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Exponent al Avangardismului european, născut la Suceava 
acum 110 ani, Arnold Daghani a cunoscut ororile deportării 
în Transnistria, apoi practicile alungării rasiste și ale negării 
Holocaustului din spațiul natal. Destinul terminal l-a purtat 
înspre Anglia, ca și pe Moses Gaster. -  continuare în pagina 7

Turcia a ordonat arestarea a 1.112 
de persoane pentru legături suspecte cu 
reţeaua condusă de clericul musulman 
Fethullah Gulen, afl at în SUA, care este 
acuzat de orchestrarea unei încercări 
de lovitură de stat în 2016, a informat 
televiziunea CNN Turk.iMinisterul de 
Externe de la Oslo a anunţat că va expulza 
un consul polonez care a intrat în confl ict 
cu ofi cialii norvegieni pe tema unor cazuri 
în care cetăţeni polonezi contestau decizii 
ale Barnevernet, serviciul de protecţie a 
copilului din Norvegia.iPreşedintele 
iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele 
Unite şi aliaţii regionali de atacul cu 
bombă din sud-estul Iranului, în care 27 de 
membri de elită ai Gardienilor Revoluţiei 
au fost ucişi, a informat televiziunea de 
stat iraniană, deşi acesta a fost revendicat 
de Grupul rebel sunnit Jaish al Adl 
(Armata Dreptăţii), care solicită drepturi 
suplimentare pentru etnia baluchi.iUn 
comandant al Gardienilor Revoluţiei a 
avertizat că Iranul va distruge oraşe din 
Israel dacă va fi  atacat de Statele Unite, dar 
premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a 
replicat ameninţând cu distrugerea naţiunii 
iraniene.iAdministraţia Donald Trump a 
fi nalizat elaborarea planului de pace pentru 
încheierea confl ictului israelo-palestinian, 
afi rmă surse din cadrul Administraţiei 
de la Washington.iGavin Newsom, 
guvernatorul statului american California, 
a anunţat că doreşte să retragă trupele de 
la frontiera dintre SUA şi Mexic, în pofi da 
declaraţiilor preşedintelui american Donald 
Trump privind o criză de securitate în 
zonă, relatează publicaţia Los Angeles 
Times.iPurtătorul de cuvânt al Comisiei 
Europene, Christian Wigand, a transmis 
că este important ca deciziile judiciare 
care au devenit defi nitive să nu mai poată 
fi  contestate şi că respectarea deciziilor 
defi nitive este o componentă esenţială a 
statului de drept.iAdrian Zuckerman, 
propunerea preşedintelui american Donald 
Trump pentru funcţia de ambasador al 
Statelor Unite în România. Zuckerman 
este avocat în domeniul imobiliar din New 
York, membru al unui club privat de golf 
deţinut de preşedinte, conform informaţiilor 
apărute în publicaţia USA Today. iStatele 
membre ale UE au convenit asupra unui 
compromis cu Parlamentul European şi 
Comisia Europeană pentru reglementarea 
conductei de gaz Nord Stream 2 între 
Rusia şi Germania. În conformitate cu acest 
compromis, va fi  modifi cată o directivă a 
UE care să permită Comisiei Europene să 
impună mai mult control asupra conductelor 
de gaz, inclusiv a proiectului germano-rus. 
iPotrivit unui sondaj de opinie realizat 
anul trecut de Pew Research Center în 
26 de ţări din întreaga lume, cele mai 
mai mari ameninţări globale din prezent 
sunt considerate schimbările climatice, 
terorismul islamic şi atacurile cibernetice.

2019 debutează cu o vreme istorică

În dialog cu dirijorul Orchestrei Naționale a României 
Cristian Măcelaru -  pagina 15

Interview with Professor Ruxandra Vidu -  pagina 11

Să fi i agățat! 

A. DAGHANI – 110 ani de la naștere 

Întâlnire cu reprezentantul Ministerului Românilor de Pretutindeni  - detalii în pagina 14

Peter Costea - Candidat INDEPNDENT la alegerile 
parlamentare din mai 2019: 

“Mă identifi c cu valorile creștine pe care doresc să le reprezint 
în Parlamentul European. Cred în sanctitatea vieții, dreptul la 
viață al copiilor nenăscuți, sanctitatea căsătoriei și a familiei 
naturale, a libertății religioase, a libertății de conștiință.”
 - detalii în pagina 2

Sunt amuzat și surprins uneori de lejeritatea cu care sunt 
folosite tot felul de expresii ce vor parcă să umple un 
gol relațional. Încă din primele mele incursiuni în lumea 
vorbitoare de limba engleză am dorit a întelege rostul, 
însemnătatea unor expresii ce erau folosite în jurul meu.  -  
continuare în pagina 6

Români cu care ne mândrim

Cum am trăit vortexul arctic din Chicago - pagina 14

Profesorul Ghiță Ionescu (1913-1996) a fost cel mai 
important politolog de origine română din secolul al XX-
lea. Democrat convins, Ghiță Ionescu a părăsit România în 
momentul în care devenise clar că țara intrase în orbita de 
dominație sovietică. -  pagina 10

Amintirea unui mare gânditor politic 

detalii în pagina 5
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 Peter Costea - Candidat INDEPENDENT la alegerile parlamentare din 26 mai 2019

Dragi români din diaspora nord-americană: mă numesc Peter 
Costea, sunt avocat și locuiesc în Houston Texas. Candidez ca 
independent la alegerile europarlamentare din mai 2019. Vă 
rog să-mi sprijiniți candidatura cu semnături, voturi și spunând 
altora despre mine și candidatura mea. Pentru a-mi înregistra 
candidatura am nevoie de 100 000 de semnături, iar pentru a 
câștiga alegerile de 3% din toate voturile date. Semnăturile 
trebuie înregistrate până la sfârșitul lunii martie.

Vă invit să vizitați pagina mea de pe internet accesând 
www.costea-parlamentuleuropean. ro.

Mi-am anunțat candidatura în noiembrie 2018 la Arad, orașul din 
care am plecat din Romania cu zeci de ani în urmă pentru a scăpa, 
la fel ca și mulți dintre voi, de dictatura comunistă. Majoritatea 
dintre voi aveți o istorie similară cu a mea. Ați fugit de comunism, 
ați ales calea pribegiei, ați muncit din greu în țările voastre de 
adopție și v-ați realizat. Dar, realizarea profesională ori materială 
nu sunt un scop ultim ci și o modalitate de a ajuta concetățenii 
noștri rămași în România care au nevoie de abilitățile noastre: 
educație, expertiza noastră profesională, onestitate, integritate și 
mai ales experiența unei vieți trăite într-o țară autentic democrată 
și într-un stat de drept. De aceste abilități are nevoie România și 
Uniunea Europeană.

Românii din diasporă sunt cei mai puțin reprezentați ca și cetățeni 
ai României. Parlamentul României alocă locuri puține pentru 
noi, iar cei care ne reprezintă nici măcar nu locuiesc în diasporă, 

ori în America de Nord. La alegerile europarlamentare din 2019, 
însă, aveți ocazia să schimbați mersul lucrurilor în avantajul vostru. 
Aveți oportunitatea unică să puneți în Parlamentul European un 
român căruia Domnul Dumnezeu i-a rânduit să locuiască în Statele 
Unite, o democrație autentică. Un român autentic, integru, unul 
căruia nu îi este rușine de identitatea lui română și creștină. 

Mă identifi c cu valorile creștine pe care doresc să le reprezint în 
Parlamentul European. Cred în sanctitatea vieții, dreptul la viață 
a copiilor nenăscuți, sanctitatea căsătoriei și a familiei naturale, 
a libertății religioase, a libertății de conștiință. Aceste valori 
sunt indispensabile pentru supraviețuirea României, a Uniunii 
Europene și ale Americii. O societate care nu recunoaște dreptul 
la viață al copiilor nenăscuți nu are viitor. Dacă ne dorim un viitor 
pentru noi și copiii noștri, avem responsabilitatea de a lupta pentru 
schimbarea lucrurilor înspre bine prin promovarea valorilor în 
spațiul public.

Vă rog sa vizitați pagina mea de internet unde puteți afl a mai multe 
detalii despre mine și candidatura mea: 
www.costea-parlamentuleuropean.ro 

Vă rog de asemenea să deveniți prietenii mei pe Facebook: 
https://www.facebook.com/PeterCosteaEuroparlamentar/

mailto:crina@interbankloans.com
http://www.interbankloans.com/
mailto:crystal@interbankloans.com
http://www.costea-parlamentuleuropean.ro/
https://www.facebook.com/PeterCosteaEuroparlamentar/
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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/
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 „Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sunt .... Aşteptarea 
celor neprihăniţi nu va fi  decât ..., dar nădejdea celor răi va pieri.”
  (Proverbele 10:27-28)

 (Completaţi textul folosind soluţiile marcate cu gri)

Orizontal: 1) Protagonistul unei farse conjugale — Înfl orată în port. 2) Imediat. 3) 
?  4) Negru la tipografi e — Nume luat în deşert. 5) Zefl emist — Primeşte sarcini 
aşa mic cum este. 6) A-şi pune obrazul pentru cineva — Afl at pe primul loc. 7) 
Asta e! — Exprimat în puţine cuvinte. 8) Morocănoasă. 9) Argilă folosită pentru 
fabricarea vopselelor — Dat în deschidere la cântare — Şmecherul familiei. 10) 
Măsură de limitare a unui drept.

Vertical: 1) Provocator. 2) ?  — Luat la întrebări. 3) Îţi stă în gât — Lapte prins. 
4) Cu sarcini de marcare la fotbal — Venit pe lume. 5) A face al doilea cap la un 
anumit cui — Puse la plural! 6) Resturi de cărămidă! — A bate la cap. 7) Grupuri 
neorganizate — Venite la țanc! — Vârf de atac. 8) Aşezare la un fi nal de drum. 9) 
Poftim! — Un botezător — Îţi dau de furcă. 10) Pomenită pe veci.
Dicţionar: IDA. 

        Victor Martin

PROVERBE (34)
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Dezlegarea careului din numărul precedent:

PRIMII OAMENI 
Orizontal: 1) MACADAMURI.2) ADAMANTINA. 3) NERO – A – M – I. 4) AVERE – ZIAR. 5) AVARE – TL. 6) ORAL – VO – TT. 7) SA – 
ADAMICE. 8) ATA – ID – NEV. 9) N – MADAM – VA. 10) ADAMIT – HAR. 

Secretarul general al NATO a oferit marți, 12 februarie 
a.c., noi clarifi cări cu privire la acuzațiile fără temei ale 
Rusiei, potrivit cărora sistemul antirachetă al NATO 
din România este echipat cu lansatoare de rachete și că 
încalcă Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare.

Jens Stoltenberg a fost întrebat la conferința de presă ce a 
prefațat reuniunea miniștrilor Apărării din țările NATO de 
o jurnalistă din Rusia, de la publicația Kommersant, dacă 
recunoaște acuzațiile Moscovei la adresa Washington-
ului cu privire la încălcarea Tratatului INF prin existența 
unor lansatoare MK-41 la facilitatea Aegis Ashore din 
România.

Secretarul general al NATO a oferit marți noi clarifi cări 
cu privire la acuzațiile fără temei ale Rusiei, potrivit 
cărora sistemul antirachetă al NATO din România este 
echipat cu lansatoare de rachete și că încalcă Tratatul 
privind Forțele Nucleare Intermediare.

Jens Stoltenberg a fost întrebat la conferința de presă ce 
a prefațat reuniunea miniștrilor Apărării din țările NATO 
de o jurnalistă din Rusia, de la publicația Kommersant, 

Cum a răspuns secretarul general al NATO întrebării unei jurnaliste din Rusia
 care a promovat retorica Moscovei

 privind sistemul antirachetă din România

dacă recunoaște acuzațiile Moscovei la adresa 
Washington-ului cu privire la încălcarea Tratatului 
INF prin existența unor lansatoare MK-41 la 
facilitatea Aegis Ashore din România. 

Jurnalista din Rusia a reluat, astfel, subiectul 
propagat săptămâna trecută în presă de către 
Ministerul Apărării de la Moscovaa solicitat Statelor 
Unite să distrugă lansatoarele de rachete Mk-41 din 
dispozitivul de apărare antirachetă din România pe 
motiv că ar încălca Tratatul privind Forţele Nucleare 
Intermediare (INF), subiect asupra căruia atât NATO, 
cât și ministrul Teodor Meleșcanu, au reacționat, iar 
șeful diplomației române a avut consultări cu aliații 
și cu Jens Stoltenberg.

În răspunsul său către jurnalista din Rusia, secretarul 
general al Alianței Nord-Atlantice a reamintit că 
tot ceea ce face Rusia reprezintă o încercare de 
”a amesteca lucrurile, de a distrage atenția de la 
problema reală”, că în Europa nu există noi rachete 
americane, iar interceptorii cu care este echipat 
sistemul antirachetă al NATO ”nu sunt înarmați și 
sunt parte a acordului cu România și Polonia că nu 
vom desfășura rachete ofensive acolo”.

”Eforturile Rusiei de a încerca să se concentreze 
pe sistemul de apărare antirachetă al NATO sunt o 
încercare de distragere a atenției față de problema 
reală. Aceea că Rusia desfășoară noi rachete capabile 
să transporte încărcătură nucleară în Europa. Fac asta 
de câțiva ani, într-o încălcare fl agrantă a Tratatului 
INF. Când Rusia începe să vorbească despre altceva, 
atunci o face pentru a muta atenția de la problema 
adevărată. Nu există noi rachete americane în Europa, 
dar sunt din ce în ce mai multe rachete rusești în 
Europa, dotate cu capabilitate nucleară. Acesta este 
motivul pentru care Tratatul INF este într-un real 
pericol și din același motiv solicităm Rusiei să revin 

la respectare în această perioadă de șase luni, salvând 
tratatul. Sistemul antibalistic al NATO este un sistem 
defensiv, nu avem rachete acolo, ci interceptori care 
nu sunt înarmați și sunt parte a acordului cu România 
și Polonia că nu vom desfășura rachete ofensive 
acolo. Este o încercare de a amesteca lucrurile, de 
a distrage atenția de la problema reală, și anume 
rachetele ruse”, este răspunsul integral al lui Jens 
Stoltenberg.

Statele Unite și-au suspendat începând cu 2 februarie 
2019 obligațiile din Tratatul Forțelor Nucleare 
Intermediare și au demarat procesul de retragere din 
Tratatul INF, care va fi  fi nalizat în 6 luni, cu excepția 
cazului în care Rusia va reveni în conformitate 
cu prevederile acordului prin distrugerea tuturor 
rachetelor sale, a lansatoarelor și a echipamentelor 
asociate care încalcă înțelegerea ce datează din 1987 
și care interzice Rusiei şi SUA utilizarea de rachete 
cu o rază de acţiune între 500 şi 5.500 de km.

SUA și NATO acuză Rusia de încălcarea acestui 
acord strategic prin producerea și deținerea rachetei 
de croazieră 9M729/ SSC-8, despre care Statele Unite 
și Alianța Nord-Atlantică spun că este mobilă, difi cil 
de depistat și că poate lovi orice oraș european.

Rusia, care susținut că sistemul său de rachete are o 
rază de acțiune de 480 km, a replicat prin suspendarea 
la rândul său a obligațiilor ce decurg din Tratatul 
INF.

Ambii președinți, Donald Trump și Vladimir 
Putin, au afi rmat, în context, că își vor dezvolta 
opțiuni militare, amplifi când riscul unei noi curse a 
înamărilor.

www.caleaeuropeana.ro 
12 februarie 2019

http://www.caleaeuropeana.ro/
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2019 debutează cu o vreme istorică

 Pe la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie 
2019 vremea destul de capricioasă m-a pus pe gânduri și 
m-a determinat să fac mai multe cercetări să-mi explic 
excepțiile. Temperaturile în Canada, au scăzut până 
la minus 42,6 grade Celsius (minus 44,68 grade 
Fahrenheit), depășind recordul de 112 de ani, potrivit 
Environmental Canada. În Australia, căldura extremă 
a provocat dezastre și stabilind înregistrări record de 
temperatură. “Australia se confruntă în prezent cu 
temperaturi înregistrate în toate timpurile - depășind 115 
de grade Fahrenheit - și valuri de căldură extinse”, a 
declarat John Allen, om de știință meteorolog și climat 

Pagina realizată de Nelu Ciorba 

la Universitatea Central Michigan. De fapt, toată Australia - din nou - se afl ă în mijlocul 
uneia dintre cele mai fi erbinți veri, potrivit New York Times. Zeci de incendii au izbucnit 
în Tasmania, o insulă în largul coastei sudice a Australiei. Este atât de cald acolo că șerpii 
caută refugiu în toaletele oamenilor, a raportat Capital Gang.
 În Alaska. în această perioadă, s-a topit gheața. “Aceasta ar putea face istorie”, 
a declarat Ricky Castro, meteorolog NWS în Illinois.
 În Statele Unite furtunile de vânt periculoase de-a lungul jumătății de vest au creat 
temperaturi negative care sunt considerate anormale și intră în cartea recordurilor. În 
prima jumătate a lunii ianuarie, Seattle Washington, a avut o perioadă caldă urmată de 
înzăpezire ce a continuat în februarie. În prima săptămână a lunii februarie 2019, partea de 
nord-est a orașului Portland, Oregon era acoperită cu zăpadă, iar partea de sud-vest doar a 
coborât temperatura la nivelul de îngheț. 
 În 10 februarie 2019 pe insula Novaya Zemlya, din nordul Rusiei, s-a declarat 
stare de urgență în urma unei ”invazii” de urși polari.
 Ceva foarte interesant a fost, în Portland Oregon,  în noaptea de luni spre marți 
(11/12 februarie 2019): noaptea a înregistrat 47 grade Fahrenheit și în ziua de marți a 
coborât la 34 grade. Invers decât normal. 

