemat pentru o perioadă de probă. Fiind 
absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din 
cadrul Universității Babes Bolyai din Cluj-Napoca nu 
am avut probleme cu termenii și pot spune că mă pricep 
la sport. Cum era vorba de un ziar local și eu eram sportiv 
de performanță știam toată mișcarea sportivă din Zalău 
și din județul Sălaj, așa că nu mi-a fost greu să îmi găsesc 
subiecte. După numai 3 zile scurse din perioada de probă 
patroana ziarului mi-a spus că perioada s-a scurtat și sunt 
angajat. Ulterior am ajuns să fac televiziune. Am debutat 
în televiziune la Focus TV, apoi am lucrat la Sălăjeanul 
TV, iar în fi nal am ajuns la postul regional - ”Regio TV”. 
Indiferent de ziarul sau televiziunea la care am lucrat am 
colaborat în permanență cu Sportul Sălăjean, unul din 
cele mai bune ziare din România. Cu Sportul Sălăjean 
colaborez și acum și mă bucur că pot face parte din 
echipa respectivului săptămânal de sport.

Monel a mai avut și alte câteva clasări în ultima perioadă 
de când stă la Chicago:

”The Glo Run Night Race” (10 km) – (14 iulie) locul 1 
general și locul 1 categoria 35-39 de ani.

BTN – 10 k (12 august) – locul 21 general și locul 1 
categoria 35-39 de ani

Chicago Halfmaraton (23 septembrie) locul 21 general 
și locul 2 categoria 35-39 de ani

mailto:vreausaintreb@yahoo.com
http://televiziune.am/
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Septembrie de aur la Sacramento

România din interiorul granițelor se întâlnește 
mereu cu cea de pretutindeni. Pentru că oriunde ar 
fi , românul simte și gândește românește. Am început 
luna Septembrie la Sacramento cu un remarcabil 
eveniment cultural și patriotic. La Sărbătoarea Marii 
Uniri din 3 Septembrie, oaspeți de seamă – Acad. 
Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române, 
istoricul Sebastian Doreanu și fi lozoful Octavian 
Gabor- ne-au înălțat sufl etele în prezentări pline de 
patriotism, rememorând miracolul unirii din 1918 dar 
și încurajându-ne să fi m păstrători și continuatori ai 
eroilor ce au clădit eternul edifi ciu al Patriei întregite. 
Apoi, la sfârșit de Septembrie, ne-am adunat cu mic 
cu mare la o nouă ediție a festivalului românesc, 
ajuns deja celebru atât în America cât și în România. 
Centenarul Unirii a fost și tema Festivalului care a 
adunat artiști de renume din România, America și 
gazdele din Sacramento.

Un reprezentant al celei de a doua generații de români 
în Diaspora românească din Sacramento, a purtat pe 
scenă un suman de o valoare inestimabilă - sumanul 
purtat de unul din delegații la Marea Adunare Națională 
de la Alba Iulia. Într-un moment de mare încărcătură 
emoțională, s-a creat o punte ce leagă generații.  Din 
rădăcinile eroilor Unirii de la 1918, iubirea de neam și 
limbă curge în tulpinile noilor ramuri, tinerii români 
din Diaspora.  

Filozoful Octavian Gabor a împărtășit din gândurile 
sale participanților la Festivalul din Sacramento.  
“Intr-unul dintre dialogurile sale, Menon, Platon 
pare a vorbi despre doua feluri de cunoastere. Prima 
cunoastere este manifestata in propozitii: a cunoaste 
ceva inseamna a fi  in stare sa defi nesti acel lucru, sa 
ii extragi esenta.  A doua, insa, nu este exprimata in 
propozitii pentru ca are loc in relatii. Diferenta se poate 
intelege in felul acesta: copilul nu isi defi neste mama 
in propozitii, ci o cunoaste hranindu-se din ea, spiritual 
si material. Relationarea copilului fata de mama il 
face sa o inteleaga si sa o recunoasca indiferent daca 
poate sa o descrie in propozitii: copilul isi ia mama 
in sufl et, la fel cum si mama il ia pe el in sufl etul 
ei, cunoscandu-se astfel prin participare. Un adult o 
poate descrie mult mai bine pe aceeasi femeie, dar 
cunoasterea adultului nu poate da seama de intelegerea 
copilului.L-am auzit odata pe domnul Ion Ungureanu, 
fost ministru al culturii la Chisinau, vorbind despre 
Eminescu. Dumnealui spunea ca Eminescu este iubit 
in Basarabia cu dragostea pe care o are mama pentru 
copil, o dragoste care nu intelege cand cineva spune 
ca odorul ei este rau sau ca a murit, pentru ca legatura 
dintre ea si copil merge dincolo de orice caracteristici 
care i-ar putea fi  atribuite copilului. Nu inseamna 
ca aceste caracteristici ar fi  false, ci mai degraba ca 
iubirea nu lucreaza cu asemena notiuni. Iubirea insasi 
este adevarul, si unicul lucru pe care mama il intelege 
este ca viata copilului ei este esentiala legat de a sa. 
Tot asftel, basarabenii il iubesc pe Eminescu pentru 
ca nu pot trai fara el, spunea Ungureanu, pentru ca 
datorita lui si limbii sale pot ramane ceea ce sunt, iar 
relatia lor cu Eminescu nu poate fi  afectata de orice 
presupozitii s-ar face in jurul mortii sale.Cred ca tot 

astfel ne “cunoastem” si noi tara. Pe de o parte, ii 
vedem neajunsurile, caracteristicile. Pe de alta parte, 
in cunoasterea prin iubire, neajunsurile acestea dispar, 
pentru ca ne dam seama ca nu putem fi  cine suntem 
fara ea. Si as spune ca nu putem fi  cine suntem fara ea 
pentru ca ea ne-a dat constelatia in care ne-am nascut 
si datorita careia simt ca sunt al dumneavoastra chiar 
daca ne-am vazut o singura data in viata. Conexiunea 
intre sufl ete care deja participa in aceeasi constelatie 
este relatia de iubire prin care fi ecare dintre noi ne 
cunoastem mai bine intru iubirea de casa.”  

Această iubire de acasa inimilor noastre - România ca 
limbă, trăire și ideal - va fi  tema concertului aniversar 
din 8 Decembrie când românii din Sacramento vor 
intra în Sărbătorile de iarnă, privind încă o dată la 
Marea Unire printr-un program artisitic prezentat de 
frații noștri de dincolo de Prut, după care ne vom uni 
-  reprezentanți din toate provinciile Marii Românii - 
într-un colind al Unirii de simțire românească, peste 
timp și spațiu, unul în credință și iubirea de patrie. 

Alina Jar

2018 Romanian Festival Sponsors

Rinnovo Group, our Platinum Sponsor many years 
in a row! Thank you Veronica and Dennis Socolean.
Biserica Ortodoxa Invierea Domnului, Preot Teodor 
Alin Girlonta, 1620 Bell St, Sacramento, CA 95825, 
Phone: (916) 375-9978
Consiliul Judetean Bihor,
Abigaila Budac, Diamond Oaks Residential Care, 
Roseville, CA, tel (916) 782-8177
Aerovali.express 
LiveStream by OutsideOnly TV http://www.
outsideonly.tv
DMB MUSIC, Bebe Mihu, Manager.
Refl ection Publishing - Publishing house, Editor: 
Ruxandra Vidu
ARA - American Romanian Academy of Arts 
and Sciences, Sacramento, CA, http://www.
americanromanianacademy.org 
Lavavideophoto - Slavic Buzey.
Attorney George Fogy- Swartz and Fogy Law 
group
Firebird Slavic (Russian) Restaurant, Romanian-
Russian cuisine, Carmichael. 
Dr. Maria Stefan DDS –Dental Offi ce, http://www.
stefandds.com/ 
Dr. Camelia Cifor, OAK LEAF DENTAL, http://
walnutwhitneydental.com/meet-dr-camelia-cifor.
html 
 “What’s Happenin’ Italian Ice” ! is coming back 
many years in the row as our sponsor.
Real Estate Broker Cornel Vancea
Napoca Sweets- homemade sweets.
Stanca and Amy-Monat hair products MONAT -  
MOdern (technology) + NATure. Premium quality 
haircare products. 
Dardi - Pouse Coffee shop, Fair Oaks.  
Ana-Maria Luminare@ Transylvanian Farmer 
- Natural, handmade bath and body products

Slavic - La Polenta D’oro CATERING & EVENTS! 
Victor-vinuri la Deluxe MD, Inc. Premium, quality wines and 
spirits from Republic of Moldova
Horen Mang AND Aaron Hodgkins - Real Estate. 
Destiny- arts and crafts (925) 878-2024.
Alain Ionescu serving the Romanian community as Alstate 
agent, translator and notary:  (916) 944 5090. 
ADRIAN BOGDAN  The Khamelia System is a business 
software bundle.
Cell Energy INC. Batteries for Everything! 
Virginia Voinea, owner of Virginia’s Collections, creative and 
original handmade items.
Emilia Borz –Bouquet Florist & Gifts.
Victor and Elli Children’s toys
Veronica, is the founder of PartyInaBox, handmade arts and 
crafts. 
Ioan Imbrisca

