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În urmă cu cincizeci de ani, Primăvara de la Praga și 
invazia sovietică a Cehoslovaciei au zdruncinat defi nitiv 
credința în Utopie. Însă pentru elite, birocrați, agenți ai 
poliției secrete și membri ai comitetului central, Primăvara 
de la Praga nu a însemnat același lucru: ei credeau că 
fusese vorba de o contra-revoluție fascistă pusă la cale în 
Occident.  -  continuare în pagina 10

100 de ani de România \n Atlanta

Trei persoane au fost ucise, iar alte 
11 au fost rănite în atacul armat produs în 
centrul oraşului Strasbourg, în apropierea 
Târgului de Crăciun. Statul Islamic a 
recunoscut că ucigașul a fost unul dintre 
soldaţii săi, deşi nu a furnizat nicio dovadă în 
acest sens. iConsiliul Uniunii Europene a 
salutat concluziile raportului Mecanismului 
de Cooperare şi Verifi care (MCV) elaborat 
de Comisia Europeană şi a îndemnat 
România să elimine sursele de preocupare 
şi să adopte recomandările formulate, 
inclusiv cele ale Comisiei  de la Veneţia şi 
ale Grupului Statelor împotriva Corupţiei 
(GRECO).iStatele Unite a îndemnat 
Ungaria să repare relaţiile bilaterale cu 
Ucraina şi să nu încerce să blocheze 
cooperarea Kievului cu Alianţa Atlanticului 
de Nord.iNATO va furniza luna aceasta 
echipament de comunicaţie către forţele 
armate ale Ucrainei, a informat secretarul 
general al Alianţei, Jen Stoltenberg.iUn 
al doilea cetăţean canadian a fost reţinut 
în China. Michael Spavor, om de afaceri, 
este investigat şi reţinut în China în urma 
suspiciunii că a pus în pericol securitatea 
naţională a Chinei.iPreşedintele mexican 
Andres Manuel Lopez Obrador a discutat 
telefonic cu preşedintele american Donald 
Trump despre problema migraţiei, 
despre posibilitatea creării unui program 
comun pentru dezvoltarea şi crearea de 
locuri de muncă în America Centrală şi 
Mexic.iLa fel ca Germania, Franţa se 
opune renegocierii Acordului dintre UE şi 
Marea Britanie pe tema Brexit.iStatele 
Unite au condamnat vehement decizia 
Rusiei de a trimite bombardiere nucleare 
pentru exerciţii comune în Venezuela, dar 
Administraţia Vladimir Putin a respins 
“criticile nediplomatice” şi “inadecvate” ale 
Washingtonului.

Sfântul Vladimir Ghika: prin], preot 
cre[tin [i martir, precursor iluminat 

al ecumenismului

Lansarea \n dezbatere public~ 
a rezultatelor 

Proiectului „Rom^nia Educat~” -  pagina 4

Ziua României la Chicago  -  pagina 14
Regăsesc în memoria afectivă și spirituală, bine 
conservate, emoțiile de acum zece ani, când Monseniorul 
Vladimir Ghika urca în conștiința publică datorită unei 
opere excepționale, intitulate „Fratelui meu din exil - 
Epoca stalinistă în România în scrisorile Monseniorului 
Vladimir Ghika. Un fi lm. O expoziție. O corespondență 
inedită, semnată de Vladimir Ghika și adresată fratelui 
său Dimitrie, în Elveția, în perioada 1948-1952”-  continuare 
în pagina 7

Rezoluția Camerei Reprezentanților a SUA 
pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri 
- pag. 10

Evenimente in Sacramento 

i Guvernatorul statului Idaho a onorat Centenarul Marii 
Uniri prin emiterea unei proclamații de felicitare - pag.15

De la utopie la realitate: Trezirea 
intelectual~ 

i Proclamație de felicitare a României cu ocazia Centenarului 
Marii Uniri emisă de guvernatorul statului Arizona - pag. 15

Biserica Sfi nții Ȋmpǎrați Constantin și Elena din Lilburn, statul 
Georgia, SUA, sǎrbǎtorește anul acesta 25 de ani de existența a 
parohiei  și o datǎ cu asta, 10 ani de la sfi nțirea bisericii, 5 ani de 
pastorire a pǎrintelui George Acsente, dar nu ȋn ultimul rậnd, 100 de 
ani de Romậnia.  -  continuare în pagina 17

Portland, Oregon - 1 Decembrie 2018

detalii în paginile  12, 13, 24 

De la începutul lunii decembrie, Centrul Comunității Românești din 
Sacramento a organizat mai multe evenimente, printre care: Ziua 
Romaniei și Concertul festiv de Craciun “Sărbătoarea Colindului: A 
Celebration of Romanian Carols”.  -  detalii în pagina 11

1918 - 2018  I  S~rb~torim \mpreun~
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ROMANIANTIMES

Ambasada României va transmite Muzeului Naţional al Unirii de la Alba Iulia toate proclamaţiile și mesajele ofi ciale 
de onorare a Centenarului Marii Uniri emise de către guvernatorii statelor americane în urma unui proiect iniţiat de misiunea 

diplomatică a României la Washington

Ambasada României în Statele Unite ale Americii a iniţiat, la începutul acestui 
an, un amplu proiect de celebrare a Centenarului Marii Uniri de la 1918, care a vizat 
emiterea de către guvernatorii statelor americane a unor Proclamaţii de recunoaştere şi 
onorare a unităţii naţionale a românilor în contextul împlinirii a 100 de ani de la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia. 

Ambasadorul României, George Cristian Maior, a transmis, în prima parte a 
anului, o scrisoare ofi cială guvernatorilor statelor americane prin care i-a informat cu 
privire la semnifi caţia istorică a Centenarului unităţii naţionale pentru naţiunea română. 
În mesajul său, ambasadorul român a descris sacrifi ciile enorme ale cetăţenilor români 
pentru realizarea Marii Uniri, mobilizarea excepţională a comunităţilor de români 
americani din urmă cu 100 de ani pentru susţinerea unirii, precum şi contribuţia unică 
a preşedintelui american Woodrow Wilson care, prin “Cele 14 Puncte”, a inspirat 

drumul spre libertate şi unitate al românilor. În acest context, ambasadorul României 
a adresat un apel către guvernatorii statelor americane de a emite Proclamaţii ofi ciale 
pentru celebrarea Centenarului unităţii naţionale a românilor, ca semn al prieteniei dintre 
România şi Statele Unite ale Americii. 

Urmare a iniţiativei Ambasadei României, guvernatorii statelor americane au 
emis Proclamaţii sau mesaje ofi ciale prin care este recunoscut şi onorat actul Marii Uniri 
din urmă cu 100 de ani. Acestea pot fi  consultate pe pagina de internet https://celebrating-
romanias-centennial.home.blog/.

Proclamaţiile au fost prezentate în premieră publicului în cadrul recepţiei 
ofi ciale de Ziua Naţională a României, organizată în mod special pentru celebrarea 
Centenarului. Ambasada României va transmite Muzeului Naţional al Unirii de 
la Alba Iulia toate exemplarele originale ale proclamaţiilor ofi ciale de onorare a 
Centenarului Marii Uniri, emise de către guvernatorii statelor americane, pentru 
a fi  expuse în cadrul unei expoziţii permanente. 

În discursul rostit cu ocazia celebrării Centenarului, ambasadorul 
României George Cristian Maior a apreciat că emiterea Proclamaţiilor ofi ciale de către 
guvernatorii statelor americane „reprezintă poate cel mai puternic semn al prieteniei 
dintre români şi americani, demonstrând percepţia favorabilă a României nu 
numai la nivelul administraţiei federale, ci în toate colţurile Americii, la nivelul 
fi ecărei comunităţi. Am primit aceste proclamaţii și mesaje cu o profundă 
recunoştinţă, pentru că ele reprezintă un simbol al respectului pe care întreaga 
naţiune americană o arată românilor şi sacrifi ciilor care au făcut posibilă Marea 
Unire din urmă cu 100 de ani.” 

Ambasadorul român a mai arătat ca „aşa cum, în urmă cu 100 de ani, crearea 
României moderne a avut un punct important de sprijin în relaţia de prietenie cu Statele 
Unite, parteneriatul pe care îl împărtăşim astăzi este marcat de aceeaşi apropiere dintre 
cele doua naţiuni, iar Proclamaţiile memorializează acest lucru în cel mai impresionant 
mod, inclusiv pentru generaţiile viitoare.” 

Ambasada României în Statele Unite ale Americii / 30 noiembrie 2018
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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

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


Actualitate4

ROMANIANTIMES

 „După o bucată de vreme, ... a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele 
pământului”
   (Genesa 4:3)
 „... a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din 
grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre ... şi spre jertfa lui”
   (Genesa 4:4)

(Completați textul folosind soluțiile marcate cu raster)

Orizontal:1) ? — Stare de reţinere. 2) Impertinenţă (pl.). 3) Contingent — Taman pe 
margini! — Cont deschis ... în roni!  4) Ridicată la înălţime. 5) Începutul unei iubiri! — 
Un încornorat de la pol. 6) Durere de dinţi. 7) Efectul unei replici tăioase (pl.) — Afl at 
într-o curte la americani. 8) Trasă cu acul  — Exemplu de răbdare din Biblie. 9) Trasă la 
geam — Ghicitor ... remarcat la o cafea. 10) Mişcare de anexare naţionalist-şovină. 
Vertical: 1) Întreprindere pe acţiuni cu capital comun (pl.). 2) ?  —  Posesor de obligaţii. 
3) Împotriva logicii (fem. pl.). 4) Popoare — Afl ate la începutul educaţiei! 5) Luate la rost. 
6) Cerc de prieteni — Indicator al nivelului de trai. 7) A fi nisa lemnul. 8) Un eşec în cele 
din urmă ... la table! — A se înspăimânta. 9) Templul Domnului — Ia-o mai domol. 10) 
Viitorul ţării — Umblă cu maşina prin Timişoara.

RECUNOAȘTEȚI  PERSONAJUL?  (6) 
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Dezlegarea careului din numărul precedent:

PSEUDONIME LITERARE ROMÂNEȘTI 
Orizontal: 1) SADOVEANU – PAS. 2) EMINESCU – BART. 3) BAS – LAURIAN – R. 4) ARTOIS – C – CNBE. 5) SURÂS – PISO – RI. 6) T – INAPT 
– EVREN. 7) ÎNĂCRI – BĂIEȘU. 8) AO – A- SMARA – L. 9) NSP – TZARA – HAM. 10) TOMA – NA – IAȘI. 11) PIP – VITNER – UC. 12) OM – 
CĂLUGĂRU – L. 13) MICU – A – ARSENE.
       Victor Martin

Miercuri, 5 decembrie a.c., Președintele României, 
domnul Klaus Iohannis, a participat la Palatul Cotroceni, 
la evenimentul de lansare în dezbatere publică a 
rezultatelor Proiectului „România Educată: viziunea și 
strategia de dezvoltare a educației pentru 2030”:

„Stimați parlamentari, profesori, rectori, foști miniștri, 
părinți, specialiști, analiști, o adunare selectă, bun venit 
tuturor! Mă bucur că suntem împreună aici, în această 
seară!

Este un moment mult așteptat, mult comentat. Este această 
lansare în dezbatere un eveniment de la care avem mari 
așteptări - «România educată».

Haideți să vorbim despre educație. Sunt întrebări simple la 
care trebuie să răspundem la început. Avem nevoie de un 
sistem educațional, un sistem de educație școlară? Evident, 
da!

Avem nevoie de școli? Evident că da! 

Dar ce fel de școli? Cum îi pregătim pe dascăli? Ce 
așteptări avem de la absolvenții acestor școli? Ne trebuie și 
universități? Sigur că da!

Ce abilități trebuie să aibă un tânăr student la absolvire? 
Ne interesează șansa tânărului de a găsit un loc de muncă 

„O ROMÂNIE EDUCATĂ ESTE O ROMÂNIE DE SUCCES, O ROMÂNIE PUTERNICĂ, O ROMÂNIE PROSPERĂ”

Alocuţiunea preşedintelui României la evenimentul de lansare în dezbatere publică 
a rezultatelor proiectului „România educată”

în domeniul pentru care s-a pregătit? Cum evaluăm 
performanța unei școli? Dar a unei universități? Dar 
performanța întregului sistem? Ne interesează numărul de 
absolvenți sau calitatea educației primite? Sau dacă este în 
corelare cu piața muncii?

Iată că întrebări avem multe și, cu cât mergem mai mult în 
profunzime, răspunsurile nu mai sunt atât de simple. La toate 
aceste întrebări, și multe altele, vrea să răspundă proiectul 
«România Educată».

Până la urmă, lumea mă întreabă ce este acest proiect, 
«România Educată», și de ce mă ocup eu de așa - 
întrebări legitime. «România Educată» este un proiect 
strategic. «România Educată» vrea să ajute la creionarea, 
la conceperea unui sistem educațional pentru România 
secolului XXI, vrea să ajute politicienii să vină cu politici 
educaționale bune. Vrea să ajute pe dascăli să reușească să 
predea în așa fel încât să fi e și ei, și elevii mulțumiți, dar și 
părinții, dar și angajatorii.

 Este un proiect care vrea să-l ajute pe directorul de școală 
să știe cum să gestioneze unitatea de care răspunde, pentru 
a avea rezultate bune. Dar care sunt rezultatele care se 
măsoară? Nu este chiar așa de simplu de găsit nici măcar 
acest răspuns.
Pe scurt, «România Educată» este un proiect strategic, 

care vrea să creioneze bazele sistemului educațional din 
România pentru secolul 21, pentru viitor.

Ce nu este «România Educată»? «România Educată» 
nu este un proiect de lege. «România Educată» nu este 
un rețetar simplu. «România Educată» nu este o poveste 
doar politică. «România Educată» nu este programul meu 
electoral. «România Educată» este România noastră a 
tuturor, pentru generațiile care vor veni.

 Atunci când am devenit proaspăt Președinte, am început, 
împreună cu echipa mea, să ne punem întrebări. Unde e 
bine să punem refl ectorul? Pe ce punem accent? O plajă 
largă. Sistemul sanitar – toți vrem să fi m bine îngrijiți la 
nevoie. Evident, sistemul educațional, infrastructura – 
toată lumea vorbește despre autostrăzi, și avem nevoie de 
ele. Economia, fi nanțele publice – multe domenii.

Dar dintre acestea, toate priorități, care este prima 
prioritate? Ce este defi nitoriu pentru reușita națiunii 
române? Asta a fost întrebarea pe care ne-am pus-o.

Și răspunsul nostru este clar, este limpede și este ferm – 
educația este baza României de mâine! Educația este baza 
generațiilor viitoare. O Românie educată este o Românie 
de succes, o Românie puternică, o Românie prosperă, 
o Românie care se profi lează bine în rândul națiunilor. 
Asta ne dorim cu toții. Pentru asta, am lucrat până acum, 
aproximativ 2 ani.

Între timp, avem un proiect bun. S-ar putea numi un draft, 
pe care îl punem astăzi în dezbatere. Dar, înainte de asta, 
dați-mi voie să zăbovesc un pic și asupra unor date despre 
situația de acum. Orice ai vrea să faci, trebuie să pornești 
de la situația existentă. Unde stăm acum?

 Avem, de exemplu, rezultate foarte bune la olimpiade, 
olimpiade internaționale. Ne mândrim cu acești copii. 
Este foarte bine. Deci, avem elite. Dar avem la capătul 
celălalt - 40% din absolvenții ciclului gimnazial sunt ceea 

(continuare in pagina 20)
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Dedicarea altarului pentru al Treilea Templu

 Suntem martori ai unui eveniment surpriză, care s-a 
petrecut la un an de la deschiderea Locului de Închinare la 
Muntele Templului. Le luăm pe rând, și în unele aspecte 
pentru o înțelegere și interpretare corectă voi reveni cu 
ceea ce am scris în ediția din ianuarie 2018.   
 La încheierea sărbătorii Hanukah, luni 10 decembrie 
2018, Sinedriul israelian a găzduit dedicarea altarului 
pentru cel de-al Treilea Templu, marcând evenimentul 
cu o reînnoire completă a procesiunii numite Korban 
Tamidi (ofertă veșnică). S-a scos în evidență din nou 
moneda israeliană, care pe o parte are poza președintelui 
Trump peste poza împăratului Cir, inscripția de 70 ani de 
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(continuare  în pagina 15)

existență a statului Israel și 50 de ani ai Ierusalimului; iar pe a doua fațadă poza Templului 
și inscripția: ”The Temple Coin” 
 Altarul a fost realizat din beton gazos și a fost construit pe un cadru metalic 
proiectat special pentru a fi  ușor transportat. Specialiștii în materie au declarat că e foarte 
potrivit pentru noul templu.
 Vasele dedicate ceremoniilor de la Templu au fost, de asemenea, prezentate și 
verifi cate pentru ca apoi, să fi e folosite la serviciile din cel de-al treilea Templu. Alături de 
altar a fost prezentată sigla Menora construită din lemn. Deși nu este exactă cu cea originală, 
a fost special construită să poată fi  purtată de o singură persoană. De asemenea, ligheanul 
de aramă, construit special, asemănător cu cel care a fost la Templul lui Solomon, și a fost 
folosit, efectiv, pentru spălarea mâinilor și picioarelor preoților.
 La ceremonie au fost invitați și prezenți ambasadorul Guatemalei, ambasadorul 
țării Honduras și Moshe Feiglin, șeful partidului Zehut și fostul membru al Knesset.
 Marele preot, Rabi Baruch Kahane, special pregătit dintre candidații la 
poziția de mare preot, Kohanim, verifi cat și confi rmat ca fi ind descendent din Aaron, 
a îmbrăcat hainele preoțești, a urmat toate regulile scrise pentru dedicare de spălarea 
mâinilor și picioarelor înainte de a efectua slujba din Templu, a aprins focul pentru prima 
dată pe altarul celui de-al treilea Templu, punând chiar și carne de jertfă pe altar. Trompetele 
de argint au răsunat pe parcursului serviciului special.

Sinagoga de la Muntele Templului
 Am început anul 2018 detaliind informații legate de deschiderea sinagogii la 
Muntele Templului. Joi, 28 decembrie 2017, evreii au deschis, într-adevăr, o sinagogă 
la Muntele Templului. Timp de aproximativ 12 ani s-a lucrat la săparea și consolidarea 
clădirii. Estimarea investiției este de peste 50 milioane de dolari, și este situat direct sub 
Zidul de Vest, unde israeliții s-au adunat timp de secole să se roage la zidul de susținere 
al Muntelui Templului.
  Sinagoga nou-nouță în zona locului sfânt are semnifi cații extraordinare. 
“Designul unic al sălii de rugăciune combină arta rară și iluminatul unic, creând un 
contrast minunat între vechi și modern”, a declarat printre altele reprezentanții Fundației 
Western Wall Heritage.
 În noua sinagogă, mobilierul este din lemn. Are altar. E la dimensiuni mai 
mici decât dedicat celui de-al treilea Templu. Sinagoga oferă bănci elegante, aranjate în 
secțiuni separate pentru bărbați și femei.
 Arca Tora este împodobită cu scrisori de metal care încorporează versurile 
biblice ale rugăciunii “Shema Yisrael”.

Locul nou de închinare
 E ceva foarte interesant și acest loc de închinare nu e ca oricare altul. În primul rând 
e un loc de închinare cu ALTAR. În al doilea rând este construit în locul numit Muntele 
Templului. E necesar a readuce în atenție importanţa politică şi escatologică a „centrului 
scoarţei terestre”, a locului care a fost făcut şi este măr de ceartă pentru întreaga lume, 
peticul de pământ din centrul Ierusalimului, și revin cu o scurtă incursiune în istorie, legată 
de Ierusalim, Muntele Moria sau Muntele Templului și Templu. 
 În anul 2000 BC – Avram, Evreul, pleacă din Berşeba cale de trei zile la Muntele 
Moria la porunca lui Dumnezeu să-l aducă jertfă pe Isaac. (Genesa 22, Evrei 11:8-19).
 În anul 1000 BC - David cucereşte Ierusalimul şi cetatea Sionului devine cetatea 
lui David. (2 Samuel 5:1-15). În acea vreme se presupune că Ierusalimul era în partea de 
sud-vest al muntelui Moria. 
 După 20 de ani, în 980 BC – David, din Ierusalim, ordonă să se facă numărătoarea 