Polul magnetic nordic se schimbă mai repede decât normal
 Pe emailul Media Relations am primit informația că Guvernul Statelor Unite a 
lansat un raport care arată că polul magnetic nordic se schimbă mult mai repede decât s-a 
crezut anterior, indicând că ceva ciudat se întâmplă adânc sub crusta pământului.
 În ultimii 20 de ani, polul magnetic nordic s-a mișcat mult mai rapid, de la o 
viteză de 9,3 mile (jumătate de km) pe an la aproximativ 34 mile (55 km) pe an, plecând 
din nordul Canadei, peste Oceanul Arctic către Siberia. Dacă urmăriți poza de pe prima 
pagină observați că polul nord, magnetic, s-a deplasat din 1900 până în 2000 (100 de 
ani) aproape echivalent cu deplasarea din 2000 până acum, aproape de 2020 (20 de 
ani). Cu o sută de ani în urmă, polul era situat în apropierea coastei nordice a Canadei. 
A trecut linia internațională de date, linia imaginară care trece prin Oceanul Pacifi c de la 
Polul Nord la Polul Sud, în 2017.
 Acum, în februarie 2019, polul magnetic nordic se afl ă în mijlocul Oceanului 
Arctic și se îndreaptă spre Rusia.
 Arnaud Chulliat, om de știință de la Universitatea din Colorado și cercetătorul 
principal al noului model magnetic mondial actualizat, a declarat pentru Associated Press 
că mișcarea continuă a nordului magnetic este o problemă pentru busole, indicatoarele 
punctelor cardinale din smartphone-uri și alte dispozitive electronice.
 Ce este foarte interesant este că oamenii de știință cu toată tehnologia existentă 
nu pot să explice ce produce această mișcare foarte rapidă, nejustifi cată. Astfel că au 
venit cu speculații. Unii oameni de știință presupun că un mare corp astronomic ar crea o 
perturbare a câmpului magnetic, chiar venind cu ipoteza că o stea de aceeași dimensiune cu 
pământul ar avea propriul câmp magnetic care ar perturba polul magnetic al pământului. 
 “Se încearcă să se vândă publicului că este rezultatul încălzirii globale, susținând 
că oamenii de știință o pot rezolva prin controlul climei”, a spus unul din comentatori. 
“Oamenii de știință nu înțeleg, pe deplin, fenomenul schimbărilor climaterice și cu siguranță 
nu pot controla vremea. Ei nu vor să vorbească, prea mult, despre schimbarea magnetică, 
deoarece nu o pot controla și ceea ce știu despre ea se dovedește a fi  greșit”.
 Ce este sigur, este că schimbarea polului magnetic este reală și că va avea 
un impact major asupra planetei. Câmpul magnetic al planetei, după estimarea de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com

cercetătorilor  a pierdut deja 30% din intensitatea sa în ultimii 3000 de ani și se prezice că 
scade cu mare repeziciune. Acest fenomen, denumit Anomalie Sudică a Atlanticului, a ajuns 
să fi e o justifi care a unor defecțiuni electronice ale sateliților de navigație și de comunicații 
și care poate afecta rețelele energetice legate de pământ. Polaritatea schimbătoare a planetei 
poate fi , de asemenea, în spatele focarelor de păsări migratoare, devenind confuze și fi rave, 
dezorientate, cauzându-le chiar moartea prematură.
 Reducerea câmpului magnetic al planetei poate avea o altă implicație mai alarmantă 
decât simpla navigație neconvenabilă. Câmpul magnetic protejează pământul de cele mai 
multe radiații nocive și particulele emise de soare.
 Daniel Baker, directorul Laboratorului de Fizică Atmosferică și Spațială de la 
Universitatea din Colorado, unul dintre experții lumii cu privire la modul în care radiația 
cosmică afectează Pământul, la începutul anului 2019, și-a exprimat temerile că unele 
părți ale planetei vor deveni nelocuibile în timpul unei posibile inversări magnetice. 
Pericolele ar putea include fl uxuri devastatoare de particule de la soare, raze cosmice 
galactice și raze ultraviolete îmbunătățite de la un strat de ozon deteriorat de radiații, pentru 
a numi doar câteva.
 Un alt efect mai estetic, al polilor magnetici care se schimbă poate fi  apariția unor 
Aurore Boreare mai colorate, cunoscute și sub denumirea de Luminile Nordice, care 
se văd mult mai în sud decât se vedeau în trecut. Așa cum polul magnetic nordic coboară 
spre jumătatea sudică a planetei, întreaga populație a lumii posibil să aibă ocazia să vadă 
frumusețea creației lui Dumnezeu, de la miazănoapte ne vine aurora şi ce înfricoşată este 
măreţia care înconjoară pe Dumnezeu! (Iov 37:22)
 Științifi c, lichidul metalic din centrul planetei noastre produce câmpul magnetic. 
Mișcări imprevizibile în lichid determină schimbarea câmpului și locația nordului magnetic, 
înregistrate în modelul magnetic mondial. Modelul este un produs comun al Studiului 
geologic britanic și al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Statele Unite. 
Cele două agenții intenționau să raporteze schimbările în polul magnetic de la nord, așa cum 
se întâmplă la fi ecare cinci ani, la sfârșitul anului 2019. Dar polul nord s-a mișcat atât de 
repede încât a trebuit să elibereze informațiile mult mai devreme.
 Mișcarea Polului Nord în mod exagerat ar duce chiar la inversarea polilor: nordul să 
devină sud și sudul să devină nord. Științifi c se spune, că potopul lui Noe ar fi  creat printr-o 
astfel de inversare a polilor, nordul a devenit sudul, iar pământul uscat a devenit 
oceane. Pământul magnetic din sudul Pământului se deplasează mult mai încet decât în nord. 
În general, câmpul magnetic al Pământului devine mai slab, ceea ce îi determină pe oamenii 
de știință să spună că, în cele din urmă, polii nordului și sudului vor schimba pozițiile.  “Nu 
este o chestiune dacă polii se vor inversa, întrebarea este când se vor inversa”, a spus 
Lathrop, care prezice o inversare venind foarte devreme. 
 O slăbire generală a câmpului magnetic nu este bună pentru oameni, în special 
pentru astronauți. Câmpul magnetic protejează Pământul de radiații periculoase, a remarcat 
Lathrop.
 Ciaran Beggan a declarat că mișcările recente ale polului magnetic de nord ar 
fi  neobservate de majoritatea oamenilor din afara Arcticii.
 Sistemele de navigație în mașini sau telefoane depind de undele radio de la 
sateliții deasupra Pământului pentru a-și identifi ca poziția pe teren, care pot fi  afectate într-o 
oarecare măsură.
 

Scriptura vorbește și când știința tace
 De apropare 20 de ani, de multe ori, la această rubrică, am scos în relief, evenimente 
și fenomene care se petrec și care au corespondență scripturală, demonstrând că Manualul 
Creatorului este valabil și în zilele noastre.
 Mișcarea rapidă a polului magnetic de nord, îl simțim și îl vom simți și pe 
viitor, chiar dacă nu ni-l poate explica nimeni. Și acest fenomen este sub controlul 
Creatorului. El este Cel care ne-a promis că nu vom avea parte de un potop ca a lui 
Noe, dar vom avea parte de reașezarea lucrurilor în poziția bine defi nită pentru o 
funcționare normală. Așteptăm o perioadă când va avea loc în curând și se vor împlini 
cuvintele Domnului Isus care a spus: “…. Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi 
Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, …. (Mat.19:28)
 Pământul, atmosfera, toată creația așteaptă înnoirea tuturor lucrurilor. Avem 
o avertizare, pentru fi ecare dintre noi în pregătirea pentru aceasta: Pocăiţi-vă, dar, şi 
întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul 
vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe 
Isus Christos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a 
tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfi nţilor Săi 
proroci din vechime. (Fapt.3:19-21)
 ”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
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SA FII AGATAT!

Slavomir Almăjan

Era un peisaj de poveste, aproape ireal.  Mareția 
bătrânului Okanagan Lake se desfășura privirilor noastre 
ca un tablou pictat de o mână nepământeana… Și totuși, 
dincolo de acest geam uriaș prin care devoram peisajul, era 
frig, și vântul mișca ramurile bradului de alături într-un chip 
atât de neașteptat, incât aproape ca auzeai miezul acestuia 
suspinând  în așteptarea unei misterioase schimbări.  Oh, da, 
toată această frumusețe desfășurându-se sub ochii mei poartă 
pecetea blestemului rostit atunci, în Edenul dupa care încă 
mai suspinăm.  Și totuși, îmi ziceam, au mai rămas destule 
de privit, de admirat.  Parcă simți  ca în aceasta variantă a 
frumuseții, blestemate la despărțirea noastră de Eden, mâna 
supremei iubiri deasupra paginii albe ale vremurilor ce vor 
sa fi e, scriind peisaje ca acestea pentru ca un ochi obosit de 

corvoada zilelor să se odihnească în el.  Șansă?  Nicidecum!  Era sa fi e o zi în ochii 
Creatorului când ochii și sufl etul meu ostenit vor căuta odihnă și ca urmare, iată lacul, iată 
bradul suspinând dupâ  o supremă schimbare, iată avalanșa de gânduri ridicându-se înspre 
inima Lui, iată sufl etul  meu ostenit ca un ecou la fi rea dimprejurul meu, suspinând într-o 
necântată uvertură a dorului de casă.  Necântată? Doamne, dă-mi harul nespus al aceste 
cântări, pune dorului meu după casa Ta priceperea plângerii și a cântului deopotriva!

Și totuși îmi sună întrebarea în inima: Doamne, sunt eu cel ce suspină la suspinul 
fi rii sau fi rea suspină ca ecou al adâncului meu? Cine, cine, Doamne, va auzi, cine va 
simți ceea ce sufl etul meu cântă, ceea ce inima mea cugetă? Înaintea cui se vor deschide 
buzele mele și mângâierea cui îmi va veni ca răspuns? 

După un timp, îmi spunea un frate care avea privilegiul să locuiască chiar pe 
malul lacului, toate aceste nici nu le mai vezi… Cum, îmi venea să strig,  toate acestea, 
menite sa te bucure, briza menită sa te mângâie in canicula zilei, razele soarelui mângâind 
tandru intinsul apei, taina adâncului cuprins în el, pentru cine sunt? Cine va mulțumi 
pentru ele? Nu mi-am strigat întrebarea pentru că mi-am văzut și eu propria mea grabă 

Până la fructul oprit (1)
și preocupare pentru cele vremelnice, propria mea indiferență la glasul care mă strigă 
pe numele mic prin frumusețea revărsată  în jurul meu.  Hmm… Stați puțin, căci se 
pare ca gândul meu va avea o bătaie mai lungă decât mi-am imaginat eu.  Nu cumva, 
acolo, în Eden,  încă înainte ca fructul oprit să fi e mușcat, plictiseala a invadat sufl etele 
primei perechi de pe pamânt? Nu cumva ei, Adam si Eva, nu mai vedeau frumusețea 
desavârșită a Edenului, și nici chipul Creatorului lor plimbându-se prin răcoarea serii, 
preocupați fi ind peste măsură de aspectul social al relației lor? Dacă-i așa, atunci 
s-a deschis meditației mele și ale tale, cititorule, un nou făgaș al cugetării asupra 
propriei noastre stări… Vedeți, fructul oprit, a fost culminarea a ceva ce probabil s-a 
petrecut pe un timp mai îndelungat.  Scurt pe doi, fructul oprit este păcatul așa cum 
îl cunoaștem nou azi.  Toate înfrânările la care ne cheamă legea se referă la păcat.  
Haideți să vedem ce zice Scriptura despre asta… Căderea în păcat, după cum citesc 
eu în Cuvânt, nu se întâmplă dintr-o dată… “Confuzia” spunea cineva, “începe atunci 
când lucrurile sunt perfect clare”.  Această remarcă umoristică este plină de miez și 
reală… Înainte de apărea primul tratat de fi losofi e si primul curent fi losofi c, înainte 
chiar de a exista termenul de logică,  a apărut ideea desbaterii și apoi desbaterea sau 
polemica… De ce?  Sunt trei trepte de cunoscut: lipsa de țel, plictisul, și lenea.

“Căci toți Atenienii și străinii care stăteau in Atena nu-și petreceau vremea cu nimic 
altceva decât sâ spună sau  să asculte ceva nou” (Fapte 17:22)

Nu vreau să creez teren pentru altă desbatere dar plictisul nu este ceva de 
dorit.  Plictisul este fructul  lipsei de meditație, deci al lipsei de sinceră adorare al 
Creatorului tuturor lucrurilor.  Atunci când ochii duhului tău se deschid în cercetarea 
lucrurilor lui Dumnezeu, nu mai există loc de plictis… David confi rmă acest gând 
intr-un mod atât de minunat:

“Când urmez învățăturile Tale ma bucur de pacă aș avea toate comorile.  Ma gândesc 
adânc la poruncile Tale, și cărările Tale le am sub ochi.  Mă desfătez în orânduirile 
Tale…”  (Psalm 119 14-16)

 
 Dimensiunile creației si ale Creatorului sunt nemăsurabile, însă sufl etul însetat 
de dorul sfânt de casă găsește prilejul unui nespus deliciu în cugetare și observare.  
Oh nu, nu vă inșelați, Domnul nu se bucură de truda noastră a goanei după înavuțire.  
Averi nemăsurate ni se dau pe deasupra. Trebuie doar ca ochii sufl etului nostru să se 
deschidă și să vada. 

 
Sunt amuzat si surprins uneori de lejeritatea 

cu care sunt folosite tot felul de expresii ce vor parca sa 
umple un gol relational. Inca din primele mele incursiuni 
in lumea vorbitoare de limba engleza am dorit a intelege 
rostul, insemnatatea unor expresii ce erau folosite in 
jurul meu. Si cum oamenii sunt destul de politicosi dar 
nu intotdeauna cu substanta, unul din cliseele verbale 
servite (pe care le-am folosit apoi in cateva circumstante) 
a fost “Hang in there!” Ideea este de a rezista, de a nu 
renunta in pofi da circumstanelor dure.

La inceput mi-a venit greu a-mi stapani fata de 
“hang in there” intrebarea jutatoare ce erau desigur sarcastic-retorice: “unde?” si “pana 
cand?”

Am rascolit apoi diferite surse incercand a cunoaste geneza expresiei. Se pare ca 
totul a inceput cu o imagine, cu un poster  in care o pisica siameza era agatata de un bat 
de bambus. Imaginea ii apartine fotografului Victor Baldwin si a fost realizata in 1971. 
Imaginea a avut success fi ind popularizata sub diverse forme iar expresia ce a insotit-o a 
devenit o forma de incurajare verbal spusa in situatii delicate in directia de a nu renunta, de 
a persevere pentru ca lucrurile vor fi  bune pana la urma.

In timp ce multi folosesc aceasta expresie in varii crcumstante foarte putini dintre 
noi chiar raman agatati (sau se agata) de ceea ce le poate da o continuitate buna a vietii. 

De exemplu mi-aduc aminte prin ce a trecut Chris Gursky, un barbat din Florida, 
ce a mers in Elvetia pentu a se da cu parapanta. Dupa ce au pornit instructorul (dar si 
Chris) si-a dat seama ca acesta nu era conectat la centura de siguranta si intreg zborul a 
trebuit sa stea agatat de o bara (si la fi nal de piciorul instructorului) pentru a supravietui – 
secventele video pot fi  cautate pe internet. La vremea aceea The Washington Post a realizat 
un material in care Chris Gursky spunea ca era hotarat sa stea agata cat poate de mult, dar 
nu credea ca va rezista pana la fi nal. 

Daca o mica pisicuta agatat de un lemn era ceva amuzant, situatia prin care a 
trecut Chris era tragica,  oferind insa o buna imagine pentru viata: de ceea ce ne agatam ne 
ofera viata sau … moarte.

In scrisoarea adresata Romanilor, Apostolul Pavel atinge un punct sensibil – in 
capitolul 5 – vorbind despre pacat, suferinta, moarte, har, siguranta si viata vesnica. In 
aceasta parte apostolul Pavel vrea sa-i ajute pe conationalii sai a intelege faptul ca moartea 
a venit in lume prin Adam iar viata (vesnica) prin Christos Isus Domnul.

Imaginea pe care apostolul o contruieste in fata cititorilor este unica: priviti la doi 
giganti – Adam si Christos ce stau in fata lui Dumnezeu – fi ecare reprezinta un grup de 
oameni.

Fiecare dintre ei are la brau o centura si o multitudine de carlige. Fiecare om de 
pe Pamant este agatat de una din aceste centuri.  De centura lui Adam sunt legati toti cei 
ce sunt morti in pacatele lor (desi pot inca trai) iar de centura lui Christos sunt agatati cei 
ce sunt indreptatiti prin credinta. Intreaga umanitate, tu si cu mine, putem fi  agatati fi e de 
centura luiAdam, fi e de centrura lui Christos. Nu exita o a treia optiune.

Si Dumnezeu se socoteste cu noi prin Adam sau prin Christos. Daca esti agatat 
de Adam atunci experimentezi intreaga lui cadere pacatoasa; iar daca esti agatat de 
Christos atunci benefi ciezi de legatura cu Dumnezeu prin credinta.

In momentul in care te pocaiesti si Il recunosti ,il accepti pe Domnul Isus 
Christos ca Mantutor si Domn esti implicat intr-un important transfer. Dumnezeu cel 
Atotputernic te dezleaga de centura lui Adam si te agata de centura lui Christos.  Dupa 
aceea ai un alt Cap, un alt Mijlocitor, un cu totul nou Reprezentant. Ai trecut de la Adam 
la Christos si Dumnezeu te va privi de acum inainte doar prin legatura pe care o ai 
cu Fiul Sau. Esti in Christos penru totdeuna pentru ca Dumnezeu te-a legat acolo cu 
acceptul tau, prin credinta ta.

Capitolul 5 din scrisoarea catre Romani ofera o mare incurajare. Tu si cu mine 
putem fi  impacati cu Dumnezeu, salvati de mania lui Dumnezeu, putem avea viata 
vesnica. 

Da, este vorba in acesta parte (cap 5) si despre suferinta intrucat ne confruntam 
cu tot felul de situatii pacatoase in viata. Incurajarea apostolic este esentiala: “pe cand 
eram noi pacatosi, Christos a murit pentru noi”. (Rom. 5:8). In relatia noastra cu Isus 
Christos ne gandim deseori ca nu Il iubim sufi cient de mult, ca nu avem mereu o credinta 
puternica, ca nu Il ascultam indejuns. Incurajarea in fata acestor ganduri este ca El, Isus 
Domnul ne-a iubit pe fi ecare dintre noi mai inainte ca noi sa avem cea mai mica intentie 
de a face lucruri bune pentru El. Christos m-a iubit in toata starea mea de pacat - cu cat 
eram mai josnic cu atat m-a iubit mai mult. Acesta este unul din advarurile extraordinare 
ale Evangheliei. Christos Domnul m-a iubit mai inainte ca eu sa ma gandesc la El. 

Manturiea sufl etului nu este opera mea, nu este lucrarea mea ci este lucrarea 
lui Christos in dreptul meu. De aceea acum in lume ca oameni credinciosi noi nu ne 
mai reprezentam pe noi insine ci pe El. Exista si o alta fateta a acestui adevar: datorita 
ascultarii depline a Domnului Christos fata de Dumnezeu Tatal, eu si cu tine, toti cei 
credincosi, sunt vazuti si catalogati neprihaniti, indreptati de catre Dumnezeu.

Un comentator al televiziunii ABC vanzand situatia prin care a trecut Chris 
Gursky  in 2018 a exclamat: “cum poate un instructor sa uite clientul sau neasigurat, 
neagatat cu centura de siguranta?”
Exclamatia lui nu se potiveste cu situatia in care sunt in Christos, toti cei credinciosi. 
Noi nu doar speram sa ramanem agatati de Christos prin eforturile noaste pentru a avea 

(continuare in pagina 20)

(continuare in pagina 20)
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Exponent al Avangardismului european, născut 
la Suceava acum 110 ani, Daghani a cunoscut 
ororile deportării în Transnistria, apoi practicile 
alungării rasiste și ale negării Holocaustului din 
spațiul natal. Destinul terminal l-a purtat înspre 
Anglia, ca și pe Moses Gaster.

Arnold Daghani a fost unul din puținii mărturisitori 
vizuali ai ororilor din Transnistria Holocaustului. 
A văzut lumina zilei în 22 februarie 1909, într-o 
Suceava înghețată. 

Angela FURTUNĂ:

„Artistul poate să trăiască mai intens decât oricine altcineva bucuria şi durerea, cerul şi 
iadul”, scria Daghani în octombrie 1959, la circa un an după plecarea din România. 

A fost deportat, cu soţia în 1941 la Mihailovka, în lagărul de exterminare, de unde în 
1943 au reuşit să evadeze, cu puţin timp înaintea eliberări lagărului, iar în 1958 a emigrat 
din România în Israel, apoi a locuit în Franţa, Elveţia, Anglia, unde a murit în 1985. În 
1987, Universitatea din Sussex a primit o donaţie cu 6000 de lucrări ale lui Daghani, 
picturi, desene, însemnări personale, iar în 1997 s-a înfi inţat un fond arhivistic Daghani la 
Centrul de Studii Germano-Iudaice, din Germania. Câteva memorii  i-a apărut în limba 
germană în 1960, („Lasst mich leben”), în engleză, în 1961, fi ind reeditată după 2000 în 
România (Ed. Hasefer), în Germania  în minunate condiţii grafi ce  (Ed. Zu Klampen), 
iar un studiu cu ilustraţii a fost publicat la Londra, de către Forumul Cultural Austriac, 
sub semnătura Griseldei Pollock de la University of Leeds, care a și călătorit în România, 
spre a cunoaşte ţara de origine a pictorului-evocator.

Una din cărțile de memorii, merită o specială atenție. Arnold Daghani - GROAPA E ĪN 
LIVADA CU VIȘINI, Postfața de Lya Benjamin, Ed. Hasefer.

Este vorba despe o carte fundamentală pentru memoria Holocaustului din Transnistria de 
sub regimul Antonescu. Coperta a IV-a conține desenul Caligrafi e de Arnold Daghani - 
portretul unei femei prizoniere din lagărele de peste Bug, alcătuit din numele vecinilor de 
lagăr, vecini ai modelului și, deopotrivă, ai pictorului...

„Groapa este în livada cu vişini” este o carte document, excepţională, care îmbină 
memorialistica şi fi cţiunea (ultima doar în vagi urme, ca liant al prozei de evocare). Despre 
viaţa şi oamenii cu care soţii Daghani au fost colegi în  lagărul de la Mihailovka, autorul 
spune: cei ce nu au reuşit să fugă,  între timp (după fugari), au fost transferați în lagărul 
de la Tarasivka, unde au fost executați în ziua de 10 decembrie 1943.

Alt volum semnat de Arnold Daghani - „Scrisori către Daniela“. Ediţia îngrijită de 
Florica Cruceru, în traducerea din limba engleză a Michaelei Roşioru, redă corespondenţa 
purtată între artistul evreu Arnold Daghani şi Daniela Miga, fi ica farmacistului Miga, între 
anii 1959-1984. Volumul „Scrisori către Daniela“ redă lupta artistului pentru impunerea 
operei sale, cu aceeaşi încrîncenare cu care a luptat pentru supravieţuire, la Michailovka 
şi în ghetoul de la Bersad. De altfel, cartea relevă şi relaţia specială pe care omul şi artistul 
Arnold Daghani a avut-o cu oraşul Constanţa. 