Choir). A cântat “Praise Him”. Înălțător! Dumnezeu își ia laude și din gura pruncilor! Trebuie 
“involvați”, ca să folosesc un termen americanizat. Apoi pastorul Dorin Druhora a înmânat 
câte o “apreciere” (tabletă) înaintașilor Convenției (Gabi Fazekas, Simi Timbuc, Petru 
Lascău, Luca Teodor, Cristi Ionescu, Florin Câmpean, Luigi Mițoi, Cornel Avram, Nicky 
Pop, Vasile Cînpean, Lazăr Gog și George Tivadar, fi ul lui Petru Tivadar (organizatorul 
primelor 12 convenții).
Timpul nu se poate lungi. Astfel pastorul Luigi Mițoi a redus la maxim din predică. Dar 
pastorii mari spun lucruri mari în cuvinte puține! A magnetizanți sala în câteva minute! 
“Boabele de nisip au forță doar împreună”, a menționat pastorul Bretaniei din Chicago! 
După ora 13, pastorii și șotiile au participat la un lunch festiv la Hotel Westin apoi la o 
fotografi e de grup! Pentru posteritate!
La ora 17 sala Auditorium fost plină din nou. Repet, Convenția a avut 600 de voluntari. 
280 de tineri s-au ocupat numai de muzică. Apoi ușieri, cei  care au vândut suveniruri, cărți, 

tricouri etc. Au urcat la amvon pentru prelegeri mai lungi sau mai scurte: Cornel Avram 
(președintele Pentecostal Union, Happy Valley), Petrică Lascău (Phoenix, care ne-a adus 
ca de obicei “zâmbete și suspine”), Florin Câmpean (Philadelphia Chicago), care a vorbit 
despre “Prieteni uniți ca frați”. “Eu nu am niciun dușman, ci numai prieteni confuzi!” La 
fi nalul serii a urcat pe scenă dr. Tim Hill, observator general în Church of God. A cântat 
excepțional. Voce de american autentic! (Nu am auzit în viața mea să cânte vreun pastor 
atât de frumos și de puternic!) Hill și-a prezentat noua sa carte (dar și pe cea a soției sale), 
a povestit cum s-a împrietenit cu penticostalii români în Israel, vizitând împreună cu cei 45 
de frați de-ai noștri Galileea, Ierusalimul etc. Pastorul din Cleveland, Tennesse, a predicat 
“Love - the Mark of Unity”. La fi nal a chemat poporul la umplere cu Duhul Sfânt! Au ieșit 
sute de persoane! 
Rev. Lazăr Gog a încheiat seara și Convenția 50 cu ungere cu untdelemn pentru bolnavi, 
mulțumirile de rigoare celor implicați și participanți, și rugăciune înaintea tronului Celui ce 
este singurul Dumnezeu și Domn, Hristos Domnul!
Conveția 50 s-a încheiat! E istorie! Urmează Convenția 51. 2019. Houston!
Prof. Dr. Nicolae Geantă https://nicolaegeanta.blogspot.com

We Are United...
 (continuare din pagina 2)
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A conversation with U.S. Congressional candidate Debbie Lesko

Debbie Lesko is a conservative American 
politician and a Republican member of the 
United States House of Representatives, 
representing Arizona’s 8th congressional 
district. She previously served as a member 
of the Arizona Senate from 2015 to 2018, 
representing the state’s 21st district. She 
also was President pro tempore of the 
Arizona Senate from 2017 to 2018. Debbie 
Lesko also served as a member of Arizona 
House of Representatives from 2009 until 
2015. 
Lesko won the Republican nomination 
for Arizona’s 8th congressional district 
special election to replace Trent Franks, 
who resigned from Congress, on February 
27, 2018. She won the election on April 
24, defeating Democratic nominee Hiral 
Tipirneni with 52.4% of the vote to 
Tipirneni’s 47.6%.
Debbie Lesko is also an Evangelical 
Christian, she is an active member of 
Palmcroft Baptist Church in Phoenix. 

- Can you please tell us a little bit about your 
background and your journey from a state 
senator to the House of Representatives? 

- I served in the Arizona House of 
Representatives before becoming a state 
Senator for LD21. In the Arizona Senate, 
I served as Chairman of the Appropriations 
and Finance Committees, as well as President 
Pro Tempore. When Congressman Franks 
unexpectedly resigned, I was encouraged 
to run for the open seat. I beat 11 opponents 
in the primary and won the special election 
in April. On May 7, I was sworn in and 
have been serving the people of Arizona’s 
8th Congressional District since, and I look 
forward to continuing to represent our 
district in Congress. 

- What are you most proud of about your 
work/life?

- I am most proud of being able to serve my 
fellow Arizonans and make a difference 
in people’s lives. This is my home, and I 

“The Romanian community is an integral part of our state”

humbled by the opportunity to represent 
my community in the U.S. Congress.

- What is the biggest challenge you face in 
your position as a congresswoman? 

- The biggest challenge for me was a quick 
transition into Congress. I was sworn-in 
and immediately handed my voting card 
and told to vote. I had to make quick 
adjustments, like hire a new staff, fi nd a 
place to live in D.C., and learn the Capitol 
and House rules. Although there are many 
similarities, it is much different than the 
Arizona legislature. What was different 
for me was that most members at the start 
of a new Congress are guided through the 
transition, but that doesn’t happen when 
you win a special election. 

- Probably for many of the constituents in 
Arizona and in the U.S. the main concerns 
are: the job situation and the National 
Debt. 
You mentioned that you are committed to 
cutting wasteful government spending, 
stating that the federal government must 
live within its means. Can you please share 
more details on this and eventually name 
some projects that the government should 
not fund? 

- Our national debt is out of control, 
and frankly, it is a threat to our national 
security. I have always been a good 
steward of taxpayer dollars and take that 
into consideration when I decide to support 
legislation. A good example of wasteful 
government spending is all the money 
that Congress appropriates to various 
agencies that just sits in accounts and isn’t 
spent. That is why I supported bills such 
as H.R. 3 — the Spending Cuts to Expired 
and Unnecessary Programs Act. The bill 
included almost $15 billion in rescinded 
spending previously authorized by law. 
That is money we could have easily used 
elsewhere or put towards reducing our 
debt. 

- What areas do you consider that the 
government should reduce the spending?

- We should evaluate all areas of 
government spending to see what can be 
cut or reduced. 

- On June 28th, 2018, you introduced your 

fi rst bill since being sworn into Congress. 
H.R. 6259, the Make Education Local Act 
of 2018, would allow individual states to 
submit their own education plans, known 
as a State Management Decision, to the 
Secretary of Education. What were you 
hoping to achieve when you proposed this 
law?

- Education is one of my highest priorities 
in Congress. I have visited 11 schools 
across the district to observe classrooms 
and discuss education policy with teachers 
and administrators. I have found that 
our local schools know their students 
and their needs best—not bureaucrats in 
Washington. My bill allows the states to 
set their own education plans free from 
burdensome Washington mandates. 
Ultimately, this puts more money into the 
classrooms for our students and teachers 
to improve the quality of education rather 
than being spent to comply with all the 
regulations. 

- “The regulations and taxes of Obamacare 
have crippled the health insurance industry 
and increased premiums substantially for 
American individuals, families, and small 
businesses”. How do we develop a health 
care plan that is affordable to all?

- Health care decisions should be made 
by the individual—not the government. 
Freedom and choice in the marketplace 
allows people to choose a plan that fi ts 
their needs, and ultimately lowers the cost 
for them and for others. The Democrats’ 
idea for a government-run health care 
system will take away choice and 
competition in health care, cost taxpayers 
$33 trillion, raise taxes, and be a disaster 
for our country. 

- Perhaps you remember that people here 
in Arizona a couple of years ago joined in 
the world-wide demonstrations against the 
child protection agency in Norway, which 
had taken fi ve children from their parents 
(Bodnariu family) and were planning for 
the children never to come back to their 
family, although that family was very good 
indeed. People in different parts of the 
world are beginning to be very concerned 
about unwarranted actions from their DCS 
organizations in many Western countries. 
What are your thoughts on the situation 
here in Arizona and the USA? 

- While I served in the Arizona Senate, I 
worked with Arizona’s Department of Child 
Services (DCS) to make reforms. Starting 
July 1, 2018, court orders are needed before 
Arizona DCS can remove any children 
from their homes. I believe that parents and 
children should have similar due process in 
a court of law throughout the nation. 

- Do you think there a law that the Congress 
could enact that would really make a 
difference in reducing gun violence and 
building safe communities?

- This is an issue that cannot be solved by 
a single bill, but there are steps that we 
can take to make our communities safer 
and tools we can provide. For example, 
I cosponsored legislation that creates a 
school safety grant program at the U.S. 
Department of Education to keep our 
schools and our students safe (H.R. 5107). 
I am a strong supporter of the Second 
Amendment, and I have been endorsed by 
the NRA.

- Are you concerned that people see the 
Republican Party more closely tied to what 
people call “white nationalists” and that 
association effects minority outreach?

- The Republican Party is accepting of 
everyone and works to advance policies 
that benefi t all Americans. A few extreme 
voices do not speak for the millions of 
honorable Republicans in our county 
committed to racial equality. 

- What solutions do you propose to solve 
the immigration problem?