poporului. Printre regulile obligatorii date de Dumnezeu, lui Israel era una cu privire la 
numărătoarea poporului: „Când vei socoti pe copiii lui Israel şi le vei face numărătoarea, 
fi ecare din ei să dea Domnului un dar în bani, pentru răscumpărarea sufl etului lui, ca să nu fi e 
loviţi de nici o urgie, cu prilejul acestei numărători. (Ex. 30:12). David a făcut numărătoarea 
poporului, dar nu conform regulii prescrise de lege. Rezultatul a fost că David a trebuit să 
aleagă una dintre trei nenorociri: şapte ani de foamete, trei luni să fugă dinaintea vrăjmaşilor 
sau trei zile de ciumă în ţară. David a ales ciuma că zicea el: „... mai bine să cădem în mâinile 
Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad în mâinile oamenilor!” (2 Sam 
24:14). Când ciuma s-a apropiat de Ierusalim, David şi-a recunoscut păcatul şi a înălţat un 
altar Domnului în aria lui Aravna sau Ornan, care este muntele Moria. David a cumpărat 
Muntele Moria cu 600 sicli de aur (1 Cron 21:25). David ca răspuns la oprirea urgiei  a zis: 
„Aici să fi e Casa Domnului Dumnezeu...” (1 Cron 22:1). Solomon a început zidirea Casei 
Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, în locul 
pregătit de David în aria lui Ornan, Iebusitul.(2 Cronici 3:1) 
 Prin anii 515 BC al doilea Templu este refăcut pe locul stabilit de David: Iosua, fi ul 
lui Ioțadac, cu frații săi preoții și Zorobabel, fi ul lui Șealtiel, cu frații săi, s-au sculat și au zidit 
altarul Dumnezeului lui Israel, după cum este scris în Legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. 
Au așezat din nou altarul pe temeliile lui... (Ezra 3:2,3).
 După ce evreii au reconstruit Templul, nu există niciun indiciu că prezența lui 
Dumnezeu a locuit vreodată acolo, așa cum a avut-o în Templul lui Solomon. Prezența lui 
Dumnezeu a venit în cele din urmă în cel de-al doilea templu, dar într-o formă pe care evreii 
nu au recunoscut-o, prin prezența Domnului Isus.
 Nicăieri în Scriptură și în literatura evreiască extrabiblică nu se afi rmă că prezența 
divină a umplut al doilea Templu, așa cum a umplut Cortul și Primul Templu. Mai degrabă, 
izvoarele evreiești au arătat un punct al absenței sale și au prezentat o speranță a prezenței 
divine în perioada escatologică cunoscută ca “perioada restaurării tuturor lucrurilor”.
 Al doilea Templu, nu mai era un loc de jertfă, ci mai mult un loc de închinare. 
Așa a fost și la venirea pe pământ a Domnului Isus. Domnul a intrat în cel de-al doilea 
Templu și nu l-a restaurat din punct de vedere spiritual, ca un Templu al jertfelor. 
Domnul Isus a respectat Templul, a curățit Templul, a învățat în Templu și de câteva 
ori a semnalat zidirea unui alt Templu prin moartea și învierea Sa. Din punctul de vedere al 
evreilor, Domnul nu s-a concentrat pe al doilea Templu, pentru că ei ajunseseră să se 
focalizeze mai mult pe Templu decât pe Domnul Templului. 
 Din punctul de vedere a lui Dumnezeu, Domnul Isus, în primul rând a spus ca El 
este  Unul mai mare decât Templul. (Matei 12:6). Așadar avea autoritatea să vorbească de 
la un nivel mai mare ca Templul.
 Când a curățat Templul a zis: „Stricați templul acesta, și în trei zile îl voi ridica.” 
Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci și șase de ani, ca să se zidească Templul acesta, și Tu îl 
vei ridica în trei zile?” Dar El le vorbea despre templul trupului Său. (Ioan 2:19-21) Aceste 
cuvinte au constituit una din acuzațiile ce au dus la răstignirea Lui. Când a fost judecat a fost 
învinuit de două grupuri de dușmani că a zis  „Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu și să-l 
zidesc iarăși în trei zile.” (Matei 26:61; Matei 27:39-40). 
 Prin moartea și învierea Sa, Domnul Isus, a instituit un alt Templu, care nu este 
făcut de mâini omenești și care este Templul Trupului Său, Biserica Lui, în care prezența 
Lui este autentică. Învățătura despre Noul Templu este foarte importantă și întreg Noul 
Testament o tratează în toate cărțile. Pavel în Coloseni spune clar că Trupul Lui Christos 
este Biserica (Col 1:24). Lui Timotei îi scrie Pavel, tot, foarte direct, fără a fi  nevoie de nici o 
interpretare: casa lui Dumnezeu, … este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia 
adevărului. (1 Tim 3:15)
 Mai adânc, acest concept al Noului Templu se extinde la cei ce au Duhul lui 
Dumnezeu: Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu 
locuiește în voi? (1 Corinteni 3:16); Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt 
care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? 
(1 Corinteni 6:19) … noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu 
voi locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi  Dumnezeul lor, și ei vor fi  poporul Meu.” (2 
Corinteni 6:16); … voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună 
cetățeni cu sfi nții, oameni din casa lui Dumnezeu, fi ind zidiți pe temelia apostolilor și 
prorocilor, piatra din capul unghiului fi ind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, 
crește ca să fi e un Templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună, ca să 
fi ți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul. (Efeseni 2: 19-22) 
  Purtătorii Duhului Sfânt sunt cei ce alcătuiesc Templul viu al lui Christos, Biserica 
Lui. Aceștia sunt cei, care, adunați împreună, prezența lor, determină prezența Domnului 
Dumnezeu. Acolo rugăciunile sunt ascultate, acolo se afl ă calea iertării, a mântuirii, 
acolo străinul care nu are o relație cu Tatăl, poate găsi mijlocul de apropiere de El. 
 Noul Templu, Biserica, este locul rugăciunii, al închinării. 
 Sinagoga nou construită la Muntele Templului este un loc al rugăciunii, al 
închinării. S-ar putea să nu mai fi e necesar construirea unui alt Templu pentru că în 
Apocalipsa 11:1-2, bătrânul Ioan ne spune: Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și 
mi s-a zis: “Scoală-te și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. 
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CEI CE-AU PIERDUT CRĂCIUNUL 

Slavomir Alm]jan

Ochiul meu de data asta este o prelungire a privirii lui 
Dumnezeu înspre lăuntrul meu și concluzia logică a acestui 
fapt este o actiune sau cel puțin un îndemn la acțiune.  Față 
în față cu această realitate, primul nostru simțământ este tot 
unul de discomfort dar de data aceasta cu o bătaie mult mai 
lungă și cu roade benefi ce, cu reverberații eterne…

Este atât de simplu să te lași pradă nostalgiei.  Fapt știut este 
ca nostalgia este rareori constructivă și încă și mai rar vine 
în ajutorul cuiva.  “Vremurile bune “ de odinioară s-au dus.  
Nimic nu mai este din ce-a fost.  “S-au dus oamenii de bine “ 
strigă scriptura.  
Sunt două moduri  mai predominante în care suntem tentați  

să ne înfățișăm cu schimbarea.  Cel  mai des îmtâlnit este modul pasiv de a te înfățișa  cu 
adevărul iar celălalt  este un mod  care implică o atitudine sau mai degrabă o luare de poziție.  
Cel de-al  doilea este  mai degrabă o înfruntare a adevărului sau a schimbarii care au generat 
nostalgia.  Este  foarte relativ factorul  schimbării inconvenabile care poduce nostalgia.  Un 
fapt șocant de-a dreptul este că natura acestei schimbări este de cele mai dese ori  subiectivă 
sau de natură perceptivă.  Vreau să spun că de fapt adevărata schimbare  în acest caz 
este doar o schimbare a percepției sau a pradigmelor care ne cârmuiesc ansamblul de 
discernere.  Privind în urmă cu câțiva ani nu mi-a fost  greu să văd lămurit exemple în 
propria mea viață care par să dovedească rolul omului de dinlăuntru în luare de atitudini  
uneori șocant de nepotrivite cu realitatea. De fapt nu despre nostalgie mi-am propus să 
vorbesc dar ea, nostalgia este cea care m-a urnit în aventura acestei meditații…  De fapt,  
îmi zic  nu mi-ar strica un scurt popas la porțile nostalgiei în vederea unui mai degrabă popas 
intelectual decât  a unei analize aprofundate a ceea ce de fapt rareori poate fi  analizat cu 
sânge rece.  Dicționarul explicativ al limbi Române defi nește nostalgia ca fi ind “sentiment 
de tristețe, de melancolie provocat de de dorința de a revedea un loc iubit, o persoană iubită 
sau de a retrăi un episod trecut…”  Cu bună știință am tipărit “melancolia” cu litere italice. 
Acest  cuvânt este defi nit de aceeași sursă drept “Stare de tristețe , de deprimare, amestecată 
cu visare și cu dorință de izolare.”  (!!!) 

Nostalgia
Noi, oamenii, muritori și deseori neajutorați, în călatoria noastră pământească suntem 
tentați să ne lasăm copleșiți de acest sentiment  nu atât din dragoste pentru lucrul pierdut 
cât din dorința fi rii noastre pământești de a judeca, de a evalua ceva existent ca fi ind 
mai prejos decât ceea ce ar putea exista dacă noi înșine am deține controlul.  Este oare 
de mirare că un sentiment în aparență  nobil poate fi  atât de drastic pervertit pe tărâm 
spiritual? Care dintre lucrurile lăsate și îngăduite de Dumnezeu nu au fost pervertite?  
Care dintre lucrurile de greutate și valoare cerească nu au fost falsifi cate pentru a putea 
fi  folosite în exact  contrariul a ceea ce a plănuit Dumnezeu? Totuși îmi zic, nostalgia 
nu a fost niciodată benefi că sufl etului uman.  Factorul  demoralizator al acesteia nu a 
trecut neobservat de Creatorul tuturor lucrurilor…  Nu m-aș grabi să cataloghez  ca 
păcat sentimentul nostalgiei ci mai degrabă l-aș numi drept un stigmat al neputinței 
sau al insufi cienței  omului în vederea propriei sale împliniri. Dumnezeu nu condamnă 
nostalgia ci mai degrabă o descurajează.  Iată o pildă din Biblie care ne-ar putea conduce 
înspre o reală evaluare a ceea ce încercăm să înțelegem din aceste rânduri:

“Cine a mai rămas dintre voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum 
o vedeți  acum? Așa cum este nu pare ea ca o nimica în ochii  voștri?”(Hagai 2:3)

Dumnezeu vede sentimentele lor și El însuși le arată ca venind dinlăuntrul lor.  Lucrurile 
“par” de nimic dar realitatea este alta.  Slava casei din urmă va depăși slava casei dintâi.  
Cu alte cuvinte Domnul le spune:  “Voi trebuie să vă schimbați modul de a privi lcrurile.  
Voi priviți  prin ochii voștri și nu vedeți  pentru că  amintirile vă împiedică.”
De fapt modul deosebit de selectiv în care ne mobilăm memoria creează întotdeauna o 
imagine distorsionată a trecutului.  Și acum cititorule, fi  cinstit cu tine însuți și vezi:  câte 
din plasmuirile memoriei tale asupra unui fapt trecut sunt conforme cu realitatea?  Îmi 
amintesc de primii ani petrecuți în țara aceasta.  Nimic nu mai era așa cum știam  eu  ca 
trebuie să fi e lucrurile.  Mâncarea nu mai avea acelaș gust, fl orile nu mai aveau acelaș 
miros, dragostea fraților nu mai era atât  de caldă ca a fraților de dincolo.  De prisos să 
vă spun că astfel de gânduri nu mi-au folosit prea mult.  Domnul  însă a găsit cu cale să 
întorcă lucrurile înspre binele meu.  Cu alte cuvinte El m-a învățat o lecție: “Nu te grăbi 
să iei o poziție bazat pe imagini sau percepții venite din amintiri!” Domnul ne îndeamnă 
la  luciditate.  Nu, să nu cumva să credeți că Domnul minimalizează rolul amintirilor!  
În multe alte ocazii Domnul ne îndeamnă să ne amintim:
“Adu-ți aminte  de unde ai căzut.; pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale 
dintâi!”(Apoc.2:5) 

  Cred ca la toti aproape ne place sa calatorim, sa vizitam. 
Un amic spunea ca daca ar fi  sa-si schimbe meseria s-ar 
face vizitator, ca se simte cel mai bine in vizita, nu cand e 
gazda. Pregatirile pentru celebrarea Intruparii ating marile 
orase ce se imbraca in lumini multicolore si decoratii 
fastuoase. Cu toate acestea preocuparea cu pregatirile de 
Craciun ne face sa uitam de esenta acestei Sarbatori.
  Totul pare sa sclipeasca mai tare decat adevarul inteles 
al Craciunului. Oamenii alearga dupa cadouri, vaneaza 
cele mai bune “deals” ale anului. Aglomeratia din parcari 
ne face sa uitam ca totul a inceput intr-o noapte, in liniste 
si-n umilinta. Suntem prea ocupati cu altceva pentru a 
realiza ce s-a intamplat cu adevarat.  Suntem prea grabiti 
sa mergem la party si am uitat pe cine sarbatorim. Pierdem 

din vedere esenta. Si nu suntem singuri…comunitati intregi pot avea experienta asta 
nefasta. Si pentru ca vorbeam de calatorii ce ati zice de un tur rapid in orase/comunitati ce 
au pierdut esenta Intruparii chiar atunci cand aceasta a avut loc.
 Primul oras ce a pierdut “Craciunul” este Ierusalim. Dumnezeu a ales o mana de 
pastori murdari si nescoliti-considerati necurati - pentru a le face onoarea de a le da vestea 
cea mare. Pe scara sociala ei se afl au pe cea mai de jos treapta si nu puteau emite pretentii 
de a merge la Ierusalim. Ei nu puteau practica ritualuri de curatire sau sa participe la alte 
festivaluri religioase. In mintea lor nu isi puteau imagina cum era sa jertfeasca ceva la 
Templu. Si cu toate acestea, Dumnezeu ii considera tocmai buni pentru a le da lor vestea 
Intruparii.  (Luca 2:8-20)

Mai mult decat atat; pastorii au venit sa-L vada pe Nou-Nascut cand nimeni 
alticineva nu a venit. Apoi ei au plecat si le-au spus altora.  Pastorii din campie nu au pierdut 
Craciunul. Toti cei din Ierusalim insa l-au pierdut. Este intrigant cum Isus Mantuitorul, 
Mesia se naste la Betleem si nimeni din Ierusalim nu baga asta de seama. Evreii asteptau 
si asteapta acest eveniment si l-au scapat, l-au pierdut. 
 De ce a pierdut Ieruslimul Craciunul? Raspuns simplu: religia. Ei erau foarte 
religiosi. Ei erau “centrul”. Daca vroiai sa fi i religios trebuia sa mergi la Ierusalim.  Oricine 
vroia sa faca un sacrifi ciu trebuia sa mearga la Templu. Toata spuma religioasa era acolo. 
Ei se inchinau Adevaratului Dumnezeu dar intr-un mod gresit. Erau preocupati de aspecte 
exterioare si pierdeau miezul. Ei se uitau si asteptau un Mesia erou nu un bebelus in paie. 
Ei vroiau un lider care sa le sustina sistemul religios. Isus a fost unul care le-a daramat 
sistemul religios. Isus a stat impotriva a tot ceea ce ei credeau si faceau. Predica de pe 
Munte dovedeste asta. Ceea ce Isus ofera in Cuvantarea de pe Munte este un mesaj de 
libertate impotriva oricarei forme de abuz, tiranie, opresiune, legalism intrupate de farisei 
si saduchei.
 Ierusalimul era infasurat  fuior in asteptare si a scapat momentul cand Isus s-a 
intrupat. Pentru astfel de oameni este greu sa inteleaga Vestea Buna. Sunt atat de axati pe 
cum sa isi castige ei manturiea si salvarea prin ceea ce fac, prin faptele lor. Religia poate 
fi  o cursa spre moarte spirituala. Riturile si regulile par sa ofere o metoda de inchinare dar 
nu eliberare. Sunt multi oameni implicati in tot felul de activitati bisericesti si care inca nu 
cunosc personal sensul manturii. Ei pierd Craciunul si se pierd si… Pastele.

Langa Ierusalim si cei de acolo o alta intreaga natiune a pierdut momentul 
Intruparii. Roma, cea mai faimoasa capitala la vremea aceea a pierdut aceasta unica 
oportunitate. Dumnezeu, Cel nepriceput in a’le marketingului nu a ales Roma ca sa se 
nasca Isus. De acolo insa a venit decretul care a pus in miscare familii, pe Iosif si Maria 

sa mearga spre localitatile de nastere. (Luca 2.1) Soldatii romani ce erau pretutindeni in 
imperiu erau de buna sema si in Betleem si supravegheau desfasurarea recensamantului, 
dar ei au pierdut nasterea Mantuitorului. 
 De ce? Raspuns scurt: idolatrie. Ei aveau proprii lor dumnezei si Dumnezeu nu 
era in galeria lor de zeitati. Nici o imagine mitologica nu putea sa coexiste cu Mantuitorul. 
Romanii au ignorant total Intruparea lui Isus. Nou-Nascutul nu a fost pentru ei nimic 
mai mult decat un numar intr-o statistica, in numaratoarea poporului. 
 Paganismul are puternice infl uente si forme de dominare in lumea noastra de 
astazi si de aceea multi pierd Craciunul. Multi in zona aceasta nu se inchina la statui sau 
idoli de piatra neaparat, dar au formele lor de superstitie ce pot fi  asociate cu ceea ce 
si romanii faceau. Unii preamareasc imbuibarea, altii popularitatea, prestigiul, faima, 
sexul. Poate cei mai tari zei ai lumii moderne sunt egoismul si materialismul. Toti cei ce 
preamareasc aceste lucruri pierd Craciunul.

Surprinzator un alt oras ce a pierdut Craciunul este Nazaret. Era un orasel de 
tara, nu prea vizitat de elitele vremii. Oamenii de acolo erau recunoscuti pentru violenta 
lor. De aceea Natanael se si intreaba: “poate iesi ceva bun din Nazareth?” (Ioan 1:46). 
Da, poate si da, Nazaret a fost orasul in care au trait Iosif si Maria, in care si-a petrecut 
Isus copilaria. Evanghelistul Luca descrie o zi de Sabat pe care Nazaret-ul a avut-o cand 
Isus deschide carte lui Isaia. (Luca 4:16-21)
 Dupa ce a trait atatia ani printre ei, Isus s-a descoperit in fi nal cine este El. El 
le-a spus pentru prima data ca a fost Mesia. Care a fost reactia lor? Ei au inceput sa 
se intrebe: nu este acesta fi ul lui Iosif? Citim Luca 4:22-30. Acesti oameni care l-au 
cunoscut pe Isus atatia ani - pentru ca a trait printre ei – doresc acum sa-l ucida. Aceasta 
este o forma de a pierde Craciunul. El a venit la ai Sai, dar ai Sai nu l-au primit - spune 
Ioan. Oamenii din Nazaret, cei care il cunosteau nu aveau de fapt nici o idee cine era 
Isus. Marcu 6:6 spune ca Isus a ramas uimit de necredinta lor. 
 Care a fost problema lor? Familiaritatea. Ei credeau ca-L stiu  prea bine. 
Creadeau ca-L stiu asa de bine si cu toate astea nu si-au dat seama ca este cineva special. 
Familiaritatea amestecata cu necredinta produc un cocktail toxic pentru sufl et. In starea 
aceasta se gasesc cei ce spun ca au trait in crestinism dar l-au respins. Au ales sa traiasca 
pe calea lor. Familiaritatea inabusa convingerea. Ce trist sa cunosti totul, sa mergi la 
scoala dumnicala, sa stii poezii religioase si cu toate acestea sa fi i departe de Dumnezeu. 
Ce forma trista de a pierde Craciunul! 
 Dragii mei, nimeni nu trebuie sa piarda Craciunul. 
 Infasurati in preocupari ignorante, in manifestari cu sclipiri de mandrie – da, 
chiar si concertele de Craciun se incadreaza aici -  in ritual religios de inchinare fata de 
dumnezei falsi, comunitati intregi pierd in continuare Craciunul. 
 Nu lasa sa treaca pe langa tine inca un an si nu plati tribut materialismului care iti 
va fura emotia ce o ai in inima. Indreapta-ti gandul, inima spre intruparea Domnului Isus 
si intreaba-te ce inseamna ea pentru tine? Priveste cu adevarat la ceea ce s-a intamplat 
acolo.

Ti-ai decoarat casa, ti-ai aranjat hainele, ti-ai facut planul la mancare - toate 
bune - dar nu pierde esenta. 
 E prea important. Cei din Roma, cei din Ierusalim si cei din Nazaret au pierdut 
Craciunul.
 Nu e necesar sa-l pierzi si tu!

Emanuel C. Pavel, Vancouver B.C. / www.blog.punctul.com

(continuare in pagina11)
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   Moto: „Rugați-vă toți cât de puțin pentru mine,(…) ca să nu fi u mai prejos de nivelul cerut, ca om, ca 
român, ca și creștin, ca preot și ca «martor al lui Dumnezeu».“ (Msg. Vladimir Ghika)

Regăsesc în memoria afectivă și spirituală, 
bine conservate, emoțiile de acum zece ani, 
când Monseniorul Vladimir Ghika urca 
în conștiința publică datorită unei opere 
excepționale, intitulate „Fratelui meu 
din exil - Epoca stalinistă în România în 
scrisorile Monseniorului Vladimir Ghika. 
Un fi lm. O expoziție. O corespondență 
inedită, semnată de Vladimir Ghika și 
adresată fratelui său Dimitrie, în Elveția, 
în perioada 1948-1952”, apărut la Editura 
„Galaxia Gutenberg”, 2008.  Albumul -  
bilingv – în franceză şi română, a fost editat 
de Silviu Hodiș, realizat de Anca Berlogea; 
transcrierea scrisorilor: Luc Verly, 
traducerea în limba română: Ana Boariu 
în colaborare cu Francisca Băltăceanu, 
Monica Broşteanu, Emanuel şi Mihaela 
Cosmovici, traducere în limba franceză: 
Luc Verly, introducere, redactarea notelor şi 
documente de arhivă: Emanuel Cosmovici, 
postfaţă: Tereza-Brînduşa Palade – fusese 
una din cele mai bune apariții lansate în acel 
an (apariție rămasă notabilă și peste ani), pe 
21 noiembrie la Târgul Internațional de Carte 
„Gaudeamus” din Bucureşti,  bucurându-se 
de binecuvântarea Arhiepiscopiei Romano-
Catolice de Bucureşti, personal IPS. Dr. 
Ioan Robu (pe atunci, se împlineau 135 de 
ani de la nașterea Prințului, Preot, Martir).
Cartea a fost prezentată, ulterior, și 
bucovinenilor, prin inițiativa mea,  pe 23 
decembrie, evenimentul fi ind inițiat și 
organizat de mine (sub egida Consiliul 
Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei 
“I.G.Sbiera” şi Parohia Romano-Catolică). 
În aceeaşi zi, la biserica romano-catolică 
Sf. Ioan Nepomuk din localitate, după 
un recviem în memoria monseniorului 
Vladimir Ghika, am susținut o conferință 
în care am prezentat volumul și implicațiile 
lui, în timp ce memoria preotului creștin 
deopotrivă ortodox și catolic martir – a 
cărui cauză de beatifi care se afl a, la data 
aceea în curs de desfăşurare la Vatican – 
a fost evocată de regretatul părinte Ştefan 
Babiaş, decan de Bucovina şi de preotul dr. 
Vasile Demciuc.
Monseniorul Vladimir Ghika a fost 
beatifi cat în cadrul unei slujbe religioase 
internaționale solemne desfășurată la 
pavilionul Rom-Expo. Astfel, în 31 august 
2013, la Bucureşti, în prezenţa a 10.000 
de oameni, cu participarea extraordinară 
a trimisului Papei Francisc, Cardinalul 
Angelo Amato, prefectul Congregaţiei 
pentru Cauzele Sfi nţilor, Monseniorul 
Vladimir Ghika a fost beatifi cat. Detalii 
despre acest moment, dar şi despre multe 
altele care îl au în prim plan pe acest 
extraordinar om al creştinătăţii, aici: www.
vladimir-ghika.ro/

Monseniorul Ghika a fost cel de-a patrulea 
român beatifi cat  de Vatican. Primul fericit 
a fost călugărul franciscan capucin din 
Moldova Ieremia Valahul, al doilea – 
episcopul romano-catolic auxiliar  Szilard 
Ignaţiu Bogdanffy; al treilea – episcopul 
romano-catolic Janos Schefl ler. Ulterior 
beatifi cării Monseniorului Vladimir Ghika, 
Vaticanul a anunţat că beatifi că şi un al 
cincilea român, episcopul catolic de la 
Iaşi, Anton Durcovici.