Daghani rămâne un mare artist, puţin, greu și sporadic acceptat în România, unde însuși 
spiritul ofi cial de negaționism al Holocaustului a atras asupra lui Daghani o ostilitate 
explicită. Doar el imortalizase, printre puținii, ceea ce autoritățile au negat multă vreme : 
ororile genocidale din Transnistria de sub Antonescu. Acest rafi nat artist, evreu român, 
puţin cunoscut în România, respins de cultura evocărilor, este foarte apreciat în Anglia și 
în Europa, unde există şi o fundaţie care îi poartă numele. În noiembrie 2012, la Frankfurt 
am Main, o expoziție consistentă, Memorie – Imagine – Cuvânt,  celebra valoarea acestei 
opere, recunoscută atât de târziu, prețuită mult după plecarea Artistului la cer.

ARNOLD DAGHANI – 110 ani de la naștere - 
scriitor și pictor avangardist ilustru (n. 1909, Suceava, Romania – m. 1985, Howe, Anglia).

***

Opera picturală a lui Daghani cuprinde, 
în prezent, un număr de 4.000 de lucrări, 
dintre care 500 se afl ă şi la Muzeul 
Naţional de Artă al României. Multe, 
în Arhivele de la Sussex University. În 
patrimoniul Muzeului de Artă Constanţa 
se regăsesc 440 de lucrări semnate de 
Arnold Daghani, 200 dintre acestea fi ind 
donate de Carola Grindea, în 1982. 

Arnold Daghani a creat o opera notabilă, 
sub energia unui mare talent și, deopotrivă, 
a traumei supraviețuitorului uneia din cele 

Memoria Victimelor Holocaustului – un semn 
de civilizată umanitate

Ziua de 28 ianuarie 2019, cunoscută ca Ziua Internațională a Memoriei Victimelor 
Holocaustului, a marcat în acest an, când se împlinesc 70 de ani de la Conferința de Pace de 
la Paris și semnarea Tratatului Minorităților,  împlinirea unei cifre rotunde, 40 de ani, de la 
includerea (în 1979) a lagărelor germane naziste de concentrare și exterminare Auschwitz-
Birkenau în World Heritage List UNESCO. 
E un semn matur și necesar de a vedea că patrimoniul mondial trebuie să recunoască atât 
partea de excelență a naturii, culturii și civilizației, dar și capitalul de oroare și de tragedie ce 
însoțește miile de ani de evoluție a omului în istorie, în semn de aducere aminte și de respect, 
dar și din dorința ca Răul politic să nu se mai repete niciodată.

Memorie și patrimoniu universal
Auschwitz - Birkenau, Lagărele germane naziste de concentrare și exterminare 
(1940-1945) :  40 de ani de la includerea în World Heritage List, UNESCO 
(1979)

a fost titlul conferinței susținute de mine cu prilejul acestui eveniment, la Colegiul Național 
“ Ștefan cel Mare» din Suceava, liceu unde am absolvit și eu, dar și scriitorul Norman Manea, 
precum și ilustrul primar Traian Popovici al Cernăuțiului, cunoscut Drept între Popoare la 
Yad Vashem, pentru salvarea a mii de evrei de la deportare și moarte, în timpul Holocaustului 
din Transnistria de sub regimul lui Antonescu.

Angela FURTUNĂ (Uniunea Scriitorilor din România, 
PEN CLUB România Internațional) :

mai mari catastrofe ale omenirii : Holocaustul.
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„Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiții mei fraţi! Orice om 
să fi e grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la 
mânie,” (Iacov 1:19). 
 „Tăcând înţelegi şi după ce ai înţeles vorbeşti. Căci în 
tăcere naşte mintea cuvântul.” (Sf. Antonie cel Mare).

Continuăm să disecăm subiectul vorbirii în viața 
creștinului și vom începe prin a discuta despre nevoia de 
a fi  încet la vorbire și grabnic la ascultare. Așa cum un 
pom este cunoscut după roadele lui, tot așa, felul nostru 
de viețuire revelează, celor din jur, identitatea noastră. 
Cei care s-au identifi cat cu Domnul Isus, au în ei 

natura lui Hristos, care se manifestată clar și prin felul în care ei vorbesc. Iacov 
ne spune că dacă nu ne înfrânăm limba, avem o religie zadarnică. “Fiţi împlinitori 
ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri... Dacă crede cineva că este 
religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înșeală inima, religia unui astfel de om este 
zadarnică.” (Iacov 1:22,26). Tot Iacov spune că limba este un mădular mic, care poate 
aprinde o pădure și că nici un om nu o poate îmblânzi. Dar ce e cu neputință la oameni, 
este cu putință la Dumnezeu. Creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, născuți 
din nou și având Duhul Sfânt în noi, suntem chemați și împuterniciți, de Dumnezeu, să 
trăim o viață care să refl ecte dragostea Lui.

Fiecare avem diferite înclinații personale, atunci când e vorba de felul în care ne 
exprimăm. Unii dintre noi suntem mai vorbăreți, gata să răspundem, să punem întrebări 
și aceasta chiar cu riscul de a face gafe. Mă regăsesc în această categorie, mult mai 
des decât aș dori. Alții sunt mai retrași, mai tăcuți, cântărind fi ecare cuvânt înainte 
să-l spună. În general, felul în care am fost crescuți, ba chiar și cultura și obiceiurile, 
ne marchează vorbirea. Totuși, observ că astăzi este la modă ca fi ecare să-și exprime 
părerea, sau opinia personală, fără prea multă analiză. Este adevărat că sunt momente 
în viață, când trebuie să ne exprimăm opiniile, urgent. De exemplu dacă vezi pe cineva 
care e gata, gata să cadă într-o groapă, imediat strigi, ba poate chiar îl și apuci de măna 
sau de haine. Cu câteva luni în urmă, în timp ce eram pe o trecere de pietoni în New 
York, persoana cu care vorbeam pur și simplu m-a tras de haine, ca să nu fi u lovită de 
o mașină. Nu m-am supărat deloc că nu mi-a spus politicos să mă dau în spate; pur și 
simplu nu era timp de așa ceva. 

Creștinul trebuie să vorbească cu înțelepciune, cu discernământ și cu prudență, 
nu cu repezeală. Chiar dacă cuvintele sau sfaturile noastre par bune, corecte sau chiar 
frumoase e bine să avem discernământ pentru a ști când și cum să ne exprimăm. Cred 
că este bine cunoscută istoria lui Iov, un om plăcut lui Dumnezeu, în viața căruia 
corectitudinea, bunătatea și ajutorarea erau la ele acasă. Acestui om îi este îngăduit să 
treacă prin încercări greu de imaginat. Iov și-a pierdut copiii, toate posesiunile materiale, 
chiar sănătatea, iar mai apoi, soția acestuia l-a îndemnat la al blestema pe Dumnezeu. Cu 
toate acestea, Iov a rămas ferm încrezător în bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu. Iov 
spune: “Ce, primim de la Dumnezeu binele şi să nu primim şi răul?  În toate acestea, Iov 
n-a păcătuit deloc cu buzele lui.” (Iov 2:10b). Nu degeaba s-a lăudat Dumnezeu cu Iov, 
chiar în fața celui rău. La Iov au venit însă niște prieteni, iar aceștia și-au deschis larg 
robinetul cuvintelor sfătoase. În scurt timp, ei ajung la acuzații și sfaturi, care nu numai 
că nu-i fuseseră lui Iov de nici un folos, dar aproape că l-au dus în pragul disperării. 
Aceste sfaturi nu au făcut altceva, decât să îngreuneze suferința lui Iov. 

Ai întâlnit în viața ta oameni care sunt din cale afară de sfătoși și cunoscători? 
Aceștia parcă se simt obligați să răspundă totdeauna prin a da sfaturi, prin a judeca și a 
insinua, până te aduce la punctul de a recunoaște o vină, ce nu o ai, numai să mai le astupi 
gura. „înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. 
Cine răspunde fără să fi  ascultat face o prostie şi îşi trage rușinea.” (Proverbe 18:12,13).  
Versetele 12 și 13 din Proverbe 18 par a fi  strâns legate. E logic ca o inimă îngâmfată 
să creadă că are toate răspunsurile și să înceapă să dea sfaturi fără ca să asculte și să 
înțeleagă persoana din fața lui. Noi suntem chemați să avem păreri cumpătate despre 
noi, să trăim o viață de smerenie, căutând prin cuvintele sau prin tăcerea noastră să fi m 
folositori celor din jur. Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte. În același fel 
stând în tăcere lângă un prieten afl at la necaz poate face mai mult decât o mie de cuvinte 
spuse. Noi trebuie să învățăm și să practicăm arta ascultării. Nu numai că nu știm toate 
detaliile unei probleme, dar nu cunoaștem intențiile și nici inima omului. 

 Creștinul nu trebuie să fi e ca prietenii lui Iov, ci ca Domnul Isus. Domnul Isus, care 
se numește Prietenul nostru, ne îndeamnă să-I urmăm exemplul. Domnul Isus cunoaște 
totul și are rezolvarea fi ecărei probleme. Cu toate acestea, Îl vedem în multe situații 
ascultând, ba chiar plângând cu cei în suferință iar mai apoi punând întrebări pentru 
ca oamenii să-și clarifi ce și să-și analizeze situația. De ce nu am putea și noi, cei care 
suntem așa de limitați și neștiutori, să avem răbdare și să căutăm să înțelegem pe cei 
din jurul nostru? E bine ca să vorbim cu discernământ și sub călăuzirea Duhului Sfânt. 
“Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca nişte mere de aur într-un coșuleț de argint.” 
(Proverbe 25:11). E bine să cerem Domnului înțelepciune, atât pentru ce trebuie să 
vorbim cât și despre felul în care să vorbim, dar și pentru timpul de a vorbi. 

De asemenea, vorbele noastre frumoase trebuie să fi e în armonie cu acțiunile 
noastre. „Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiți de hrana de toate zilele şi unul 
dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” fără să le dea cele 
trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa şi credința, dacă n-are fapte, este moartă 
în ea însăși.” (Iacov 2:15-17). Îmi plac foarte mult cuvintele fostului președinte al 
Americii, Theodore Roosevelt: “No one cares how much you know, until they know 
how much you care”; „pe nimeni nu-l interesează cât cunoști, până nu știe că îți și 
pasă”. Vorbele noastre, chiar corectarea și mustrarea, trebui să vină dintr-o dragoste 
sinceră pentru aproapele, arătându-i nu numai prin cuvinte, dar și prin fapte, că ne pasă 
de binele acestuia. Haideți să ne străduim să fi m buni ascultători, să cerem Domnului 
discernământ, când să vorbim și ce să spunem, și când să tăcem. Cu alte cuvinte să 
arătăm oamenilor că ne pasă de ei și de mântuirea lor, iar când ei ne vor cere sfatul, să 
fi m gata să le răspundem. 

Aș vrea să închei acest articol, redând un citat, pe care cred că l-a scris fratele 
Nicolae Modoveanu: „Dumnezeu a dat omului doi ochi, două urechi, şi o singură 
gură: ca să vadă mai mult, să asculte mai mult şi să vorbească mai puţin. Fratele 
meu, înainte de a vorbi, cercetează-ţi sincer şi adânc duhul tău şi pune-l în stare de 
odihnă. Dacă ai simpatii ori antipatii, dacă eşti mândru, batjocoritor, brutal, invidios, 
viclean, răuvoitor, dispreţuitor, certăreţ, în căutare de câştig, onoruri, glorie, popularitate, 
cinste, dacă eşti părtinitor, răzvrătit faţă de interesele altuia, în căutarea folosului propriu 
sau a celor care te susțin, înclinat spre vorbire, intolerant, nepăsător şi fi resc, dacă ai 
toate acestea, sau unele din ele, sau chiar numai una singură, atunci taci. Înfrânează-ţi 
duhul prin metoda contrariilor, adică: voi începe să vorbesc când simt chemarea 
lui Dumnezeu, când sunt binevoitor, statornic, supus lui Dumnezeu, respectuos, 
când am teamă de păcat, când sunt blând şi smerit, liniştit, dornic de a satisface 
nevoile altora, fără interes propriu, când iubesc nepărtinitor şi fi erbinte.”

Va continua.

MARINELA BUZAS / marybuzas@yahoo.com

Sursa: euractiv.ro
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Rezoluţie referitoare la dreptul de a protesta pașnic și la folosirea proporțională a forței

Parlamentul European a votat joi, 14 februarie a.c., o 
rezoluţie referitoare la dreptul de a protesta pașnic și la 
folosirea proporțională a forței.

Rezoluţia non-legislativă invită statele membre să respecte 
dreptul la libertatea de întrunire pașnică și dreptul la libertatea 
de exprimare, care includ și dreptul de a protesta pașnic.

Eurodeputaţii subliniază că existența unor dezbateri publice 
deschise este vitală pentru funcționarea societăților democratice 
şi consideră că recurgerea la violență împotriva protestatarilor 
pașnici nu poate reprezenta în niciun caz o soluție.

Totodată, ei condamnă adoptarea de către o serie de 
state membre, în ultimii ani, a unor legi care limitează 
libertatea de întrunire şi recurgerea la intervenții violente 
și disproporționate de către autoritățile statului în timpul 
protestelor și demonstrațiilor pașnice.

Plenul întrunit la Strasbourg încurajează autoritățile 
competente “să asigure desfășurarea unor anchete 
transparente, imparțiale și efi cace în cazurile în care 
se suspectează sau se acuză utilizarea într-o măsură 
disproporționată a forței” şi reamintește că autoritățile 
de aplicare a legii trebuie să răspundă în toate cazurile 
pentru îndeplinirea atribuțiilor lor și pentru respectarea 
cadrului juridic și a celui operațional aplicabil.

Rezoluţia “îndeamnă statele membre să nu utilizeze 
forța excesivă și detenția arbitrară împotriva persoanelor 
care demonstrează pașnic” şi le invită “să garanteze că 
autoritățile de aplicare a legii utilizează întotdeauna forța 
în mod legitim, proporțional, cu necesitate și în ultimă 
instanță și că sunt protejate viața umană și integritatea 
fi zică”.

De asemenea, eurodeputaţii au condamnat cazurile în 
care jurnaliştii şi fotoreporterii au fost luați drept ținte în 
mod intenționat.

Pe de altă parte, ei recunosc faptul că forțele de poliție, 
în rândul cărora au fost înregistrate, de asemenea, 
numeroase victime, își desfășoară activitatea în condiții 
difi cile, în special ca urmare a ostilității anumitor 
protestatari, dar și din cauza volumului de muncă 
excesiv.

Potrivit Rezoluţiei, statele membre sunt sfătuite să 
recurgă la practici alternative care și-au demonstrat deja 
efi cacitatea, și anume cele ce nu presupun contactul 
fi zic cu demonstranții și se bazează pe implicarea 
specialiștilor în mediere. Autoritățile de aplicare a legii 
trebuie să acorde prioritate împrăștierii voluntare a 
protestatarilor, fără a recurge la forță, se mai arată în 
documentul care condamnă “utilizarea de către forțele 
de poliție a anumitor tipuri de arme mai puțin letale, 
cum ar fi  proiectilele cu impact cinetic și grenadele 
cu gaze lacrimogene cu efect instantaneu, împotriva 
demonstranților pașnici”.

Este condamnată, de asemenea, utilizarea gazelor 
lacrimogene, a tunurilor cu apă, a pistoalelor cu 
electroșocuri și a unor mijloace similare de împrăștiere 
a protestatarilor pașnici, care pot provoca vătămări 
grave cu urmări pentru întreaga viață.

mailto:marybuzas@yahoo.com
http://euractiv.ro/
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Vivere pericolosamente
de Andrei PLEȘU

Avem numai probleme mari: bugetul, 
președinția Consiliului UE, „taxa pe 
lăcomie“, subversiunile pesediste împotriva 
lui Dragnea, școlile fără closete, spitalele cu 
gîndaci, „statul paralel“ și cîte și mai cîte… 
Dar viața zilnică, subzistența măruntă a 
cetățeanului implică și probleme care, 
fără să fi e mici, par secundare în raport cu 
„politica mare“. În ultima vreme, am avut 
ocazia să constat, pe pielea mea, că trăim 
periculos, la un nivel care, „de foarte sus, 
din polul plus“, pare minor, dar care poate 
avea costuri enorme.

Stai, de pildă, seara, obosit, într-un fotoliu. 
Brusc, se stinge lumina. După o scurtă pauză 
de perplexitate, te gîndești să suni, pentru 
lămurire, la ENEL. Suni și intri pe lungimea 
de undă a unui robot, care te tratează cu un 
interminabil discurs. Mai întîi, îți explică ce 
tastă trebuie să apeși, în funcție de problema 
pe care o ai (detalii tehnice, deranjamente, 
informații curente etc.) și de sectorul în care 
locuiești. După care ești anunțat că apelul 
tău va fi  înregistrat și că, dacă ai obiecțiuni, 
benefi ciezi de o sumedenie de „drepturi“, a 
căror listă îți este recitată scrupulos, deși e 
limpede că n-ai cum s-o ții minte. La sfîrșit, 
se aude însă și un mesaj încurajator: „Vă 
rugăm să așteptați! Apelul dvs. va fi  preluat 

în cîteva momente.“ De-aici înainte e 
chestie de noroc. În cazul meu, cele „cîteva 
momente“ au durat cca 20 de minute. După 
care o voce plauzibilă mi-a explicat că, pe 
strada mea, se fac reparații. „Și nu puteați 
anunța dinainte?“ „Nu, a fost o neregulă 
accidentală.“ Afl u, apoi, că lumina se va 
reaprinde cam după patru ore. Ce-i de făcut? 
Pana de curent nu înseamnă doar întuneric. 
Înseamnă și blocarea computerului, a 
frigiderului, a instalației de încălzire. Dacă 
în casă există și copii mici, ale căror tabieturi 
de seară se suspendă brusc, pe termen 
incert, sau dacă ai de expediat urgent textul 
unui articol pentru ziua imediat următoare, 
episodul beznei devine neliniștitor. Dar 
iată că, după vreo 20 de minute, lumina se 
recuplează pe neașteptate. Să fi e o simplă 
bîlbîială de parcurs? Un test tehnic? Cît va 
dura? Stai ceva vreme cu sufl etul la gură și, 
slavă Domnului, becurile rămîn aprinse… 
Din nefericire, a doua zi, cam la aceeași 
oră, curentul se întrerupe din nou. Urmează 
același scenariu. „Păi, n-ați reparat ieri?“ 
„Ba da, dar a apărut un nou incident!“ Te 
simți, inevitabil, la mîna norocului. Te 
aștepți la orice, în timp ce felurite voci 
calme mimează „normalitatea“. „Asta-i 
situația!“

Mi se va spune că, procedural vorbind, 
n-am de ce să mă plîng. Robotul care 
răspunde atîtor solicitări are „obiceiurile“ 
lui electronice, de neocolit. Nu știu, nu mă 
pricep. Dar mă gîndesc că or fi  existînd 
specialiști care să simplifi ce efi cient, să 
modeleze funcțional dialogul cu clienții, 
așa încît informația cerută în situații de 
criză să ajungă prompt și explicit la urechea 
petentului (plătitor…). Altfel, e ca și cum, 
în plin preinfarct, ai suna la Salvare și, pînă 
să strigi după ajutor, ți s-ar ține o sobră 
conferință despre obligații, drepturi și jocuri 

de taste pe mobilul pe care de-abia îl mai ții 
în mînă. „Apelul dvs. va fi  preluat în cîteva 
momente. Dacă nu, reluăm legătura de la 
centrala Sfîntului Petru…“

Dincolo însă de proceduri, există, la ENEL, 
și o problemă de fond. Am mai semnalat și 
altă dată proasta administrare a sistemului. 
Senzația de nesiguranță, de arbitrar tehnic, 
de inefi ciență instituțională e fapt de 
experiență curentă pentru toți „benefi ciarii“. 
Dar nimeni nu pare să ia în serios această 
periculoasă disfuncție.