- First and foremost, we must secure the 
border. My border plan includes a physical 
barrier at our southern border, increased 
technology, and more boots on the ground 
to end the problem of illegal border 
crossings. It is important to remember that 
our border isn’t just our outer perimeter, but 
our air, land, and sea ports of entry as well. 
My bill to evaluate our ports and make 
them more secure passed unanimously in 
the House in September – H.R. 6400, the 
United States Ports of Entry Threat and 
Operational Review Act.

- You recently met with the president Donald 
Trump and talked to him about this issue. 
What exactly did you discuss? 

President Trump and I agreed that we must 
secure the border. We both want to end 
the problem of illegal immigration once 
and for all and close all the loopholes that 
exacerbate this. We are both committed to 
solving the crisis at our border. 

- I am sure you are aware of the cases that 
continue to be brought against Christians 
regarding their freedoms of choice. Do 
you feel that we are going in the right 
direction when it comes to constitutional 
freedom to profess our faith and serve our 
community based on our believes without 
fear of discrimination, punishment, fi nes or 
penalties from government?

- As a Christian, I believe we should be 
able to practice our faith freely without 
government intrusion or being forced to do 

 (continuare in pagina 20)



ROMANIANTIMES

Arta în prim-plan,

 (continuare in pagina 20)

      “Arta înseamnă să vii faţă în faţă cu tine însuţi.” ~ 
Jackson Pollock
  

Avem nevoie de mai multă artă, să o admirăm, 
să o creăm, să o facem accesibilă și să o transmitem 
mai departe. În Timișoara, există un tânăr pictor care 
îndrăznește și are curajul să pună arta pe primul loc, 
și judecând după recentul sau vernisaj din cadrul 
Galeriilor Bastion din Timișoara, reușește cu succes să 
capteze atenția publicului iubitor de artă și totodată să 
împartă ceva din crezul sau artistic cu toți cei ce iubesc 
cu adevărat arta.

Recent, am avut si eu bucuria să particip la acest 
vernisaj al cărui erou principal era nimeni altul decât 
Vlad Țepeș, văzut prin ochii pictorului Dan Ianos. Cine 
este Dan Ianoș, care sunt planurile și visurile sale veți 
afl ă în rândurile de mai jos, și sper că acest articol să fi e 
biletul vostru de intrare într-o lume sensibilă și însetată 
de frumos-lumea artistului Dan Ianoș.  

Mara Cîrciu: Care este povestea pictorului Dan Ianoș? 
Când și cum ai descoperit pasiunea pentru pictură? 

Dan Ianoș: Pasiunea mea pentru artă s-a manifestat 
timpuriu, aș spune pe undeva în jurul vârstei de doi ani.  
Pe vremea aceea, începusem să desenez cai, soldați, 
bineînțeles, foarte stilizat. Țin minte că mama mea mi-a 
spus destul de târziu, că intitial desenam cu mâna stânga, 
însă, pentru acele timpuri, era un fel de slăbiciune așa că 
m-a “corectat”, și am devenit dreptaci.
Începând cu grădinița, un moment important a fost 
întâlnirea la patru ani, cu o fostă profesoară, ce a predat 
inclusiv generației tatălui meu, care a fost prima persoană 
ce mi-a încurajat pasiunea, invitându-mă la școală 
gimnazială din sat să desenez. Această femeie a fost prima 
care a sugerat părinților, să încerce să mă înscrie la un curs 
de Artă sau direct la un Liceu.
Vremea a trecut eu păstrându-mi pasiunea, iar în clasa 
a IV-a, părinții mei au hotărât să mă înscrie la Liceul de 
Arte Plastice din Timișoara, de aici au urmat cursurile de 
specialitate.  La 15 ani  profesorul meu de modelaj în lut 
mi-a făcut cadou un album Michelangelo (și acum îl mai 
am) și m-a încurajat să rămân după orarul școlar că să 

desenez și să copiez vechiul maestru. 
Au urmat încă doi ani de cursuri 
de modelaj, (craniu, portret), plus 
desene anatomice.
Am urmat după aceea, cursurile 
Facultății de Arte Plastice Timișoara, 
Secția Sculptură învățând, în sfârșit, 
să modelez fi gura întreagă.
De la 20 de ani, am luat hotărârea 
să nu merg pe calea modernismului 
ci să caut în bilblioteci, cărți vechi, 
conținând pictură Renascentistă. Au 
urmat 15 ani de căutări, experimente 

                                            de Mara Cîrciu, Atlanta,Georgia

eșuate, unele reușite dar foarte importante pentru mine.
Imediat după terminarea Facultății, m-am angajat la primul 
meu job, că storyboard artist, la o fi rma din Timișoara. Din 
acel moment până astăzi, am lucrat că storyboard artist, 
concept artist, illustrator pe diverse proiecte, incluzând cele 
două documentare Star Treck - Chaos on the Bridge și cel 
mai recent, Batman & Bill, unde am avut onoarea să ilustrez 
eroul meu favorit, Batman.

Mara Cîrciu: Vlad Țepeș…dintre toate fi gurile istorice 
românești, l-ai ales pe cel mai cunoscut pe plan mondial 
iar la o analiză atentă, descoperim că îți seamănă…m-
aș bucură să afl u direct de la sursă povestea acestui 
tablou.

Dan Ianoș: Vlad Țepeș ...Un subiect ce a început să mă 
intereseze și mai ales să mă obsedeze, în momentul în care 
am realizat, că există în multe conjuncturi și scenarii (fi lme, 
documentare), însă nimeni nu a încercat să-l caute pe omul 
din spatele acestui mit.
Putem să facem o scurtă paralelă, și să realizăm că el a fost 
contemporan cu Van Eyck și frații Bellini iar Leonardo a 
avut aproape 25 de ani când Vlad s-a stins din viață. Această 
teorie mi-a dat puțîn de gândit...Cum se face că un prinț 
de importantă lui nu a avut parte de nici un portret ofi cial 
însă s-au realizat o serie de gravuri ce-l pun într-o lumină 
nu foarte bună, aproape caricaturală.  Am început o scurtă 
cercetare și am descoperit încă patru picturi ce-l reprezintă 
toate din secolul XV de origine fl amando -germane, însă 

toate având că subiect scene biblice iar Vlad este martor 
sau personaj negativ.
Am fost întrebat dacă m-am folosit de propria imagine, refl exie, 
în realizarea potretului: da, aș putea spune că am pornit de 
la o imagine apropiată mie, alternând voit și conștient unele 
trăsături ce cred că-l defi neau că prezența și caracter, pentru 
că la un moment dat vrei să incriptezi în propria-ți opera un 
cod, o amprenta, o semnătură ce te defi nește ca artist, și ce va 
dăinui mult timp după dispariția ta.

Mara Cîrciu: Cum alegi subiectele tablourilor tale? Ce 
te inspiră?

Dan Ianoș:  Subiectele alese de mine sunt cele mai 
abordate în lunga istorie a Artelor: fi gura umană. Mi se 
pare datoria mea să fac încă o copie originalului (omul) 
și să-l mai înregistrez odată, bineînțeles, fi ltrat, interpretat, 
personalizat. Am senzația că Renașterea împreună cu 
Barocul, și Artă Antichității sunt cele mai înalte expresii 
și momentele cele mai glorioase ale artei, pentru că atunci 
omul a fost regăsit, pus în axa lumii, și dat privitorului spre 
minunare. Deci, mă simt un mare admirator al lor și încerc 
să-i copiez, însă cu o nuanță ușor actualizată a timpurilor 
noastre.

Mara Cîrciu: ARTA înseamnă ceva diferit pentru 
fi ecare persoană, ce însemnă ARTA pentru tine? 
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de Preot Aurel Sas, Las Vegas

Adevăruri revelate care trebuie luate în considerare prin credință

Hristos Domnul conduce lumea spre scopul ei fi nal, sfi nții ajută prin rugăciunile lor și 
credincioșii merg spre unirea cu Hristos în Dumnezeu Tatăl, întru dobândirea Împărăției 
Cerurilor. Omul poate muri pentru unele lucruri și trăi pentru altele ca Sf. Pavel, care 
zice: „M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în 
mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a 
iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” (Gal. 2, 20). Așa trebuie să înțeleagă și 
credinciosul, să se răstignească și el față de păcat ca să poată trăi urmarea lui Hristos ca 
și Cale a vieții prin „…credința care este lucrătoare prin iubire” (Gal. 5, 6) în faptele 
bune (Iacov 2, 20), spre dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. Așa afl ăm căci Hristos 
este Calea spre nemurire și veșnicie.

Acest lucru este posibil credinciosului prin puterea Duhului Sfânt în urma silirii la 
harul ce îi este dat (1 Tim. 4, 14) la Botez, iar preotului și la Botez și la hirotonie. Fără 
a ne asuma responsabilitatea răstignirii și morții față de tot ce este rău și păcat în lumea 
aceasta, nu putem dobăndi viața în Hristos aici pe pământ ((2 Cor. 4, 10) și Împărăția 
Cerurilor care este Însuși Dumnezeu. Sfârșitul timpului istoric va fi  trăit ca o moarte 
spre înviere și atunci vom înțelege toate în Duhul Sfânt, până atunci aici avem numai 
iluminări în Duhul Sfânt. Așa murim în fi ecare zi față de păcat ca să trăim. 