Angela FURTUNĂ:

Monseniorul Ghika a fost unul din rarii 
preoţi hirotoniţi şi ortodocşi şi catolici, 
având dezlegare să slujească în orice 
catedrală catolică din lume. Au rămas 
celebre cuvintele sale: „am devenit și 
catolic, spre a fi  un și mai bun ortodox”…

După acel miraculos moment, la care 
participasem cu emoție, declarasem: ”Am 
scris de-a lungul timpului nenumărate 
articole despre, de acum, Sfântul Vladimir 
Ghika. O conferință a mea, susținută pe 
21 decembrie 2008, la Catedrala Romano-
Catolică Sf. Ioan Nepomuk de la Succeava, 
a adăugat un grăunte de nisip muncii depuse 
de noi, românii de peste tot în lume, la 
Vatican, pentru ca opera de canonizare şi de 
beatifi care să poată fi  împlinită”. Peste numai 
un an, NARPA, presa nord-americană, 
îmi oferea, pentru al doilea an consecutiv, 
titlul de Journalist of The Year in Culture 
- Jurnalist al Anului, Secțiunea Cultură, 
pentru promovarea valorii româneşti, prin 
studiile dedicate Sfântului Vladimir Ghika 
(„In Memoriam Monseniorul Vladimir 
Ghika – 140). 

Monseniorul Vladimir Ghika ar fi  împlinit 
anul acesta, de Crăciun, 145 de ani. E 
născut, ca într-o profeţie, chiar în ziua de 
naştere a Mântuitorului. Beatifi carea sa a 
fost unul din primele acte semnate de Papa 
Francisc. “Este în primul rând o șansă 
nesperată de a vedea că și țara noastră 
are acces la circuitul acesta al valorilor 
universale scrise în mod simplu, fără 
trâmbițare de prisos”, mărturisea la puțină 
vreme după aceea PS Mihai Frăţilă, episcop 
greco-catolic de Bucureşti. Pilda vieţii sale 
predică despre felul cum omenia, acest 
suport al valorilor sufl etești, depășește 
culturile, istoriile, fi ind izvorâtă din relația 
cu Creatorul, că libertatea interioară 
precede libertatea socială sau politică, că 
libertatea și omenia pot fi  mărturisite în 
cele mai dure închisori, că sunt garanția 
respectului între persoane și se afl ă la baza 
unei societăți democratice.

Două sunt documentele culturale excep-
ționale ce merită să stăruie în atenția 
marelui public și a celor ce vor să descopere 
povestea Monseniorului Ghika, ambele 
apărute încă de acum câțiva ani: fi lmul 
documentar al regizoarei Ana Boariu, 
intitulat Fratelui meu din exil (Producție 
SIGNIS România – KTO, 2007) - dovedind 
că povestea vieții Monseniorului ar 
trebui să devină repede una din operele 
de seamă din epopeea națională privind 
cumplitul secol al douăzecilea românesc 
bântuit de dictaturi care au rupt fi ința 
națională în două și au produs multă 
vărsare de sânge românesc nevinovat -, 
precum și albumul Fratelui meu din exil - 
Perioada stalinistă în România în scrisorile 
Monseniorului Vladimir Ghika, prinț, preot 
și martir, Ed. Galaxia Gutenberg, editor 
pr. Silviu Hodiș, text stabilit de Luc Verly, 
volum realizat de Anca Berlogea, traducerea 
în limba română de Ana Boariu, Emanuel 
și Mihaela Cosmovici, tehnoredactare 
Dan Holban și Emanuela Arteni (Vizual 
Graph – Roumanie), postfață de Theodora 
– Brândușa Palade, 2008. Proiectul a fost 
fi nanţat de Institutul Cultural Român prin 
Programul Cantemir. Tot în 2008 începea să 
se intensifi ce efortul militanților și lobiștilor 
români ce au contribuit decisiv la Beatifi care, 

după ce, mai devreme, propunerea fusese 
făcută la Vatican de Arhidieceza București, 
urmată de întocmirea unui Dosar amplu, 
ce avea să fi e examinat de Congregația 
pentru Cauza Sfi nților de la Vatican. 
Urmând logica timpului, miercuri, 27 
martie 2013, Papa Francisc a semnat 
decretul prin care Biserica recunoaște 
„martiriul slujitorului lui Dumnezeu 
Vladimir Ghika, preot diecezan [...] ucis 
din ură față de credință [...], la 16 mai 
1954”. Miercuri, 8 mai 2013, s-a anunțat 
de la Vatican că Monseniorul Vladimir 
Ghika va fi  beatifi cat sâmbătă, 31 august 
2013, în cadrul unei Sfi nte Liturghii 
solemne, ce va fi  săvârșită la Romexpo, de 
la ora 11. Sfânta Liturghie va fi  prezidată 
de Eminența Sa Cardinalul Angelo Amato, 
Prefectul Congregației pentru Cauzele 
Sfi nților. Conform anunţurilor, în faţa a 10 
000 de oameni, la Bucureşti s-a săvârşit 
minunea ce păruse a fi  profeţită încă de 
la Crăciunul de acum 145 de ani, când 
pruncul Vladimir venea pe lume ca nepot 
al ultimului principe al Moldovei, Grigore 
Alexandru Ghika al X-lea (1807-1857), şi 
al cărui tată, Ioan Grigore Ghika, fusese 
multă vreme diplomat, ministru de externe 
şi al apărării României.

Albumul Fratelui meu din exil-Perioada 
stalinistă în România în scrisorile 
Monseniorului Vladimir Ghika, prinț, 
preot și martir a fost lansat  vineri, 21 
noiembrie 2008 la Târgul Internațional de 
Carte „Gaudeamus”, deschis în Complexul 
„Romexpo” din București, și s-a bucurat de 
binecuvântarea Arhiepiscopiei Romano-
Catolice de București, personal IPS. Dr. 
Ioan Robu. Cele 176 de pagini ale cărții 
conțin 30 de scrisori și cărți poștale precum 
și documente diplomatice franceze legate 
de Monseniorul Ghika. Prezentarea cărții la 
Târgul Gaudeamus a fost făcută de nepoții 
lui Dimitrie Ghika, Geneviève și Daniel de 
Briey, alături de Anca Berlogea, Emanuel 
Cosmovici și Tereza Brândușa-Palade.

Volumul conține o colecție inedită de 
scrisori, scrise în limba franceză și trimise 
de Monseniorul Ghika în perioada 1948-
1952 fratelui său, Dimitrie, fost ambasador 
și ministru de externe al României, plecat 
în exil în Elveția. Scrisorile au fost trimise 
în principal prin ambasada Franței la 
București și descriu instalarea progresivă 
a regimului totalitar, a stalinismului 
și persecuția declanșată la comanda 
Moscovei împotriva Bisericii Catolice 
din România. Această corespondență a 
constituit unul din motivele condamnării 
lui Vladimir Ghika la trei ani de temniță 
grea, așa cum reiese, mai jos, din sentința 
tribunalului militar.

SFÂNTUL VLADIMIR GHIKA: 
PRINȚ, PREOT CREȘTIN (ORTODOX ȘI CATOLIC) ȘI MARTIR, PRECURSOR 

ILUMINAT AL ECUMENISMULUI
– 145 de ani de la naștere – 5 ani de la Beatifi care – 10 ani de la apariția excepționalului document epistolar și memorialistic 
„Fratelui meu din exil - Epoca stalinistă în România în scrisorile Monseniorului Vladimir Ghika. Un fi lm. O expoziție. O 
corespondență inedită, semnată de Vladimir Ghika și adresată fratelui său Dimitrie, în Elveția, în perioada 1948-1952”

(continuare in pagina 8)

Epistolele au fost redescoperite în 2007 
în arhiva familiei lui Dimitrie, mai exact 
a nepoților acestuia, și au fost publicate 
în facsimil, transcriere în limba franceză 
și traducere în limba română.  Scrisorile 
Monseniorului Vladimir Ghika, cel puțin 
30, rămăseseră multă vreme ascunse. 
Geneviève d’Hoop, născută Briey a 
descoperit împreună cu frații ei și cu Anca 
Berlogea, în mai 2007, aceste scrisori, 
bine păstrate în arhiva familiei – în cutiile 
cu documente și fotografi i ale Elisabetei 
Ghika, soția lui Dimitrie Ghika, și apoi ale 
Manolei, fi ica lor.

Scrisorile dezvăluie un univers întunecat 
și tainic, rămas multă vreme necunoscut, 
al supraviețuirii Bisericii Unite și a unor 
ordine și congregații catolice interzise în 
România după 1948, univers din care s-a 
desprins ulterior un adevărat calvar ce a 
continuat până la căderea comunismului. 
Ele mărturisesc, uneori cu accente tragice,  
și despre atașamentul Monseniorului față 
de Fiicele Carității Sfântului Vincent de 
Paul, aduse chiar de  el în România în 1906 
și împreună cu care fondase un serviciu 
de ambulanță și sanatoriul „Sf. Vincențiu 
de Paul”, devenit ulterior Spitalul C.I. 
Parhon. De la colaborarea cu aceste surori 
s-a trasat drumul spiritual și uman al lui 
Vladimir Ghika, el luptând ulterior pentru 
tot restul zilelor sale împreună cu surorile 
pentru ca sanatoriul creștin Sf. Vincențiu 
de Paul să nu fi e rechiziționat de stat, 
lucru care, în fi nal, s-a petrecut totuși. În 
fi nal, statul comunist impunând laicizarea 
societății, surorile sunt alungate pe nedrept 
la Oradea, apoi sunt obligate să intre în 
viața civilă și să accepte ofertele făcute 
de societatea totalitară comunistă. Alături 
de alte mărturii, și acestea vorbesc despre 
persecuția îndreptată împotriva Bisericii 
catolice, dar abil camufl ate sub diferite 
pretexte și tactici de manipulare.

Monseniorul Vladimir Ghika, „prinț 
în această lume, dar, printr-o chemare 
mai înaltă, preot al lui Isus Hristos“, s-a 
născut pe data de 25 decembrie 1873, la 
Constantinopol. După absolvirea școlii 
de drept din Toulouse și după urmarea 
cursurilor de științe politice la Paris, el 
își urmează chemarea înalt spirituală și 
renunță la cariera diplomatică, urmând 
studii de teologie la Roma, alegând calea 
activității umanitare, dublată de cea a vieții 
religioase, printr-o devoțiune apostolică 
excepțională. Devine, la vârsta de 50 de 
ani, preot și este hirotonisit la Paris (unde a 
stat între 1923-1938), după care se întoarce 
și rămâne în România. Născut ortodox, 

http://vladimir-ghika.ro/
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         Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus și mesajul ei, ne 
aduc bucurie, pace și speranță! Eu nu doresc ca să umbresc 
această sărbătoare cu un mesaj despre tristețe, ci chiar 
dimpotrivă, vreau să vedem biruința care Domnul o dă 
chiar în mijlocul încercării. Dorința mea este ca acest articol 
să aducă speranță și mângâiere tuturor celor ce, de aceste 
Sărbători, trec prin vre-un necaz. De asemenea, doresc să 
ne ajute Domnul să fi m sensibili la nevoile celor din jurul 
nostru, urmând astfel exemplul Mântuitorului. Chiar în 
ziua când am vrut să trimit articolul la redacție, m-am pus 
să-l mai revizui puțin. Dar cum stăteam să scriu, din senin 
am început să mă gândesc la o persoană. Am învățat în cei 
aproximativ 25 de ani de umblare în credință, să nu ignor 

astfel de gânduri, așa că am trimis un text. Am primit un telefon imediat de la această soră în 
credință, ea spunându-mi că e în spital. Am contactat imediat o altă prietenă comună și ne-
am dus împreună la spital să o vizităm. Nu aș schimba momentele petrecute în acea cameră 
de spital cu nici o petrecere din lume. Au fost clipe de încurajare, rugăciune înălțătoare, citire 
a Biblie și chiar am colindat. În rugăciunea de sfârșit, această soră, s-a rugat fi erbinte și în 
detaliu, pentru mine și prietena mea, dar și pentru o altă persoană, mult mai grav bolnavă 
decât dânsa. Am primit prin această experiență, încă o dată, o ilustrație clară și reală asupra 
subiectului pe care vreau să îl expun aici. Am văzut la această soră încrederea totală în 
mâinile Dumnezeului Atotputernic, care este cu ea și o ajută să treacă biruitoare prin această 
încercare. Am văzut de asemenea, ce izvor de binecuvântare primește cel ce ascultă șoapta 
Duhului și se lasă folosit de El pentru a aduce o mângâiere. 

Domnul Isus s-a născut, a murit și a înviat ca noi să avem împăcarea cu Dumnezeu. 
Dacă L-ai primit pe Domnul Isus în inima Ta, nu ai de ce să te temi pentru că El este cu tine. 
În mijlocul întristării, poți să îți ridici ochii spre Domnul Isus – Domnul Păcii, și să primești 
pacea care întrece orice pricepere și care te va ajuta să treci biruitor prin toate situațiile vieții. 
Să nu uităm, că destinul nostru este Cerul alături de Preaiubitul inimii noastre. Comparativ 
cu eternitatea, existența noastră pe acest pământ este comparată, în Biblie, cu un abur care 
abia a părut și nu-l mai vezi. Totuși, aici ne decidem fi ecare destinul etern. Dacă încă nu 
L-ai acceptat pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor, vino și urmează-L, dându-i inima ta și 
controlul deplin asupra vieții tale. Vei găsi odihna și pacea pe care numai El le poate da.

Noi, cei care Îl urmăm pe Hristos, simțim unii cu alții, ne purtăm poverile unii altora 
și plângem cu cei ce plâng. Putem face lucrul acesta, pentru că avem o nouă natură, o nouă 
identitate și avem același gând care era în Hristos. Hristos trăiește prin noi și continuă să 
atingă omenirea, cu fi ecare faptă de ascultare a celor născuți din Dumnezeu. 

Domnul Isus ne învață, dându-se El însuși ca exemplu. La câteva zile după moartea 
unuia dintre prietenii Săi, Domnul Isus vizitează familia îndoliată. Când Domnul Isus a 
văzut suferința Martei, Mariei și a prietenilor lui Lazăr, „a gemut în spirit şi s-a tulburat“ 
(Ioan 11:33).  Domnul Isus și-a arătat dragostea, compasiunea și empatia, plângând cu cei 
ce plângeau. (Romani 12: 15). Chiar dacă știa că-l va învia din nou pe Lazăr și-l va reda 
familie lui, pentru încă o perioadă de timp, totuși Domnul Isus a simțit durerea și tristețea 
celor dragi. Domnul Isus și-a luat timp și a plâns cu ei. Nicidecum nu a minimalizat durerea 
lor. Înainte de a îl învia pe Lazăr, Domnul Isus a avut o discuție cu Marta. Citez un paragraf 
scurt: “Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi  murit, va 
trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” „Da, 
Doamne”, I-a zis ea, „cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în 
lume”. ( Ioan 11: 25-27). În momentele cele mai difi cile din viață, noi trebuie să ne ancorăm 
credința în Domnul Isus, care este învierea și viața, sursa și scopul existenței noastre. În El  
avem viață din belșug aici pe pământ iar după moarte, Viața veșnică. Credința aceasta 
ne va elibera de îngrijorare, frică și disperare atunci când suntem întristați. 

 Oricât de adâncă ar fi  tristețea ta, sau problema cu care te confrunți, nu lăsa frica 
să pună stăpânire pe tine. Nu mă refer aici la frica de Dumnezeu, ci dimpotrivă, la frica 
cauzată de lipsa de încredere în El, la deznădejde și disperare. „Şi voi n-aţi primit un duh 
de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfi ere care ne face să strigăm: „Ava!, 

adică: Tată!””(Romani 8:15). Antidotul fricii este credința în faptul că Dumnezeu 
este cu tine, te iubește și-ți vrea binele. După nașterea Domnului Isus, Iosif și Maria au 
trebui să ia pruncul și să fugă în Egipt, pentru că Irod a dat poruncă, ca toți copiii de parte 
bărbătească, sub doi ani, să fi e omorâți. În lume vom avea necazuri și câteodată va trebui 
să fugim de rău, dar niciodată nu vom fi  lipsiți de prezența lui Dumnezeu, iar Harul Lui ne 
va fi  îndeajuns.  Este foarte greu pentru frică și credință să coexiste. Șadrac, Meșac și Abed-
Nego, sunt trei tineri care în loc să cadă pradă fricii, când au fost amenințați cu moartea, au 
avut credință că Dumnezeu poate să-i scoată din cuptorul cu foc. Totuși gândindu-se și la 
posibilitatea că, deși Dumnezeu putea să-i scoată din cuptor, poate nu o va face, ei au preferat 
cuptorul cu Dumnezeu, decât siguranța înșelătoare a închinării la idoli. ”Iată, Dumnezeul 
nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, 
împărate.  Şi, chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi 
nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!” Această atitudine, te va elibera de 
frică. Nu ai nimic de pierdut când știi că nu ai nimic ce-ți aparține. Tot ce ai și tot ce ești, 
este un dar de la Dumnezeu, inclusiv faptul că ești în viață. În Biblie găsim scris: “Nu 
te teme!”, de 366 de ori, adică pentru fi ecare zi a anului, inclusiv pentru anul bisect. “Căci 
Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Care te apuc de mâna dreaptă şi-ţi zic: ‘Nu te teme,  
Eu te voi ajuta!” (Isaia 41:13). Nu uita cine îți spune aceste cuvinte; este chiar Creatorul 
și Susținătorul Universului întreg. În mijlocul tristeții, trebuie să stai cu ochii ațintiți la 
Tatăl ceresc, aducându-ți aminte cine ești și cine este Dumnezeul tău. Problema ta de azi 
va trece, dar dragostea lui Dumnezeu pentru tine este veșnică și El te va scoate biruitor 
și din această încercare.

Chiar Domnul Isus a cerut ucenicilor să vegheze împreună cu El, în momentul 
greu de întristare a vieții Lui. În grădina Ghetsimani, Domnul Isus a simțit o tristețe de 
moarte și chiar sudoarea I sa transformat în sânge. “Sufl etul Meu este cuprins de o întristare 
de moarte! …Și a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Şi a zis lui Petru: „Simone, tu 
dormi?” Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? ” (Marcu 14:34).  Să fi i singur și în suferință, 
nu este ușor. Mă gândesc adeseori la cuvintele Domnului Isus din Matei 25: 44,45 care spun 
așa: “Doamne, când Te-am văzut noi fl ămând sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau 
în închisoare şi nu Ţi-am slujit?! Atunci El le va răspunde: Adevărat vă spun că, ori de 
câte ori n-aţi făcut aşa unora dintre cei mai neînsemnaţi dintre aceştia, Mie nu Mi-aţi 
făcut!” Ori de câte ori acorzi timpul și resursele tale celui în nevoie, Domnul Isus spune 
că Lui Îi faci aceste lucruri. Creștinul nu trece cu nepăsare pe lângă cel în nevoie. Noi 
arătăm același fel de compasiune de care noi vrem să avem parte atunci când trecem prin 
încercare. 

Noi trebuie să ne arătăm compasiunea, chiar și față de cei care sunt triști din pricina 
neascultării, sau a păcatului. Sursa și motivația compasiunii noastre vine de la Dumnezeu. 
„Prietenul adevărat iubeşte oricând.” Proverbe 17:17.  Cine știe dacă nu cuvintele 
tale, rugăciunile tale, facerea ta de bine, poate chiar prezența ta va întoarce un sufl et de 
pe calea cea rea? “Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de 
Cel Atotputernic.” (Iov 6:14). Apostolul Pavel de asemenea scrie în Romani 9:1-3: “Spun 
adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, că simt 
o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fi u eu 
însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti.” Oare câți dintre 
noi putem spune cuvintele pe care le-a spus Pavel? 

Mă bucur de oportunitatea de a mai scrie din când în când și în revista lunară Îngerul 
Salvator, care este editată și distribuită în mod special celor din pușcăria din Arad. Citesc 
revista în fi ecare lună cu multă anticipație, în parte pentru că, chiar actuali sau foști deținuți, 
scriu atât articole cât și poezii. Prin scrierile lor, văd transformarea pe care Domnul Isus a 
făcut-o în ei, pentru că o persoană a decis să arate dragoste și compasiune celor în nevoi. 
Fratele nostru Gheorghe Popa, a fost chemat de Dumnezeu, în mod special la această lucrare 
și mă bucur pentru credincioșia lui de atâția ani. Dar fi ecare dintre noi avem chemarea de 
a sprijinii atât direct cât și indirect (prin resursele noastre fi nanciare), pe cei care trec prin 
momente difi cile. 

Vă provoc ca la aceste Sărbători să vă uitați în jurul dumneavoastră și să 
găsiți o persoană sau o familie pentru care să fi ți o binecuvântare. Poate cel mai frumos 
cadou pe care îl puteți face copiilor dumneavoastră, este să-i învățați dragostea și 
compasiunea. Această caracteristică este descriptivă creștinului regenerat de puterea 
transformatoare a dragostei lui Dumnezeu. 

Vă doresc tuturor ca bucuria nașterii Domnului Isus să vă umple inimile cu 
pace și speranță.  Va continua.