Alt caz. Răcești, faci o viroză, trebuie 
să te tratezi. Intri în prima farmacie și 
ceri lucruri curente, banale în asemenea 
situații: vitamina C, aspirină, ACC 600. 
„N-avem!“ „Cum n-aveți? Unii au chiar 
în casă o trusă de prim-ajutor cu astfel de 
(f)leacuri familiare, iar dvs. nu le aveți în 
farmacie?! Și asta cînd se vorbește zilnic 
de amenințarea unei epidemii de gripă?“ 
„Păi, nu e vina noastră!“ „Dar a cui?“ „A 
depozitului.“ Ce să înțeleg? Că persoana în 
halat alb de la tejghea nu mai e farmacist, ci 
un simplu vînzător, dependent de livrările 
„de la centru“? Nu e obligația instituției 
să-și asigure, mai ales în perioade de 
criză sanitară, necesarul de medicamente 
esențiale? Căci nu e vorba de cine știe ce 
produse exotice, importate cu sacrifi cii de 
pe costisitoarea piață planetară. E vorba 
de mărfuri „strămoșești“, de populara 
aspirină sau de cuviincioasa vitamină C. 
E drept, nu pot risca generalizări nihiliste. 
Trebuie să semnalez, pentru contrast, și 
farmacii decente, de unde am reușit să-mi 
procur, în regim de urgență, cele necesare 
(deși bănuiesc că sînt arondate aceluiași 
„depozit“…). Mi se pare normal să le 
semnalez: farmaciile Help Net și Catena. 
După cum mi se pare normal să mulțumesc 

acelor farmaciști care înțeleg prompt ce 
probleme ai, te sfătuiesc profesionist și sînt 
preocupați să-și aprovizioneze, responsabil, 
propriul „depozit“, chiar dacă nu le 
merge computerul… Ultima apariție de o 
asemenea croială mi-a fost scoasă în cale 
de șansă, la o farmacie Catena de pe Calea 
Moșilor (nr. 288): e vorba despre doamna 
Simona Arvinte, un specialist riguros, un 
interlocutor cordial, o prezență liniștitoare. 
Vreau să sper că nu e un caz izolat…

Curent electric, medicamente – în mod 
normal, „materie primă“ pentru viața 
cotidiană. Dar cum e cu o substanță 
„elementară“, cum e apa, greu de evacuat 
din metabolismul uman? Ei bine, unii 
clienți se plîng că, la robinet, curge un lichid 
maroniu și urît mirositor, dar Apa Nova zice 
că e alarmă falsă. Cine să tranșeze lucrurile, 
dacă nu guvernul, respectiv Ministerul 
Sănătății? Ce zice doamna ministru? Că 
e mai bine să nu bem apă de la robinet. 
Dar că nu e vorba de o „interdicție“, ci 
de o „recomandare“. Oricum, însă, nu e 
grav să bem, dar cu adevărat periculos e să 
ne spălăm cu ceea ce avem voie să bem. 
Înțelegeți ceva?

Eu, unul, din toate astea – și din multe 
altele – înțeleg strict că trăim periculos, 
după bunul plac al sorții. Și că, vorba dlui 
Noica, apocalipsa nu va fi  „monumentală“, 
cu mari catastrofe cosmice, ci se va produce 
prin dispariția bruscă a „subînțelesurilor“. 
Într-o bună zi, ne vom trezi, de pildă, fără 
apă. Pe acest fundal, chestia cu președinția 
Consiliului UE sau cu șmecheriile lui 
Dragnea nu vi se par simple copilării sau 
primejdioase strategii de camufl aj?

07.02.2019 /dilemaveche.ro

Sondaj INSCOP: NATO și Uniunea Europeană, pe primele locuri 
în topul încrederii românilor

NATO și Uniunea Europeană se afl ă pe primele două 
poziții în topul încrederii românilor în instituțiile 
internaționale, cu un capital de încredere ce se 
situează la 49.9%, respectiv 47.8%, arată un sondaj 
INSCOP realizat în perioada 21 ianuarie – 5 februarie 
2019, la comanda Fundației Konrad Adenauer.

Parlamentul European benefi ciază de un capital de 
încredere de 44.7%, în timp ce Comisia Europeană 
este cotată cu 43.8% încredere multă şi foarte multă.

Încrederea în instituțiile interne 

Potrivit aceluiași sondaj, Armata continuă să fi e 
instituţia internă în care românii au cel mai ridicat 
nivel de încredere, 64.1% declarând că au încredere 
mare şi foarte mare în această instituţie (66.7% 
declarau acelaşi lucru în sondajul de opinie din luna 
noiembrie 2018).

Parlamentul European 
dă undă verde 

Acordului de liber schimb 
dintre UE şi Singapore

Parlamentul European a aprobat acordurile de 
liber schimb şi de protecţie a investiţiilor dintre 
Uniune si Singapore, servind drept model pentru 
acorduri ulterioare între UE şi tarile din sud-estul 
Asiei.

Acordul de liber schimb, aprobat de plenul 
de la Strasbourg cu 425 de voturi ”pentru”, 
186 ”împotrivă” şi 41 de abţineri, va elimina 
toate tarifele între cele două părţi pe parcursul 
următorilor cinci ani.

Acordul va oferi posibilitatea de liber schimb în 
domeniul serviciilor, inclusiv pe piaţa de retail 
bancar, va proteja produse unice europene, 
printre care şi vinurile româneşti (acoperite de 
indicaţiile geografi ce protejate) şi va deschide 
piaţa de achiziţii din Singapore companiilor 
europene. 

Documentul include şi o consolidare a drepturilor 
muncii şi de protecţie a mediului.

Fiind primul acord de liber schimb bilateral dintre 
UE şi o ţară membră a Asociaţiei Naţiunilor din 
Asia de Sud-Est (ASEAN), înţelegerea poate 
servi drept model pentru acorduri de schimb 
ulterioare între cele două regiuni, într-un context 
în care UE nu se mai poate baza pe Statele Unite 
ca partener comercial, potrivit rezoluţiei ce 
însoţeşte acordul.

Urmează Biserica cu 54.5% (52.8% în noiembrie 
2018), Jandarmeria cu 43.5% (49,3% în noiembrie 
2018) şi Poliţia cu 41.2%. 39.7% dintre români au 
încredere multă şi foarte multă în DNA, în timp 
ce 39.1% au încredere multă şi foarte multă în 
Preşedinţie (33.7% în noiembrie 2018).

Urmează la egalitate primăria şi BNR, ambele 
instituţii fi ind cotate cu 34.7%. Un procent egal de 
români (31.4%) au încredere multă şi foarte multă 
în SRI şi SIE, în timp ce 27.7% dintre respondenţi 
declară că au încredere multă şi foarte multă în 
presă.

Pe următoarele poziţii se situează Consiliul Judeţean 
cu 20,1% încredere multă şi foarte multă, Curtea 
Constituţională cu 18.4% (19.9% în noiembrie 2018) 
şi Guvernul cu 12.8% (13.7% în noiembrie 2018). La 
coada clasamentului încrederii în instituţiile interne se 
situează partidele politice, cu 11.8% încredere multă şi 
foarte multă (9.1% în noiembrie 2018) şi Parlamentul, 
cu 9.8 % încredere multă şi foarte multă.

Sondajul INSCOP Research a fost realizat în 
perioada 21 ianuarie – 5 februarie 2019, la comanda 
Fundației Konrad Adenauer, pe baza unui chestionar 
aplicat de operatorii de interviu la domiciliul 
respondenţilor. Volumul eșantionului, de tip multi-
stratifi cat, probabilistic, a fost de 1080 persoane, 
reprezentativ pentru populația neinstituționalizată 
a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea 
maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad 
de încredere de 95%. Sursa: euractiv.roSursa: caleaeuropeana.ro
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Amintirea unui mare gânditor politic 

moldova.europalibera.org / 07.02.2019

Profesorul Ghiță Ionescu (1913-1996) a fost cel mai important politolog de origine 
română din secolul al XX-lea. Democrat convins, Ghiță Ionescu a părăsit România în 
momentul în care devenise clar că țara intrase în orbita de dominație sovietică. În perioada 
interbelică, fără a fi  fost comunist, a fost apropiat de cercurile intelectuale de stânga, a scris 
în publicații precum Viața Românească, Bluze Albastre, Azi, etc. Fascismul, în oricare din 
ipostazele sale, îi repugna. Ca antifascist, a fost apropiat de Lucrețiu Pătrășcanu și de 
Belu Zilber. După război, a fost o scurtă perioadă diplomat, dar a înțeles printre primii 
intelectuali de stânga că viitorul țării nu era unul democratic, ci dimpotrivă. Era un 
intelectual rasat, un om de o mare delicatețe și căldură. Treptat, a devenit un liberal de 
formulă aroniană. A anticipat în scrierile sale năruirea imperiului sovietic, întemeiat pe 
supremația ideologiei comuniste, în Europa de Est.

În exil, a militat activ în cadrul Comitetului Național Român, a fost un timp, între 1958 și 
1963, director al Departamentului Românesc al postului Radio Europa Liberă. A anticipat 
în scrierile sale prăbușirea imperiului sovietic. Era un savant cu o puternică vocație etică, 
s-a opus totalitarismului în oricare dintre încarnările sale. A predat la London School of 
Economics - unde, împreună cu Isabel de Madariaga (1919–2014), a întemeiat revista 
Government and Opposition, una dintre cele mai respectate publicații din domeniul 
politicii comparative - și la University of Manchester.

Împreună cu Ernest Gellner, a editat volumul devenit clasic despre populism. A 
publicat, în 1964, lucrarea de pionierat Communism in Romania la Oxford University 
Press, o carte care rămâne de o intensă actualitate. În medalioanele biografi ce din 
fi nalul volumului, a anticipat atunci posibila venire la putere a lui Nicolae Ceaușescu, 
secretarul CC însărcinat cu chestiunile de cadre, drept succesor al lui Gh. Gheorghiu-
Dej. În martie 1965, predicția lui Ghiță Ionescu s-a împlinit. Ulterior, a urmărit atent 
avatarurile stalinismului național din România.

Cu acordul său, i-am dedicat cartea mea, Stalinism for All Seasons: A Political History 
of Romanian Communism. Am avut șansa să discut cu el în repetate rânduri ipotezele 

cărții, direct legate de lucrarea sa deschizătoare de drumuri. În primăvara anului 1989, 
la invitația sa, am scris un studiu cu titlul „Putere personală și criză politică în România” 
pe care l-a publicat în Government and Opposition. Examinam acolo constituirea unei 
facțiuni post și chiar anti-Ceaușescu în PCR și îl identifi cam pe Ion Iliescu drept posibil 
favorit al acestei facțiuni. Profesorul a citit cu atenție prima versiune a studiului meu, 
mi-a făcut sugestii excelente. Era unul dintre cei mai competenți analiști ai fenomenelor 
dictatoriale din veacul XX. Lucrul acesta mi-a fost confi rmat într-o discuție pe care 
am purtat-o cu profesorul Juan Linz de la Universitatea Yale. Era, în egală măsură, un 
susținător statornic și activ al proiectului integrării europene.

Cărțile lui Ghiță Ionescu despre evoluția Blocului Sovietic au contribuit la formarea 
unor generații de politologi și istorici. A scris lucrări remarcabile în domeniul fi losofi ei 
politice, între care Politics in Pursuit of Happiness, carte tradusă în românește. A 
colaborat la revistele exilului intelectual românesc, Agora și Meridian, conduse de 
Dorin Tudoran. L-am întâlnit de fi ecare dată când venea la Washington, fi ind oaspetele 
bunilor săi prieteni, respectatul diplomat Nicholas și soția acestuia, Dana Andrews, 
născută Dana Romalo. Erau vechi și apropiați prieteni cu familia Vișoianu. Îmi 
amintesc de acele două ore și mai bine petrecute in the family room, în casa soților 
Andrews din suburbia washingtoniană Chevy Chase, împreună cu Ghiță Ionescu și 
cu Mircea Mihăieș. Răspunsurile profesorului la întrebările puse de Mircea și de mine 
pe tema resurecției populismelor în lumea de azi au reprezentat o admirabilă lecție 
politologică. A propus distincții esențiale între tradiția populistă americană și aceea 
europeană, îndeosebi cea rusă. Discuția-interviu a apărut în revista Orizont. Cred că ar 
merita să fi e republicată. Îmi amintesc un prânz cu Ghiță Ionescu aici, la Washington, 
la Cosmos Club. Când am cerut un pahar de vin, profesorul m-a dojenit puțin amuzat: 
„Vinul se comandă la sticlă”. Era în chip natural elegant ca maniere și ca gândire. Dacă 
ar fi  să-i rezum viața într-o singură frază, aș spune că Ghiță Ionescu a fost un gânditor 
excepțional, un veritabil umanist și un democrat consecvent.

Marele maestru al mistifi cărilor 

În anii ’50, Silviu Brucan a contribuit, alături de Leonte 
Răutu, Mihail Roller, Nestor Ignat, Grigore Preoteasa, 
Sorin Toma, N. Moraru, Ofelia Manole și alții, la 
constituirea unui discurs politic întemeiat pe resentiment 
social și pe manipularea pulsiunilor gloatei împotriva 
adevăratelor valori. A fost unul dintre apropiații lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe care l-a venerat și l-a servit 
cu necondiționat devotament. A justifi cat fi losovietismul 
cel mai abject, după cum a știut să vireze și să îmbrace 
mantia unui antisovietism oportunist atunci când partidul 
a pornit în acea direcție. A fost un cinic, însă cinismul 
său a fost întotdeauna subordonat convingerilor sale 
anticapitaliste.

Până la sfârșitul vieții a crezut în mitologia stângistă a luptei împotriva imperialismului. 
La acest capitol, s-a înțeles de minune cu soția sa, înfocata stalinistă Alexandra Sidorovici. 
Sașa, cum i se spunea, venea din elita politică a vechii Românii. Fratele ei, Teofi l Sidorovici, 
fusese, în anii ’30, comandantul Străjeriei. În anii războiului, Sașa Sidorovici a fost implicată, 
se pare, în activități de spionaj în favoarea URSS. A fost apoi „acuzator public”, activistă de 
partid, a deținut funcții ministeriale importante. Cu cel puțin un strămoș britanic, vorbea la 
perfecție engleza. Sașa și Tache (cum i se spunea lui) au petrecut câțiva ani buni în Statele 
Unite, unde Brucan a deținut funcții „de mare încredere” (ambasador la Washington, șef al 
Misiunii la ONU). Au scris împreună o carte denigratoare și profund nocivă despre Statele 
Unite. Câtă vreme a fost propagandist comunist, adică în cea mai mare parte a vieții sale, 
Brucan a mințit, inclusiv atunci când spunea „Buna ziua” ori „La revedere”. Două lucruri au 
contat pe atunci pentru el: cauza partidului și propria supraviețuire politică. La acest capitol 

se înțelegea cu alți veterani cu care a întreținut relații cordiale. Prieteni reali însă nu a avut.

A mințit și după ce a început să-l sfi deze pe Ceaușescu (nu sistemul). A făcut-o însă mai puțin 
insolent și ostentativ. A început să critice pe față totalitarismul de tip sovietic abia după moartea 
lui Brejnev, când a publicat în Statele Unite o carte intitulată Socialismul mondial la răscruce. 
Nu s-a așteptat la marele naufragiu al Blocului sovietic. Nu a prezis niciodată revoluțiile 
din 1989. A mizat pe schimbările de la vârf, pe reforme graduale, pe rolul providențial al 
activiștilor „luminați”. Tocmai de aceea l-a susținut pe Iliescu în momentul când acesta 
a intrat în scenă ca apărător al „cauzei întinate de Ceaușescu”. Dubioasa convertire a lui 
Brucan la pluralism s-a petrecut abia atunci când el a pierdut orice infl uență politică. Când 
avea putere, a lansat, imediat după luarea puterii de către FSN, conceptul „partidului mare”. 
El a fost artizanul strategiei de transformare a FSN în partid care să candideze la alegeri.

Brucan a fost de fapt ideologul primei perioade feseniste. Și-a așteptat cu fervoare acest 
moment și l-a savurat întru totul. A intrat de fapt în confl ict cu Ceaușescu din motive 
personale. A fost scos de la Televiziune, unde era vicepreședinte, în 1966, ca urmare a unui 
incident în care era implicat fi ul său cel mare, Dinu. A mai avut o fată, Anca, și un băiat, 
Vlad. Toți trei erau copii înfi ați. Niciunul nu mai este în viață.

Scopul lui Brucan a fost întotdeauna să apară drept „eminența cenușie”. Știa că aparențele 
creează realități și nu se înșela în această privință. A pretins că a avut contacte personale cu 
Gorbaciov, deși acest lucru a fost infi rmat de cel puțin unul dintre consilierii apropiați ai 
fostului lider sovietic (Ceslav Ciobanu, în discuții cu subsemnatul). Brucan nu a condamnat 
niciodată sistemul comunist cu aceeași manie și revoltă precum un Milovan Djilas ori un 

(continuare  în pagina 19)
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Români cu care ne mândrim

Ruxandra Vidu, PhD is a nanotechnology and 
photovoltaic expert with over 25 years of experience 
in chemical engineering and materials science. An 
Associate Adjunct Professor at University of California 
Davis and Associate Director of the California Solar 
Energy Collaborative, Dr. Vidu has extensive experience 
managing complex technology projects in advanced 
materials and innovative technologies. Since 1996, she 
has worked with leading universities in Japan, United 
States, and Romania, and consulted for Mitsubishi and 
BP Solar in solar energy and energy storage - related 
projects.

Most recently, Dr. Vidu was awarded the Constantin 
Brâncoveanu International Award for Science in 
November 2018, in recognition of her contributions to 
scientifi c research and discovery. Among many other 
awards, she was a Fulbright US Scholar at the Bucharest 
Polytechnic University in Bucharest, Romania, in 2012-
2013. 

Dr. Vidu is the President of the American Romanian 
Academy of Arts and Sciences (ARA, https://www.
AmericanRomanianAcademy.org). Having published 
over 100 articles in peer-reviewed journals and over 
20 patents licensed, pending, or in process, Dr. Vidu 
has always been interested to translate her research 
into commercial products. She founded a company to 
commercialize nanocables technology developed at UC 
Davis, and was a co-founder of Bloo Solar as well as the 
co-inventor of the BlooSolar Brush™, a photovoltaic 
device for highly effi  cient solar conversion technology.

Q: Please tell us a bit about yourself.
A: I was born in Romania, and received my B.S. 
and M.S. in Materials Science and Engineering 
from the Polytechnica University in Bucharest. The 
Ministry of Education in Japan awarded me a research 
fellowship and a doctoral scholarship in 1996 and 1997, 
respectively; in 2000, I earned my Ph.D. in Materials 
Engineering and Processing from Osaka University, 
Japan. Professor Pieter Stroeve recruited me as a 
postdoctoral researcher in the Chemical Engineering 
and Materials Science department at University of 
California, Davis, and as they say, the rest is history. I had 
and continue to have a busy academic life, conducting 
research (with many collaborators at institutions in the 
US and abroad), writing grants, teaching and advising 
students, publishing scientifi c papers and books, and 
giving numerous presentations at conferences all over 
the world. 

Q: You are very passionate about your work and 
received numerous awards and recognitions. Please 
tell us more about your work.
A: My research areas are nanotechnology and 
photovoltaics, with specialties that include surface 
science, surface modifi cations, surface alloying, 
heat treatment, powder metallurgy, electrochemical 
deposition, Atomic Force Microscopy, nanostructured 
architecture for PV, photovoltaic technology, 
thermoelectrics, water purifi cation and sensors. I invented 
and developed advanced ultra-thin fi lm photovoltaic 
technology that combined MEMS manufacturing with 
photovoltaic thin fi lms to create economical nano-
architecture high-performance PV cells for commercial 
applications. Recent projects include development of 
advanced magnetic nanomaterials for water treatment, 
and new technologies to produce porous, multi-valance, 

Interview with Professor Ruxandra Vidu
By Gabriela Lee

oxides for various energy-related applications.

Q: What is the signifi cance of your recent Constantin 
Brâncoveanu International Award for Science?
A: The Constantin Brâncoveanu International Awards 
represent a major step for the Alexandrion Foundation to 
recognize international values and true leaders in multiple 
professional fi elds. I was delighted to receive the Science 
award, and to share the stage with renowned writers, 
architects, physicians, journalists, diplomats, and artists, 
as fellow awardees from Romania, Greece, Syria, and 
US. These awards fulfi l the need of our society to have 
inspirational examples at the cultural, scientifi c, and 
political level and to highlight those who truly contribute 
to the development of future generations.

Q: Your activities extend beyond academic research 
and publishing. What advice do you have for the next 
generation of scientists (including Romanian scientists) 
who are just starting their education and/or careers?
A: Indeed, I have always been passionate not only about 
the scientifi c research process, but also about how science 
benefi ts from multi-disciplinary collaborations, including 
across continents. As president of the American Romanian 
Academy of Arts and Sciences (ARA), I am interested to 
promote the successes of Romanians active in diverse 
fi elds to audiences in the US and Romania. ARA organizes 

an annual congress that provides an open forum for 
intellectuals to present their ideas and achievements in fi elds 
such as literature, philosophy, medicine, social sciences, 
arts, engineering, mathematics, physics, and chemistry, as 
well as discuss future trends and scientifi c directions. The 
next ARA Congress will be held at the Aristotle University 
of Thessaloniki, Greece, June 10-13, 2019.