Lumea aceasta este un teren de luptă cu Hristos, să dobândim un loc în Împărăției 
Cerurilor, care este în Hristos din Dumnezeu în Sfânta Treime și astfel lumea este 
lăsată ca un loc de biruință pentru om, stând departe de păcat. Cei vii se vor schimba 
într-o clipă la Sfârșitul lumii (1 Cor. 15, 52). Așa trebuie să moară și forma actuală 
a lumii precum trebuie să moară trupul omului ca să se curețe de păcat și să învieze 
întru nestricăciune, căci: „…Carnea şi sângele nu pot să moştenească împărăţia 
lui Dumnezeu, nici stricăciunea nu moşteneşte nestricăciunea” (1 Cor. 15, 50) 
„Aşa este şi învierea morţilor: Se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază întru 
nestricăciune” (1 Cor. 15, 42) spiritual, prin puterea lui Dumnezeu, pentru Împărățai 
cerurilor: „Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi 
pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Rom. 14, 17). 

Lumea aceasta este mâncare și băutură la cei necredincioși:„Sfârşitul acestora este 
pieirea. Pântecele este Dumnezeul lor, iar mărirea lor este întru ruşinea lor, ca unii 
care au în gând cele pământeşti” (Filip. 3, 19). Filozofi a vieții creștine în Hristos 
Iisus este că, nu trăiește omul ca să mănânce, ci mănăncă ca să trăiască spre cucerirea 
vieții veșnice prin viața în Hristos, trăită în „… legea duhului vițeii în Hristos…” 
(Rom. 8., 2). Universul acesta fi zic este întinat și el de păcatul necredincioșilor din 
toate nivelele societății, în descoperirea Scripturii: „Căci făptura (universul material) 
a fost supusă deşertăciunii - nu din voia ei, ci din cauza aceluia care a supus-o - cu 

nădejde (omul necredinței) ” (Rom. 8, 20). Astfel, lumea aceasta materială va fi  trecută 
prin focul curățirii de întinăciunea păcatului, pentru așezarea unui univers spiritual 
transfi gurat în „..ceruri noi și pământ nou…” prin focul de la sfârșitul lumii (2 Petru 3, 
10-14), în universul spiritual al Împărăției lui Dumnezeu, cu radierea luminii divine a 
lui Hristos. 

Moartea trupului și sfârșitul actual al lumi se datorează păcatului, cum se vede mai 
sus, cu scopul curățirii și a trupului și a substanței lumii prin moarte, ca să fi e aduse 
la noua existență curate si spiritualizate, pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu, 
ca unii care am primit harul înfi erii și suntem fi ii a lui Dumnezeu prin har, în 
descendența spirituală, după descoperirea Scripturilor: „Căci câţi sunt mânaţi de 
Duhul lui Dumnezeu sunt fi i ai lui Dumnezeu. Pentru că n-aţi primit iarăşi un duh 
al robiei, spre temere, ci aţi primit Duhul înfi erii, prin care strigăm: Avva! Părinte! 
Duhul însuşi mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fi i ai lui Dumnezeu. 
Şi dacă suntem fi i, suntem şi moştenitori - moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-
moştenitori cu Hristos, dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne şi 
preamărim. Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea 
care ni se va descoperi. Pentru că făptura aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fi ilor 
lui Dumnezeu” (Rom 8, 14-19). 

Într-adevăr, că pătimirile din viața aceasta sunt nimic în răsplătirea revelată de 
Mântuitorul, zicând: „Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui 
lor. Cel ce are urechi de auzit să audă” (Matei 13, 43). Cine a ales să fi e despărțit 
de Dumnezeu, prin necredință și păcat în viața aceasta, va fi  despărtit de Dumnezeu 
și în viața veșnică. Despărțirea de Dumnezeu înseamnă moarte, atât aici cât și din 
colo, în iadul suferinței veșnice, prin despărțirea de lumina dumnezeiască și intrarea 
în întunericul iadului, cu pierderea bunătăților dumnezeiești, și părerea aceasta de 
rău în deplină conștiință, va fi  focul nematerial care îl va arde pe necredincios veșnic 
(Matei 25, 41-46). Toate prezentările iadului, de Hristos Domnul, în viața aceasta, 
prin asemănâri cu cele materiale ca să putem înțelege, sunt simboluri, ale focului 
nematerial în iad, după sentința judecății la începutul vieții de Apoi. De aceea zice 
Domnul: „…Cel ce are urechi de auzit să audă” (Matei 13, 43) în viața aceasta 
să nu ajungă în iad, și suferința lui Hristos pentru el pe Crucea Golgotei, ca preț 
al răscumpărării de sub moartea păcatelor (1 Tim 2, 6), să fi e zadarnică. Veniți la 
Biserică, care este ca și spitalul de tămăduire și nu tribunalul de judecată, și Îl veți 
cunoaște pe Hristos prin vestea Evangheliei.

Misiunea Bisericii creștine în lume, în urmarea lui Hristos 
pe drumul Împărăției Cerurilor

„Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar 
fi  din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi  luptat ca să nu fi u predat iudeilor. Dar acum 
împărăţia Mea nu este de aici” (Ioan 18, 36). Acesta este răspunsul pe care L-a dat 
Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos la judecata Sa, la Tribunalul 
Roman din Ierusalim, guvernatorului Provinciei Iudeea, Ponțiu Pilat, că: Împărăția 
lui nu este din lumea aceasta (Ioan 18 36). Astfel, Biserica creștină a lui Hristos în 
lume, conduce popoarele spre Împărăția Cerurilor și așa este mai presus în misiunea 
ei decât toate interesele politice, ca mărturie că Împărăția ei nu este din lumea aceasta. 
Așa demonstrează căci, credincioșii ei pot trăi în pace în toate treptele societății. Dar 
este nevoie de un efort susținut, dar nu numai să fi m pașnici noi înșine și între noi, 
ci să ducem și o lupta sfântă a vestirii Împărăției Cerurilor semenilor, prin mesajele 
Evangheliei lui Hristos și a rezista la toate agresiunile din toate nivelele: personal, 
național și internațional în vitregia cezarilor antihriști.

Toate revelațiile Bibliei ne învață, cum să rămânem credincioși în fața forțelor interne 
și externe, care se opun propovăduirii Evangheliei Împărăției Cerurilor, spre a salva 
poporul lui Dumnezeu de la legile imorale date de liderii din guverne împotriva 
Legilor morale divine. Legea imorală a avortului împotriva poruncii divine: „Să 
nu ucizi” (Ieșire 20, 13). Propovăduirea Împărăției Cerurilor sau a Împărăției lui 
Dumnezeu, s-a confruntat cu opoziție din partea liderilor politici și în timpul când 
o predicat Însuși Domnul Iisus Hristos. Liderii politici și religioși, care se opuneau 
propovăduirii Evangheliei de către Hristos Domnul, ce avea să schimbe lumea din 
rău în bine, au fost: irodienii, saducheii, învățătorii de lege, cărturarii și fariseii (Matei 
22, 16. 23. 34.35), ca politicieni ai vremii, iar cărturarii și fariseii (Luca 11, 35) 
aceștia erau politicieni-religioși. Arhiereii și fariseii ca opozanți religioși și politici, 
sunt cei care au adunat Sinedriul de judecată să-L aresteze și să-L judece pe Hristos 
Mântuitorul lumii și al lor: „Deci arhiereii şi fariseii au adunat sinedriul…” (Ioan 
11, 47). „Arhiereii şi tot sinedriul căutau împotriva lui Iisus mărturie ca să-L dea la 
moarte, dar nu găseau” (Marcu 14, 55). În aceste vremuri - Hristos Iisus - nefi ind 
prezent ca Om nu-L pot prinde să-L omoare antihriștii, dar caută să omoare credința 
popoarelor în Hristos, Cel Înviat din morți pentru salvarea lor.

Cu toate aceste opoziții, „…Hristos Mântuitorul lumii” (Ioan 14, 6), nu a încetat 
să vestească Evanghelia cu putere de mântuire pentru cel ce crede (Rom 1, 16) și 
să vindece poporul de toate bolile lui și să sature pe cei fl ămânzi prin înmulțirea 
pâinilor, să le învieze și tinerii din morți: învierea fi icei lui Iair, lider religios, mai 
marele sinagogii și opozantul lui Iisus, că vindecă Sâmbăta (Luca 8, 41-42; 8,50-56,), 
a fi ului văduvei din Nain (Luca 17, 11-17) și a lui Lazăr mort de patru zile (Ioan 11, 
30-45), arătându-le tuturor dragoste pe calea Împărățiea lui Dumnezeu, prin Legea 
iubirii de Dumnezeu și de aproape (Matei 22, 37-39), iar la urmă și-a dat viața ca să-i 
răscumpere chiar și pe lideri politici opozanți din orbirea spirituală a necredinței și 
păcatului.