MARINELA BUZAS / marybuzas@yahoo.com

IDENTITATEA
Identitatea creștinului relaționată la tristețe (partea a II-a)

(continuare  din pagina 7)

SFÂNTUL VLADIMIR GHIKA ...

convertit la catolicism „pentru a deveni un 
și mai bun ortodox”, Monseniorul îi cere 
Papei privilegiul de a putea celebra în cele 
două rituri, latin și bizantin, privilegiu care 
i se acordă la scurt timp după hirotonire, 
devenind astfel primul preot român biritual, 
care obținuse împuternicirea papală de a 
ofi cia în rit latin în orice biserică catolică 
a lumii. După abdicarea regelui Mihai, 
fratele Dimitrie Ghika și soția lui, Elisabeta 
Ghika, doamnă de onoare a reginei Elena, 
aleg să plece în exil, în Elveția, în timp ce 
Msg. Vladimir Ghika refuză să părăsească 
țara. În 1952, din pricina corespondenței 
cu Vestul, devenită prohibitivă, este arestat 
și condamnat de regimul comunist, pentru 
spionaj, chipurile, în favoarea Vaticanului, 
pentru complicitate la crimă de înaltă 
trădare, la 3 ani de închisoare. Moare pe 
data de 16 mai 1954 la Jilava, la vîrsta de 80 
de ani. Unii supraviețuitori povestesc cum, 
înainte de a fi  murit, prințul Vladimir Ghika 
a fost torturat, batjocorit, spânzurat de 
optzeci de ori în semn de umilință supremă, 
însă nici un semn de supunere nu a venit 

din partea demnei sale făpturi și conștiințe. 
Ultimul Domnitor al Moldovei a fost  
Grigore Ghika al X-lea (1807-1857).  Nu 
s-a despărțit de lume fără a lăsa  urmași 
de nădejde, deși aceia au suferit enorm 
- sub comunism - de pe urma moștenirii 
nobiliare, ce va fi  repudiată de regimul 
de la Moscova care va pune stăpânire 
pe România după 1945. Un diplomat, 
Dimitrie Ghika, și un preot, Vladimir 
Ghika, frați, fi ind și nepoții Domnitorului 
Ghika, au traversat două războaie 
mondiale și multe tragedii naționale și 
naționaliste, pătimind într-un mod special, 
mai ales după începerea Războiului Rece. 
Tragedia lor este însăși tragedia poporului 
român expus fratricidului și consecințelor 
bolșevizării  și regimului totalitarist. 
Povestea vieții lor este una din acele 
povești cu miez creștin autentic, cu tâlc 
martirial și cu miză sacrifi cială cristică. 
Despărțiți de Cortina de Fier, frații își scriu 
din când în când și resimt durerea de a  nu 
se mai putea revedea, de a fi  pe nedrept 
condamnați la ruptură de un regim străin 

și ostil  preceptelor creștine în special, și 
potrivnic tuturor libertăților confesionale, 
în general. Vladimir Ghika rămâne prins 
în gheara stalinismului românesc dintre 
anii 1948-1952, iar Dimitrie Ghika petrece 
patruzeci de ani în diplomația românească, 
apoi se exilează în Elveția unde, între 
1948 și 1952, își scrie memoriile de 
carieră. În aceste pagini, Dimitrie notează 
undeva : „Ultimii ani ai acestui război 
care a dus la prăbușirea nazismului și a 
fascismului i-am petrecut la București, 
ca simplu pensionar, asistând pe ruinele 
unei Europe tăiate în două, la renașterea 
unui totalitarism cu atât mai periculos ce 
încerca, prin cele mai oribile mijloace, să 
domine lumea.

În fața formulelor acestor neguțători de falsă 
fericire, care speculează pe distrugerile, 
pe mizeria și pe disperarea maselor, ce 
speranță mai poate nutri omenirea împinsă 
la ananghie? Cineva a spus odată în 
termeni lapidari că „războaiele se nasc în 
mintea oamenilor, iar pacea este, înainte de 
toate, ca și războiul, o stare de conștiință”. 
Există valori morale care rămân deasupra 
forței brute și brutale.”

Daniel de Briey, nepotul direct al lui 
Dimitrie Ghika, își amintește de perioada 
copilăriei, petrecută alături de bunici, când 
Dimitrie aștepta nerăbdător veștile din țară 
și încerca să găsească o soluție de a-și salva 
fratele arestat și torturat. Acesta, rămas în 
România pentru „a avea grijă de Iisus”, 
salvează credința și îi sprijină în încercări 
pe credincioșii din jurul său, persecutați 
pentru libertatea credinței lor. Scrisorile 
pe care Vladimir i le trimite din închisoare 
fratelui său Dimitrie conțin mărturii despre 
experiența represiunii staliniste a anilor 
1948-1952, ca și o adevărată cronică 
indirectă a acelor ani teribili. Tonul reținut 
și încurajator al Monseniorului Ghika 
acoperă scrisorile sale trimise către fratele 
din exil cu o melodie sottovoce dominată 
de temele predilecte ale Martirului, așa 
cum observa în Postfața albumului și 
Tereza Brîndușa Palade: „Curajul nobil 
și pasionat al credinței trebuie să triumfe, 
atunci când creștinii și toți oamenii în 
general sunt supuși persecuțiilor.”

VA URMA
Textul  complet a fost  publicat pe site-ul 

Revistei: romaniantimes.com
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Evenimente (prea) discrete
de Andrei PLEȘU

 „Evenimentul“ e, prin de fi  ni ție, 
o împrejurare care ocupă scena (publică 
sau privată) cu o autoritate de necontestat 
și un ecou pe măsură. Anul acesta, 
evenimentul prin excelență, evenimentul 
de anvergură națională (și, într-un anumit 
sens, europeană) e Centenarul Marii Uniri. 
N-am să intru acum în detalii privind modul 
în care instituțiile statului, politicienii și 
românii, în general, onorează nimbul unei 
aniversări, despre care, în plan retoric, 
se exprimă cu pieptul bombat, lacrimi 
patriotice și sloganuri mobilizatoare. În 
ce mă privește, am multe de obiectat 
cu privire la festivismul previzibil al 
diferitelor „manifestări“, la bunul gust 
al spectacolului public, la caracterul 
improvizat al multor „comemorări“ de 
rutină, la puținătatea soluțiilor concrete 
pentru a onora importanța momentului. Nu 
s-a făcut – și nu se face – destul pentru un 
spor de cunoaștere a episodului istoric pe 
care îl sărbătorim, nu s-a reacționat prompt 
și adecvat la ocazia oferită de eveniment 
pentru a consolida, consfi nți și semnala, 

prin fapte și monumente durabile, anvergura 
unei circumstanțe fondatoare cum a fost 
aceea înscrisă în calendar pe 1 decembrie 
1918.
 Dar nu o analitică a memoriei 
prost slujite vreau să propun cititorului. 
Vreau doar să semnalez cîteva evenimente 
colaterale Marelui Eveniment, cîteva 
împrejurări mai mult decît onorabile, dar 
discrete, cîteva sunete curate, adumbrite, 
adesea, de zgomotul „petrecerii“ din jur.
 Voi aminti, mai întîi, un nume, 
direct legat de momentul 1918, un nume 
despre care se vorbește mai puțin decît ar 
fi  cazul, mai ales în an aniversar: Alexandru 
Vaida-Voevod. De cîte ori discursul public 
și metabolismul cotidian al memoriei 
„sărbătorești“ l-a pomenit, în aceste zile, pe 
omul acesta, al cărui rol politic, instituțional 
și chiar fi nanciar în construcția unirii 
Transilvaniei cu restul țării a fost esențial? 
Evident, spiritul autohton e mai înzestrat 
să pescuiască „defecte“: Vaida-Voevod a 
fost, la un moment dat, „carlist“, a avut, 
sub infl uența creștin-democraților austrieci, 
accente antisemite și antiliberale, s-a lăsat 
asociat cu Frontul Renașterii Naționale… 
Ca să nu mai spunem că rămășițele lui 
pămîntești au fost ascunse, mai întîi, în cripta 
unei capele catolice și, ulterior, reînhumate 
în cimitirul unei biserici greco-catolice, 
Biserica dintre Brazi din Sibiu (alături de 
mormintele lui Alexandru Papiu-Ilarian, 
Gheorghe Barițiu, Ioan Rațiu ș.a.). Ce mai 
contează, așadar, că Vaida-Voevod a fost 
membru fondator al Partidului Național 
Român din Ardeal, că a trimis împăratului de 
la Viena un memorandum despre drepturile 

românilor din Transilvania, că a citit, în 
plenul Parlamentului din Budapesta, în care 
reușise să fi e ales, Rezoluția Comitetului 
Executiv al Partidului Național Român cu 
privire la unire, că bunicul lui colaborase, 
la 1848, cu Avram Iancu, că vărul său 
primar (Gavril Vaida) era străbunicul lui 
Corneliu Coposu, că a fost prim-ministru 
și ministru în mai multe rînduri și cu 
multiple însărcinări (Interne, Sănătate, 
Industrie și Comerț, Externe), în primele 
guverne de după Marea Unire. Comuniștii 
l-au pedepsit riguros pentru toate astea 
(arestare, domiciliu forțat din 1946 pînă 
la moarte), iar noi îl pedepsim azi prin 
uitarea noastră. Și tocmai de aceea, țin să 
semnalez respectuos și să felicit inițiativa 
Asociației sibiene „LSv Brukenthal“ care, 
la sugestia unui foarte respectat membru ale 
ei, dl Robert Blaj, a organizat restaurarea 
mormîntului lui Vaida-Voevod (decembrie 
2011) și, de curînd, pe 28 noiembrie, 
inaugurarea, cu onoruri militare, a unui 
bust memorial în cimitirul Bisericii dintre 
Brazi din Sibiu (autorul bustului fi ind dl 
Mihai Iancovescu). A fost un efort la care 
au contribuit oameni de ținută și de bună-
credință, fără „stimuli“ politico-ideologici. 
Simpli și cuviincioși patrioți: Robert Blaj, 
dar, în diverse etape, și preotul greco-catolic 
Nicolae Popa sau preotul ortodox Mihai 
Sămărghițan, ca și alții ca ei, preocupați 
nu de gloria proprie sau de înregimentări 
bățoase, ci de respectul datorat înaintașilor. 
Alexandru Vaida-Voevod privește spre noi, 
dintr-o celebră fotografi e din 1911, alături 
de George Coșbuc și Ion Luca Caragiale. 
Acum acestei fotografi i i se adaugă bustul 

de la Biserica dintre Brazi. E un semn de 
normalitate.
 Alături de marile evenimente 
istorice, ar trebui să salutăm, atenți, și 
unele prețioase evenimente ale creativității. 
Desigur, ele nu pot mobiliza largi mase 
umane, nu stau înscrise, cu același prestigiu, 
în calendarul națiunii. Dar ele dau culturii 
naționale strălucire și temei, furnizînd 
istoriei muzeale îndreptățire și perspectivă. 
Am ajuns, din păcate, să nu ne mai bucurăm 
îndeajuns de farmecul discret al valorilor 
neconjuncturale, al talentului, al artei. 
Lucruri care par mai „importante“, mai 
„urgente“ pun în umbră faptul de cultură, 
cu o nemeritată pripă. Un exemplu: pe 12 
decembrie, maestrul Viorel Mărginean a 
împlinit vîrsta de 85 de ani. Pictura sa – 
spuneam mai demult – pendulează, cu un 
farmec inconfundabil, între o caracteristică 
simplitate şi un rafi nament îndelung exersat. 
Este pictura unui om aspru şi candid, naiv 
şi sofi sticat, pictura unei personalităţi 
impetuoase, capabilă însă a se disciplina 
sever în fi ecare dintre manifestările sale. 
Ea are nobleţea de neuzurpat a lucrului 
bine făcut şi a vocaţiei curajos asumate. 
Sîmbăta care urmează (15 decembrie, ora 
13), Viorel Mărginean (ardelean el însuși, 
din județul Alba) oferă publicului, în spațiul 
expozițional al Bibliotecii Academiei 
Române, o serie de lucrări care îi rezumă 
și încununează cariera. Profi t de ocazie să 
l felicit cald, să salut coincidența fericită 
dintre evenimentul istoric și cel artistic 
și să invit iubitorii de artă la deschiderea 
expoziției. Merită!

13.12.2018 /dilemaveche.ro

Pe data de 21 octombrie 2018, la est de Guam și Insulele Mariane de Nord din Oceanul 
Pacifi c, s-a format o depresiune tropicală datorită creşterii cantităţii de căldură a suprafeţei 
oceanului. La scurt timp după această evoluţie, Centrul mixt de avertizare a taifunelor 
(JTWC) din Pearl Harbor (Hawaii), a atribuit sistemului codul de identifi care de 31W, iar 
Agenția Meteorologică din Japonia (JMA) i-a atribuit numele de Yutu.

Pe parcursul zilelor de 23 şi 24 octombrie Yutu a continuat să se organizeze și să se 
intensifi ce într-o manieră explozivă, atingând pe 24 octombrie intensitatea de super-
taifun de categoria 5, în timp ce se îndrepta spre insula Saipan din teritoriul american al 
Comunităţii Insulelor Mariane de Nord.

Pe data de 25 octombrie Yutu s-a abătut pe ţărmul insulei Tinian din acelaşi arhipelag, 
precum și în partea de sud a Saipanului, cu o intensitate de categoria 5 şi cu rafale de vânt 
la minut cu viteza de 285 km/h (180 mph). Cu aceşti parametri Yutu devine, astfel, cel 
mai puternic ciclon tropical care a lovit vreodată Insulele Mariane de Nord şi al doilea 
ca intensitate din istoria Statelor Unite, după uraganul “Ziua muncii” din anul 1935 din 
Arhipelagul Florida Keys, unde viteza vântului a atins 295 km/h (185 mph). https://
en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Yutu

Ochiul furtunii a trecut peste insulele Tinian și Saipan, făcând pe angajaţii de la serviciul 
meteorologic național să descrie taifunul drept etalon pentru viitoarele cicloane tropicale. 
(Associated Press, 26 octombrie 2018).

 Saipan și Tinian sunt cele mai mari insule din Arhipelagul Marianelor, care are o populaţie 
de cca 55.000 de locuitori. Insula Tinian, care odinioară a adăpostit cea mai mare bază 
aeriană din lume, este cunoscută ca fi ind punctul de lansare pentru cele două atacuri cu 
bombă atomică împotriva oraşelor japoneze Hiroshima și Nagasaki pe 6 și, respectiv, 9 
august 1945. https://www.atomicheritage.org/location/tinian-island

La Saipan taifunul a ucis o femeie și a rănit alte 133 de persoane. Cele mai multe clădiri 
din sudul insulei au fost decopertate sau distruse, iar vegetația a fost smulsă de la sol. 
Majoritatea locuințelor din Tinian au fost deteriorate sau distruse. Ambele insule au 
rămas fără electricitate și apă potabilă.

Pe data de 26 octombrie, la cererea guvernatorului republican al teritoriului, Ralph Torres, 
președintele Trump a semnat o declarație de calamitate majoră, prin care teritoriul este 
îndrituit să primească fonduri de la guvernul federal.

Pentru mine acest eveniment are implicaţii personale şi emoţionale. De câțiva ani 
sunt colaborator al celor două publicaţii importante ale teritoriului, Marianas Variety 
(conservator) și Saipan Tribune (centrist).

Super-taifunul Yutu în Insulele Mariane de Nord 
de Tiberiu DIANU

În ziua de 24 octombrie le trimisesem redactorilor-şefi  nişte articole de publicat, dar, 
contrar aşteptărilor, n-am mai primit răspunsuri prompte de la ei. Am avut atunci o 
presimţire rea.

Ea s-a amplifi cat atunci când am observat că rubricile de editoriale şi opinii de la ambele 
cotidiene îşi încetaseră apariţia din aceeaşi zi. Acest lucru m-a marcat şi mai mult, iar 
ulterior am afl at groaznicile ştiri.

Cu sufl etul încărcat şi inima îndoită, le-am trimis redactorilor-şefi  mesaje de e-mail cu cele 
mai bune gânduri şi rugăciuni ale mele pentru ei, familiile lor şi colectivele redacţionale. 
Până în prezent, am primit răspuns cu mulţumiri doar de la unul dintre ei.

2 noiembrie 2018

http://dilemaveche.ro/
http://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Yutu
https://www.atomicheritage.org/location/tinian-island
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De la utopie la realitate: Trezirea intelectuală 

europalibera.org/ 11.12.2018

În urmă cu cincizeci 
de ani, Primăvara de la 
Praga și invazia sovietică 
a Cehoslovaciei au 
zdruncinat defi nitiv 
credința în Utopie. Însă 
pentru elite, birocrați, 
agenți ai poliției secrete 
și membri ai comitetului 
central, Primăvara de la 
Praga nu a însemnat 
același lucru: ei credeau 
că fusese vorba de o 

contra-revoluție fascistă pusă la cale în Occident. Așadar, 
zdrobirea mișcării n-a făcut decât să le reconfi rme iluzoria 
doctrină. Chiar așa stând lucrurile, în anii 1960 și 1970, 
elitele au început să cunoască rutina unui exercițiu politic 
care nu mai avea nimic de-a face cu vechea dogmă. 
Pentru ei, desigur, nu era nicio diferență. Dar cu cât au 
devenit mai clare pentru toată lumea eșecurile lor (și mai 
dureroase pentru cetățeni) și cu cât șansa unei revoluții 
mondiale s-a depărtat, cu atât s-a schimbat și structura 
de bază a ideologiei. Rămânând marxiști fi deli, ei s-au 
depărtat de aspirațiile fi losofului evreu german născut în 
urmă cu două sute de ani în Trier.
 Crezând în continuare că sunt pavăza în calea 
exploatării capitaliste, ei au abandonat concomitent și toate 
pretextele stângiste și au ajuns la o formă de despotism 
modern, în fapt un stat polițienesc obsedat de stabilitate și 
avantaje personale, în detrimentul propriilor supuși. Acest 
lucru a fost cât se poate de evident odată cu Legea marțială 
din Polonia, în decembrie 1981. Cum încă se mai agățau de 
pretextul ideologic de bază, nici nu și-au dat seama cât s-au 
schimbat. În anii 1980, aveau să-și piardă tot hybrisul. Aveau 
să-și piardă inclusiv priceperea falsifi cărilor sau violența 
deliberată cu care striviseră atâta amar de timp mișcările de 
la bază. Din pricina acelei scleroze, dacă provocarea avea să 
vină, ei n-ar mai fi  fost în stare să-i facă față...
 Dar 1968 a mai afectat încă un grup: intelectualii! 
Din această aversiune a lor față de regimurile leniniste, 

ei s-au întors de la leninism la marxism, recunoscând 
distorsiunea originară pe care o introdusese Vladimir Ilici. 
De la marxism, s-au dus la Marx însuși și, fi nalmente, 
la post-marxism și umanism liberal. Altfel spus, ei au 
reprezentat celălalt ingredient esențial care a dus la colapsul 
hegemoniei marxiste în Europa de Est. Comunismul a avut 
întotdeauna nevoie de sprijinul intelectualilor. Lenin a fost 
capabil să scape basma curată doar pentru că Rusia fusese 
în anarhie și război, și pentru că toți intelectualii ruși fi e 
aleseseră calea exilului, fi e deveniseră irelevanți în astfel 
de vremuri tulburi, fi e deportați și uciși de Ceka. Stalin a 
trebuit să-i curteze pe intelectuali și a sfârșit petrecând foarte 
mult timp plănuind în detaliu cum să utilizeze teroarea și 
propaganda spre a-i face să-l susțină (a funcționat).
 Europa de Est era mult mai liberală, intelectuală 
și burgheză decât Rusia. Astfel, pe cât erau de esențiali 
intelectualii pentru comunismul sovietic, ei erau chiar mai 
indispensabili pentru structurile politice din Estul european. 

Rezoluția Camerei Reprezentanților a SUA pentru 
celebrarea Centenarului Marii Uniri

 George Cristian Maior: Documentul confi rmă relația excepțională de parteneriat pe care România 
o are cu Statele Unite ale Americii, fi ind și o dovadă de respect și prețuire pentru țara noastră.

 Ambasada României în Statele Unite ale Americii salută marcarea, de către Camera 
Reprezentanților a SUA, a Centenarului Marii Uniri de la 1918, prin introducerea, la data de 11 decembrie 
2018, a Rezoluţiei nr. H. Res. 1178. Documentul face parte din seria demersurilor realizate de Ambasada 
României la Washington de celebrare a Centenarului Marii Uniri din 1918.

Rezoluția a fost inițiată atât de membri republicani cât și democrați: Michael Turner și Dan 
Lipinski, co-preşedinți ai Grupului de prietenie pentru România din legislativul american, Jackie Walorski, 
membru al Grupului de prietenie pentru România, și Gregory Meeks, vicepreședinte al Subcomisiei pentru 
Europa, Eurasia și Amenințări Emergente.

În document este menționat rolul Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia care a adoptat rezoluția 
de unire a Transilvaniei cu România, precum și sprijinul acordat de Statele Unite în favoarea aspirațiilor 
de unitate națională a românilor. “În 1918, Statele Unite au sprijinit aspirațiile României de libertate 
și unitate, pe baza celor 14 puncte ale președintelui Woodrow Wilson”, se arată în rezoluția Camerei 
Reprezentanților, precizându-se că acest fapt a favorizat “o puternică legătură de prietenie între cele două 
națiuni, cimentată de o strânsă legătură a parteneriatului strategic”.

“La 100 de ani de la Marea Uniune din 1918, România se afl ă împreună cu Statele Unite, ca 
partener strategic și aliat NATO, care a contribuit cu credință la construirea și apărarea unei Europe întregi, 
libere și în pace și și-a demonstrat angajamentul de a împărtăși povara securității noastre transatlantice 
colective”, se precizează în document.

Rezoluția “onorează hotărârea și sacrifi ciul tuturor românilor care au luptat cu vitejie pentru 
împlinirea aspirațiilor lor democratice de libertate și unitate”, făcând posibilă Marea Unire de la 1918 și 
reafi rmă dorința Camerei Reprezentanților “de a continua consolidarea Parteneriatului Strategic dintre 
Statele Unite și România și de a inspira generațiile viitoare în a prețui, păstra și dezvolta prietenia istorică 
dintre cele două națiuni”.

Ambasadorul României în Statele Unite, George Cristian Maior, a salutat rezoluția Camerei 
Reprezentanților: “Documentul confi rmă relația excepțională de parteneriat pe care România o are cu 
Statele Unite ale Americii. Este o dovadă de respect și prețuire pentru țara noastră și un semnal pentru 
dezvoltarea, pe mai departe, a parteneriatului strategic, afl at la cel mai bun moment din istoria relațiilor 
celor două țări”.

Regăsiți alăturat textul ofi cial al Rezoluției.