I want to encourage the next generation of scientists to 
follow their passions, wherever they will take them, but also 
pursue their hobbies. Some will apply their skills in academic 
research and teaching, others will invent and translate 
their discoveries to commercial products or services, and 
still others will work with peer scientists to coordinate or 
manage large-scale projects such as the Extreme Light 
Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), pan-European 
research infrastructure in Magurele, Romania, laser that has 
reached 7 PetaWatts in February 2019, and is expected to 
reach 10 PW by June 2019. 

For me, starting Refl ection Publishing was a hobby and 
a labor of love. This publishing house and online virtual 
bookstore focuses on promoting Romanian heritage and 
culture, and is one of the many ways I stay connected with 
my country of origin. There are beautiful places all over 
the world, but Romania’s spectacular mountains and warm 
people will always make my heart sing. 

***

Prof. Ruxandra Vidu

http://americanromanianacademy.org/
http://continents.as/
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Pagină realizată de Marcel Urs

Cu zid sau fără zid - unul dintre subiectele politice ale zilei care a fost menționat și în cuvântarea istorică
 a președintelui SUA, Donald John Trump

Marți, 5 februarie, în Washington DC, președintele Statelor Unite a ținut o a 
doua cuvântare (Starea Națiunii) în fața camerelor reunite ale legislativului American, 
Camera Deputaților și Senatului, cât și în fața a milioane de telespectatori care au urmărit 
cuvântarea în direct, prin intermediul canalelor de televiziune, dispozitivelor electronice 
(telefoane și tablete), media socială, cât și prin intermediul undelor, a radioului. 

Cuvântarea are loc anual în fi ecare ianuarie de către președintele Statelor Unite 
către Congres, oferind viziuniea administrației asupra stării națiunii și planurilor de 
legislație.

Se estimează că 46,8 milioane de persoane au urmărit cuvântarea președintele 
Donald Trump. În ceea ce privește media socială a cuvântării pe rețelele Facebook, 
Instagram și Twitter, interacțiunile cu privire la cuvântare au fost în jur 15,2 milioane, 12% 
au apărut pe Facebook, 5% au apărut pe Instagram și 84% au apărut pe Twitter.
     Cuvântarea Președintelui Donald Trump, o fost viziualizată de mai mulți 
telespectatori decât evenimentul “Super Bowl” (Cupa de fotbal american), un eveniment 
care aduna în trecut telespectatori record în fi ecare an. Fotbalul american este răvășit în 
ultima vreme de mișcări politice anti-americane, jucători faimoși ca Colin Kaepernick 
care a protestat împotriva președintelui american la unul dintre jocurile trecute, prin 
îngenunchiere în semn de protest în timp ce se intona imnul național american.
     Câteva idei principale din cuvântarea domului Trump:

Colaborare între cele două partide majoritare ale parlamentului
Cuvântarea către Uniune a început cu un impuls puternic pentru colaborare între 

cele două partide politice majore ale Statelor Unite, Partidul Democrat și Partidul Republican. 
“Milioane de concetățeni ne privesc acum, adunați în această sală mare, sperând că nu 
vom guverna ca două partide ci ca o singură națiune”, a spus președintele. “Avem o nouă 
oportunitate în politica americană, numai dacă noi avem curajul să o acaparăm. Victoria nu 
este un câștig pentru un partid, victoria este un câștig pentru țara noastră”.

Economie    
Președintele a subliniat realizările economice de când a preluat dânsul președinția 

Statelor Unite. “Am creat 5,3 milioane de noi locuri de muncă și am adăugat 600 000 de 
noi locuri de muncă în fabricile americane - un lucru despre care aproape toată lumea a 
spus că este imposibil de făcut, însă suntem doar la început.” El a menționat, de asemenea, 
o rată scăzută a șomajului în special în rândul minorităților, cifră care a scăzut constant de 
la președinția lui Obama.

Investigația Rusiei
Trump a condamnat încă o dată ancheta specială a consilierului Robert Mueller, 

care încetinește progresul american și este doar o fabricație politică a democraților. “Un 
miracol economic are loc în Statele Unite, iar singurul lucru care îl poate opri sunt luptele 
între partide, politica sau investigații ridicole între partide”. El a continuat: “dacă va fi  pace 
și legislație, nu poate fi  luptă și investigație. Așa ceva nu se poate.”
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Reforma justiției penale
Prezentarea lui Alice Johnson, a cărei condamnare a fost schimbată anul 

trecut de către Trump, după ce grațierea acesteia a fost respinsă de 3 ori de către fostul 
președinte Barack Obama. Străbunica de 63 de ani a fost condamnată la închisoare 
pentru o infracțiune non-violentă legată de droguri și nu era eligibilă pentru eliberare 
condiționată. Johnson a fost condamnată în 1996 pentru o operațiune de trafi c de cocaină. 
A fost condamnată la închisoare în 1997. Aceasta a petrecut mai mult de două decenii 
în spatele gratiilor. Președintele Trump a descris progresul administrației sale în reforma 
justiției penale. “Legea Primului Pas oferă infractorilor non-violenți șansa de a reintra în 
societate ca cetățeni productivi, care respectă legea ... America este o națiune care crede 
în răscumpărare”. Trump a salutat de asemenea pe Mathew Charles, prima persoană 
care a fost eliberată din închisoare în temeiul Legii Primului Pas care a fost semnată de 
președinte în decembrie 21 2018.

Matthew Charles a fost încarcerat pentru vânzarea de droguri în 1996 și a fost 
eliberat după ce a servit două decenii în spatele gratiilor. În timpul executării pedepsei, 
Charles a făcut și cursuri universitare, a devenit grefi er și mentor pentru mulți prizonieri. 
A petrecut două decenii fără o singură infracțiune disciplinară. Un judecător a luat acest 
lucru în considerare atunci când a redus sentința în 2016. Charles s-a întors la credința în 
Isus Hristos în închisoare. În timpul închisorii acesta a devenit un model de viață pentru 
cei din jurul lui. A absolvit mai mult de 30 de studii biblice, a devenit grefi er, a predat 
clase pentru absolvirea liceului și a fost un adevărat model pentru mulți condamnați.
    

Zidul
Președintele Trump a profi tat de ocazie pentru a-și reafi rma chemarea la o barieră 

fi zică la granița de sud cu Mexico. “Administrația mea a trimis Congresului o propunere 
comună de a pune capăt crizei de la frontiera noastră de sud ... În trecut, majoritatea 
oamenilor din această sală au votat pentru un zid - dar zidul propriu-zis nu a fost construit 
niciodată. Va fi  construit!”

     Femeile
“Nimeni nu a benefi ciat de economia noastră înfl oritoare mai mult decât femeile 

care au ocupat 58% din noile locuri de muncă create în ultimul an ... Exact un secol după 
ce Congresul American a adoptat amendamentul constituțional care dă femeilor dreptul 
de vot, avem cele mai multe femei care servesc în Congres”, a spus președintele aplaudat 
din plin de toată mulțimea din sală.

Comerțul și Relațiile Internaționale
Președintele a detaliat o serie de priorități ale politicii externe, inclusiv retragerea 

recentă din Tratatului INF cu Rusia și o întâlnire viitoare cu Președintele Nord Corean, 
Kim Jong Un în Vietnam. “Dacă n-aș fi  fost ales președinte al Statelor Unite”, a spus 
Trump, “acum, după părerea mea, am fi  fost într-un război major cu Coreea de Nord”.
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Anca Mizumschi este o autoare româncă 
din Portland, Oregon și  București, 
România. A publicat poezie: “Est” (1993), 
“Opera Capitală” (1996), “Poze cu zimți” 
(2008), “Anca lui Noe” (2009), “Versouri” 
(2010), “În moalele cerului” (2012), “Carte 
de citire” (2012), “Madrugada” (2013), 
“Metropolitana” (2018) și articole pe teme 
sociale în mai multe reviste din România. 
Preocupările ei ca scriitor și psiholog 
includ teme ca: identitate și exil, conceptul 
de demnitate, imaginarul colectiv și teoria 
socială a emoțiilor. Poemele sale au fost 
traduse în spaniolă, suedeză, germană, 
italiană, franceză, maghiară, cehă și 
albaneză. De putin timp ea s-a mutat în 
Arizona, dar cartea ei Țara mea suspendată, 
de care ne vom ocupa în paginile ziarului 
nostru în viitor, a fost scrisă în Portland. 

Citez în continuare câteva păreri exprimate 
de oameni de cultură despre cartea ei.

Andrei  Crăciun  
Scriam odată, acum vreo zece ani, că 
România este ca o fată frumoasă și naivă 
născută la țară, cu care toată lumea se 
culcă, dar nimeni nu o ia de nevastă. Ea 
se îndrăgostește și de primul întâlnit și 
de al doilea întâlnit; ea se îndrăgostește 
la fi ecare alegeri, crezând că, în sfârșit, 
cineva îi va oferi stabilitatea unui statut și 
o va respecta. Ceea ce nu se întâmplă. Și ea 
continuă să spere, pentru că nu are altceva.
Acum nu mai cred că e doar naivitatea 
României de vină, sau lipsa ei de educație, 
sau faptul că e atât de frumoasă, ceea ce s-a 

întors de multe ori împotriva ei în istorie.
Acum cred că țara asta cu nume de 
fată s-a privit de la începutul timpului 
într-o oglindă care s-a spart și s-a 
transformat într-o grămăjoara de cioburi. 
Un ghinion cât pentru un mileniu.
De aceea, toți cei născuți aici vin pe 
lume cu un ciob de oglindă în mână, în 
care se taie și sângerează în gol. Zi de zi, 
se oglindesc în aceeași grămăjoara de 
cioburi, în care s-au oglindit părinții lor 
și se vor oglindi și copiii lor. La nesfârșit. 
Grămăjoara le este și casă, și masă, și cerul 
înstelat. Până când vor muri sau vor pleca.
Rana mea, țara mea suspendată în gol, 
acesta carte îți este dedicată. Și eu continui 
să sper pentru că nu am altceva.
Cartea Ancăi Mizumschi vine la timpul 
potrivit. E o modă rea printre noi: ne-am 
deprins să ne disprețuim țara, să o facem de 
două parale și să o găsim vinovată pentru 
toate neîmplinirile noastre.
Anca Mizumschi, care știe ce înseamnă 
un exil, ne dă o carte care, dimpotrivă, ne 
invită să ne iubim rădăcinile. Sigur că se 
poate trăi cu rădăcinile smulse, e secolul 
XXI, se poate trăi oricum, dar – ne arată 
Anca Mizumschi – rădăcinile, chiar și 
smulse, continuă să existe și să lucreze în 
oameni.
Așadar, o invitație de a ne iubi țara. Încă 
una? Încă una din aceea?  Nu. Anca 
Mizumschi nu a scris încă un volum patetic 
și inutil, acum, în prag de centenar. A scris 
o carte sinceră și personală, care ne privește 
însă și pe noi.
Până la urmă, orice carte e o călătorie, 
iar călătoria în țara suspendată a Ancăi 
Mizumschi ne face bine.
Bineînțeles că trăim în universul propriilor 
sentimente, iar realitatea de prea puține ori  
vine să sprijine această lume interioară. 
Dar așa au trăit oamenii dintotdeauna și, 
probabil, așa vor trăi întotdeauna: mai 
degrabă în imaginar. De aceea e atât de 
important imaginarul nostru colectiv.
Iar Anca Mizumschi înțelege acest adevăr, 
și de aceea trăiește – cu groază – degradarea 

României în imaginarul nostru colectiv. 
Ideea pe care o scrie Anca Mizumschi iar și 
iar: țara noastră tânără, care cu greu a ajuns 
iată și la o sută de ani, nu e coșul de gunoi 
al istoriei ratărilor noastre! Țara noastră ne 
privește.
Anca Mizumschi ia iernile aspre din 
sudul Dobrogei, apa Dunării și Paștele 
la Cracii Preotesei, ia Păcuiul lui Soare 
și o fântână musulmană, ia toată insula 
Tâlchia, cimitirele de fi er vechi și scenariile 
apocaliptice despre sfârșitul lumii din Piața 
Domenii, își ia amintirile și le pune la 
temelia unui manifest.
Nu sunt de acord cu Anca Mizumschi în 
multe puncte din cartea ei, și e bine că nu 
sunt. Sunt un om care se vrea membru cu 
drepturi depline în Internaționala Oamenilor 
Buni de Planeta Pământ, nu găsesc virtuți 
în naționalism, dar pot înțelege nevoia de 
patriotism și de a îngriji o moștenire.
Pot înțelege și toată disperarea cu care 
această carte a fost scrisă – Țara mea 
suspendată e o declarație de dragoste, dar 
este și un avertisment teribil: România 
dispare.

Paul  Gabor  -  SPANIA
Am avut senzația, parcurgând unele 
pagini, că Anca Mizumschi urlă pur și 
simplu pentru a se face auzită, țipă în fața 
unei societăți surde, anesteziate, căreia îi 
lipsesc cu desăvârșire cilii care palpează 
realitatea, adevărul și fi rea lucrurilor, așa 
cum aceasta din urmă ar putea fi  tradusă 
dacă am avea răbdare și stăruință. Anca 
a lăsat pentru un timp poezia deoparte și 
a construit un manifest pentru vindecare, 
pentru reașezarea valorilor umane la 
locurile lor, a scris o carte prin care aduce 
în fața publicului, fără niciun fel de rezervă 
sau pudoare, violența oamenilor, pofta lor 
pentru parvenire, tarele care ne țin legați 
prin parâma ignoranței de malul odios al 
fricii de noi înșine, de propriul destin pe 
care-l mozolim  zilnic ca pe o scobitoare de 
unică folosință.
„Capacitatea fi ecăruia dintre noi de a rezista 

asaltului violenței, injustiției și imposturii 
actuale, de a-și menține starea de asepsie 
mentală și emoțională și, nu în ultimul rând, 
de a găsi resurse individuale în a crede că 
se poate schimba ceva este, după mine, 
singurul indiciu că o normalitate viitoare 
mai poate exista.” - spune autoarea într-un 
capitol al cărții. Sunt cuvinte care alcătuiesc 
nucleul în jurul căruia s-ar fi  putut ridica 
edifi ciul volumului, dacă Anca Mizumschi 
ar fi  fost, prin absurd, în pană de inspirație. 
Doar în acest mod se poate declanșa orice 
fel de schimbare în mentalitatea individuală 
și colectivă.
„Țara mea suspendată” ne ajută să 
călătorim prin România comunistă, cu 
frig și tramvaie congelate, cu avorturi pe 
bandă rulantă, cu bara de bătut covoare în 
rol de buric ancestral al regimului totalitar, 
ne transportă prin egoismul și falsitatea 
elitelor de atunci și de acum, mergem în 
plină tranziție către democrație și libertate, 
și constatăm în fi nal că nu suntem capabili 
să trecem clasa către o lume „aparent 
normală”. Pentru că normalitatea nu există 
în medicină și psihologie, așa cum bine ne 
avertizează autoarea cărții.
Am citit cartea dintr-o sufl are. Este amară, 
dură. Plină de revoltă, dar necesară într-
un ocean de superfi cialitate în care ne 
scăldăm cu nonșalanță. Anca Mizumschi 
nu dojenește, nu ceartă, nu persifl ează și, 
cel mai important, nu-și bate joc de români 
și de România. Urlă doar - și repet această 
senzație pe care o am și acum, când scriu 
aceste rânduri - de neputință, de dor și din 
dorința ca măcar acum, poate noi, poate 
generațiile care vin după noi, să așeze 
țara aceasta suspendată pe o traiectorie 
proprie. O carte care merită citită din plin. 
Realistă, rece, nostalgică și dulce totodată, 
ce are toate ingredientele unui manifest al 
exilatului care nu se va putea rupe niciodată 
de pământul din care a ieșit.

Anca MIZUMSCHI

ȚARA  MEA  SUSPENDATĂ

***

El a numit, de asemenea, NAFTA o “gafă comercială istorică” și “o catastrofă”. 
“De ani de zile, politicienii au promis că vor negocia cu părțile implicate pentru o afacere 
mai bună”, a spus el despre acest pact. “Dar nimeni nu a încercat până acum.”  

Tratatului INF a fost o înțelegere dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea 
Republicilor Socialiste Sovietice privind eliminarea rachetelor cu rază intermediară și 
cu rază scurtă de acțiune, denumită în mod obișnuit Tratatul privind Forțele Nucleare 
Intermediare, care prevedea distrugerea lansatoarelor de rachete balistice și de croazieră 
cu rază de acțiune cuprinsă între 500 și 5.500 km, a lansatoarele lor și structurilor de 
susținere asociate și echipamentele de susținere în termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a tratatului. Tratatul a fost anulat de către noua administrație de la Casa Albă 
pentru că era mai mult favorabilă Rusiei decât Statelor Unite. 

Avorturile
Adresându-se legislației recente privind avortul, Trump a cerut Congresului să 

“apere demnitatea fi ecărei persoane” prin adoptarea unei legi care să “interzică avortul pe 
termen scurt al copiilor care pot simți durerea în pântecele mamei”. “Să lucrăm împreună 
pentru a construi o cultură care să aibă o viață nevinovată”. Președintele a amintit faptul 
că statul New York prin legea care au dat-o pe 22 ianuarie, permite avortarea fătului chiar 
și cu câteva minute înaintea nașterii sau noua lege a “statului” Virginia care va permite 
o formă de infanticid, adică omorârea bebelușului chiar după ce se naște. Virginia nu e 
chiar … stat ci este commonwealth - termen folosit pentru comunități cu statut de … 
stat. Pe lângă Virginia mai există și Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania și Virginia 
cu acest statut de “commonwealth”. Statele Unite mai au alte două “commonwealth”, 
Puerto Rico și Insulele Mariane de Nord dar acestea au alt statut.

Discursul președintelui s-a încheiat în același mod în care a început, cerând 
membrilor Congresului să depășească diferențele politice și personale și să colaboreze într-
un obiectiv comun pentru binele mers al țării. Pentru spectatorii cuvântării Președintelui 
Trump, scena a fost destul de intensă. S-a putut observa pe fața oamenilor ura și disprețul 
pentru Președinte. S-a observat o Americă divizată și condusă de o forță nevăzută numită 
URĂ. O luptă dintre BINE ȘI RĂU, o luptă pentru America și Anti-America. De fapt 
a fost o luptă spirituală, aproape demonică. Fețele multora au dat la iveală aproape o 
“plăcere bolnavă” pentru tot ce este rău pentru omenire. Când președintele a rostit cuvinte 
sau expresii împotriva socialismului, împotriva avortului, minciuna cu colaborarea cu 
Rusia, construirea zidului cu Mexico, anularea obligativității planului lui Obama ca 
orice cetățean american să aibă asigurare dacă nu, vor fi  penalizați și multe altele, fețele 
oponenților președintelui se crispau de ură, gata să explodeze. 

Cu noile adiții la Congresul American, în special în Camera Reprezentanților 
care, prin noii veniți, a înclinat balanța politică spre democrați care sunt conduși de o 
veterană politică morocănoasă de 76 de ani, slujba președintelui Trump a devenit mult 
mai greoaie. Noii reprezentanți, majoritatea femei, au venit cu idei noi anti-americane, 
socialiste, antisemite, principii care a ajuns să caracterizeze partidul democrat. Lupta 
pentru imigrare, chiar și ilegală, a ajuns să fi e unul din subiectele principale de discuție 
al politicienilor americani. Granița de sud a SUA a devenit un fel de “bulevard” pe care 
se plimbă o grămadă de persoane într-un joc periculos de-a șoarecele și pisica: grănicerii 
americani patrulează această zonă și prind o mulțime de trafi canți ilegali, care în marea 
majoritate vin în Statele Unite pentru un trai mai bun, dar printre ei sunt și mulți trafi canți 
de droguri, trafi canți de sex și călăuze care storc prin abuz bani grei de la emigranții care 
vor să ajungă pe “Tărâmul făgăduinței”.

Construirea zidului de sud, a fost una din promisiunile campaniei electorale ale 
președintelui SUA, o promisiune pentru care se luptă să o aducă la îndeplinire, luptându-se 
cu îndârjire cu oponenții săi democrați care încearcă prin orice modalitate să îl împiedice 
în orice încercare de a face bine țării și poporului american. 