IISUS HRISTOS ESTE CALEA VIEȚII  POPOARELOR ȘI A CONDUCĂTORILOR (4) 

VA URMA
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III  COMUNICAREA

Dumnezeu Își rezervă dreptul să aleagă pe aceia față de care să-și manifește mila. El este 
Suveran și face ce vrea. EL controlează limitele milei sale față de oamenii păcătoși.
De ce îi răspunde oare DUMNEZEU lui Moise în felul acesta? Cred că Moise nu a fost 
clar în această privință. Cred că Moise a “încurcat” noțiunile. Noțiunea de “promisiune” 
cu noțiunea de “persoană”. Da, Dumnezeu Își ține promisiunea dar Își alocă dreptul de 
alegere asupra persoanelor care vor benefi cia de această bunatatea a Sa.
Notă: Întâi de toate Dumnezeu îi aduce aminte lui Moise că EL nu are nici o obligație să-
Și manifeste mila față de toți oamenii.
 În al doilea rând, Dumnezeu este absolut suveran să facă orice dorește, nefi ind “silit” de 
nimeni. Există un echilibru deosebit între atributele lui Dumnezeu, astfel, Dumnezeu este 
milos dar și suveran:“Căci toate căile Lui sînt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi 
fără nedreptate, El este drept şi curat.” Deutr.32:4
Dreptatea este una din atributele de baza ale lui Dumnezeu:“dreptatea şi judecata sînt 
temelia scaunului Său de domnie” Ps.97:2
Dar El iubeste dreptatea. “Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi 
privesc Faţa Lui.” Psalm 11:7
“În (Romani 11:22), Ap.Pavel spune, “Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: 
asprime faţă de ceice au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămîi în 
bunătatea aceasta; altmintrelea, vei fi  tăiat şi tu”

IV. CONFIRMAREA
               
Bazat pe textul din Exod 33, eu cred căMoise nu a văzut vreo “arătare”, nici o “formă” 
umană nu a trecut prin fața lui. Cu siguranță că nu față, mîini sau picioare ar fi  “văzut” 
Moise. De asemenea nu este “loc” de explicație că Moise ar fi  “văzut” vreun înger sau pe 
Christosul preîncarnat.
              
Ceea ce a văzut Moise este redat cel mai bine prin termenul în engleza arhaica “aftergo” 
sau “ceea ce a rămas în urma trecerii cuiva (a Slavei lui Dumnezeu).
Moise, mai mult decât a “vazut” ceva, el a “auzit” în prima faza proclamându-se atributele 
lui Dumnezeu……ca pe urmă să le “vadă” ca și implinite…
              
Ca să înțelegem și mai bine acest “fenomen” propun să ne uităm la  un verset din Noul 
Testament scris de Ap. Pavel:“În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică 
şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la 
ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi”
              
Să subliniem următoarele expresii: “însuşirile nevăzute”, “se văd”. Cum vine aceasta? 
Ceea ce e învizibil se poate oare totuși vedea? Se poate vedea nu însușirea în ea însăși – 
pentru că ea este un termen intrinsec-ci efectele acelei însușiri. Cred că același principiu, de 
care vorbeste Ap. Pavel referitor la însușirile (atributele) de esență dumnezeiască (puterea 
Lui vecinică şi dumnezeirea Lui) se aplică și în cazul atributeler morale sau de caracter.
               
Să analizăm textul în continuare:

“Îndată Moise s-a plecat până la pămînt şi s-a închinat. El a zis: “Doamne, dacă am 
căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne; poporul acesta 
este în adevăr un popor încăpăţânat, dar iartă-ne fărădelegile şi păcatele noastre, şi ia-
ne în stăpânirea Ta!”  Domnul a răspuns: “Iată, Eu fac un legământ. Voi face, în faţa 
întregului popor, minuni cari n-au avut loc în nicio ţară şi la niciun neam; tot poporul care 
este în jurul tău, va vedea lucrarea Domnului, şi prin tine voi face lucruri înfricoşate”.
                  
Imediat (îndată) după ce Slava lui Dumnezeu a trecut prin fața lui Moise, el nu spune “Iți 
multumesc, Doamne, că mi-ai satisfăcut curiozitate și ți-am văzut spatele” ci spune cu 
totul, complet diferit: “dacă am căpătat trecere înaintea Ta”.
                 
Moise a realizat că toată aceasta “procesiune interesantă” a fost cu un alt scop decât cel 
pe care el propabil și la dorit la început și anume să ofere …har… poporului păcătos. Si 
Dumnezeu îi subliniaza lui Moise: poporul acesta… va vedea lucrarea Domnului.
Cu alte cuvinte, “Moise, poporul ales de Mine și condus de tine va ajunge să “vadă” 
realitatea acestor attribute morale ale Mele împlinite în viața lor. “
               
Consider că Moise a și “văzut” aceste atribute ale Slavei Lui Dumnezeu ca: mila, 
suveranitate, bunatate, credincioșie, și dreptate deja implinite în viața sa și a poporului pe 
care el îl conducea.
               
Se pare că Moise a fost mulțumit cu răspunsul deosebit de înțelept a lui Dumnezeu și I 
s-a închinat. Dintr-o întilnire reală cu Dumnezeu, întotdeauna se va produce schimbare în 
viața aceluia care benefi ciază de aceasta. Exemplu cel mai la îndemina este Moise. Când 
Moise s-a întilnit prima dată cu Dumnezeu la “rugul aprins”, destinul vieții lui Moise a 
fost schimbat pentru totdeauna. Gângăvind, Moise a încercat să-și motiveze ceva scuze, 
dar Dumnezeu a luat “scuzele” lui Moise și le-a schimbat în decizii. Prezența lui Dumnzeu 
schimbă viața omului aceluia cu gândirea lui cu tot.
             
Efectele acestei “întilniri” speciale a lui Moise, s-a “soldat” cu următoarele:

Primul efect al acestui eveniment a fost o demonstrare de umiliță a lui Moise. • 
Marele conducător, s-a plecat pâna la “pământ” înaintea lui Dumnezeu (să nu 
uităm că Moise era în crăpătura stâncii; e greu de imaginat cum s-o fi  îndoit ca să 
atingă stânca și nu pămintul) (Iacov, ne spune în epistola sa la cap.4:10).
Al doilea efect al Slavei lui Dumnzeu în viața lui Moise a constat în actul • 
închinării imediate. Impresionat de Măreția Slavei (parțiale) a lui Dumnezeu, 
Moise s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Slava 
lui Dumnezeu schimbă atitudinea de închinare, schimbă principiile închinării, 
schimbă motivațiile închinării. Ioan 4:24

Al treilea efect al Slavei lui Dumnezeu în viața • 
lui Moise, a fost schimbare în înfățișare.  Moise 
coborând de pe munte a aratat diferit. Fața lui 
strălucea. Moise era singurul om din tabără care 
nu știa acest lucru. Stând așa de mult de vorbă, 
comunicând atâta timp cu Dumnezeu, ceva din 
Slava lui Dumnezeu s-a refl ectat pe fața lui. 
Slava lui Dumnezeu are putere de a schimba 
înfățișarea noastra. Exod 34,  pentrucă Moise 
vorbise cu Dumnezeu…
Al patrulea efect a fost acela al schimbării • 
relației dintre Moise și Dumnezeu. Moise ÎL 
roagă, Îl imploră pe Dumnezeu să-i ierte pe frații 
săi evrei, pe păcătoșii și rebelioșii de frați ai săi: 
“iartă-ne fărădelegile şi păcatele noastre, şi ia-
ne în stăpînirea Ta!”

APLICAȚIA PENTRU NOI:
                  

Prin cea de-a treia cerere adresată lui Dumnezeu de către Moise, am “văzut” curaj dar și 
sinceritate. Prin răspunsul dat de Dumnezeu am “văzut” înțelepciune.                   
Ce facem noi în momente de criză? Când comunitatea de care aparținem trece prin greutați 
și încercări? Când cineva are nevoie de intervența noastră la Dumnezeu? Când noi însine 
ne simțim falimentați și nemernici ca Moise altădată? Când visele noastre cele nobile s-au 
prăbușit în abis?  Când îngrijorări ne năpăadesc, când îndoieli vin peste noi, când nu avem 
răspunsuri la atâtea și atâtea întrebări…? Când tragedii vin în viața nostră una după alta, 
când boli incurabile sau moartea ne-a vizitat, când totul e întunecat și nu vedem nimic la 
orizont?    
Când nici nu mai avem putere sau curaj să întrebăm dacă Dumnezeu e încă pe aproape? 
Ca să nu spun “Este Dumnezeu cu mine? Și dacă este dece…și dece a îngăduit toate 
acestea…cu mine, chiar cu mine?
Ce opțiuni ne vin atunci în minte? De a fugi departe de Dumnezeu? De a-L blestema sau 
a-L blama pentru situația confl ictuală în care mă găsesc? Sau vom accepta opțiunea luată 
de Moise în situație ca acesta, aceea de a ne apropia de Dumnezeu mai mult, mai intim?

Pentru Moise această experiență a fost destul, a fost exact ce avea nevoie. Avea nevoie de o 
asigurare, de o garanție de la Dumnezeu că nu va părăsi poprul, ci va merge mai departe cu 
ei. Moise de fapt a primit ceea ce a cerut în favoarea poporului său și nu pentru el personal. 
                 
Experimentarea “Slavei lui Hristos” este un fenomen ce se cere demonstrat. Noi trebuie 
să fi m o demonstrație vie a ceea ce a “produs” Slava lui Dumnezeu în viețile noastre. 
Moise a făcut lucrul acesta. Dar tu? Fie ca această ocazie momentul din care incepi să 
demonstrezi efectul Slavei lui Hristos în viața ta.Versetul de incheiere:“ Noi toți privim 
cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip 
al Lui, din slavă în slava, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni) . Noi suntem transformați 
într-o permanentă creștere a splendorii într-o asemănare cu a Lui, și aceasta este lucrarea 
Duhului”. A Lui să-I fi e Slava, acum și în veci de veci. Amin.