Ambasada României în Statele Unite ale Americii / 12 decembrie 2018

Regimurile de aici știau că dacă pierd 
susținerea intelectualilor, atunci se vor trezi 
puse față în față cu o populație ostilă. Într-un 
asemenea punct de răscruce, când minciunile 
nu mai erau de ajuns, tot ceea ce mai rămânea 
era violența - nu genul ascuns prin închisori 
și lagăre de concentrare, ci masacrul pe scară 
largă și publică, precum în China. În anii ’60, 
’70 și ’80, intelectualii din Europa de Est au 
abandonat treptat marxismul și au ajuns, în cele 
din urmă, la teorii diverse, dar legate, despre 
drepturile omului. Odată ce s-a petrecut acest 
lucru, în decurs de doar câțiva ani, populațiile 
din regiune și-au pierdut credința în marxism și 
implicit și teama de acestea. Ieșirea individuală 
în stradă, apoi în număr de zeci, sute, mii, iar 
în 1989, milioane, a demonstrat o provocare la 
care sistemul nu avea cum să facă față.
 Cum a ajuns Europa de Est într-
un astfel de moment? În primul deceniu, 
intelectualii din Europa de Est susținuseră 
complet și entuziast proiectul marxist. Într-

atât de puternic fusese sprijinul pe care i-l acordaseră, încât 
garantaseră inclusiv pentru Stalin și stalinism. Erau cu 
adevărat ideologizați, adepți fanatici: credeau că scopurile 
justifi că mijloacele, că o revoluție, o transformare și o 
desăvârșire a istoriei umane sunt pe cale să se întâmple. 
Pentru ei, toată violența era defensivă și justifi cată; credeau 
că toate lucrurile liberale și democratice sunt feudale și 
burgheze, tiranice și alienante, în vreme ce comunismul, 
în pofi da erorilor și păcatelor evidente, le părea că aduce 
libertate, fericire și justiție. Pentru ei, minciunile erau 
acceptabile, în fapt, moral necesare, deoarece spintecau 
tot acel văl de nedreptate pe care, pasămite, l-ar fi  așternut 
sistemul burghez de exploatare democratică. Propaganda 
avea aici rolul de a duce educația și adevărul către mase, 
pe când mobilizarea construia o comunitate pozitivă și o 
viață demnă de a fi  trăită. La rându-i, teroarea reprezenta 
alternativa legitimă la războiul total și eterna sclavie...

http://europalibera.org/
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Evenimente in Sacramento 

De la inceputul lunii decembrie, Centrul Comunitatii Romanesti din Sacramento a organizat mai multe 
evenimente, printre care:
Ziua Romaniei a fost sarbatorita pe data de 1 decembrie 2018 in Sacramento la restaurantul Firebird 
detinut de Sandu Sarbu, cu invitati speciali: formatia Dulce-Amaruie din Canada si Abigail Budak - 
presedinta Comunitatii Romanesti din Sacramento, care au recitat si au cantat despre marea unire.  
Concertul festiv de Craciun “Sărbătoarea Colindului: A Celebration of Romanian Carols” in 
Sacramento, California, a fost organizat sambata, 8 decembrie, de Centrul Comunitatii Romanesti din 
Sacramento. Concertul a fost transmis LIVE si poate fi  urmarit pe FaceBook: https://www.facebook.
com/RomanianCenterSacramento/videos/269238600431132/
La sfarsit de an si in prag de sarbatoare, o urare din partea Centrului Comunitatii Romanesti din 
Sacramento: Sărbatorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire, 
fericire şi prosperitate!

Centrul Comunitatii Romanesti din Sacramento
http://www.romaniancentersacramento.org/

***

Nostalgia
 (continuare din pagina 6)

Sau: “Adu-ți aminte  dar cum ai primit și  ai auzit! Ține, și pocăiește-te!”(Apoc.3:3)

Cu alte cuvinte este bine să folosim amintirile ca să privim înlăuntrul nostru, prin prisma 
Creatorului.  Și nu numai să privim ci să nu fi m nepăsători de starea noastră. Poate că 
aici este vorba tot de o stare de nostalgie,  cu mult mai deosebită de stările pe care noi 
le numim nostalgice.  Ochiul meu de data asta este o prelungire a privirii lui Dumnezeu 
înspre lăuntrul meu și concluzia logică a acestui fapt este o actiune sau cel puțin un 
îndemn la acțiune. Față în față cu această realitate, primul nostru simțământ este tot 
unul de discomfort dar de data asta cu o bătaie mult mai lungă și cu roade benfi ce, cu 
reverberații eterne… 
Aceste gânduri, de fapt, sunt o privire înlăuntrul meu, după ce intenționasem să scriu 
despre cu totul altceva.  Intervenția divină în gândurile mele este atât de binevenită!  Eram 
de fapt pregătit să scriu despre decadența morală a societății românești, despre “vremurile 
bune de altădată” și despre cât de nedemnă este noua generație de înalta chemare.  Cât 
bine aș fi  făcut? Puțin!  De fapt  se vede  că o cinstită introspecție este mult mai placută 
Domnului. Deie Domnul ca slava casei din urmă să fi e cu mult mai presus decât slava 
casei dintâi.  Deie Domnul ca din tinerii de azi, deseori stigmatizați în nefericitele noastre 
nostalgii,  să iasă rod de slavă pentru pentru podoaba casei Sale!  

https://www.facebook/
http://www.romaniancentersacramento.org/


ROMANIANTIMES

Pagină realizată de Marcel Urs

Moment istoric Român în Portland Oregon

Data de 1 decembrie a fost pentru mulți 
români din comunitatea din Portland un 
moment istoric. Istoric în principiu, pentru 
că se împlineau 100 de ani de la Marea 
Unire din 1918 când a avut loc procesul 
în urma căruia toate provinciile istorice 
locuite de români s-au unit în cuprinsul 
aceluiași stat național, România, dar de fapt 
a fost și un moment istoric în comunitatea 
din Portland unde  peste 1000 de români 
s-au adunat într-un amfi teatru care s-a 
dovedit a fi  neîncăpător. Ce i-au adunat 
pe acești oameni la un loc? Într-un cuvânt 
PATRIOTISMUL. Majoritatea celor care 
au venit acolo au venit în primul rând pentru 
că au simțit că sunt ROMÂNI. Am întâlnit 
multe persoane pe care nu le-am văzut de 
mult. Pentru prima dată în cei peste 22 de 
ani de când am venit în Statele Unite, am 
simțit sentimentul UNIRII. La eveniment 
au venit români americani care au venit 
în SUA de câțiva ani, de zeci de ani sau 
născuți aici, indiferent de denominațiune 
religioasă, vârstă, sex sau stare socială. Toți 
am fost și suntem ROMÂNI. Am văzu 
familii tinere care și-au adus copiii de mână 
la acest eveniment. Cu toate că aceștia nu 
au participat prea mult, au avut ocazia să 
vadă un mare număr de români uniți într-un 
loc. Pe lângă frumoasele cântece patriotice 
și colindele Românești, în fi ecare piept 
participant la eveniment, A BĂTUT O 
INIMĂ DE ROMÂN.

(pentru imagini de la acest eveniment, 
accesați pagina noastră web la 

www.romaniantimes.com) 
    

Gânduri de la câțiva participanți la 
această sărbătoare istorică:

Preot Bogdan Nichitean

“1 Decembrie la Portland a fost un 
moment de refl ecție asupra idealurilor 
noastre ca națiune, ca cetățeni ai 
aceleiași cetăți numită România Mare. 
Așa cum “adunarea națională a tuturor 
românilor din Transilvania, Banat și Țara 
Ungurească, adunați prin reprezentanții 
lor la Alba Iulia în ziua de 1 Decembrie 
1918, decretau unirea acelor români cu 
România” (politicianul Vasile Goldiș care 
a citit rezoluția Unirii), același lucru am 
reușit să-l realizam și noi, aici, la Portland, 
trecând peste toate barierele confesionale 
și organizând un deosebit eveniment!
Evenimentul a vrut să amintească momentul 
istoric, Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918. Nu putea să lipsească din program o 
scurtă prezentare a evenimentelor petrecute 
la Alba Iulia în 1918. Deși suntem departe 
de “casă”, poate este timpul să privim și 
spre viitorul nostru ca națiune!”

Simion Ioanăș

Impresii de la Centenarul Marii Uniri, 
sărbătorit la Portland, Oregon

Când ești român, când ai o sărbătoare 
națională de statura Centenarului, când îți 
iubești patria și ești departe de ea, ai da orice 
să poți să fi  într-o comunitate de români, 
doar să împărtășești amintiri și gânduri 
împreună, dacă mai mult decât atâta nu este 
posibil.
Ne-am obișnuit ca la marile sărbători din 
timpul anului, să ne adunăm câteva familii 
de români împreună și să încercăm să 
creăm un cadru românesc, cu mâncăruri 
tradiționale, muzică tradițională și astfel 
cumva să ne satisfacem setea din sufl etul 
nostru după țara noastră, dorul acela care-l 
purtăm cu noi, oricât de departe am fi  de 
casă.
Bucuria din inimă privitoare la 1 Decembrie, 
de anul acesta, a fost o binecuvântare la care 
nu m-am așteptat personal, e ca un pahar 
umplut care dă peste margini. Cu mare 
bucurie am primit invitația de-a lua parte 
la Sărbătorirea Centenarului în clădirea 
Parkrose Highschool. M-am dus acolo 
pregătit ca de sărbătoare și cu emoție în 
inimă și sufl et.
De la intrare deja sala era plină și atmosfera 
extraordinară, stegulețe cu tricolorul țării și 
inima plină de bucurie atât a celor care s-au 
înscris pe program, cât și a spectatorilor.
De la început, cântecele legate de princi-
patele care au participat la unire, au încântat 
inimile și au creat o atmosferă patriotică, 
în care am uitat complet că de fapt 
suntem în Statele Unite, cumva s-a creat o 
simbioză între sufl etele noastre și România. 
Costumele populare și vocile cântăreților, 
ne-au transpus într-un miraj al bucuriei 
acelor zile ale Unirii, în care așa cum am 
auzit din istorie, peste toată țata domnea 
acea frenezie a întregirii neamului.
Câteva defecțiuni și nesincronizări ale 
stației au adus într-un fel încurajare și 
aplauze pentru câțiva tineri care îmbrăcați 
de sărbătoare, vroiau să cânte despre patria 
noastră. Încurajarea venită din partea 
spectatorilor și aplauzele parcă au fost un 
liant între românii prezenți în sală și tinerii 
care erau pe scenă, parcă un mesaj la unison: 
„Nu vă necăjiți, ne bucurăm să vă avem aici 
și să fi m împreună, curaj”.
Ca un fel de încununare a sărbătorii au fost 
colinzile și cântările în care i se dădea locul 
de cinste lui Dumnezeu, legat de sărbătoarea 
poporului nostru. Chemarea lui Dumnezeu 
să ocrotească România și lauda la adresa 
Mântuitorului coborât în ieslea Betleemului, 
s-au potrivit ca parte dintr-un ansamblu în 
care ți-ai fi  dorit să fi e cât mai perfect. De 

fapt Unirea din 1918, a fost o minune a 
lui Dumnezeu, în mijlocul circumstațelor 
din acei ani, după Primul Război Mondial 
și jocul marilor puteri din acele vremuri. 
Anul 1918 a fost un an plin, an în care pe 
rând Basarabia, Bucovina, Maramureșul, 
Crișana, Banat și Transilvania, au dorit 
într-un glas Unirea, totul culminând la 
acel 1 Decembrie, toate acestea însă luând 
fi ință și devenind realitate doar cu ajutorul 
lui Dumnezeu și ca o minune având în 
vedere circumstanțele istorice.
Așa că festivalul românilor din Portland, 
încununat de colinzi și invocarea protecției 
lui Dumnezeu peste națiunea noastră a 
arătat ca o închinare comună a tuturor 
românilor din Portland, indiferent de 
confesiunea din care a făcut parte, înaintea 
lui Dumnezeu.
Nașterea Mântuitorului a fost o bucurie 
pentru toată omenirea, S-a născut 
Mântuitorul, un nou mare început, acesta 
s-a potrivit excelent cu sărbătoarea Unirii, 
tot un nou început pentru națiunea română, 
nașterea României Mari, patria tuturor 
românilor.
Noi românii din Portland, într-o seară din 
1 Decembrie a anului 2018, la 100 de 
ani de la Marea Unire, cu toți împreună, 
plini de bucurie, să aducem înaintea lui 
Dumnezeu multumire și adorare, pentru 
Patria noastră.
Vă spun drept că niciodată nu ne-am fi  gândit 
cu luni în urmă că ar putea să fi e posibil așa 
ceva și a fost posibil datorită lui Dumnezeu în 
primul rând și datorită organizatorilor la care 
le-a pus Dumnezeu pe inimă organizarea 
acestui Festival, de asemenea toți cei care 
prin cântare, poezie, colinzi, orchestră, ne-
au arătat că sunt patrioți și nu și-au uitat 
țara. Nu în ultimul rând prezența fi ecărui 
român de acolo, care am încununat această 
sărbătoare cu prezența noastră, la fel cei 
care s-au străduit cu pregătirea mâncărurilor 
tradiționale, în care “la o sărmăluță”, cum 
zicem noi românii, am putut să ne cunoaștem 
unii cu alții, să schimbăm impresii și să 
legăm prietenii, plini de fl acăra dragostei de 
neam, pe care fi ecare din noi am purtat-o în 
inimile noastre aprinsă de programul la care 
cu drag am luat parte.
Mă rog personal lui Dumnezeu, ca el să 
le țină “năravul” celor care au organizat 
sărbătoarea, pentru ca acest început să 
poată continua și în anii care vin, astfel că 
imperfecțiunile, pe ici pe colo legate de 
organizare, în timp să devină cât mai puțin 
vizibile și astfel să avem bucurie într-o țară 
străină ca și români, iar sufl etele noastre să 
fi e stâmpărate de dorul de casă, de dorul 
de meleagurile noastre, de dorul de Patria 
noastră, de dorul de locurile unde am 
copilărit și de neamul nostru.
Dumnezeu să binecuvinteze România și 
românii de pretutindeni.

Centenarul României

Acum o sută de ani în urmă
Ți-ai strâns copiii, așa ca o Mumă.
În acel an glorios pentru națiune
Dumnezeu sa-ndurat, atunci și de tine.

Basarabia și Bucovina au alergat
Să se hodinească în brațul tău drag.
Transilvania, Crișana și Banat,
S-au apropiat de sfântul tău steag.

Maramureșul a alergat să fi e cu tine
În acel an glorios și-ncununat cu tărie.
Ai făcut o casă puternică și dârză
Chemând națiunea română să fi e unită.

Nicicând să nu te lași iar în robie
Și nici vândută pe-o murdară simbrie,
Să te ridici la a eroilor valoare
Ce s-au jertfi t luptând în războaie.

Să nu te mai lași nicicând cotropită
Și nici de dictatori să fi i iar mințită.
Trăind în curăție, hărnicie și dreptate
Prețuiește a ta scumpă și sfântă libertate.

Acum la sărbătoarea de-o sută de ani,
Românie să trăiești la mulți ani!
Să poți trăi aici pe sfânta ta glie
Încununată de pace și de-armonie.

Simion Ioanăș

Vasile Aron

Am trăit cu toții un sentiment de bucurie 
în aşteptarea sărbătoriri  Centenarului 
Marii Uniri ! Mulțum liderilor comunității 
româneşti, din Portland, care au organizat 
acest eveniment, am  considerat  o ocazie 
unică de a serba împreună o sută de ani de 
la Marea Unire de la Alba Iulia.
 Am dovedit împreună că nu ne-am uitat 
rădăcinile şi am arătat copiilor noştri, în 
miniatură cum arată “România Unită”, 
prin faptul că la eveniment au fost  prezenți 
oameni din toate colțurile țării, de diferite 
confesiuni religioase, diferite etnii şi culori 
politice.
A fost o seară de neuitat, toți românii 
întrebându-se la încheiere: “când ne vom 
întâlni din nou?” 
Un fragment din discursul unui deputat, 
Ștefan Cicio-Pop ce trăise unirea din 
1918:   “Și cât de sfântă era ziua aceea 
[1 decembrie 1918], cum se îmbrățișau 
românii, cât de senină le era fața, cum au 
uitat fi ecare de ce religie, de ce confesiune 
și cărei clase aparține! Se vedeau că sunt fi ii 
aceluiași neam, care se înfățișau nu numai 
în haine frumoase, ci curățindu-și și sufl etul, 
ca astfel lepădând toate patimile și toate 
urile, să intre în pământul făgăduinței.” 
Multumesc frumos organizatorilor acestui 
eveniment!

http://www.romaniantimes.com/
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Prin 2017 de câteva ori am discutat cu George Horga, 
cum am putea să sărbătorim la Portland, Centenarul 
României într-un mod unic. Am sunat reprezentanți 
ai organizațiilor române americane din zonă, dar fără 
o promisiune concretă de participare. În Ianuarie 
2018 George Horga, Persida Stana și cu mine ne-
am întâlnit și am hotărât să inițiem organizarea 

evenimentului printr-un anunț în 
RomanianTimes, și discutând 
cu cei pe care îi știm oameni 
de  acțiune. Așa am început 
fără a ne gândi că va fi  de așa 
mare amploare. Citind revista 
RomanianTimes în fi ecare 
lună a anului 2018, ați putut 
urmări evoluția echipei de 
organizare, ajungând în luna 
mai să avem un număr frumos 
de membri care ni s-au alăturat. 
M-am bucurat de deschiderea 
liderilor religioși de a organiza 
ceva care să fi e confortabil pentru toți românii: cântece și poezii patriotice, colinzi, o 
prezentare foarte pe scurt a Marii Uniri din 1918,  în română și engleză pentru a putea 
fi   înțeles și de tineri americani-români, care înțeleg mai ușor în limba engleză; servirea 
unei mese la care să poată participa românii cu plăcere.
Începând din luna mai ne-am întâlnit cel puțin o dată pe lună. Cu un respect deosebit 
mulțumim celor ce au participat la întâlnirile lunare, și îi puteți vedea răsfoind paginile 
revistei. Ne așteptam la maxim 500 de români, și de aceea am comandat 500 de stegulețe 
tricolor. Marea și plăcuta surpriză a fost că au venit un număr dublu de români.

Atmosfera de sărbătoare au simțit-o toți și cei ce au avut puncte pe program; cei din 
sală (unii chiar stând în picioare), foarte mulți în spatele și de-o parte și alta a scenei; 
cât și cei de pe holuri. S-a început cu rugăciunea comună Tatăl nostru spusă de toți 
care au vrut. Fanfara Bisericii Penticostale Filadelfi a, Portland (dirijor John Păcurar) a 
condus mulțimea în intonarea imnului Americii și României. 

Pe parcursul programului fanfara a fost dirijată și de Beniamin Zăgrean.

 
 Romeo Cristea, artist al grupului 
Ardealul, Oregon. O voce de bariton-
bass. O voce inconfundabilă, distinctă și 
puternică. A cântat: “Doamne, ocrotește-i 
pe români”, “Așa-i românul”, “Cântă cucu 
bată-l vina, de răsună Bucovina” și un 
cântec ardelenesc. Romeo spunea, printre 
altele: Simt o căldură mare care vine 
pe scenă, din sufl etele dumneavoastră, 
cei din sală. Ce bine se pot uni românii, 
dacă trebuie. Aveți grijă de copiii voștri: 
SĂ DUCĂ MAI DEPARTE LIMBA 
ROMÂNĂ, OBICEIURILE ȘI MUZICA 
ROMÂNEASCĂ.

 Frații Damian 
(The Messengers) au 
cântat “Veniți români să 
cerem dreptul” și “O, ce 
veste minunată” “O, Holy 
Night”; “România, țara 
mea”. Spunea Dan Damian 
că este impresionat să vadă 
un număr atât de mare 
români la o sărbătoare 
specială.

 Alin Chende, 
membru al grupului 
Izvoru de la Biserica Sf. 
Maria. Caracterul muzicii 
interpretate este în mare 
parte sacru, dar repertoriul 
este variat cuprinzând și 
muzica patriotică.
Ne-a delectat cântând: 
“Noi suntem români”, 
“Frați români din lumea-
ntreagă” și “Treceți bata-
lioane române Carpații”.
 

 

 Evelina Stana - o voce tânără, o speranță a diasporei române, care deși are 
doar 11 ani, știe foarte clar ce vrea să devină. “Când o să fi u mare aș vrea să fi u artistă ca 
să bucur sufl etele  oamenilor”, spune ea. Cu un mare curaj a cântat “Acasă-i România” 
și “Tu, Ardeal”. La al doilea cântec Evelina a invitat pe scenă două tinere românce: 
Maya și Cora Vlad. 
 Ligia Miclea,  la 82 de ani, cu bucurie slujește românii din diasporă prin poezie 
și sfaturi  medicale a recitat poezia “Triumful așteptării” de Alexandru Vlahuță.

 Ana-Maria Ferentz,  artistă consacrată, din Los Angeles, invitată special la 
eveniment a cântat: ”Țara noastră nu-i țară de vânzare”, ”Ave-Maria”, ”Deschide ușa 
creștine”, ”One Toy Soldier”. (continuare in pagina 24)

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

Piesa Moș Ion Roată și Unirea jucată de copiii din Chicago

Pentru ca limba, istoria și tradițiile noastre 
românești să nu se piardă, profesoarele 
Alina Vance și Sanda Cărbune, de la școala 
Guardian Angel Orthodox Day School, Des 
Plaines,  o suburbie a metropolei Chicago, 
au depus efortul, ca in preajma zilei de 1 
Decembrie, să pună în scenă, piesa Moș Ion 
Roată și Unirea.  Copiii au început serbarea 
cu intonarea imnului Deșteaptă-te Române 
și o serie de alte cântece patriotice, fi ind 
acompaniați la fl uier de Doru Bândilă și 
dirijați de Roxana Iacob.

Cu colindul la primărie 

Primăria din Chicago, prin trezoriera șefă Maria Pappas, a organizat tradiționalul concert de Crăciun la care au 
participat diferite grupuri etnice, printre care și români. Anul acesta a răspuns prezent grupul de colindătorii, 
Glasuri Ardelene din Cluj Napoca, afl at în turneu în SUA. Aceștia au încântat publicul prezent cu o serie de colinde 
tradiționale românești din zona Ardealului. 

(continuare  in pagina 15)

Primul eveniment RO100 Chicago

În această vară a fost fondată platforma civică  RO100 Chicago, de către un grup de români stabiliți 
în zona Chicago, dornici de a-și folosi timpul, resursele și experiența acumulată în domeniile lor de 
activitate pentru a contribui la proiectele civice și de viitor ale Platformei România 100.

Echipa,  formată din 10 membri fondatori, cu diferite responsabilități în cadrul echipei, în 
funcție de expertiza și experiența profesională, a organizat la începutului lunii Decembrie primul 
eveniment public: un eveniment de networking și socializare cu români din comunitate. La el 
au participat aproximativ 70 de persoane. Câțiva zeci dintre aceștia au participat in zilele care au 

Ziua României la Chicago 

Consulatul României la Chicago în colaborare 
cu Illinois Romanian American Community 
a organizat Ziua României la Trump Tower - 
Grand Foyer & Grand Ballroom, din centrul 
orașului Chicago.
Printre invitații care au făcut parte din 
programul artistic s-au numărat artiști locali 
și din România:  Laura Bretan, Nicoleta și 
Liviu Roman, Cristofor Aldea Teodorovici și 
Aldo Blaga. 

mailto:vreausaintreb@yahoo.com
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Actualitate 15

de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com

Primul eveniment 
RO100 Chicago
 (continuare din pagina 14)

***

urmat la alte două sesiuni de discuții prin video-
conferință cu fostul Ministru al Sănătății Vlad 
Voiculescu. Discuțiile s-au axat în principal pe 
chestiuni legate de implicare civică și  socială, 
precum proiectul MagiCamp: https://magicamp.
ro/cum-poti-ajuta/cum-ne-poti-ajuta-tu/

Guvernatorul statului Idaho a onorat 
Centenarul Marii Uniri prin emiterea unei proclamații 

de felicitare

Guvernatorul statului Idaho, Clement Leroy “Butch” Otter, a proclamat ziua de 
1 decembrie 2018 ca fi ind ziua aniversării a 100 de ani de la Marea Unire. În acest sens, 
el a emis o proclamație de felicitare a României 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”.