 (continuare din pagina 12)

Cu zid sau fără zid ...
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Cum am trăit vortexul arctic din Chicago 

Climă buclucașă

De peste 10 ani de când locuiesc în orașul vânturilor (Windy City) așa cum e poreclit 
Chicago, nu am pomenit zile de iarnă mai geroase decât cele de acum.  În săptămâna de la 
sfârșitul lunii Ianuarie, marea metropolă și-a câștigat, pe merit, numele de Chiberia, după 
ce temperaturile au ajuns, datorită rafalelor de vânt, până la  minus 45 de grade Celsius.  

Încălzirea globală e reală

Pentru cei care nu cred în încălzirea globală temperaturile din zonă o să îi contrazică. În 
doar o săptămâna am trecut de la gerul arctic, la temperaturi de primăvară.
Am avut o variație uriașă  de temperatură, de până la 54 de grade Celsius. De la -45 
de grade Celsius, câte au fost în ultima săptămâna din Ianuarie, temperaturile în prima 
săptămână din Februarie, au ajuns până la plus 9 grade Celsius.

Safety fi rst 

Ca măsură de precauție, autoritățile au decis ca majoritatea  universităților, școlilor publice 
și a instituțiilor să fi e închise în zilele de marți și miercuri, când temperaturile au fost cele 
mai scăzute. Multe din businessuri private au fost și ele închise. 

Șinele de tren în fl ăcări 

Administrația feroviară a folosit o metodă ingenioasă pentru a se lupta cu gerul tăios de 
afară, care putea pune probleme serioase senzorilor de la macazuri. Pe scurt, aceștia au 
dat foc la șine. Mai exact, șinele de la calea ferată au fost dotate cu conducte de gaz, care 
la nevoie puteau să fi e aprinse pentru a încălzi macazurile. 

Un oraș amuțit

Mii de zboruri au fost anulate pe cele două mari aeroporturi, O’Hare International și 
Midway. Chiar și Poșta Americană și-a suspendat distribuția corespondenței. Majoritatea 
businessurilor au fost închise și ele, autoritățile încurajând oamenii să rămână în case, la 
căldură. Asta a făcut ca, miercuri, centrul orașului Chicago să fi e cel mai liniștit și pustiu 
din câte am văzut vreodată. Era o tăcere profundă în tot orașul. 

Un tur prin downtown

Am ieșit din casă cu aparatul de fotografi at și am dat un tur al orașului, pentru a surprinde 
atmosfera. Am zburat pe autostradă până în centru. Un oraș care de obicei este foarte 
vibrant și freamătă de lume, în zilele de  ger a fost aproape mort. Se afl au la datorie 
însă poliția și pompierii, care au intervenit în sprijinul celor în nevoie. Prima oprire am 
făcut-o lângă Planetariu, o zonă de unde se poate vedea un frumos panoramic al zgârie 
norilor din centru. Surprinzător, zona era împânzită de câțiva zeci de vizitatori aventurieri, 
care ieșiseră din case să pozeze atmosfera glaciară ce domnea peste oraș. Cu toate că mă 

îmbrăcasem destul de bine gerul tăios intra prin haine nemilos. Era imposibil de rezistat 
afară mai mult de 5-10 minute, fără ca să simți că începi să ai degerături. 
Am tras câteva zeci de fotografi i cu panoramicul orașului și lacul Michigan, din care 
ieșeau aburi pufoși, ce îți dădea senzația că sunt imagini dintr-un fi lm SF.  A trebuit să 
intru de vreo două ori în mașină să mă încălzesc.  La un moment dat pe autostrada de 
lângă lac au apărut mai multe mașini de pompieri și poliție, iar la scurt timp un elicopter 
survola zona. Veniseră să salveze un cetățean ce se aventurase într-o zona periculoasă pe 
gheața lacului. 

Orășelul  boschetarilor 

Următoarea oprire a fost o zonă de lângă autostrada Dan Ryan la  intersecția cu Roosevelt 
Road, unde se instalasera oamenii străzii, formând un mini orășel de corturi și pungi 
cu haine. Rampa de intrare pe autostrada era închisă de mașinile de poliție și câteva 
ambulanțe. Abia ce fuseseră evacuați din zona 70-80 de oamenii ai străzii, după ce 
pompierii au intervenit în urma unei explozii provocate de o butelie de gaz, care fusese 
folosită imprivizat pentru încălzire.
O femeie afro-americană din oraș a reacționat prompt, plătind personal câteva mii de dolari 
pentru zeci de camere de hotel, pentru a caza acești oameni. La scurt timp alti chicagoani, 
de pe rețelele de socializare, i-au sărit în ajutor cu bani și muncă voluntară, pentru a oferi 
de mâncare acestor oameni.  Polițiștii mi-au confi rmat că vor rămâne în zonă interzicând 
ca oamenii străzii să se reîntoarcă la corturi până nu cresc temperaturile. 

Bobul de fasole înghețat 

Am plecat apoi spre Millennium Park,  zona bobului de fasole. Și aici, zona era aproape 
pustie, perfectă însă pentru a fotografi a frumoasa sculptură The Bean, ce era acoperită 
de gheață. Zona era împrejmuită cu indicatoare de avertisment cu privire la țurțurii de 
gheață de pe sculptură. Chiar dacă afară era senin și soare, gerul artic tăia nemilos în piele, 
intrând adânc în corp, în scurt timp făcându-te să tremuri ca piftia.  Am luat-o apoi încet 
pe autostrada Lake Shore Drive, spre zona nordică a orașului, făcând o oprire la Montrose 
Harbor. În debarcaderul pustiu, ce vara este plin de bărci, câteva sute de rațe sălbatice 
se bălăceau într-un ochi de apă rămasă neînghețată.  De la coada parcului, se vedea în 
depărtare, printre aburii ce ieșeau din lacul Michigan, blocurile din centru. Vântul bătea 
neintrerupt, șuierând nemilos. Peisajul siberian era  pe cât de mirifi c pe atât de înfi orător. 
Cu mâinile aproape degerate am făcut  ultimele fotografi i și fi lmări.
Am poposit apoi la un restaurant vietnamez din zonă, ce surprinzător era deschis,  unde 
mi-am încălzit sufl etul cu un ceai, o supă  fi erbinte Pho Dac-Biet și-un orez cu carne și 
vegetale asiatice.

P.S. Cei interesați de imagini video vizitați și subscrieti la canalul de YouTube:  
MrRomaniaUSA 

Întâlnire cu reprezentantul Ministerului 
Românilor de Pretutindeni

La sfârșitul lunii ianuarie a avut loc o întâlnire comunitară, la consulatul din Chicago, a câtorva români 
din zona, cu directorul Rareș Petru Achiriloaie, din cadrul MPRP (Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni). Motivul întâlnirii a fost prezentarea de informații legate de proiectele nerambursabile, 
destinate românilor din diaspora. O parte din românii prezenți și-au manifestat nemulțumirea cu 
privire la modul confuz și discreționar de aprobare al proiectelor.

Directorul din MpRP s-a afl at într-o vizită prin mai multe orașe din SUA și Canada.

Cei interesați de detalii privind aplicarea pentru fi nanțare nerambursabilă vizitați situl acestora:  
http://www.mprp.gov.ro/web/documente-necesare-depunerii-de-proiecte/

http://www.mprp.gov.ro/web/documente-necesare-depunerii-de-proiecte/
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Orchestra Simfonică Națională a României s-a afl at 
la începutul acestui an într-un turneu în SUA.  După 
concertul din East Lansing, Michigan domnul 
Măcelaru a avut amabilitatea oferirii unui interviu 
colegului nostru, Răzvan Dragomir. 

Răzvan Dragomir: - Domnule Cristian Măcelaru, bine 
ați venit în Michigan. Ne bucurăm să vă avem aici în 
comunitatea Românească din Detroit și din Lansing. 
Cum vă simțiti, care sunt primele impresii pe care le 
aveți despre publicul din această seară?

Cristian Măcelaru: - Eu când am venit în America, 
inițial în anul 1997, am venit la școală în Michigan. Am 
venit la Interlochen Academy, și țin minte – chiar și astăzi 
mă gândeam venind către concert, cât de diferit este 
Statul Michigan față de restul Americii, în sensul că e un 
stat plin de ospitalitate, sunt oameni foarte cumsecade, 
foarte amabili și am avut aceeași impresie când m-am 
reîntors, iar publicul din seara aceasta sigur s-a observat 
că erau români în sală care sprijineau orchestra de pe 
scenă cu mare entuziasm. Am fost primiți cu o căldură 
foarte aprinsă și ne bucurăm foarte mult. 
Sunt în America de 22 de ani, am venit la Liceu, iar apoi 
am continuat studiile. 

RD: Acum locuiți în București?

CM: Nu, în Philadelphia. 

RD: Povestiți-ne puțin despre acest turneu, cum s-a 
desfășurat el, cum a început?

CM: Deci ideea turneului a venit în urma colaborărilor 
mele cu această orchestră în România, în București. Am 
făcut și un turneu prin țară, și discutând cu Marin Cazacu 
- care este persoana care a format această orchestră - am 
spus că ar fi  frumos să găsim o modalitate prin care să 
arătăm lumii și o față frumoasă prin artă, prin cultură, 
prin muzică care să se vadă că provine din România. Din 
păcate sunt foarte multe lucruri, mai ales la ora actuală, 
care ies din România, știri care vin din România care 
nu arată întotdeauna lucrurile cele mai frumoase din 
România, și noi am vrut să sărbătorim acest Centenar, 
acest an Centenar, să îl sărbătorim prin a arăta și faptul că 
totuși sunt lucruri în România care au valoare globală spun 
eu, o valoare mare. Sunt oameni tineri care își dedică viața 
pentru a crea artă, pentru a face muzică, lucuri care sunt 
foarte frumoase, lucuri de care avem foarte multă nevoie 
în lume, ca să avem o balanță între ceea ce e frumos, și 
ce e estetic și care e realitatea – să spunem așa.  Și atunci 
gândind în acest fel, am stabilit să facem un turneu în 
Statele Unite. Între timp, prietenul meu foarte bun Wynton 
Marsalis din New York ne-a invitat să cântăm cu el și jazz, 
la Lincoln Center Orchestra, concerte pe care le-am avut 
ieri și alaltăieri în New York. A fost o colaborare inedită. E 
prima dată când o Orchestră Simfonică din România vine 

în turneu în Statele Unite. Prima dată!

RD: Numele Orchestrei este unul extraordinar: Orchestra 
Națională Simfonică a României!

CM: Da, este Orchestra Națională Simfonică a României, 
care s-a născut în urmă cu 10 ani, ca o orchestră de tineret, 
adică ca o orchestră într-un plan educativ care să învețe 
tinerii muzicieni, să le dea o oportunitate și să îi învețe să 
cânte împreună într-o orchestră. Ei bine, după 10 ani, cei 
tineri au absolvit. Tot tineri sunt, pentru că sunt între 20 
și 35 de ani în medie. Au absolvit din acest proiect – ca 
să spun așa – și atunci ei și-au dorit foarte mult să rămână 
totuși împreună, să formeze o orchestră, care să continue să 
cânte împreună. Așa s-a format această orchestră. 

RD: Așadar sunteți familiar cu atitudinea publicului din 
Statele Unite – mai devreme ați menționat că publicul din 
această seară a fost mai cald, e oare din cauza publicului 
român care a fost în sală, sau cum priviți acest aspect?

CM: Eu cred că oamenii răspund în general  - și peste tot unde 
am fost am avut aceeași experiență – așadar răspund foarte 
mult acestei energii tinerești care vine de pe scenă. Acești 
tineri, care e foarte clar ca își doresc foarte mult să fi e pe 
scenă, dau tot ceea ce au, cu un zâmbet pe buze, cu o energie 
intoxicantă – să spun așa, iar atunci publicul răspunde la fel. 

RD: Deci atunci dacă locuiți în Philadelphia înseamnă că 
mergeți acasă deseori?

CM: Da, mă duc în România cam o dată pe lună.

RD: E difi cil sa organizați un asemenea turneu cum faceți 
în aceste zile? Cum funcționează acest lucru?

CM: Da, este foarte difi cil, în primul și primul rând pentru 
că absolut totul trebuie sa fi e fi nanțat. Costurile sunt enorme 
pentru un astfel de turneu dar am avut sprijin și din partea 
Institutului Cultural și din New York și din partea Ministerului 
Culturii din România. Deci foarte mult suport am avut.

RD: Le mulțumim.

CM: Da, multe mulțumiri. Acesta este cel mai greu lucru 
la ora actuală, că nu se pune atât de mare accent pe artă, pe 
cultură și atunci din punctul meu de vedere o viață plină 
de muzică, de artă, de cultură este o viață mai frumoasă. 
De fapt se caută frumusețea în absolut tot altundeva dar se 
uită esența faptul că totuși muzica este prima limbă pe care 
noi am vorbit-o ca oameni, prin care noi am comunicat și 
este limba cea mai ușoară prin care putem să comunicăm 
un sentiment și o esență a unui sentiment care ne leagă. 
Și ar trebui acest lucru aprofundat ca să găsim o fântână a 
fericirii sau a frumuseții. 

RD: Foarte frumos spus.

Faceți parte dintr-o familie cu 10 copii. Am înțeles că 
fi ecare dintre frații dumnevoastră cântă la un instrument 
sau are un talent în domeniu. Chiar dumnevoastră cântați 

la vioară  Am înțeles corect?

CM: Da!

RD: Cum ați ales să fi ți dirijor în loc să fi ți violonist?

CM: Cu dirijatul eu spun că este puțin diferit. Nu cred 
că am ales eu atât de mult dirijatul cât m-a ales dirijatul 
pe mine în sensul că, faptul că, cântând la vioară a fost o 
progresie naturală în care am cântat ca și concert maestru 
foarte mult, ceea ce m-am pus foarte mult în poziția de 
a conduce o orchestră. Iar apoi mi-a plăcut foarte mult 
ideea de a aduna sau a strânge ideile fi ecărui muzician de 
pe scenă și a crea o unitate comună prin care să putem 
comunica același lucru. Asta m-a pasionat întotdeauna 
și psihologic vorbind, ideea de a găsi un numitor comun 
într-un grup de oameni în care fi ecare au idei personale, 
individuale. Și acum îmi place ideea nu numai de a 
face muzică ci și faptul de a crea artă și de a comunica 
cu oamenii care sunt pe scenă dar și cu cei care ascultă 
concertul că să putem ajunge la un numitor comun.

RD: Deoarece fi ecare din familia dumneavoastră este 
pasionat de muzica și cântă, de unde această pasiune în 
familie pentru muzică?

CM: Părinții mei au fost pasionați de muzică. Din părinți, 
din bunici, întotdeauna muzica a fost foarte importantă 
în viața familiei noastre și părinții și-au dorit să aibă 
copii care să cânte la instrumente și de mici toți am fost 
dați la școala de muzică, unii am continuat tot cu muzica 
iar într-un fi nal nu toți fac din muzica o profesie, dar o 
mare parte din noi profesăm. 
Cred că muzica clasică nu va muri niciodată. Motivul 
pentru care cred acest lucru este că diferența, pentru mine, 
dintre artă și divertisment este esența pe care o găsim în 
spatele artei. Muzica clasică are o esență la bază prin ceea 
ce comunică și care are o valoare infi nită. Și spun acest 
lucru din cauza că așa cum spuneam mai devreme, prima 
formă prin care am comunicat a fost prin muzică. Când 
voiam să ne exprimăm, să căutăm să ne conectăm cu un 
univers mai larg, cu o religie, totul se făcea prin muzică, 
prin dans, prin rituri și ritualuri în care absolut totul se 
făcea prin muzică. Ceea ce ne conecta pe toți împreună, 
ceea ce ne conecta cu un Univers sau cu Dumnezeu mai 
mare ca noi, era prin muzică. Iar această esență a rămas 
pură în muzica clasică, care nu e aceeași esență care 
o găsim în muzica de divertisment. Iar de aceea pentru 
mine muzica clasică nu v-a muri niciodată. Pentru că dacă 
moare nu mai existăm noi ca oameni, pentru că e ceea ce 
ne defi nește. Deci esența comunicării noastre este ceea ne 
defi nește față de animale și atunci cu cât vom exista noi cu 
atât această esență pe care noi o transmitem prin muzică 
va continua să existe.

RD: Vă mulțumim!

Foto și transcriere text Adina Dragomir

În dialog cu dirijorul Orchestrei Naționale a României Cristian Măcelaru
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Atunci când vine vorba să scrii despre lucruri spirituale 
este foarte important să te documentezi, să ştii să 
comunici şi să ai idei creative. În felul acesta, relaţia 
dintre autor şi cititor este mult îmbunătăţită şi ambii au 
în egală măsură benefi cii: primul se bucură de roadele 
muncii sale, cel de al doilea de oportunitatea de a-şi 
îmbogăţi cunoştinţele, de a se dezvolta în ceea ce priveşte 
sufl etul şi intelectul. Cristian Barbosu, scriitor talentat, 
cu o bogată practică în ale condeiului, cu o evidentă 
înclinaţie religioasă, dar şi artistică, izbuteşte cu succes 
acest lucru în cărţile sale. Autorul este pastorul bisericii 
“Harvest Metanoia” din Arad şi autorul volumelor „Ce 
vrea Dumnezeu să ştiu despre viaţa de familie”, „Cele 
zece porunci”, „Habacuc”, “Cele şapte păcate cardinale” 
şi  “Obstacole în calea credinţei” (o abordare expozitivă 
şi apologetică a Evangheliei după Luca). Cristian este 
căsătorit cu Anne, originară din Franţa. Împreună au trei 
fete, Fiona (16), Tara (12) şi Eden (2 ani). 

„Habacuc şi Dumnezeu îţi vor deveni prieteni”
 
Nu este simplu să vorbeşti despre profetul Habacuc. 
Mai întâi, fi indcă modul în care este scrisă această carte 
a profetului Habacuc nu este unul atractiv. Iar pe de altă 
parte, fi indcă subiectul şi întrebările pe care le ridică 

“Habacuc”- Dincolo de crez şi credinţă, într-o carte de Cristian Barbosu 

profetul Habacuc nu se lasă decodifi cate cu uşurinţă. 
Pentru a avea o elementară înţelegere a acestei cărţi, este 
necesară o anumită experienţă spirituală în studiul Bibliei, 
dar deopotrivă şi o înclinare pastorală din partea celui 
doritor să cunoască mesajul lui Dumnezeu din cartea 
profetului Habacuc.  Îmbinând în mod fericit experienţa sa 
spirituală cu talentul pastoral, Cristian Barbosu izbuteşte în 
„Habacuc”,  să fi e atât cărturarul aplecat asupra sulurilor 
sfi nte, cât şi un îndrumător sufl etesc pe calea credinţei. Şi 
nu întâmplător, Cristian Barbosu chiar reuşeşte să extragă 
un mesaj viu, sensibil şi aplicabil fi ecărui cititor. Chiar de 
la început, suntem întâmpinaţi cu următoarele cuvinte: 
„Dincolo de un studiu exegetic, aspectul aplicativ, practic 
şi personal prevalează, iar Habacuc  şi Dumnezeu îţi vor 
deveni prieteni, identifi cându-se cu tine şi problemele 
tale şi ajutându-te să treci cu bine prin ele. Este o carte 
pentru minte, pentru inimă, mai ales pentru inimi zdrobite 
şi frământate, dar şi pentru credinţa zbuciumată a multora 
dintre noi.”

„Doamne, unde sunt dragostea şi dreptatea Ta?” 

De fapt, această carte reuneşte mai multe mesaje predicate 
de către autor, fapt pentru care putem spune că atunci când 
o citim, nu facem altceva decât să îl ascultăm pe Cristian 
Barbosu predicându-ne adevărul din Sfi ntele Scripturi. 
Ca formulă de prezentare, volumul este structurat în patru 
capitole, fi ecare conturând o anumită problematică. Astfel, 
primul capitol are un titlu tulburător prin semnifi caţia sa: 
„Doamne, unde sunt dragostea şi dreptatea Ta?” Mai 
departe, următorul titlu de capitol este la fel de provocator: 
„Lasă Dumnezeu păcatul nepedepsit?” Iar după aceea, se 
pune întrebarea: „Doamne, mai am şanse de scăpare?”, 
fi nalul fi ind „Habacuc – credinţa”. Cu alte cuvinte, avem 
un parcurs spiritual, un itinerariu în urma căruia suntem 
conduşi de la îndoială şi disperare la o credinţă fermă şi 
neclintită în Dumnezeu.