Ioan Sinitean, prezbiter in Biserica Logos din Chicago

(continuare  din pagina 6)

Cand te-a ofensat Isus ultima dată?

ma important. Insa sunt multe cai prin care biserica, si fi ecare crestin, poate sa fi e sare si 
lumina spunand celor din jur cum sa se opreasa din aceasta cursa a tiraniei momenutului.
De feicare data cand deschidem Biblia in loc de Facebook (ori alteceva asemanator…) noi 
permitem experientelor din trecut sa ne dea speranta pentru viitor.  De fi ecare daca cand 
noi postim amintim trupurilor naostre ca durerea din viata aceata nu poate fi  comparata cu 
goria ce vine. De fi ecare data cand venim la inchinare ne marturisim unii altora ca cel mai 
important lucru nu este ce s-a intamplat acum ci ceea ce s-a intamplat la Cruce si ce va fi  
cand Isus se va arata din nou.
Oswald Chambers spunea: “Noi consideram slujre cand facem o fapta crestina; Isus 
considera slujire ceea ce suntem pentru El.”
Domnul Isus spune: “binecuvnatat este cel ce nu este ofensat de modul in care Eu lucrez”. 
Isus promite astfel o binecuvnatare celor ce Il imbratiseaza pe El cu totul si cred deplin in 
Suveranitatea manifestarii Sale.

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

http://www.blog.punctul.com/
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A conversation with U.S. Congressional candidate Debbie Lesko
 (continuare din pagina 16)

(continuare din pagina 8)

Mercurul din plombe ...

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

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

Dan Ianoș: Într-adevăr, arta clasică tradițională este prima mea pasiune, și păstrez fl acăra 
aprinsă, pe cât pot eu de bine.  Din păcate, artistul român (chit că este tradițional sau de artă 
digitală), este nevoit să lucreze pe proiecte externe, străine, în mare parte datorită faptului 
că România nu a avut niciodată o infrastructură artistică. Și aici aș exemplifi ca sfârșitul 
secolului al 19-lea, moment în care Franța, Italia, Anglia era în plin având neoclasic, 
producând mai mult de câteva sute de artiști la decadă, iar noi, românii, nu am avut decât 
patru sau cinci artiști ofi ciali. Aici aș reaminti numele lui Grigorescu și Teodor Aman, 
ambii desăvârșiți în exterior.  Prin urmare, fără o baza solidă de acest segment, riscăm o 
exterminare a indentității noastre artistice.

Mara Cîrciu: Mediul online oferă o adevărată galerie de artă virtuală, unde putem 
găsi și admira lucrările tale? 

Dan Ianoș: Într-adevăr, mediul online este o putere informatică, și majoritatea proiectelor 

Arta în prim-plan
 (continuare din pagina 17)

se realizează prin intermediul acestuia. O 
parte din lucrările mele se pot vedea pe 
Deviantart.com (ianos dan), sau https://
danpaintings.wordpress.com/ dar și multe 
alte site-uri, cum ar fi  Wetcanvas și Fine 
Art America. 

Mara Cîrciu: Care sunt planurile și 
proiectele tale de viitor?  
Dan Ianoș: Un proiect viitor ar fi  probabil 
o tema ce mă obsedează de mult timp, 
Madonne-le moderne, un subiect ce mă 
fascinează și aș dori să-l abordez. Aș dori 
să picteaz mai mult, să am timp mai mult 
să studiez pictură veche, și de ce nu să-mi 
pictez singur coperțile albumelor pe care le 
desenez. 

Mara Cîrciu: Mulțumesc, Dan, mult succes în tot ce îți propui și multă 
inspirație!! Tuturor iubitorilor de frumos vă recomand o plimbare prin muzeul 
virtual al artistului Dan Ianoș, și totodată întâlnirea cu tabloul său, Vlad Țepeș:  
https://www.youtube.com/watch?v=RgKaFjaws8M

defecte alea acestora și determinând niveluri scăzute 
de testosteron la bărbat. La femei, provoacă dereglări 
menstruale, sterilitate și avort spontan.

Atunci când plombele cu amalgam au fost înlocuite, s-au 
ameliorat sau vindecat diverse afecțiuni generale, precum: 
boala parodontală, keratoze bucale, astm, alergii, artrită, boala 
Crohn, lupus, epilepsie, sinuzite, autism, depresie, migrene/
dureri de cap cronice, anxietate, insomnie, schizofrenie, 
infertilitate, sensibilitate la diverse infecții, endometrioza, 
infecții rezistente la antibiotice, tahicardie, psoriazis, eczeme, 
probleme urinare, Candida, probleme ale prostatei, probleme 
ale ochilor și cancer.

Ce trebuie să știi despre amalgam și mercurul din el?
Mercurul este cel mai toxic metal și nu există un nivel de 
siguranță și de pericol al mercurului. Un singur atom de mercur 
este sufi cient pentru a afecta organismul uman. Plombele din 
amalgam eliberează continuu vapori toxici de mercur, iar 

această eliberare de mercur este favorizată de orice stimul cald 
asupra amalgamului dentar. Un procent de optzeci la sută din 
vaporii de mercur eliberați din amalgamul dentar este inhalat. 
Odată inhalați, vaporii de mercur ajung repede în plămâni, în 
circulația sanguină, iar mai apoi, se acumulează în fi ecare celulă 
a corpului. Pe măsură ce mercurul este acumulat în organism, 
intoxică celulele și țesuturile, în special cele ale creierului și 
sistemului nervos. 
Cantitatea de mercur eliberată din amalgamul dentar este direct 
proporțională cu temperatura, mai exact, cu durata expunerii 
amalgamului la căldură. Amalgamul dentar, în sinea lui, nu 
este periculos pentru sănătate, dar vaporii de mercur pe care 
îi eliberează, sunt. De exemplu, dacă ai înghiți o bucată de 
amalgam, aceasta nu ar fi  toxică, întrucât conținutul stomacului 
și intestinelor reprezintă un mediu lichid, care acționează 
precum o barieră pe care vaporii de mercur nu o pot penetra. 
Mercurul este periculos pentru sănătate, din trei motive 
principale:

Poate pătrunde cu ușurință în fi ecare celulă a 1. 
organismului.
Afectează proteinele și enzimele.2. 
Generează cantități enorme radicali liberi toxici.3. 

Atenție la mercur!
Așadar, amalgamul dentar eliberează vapori de 
mercur, care sunt toxici pentru organism, astfel 
că sunt un pericol pentru sănătate. Chiar dacă 
ai început să resimți simptomele intoxicației cu 
mercur, starea ta de sănătate se poate îmbunătăți, în 
primul rând prin îndepărtarea amalgamului dentar. 
Atenție, însă, întrucât îndepărtarea amalgamului 
trebuie realizată corespunzător, pentru a nu afecta 
sănătatea.

La cabinetul nostru stomatologic din Beaverton, 
realizăm protocoale de îndepărtare în siguranță a 
amalgamului și am ajutat numeroase persoane cu 
procesul de detoxifi ere al amalgamului. 

Pentru orice întrebări despre protocolul de 
îndepărtare în siguranță a amalgamului, puteți 
trimite un email Dr. Michael Negru, la adresa 
mikenegru@yahoo.com sau să sunați la cabinetul 
dânsului, la numărul 503-848-3606.

something against our faith. In Congress, I will continue to support legislation that allows us to exercise our conscience and 
remove undue burdens on our faith.

- Lastly, what message do you have for our Romanian community in Arizona? 

The Romanian community is an integral part of our area and our state. I am here to assist the community in any way I can, so 
please do not hesitate to reach out to my offi ce. 

- What quote do you live by?

- “Start each day with a grateful heart.”

Octavian D. Curpas  - Phoenix, Arizona

acelaşi timp că independența - idealul pentru o națiune în formare, cum era America 
acelor ani - era legată de un mănunchi de credințe morale și religioase. Acel mănunchi de 
convingeri era important pentru a schița o identitate americană specifi că.

Cred cu tărie că a sosit timpul să începem să conversăm din nou, mult mai des și mult 
mai tare, despre bunul simț. Cred că a sosit timpul să începem să ne gândim din nou la 
Independență. O a doua Independență, cea a spiritului, cea care ne eliberează sufl etele de 
corectitudinea politică și de toți acești “noi termeni fabricaţi”. Am fost invadați, în timp ce 
eram adormiți, de toți acești “tâlhari de corpuri”, care ne înlocuiesc vechile valori de bun 
simț ale credințelor morale și religioase cu copii fi zice identice, dar cu conținut modifi cat. 
Având același “ţesut”, dar cu “design” diferit.

Cred realmente că în prezent ar trebui să vorbim mai mult despre bun simț. Mulți dintre noi 
par să-l fi  pierdut, împreună cu vechiul nostru cod de principii și valori. Și avem tendința să îl 
înlocuim cu un cod “nou”, dar să păstrăm termenii de bun simț, ca momeală. Asta se numește 
în limbaj juridic “interpretare” (mă aud judecătorii liberali de la Curtea Supremă?).