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a 
salutat proclamația statului Idaho, arătând că ţara noastră este profund onorată de mesajul 
transmis de guvernatorul C.L. “Butch” Otter. “Gestul guvernatorului statului Idaho 
onorează România și momentul crucial al istoriei noastre”, a declarat George Cristian 
Maior. Ambasadorul român a menționat rolul major jucat de preşedintele american 
Woodrow Wilson în urmă cu 100 de ani, fără de care poate că Marea Unire nu ar fi  putut 
avea loc.

Emiterea proclamațiilor de către state americane face parte dintr-un proiect 
mai amplu al Ambasadei României la Washington de celebrare a Centenarului 
Marii Uniri din 1918. Statul Idaho este cel de al 21-lea stat american care omagiază 
Centenarul Marii Uniri printr-o proclamație specială.

Informații suplimentare:  
Statul Idaho a devenit al 43-lea stat care a aderat la Statele Unite ale Americii, 

în 1890. Capitala statului și cel mai mare oraș este Boise. Idaho este unul dintre cele mai 
importante state cu profi l agricol din SUA. În prezent, ce mai mare ramură industrială 
a statului Idaho o reprezintă sectorul de știință și tehnologie. Geografi a statului este 
favorabilă dezvoltării sistemelor de energie regenerabilă.

Ambasada României în Statele Unite ale Americii
26 noiembrie 2018

Proclamație de felicitare a României cu ocazia Centenarului 
Marii Uniri emisă de guvernatorul statului Arizona

Guvernatorul statului Arizona, Douglas Ducey, a emis o proclamație de 
felicitare a României cu ocazia Centenarului Marii Uniri, în care sunt menționate 
legăturile strânse dintre România și Statele Unite ale Americi care au alimentat și 
prietenia dintre  Statul Arizona și țara noastră. “Statele Unite și România împărtășesc 
o prietenie de lungă durată și un parteneriat strategic construit în jurul valorilor 
democratice, a legăturilor istorice și a angajamentului comun de a întări securitatea 
transatlantică”, se arată în textul proclamației.

Emiterea proclamațiilor de către state americane face parte dintr-
un proiect mai amplu, al Ambasadei României la Washington, de celebrare a 
Centenarului Marii Uniri din 1918. Statul Arizona este cel de al douăzecilea stat 
american care omagiază Centenarul Marii Uniri printr-o proclamație specială.

Informații suplimentare:  
 Statul Arizona a fost cel de al 48-lea stat care a intrat în componența SUA, în 
februarie 1912. Aproape un sfert din suprafața statului este acoperită de rezervații locuite 
de triburi de nativi americani, dintre care cel mai mare este cel al Națiunii Navajo.
 Stat cu climă preponderent deșertică, statul Arizona are o economie 
comparabilă cu cea a Irlandei sau Finlandei, în termenii produsului intern brut. 

În statul Arizona se afl ă celebrul Grand Canyon, una dintre cele mai importante 
atracții turistice din SUA. Tot în Arizona se afl ă o serie de orașe-fantomă, părăsite la 
începutul anilor 1900, când industria locală a dat faliment, printre care Ruby, Gillette, 
Gunsight și Tombstone, acesta din urmă fi ind celebru pentru lupta pistolarilor de la 
O.K. Corral, din 1881, la care au luat parte șeriful Wyatt Earp, alături de frații săi Virgil 
Earp și Morgan Earp, precum și Doc Holliday, prieten al șerifului. 

Ambasada României în Statele Unite ale Americii 
21 noiembrie 2018

Dorința Ro100 Chicago este de a crea o platformă 
de colaborare între românii profesioniști din zona 
Chicago și cei din România. Scopul comunității 
este acela de a avea un impact pozitiv asupra 
românilor din diaspora și România, prin proiecte 
civice diverse.
Dacă doriti să vă alăturați  echipei și pentru a afl a 
mai multe despre proiectele lor viitoare, puteți  să 
le scrieți la adresa de e-mail chicago@ro100.ro 

Locul nou de închinare
 (continuare din pagina 5)

Dar curtea de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată; căci a fost 
dată neamurilor, care vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci și două 
de luni”. Nu se vorbește de cei ce aduc jertfe ci, de cei ce se închină. 
 Sinedriul a ofi ciat dedicarea altarului pentru al treilea 
templu, dar conform Scripturilor nu va fi  folosit pentru aducerea 
jertfelor. 
 ”Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun eu pentru că 
de fapt a spus-o Domnul Isus (Marcu 13:37).

mailto:amerotim@yahoo.com
mailto:chicago@ro100.ro
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Octavian D. CURPAŞ 

VA URMA

Un roman notabil ce se înscrie logic în 
succesiunea celor patru anterioare este Sufl et și virtual al 
scriitoarei Ligia Seman. Afl at la confl uența dintre real și 
ideal, dintre realitate și idealitate în sensul de transcendență 
de sorginte divină, romanul este incitant atât prin trama 
epică propusă, deosebit de ingenioasă, de bine construită, 
cât și prin galeria extrem de diversă de personaje în care 
ne regăsim fi ecare dintre noi, cu problemele și luptele 
noastre, cu nedumeririle și eșecurile noastre. Autoarea 
și-a obișnuit deja cititorii cu amplitudinea perspectivei 
sale naratoriale, doar că, în acest caz, viziunea amplă 
asupra aspectelor diverse ale existenței și problematicii 
celei mai acute, mai actuale, se întregește prin (ba chiar 
își subsumează) teritoriul, prea puțin explorat în câmpul 
literar românesc, al imaginarului de sorginte creștină, în 
sensul primar, genuin al termenului. Altfel spus, romanul 
conține ample viziuni, la propriu, asupra societății umane 
actuale (paradigmatică pentru toate timpurile până la un 
punct) cu problemele, frământările ce o marchează grav și 
cu soluțiile ce par a fi , uneori, la îndemână, dar neviabile 
pe termen lung.   
            Scriitoarea are vocația totalității motivată de ambiția 
de a surprinde în paginile acestui roman atât zbaterile 
personajelor sale, dilemele existențiale (adesea adevărate 
impasuri existențiale) ale contemporanilor noștri, - fi e 
aceștia adolescenți, tineri, adulți ori chiar oameni ajunși la 
capătul vieții lor – cât și soluția la acestea, prin încrederea 
în Cel care are soluția la orice situație oricât de, aparent, 
fără ieșire ar fi . Deci acest roman se deschide complet 
spre contemporaneitate, nu pierde legătura cu tărâmul 
realului de acum și aici (hic et nunc), pe care-l descrie 
atât de realist încât este imposibil să nu ne recunoaștem 
propriile dileme și impasuri. 
           O temă recurentă în opera autoarei este cea a  
relației spinoase dintre generații, cu accent pe cea a 
responsabilității uriașe ce stă pe umerii părinților vizavi 

      „Sufl et și virtual” - Derivă pe marea plină de valuri primejdioase ale vieții 

de copiii lor, cu deosebirea că viziunea autoarei s-a acutizat, 
iar adâncimea analizei ei psihologice este tot mai aptă de 
a surprinde cele mai infi nitezimale nuanțe sufl etești ale 
personajelor. Toate acestea concomitent cu o perspectivă tot 
mai amplă asupra vieții văzută în toată complexitatea ei. 
         Prin romanul de față, Ligia Seman poate fi  circumscrisă 
în galeria scriitorilor creatori de ample fresce sociale ce 
aduc în prim-plan aspecte de mare gravitate morală prin 
intermediul unor personaje emblematice pentru categorii 
umane extrem de vulnerabile: adolescenți cu probleme 
de abuz, de respingere din partea părinților, gata de a face 
concesii anturajului pentru a fi  acceptați de acesta, cu un 
preț incalculabil ulterior, părinți ce se luptă, la rândul lor, cu 
unele sechele emoționale nerezolvate din copilărie, sechele 
ce le grevează dureros relațiile inclusiv cu cei din propria 
familie, trafi cul de persoane, prostituția cu ramifi cațiile 
ei oneroase etc. Lista aspectelor puse pe tapet s-ar putea 
continua încă, întrucât autoarea posedă capacitatea de a 
surprinde o plajă imensă de aspecte sociale grave, inclusiv 
cea a corupției din spitale, a compromisului făcut doar 
pentru a promova ierarhic, chiar dacă această promovare 
nu este întotdeauna pe merit, lupta pentru menținerea în 
funcție, uneori cu costuri imense, atât la nivelul principiilor 
încălcate, cât și la nivelul vieților sacrifi cate doar de dragul 
unor orgolii profesionale.

Realismul scriiturii, implicit al viziunii, nu este 
unul liniar, nici nu degenerează în scepticism ori ironie, 
ci se conjugă într-un mod sui-generis cu viziunea creștină 
despre lume și viață, dar una luminată de cea mai curată 
teologie pauliană am zice, practic de cea mai curată teologie 
biblică. Autoarea îmbină în personalitatea ei două vocații 
ce-și dispută întâietatea: cea de scriitoare meticulos și 
grijuliu aplecată asupra existenței umane în diversele ei 
ipostaze actuale și cea de organizatoare a unor ample 
conferințe destinate învățării femeilor de azi cum să rămână 
în conexiune cu valorile nepieritoare ale Evagheliei harului. 

În cadrul acestor conferințe, scriitoarea își exercită cu 
succes vocația ei de învățătoare, respectiv de profesoară 
și mânuitoare a Cuvântului biblic. 
          Proza cultivată de domnia sa este considerată 
de unii exegeți drept proză de factură strict religioasă, 
opinie tributară unui reducționism critic păgubitor, 
întrucât este mult mai mult decât atât. E adevărat că 
destinele, frământările și dilemele personajelor își afl ă 
rezolvarea grație întâlnirii personale cu Isus Hristos, a 
cărui personalitate gigantică le marchează ireversibil 
traseul existențial, fi e că este vorba de Marcus Stoenoiu 
sau Daniel Stoenoiu, tatăl lui, fi e de Andrei Stejaru, 
profesor universitar și scriitor celebru, fi e de Adela 
Stejaru și de Ziana, soția și fi ica acestuia, fi e, în fi nal, de 
fetele ce au ales să practice prostituția în Paris, amăgite 
de a face bani și carieră mai rapid, în fond niște înșelate 
de inși mult mai versați decât ele care le folosesc în scop 
pur mercantil. 
      Dar această întâlnire (providențială, e drept, și 
survenită la momentul oportun, adesea cel mai critic al 
vieții personajelor) nu anihilează personalitatea acestora 
care continuă să se zbată acum între coordonate mai 
vaste ca înainte. Altfel spus, deși viața personajelor este 
marcată de capitularea lor la picioarele Mântuitorului, 
câștigate de dragostea Acestuia revelată activ la Cruce, 
acest eveniment capital nu elimină radical „felul lor 
vechi de viețuire”, umanitatea lor veche anterioară 
acestui eveniment întrucât autoarea este o cunoscătoare 
în profunzime a sufl etului uman. Acest fapt aduce noi 
lupte, noi dimensiuni ale vieții în cazul fi ecăruia, dar cu 
diferența absolut notabilă că acestea se aseamănă unui 
urcuș tot mai hotărât, mai abrupt spre piscurile divinității 
benefi ciind și de întregul sprijin al acesteia. Astfel, rând 
pe rând, asistăm la procesul convertirii unui scriitor 
de mare calibru precum profesorul universitar Andrei 
Stejaru, anticipat de cel al soției sale Adela Stejaru, de 
profesie învățătoare, urmat de convertirea a numeroase 
personaje în cele mai variate contexte: a lui Marcus 
Stoenoiu, adolescentul dependent de computer, jocuri 
electronice și pornografi e, a lui Daniel Stoenoiu, tatăl lui 
Marcus, om de afaceri implicat în adulter și total anexat 
de o viață fără niciun alt orizont decât câștigul material, al 
Zianei (Sânzianei) Stejaru, fi ica scriitorului care ajunge 
să aleagă calea prostituției și a drogurilor, dependentă și 
ea de internet, din cauza defi ciențelor în educația sa. Și, 
ceea ce pare incredibil, convertirile în lanț ale mai multor 
tinere căzute în mâinile mafi ei proxenetice din cartierul 
rău famat al Parisului, datorită faptului că preotul Paul 
și soția acestuia, luminoasa fi gură a Tabitei, au înțeles 
chemarea lui Dumnezeu pentru ei: aceea de a misiona 
chiar în acel cartier și de a le chema pe fetele pierdute 
la Cristos. 



ROMANIANTIMES

Biserica noastrǎ, Sfi nții Ȋmpǎrați Constantin și Elena din Lilburn, statul 
Georgia, SUA, sǎrbǎtorește anul acesta 25 de ani de existența a parohiei  și o datǎ cu 
asta, 10 ani de la sfi nțirea bisericii, 5 ani de pastorire a pǎrintelui George Acsente, dar 
nu ȋn ultimul rậnd, 100 de ani de Romậnia. Departe de a fi  un stereotip, dragostea de 
țarǎ este pentru romậnii din diaspora ceva real, palpabil, dureros de dulce strậns ȋn 
inima lor. Fie cǎ ești plecat din Romậnia de 10 ani, 20 sau 50, sau poate doar ȋn trecere, 
ȋntre slujbe temporare, ca romận ți-e dor de casǎ, de familie, de mậncarea romậneascǎ, 
ȋți place sǎ-ți vorbești limba nu numai la telefon, ȋți este drag sǎ mai asculți muzicǎ 
popularǎ, deși nu ți-a plǎcut niciodatǎ prea mult și mergi la bisericǎ, poate mai frecvent 
decật mergeai cậnd erai acasǎ.

Dacǎ asta nu e dragoste de țarǎ adevaratǎ, atunci ce este? Știm prea bine cǎ 
romậnii sunt sinceri, și chiar dacǎ fac uneori lucruri de dragul paradei, cậnd e vorba de 
dorul de țarǎ, acolo nu se pot preface. Cậnd vine vorba de pruncii romậnilor ȋmprǎștiați 
prin lume, pǎrerile și situațiile sunt și ele ȋmpǎrțite. Copiii nǎscuți ȋn familiile de romậni 
stabiliți ȋn strǎinǎtate sunt ȋn mare parte mai bogați cu o limbǎ, cu experiența mậncǎrii 
gǎtite de bunica, cu verile petrecute nu ȋn summer camp, ci la scǎldat ȋn gậrla satului, 
cu Crǎciun cu leru-i ler, și cu Dumnezeu, care se cheamǎ Dumnezeu, și nu God. 
Parohia noastrǎ e norocoasǎ. Dǎruitǎ cu peste 100 de vlǎstare, crește frumos sub atenta 
ȋndrumare a pǎrintelui, a instructorilor de dansuri populare, a mamelor cu experiența 
din organizația doamnelor, a tinerilor din organizația de tineret, și nu in ultimul rậnd a 
ȋndrumǎtorilor de la școala duminicalǎ.

Copiii sunt mereu prezenți ȋn mijlocul bisericii, fi e la slujbe, la cele douǎ 
festivaluri pe care parohia le gǎzduiește, primǎvara și toamna, ori la marile sǎrbǎtori 
religioase sau laice. Anul acesta cu atật mai mult, cậnd ȋmbrǎcǎm și noi straie de 
sǎrbǎtoare și ne pregǎtim plini de emoție pentru marele eveniment de pe 1 Decembrie, 
cậnd romậnii parohiei noastre se vor aduna sǎ sǎrbǎtoreascǎ printr-un eveniment 
special intitulat „Centenarul Marii Uniri – Sǎrbǎtorim Ȋmpreunǎ”, cậnd se va face 
citirea documentelor istorice, recitare de poezii, muzică și desigur, se va ȋncinge și 
Hora Unirii. Tot atunci, copiii participanți la concursul internațional Romậnia – 100 

100 de ani de România ȋn Atlanta

de Oana Petroaie, Atlanta, Georgia

Rǎdǎcini vor fi  evidențiați, iar cele 4 lucrǎri califi cate ȋn fi nalǎ, premiate. Se ȋntậmplǎ 
multe lucruri simple și frumoase ȋn comunitǎțile romậnești din afara țǎrii și cei 100 de 
ani de Romậnia ne-au adus ȋmpreunǎ, deși de multe ori doar virtual, ne-au legat mai 
mult ca niciodatǎ și asta nu poate decật sǎ ne bucure.

La mulți ani, Romậnia!  La mulți ani, romậni de pretutindeni și nu ezitați sǎ vǎ 
ȋntindeți mậinile peste mǎri și țǎri, acum și peste ȋncǎ o sutǎ de ani!
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VA URMA

 (continuare din numarul tiparit in luna octombrie a.c.)

de Preot Aurel Sas, Las Vegas

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

Misiunea Bisericii creștine în vremurile sec. XXI. Aceasta este misiunea Bisericii în 
toate timpurile, să predice Evanghelia Împărăției și să reziste prin credință, rugăciune și 
iubire în fața opozițiilor și persecuțiilor de tot felul, pentru a nu lăsa poporul să devieze 
de la credința în Hristos, Care este Calea vieții pe drumul spre Împărăția lui Dumnezeu. 
Mântuitorul Hristos a refuzat să restricționeze cineva misiunea Sa în lume, de vestire 
a Împărăției Cerurilor prin vestirea Evangheliei și de a ajuta poporul în nevoile lui. 
Tot astfel El, în nici o vreme istorică nu vrea ca puterile cezarului antihrist să limiteze 
misiunea Bisericii Sale în lume, care este aceea de a salva popoarele și a le duce pe 
drumul Împărăției Cerurilor, a cărui Cale, Adevăr și Viață este El, Iisus Hristos (Ioan 15, 
6), Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului întrupat în umanitate.

Hristos Domnul, prin persecuțiile despre care i-a anunțat pe apostoli și urmașii lor 
cedincioși în lume, a rezultat că va fi  persecuția ca o parte normală a existenței lor și 
a urmașilor credincioși (Luca 12, 11), și să vadă persecuția în vestirea Evangheliei 
Împărăției ca pe o cruce a biruinței și învierii și să nu fi e surprinși. Persecuția poate 
să vină chiar din membri familiei și de la cei mai apropiați, dar să nu se îngrijoreze că 
Domnul va fi  cu ei. Sf. Pavel după propovăduirea în Efes 15, 32, anunță că suntem într-o 
luptă spirituală, dar nu împotrivă cărnii și a sângelui și nici împotriva altor persoane, 
ci împotriva forțelor răului care aduc opoziție împotriva luminii divine: „Căci lupta 
noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva 
stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor 
răutăţii, care sunt în văzduh” (Efes. 6, 12), ca să-i facem pe stăpânitori să înțeleagă că 
Religia Creștină este în favoarea statului (Rom. 13, 1-14) și în salvarea poporului de la 
necredință și păcat care aduce consecințele rele.

Apoi, că este vremea să depunem mărturie pentru credința noastră creștină și să devenim 
martiri, prin scularea din necredință a celui care doarme să-l lumineze Hristos: „…
Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos” (Efes. 5, 14). 
„Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele; Că vor fi  oameni 
iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, 
nemulţumitori, fără cucernicie, Lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, 
cruzi, neiubitori de bine, Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai 
mult decât iubitori de Dumnezeu, Având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind 
puterea ei” (2 Tim. 3, 1-5).

Este foarte important să analizeze liderii religioși și politici împreună că este rău, ceea ce se 
întâmplă cu civilizația umană modernă azi, care înlătură civilizația creștină prin învățătura 

Evangheliei lui Hristos. Este evident că civilizația occidentală, cultura occidentală 
modernă și-au pierdut legătura cu Religia Creștină și astfel lumea occidentală nu mai 
poate fi  numită o lume creștină, pentru că au scos valorile religioase și morale din viața 
lor și din spațiul public, legalizând păcatul. Sunt votate de liderii politici legi care vin în 
confl ict cu Poruncile lui Dumnezeu, împotriva moralității tradiționale, ca și căsătoria între 
bărbat și femeie. Acest lucru nu este numai o depărtare de originile religioase creștine, ci 
și o decădere ideologică a timpului modern. Liderii religioși din lume, cred că trebuie să 
aducă la cunoștința liderilor politici, că democrația pe care se bazează politica lor, este 
dreptul la viață a tuturor oamenilor indiferent de religie sau culoare. Și că în Hristos Iisus 
suntem toți frați, indiferent de orice deosebire. Toate acestea au loc sub presiunea forțelor 
seculare de desacralizare a omenirii, în revelarea Scripturii: „Pentru că tot ce este în lume, 
adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufi a vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume” 
(1 Ioan 2, 16) necredinței și păcatului.

Focar periculos de radicalism în secularizare, adică desacralizare. Diferitele minorități 
religioase creștine din Orientul Mijlociu și Africa de Nord sunt persecutate, printr-o 
creștere rapidă a extremismului religios. Statul Islamic în Siria și Irak a distrus sute de 
Biserici creștine și sute de mii de creștini cu copii, au trebuit să-și părăsească casele și să 
stea în barăci pe câmpuri și mulți omorâți în atacuri, alții au imigrat în alte țări, iar alții mor 
de foame în fața marilor puteri din lume și a forurilor internaționale. Comunitatea creștină 
din Bagdad a fost redusă la jumătate. Vedeți: http://www.lonews.ro/stiri/politici/17222-
focar-grav-de-radicalism-lansat-in-urma-unor-politici-imprudente-ale-occidentului.
html#sthash.AGYZhKxo.dpuf. „Ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu este un genocid 
și el are loc astăzi, acum”, a declarat Preotul grec ortodox Nadaf, continuând: „O dată 
la cinci minute, un creștin este ucis în Orientul Mijlociu, iar liderii musulmani cunosc 
asta”, informează Agenția de știri Lăcașuri Ortodoxe: Noiembrie, 2014. Redacția Știri – 
Vezi mai multe pe: http://www.lonews.ro/stiri/politici/17243-stiri-la-fi ecare-5-minute-un-
crestin-este-ucis-in-genocidul-din-orientul-mijlociu.html#sthash.cYup24ok.dpuf

În Statele Unite ale Americii, „Sparkle Day” din Pittsburgh, gazda a menționat multe 
exemple prin care Crăciunul trebuie sa fi e scos din mediile publice. Un tribunal din 
Minnesota, spre exemplu, a interzis afi șarea binecunoscutei plante roșii de Crăciun 
„poinsettias” (craciunița), pe baza conotației aparent creștine. Vor să scoată sărbătorirea 
Nașterii lui Iisus Hristos. – Vedeți: http://www.lonews.ro/stiri/alter-news/17226-stiri-
floarea-craciunitei-interzisa-razboi-cu-craciunul-dus-in-intreaga-america-vor-sa-l-
excluda-pe-iisus-din-ziua-lui.html#sthash.s6Luske1.dpuf. Ce democrație este aceea, 
unde alte religii pot să aibă dreptul, iar față de Religia Creștină să se facă descriminare, 
luându-i libertatea de exprimare și ținerea sărbătorilor ei, care de două mii de ani de viață 
creștină a adus și a propovăduit pacea și lumina?