„O relaţie cu Divinul”

Ca de fi ecare dată, Cristian Barbosu nu se limitează doar 
la citirea şi interpretarea directă a Bibliei, ci adaugă o 
bibliografi e consistentă, ce i-a fost de folos în înţelegerea 
mesajului cărţii profetului Habacuc. Acest lucru este 
deosebit de important atunci când studiem Sfânta 
Scriptură, pentru că putem să aprofundăm mai bine 
mesajul sfânt, dintr-o perspectivă mai largă, ce presupune 
obligatoriu, contribuţia unor lucrări de referinţă. În ceea ce 
priveşte maniera de prezentare, putem remarca modul în 
care autorul ştie să facă de fi ecare dată câte o introducere 
atractivă, care captează atenţia şi ne dă încredere asupra 
tratării ulterioare a subiectului. „Umblarea omului cu 

Dumnezeu implică mai mult decât un simplu crez 
sau o tradiţie, implică o relaţie cu Divinul, şi nu una 
platonică, nominală, nici măcar rituală, ci implică o 
relaţie vie, activă cu Isus, dincolo de religie, dincolo 
de rutină.”

„Dumnezeu are o perspectivă diferită de a 
noastră”

De asemenea, pe parcursul prezentărilor pe care le 
face, autorul trimite la propria sa experienţă, ceea ce 
dă o notă de autenticitate studiului teologic. Suntem 
astfel, familiarizaţi cu evenimente cheie din viaţa sa, 
care l-au determinat într-un fel sau altul să înţeleagă la 
modul practic mesajul cărţii profetului Habacuc. „Este 
extraordinar modul în care lucrează Dumnezeu. Când 
nici nu mă aşteptam, în cele mai bizare şi contrare 
locuri, prin oamenii cei mai ciudaţi, El a acţionat cu 
ani înainte de a reuşi eu să înţeleg ceva. De ce? Fiindcă 
Dumnezeu are o perspectivă diferită de a noastră.”

„Un Dumnezeu drept, sfânt şi iubitor”

Drama profetului Habacuc este de fapt, şi drama 
noastră, atunci când nu înţelegem ce vrea Dumnezeu 
să realizeze cu noi şi cu viaţa noastră: „Habacuc era 
debusolat, şocat şi copleşit. Nu putea împăca atributele 
lui Dumnezeu, drept, sfânt şi iubitor, cu realităţile pe 
care le vedea în jurul său. Ceea ce vedea nu se potrivea 
cu ceea ce credea, cu ceea ce ştia despre Dumnezeu.”

„Dumnezeu este prezent oriunde şi oricând”

Dar trecând dincolo de această disperare, profetul 
Habacuc ajunge în urma unei experienţe revelatoare, 
să înţeleagă relaţia cu Dumnezeu dintr-o perspectivă 
diferită, făcând tranziţia de la tristeţe la bucurie. 
„Bucuria în încercare pare un concept anormal pentru 
omul fi resc, omul care nu poate înţelege cum de un 
credincios adevărat poate să stea liniştit în mijlocul 
furtunii. Aici nu este vorba despre fanatism, ci despre 
credinţa că Dumnezeu este prezent oriunde şi oricând. 
El vede totul, ştie totul şi este interesat de fi ecare 
dintre noi, fi indcă ne iubeşte.” Marea diferenţă este 
conferită de trecerea la o relaţie vie cu Dumnezeu, care 
se concretizează într-o experienţă plină de viaţă, de 
bucurie şi împlinire, indiferent de încercare.

Octavian D. Curpaş
Phoenix, Arizona
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“You can’t put a limit on anything. The more you 
dream, the farther you get.” ~     

                                                                                                       Michael Phelps      

I’ve got some happy news that will rev up your 
workout routine: the moment you head out on your run, 
launch into your Spinning class, or start your Pilates session, 
the benefi ts of exercise kick in…if you are looking for an 
extra adrenaline shot, my friend and today’s guest, Adriana 
Rechesan, Owner of Fitness Instructor at Collins Hill Boot 
Camp has a very interesting challenge to all my readers!

Mara Circiu: Thank you, Adriana, for accepting my 
interview request, please introduce yourself to our 
readers...
Adriana Rechesan: My name is Adriana, I am 34 years old. 
I came from Romania a little while ago, less than four years 
with a very ambitious dream, and today I am happy to say 
that I live that dream!
Mara Circiu: Dear Adriana, you are looking better 
than ever...what is the secret? Could it be...WORKING 
OUT?
Adriana Rechesan: I have to say that looking 
good on the outside, has to start from the inside. 
We have to WANT to look good and be healthy!
Mara Circiu: Were you always athletic, were you a 
professional athlete?
Adriana Rechesan: I was into sports since I was 6-7 years 
old. I used to do all kind of sports...started with Judo, 
Tennis, Martial Arts, Roller Skating, Swimming, and I was 
in the GYM since I was 12 years old. I wanted to become 

Life in the fast lane,
Interview with Adriana Rechesan, Owner of Collins Hill Boot Camp

         by Mara Circiu,  Atlanta, Georgia

a body-builder but my dad did not agree with it... 
Mara Circiu: At what point did you know that you 
wanted to become a certifi ed fi tness instructor?
Adriana Rechesan: It happened probably 6-7 years ago 
when I had a great example in my home town. He was 
my inspiration. He is not just a coach. He actually cares 
about his clients. And of course I do, too. Sometimes is 
even painful because I’m really attached to my clients and 
it hurts when they don’t do what they are supposed to do. 
Mara Circiu: Where did you obtain your 
certifi cation?
Adriana Rechesan: I obtained my certifi cations last year 
and trained every single day since. A degree means nothing 
if you are not out there, working hard, proving your 
dedication and backing your words with action!
Mara Circiu: Your passion lead you to a new business 
endeavor, I am more than happy to inform our readers 
that you recently started a new Fitness Studio…please 
tell us about Collins Hill Boot Camp.
Adriana Rechesan: Collins Hill FIT BODY BOOT CAMP 
is a franchise designed for super busy people who are 
looking for a quick workout with quick results. 
Our workouts are for 30 min and we deliver HIIT workouts 
(High Intensity Interval Training).
We do modify our workouts for every single client. We 
do understand that in our Boot Camp, most of our clients 
have joint problems so we need to constantly make sure 
that they are safe. We all have different fi tness levels and 
everybody needs to start from somewhere.
Our program and memberships are design to make it super 
easy for you, that way, when you come to our classes you 
do not have to think of anything. I will always get down 

on the fl oor with my clients and push as much as they do 
and i will always motivate them not to stop. Included in the 
membership we offer :
-Unlimited Classes; -Personal Training; -Nutrition; -Meal 
Plans; -We take measurements; -Before and after pictures; 
-You get access to our private FB Member page; -We 
monitor you twice a month to make sure you get you’re 
results; -We call you or text you if you don’t show up 
Mara Circiu: Who is the athlete that inspires you the 
most?
Adriana Rechesan: The Rock, I admire his determination 
and discipline!
Mara Circiu: I see a great correlation between life 
and fi tness, all the people that I know that work out 
diligently seem to be happier…what is your motto?
Adriana Rechesan: We don’t live to EAT. We EAT to live! 
Mara Circiu:  When you don’t exercise, what do you 
do? What are your hobbies, preferences?
Adriana Rechesan: I love motorcycles. I have 2 
motorcycles. One of them is designed just for riding on the 
street but the other one is a race motorcycle. I love riding! 
I’M in love with all sports. I love going to the beach. I 
love cruises! I’m a very active person. You can’t keep me 
in one place. I always have to do something that makes 
me happy. And of course I’m in love with cartoons:)
Mara Circiu: What are your thoughts, and of 
course, your fi tness invitation (or challenge!!) for our 
readers...?  
Adriana Rechesan: I am launching a promotion today and I 
invite you all to join me.
Long story short, intentionally I gained a lot of pounds during 
this winter holidays, to show my clients that I understand 
their struggle. I gained 16 pounds in 19 days so now I have 
to lose weight with them.  I am running a challenge with 
my actual clients which is for 2 intense weeks and the prize 
is a 8 Days Trip to Mexico for 2 people. Only my clients 
wore aloud to join.
But for new members the challenge is for 6 weeks and the 
prize is a trip for 2 in Las Vegas.
New clients need 1-2 weeks to adjust to the boot camp 
so we fi gured 6 weeks is perfect for them to lose a lot of 
weight.
The challenge will include everything they need to 
succeed.
-Unlimited Training; -Personal Trainer;  -Nutrition; -6 
Weeks Meal Plan; -Measurements; -Before and After 
Pictures; -Monitoring
On top of this we do offer 3 Days for FREE for you guys to 
come and try our workouts before you decide to join.  Hope 
to see you soon!!!
Best of luck, Adriana, and if you are interested to fi nd 
out more about Collins Hill FIT BODY BOOT CAMP, 
please contact them at 678.800.8199, or via email at 
adriana@collinshillbbc.com

mailto:adriana@collinshillbbc.com
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VA URMA

de Preot Aurel Sas, Las Vegas

„Şi aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El şi v-o vestim: că Dumnezeu 
este lumină şi nici un întuneric nu este întru El” (1 Ioan 1, 5) 

 Așa revelează Scriptura de mai sus tuturor generațiilor: „…că Dumnezeu este 
lumină şi nici un întuneric nu este întru El” (1 Ioan 1, 5). Iar această revelație mare o 
descoperă oamenilor însuși Duhul Sfânt prin Sf. Ap. și Evanghelist Ioan, zicând: „Şi 
aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El (Hristos) şi v-o vestim: că Dumnezeu 
este lumină şi nici un întuneric nu este întru El” (1 Ioan 1, 5). Astfel, din această 
Scriptură afl ăm că, „…Dumnezeu este lumină…” (1 Ioan 1, 5), și acesta este unul din 
marile și multele nume ale lui Dumnezeu, așa precum am afl at în tema anterioară. Iar 
alte Scripturi Îl revelează pe Dumnezeu că este iubire (1 Ioan 4, 8), apoi că este Duh, 
iar această revelație a făcut-o generațiilor la fel Fiul lui Dumnezeu, când a zis: „Duh 
este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în duh şi în adevăr” (Ioan 4, 
24). Că Dumnezeu este lumină o descoperă și Scriptura următoare, când prezință despre 
Împărăția Cerurilor: „Şi noapte nu va mai fi ; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de 
lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi  lor lumină şi vor împărăţi în vecii 
vecilor” (Apoc. 22, 5).

Iar Sf. Părinți, care s-au ridicat la vederea luminii dumnezeiești prin viața lor 
trăită în Hristos (Fapte 17, 28), ca Sf. Simeon Noul Teolog, ne prezintă lumina divină 
pe care au văzut-o astfel: „Compară lumina soarelui cu lumina unui sfeșnic. Așa este 
lumina întreit ipostatică, de negrăit, neapus, neapropiat, mai presus de toată întelegerea, 
de tot cuvântul și de toată lumina” (Sf. Simeon Noul Teolog, Et. 1, 12, 387-596, Cartea 
în lumina lui Hristos, de Arhiep. Vasili Krivoșein, Editura Instit. Biblic și de Misiune a 
BOR, București -  2005, p.182). Tot de la Sf. Simeon Noul Teolog, care a văzut lumina 
dumnezeiască, descoperă că Dumnezeu este o singură lumină în Trei Străluciri: Tatăl și 
Fiul și Sfântul Duhul.

Astfel, pornim la un drum mare și tanic în această temă a scrie și a vorbi de 
Dumnezeu, Cel cu multe nume cum este „lumină întreit ipostatică, de negrăit, nespus, 
neapropiat, mai presus de toată înțelegerea, de tot cuvântul și de toată lumina”, și așa 
fi ind, „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul (Iisus) cel Unul-Născut, Care 
este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (Ioan 1, 18). Așa, pe această cale tainică 
este nevoie de credință și de iubirea lui Dumnezeu, atât ca să poată cineva să scrie o 
astfel de temă,  cât și cititorilor ca să poată înțelege. Deci, numai Fiul lui Dumnezeu, 
Iisus Hristos, născut din Tatăl, L-a vazut și Îl vede pe Dumneze Tatăl permanent, pentru 
că este de o fi ință cu El și este a doua Persoană în Dumnezeu, în Sfânta Treime: Tatăl și 
Fiul și Sfântul Duh, Treimea cea de o fi ință, de viață făcătoare și nedespărțită. 

Iar referitor la Iisus Hristos că, este Fiul lui Dumnezeu, ne revelează Scripturile 
din partea psalmistului, zicând: „…Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut!” (Psalm 
2, 7). „Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: “Fiul Meu eşti Tu, Eu 
astăzi Te-am născut”; şi iarăşi: “Eu Îi voi fi  Lui Tată şi El Îmi va fi  Mie Fiu”?” (Evrei 
1, 5). Dumnezeu Tatăl naște pe Fiul (Psalm 2, 7; Evrei 1, 5), și purcede pe Duhul Sfânt 
(Ioan 15, 26), mai înainte de toți veci și fără de început și fără de sfârșit, din veci și 
până în veci. Astfel Dumnezeu, este unul în Preasfi ntă Treimie: Tatăl și Fiul și Duhul 
Sfânt. Iar Lumina Sfi ntei Treimi este una și unică, fără de început și fără de sfârșit și 
nercreată, Care izvorăște din Dumnezeu, Care este lumină (1 Ioan 1, 5),  în revelarea 
Scripturii: „Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină” (Psalm 
35, 9). Despre dogma Sfi ntei Treimi o să afl ăm pe parcursul temei mai detailat, iar 
acum, pentru plecare la drum, am lăsat doar ceva introductiv.

Lumina dumnezeiască, în cadrul Bisericii Ortodoxe, constituie un mesaj de 
mare importanță și actualitate pentru toți oamenii și pentru toată lumea modernă de azi 
sub întunericul păcatului, mai ales, fi indcă numai contecarea, prin credință, rugăciune 
și urmarea legilor morale, la lumina dumnezeiască prin viața în Hristos (Fapte 17, 28), 
întru iluminarea lui Dumnezeu, Care este lumină (1 Ioan 1, 5), pot scăpa generațiile 
vremii de sub moartea spirituală în întunericul fărădelegilor de tot felul. Dezastrele din 
univers sunt urmarea trăirii în întunericul păcatelor, iar crizele economice sunt rezultatul 
crizelor morale, în urma încălcării poruncilor lui Dumnezeu care sunt mântuirea omului, 
iar salvarea din cize și dezastre este prin conectarea la lumina Dumneƶeiască, în urma 
întoarcerii la credința în Dumnezeu, prin Sfânta Taină a Pocăinței, ca fi ul cel rătăcit 
(Luca 15, 11-32). 

Poruncile lui Dumnezeu pentru generații, nu sunt date de Dumnezeu ca să fi e 
o greutate, ci ca să înțelegem că ele sunt în asemănare ca legile din Statele popoarelor 
după care oamenii să poată trăi în pace și să dobândească cele necesare vieții, așa sunt 
Poruncile sau Legile lui Dumnezeu pentru oameni ca să-i ajute la mântuire. Ferindu-
se de păcate să ajungă la unirea cu lumina divină, devenind „…fi i ai luminii” (Efes. 
5, 8), spre dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. Sf. Părinți și în special Sf. Grigore 
Palama, ne va lămuri în vederea luminii dumnezeiești, care este unul dintre numele 
lui Dumnezeu, despre care zice încă de la început că, lumina dumnezeiască trebuie 
înțeleasă întotdeauna ca o manifestare personală a lui Dumnezeu cel personal. 

Iar la aceasta trebuie să ținem cont de distincția între lumina dumnezeiască și 
esența fi inței dumnezeiești. Pe Dumnezeu numai Fiul poate să-L vadă, precum am afl at 
mai sus, fi indcă este de o fi ință cu Tatăl și de o esență sau natură divină cu Tatăl și cu 
Duhul Sfânt, iar cei dintre Sfi nți care s-au ridicat la vederea lui Dumnezeu ca lumină, 
sunt cei curați cu inima, în prezentarea Mântuitorului: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că 
aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8), care au văzut pe Dumnezeu prin energiile 
Sale necreate ce izvorăsc și iradiază din El spre viața lumi, ca lumină a vieții (Ioan 8, 
12), și nu pe Dumnezeu în esența sau natura Sa. 

În Dumnezeu există o întreită distincţie, dar nu o separare între 
Persoana Dumnezeiască și fi inţă

Teologia despre fi inţa lui Dumnezeu şi energiile Sale necreate este de o importanță 
capitală în Biserica Ortodoxă. Învățătura energiilor necreate a fost numită și teologia 
harului în Biserica Ortodoxă de Răsărit. Părintele profesor Dumitru Stăniloae, plecând 
de la doctrina Sf. Grigorie Palama, prezintă clar în scrierile sale despre distincţia reală, 
dar nu separare, între fi inţa dumnezeiască și absolut incognoscibilă şi neîmpărtăşibilă 
şi puterile sau energiile dumnezeieşti necreate care stau la baza teologiei. Sf. Grigorie 
Palama, în această direcție a afi rmat că cognoscibil și incognoscibil, comprehensibil și 
incomprehensibil îşi au temeiul în Dumnezeu. 

Astfel în secolul al XIV-lea, sinoadele au precizat într-un mod luminos existenţa 
în Dumnezeu a fi inței, incognoscibilă şi inaccesibilă şi a energiilor cognoscibile şi 
accesibile vederii creștinilor cu viață duhovnicească pe o treaptă înaltă a vieții în Hristos, 
în care trăim, ne mișcăm și suntem (Fapte 17, 28), trăind „…după legea duhului vieții 
în Hristos Iisus (care) m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii” (Rom. 8, 2). Așa, 
s-au așezat bazele dogmatice ale cunoaşterii și experierii lui Dumnezeu prin trăirea 
vieții în Hristos, întru iluminarea Duhului Sfânt, cu rugăciunea curată şi s-a rezolvat 
astfel contradicția aparentă insolubilă în adevărul că, Dumnezeu este şi cognoscibil şi 
incognoscibil, fără ca aceste două însuşiri ale Sale să se excludă una pe alta.

 Distincția între fi ința divină și energiile divine

În Dumnezeu există, așa cum am afl at mai sus, o întreită distincţie, dar nu o 
separare între Persoană, fi inţă şi energie sau lucrări, dar pe primul plan este Persoana lui 
Dumnezeu ca deţinătoare a fi inţei şi energiilor. În vederea Sf. Grigore Palama, nici nu se 
poate vorbi despre fi inţa dumnezeiască și despre harul, sau lucrarea, sau lumina divină 
fără a înțelege şi Persoana unică a lui Dumnezeu sau Persoanele Sfi ntei Treimi care sunt 
una și care le deţin, iar acestea fi ind și subiecte ale lucrărilor, luminii, sau harului. Iar când 
vorbim sau scriem de Persoanele Dumnezeiești, se subânțelege că vorbim întotdeauna şi 
de fi inţă şi de energiile dumnezeiești, cum zice Sf. Grigore Palama că: „Dumnezeu este 
numit lumină nu după esenţa Sa, ci după energia Sa” (Contra lui Achindin, P. G. CL, 
col. 823). Nimnei nu poate ajunge să vadă sau să cunoască esența sau  natura fi inței lui 
Dumnezeu, decât numai Fiul, Care este în sânul Tatălui, în descoperirea prin cuvintele 
Sale: „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în 
sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (Ioan 1, 18)

În Dumnezeu există fi inţa, lucrarea şi Ipostasurile sau Persoanele Dumnezeiești. 
Iar această distincţie nu aduce în Dumnezeu o separare, cum ziceau potrivnicii Sfântului 
Grigorie Palama. Fără această distincţie între fi inţa dumnezeiască şi energiile divine 
necreate, care izvorăsc sau iradiază în afară din Dumnezeu, nici nu poate fi  abordat 
raportul omului cu Dumnezeu, fără a cădea în panteism. Ori,  cum au zis teologii 
Bisericii Ortodoxe, fără a-L despărţi pe om de Dumnezeu, printr-o prăpastie de netrecut, 
omul şi Dumnezeu rămân două existenţe, în care fi ința umană creată se împărtășește din 
energiile divine necreate ca să aibă viață în ea (Ioan 6, 53).