Într-o zi înapoiam nişte materiale de la biblioteca mea de cartier. La recepţie, un bătrân 
bibliotecar de bun simţ, care întâmplător era de culoare, mi-a înmânat o pagină cu două 
scurte paragrafe scrise pe ea. Primul paragraf spunea: “În anul 1944 tinerii de 18 ani luau 
cu asalt plaja din Normandia, înfruntând moartea”. “Generaţia bunicilor”, mă gândeam 
eu cu emoţie. Iar al doilea paragraf: “În anul 2016 tinerii de 18 ani au nevoie de locuri 
în siguranţă, ca să nu li se rănească sentimentele”. “Iată şi generaţia nepoţilor milenari”, 
oftam eu. I-am mulțumit bătrânului bibliotecar pentru bunul simț privind înţeleptele 
cuvinte aşternute pe hărtie. Apoi m-am gândit la celebra cugetare: “omul e anarhist la 
17 ani, socialist la 20, liberal la 30 şi conservator la 40”. Şi gândul mi-a fugit la bătrânii 
liberali gen Bernie Sanders sau Madonna, care devin cu atât mai jalnici cu cât îmbătrânesc 
mai mult. Tot mai bătrâni şi tot mai liberali.  http://www.intellectualconservative.com/
tiberiu-dianu-forever-young-and-liberal-the-left-and-its-incurable-romanticism/

Pot spune cu mâna pe inimă că aceşti liberali şi-au pierdut total înţelegerea privind bunul 
simţ. Liberalii au pierdut sensul bunului simț. Când erau ceva mai tineri era doar trist să-i 
vezi. În ziua de azi însă devin de-a dreptul periculoşi.

Revenind la întrebarea iniţială a cititorului meu, i-aş răspunde cu o faimoasă replică a lui 
Sidney Poitier din comedia-dramă clasică din 1967, “Ghici cine vine la cină”. Vezi AICI 
https://www.youtube.com/watch?v=9m4epTLwRaEv (segmentul de la 1:50 la 2:25). 
“Tu, tată, te gândeşti la tine ca la un om de culoare, dar eu mă gândesc la mine ca la un 
om”. Cain, Carson, Keyes, Thomas, Rice și West știu bine asta. Nu însă şi Obama.

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

Variante ale articolului au fost publicate anterior de revistele AMERICAN THINKER  https://
www.americanthinker.com/articles/2016/06/about_common_sense_a_short_discourse.html şi 
INTELLECTUAL CONSERVATIVE http://www.intellectualconservative.com/tiberiu-dianu-
about-common-sense-ethics-and-race/.

Despre bunul simţ, etică şi rasă
 (continuare din pagina 4)
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OREGON

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

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

BISERICA APOSTOLIC} 
ROMQN} “BETANIA”
Pastor Rev. |tefan Varga
17608 SE Foster Rd., 
Portland, OR 97236
Tel. 971-678-8850
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
rbcvancouverwa.com
Tel. (360) 624-0805
3200 NE 109th Ave
Vancouver WA 98682
Servicii divine:
Duminica: 9 AM si 5 PM

BISERICA BAPTISTA  MARANATA
Pastor Oleg Rusnac
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://rbcvancouverwa.com/
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

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

Umanitare

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)

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)

 CNAs (Certifi ed Nursing Assistants) 
/ Caregivers Wanted”
Windsor Gardens is a small (12-
bed) assisted living facility in East 
Vancouver, Washington looking 
for experienced, compassionate 
caregivers to serve a population 
living with memory loss / dementia.
We currently have a position 
available for a weekend caregiver. 
Ideally, we would like to hire someone 
for Friday - Sunday (approximately 
35 hours) or Saturday - Monday. 
However, scheduling for this position 
is somewhat fl exible.
We are also looking to hire a 
nighttime / noc-shift caregiver for 
two nights each week.
Pay for both positions starts at $15/
hour.
Our day shifts are typically 10-12 
hours, so our CNAs can earn a lot 
even if they work just three or four 
days per week. Whether you are 
looking for PART-TIME or FULL-
TIME, we have a position available 
for quality caregivers.
If you are interested in interviewing 
for either of these positions, please 
call Dori at 360.521.1300.  (1811)

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

Caut caregiver pentru AFH in Vancouver 
pentru 2-3 zile pe saptamana. Limba 
engleza si clasele pentru WA State sunt 
necesare. Cei interesati va rog sa sunati 
la (360) 694-5480.  (1810)

 E-mail: info@romaniantimes.com

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

TARIFE pentru MICA PUBLICITATE

Inchirieri

Do you want to make a difference 
in someone’s life?  Assisting Hands 
Home Care is hiring full time and part 
time caregivers, CMA’s and CNA’s.  
We are looking for compassionate 
and dependable people, eager to 
serve others to assist with Activities 
of Daily Living in both non-medical 
and medical care.  Our friendly RN/
Administrator is excited to mentor 
you to achieve your goals.  Caregiver 
range $12-$13.50/hr DOE and CNA & 
CMA, $13.50-$15/hr DOE.  Assisting 
Hands provides fl exible schedules, 
bonuses, continuing education credits, 
paid sick time, and travel paid between 
shifts and paid training and orientation.  
We serve clients in Clackamas, Happy 
Valley, Sunnyside, Gresham, Sandy, 
Damascus, Boring, Welches, Sellwood, 
Eastmoreland, and Portland! We 
match our caregivers with the clients 
nearest them.  Must speak English.  
Give us a call at 503-928-8353, or 
apply on-line at www.assistinghands.
com/happyvalley. (1810)

 

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. 

Cadru didactic cu experienta de 25 de ani, 
ofer servicii de baby sitting in Portland, 
ajutor la teme, lectii de lb romana, pictura, 
computer. Sunt CPR si FIRST AID 
certifi ed.Cell 503-544-5723. (1806)

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)

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

Casa pentru batrani in SE Portland de 
inchiriat. Detalii la telefon (503)348-
8249. (1810)

 

An Adult Foster Home In Tigard 
area is ready to hire a Resident 
Manager. Good English and at 
least two years of experience are 
necessary. We help to obtain all 
documentation to qualify and cover 
the tuition cost for EQC class. 
Good salary, comfortable living 
and work environment. We prefer 
a candidate who is responsible 
and effi cient. Please, call (971)300-
8783 (cell) or (503)206-6314 to 
schedule an interview. (1901) 

 

Hiring-caregiver for AFH in Happy 
Valley, fl exible days available ,starts 
at $ 14.00/hr. Must speak English 
.For more info please call or text 
503-753-8856.  (1810)

 

Amazing Location Tigard AFCH, near I5, Hwy 
217, Bridgeport Village, Tigard High School. 
6 bedr 4 baths with open fl oor plan, vaulted 
ceilings. Gourmet kitchen, laminate fl ooring. 
High effi ciency furnace/AC, generator hook-
up. Great income producing, business 
setting included. 468,000  

EDWARD PETERS
PRINCIPAL BROKER
(503) 706-4709

Hiring caregiver in Vancouver WA. 
Credentials required. Please call 503-
799-4423.  (1901)

Tânărul Emanuel, 24 de ani, are nevoie de 
un transplant de rinichi. Potențialul donator 

vă rugăm să sunați la 971.255.1223

 CNAs (Certifi ed Nursing Assistants) / 
Caregivers Wanted
Windsor Gardens is a small (12-
bed) assisted living facility in East 
Vancouver, Washington looking 
for experienced, compassionate 
caregivers to serve a population living 
with memory loss / dementia.
We currently have multiple positions 
that we are looking to hire for.
SUNDAY - WEDNESDAY 
CAREGIVER: Our day shifts are 
typically 10-12 hours, so our CNAs can 
earn a lot even if they work just three 
or four days per week. Whether you 
are looking for PART-TIME or FULL-
TIME, we have a position available 
for quality caregivers. Scheduling for 
this position is somewhat fl exible - 
please inquire even if you have some 
constraints on your availability.
Nighttime Caregiver: We are also 
looking to hire a nighttime / noc-shift 
caregiver for 1-2 nights each week.
Pay for both positions starts at 
$15/hour.  If you are interested in 
either of these positions, please call 
360.521.1300.    (1812)

Oferte serviciu
Looking for CDL truck drivers with 
experience, 48 states. or Monday 
to Friday. Good pay/benefi ts. New 
equipment. Solo or team driving. John 
971-221-6154.  (1901)

We are hiring a full-time, live-in caregiver 
in Beaverton, close to Hwy. 217. We 
require references and seriousness at 
the interview. If interested, please call 
503-828-5169  (1901)

Need daytime and/or nighttime 
caregiver for 2 children with special 
needs. Teaching, delegation and 
CPR training provided. Please call 
Cristina at 503-789-0708. (1810)

 

Casa de închiriat in Vancouver, WA cu 2 
camere, 2 bai, Bucătărie, Living Room, 
Dining Room și Laundry inclus. Pentru 
mai multe informații va rugam sa sunați 
la (360) 561-8174. (1810)

http://ladomiciliulmeu.am/
mailto:info@romaniantimes.com
http://yahoo.com/
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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. $312,950. Cris 503-816-9493

RANCH STYLE HOME ON CORNER LOT w/ 1,309 Sq. Ft, 2 
bedrooms and 1.5 bathrooms. The home is located on a fenced 
100’ x 100’ corner lot with a covered patio. The spacious lot has 
potential for a possible pool, athletic court, RV parking, etc. Quality 
features include a single car garage, large windows and a double 
viewed fi replace. $344,950. Contact Bob at 503-890-2220

ACH IN CONVENIENT LOCATION. This established 
Adult Care Home has 3,643 Sq. Ft, 8 Bedrooms and 4 full 
& 4 half Baths. The custom fl oor plan provides the option 
to have the main level for residents and the upper level for 
the owner/resident manager. It also has multiple access 
points and includes business equipment. $585,000. 
Contact Dragos 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

GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY. 
15 unit Apartment complex. $2,325,000. 