Liderii politici vor să vorbească cei din popor „politicly correct”, dar aceasta este dictatură 
ca în comunismul-ateist, doar altfel spus. Ori, creștinii trebuie să vorbească „bibliclly 
correct”, spunând Cezarului că ei nu pot da legi imorale contra Legilor morale din Biblie 
revelate de Dumnezeu. De exemplu: legea avortului este împotriva legilor morale din 
cele zece Porunci: „Să nu ucizi” (Ieșire 20, 13). Istoria este o evidență că legile imorale 
în care s-a trăit în Sodoma și Gomora, au adus distrugerea lor în descoperirea Scripturilor: 
„Atunci Domnul a slobozit peste Sodoma şi Gomora ploaie de pucioasă şi foc din cer de 
la Domnul. Și a stricat cetăţile acestea, toate împrejurimile lor, pe toţi locuitorii cetăţilor 
şi toate plantele ţinutului aceluia…” (Geneză 19, 24-28), fi indcă Dumnezeu nu poate 
duce în istorie o lume imorală și decăzută de la standarele legilor morale divine. „Şi 
cetăţile Sodomei şi Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenuşă, dându-le 
ca o pildă nelegiuiţilor din viitor” (2 Petru 2, 6).

 

Întoarcerea celor din guverne și a popoarelor la Iisus Hristos: 
Calea, Adevărul și Viața

„…Întoarceţi-vă către Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu către voi”, zice Domnul Savaot. 
„Dar voi răspundeţi…” (Maleahi 3, 7). „Şi acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine din 
toată inima voastră, cu postiri, cu plâns şi cu tânguire. Sfâşiaţi inimile şi nu hainele 
voastre, şi întoarceţi-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv şi îndurat, 
încet la mânie şi mult Milostiv şi-I pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră. O, 
de v-aţi întoarce şi v-aţi pocăi, ar rămâne de pe urma voastră o binecuvântare, un prinos 
şi o jertfă cu turnare pentru Domnul Dumnezeul vostru!” (Ioil 2, 12-14). Regele Manase 
al Iudei, regele Ninivei și alții în istorie, au ascultat chemarea și s-au întors la credința în 
Dumnezeu, iar El i-a iertat. Stimați conducători, de azi, întoarceți-vă și voi la „Hristos 
Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6) și „Mântuitorul lumii” (Ioan 4, 42) și al vostru, și 
Dumnezeu în Sfântă Treime, ca regele Manase și al Ninivei și vă va ierta păcatele ca lor, 
în care ați rătăcit popoarele de la legile morale și de la credința în Dumnezeu, ca regele 
Manase și al Ninivei. Vezi Rugăciunea regelui Manase din Vechiul Testament.

Primiți mesajul, stimați lideri, din toate nivelele societății, transmis de Dumnezeu prin 
proorocul Iona, regelui din Imperiul Asirian, cu capitala la Ninive că „…Patruzeci de zile 
mai sunt, şi Ninive va fi  distrusă!” (Iona 3, 4). „Şi a ajuns vestea până la regele Ninivei. 
Acesta s-a sculat de pe tronul său, şi-a lepădat veşmântul lui cel scump, s-a acoperit cu 
sac şi s-a culcat în cenuşă. Apoi, din porunca regelui şi a dregătorilor săi, s-au strigat 
şi s-au zis acestea: Oamenii şi animalele, vitele mari şi mici să nu mănânce nimic, să nu 
pască şi nici să bea apă; Iar oamenii să se îmbrace cu sac şi către Dumnezeu să strige 
din toată puterea şi fi ecare să se întoarcă de pe calea lui cea rea şi de la nedreptatea pe 
care o săvârşesc mâinile lui; Poate că Dumnezeu Se va întoarce şi Se va milostivi şi va 
ţine în loc iuţimea mâniei Lui ca să nu pierim!” (Iona 3, 7-9). Iar Dumnezeu a primit 
rugăciunea și postul regelui și al poporului și i-a iertat: „Atunci Dumnezeu a văzut faptele 
lor cele de pocăinţă, că s-au întors din căile lor cele rele. Şi i-a părut rău Domnului de 
prezicerile de rău pe care li le făcuse şi nu le-a împlinit” (Iona 3, 10).

IISUS HRISTOS ESTE CALEA VIEȚII  POPOARELOR ȘI A CONDUCĂTORILOR (5) 

http://www.lonews.ro/stiri/politici/17222-
http://www.lonews.ro/stiri/politici/17243-stiri-la-fiecare-5-minute-un-
http://www.lonews.ro/stiri/alter-news/17226-stiri-
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CĂUTAREA CARE SCHIMBĂ

 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au 
venit niște magi din Răsărit la Ierusalim, și au întrebat: “Unde este Împăratul de curînd 
născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, și am venit să ne închinăm 
Lui.”  Cînd a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult; și tot Ierusalimul 
s-a turburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii 
norodului, și a căutat să afl e de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.  “În Betleemul 
din Iudea”, i-au răspuns ei, “căci iată ce a fost scris prin proorocul: “și tu, Betleeme, 
țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din 
tine va ieși o Căpetenie, care va fi  Păstorul poporului Meu Israel.”  Atunci Irod a chemat 
în ascuns pe magi, și a afl at întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.  Apoi i-a 
trimis la Betleem, și le-a zis: “duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre Prunc: și cînd 
Îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin Lui.”  După ce au ascultat 
pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea 
înaintea lor, pînă ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Cînd au 
văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.  Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, 
mama Lui, s-au aruncat cu fața la pămînt, și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile, 
și I-au adus daruri: aur, tămîie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis 
să nu mai dea pe la Irod, și s-au întors în țara lor pe un alt drum. (Matei 2:1-12)

Introducere
        De când eram un copil m-a fascinat relatarea biblică, în preajma sărbătoriri 
Crăciunului, despre acești călători misterioși din Răsărit. Biblia nu ne dă prea multe 
date despre ei, în afară de versetele de mai sus. Singurul evanghelist care relatează acest 
episod atât de ciudat fi ind Matei, care nici măcar nu înregistrează numărul lor. Biblia 
ne spune că au venit din Est – din Răsărit – la Ierusalim, ca urmare este probabil că nu 
erau evrei.

             Tradiția spune că erau Magi din Persia,  o țară puternică în care se afl ă acum Iranul 
și Irakul modern. Despre numele și numărul lor avem doar informațiile culese din tradiția 
bisericii. În secolul al doilea, un părinte al bisericii, numit Tertulian, a sugerat că acești 
bărbați erau regi, deoarece Vechiul Testament a prezis că împărații vor veni să se închine 
Lui. Tertulian a tras concluzia că au existat trei împărați, pe baza numărului de daruri 
menționate: aur, tămâie și smirnă.
             Tot din tradiție afl ăm și numele lor care erau: Balthazar, Melchoir și Gaspar, dar în 
Biblie pur și simplu spune că înțelepții din Orient au venit la Ierusalim întrebând: “Unde 
este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, și am 
venit să ne închinăm Lui.” 
            Ce este mai important decât numărul magilor care L-au căutat pe Isus, sau care au 
fost numele lor, este suveranitatea lui Dumnezeu pe care o vedem la cei care au fost aleși 
să anunțe nașterea lui Isus, în acest mod special. 
              Cine erau înțelepții? Se crede că au fost consilieri ai regelui Part. Ei erau descendenți 
ai înțelepților babilonieni.
             La momentul nașterii lui Hristos, două dintre cele mai puternice imperii din lume, 
Roman și Part, își revendicau întâietatea. Romanii au cucerit Imperiul grec și au preluat 
teritoriile occidentale câștigate de Alexandru cel Mare. Parții au cucerit ținuturile estice, 
fostul Imperiu persan, condus anterior de babilonieni. Toate cele trei culturi din est - Part, 
Persian și Babilonian, aveau structuri și obiceiuri similare ale instanțelor de guvernare, cu 
un rege sfătuit de un grup de înțelepți.
            Cu aproximativ șaizeci de ani înainte de nașterea lui Hristos, romanii au cucerit toate 
teritoriile fostului imperiu Part și au ajuns de a controla ceea ce numim astăzi Orientul 
Apropiat. Acest teritoriu  includea Israelul cu Ierusalimul și Betleemul. 
            În 605 B.C. națiunea evreiască a Israelului a fost cucerită de babilonieni și a fost 
dusă în captivitate. Majoritatea dintre evrei a fost inițial stabilită într-o tabără de refugiați 
în afara capitalei Babilonului lângă râul Chebar. Unii au fost aduși la curtea babiloniană 
pentru a fi  asimilați în cultura babiloniană de guvernământ. Unul dintre cei aduși la curte 
a fost un tânăr pe nume Daniel.
 Daniel, cu ajutorul lui Dumnezeu, a devenit șeful înțelepților babilonieni trei ani 
mai târziu. (Daniel 2:48) Daniel a trăit o viață lungă. El a făcut parte din curtea regală pentru 
următorii 70 de ani. Deci, el a trăit cel puțin 85 de ani și a slujit împăraților babilonieni și 
ai Persiei de la 605 la 535 î.H. Ierusalimul a căzut inițial la babilonieni în 605 î.H., dar, 
în următorii 20 de ani, națiunea mica a continuat să se revolte. De fi ecare dată, o armată 
babiloniană va intra în țară și va aduna mai mulți israeliți, pe care îi va duce în exil. Drept 
urmare, în întregul Imperiu babilonian s-au plantat multe comunități evreiești.
            Cu aceste comunități au venit Scripturile lor. O parte a motivului pe care înțelepții 
îl știau despre venirea lui Mesia a fost că Daniel și comunitatea exilaților evrei au adus cu 
ei sulul „Vechiul Testament”.
              Redau mai jos trei din caracteristicile mai importante pe care cred eu că le-au avut 
magii în această căutare, și anume au fost:

Pasionați: 1. Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit
          Fără nici o îndoială cred că și în acest caz, Dumnezeu a inițiat căutarea lui Hristos. 
Dumnezeu i-a făcut să se uite la creația Lui. Dumnezeu a folosit creația pentru a Se 
descoperi pe Sine însuși: 
 “Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost 
arătat de Dumnezeu.  În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică și 
dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiți cu băgare de seamă la ele 
în lucrurile făcute de El. “ Rom 1:20
              Ap. Pavel spune că Dumnezeu este ușor de discernut în natură. El spune că Domnul, 
Care este invizibil, se face cunoscut prin ceea ce El a creat. Că atunci când cineva se uită la 
univers, singura concluzie cu care poate veni este că Dumnezeu există.
             Regele David a spus: “ Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește 
lucrarea mînilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre 
el. . “(Psalmul 19: 1-2)
         Numai Biblia descrie steaua și vizita magilor la copilul Isus și numai un singur 
pasaj descrie acest eveniment. Singura relatare cunoscută a înțelepților și a evenimentului 
astronomic care le-a împins la acțiune se găsește în Evanghelia lui Matei. Această limitare 
a datelor indică nevoia de prudență în oferirea de explicații și interpretări. 
             Timp de secole, oamenii s-au întrebat ce fel de “stea” a condus magii din Răsărit 
spre Ierusalim în căutarea Regelui Nou Născut.
 Multe, chiar foarte multe explicații, s-au dat de-a lungul timpului pentru steaua 

din Betleem. Pentru că Biblia nu dă nici o altă dată despre 
stea, decât acest mic amănunt Fiindcă I-am văzut steaua 
în Răsărit  toate aceste pot fi  considerate speculative, 
indiferent cât de multă certitudine o poate pretinde un 
autor. 
      Cuvântul grec pentru magi (plural -magos) este redat 
“astrologi”. Lexiconului grecesc al lui Thayer arată că 
acest cuvânt provine dintr-o rădăcină babiloniană și 
înseamnă “om de știință oriental, om înțelept, astrolog 
sau vizionar”. Acest vechi cuvânt babilonian ar fi  fost 
folosit și pentru a-l descrie pe Daniel, precum și pe 
prietenii săi, Șadrac, Meșac și Abednego, care au slujit 
ca și consilieri  regali la curtea Babilonului (Daniel 2:48). 
Acest cuvânt avea o semnifi cație mult mai largă și mai înaltă decât termenul “astrolog” așa 
cum este folosit astăzi. Persoanele desemnate aici erau fi losofi , preoți sau astronomi. Ei 
trăiau în principal în Persia și Arabia. Erau oamenii învățați ai națiunilor estice consacrați 
astronomiei, religiei și medicinei. Au fost oameni de mare încredere la curtea persană, au 
fost folosiți ca și consilieri regali pentru a le da sfaturi. Acești oameni nu erau evrei, dar se 
poate că au știut despre nașterea lui Mesia în Iuda.
       Mag a fost un titlul aplicat celor mai învățați indivizi ai timpului și locului lor. În 
calitate de student al Scripturii evreiești, foarte respectat atât pentru caracterul său, cât 
și pentru înțelepciunea sa, Daniel, captivul evreu, a fost liderul intelectual și spiritual al 
Babilonului. 
        Traducerea  ar putea fi  “stea în est” sau “stea în ascensiune”. Apariția unui eveniment 
stelar extraordinar, straniu, pe cer, noaptea, i-a făcut să călătorească într-o țară străină în 
căutarea unui rege. Ce i-au determinat și cum au știut că e vorba de un rege? Cum de L-au 
identifi cat drept “rege al evreilor”?
            Magii erau în primul rând cititori în stele-astronomi care aveau cunoștințe aprofundate 
despre stele și mișcarea acestora. Cu mare ușurință putea să identifi ce pe nume orice stea 
pe care o puteau vedea cu ochiul liber (pe timpul acela nu era descoperita luneta si nici 
telescopul).
           Stelele m-au fascinat întotdeauna. Tatăl meu m-a învățat cum să deosebesc Steaua 
Polară, Luceafărul, Carul Mare s-au Carul mic pe bolta cerului. Întotdeauna mi-am dorit 
să știu mai mult despre stele, despre legile după care se călăuzesc. Așa că atunci când am 
avut ocazia am profi tat de ea ca să-mi măresc cunoștințele.
         Imi amintesc cu plăcere de vizita mea ca student la Observatorul Astronomic din 
Cluj-Napoca când am avut ocazia pentru prima dată să mă uit printr-un telescop și să vad 
stele atât de aproape de mine. A fost o experiență unică și de neuitat. Era într-o seară de 
primăvară a anului 1978. Discutând cu astronomul de serviciu, am afl at că dânsul putea 
să identifi ce cu ușurință unele stele de pe boltă și, de asemenea, să observe când o stea sau 
un corp ceresc apărea dintr-o dată sau dispărea.
         Înțelegerea mea despre acești magi este că, fi ind obișnuiți cu stelele de pe bolta 
cerească atât de bine, atunci când o stea nouă și interesantă a apărut pe bolta cerească, au 
observat-o imediat și au trecut la explicații.
            Cuvântul grecesc aster, tradus “stea” în Matei 2: 2-10, are un sens mai general decât 
termenul tradus. Se poate referi la orice fel de corp ceresc - stea, planetă, asteroid, cometă, 
meteor sau altul. Majoritatea astronomilor, teologilor și chiar unii laici declară cu oarecare 
certitudine că au determinat identitatea stelei de Crăciun și se concentrează pe una sau o 
combinație a acestor obiecte. * Cele cinci mai cunoscute și acceptate explicații includ: o 
conjunctie de planete (doua planete venind impreuna pe cer), o conjuncție a unei planete 
cu o stea strălucitoare, o “ocultare” în care Luna trece în fața unei planete, o cometă sau 
o supernova.
          Nu este exclus faptul că acești înțelepți ai vremii să fi  avut cunoștințe despre 
profețiile Vechiului Testament despre Mesia lui Israel. Peste 300 de profeții despre 
venirea lui Mesia sunt relatate în Sfi ntele Scripturi, ca:
Isaia 7:14: De aceea Domnul Însuși vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea 
însărcinată, va naște un fi u, și-I va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). 
              Tot ce se poate că acești înțelepți ar fi  fost, de asemenea, familiarizați cu profeția lui 
Balaam. Aceasta a fost o profeție dată în timp ce încerca să blesteme Israelul pentru regele 
Balac din Moab, în   timp ce Israel se rătăcea în pustie. El a spus: “ Îl văd, dar nu acum, Îl 
privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, Un toiag de cârmuire se ridică din 
Israel” (Numeri 24: 17)
             Evreii au anticipat venirea lui Mesia așa cum anticipăm astăzi întoarcerea Lui. Au 
văzut o stea, o planetă, o super novă, o aliniere specială a planetelor, o cometă? Sau a fost 
un fenomen supranatural ca un nor de stâlp care a condus pe israeliți prin pustie?
             De asemenea, posibil că ei ar fi  fost conștienți de scrierile lui Daniel care au trăit 
în Babilon în timpul lui Nebucadnețar, regele Babilonului, și al lui Cir, regele miezilor 
și al persanilor. Într-una dintre profețiile lui Daniel, afl ăm scris Cuvântul lui Dumnezeu 
despre cele 70 de săptămâni sau 70 de grupuri de 7 ani, care se referă asupra națiunii 
lui Israel pentru o restaurare completă și aceasta trebuia să înceapă cu venirea poruncii 
de a restaura și reconstrui Ierusalimul. Dar cu o săptămână înainte de sfârșit, sau 69 de 
săptămâni, Mesia, prințul, va veni și apoi va muri. (Daniel 9: 24-27).
 Deci ar fi  fost 483 de ani de când Artaxerxes Longimanus a poruncit să restaureze 
și să reconstruiască Ierusalimul în jurul lui 445 î.H., iar timpul pentru Mesia era acum 
aproape.
           La fel ca magii  de altădată ar trebui și noi să-L căutăm pe El cu o deosebită 
pasiune.

Persistenți 2. … că au venit niște magi din Răsărit la Ierusalim…… magii au plecat. 
și iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, pînă ce a 
venit și s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul…

         Magii nu numai că erau pasionați în căutarea Regelui nou născut, ci și 
perseverenți. Călătorind mult timp, trecând prin zone care le-ar fi  putut pune viața în 
pericol, au fost răbdători, perseverenți în căutarea lui Isus Hristos. Magii nu s-au gândit la 
distanță, pericole, difi cultăți. (După unii cercetători biblici călătoria ar fi  fost de aproximativ 
1.000 de mile sau cam 40 de zile). Călătoria a fost extrem de difi cilă în acele vremuri. Nu 
a fost o călătorie ușoară - condițiile de călătorie erau uneori foarte difi cile din cauza vremii 
sau a terenului sau a amenințării cu jaf - numai steaua pe care o vedeau în est a fost singura 
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ce se numește analfabeți funcțional. Dacă le dai un text, ei îl citesc și nu înțeleg nimic sau 
aproape nimic. Problemă mare, și s-a propagat.

Unul din cinci elevi, unul din cinci elevi părăsește prea devreme școala obligatoriu. Deci, 
dați-vă seama, 20% dintre copiii României pleacă înainte să termine școala. Unde pleacă? 
Nu prea știm. Sunt copii cărora le fură cineva șansa de viitor. Sunt copii, majoritatea, care 
se pierd undeva. Foarte puțini pot fi  recuperați.

Deci, avem rezultate, ca să zicem așa, amestecate. Nu e bine. Dacă vrem, însă, să construim 
un sistem foarte solid, trebuie să ne punem întrebarea ce fel de pregătire vrem să dăm 
tinerelor generații. Pentru ce anume să-i pregătim? Pentru viață, da. Pentru o carieră, 
da. Pentru o meserie, sigur că da. Dar ce meserie? Pentru meseriile secolului XX este un 
pic greșit. Noi trebuie să îi pregătim pentru meseriile secolului XXI, evident. Dar care sunt 
acestea?

Dragii mei, dacă vă întreb, nu o să știți, și nu știe nimeni. Vor apărea nenumărate meserii 
noi în următoarele decenii care nici nu sunt defi nite. Vor dispărea foarte multe meserii 
dintre cele pe care le cunoaștem și pentru care mulți dintre noi ne-am pregătit. Și atunci 
trebuie să avem grijă să pregătim generațiile de tineri pentru ce va fi  în viitor, nu pentru 
cum a fost când am fost noi elevi, sau studenți, sau miniștri.

Trebuie să avem mare grijă pentru ce îi pregătim. Răspunsul generic este ușor de dat – 
pentru viitorul României. Dar, mai departe este nevoie de analize, de studii aprofundate, de 
foarte multă grijă cum concepem acest sistem pentru viitor. Și de asta se ocupă «România 
Educată». Nu este vorba de o poveste care sună frumos la televizor, pe urmă plecăm acasă și 
ne vedem de treabă. Este vorba despre ce facem noi cu România. Acest rezultat al educației 
va defi ni societatea de mâine. Așa cum îi educăm pe tineri, așa va arăta societatea de mâine. 
Dacă le dăm o educație serioasă, orientată spre viitor, vom avea o Românie performantă. 
Dacă nu, vom avea o Românie fără performanțe notabile. Asta e chestiunea esențială.

Proiectul «România Educată» a fost conceput în prima formă în 2016. Noi, echipa noastră 
de la Administrația Prezidențială, am început să lucrăm, am început să cooptăm din ce în 
ce mai mulți participanți. Foarte mulți dintre dumneavoastră ați participat de la început, 
alții ați venit pe parcurs și sper că mulți alții veți participa de acum încolo, când devine și 
mai interesant.

 Am avut până acum opt conferințe regionale. În fi ecare conferință regională s-a dezbătut o 
mare temă din educație. 60 de evenimente publice până acum. Am întrebat pe cei interesați 
cum văd ei soluționarea, rezolvarea, abordarea chestiunilor care ne interesează, și am 
centralizat peste 8.000 de răspunsuri. Peste 10.000 de participanți avem până acum în 
acest mare proiect.

Acest proiect a fost inițiat de mine, împreună cu echipa mea, dar acest proiect este al 
dumneavoastră, este al elevilor, al studenților, al profesorilor, este un proiect al societății 
românești. Fiindcă dacă răspunsurile au fost foarte diferite la întrebări, legitim, corect, un 
lucru au știut toți: trebuie făcut ceva pentru a îmbunătăți sistemul și acest fapt, că toți au 
înțeles de la început, au subliniat nevoia de îmbunătățire, ne încurajează să mergem mai 
departe.