For additional information contact Cris at 503-816-9493

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. 
$380,000. 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. 
$1,399,000. 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 ACRESPORTLAND, OR

VANCOUVER, WA PORTLAND, OR

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.

REMODELED HOME w/ 3,204 Sq. Ft, 8 Bedrooms & 
3 ½ bathrooms. Built in 1957 the home now features a 
newer roof, siding, furnace and water heater. A separate 
living quarters is available for care giver. Provides an 
outstanding garden with coy fi sh pond! The home has 
great history of running business and income. $544,950. 
Contact Cornell at 503-939-7146

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

FULLY RUNNING CARE HOME BUSINESS with 2,996 
Sq. Ft, 8 bdrms and 5 bathrooms. A great business 
opportunity or a great chance to enjoy a very large home! 
A little bit of TLC will earn you great equity. Close to public 
transportation, parks and public schools. $424,950. For 
additional information contact Cris at 503-816-9493

PORTLAND, CARE HOME

PORTLAND, CARE HOME

GRESHAM, OR

PORTLAND, CARE HOME

 Romanian wine grape & table grape vines 
grown in Oregon ready for sale now.

BNB nursery is the only licensed nursery in the United States growing 
Romanian wine grape & table grape vines.

Romanian wine grapes vines - Hungarian wine grape vines - Georgian wine grape 
vines/ French wine grape vines and more. 

In are inventory we have a small amount of vines that are left from are 2018 grape vines ready 
for sale, we are also taking vine propagation orders for 2019 now until January 20 - 2019. 
All grape vines are grafted on to Root stock 3309 for Plylloxera parasite resistant.
Prices for vines - Romanian wine grape vines - $38.00 - table grape vines - $15.00
Please ask prices for all other vines which range from $15.00 to $38.00 
Are Romanian parent grape vines came from Buzau Romania and through Wines of 
Moldova department of agriculture in Chisinau Moldova.
List of vines we sell from Romania - Feteasca Alba / Feteasca Regala / Feteasca Neagra 
/ Rara Neagra, known in Romania as Babeasca / Tamaioasa Romanesca / Moldova / 
Regina Villor / Attila - Ottila - Timpuriu de Pietroasa, Timpuriu de Cluj.
French wine grape vines - Aligote and European Traminer grape vine.
Hungarian - Kararka grape vine.  Swiss - Chassillas Rose grape vine.

Contact information at  Moldovawineimporter@gmail.com

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


 

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

Thinking of BUYING or SELLING a HOME? ?              

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

f BUYING or SELLING 
We’d Love To Help! 

ageMortga

! !  

26 Years Combined Experience  

Liviu (Louie) Bec 
Realtor 

LIC # 20030202  

 (503) 888-4428   
louie@oregonrealty.com 

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

(503) 481-6222    
ligiabec@eaglehm.com      

MedicinăMedicină
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2018 a fost câştigat de James P. Allison şi Tasuku Honjo pentru Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2018 a fost câştigat de James P. Allison şi Tasuku Honjo pentru 
descoperirea unei terapii împotriva cancerului prin inhibarea reglării negative a sistemului imunitar.descoperirea unei terapii împotriva cancerului prin inhibarea reglării negative a sistemului imunitar.

FizicăFizică
Câştigătorii Premiului Nobel pentru Fizică 2018 sunt Arthur Ashkin, Gé rard Mourou şi Donna Strickland. Câştigătorii Premiului Nobel pentru Fizică 2018 sunt Arthur Ashkin, Gé rard Mourou şi Donna Strickland. 
Jumătate a fost acordată lui Arthur Ashkin „pentru pensetele optice şi aplicaţia lor în sitemele biologice”, Jumătate a fost acordată lui Arthur Ashkin „pentru pensetele optice şi aplicaţia lor în sitemele biologice”, 
iar cealaltă jumătate a fost acordată lui Gé rard Mourou şi Donna Strickland „pentru metoda lor de iar cealaltă jumătate a fost acordată lui Gé rard Mourou şi Donna Strickland „pentru metoda lor de 
generare a impulsurilor optice ultra-scurte de intensitate mare”. generare a impulsurilor optice ultra-scurte de intensitate mare”. 

ChimieChimie
Premiul Nobel pentru Chimie 2018 a fost acordat de Academia Regală Suedeză pentru două Premiul Nobel pentru Chimie 2018 a fost acordat de Academia Regală Suedeză pentru două 
descoperiri. Jumătate cercetătoarei Frances H. Arnold pentru „evoluţia dirijată a enzimelor” şi cealaltă descoperiri. Jumătate cercetătoarei Frances H. Arnold pentru „evoluţia dirijată a enzimelor” şi cealaltă 
jumătate cercetătorilor George P. Smith şi Sir Gregory P. Winter pentru „natura bacteriofagă a jumătate cercetătorilor George P. Smith şi Sir Gregory P. Winter pentru „natura bacteriofagă a 
peptidelor şi anticorpilor”.peptidelor şi anticorpilor”.

Pace Pace 
Premiul Nobel pentru Pace a fost câştigat de Denis Mukwege şi Nadia Murad pentru eforturile de a pune Premiul Nobel pentru Pace a fost câştigat de Denis Mukwege şi Nadia Murad pentru eforturile de a pune 
capăt violenţei sexuale ca armă de război. Potrivit Comitetului Nobel din Norvegia, ambii laureaţi au adus capăt violenţei sexuale ca armă de război. Potrivit Comitetului Nobel din Norvegia, ambii laureaţi au adus 
contribuţii cruciale la îndreptarea atenţiei şi combaterea acestor crime de război. Mukwege şi-a dedicat viaţa contribuţii cruciale la îndreptarea atenţiei şi combaterea acestor crime de război. Mukwege şi-a dedicat viaţa 
apărării victimelor, iar Murad este martora care a povestit abuzurile împotriva ei şi împotriva altor femei. Ambii, apărării victimelor, iar Murad este martora care a povestit abuzurile împotriva ei şi împotriva altor femei. Ambii, 
în felurile lor, au ajutat la creşterea vizibilităţii violenţei sexuale din timpul războiului pentru ca cei care le-au în felurile lor, au ajutat la creşterea vizibilităţii violenţei sexuale din timpul războiului pentru ca cei care le-au 
comis să fi e traşi la răspundere.comis să fi e traşi la răspundere.

Economie Economie 
Premiul Nobel în Ştiinţe Economice 2018 a fost acordat de Academia Regală de Ştiinţe lui William Premiul Nobel în Ştiinţe Economice 2018 a fost acordat de Academia Regală de Ştiinţe lui William 
D. Nordhaus „pentru integrarea schimbării climatice în analiza macroeconomică pe termen lung” şi D. Nordhaus „pentru integrarea schimbării climatice în analiza macroeconomică pe termen lung” şi 
lui Paul M. Romer „pentru integrarea inovaţiilor tehnologice în analiza macroeconomică pe termen lui Paul M. Romer „pentru integrarea inovaţiilor tehnologice în analiza macroeconomică pe termen 
lung”.lung”.
Nordhaus şi Romer au elaborat metode pentru abordarea unora dintre cele mai de bază şi importante Nordhaus şi Romer au elaborat metode pentru abordarea unora dintre cele mai de bază şi importante 
întrebări despre modul în care putem genera creştere economică sustenabilă.întrebări despre modul în care putem genera creştere economică sustenabilă.

PREMIILE NOBEL 2018

Luni, 1 octombrie 2018, a fost lansată versiunea virtuală a Muzeului pentru Românii de Pretutindeni, concretizată sub forma unei platforme online accesibilă conaţionalilor 
de pe toate meridianele. Platforma online a muzeului include secţiuni precum: Români din jurul graniţelor, Diaspora de mobilitate, Centenar, Exilul Românesc, Şcoala şi 

biserica, Vechi cărţi de identitate şi paşapoarte, Hărţi, Tradiţii şi Obiceiuri şi altele.

Platforma a fost realizată cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, Muzeului Naţional de Istorie a României, Academiei Române, Editurii Eurodidactica, Patriarhiei 
Române, precum şi cu susţinerea mediului asociativ românesc de peste hotare.

Muzeul Românilor de Pretutindeni poate fi  vizitat online accesând pagina: www.muzeulromanilordepretutindeni.gov.ro 

MUZEUL  ROMÂNILOR  DE  PRETUTINDENI

Anul acesta distincţia pentru Literatură nu va fi  atribuită ca urmare a scandalului sexual care a izbucnit în cadrul departamentului Academiei care acordă premiul.
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