Concluziile acestei munci sunt concluziile pe care le supunem atenției dumneavoastră. Am 
lucrat, am ajuns la un set de concluzii, de propuneri, pe care, sigur, noi le găsim foarte bune. 
Și participanții le găsesc foarte bune - 65 de organizații participante, 65: autorități, ONG-
uri, universități ș.a.m.d. Asta lansăm astăzi. Noi lansăm în dezbatere publică rezultatul 
muncii dumneavoastră, și a noastră, din ultimii doi ani.

Ce vrem? Vrem să găsim răspunsul, soluția pentru o educație de calitate pentru toți, pentru 
toți copiii și tinerii României. Căutăm un sistem fl exibil, căutăm un sistem care-i integrează 
pe toți. Ambiția mea este ca niciun copil din România, niciun tânăr din România să nu 

rămână în afară. Trebuie să găsim soluții care-i integrează pe toți.

Vă amintiți? Am avut, cred că acum doi ani, un BAC la care au picat jumătate. Este o 
catastrofă națională așa ceva și este cea mai proastă notă pentru sistemul actual.

Nu ne permitem să pierdem niciun copil în România! Asta îmi doresc eu cu proiectul 
«România Educată».

Avem multe propuneri. Ele vor fi  dezbătute, îmbunătățite, comentate, criticate - foarte 
importantă critica, dar, vă rog, critica constructivă, nu critica destructivă. Câteva dintre 
propuneri, am spicuit împreună cu echipa mea - încă o dată, câteva, nu asta este baza 
proiectului: măsuri pentru reducerea ratei deosebit de ridicate de părăsire timpurie a școlii. 
Nu dorim să mai rămână copii pe dinafară.

Dezvoltarea unui sistem de educație profesională performant - de ani de zile vorbim de 
educația duală, de educația profesională, de o pregătire în funcție de interes, în funcție de 
capacitate. Asta așteaptă și mediul privat de la noi, așteaptă o diversifi care și pregătire 
serioasă de calitate, de la meseriași până la inginer sau specialist IT.

 Propunem creșterea conectivității internaționale, învățământului superior, schimbul de idei. 
Nu vrem să ne izolăm, vrem să fi m conectați. Vrem să fi m conectați la sistemul european, la 
sistemul internațional.

Extinderea accesului la educație timpurie, adică creșe, grădinițe, pentru cât mai mulți copii 
încă de la o vârstă fragedă - asta atinge două chestiuni esențiale. Una: acești copii sunt 
pregătiți mai bine pentru școală. Doi, îi lasă pe părinți să meargă la serviciu.

Regândirea evaluării elevilor și studenților - evaluarea pe care o folosim noi este cam la 
nivelul anilor, nu știu, ‘60, ‘70. Le dăm note, trecem în catalog, facem mediile, la sfârșitul 
anului facem statistici, hârtii peste hârtii, le trimitem la inspectorat, la minister, și?

Cred că nu este sufi cient, această evaluare trebuie să genereze un feedback, pentru fi ecare elev 
în parte, pentru fi ecare părinte în parte, în așa fel încât lucrurile să se constituie instrumente 
efi ciente nu numai de evaluare, ci și de corectare, de îmbunătățire a performanțelor și - de 
ce nu? - de corectare a sistemului. Mult de lucru.

Dezvoltarea unui sistem mai bun de formare a cadrelor didactice - până la urmă, ca să 
funcționeze, avem nevoie de dascăli dedicați, bine formați, cu performanțe notabile, 
respectați în societate, remunerați corespunzător, cu o bază materială serioasă, adaptată 
nevoilor unei școli moderne. Acestea sunt câteva dintre propunerile pe care le facem în acest 
program.

Concret, astăzi lansăm un pachet complet în dezbatere, un pachet care conține și o viziune, 
și strategie, și direcții de acțiune pe șapte teme pe care le-am găsit prioritare pentru educația 
din România, având în vedere orizontul 2030.

Deci, nu vorbim de o modifi care rapidă pentru următorul an. Ne dorim un sistem care 
funcționează în perspectivă, un sistem stabil, sustenabil, performant.

După care se pune întrebarea: bun și, ce urmează? Urmează minimum trei luni de dezbatere 
publică, consultări, discuții - cu partide, cu politicieni, cu comisii parlamentare și cu 
guvernanți, foști miniștri, persoane interesate, sindicate, reprezentanții școlilor, elevilor, 
studenților, profesorilor, și, în fi nal, vom ști ce vrem cu România.

Dați-mi voie acum, în deschidere, să mulțumesc tuturor participanților din fazele de până 
acum. Au fost mulți, ați fost mulți. Vă rog să rămâneți mulți, rămâneți conectați, rămâneți 
implicați, fi indcă este vorba de România noastră de mâine! Vă mulțumesc!”

Rezultatele proiectului „România Educată” sunt lansate în dezbatere publică şi pot fi  
consultate la: http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele-proiectului/, iar contribuţia dvs. 
poate fi  transmisă la adresa de e-mail: romaniaeducata@presidency.ro

lor asigurare de a continua căutarea. Au existat triburi ostile de evitat, râuri largi ca Tigru 
și Eufrat să le treacă, iar deșerturile neterminabile să le traverseze.
             Magii au venit să se închine  Împăratului nou născut al iudeilor. Magii, ajungând 
la Ierusalim, s-au dus direct la Palatul Regelui unde credeau ei că era logic să se nască un 
Fiu de Împărat. Și cu îndrăzneală l-au întrebat pe Irod, Împăratul: „Unde este Împăratul 
de curând născut al Iudeilor?”
            Dar, spre surprinderea lor, nimeni din Palat, incluzând pe Irod, nu a știut nimic de 
așa ceva. 
           Cu siguranță Irod s-a înfuriat în sine însuși, dar nu s-a arătat pe față la întrebarea 
și declarația lor “ Unde este Împăratul de curînd născut al Iudeilor?”  Nou născut rege 
al iudeilor?  Aici nu se nasc regi. Aici toți prinții care ar fi  putut cândva pretinde tronul 
Iudeii au fost uciși fără nici o milă. Irod a trebuit să omoare, să comită acte de înșelăciune 
și trădare pentru a deveni rege. Cine în Iudea ar putea fi  născut de curând ca rege? Un 
nou rege? Și de ce ar avea o stea? Și de ce ar dori oamenii aceștia să se închine unui 
copil? Irod ar fi  trebuit să fi e alături de el. Dar el a rămas calm și a încercat să facă o 
înțelegere cu magii.
              Irod, după ce a vorbit cu marele preot evreu, a găsit răspunsul că Hristosul trebuia 
să se nască în Betleem (Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de 
căpetenie ale lui Iuda, totuș din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui 
obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veciniciei. Mica 5:2) și le-a spus 
înțelepților să meargă acolo și să-L găsească, apoi să se întoarcă la Irod și să-i spună, ca și 
el să se poată închina regelui nou-născut: “duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre 
Prunc: și cînd Îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin Lui.”          
            Uniii cercetători cred că au trecut deja doi ani înainte ca Magii să ajungă la Betleem. 
Versetul din Matei 2:16 sugerează acest interval de timp. Iar în versetul 2:11 găsim că 
bebelușul Isus era într-o casă și nu în iesle. 
            Iar în Matei 2: 9-10 ni se spune că atunci când au părăsit Ierusalimul, înțelepții au 
văzut din nou steaua pe care o văzuseră în Răsărit.

După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. și iată că steaua, pe care o văzuseră 
în Răsărit, mergea înaintea lor, pînă ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era 
Pruncul. . Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 
          Să analiză expresia “steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, 
pînă ce a venit și s-a oprit“. Această formulare a dus pe mulți la concluzia că steaua 
trebuie să fi  fost un fel de fascicul de lumină, ca lumina refl ectoarelor cerești, îndreptând 
calea spre locuința în care locuiau Isus și părinții Săi. 
               Sau poate că steaua se mișca de-a lungul rutei de la Ierusalim la Betleem, îndreptându-
se spre casa lui Iosif și a Mariei. Nici un fenomen astronomic cunoscut nu poate funcționa 
în astfel de moduri, iar pe această bază unii interpreți au sugerat că steau de Crăciun a fost o 
manifestare a Shekinahului sau a strălucirii divine.
          Acești bărbați (magii) au venit cu un singur scop în minte. Scopul lor era să se 
închine Celui care S-a născut Rege al evreilor. Ei au venit de fapt să se închine Fiului lui 
Dumnezeu. Au făcut-o cu pasiune, perseverență și încredere. Ei au făcut-o cu certitudinea 
speranței. Aceste calități ale magilor se pot desprinde chiar din întrebarea lor: “Unde este 
Împăratul de curînd născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, și am 
venit să ne închinăm Lui”. 
            Ei nu au plecat pe acest drum lung și periculos doar pentru o plimbare recreativă 
în deșert, ci s-au arătat în Ierusalim Regelui Irod și au spus: “am înțeles că s-a întâmplat 
ceva în domeniu nostru al astronomilor.  Am văzut o stea strălucitoare și am crezut că a 
însemnat ceva. Ei au fost siguri de interpretarea lor. În mintea lor nu era nici un dubiu 
“Unde este El? Am venit să ne închinăm Lui. “ Și ei au adus cu ei cadouri costisitoare, 
daruri potrivite pentru un rege. Ei au venit la sigur. Darurile aduse cu ei este o dovadă în 
plus că ei credeau că Îl vor întâlni pe Noul Rege născut al iudeilor.
         Magii au fost perseverenți în cautarea Regelui nou născut indiferent de obstacole 
sau de curse întinse de Irod. Ei au vrut într-adevăr să vină și să se închine lui Isus. Ei erau 
căutători serioși. Este o minune că magii nu au fost deziluzionați. Au găsit un Copil sărac 
într-un oraș nesemnifi cativ, fără să I se acorde o atenție deosebită. Și totuși I-au plătit 
omagiul care se potrivea unui Rege.

VA URMA
Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago

http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele-proiectului/
mailto:romaniaeducata@presidency.ro
http://dumnezeu.au/
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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

Mount Tabor Romanian Pentecostal 
Church
Pastor: Ionel Sferle
Adress: 6161 SE Stark St; Portland,OR 
97215
Serviciile Noastre in limba Romana
Duminica dimineata:  ora10 am -12.30 am
Duminica seara: ora 6 pm - 8 pm
Joi:  ora 7 pm - 9 pm
Servicii suplimentare in limba Engleza si 
Rusa
Luni si Vineri: de la ora 7pm - 9pm 
Rugaciune limba Engleza Si Rusa
Duminica de la ora 1pm - 4 pm - serviciu 
in limba Engleza si Rusa
Phone (503)890-2003
email: sferleionel@yahoo.com
site: mounttabor.net 

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 rug]ciune)
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: Duminica: 6 pm - 8 pm.
Studiu biblic: Joi: 7:30 pm
Telefon: (602)653-3170

BISERICA “AGAPE” ARIZONA
Pastor: Petric] Lasc]u
7726 N.59th Ave., Glendale AZ, 85301.
Duminic] diminea[a: 10:00 - 12:00
Duminic] seara: 6:00 - 8:00.
www.agapearizona.com

CHRIST BIBLE CHURCH - Arizona
Pastor: Paul |erban
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 C]lini
Phone: (602) 677-5824 
Duminic]: 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

ROMANIAN BAPTIST CHURCH of The 
GREATER PHILADELPHIA
(Biserica Baptista “Isus Salvatorul”)
Pastor: Dumitru Toderic
46 Trappe Rd, Collegeville, PA 19426
Servicii: Duminica 11:00 am to 2:00 pm
Phone (610)488-0565
www.brisp.orgUN NOU INCEPUT

Producer Arthur Ungureanu
Biserica Adventista de Ziua a Saptea 
din Portland

JOSEPH HOZAN MINISTRIES  -  Producer: Joseph Hozan

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

http://ymail.com/
http://www.betania.us/
http://rev.fr/
http://www.sfantamaria.org/
http://www.wordofliferbc.com/
http://gmail.com/
http://www.emanuelportland.org/
http://yahoo.com/
http://mounttabor.net/
http://rbcvancouverwa.com/
http://yahoo.com/
mailto:diasporamissionchurch@gmail.com
http://diasporamissionchurch.com/
http://www.elimchristian.org/
http://www.bisericasperanta.org/
http://gmail.com/
http://www.katellachurch.com/
http://www.agapearizona.com/
http://www.elimarizona.com/
http://www.brisp.org/
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)

 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 serviciuUmanitare

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)

 Employment.
Choices Unlimited, Inc. is a group 
home with two locations in Milwaukie, 
OR. We are hiring caregivers 
for people with developmental 
disabilities.  All shifts open.  If you 
are a compassionate, reliable, team 
player, enthusiastic caregiver or 
direct support professional (DSP) to 
assist with activities of daily living we 
need you.
Wages & Benefi ts We offer 
excellent health insurance at a low 
cost, excellent dental insurance at 
a low cost, paid vacation and sick 
leave, paid holidays.
Wages $15 for days and $16 for 
graveyard shifts. 

For details and application call: 
503-936-2818

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

 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

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)

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)

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)

Adult Care Home in West Linn is now 
hiring for the position of Resident 
Manager or  Live-In Caregiver. 
We are seeking a compassionate 
and quality oriented person that is 
qualifi ed and capable and willing 
to commit for long term. Beautiful 
custom built home with large and 
completely private RM quarters that 
will accommodate a family. 5 days 
on and 2 days off per week. West 
Linn award-winning school district 
for children. Competitive salary with 
yearly paid vacation. English and 
Background Check. For more details 
about the position call 503-515-5441.    
(1812)

 

Vânzări AFH

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) 

 

AFH in Vancouver angajez caregiver 
pentru zile libere. Engleza si clase 
necesare. Telefon; (360) 513 6432. 
(1902)

 

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. 

Potențialii donatori sunt rugați 
să sune 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)

Looking for full time or live in caregiver 
in Vancouver, WA. Must speak 
English and pass a background 
check. Certifi cates may be obtained 
after hire. Please call 503-593-1207. 
(1812)

 

Caut caregiver in Vancouver pentru zile 
libere. Contact 360-546-0409. (1812)

Vind casa cu batrini in 
Vancouver. Telefon: 360-718-2228 

Nicu. (1812)

 

Selling an AFH in Spokane WA, 9 
beds 4 full baths with showers, has 2 
separate kitchen, separate laundry, 
everything is separate. It’s good for 
family and business is next door. 
Call or text for more details 509-263-
3748. Only serious person please. 
(1812)

 
Hiring-caregiver full time /part time 
for AFH in Happy Valley, fl exible 
days, starts at $ 14.00/hr. Must 
speak English. For more info please 
call or text 503-753-8856. (1812)

 

Adult Family Home in Vancouver 
cautam caregiver sau live out 
resident manager cu experienta 
si toate clasele necesare pentru 
statul Washington. Pozitia este pt 
4 zile/saptamana Luni-Joi. Doar 
persoanele califi cate sunati la: 503-
970-6982.  (1812)

 

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

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

 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

LARGE ALL ONE LEVEL HOME with more than half 
the home built in 2008. Offering a great 3,385 Sq. Ft. 
9  bedrooms and 3 full & 5 half bathrooms. Property is 
presently used as an Adult Care Home. License is not 
transferable. Shown by appt. only. $690,000. For additional 
information contact Cornell at 503-939-7146

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

OUTSTANDING LOCATION walking distance to OHSU 
and VA Hospital. This 28 beds Residential Care Facility 
is a great income opportunity. Showing by appointment 
only. $1,599,950. For additional information contact Cris 
at 503-816-9493.

LARGE HOME WITH MANY OPPORTUNITIES for 
extended households and home business property 
seekers. The home provides 9 bedrooms, 5 full & 4 half 
bathrooms and 3,928 Sq. Ft. Great features include two 
kitchens, a mother-in-law apartment, re-tiled walk-in-
shower and new paint and carpet. Being a former Adult 
Care Home could be easily re-licensed. $550,000. For 
additional information contact Cornell at 503-939-7146

GREAT RCF. This building provides 4,829 Sq.Ft, 13 
bedrooms, 4 full & 5 half baths. This property is presently 
used for a Residential Care facility with 11 licensed beds. 
Providing great potential to develop with its existing 2.7 
acres of land. Zoning allows duplex & Triplex opportunities. 
$1,449,950. Cris 503-816-9493

LARGE HOME WITH MOTHER-IN LAW APT. This Milwaukie 
home offers 3,161 SF, 6 BD’s and 2 full & 4 half BA’s. There are 
many updates throughout the house including a newer kitchen, 
new woodwork, engineered hardwood floors, heat pump, 
composite deck, and tiled walk-in shower. Property is used as 
an Adult Care Home. $649,000. Cornell 503-939-7146

MILWAUKIE, CARE HOME

PORTLAND, RCF

PORTLAND, OR

VANCOUVER, CARE HOME

2 SINGLE FAMILY HOMES ON 1 TAX LOT. The front 
home is a 2 bedroom, 1 bathroom home with 1,118 Sq. 
Ft. plus bonus room, unfi nished basement and a shop 
area for storage. The rear home has 1 bedrooms & 1 
bathroom and also includes a bonus room, unfi nished 
basement and a ½ shop. Both homes have gas heat 
with central A/C! $550,000. For additional information 
contact Shay at 503-704-3927

TWO HOMES ON ONE LOT” 

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. $507,000. 
Contact Cornell at 503-939-7146

GREAT PROPERTY W/ LARGE YARD & GARDEN. The 
home is 1,754 SF with 3 BD’s and 3 BA’s. A fantastic home 
on a cull-de-sac with plenty of privacy. The lower level 
offers a play room, family room, and craft area! In addition, 
the home provides a cozy gas stove, central A/C and RV 
parking. $424,950. Contact Cris at 503-816-9493

GRESHAM, OR

PORTLAND, CARE HOME

GRESHAM, OR

PORTLAND, CARE HOME

15 UNIT APT COMPLEX

GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY in an excellent 
location. Units include 3 duplexes plus two-story building 
with 9 fl ats. Most of the units have washer & dryer hookups 
while the others have coin op laundry. $2,315,000. For 
additional information contact Cris at 503-816-9493

We wish you 
a Merry Christmas and 

a Happy and 
Prosperous New Year.

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


 

 Universal American Mortgage Company, LLC dba Eagle Home Mortgage - Company NMLS #1058, Mortgage Lending License #ML-5079-1,  
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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      

Maria Chende - o altă speranță a diasporei române în vârstă de 10 ani, în clasa a 4-a. Maria e 
foarte ambițioasă și vrea să ajungă departe, dorind să fi e lângă oameni tot timpul, să cânte. Îi urăm succes 
în tot ce și-a propus. Maria a cântat “Hai să-ntindem hora mare”.
 Când Evelina și Maria au cântat, gimnastele Jessica Dragomir și Delaney Fascu  au performat 
gimnastică pe melodiile cântate.

 Alin Chende și Preotul Gabriel Agoston, de la Biserica 
Sfânta Maria din Portland ne-a colindat cântând “Ziurel de Ziuă”. 

Corul de tineri de la biserica Filadelfi a Portland, (dirijoare Ana Câmpean Petraș) a cântat 
”Joy” și ”O, holy night”. 

 Programul a conținut și o prezentarea power point în română 
și engleză cât și un videoclip:  “Ce-ar fi  lumea de azi fără România”.
 A fost o seară românească de neuitat. Parcarea a fost 
organizată de echipa specializată a Bisericii Penticostale Filadelfi a. 

Primirea și înmânarea programului scris și a unui stegulețe tricolor a 
fost asigurată de Marinela Buzaș și cele trei fete ale ei: Claudia, Abby 
și Deby.
Tot programul se poate viziona accesând http://bit.ly/1dec18
 Slăvit să fi e Domnul! Mulțumiri deosebite participanților și 
tuturor celor ce s-au implicat într-un fel sau altul. Domnul Dumnezeu 
să binecuvânteze românii din toată lumea și țara noastră România!

A consemnat Nelu Ciorba

 (continuare din pagina 13)

Impresii din afara amfi teatrului
 1 Decembrie, 2018, departe de Țara mamă, într-un 
oraș de la capătul pământului, comunitatea Română din zona 
Portland-Vancouver a sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire. 
Acest eveniment, fără precedent în diaspora, a adus împreună 
români din toate straturile sociale, politice și religioase. Cu 
adevărat s-a simțit un sentiment de frăție și patriotism atât în sala 
de ceremonie dar și pe coridoare și în sala de mese.
  Sala de mese a fost împodobită în mod festiv: fețele 
de masă și decorații în culorile tricolorului, baloane, ornamente 
tradiționale românești pe fi ecare masă. Am observat câțiva copii 
care s-au oprit să admire una dintre mese, special decorată cu 
ștergare tradițional românești și păpuși îmbrăcate în costume 
naționale. 
 Amfi teatrul fi ind neîncăpător, mulți au stat în picioare, 
chiar și pe scenă în spatele cortinei s-a amenajat o porțiune unde 
participații puteau să ocupe loc ca să vadă programul. 
 O atmosferă de politețe, bună învoire și solemnitate 
a dat evenimentului o aromă deosebită. Un moment istoric 
capturat nu doar printr-un program frumos, dar capturat în inima 
fi ecărui român prezent, de la mic la mare. 
 Atmosfera de bucurie și sărbătoare o vedeai în zâmbete, 

îmbrățișări, lacrimi și stegulețele fl uturând. Sentimentul de unitate 
și frăție nu a părăsit participanții nici în momentele când au trebuit 
să aștepte cu multă răbdare să primească porția gustoasă de 
mâncare tradițional românească. Când celor care stăteau la rând 
pentru mâncare li s-au cerut iertare pentru timpul de așteptare, 
unii au răspuns cu un zâmbet dar cei mai mulți erau angrenați în 
discuții cu cei din jur, așa că nu păreau supărați sau plictisiți. 
  La capitolul mâncare, nu s-a precupețit niciun efort. 
Romi, pe care mulți îl numesc cel mai bun bucătar din zona 
noastră, împreună cu echipa lui au pregătit sarmale, mămăligă, 
pește, prăjitură. De asemenea, din respect pentru cei care 
consumă mâncare de post, sarmale de post, mămăligă de post și 
pește au fost parte din meniu. 
 Persida Stana, una dintre cele trei persoane care au 
inițiat acest eveniment, s-a încumetat la o sarcină deosebit de 
mare, și anume de a oferi ca parte din meniu, 5 torturi - prăjitură 
Doboș. Deși numărul participanților a fost peste așteptări, 
cei mai mulți au gustat și această delicatesă românească. De 
asemenea familia Moldovan a donat mezeluri, care au fost mai 
mult folosite pentru energizarea organizatorilor, care au lucrat 
la pregătirea și apoi curățarea sălii, dar și pentru o mică tombolă 
care a fost organizată. A consemnat Marinela Buzaș
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