Sf. Grigorie Palama, în secolul al XIV-lea, a apărat învățătura ortodoxă de 
atacurile teologilor și fi losofi lor apuseni scolastici, care îl aveau în frunte pe călugărul 
Varlaam din Calabria, Achindin și Nichifor Gregoras şi a fost dogmatizată în sinoade ca 
învăţătură a energiilor Dumnezeiști necreate, care izvorăsc sau iradiază din Dumnezeu, 
izvorul a toate (psalm 35, 9), spre împărtăşirea credincioşii din ele, fără a se înţelege 
prin această comuniune că, ei se împărtăşesc de fi inţa divină care rămâne inaccesibilă 
oricărei creaturi. Distincţia între esenţă și energiile divine nu afectează simplitatea 
dumnezeiască, care ține mai mult de vorbirea omenească decât de revelație (Sf. Maxim 
Mărturisitorul, Răspunsurile către Talasie cap. 61, Ed. Harisma, p. 347), ci va fi  un mod 
de a ţine în echilibru transcendenţa lui Dumnezeu spre lume, ca să aibă viață în ea (Ioan 
6, 53), excluzând panteismul şi susţinând în acelaşi timp realitatea directă a comuniunii 
personale a omului credincios cu Dumnezeu.

TRILOGIA LUMINII SFINTEI TREIMI ÎN TREI STRĂLUCIRI
VOL. I, DUMNEZEU-TATĂL ESTE LUMINĂ 

DUMNEZEU ESTE LUMINĂ, 
CARE SE ARATĂ PRIN ENERGIILE SALE NECREATE, CA LUMINA  (1) 
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(continuare  din pagina 10)

Marele maestru al mistifi cărilor 

 (continuare din noiembrie 2018)

MÂNA CEA BUNĂ A DUMNEZEULUI MEU (2)
“ și le-am istorisit  cum mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine, și ce cuvinte îmi spusese împăratul.” Neemia 2:18

   B.  “BINECUVÂNTĂRI” PRIMITE PRIN MÂNA LUI DUMNEZEU 

5. SIGURANȚA - ÎNCREDERE 
          
 Ce oare ne-a determinat să mergem înainte pe calea Domnului atunci când 
societatea era atât de împotrivitoare? Sunt sigur că fi ecare vom spune același termen: 
siguranță, că El (Dumnezeu) era cu noi. Siguranța că încrederea noastră în EL nu era oarbă 
așa cum ne spuneau profesorii sau unii dintre colegi.
 “Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit în Legea lui Moise, dată 
de Domnul, Dumnezeul lui Israel…. și, fi indcă mâna Domnului, Dumnezeului său, era 
peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse.” (Ezra 7:6).
 Expresia des folosită de noi “Cu Dumnezeu nimic nu e imposibil” a fost dovedită 
și în viața noastră ca și în viața lui Ezra.  Ezra se încredea în Dumnezeu și aceasta îi dădea 
încredere, siguranță ca va putea duce la bun sfârșit ceea ce Dumnezeu a planifi cat prin el.
“și, fi indcă” – sau “pentru că “ sau “ca urmare a faptului că”  expresia aceasta spune 
de la sine atât de mult. Si acum uitându-ne la întreaga frază, putem să vedem întreaga 
perspectivă:
și, fi indcă mâna Domnului, Dumnezeului său, era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse.” 
(Ezra 7:6).
 Ezra a avut succes în acțiunea întreprinsă de el, pentru că: “mâna Domnului, 
Dumnezeului său, era peste el”.

6. DISCIPLINĂ:
             
 David, acest om după inima lui Dumnezeu, a fost un om extraordinar din punct de 
vedere militar, dar cu greșeli ca și noi. Totuși, nici atunci când David a păcătuit, Dumnezeu 
nu l-a abandonat ci l-a corectat prin disciplinare. Dar să-l lăsăm pe el să ne spună durerea 
lui…
“Căci zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul 
de seceta verii.” Psalmi 32: 4-5
”Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi sgura, cum o topește leșia, toate părticelele 
de plumb le voi depărta din tine.” Is.1:25
 “Mâna” lui Dumnezeu este și o mână care “apasă” care se poate “întinde împotriva 
mea”. Așa cum un părinte adevărat este acela ce “nu cruță nuiaua” ci o folosește, tot așa 
și Dumnezeul care ne iubește ne-a corectat de multe ori în acești ani. Această disciplinare 
a fost fi e prin boală, sau prin colegi necredincioși ce ne făceau viața amară.  Menționez un 
alt verset  al lui David:“toiagul și nuiau ta mă mângăie” Psalm 23
 Acum, după ce încercarea a trecut (dacă a trecut),  recunoaștem că toate acele 
lovituri de “nuia” au fost cu un scop precis. Acela de a ne face tot mai plăcuți Lui și nu 
cred că “procesul” disciplinării noastre s-a terminat. Sunt multe, prea multe, de schimbat 
în noi, Schimbările sunt necesare până când vom semăna întrutotul cu Domnul Isus.

7. AJUTOR NEMIJLOCIT, CONCRECT PENTRU SITUAȚII DATE.
         
 Am citit recent o informație despre renumitul scriitor, Alex Haley, autorul romanului 
“Rădăcini”. Acesta avea în biroul lui de lucru un tablou ciudat. Tablou era de fapt pictura unei 
broaște testoase „cocoțată“ pe stâlpul unui gard. Nu puțini vizitatori de-ai renumitului autor, 
îl întrebau ce caută “ciudățenia” de pictură agățată în biroul lui? La care el răspundea 
în felul următor: „De fi ecare dată când scriu ceva deosebit, totdeauna când îmi citesc 
lucrările și gândurile scrise și cred că ele sunt minunate (extrordinare) și încep să mă 
simt mândru de mine însumi, mă uit la broasca (la țestoasa) de pe gard și îmi aduc 
aminte că ea nu putea să ajungă acolo fără vreun ajutor de la cineva.” 
            Aceasta ar trebui să fi e baza mulțumirii noastre zilnice - o aducere aminte că noi 
suntem aici și acum numai prin și cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceasta se cade sa-I 
mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul Său oferit constant  și cu credincioșie de-a lungul 
acestor ani minunați… Cu toate că pentru mulți dintre noi este clar și de înțeles că suntem 
datori cu toții să mulțumim lui Dumnezeu, totuși, de cele mai multe ori, nu știm cum să o 
facem și pentru ce să o facem (în mod public). 
          Mâna lui Dumnezeu ne-a ajutat să ne facem datoria față de scoală, serviciu: “În 
Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să-i facă să 
împlinească porunca împăratului și a căpeteniilor, după cuvântul Domnului.”  (2 Cronici 
30:12).
“mâna lui Dumnezeu a lucrat” ….“să împlinească porunca împăratului” 

8. ELIBERĂRE (SCĂPĂRE,  SCOATERE)  DIN SITUAȚII DIFICILE, COMPLICATE      
 “căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt./ căci prin mâna Lui 
atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt.”(Exod13:9) sau “Ei sunt robii Tăi și poporul 
Tău, pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare și prin mâna Ta cea tare.”(Neemia 
1:10).
“Moise a zis poporului: “Aduceți-vă aminte de ziua aceasta, când ați ieșit din Egipt, din 
casa robiei; căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo…”(Exod13:3).
 Am putea aminti multe, foarte multe situații difi cile din care Dumnezeu ne-a 
scăpat. Așa după cum am experimentat în viața noastră, Dumnezeu lucrează prin oameni. 
Și de multe ori a lucrat prin oameni necredincioși. 

9. MODELĂRE zi de zi ca să arătăm tot mai mult cu El:
 
 “Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul, și Tu olarul, care ne-ai 
întocmit: suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale.” (Psalm 64:8) sau “Nu pot Eu să fac cu 
voi ca olarul acesta casă a lui Israel? zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, 
așa sunteți voi în mâna Mea, casă a lui Israel!” (Ieremia 18: 6).
               A fi  modelat și transformat este un proces dureros, dar la urmă binecuvântat. În 
acea perioadă modelarea lui Dumnezeu făcută asupra noastră a fost pe mai multe direcții. 

Una a fost personală, în asemănare cu Domnul nostru, 
iar alta a fost aceea de lucrători în via Lui. Și această 
modelare Dumnezeu a făcut-o prin mai multe unelte. 
Câteodată îngăduind să fi m persecutați sau insultați fără 
motiv. Referitor la modelarea ca și lucrători, Dumnezeu a 
făcut-o prin frații sau surorile din biserică.

10. VICTORIEI: 

“Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta (mâna) Ta 
mă sprijinește, și îndurarea Ta mă face mare.” (Psalm 
18:35);
“Domnul întărește pașii omului, când Îi place calea lui” 
“mă face mare” este la urma urmei simbolul 
victoriei câștigate prin și pentru El. Nu cred că e vorba aici de “mare” în sensul 
de noi înșine. Nu, nicidecum. Eul nostru trebuie să moară dacă nu a murit deja. 
”dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. “ 
(Psalm 37:23-24) 
“Sufl etul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijinește.” (Psalm 63:8).
  Dreapta Lui (mâna dreaptă) ne-a sprijinit în toți acești ani și nu ne-a lăsat să 
cădem, ci dimpotrivă ne-a dat atâtea și atâtea victorii.
 Am enumerat doar 10 binecuvântări de care am avut parte. Ele au fost mult mai 
multe. Cu toții știm că cifra 10 simbolizează perfecțiune. Iar singurul care e perfect este 
Dumnezeul nostru. Acum, putem spune, fără nici o reținere, că tot ce am primit în timp de 
la El, a fost necesar pentru formarea noastră nu numai ca și copii ai Săi, ci și ca lucrători 
destoinici în Via Sa.

C. BINECUVÂNTAREA ‘MÂINII” LUI DUMNEZEU.
               
 Așa cum binecuvântările peste noi au venit prin “mâna” lui Dumnezeu  tot așa se 
cade ca noi să „întoarcem” și să binecuvântăm „mâna” prin care noi le-am primit. Când 
spunem “mâna lui Dumnezeu,”  înțelegem de fapt că e vorba de Dumnezeu Însuși.
               Am citit despre un medic misionar în India că a lucrat foarte mulți ani într-o 
regiune a Indiei unde foarte mulți oameni orbeau chiar dacă la naștere vedeau. Doctorul 
acesta a descoperit o metodă de tratare prin ceva operație. Medicul misionar astfel a redat 
vederea la foarte mulți oameni. Este însă consemnat faptul că nici unul dintre acești oameni 
ce își recăpătaseră vederea nu ar fi  spus vreodată cuvântul “mulțumesc”. Și aceasta nu 
pentru că  ar fi  avut o atitudine de  nerecunoștință, ci pentru simplul motiv că acest cuvânt 
“mulțumesc” nu era la ei în vocabular. În schimb aveau un alt cuvânt pe care l-au spus 
doctorului credincios ce le făcuse un așa mare bine. Și de fapt nu era un cuvânt ci un grup 
de cuvinte: “o să-ți spun numele tău” sau “o să povestesc și la alții despre tine”.
               Cum anume să-I mulțumim lui Dumnezeu? Simplu:

Fie mulțumindu-I direct lui Dumnezeu, cum a făcut-o leprosul samaritean ��
Domnului Isus
Fie spunînd (istorisind) la alții ceea ce a făcut El pentru noi��

sau amândouă:  mulțumind și povestind (istorisind).
                Aceasta a făcut și Neemia”- a istorisit : “căci mâna cea bună a Dumnezeului meu 
era peste mine” ( Neemia 2:18).
               A-I mulțumi lui Dumnezeu pentru absolut tot ce a făcut pentru mine și pentru noi toți 
de-a lungul anilor înseamnă, de fapt, să Îl binecuvântăm. Unde am putea fi  noi acuma de 
nu era “mâna cea bună “cu noi în tot timpul? Într-adevăr “mâna cea bună” a Dumnezeului 
nostru a fost peste noi și concluzia simplă vine că noi suntem datori să Îi  mulțumim. Dar 
dacă am fi  avut parte de mai multe suferințe și încercări decât binecuvântări? Am fi  putut 
să-I mulțumim în același mod? (Habacuc 3:17-19).
                Slăvit și Binecuvântat să fi e Dumnezeu Tatăl pentru tot ce a făcut pentru noi și 
o să mai facă în viitor.
 

Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos din Chicago

Aleksandr Iakovlev. Nu a dovedit vreodată compasiune pentru victimele terorii comuniste. 
Nu cred că a citit vreo carte de Soljenițîn, Koestler ori Conquest. Invocarea moralității în 
politică i se părea o probă de infantilism.

Contribuțiile sale politologice, net inferioare celor ale lui Pavel Câmpeanu, se situează 
în zona unui neomarxism anodin, pozitivist, sec, așadar fără o respirație fi losofi că reală. 
Cum spuneam, până în 1989 a sperat în regenerarea sistemului. După aceea, când „marele 
eșec”, cum a numit Zbigniew Brzezinski colapsul comunismului, a devenit de necontestat, 
Brucan s-a adaptat convenabil la noile realități. Inteligent, sardonic și bine informat, a fost 
un aparatcik ideologic, nu un intelectual critic. S-a crezut mai important decât a fost și a 
știut să joace cu viclenie cartea marelui trăgător de sfori. Avea păreri despre orice și poza în 
patriarhul analiștilor politici.

Repet, nu i se poate nega meritul de a fi  fost unul dintre semnatarii „Scrisorii celor șase”. 
Și-a asumat rolul de critic al lui Ceaușescu, ceea ce în perioada aceea, cu un dictator paranoic 
în fruntea țării, nu era puțin lucru. Nu a fost însă niciodată un veritabil apostat. Rolul său în 
Revoluția din decembrie 1989 a fost în cel mai bun caz ambiguu. Poate că singurul său merit 
în acea situație critică a fost că s-a opus tentativelor de regrupare a Securității. Nu a iubit 
democrația liberală. La rândul ei, aceasta nu-i datorează nimic lui Silviu Brucan.

moldova.europalibera.org / 12.02.2019
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VA URMA

 În articolul viitor vom încerca să patrundem mai adânc în taina această dătătoare de placeri 
divine, placeri care nu ne vor duce sub pomul cu fructul oprit, în desbaterea cu șarpele… 

Până atunci, aruncă-ți privirile în jurul tău, bucurăte de susurul si limpezimea izvorului din 
crâng, care este al tău ca să te bucuri de el, bucură-te de miriadele de stele aprinse pentru bucuria ta, 
bucură-te de nemarginirea deschisă pentru tine ca s-o cugeți!...

Sunt ale tale și nu te costă nimic decât mulțumiri.

(continuare  din pagina 6)

Până la fructul oprit

Fragmente din volumul ULTIMUL MIRADOR:
1.
trei vise în această noapte când stafi ile mișcă 
păpușile mele de porțelan vechi de o sută de ani -
giuzel ghiuzel camera mea de la Balcic, respirând 
simplitatea Reginei Maria crini la malul mării lângă
bătrâna turcoaică, eu și dovlecii din grădină diamante 
diademe trandafi ri și mușcate coroana regală chipul alb 
când ajungeam toate trei la gară ca să primim răniții 
aduși de pe front pentru a vedea marea și pescărușii 
uneori, cei vii își vorbeau prin aripile lor, pe jumătate 
retezate, și primeau atingerea Reginei cu frison și 
Doamne ajută, alteori soldații ajungeau morți în vagoanele 
cimitir, având cărțile de rugăciuni înfi pte în caverna rănilor 
și scăldau chipul Reginei lor cu privirea sticloasă
încremenită patrie păianjeni de spaime
sporind anxietatea istoriei și exilul unei inimi de femeie
pe țărm bivolii purtau în coarne norii de furtună – 

a venit apoi chipul Regelui Mihai, cel viu și alungat,
și mi-a vorbit cu toate ridurile lui de resemnare  
maiestate rănită glorie petrecută postum pe sub Arcul de 
Triumf cu liniile lui de forță, joc de simplități ce nu au apucat 
să se închege, să crească și să conducă o națiune, 
chipul Regelui și demna înclinare a celui drept 
pe eșafodul revoluțiilor albatros baudelairian surghiunit 
cu chiot și singur în răstriște, / aripa uriașă nu-l lasă să se miște
tragedia, atunci când primăvara se naște din lacrimi mortuare
iar pruncul mort hoinărește prin atriul de vis  murmurând
după Regele din exil, poporul în exil, patria în destrămare -

în visul scintilând, deodată, Piața Amzei se umple de corăbii 
poeții se întorc legănându-se de la Monte Carlo 
pentru siesta de amiază și cloroform, la etaj 
ofi ciază câțiva îngeri proaspăt scoși din relicvariu
înainte de a-și da sufl etul, Nichita a murmurat 
un testament de călătorie, spațiul când se retrage din timp,
ca o pisică din abur prin burlan, cuvintele “verde rece” 
cu senzorialitatea lor interogativă, oare știți voi de ce?
la plecare trupul e cuprins de un frison însoțit de greață 
și de culoarea verde, lăuta lui Apolo vibrând,
sfi ala războinică, o prezență irepresibilă 
și nicidecum o metaforă, 
la fel cum o buruiană tăcută 
începe să acopere în locul tău 
ochiul oglinzii ce va rămâne deschis 

2. 
sufl etul, dragii mei, se dă greu, e o smulgere din mine 
însămi
a dorinței de a trăi, chiar dacă vă am pe voi, nemernicii, 
drept vecini, pe care trebuie să îi iubesc 
sufi cient de mult încât 
Dumnezeu să nu mă înțepe cu forcepsul angelic 
să nu mă smulgă din ura voastră 
să nu mă arunce drept hrană fi arelor întunericului

- până la ce punct poți rămâne indiferent 
la lumea exterioară?
mă întreabă criticul unei lumi
în care eu mă însingurez
precum o zonă albă 
pe pielea unei mulatre

dar în ultima vreme
arareori întâlnesc oameni 
numai cătușele lor, animale de companie abandonate 
în sala de așteptare - 
noroc că mă împunge curcubeul 
cu corn 
călătoria cu poemul, ca și cea cu trenul, 
jocul cu viața, toate s-au ieftinit 
după ce m-am pensionat 

Angela FURTUNĂ

parte de un fi nal fericit. Noi suntem ascunsi cu Christos in Dumnezeu. Ne mai putem impiedica dar 
Domnul ne sustine si ne ajuta. (Ps. 34:27). 

“El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului şi ne-a adus în Împărăţia Fiului Său iubit“ prin 
care avem rascumpararea si iertarea pacatelor. (Coloseni 1:13).

Care este siguranta noastra? Este Christos Domnul stand inaintea lui Dumnezeu Tatal, avandu-
ne pe noi agatati la centura Sa. El declara: ”Eu le dau viaţă veşnică şi în veac nu vor pieri; şi nimeni nu 
ii va smulge din mâna Mea” (Ioan 10:28).

Uita-te in sus si vezi de cine esti agatat acum.

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

(continuare  din pagina 6)

Să fi i agățat!

NATO pregăteşte măsuri defensive după anularea 
Tratatului Forţelor Nucleare, 

dar nu vor mai fi  aduse arme atomice în Europa

Alianţa Nord-Atlantică pregăteşte măsuri defensive în contextul anulării Tratatului Forţelor Nucleare 
Intermediare (INF), afi rmă secretarul general, Jens Stoltenberg, oferind asigurări că nu vor fi  aduse 
arme atomice suplimentare în Europa, deşi Rusia consolidează arsenalul balistic neconvenţional.

“Toate măsurile pe care le vom lua vor fi  coordonate, moderate şi defensive; nu intenţionăm să 
amplasăm noi sisteme terestre de rachete nucleare în Europa”, a precizat Jens Stoltenberg în cadrul 
unei conferinţe de presă organizate la Bruxelles înainte de o reuniune NATO.

“Rusia continuă să dezvolte şi să instaleze rachete SSC-8. Ştim cu toţii că un tratat care este respectat 
de o singură parte nu ne poate ţine în siguranţă”, a subliniat secretarul general NATO.

“Desfăşurăm acţiuni de planifi care în diverse domenii, inclusiv la nivel militar. Comandanţii noştri 
analizează o serie de opţiuni referitoare la modul în care trebuie să reacţionăm la faptul că Rusia 
amplasează mai multe rachete nucleare în Europa”, a subliniat Stoltenberg, potrivit NBC News.

Preşedintele Donald Trump a anunţat că Statele Unite se vor retrage din Tratatul Forţelor Nucleare 
Intermediare (INF), acuzând Rusia de încălcarea acordului semnat în anul 1987. Tratatul semnat de 
Statele Unite cu Rusia prevede interzicerea rachetelor cu raze de acţiune cuprinse între 500 şi 5.500 
de kilometri. Donald Trump susţine că Rusia a încălcat acest Tratat, dar Administraţia Vladimir Putin 
a acuzat în mai multe rânduri că sistemele balistice instalate de Statele Unite în Europa, inclusiv în 
România, constituie încălcări ale acordului.

Washingtonul insistă că Administraţia de la Moscova a dezvoltat o nouă rachetă cu rază medie de acţiune, 
Novator 9M729 (SSC-8, potrivit terminologiei NATO), prin încălcarea Tratatului Forţelor Nucleare 
Intermediare. Acordul INF a intrat în vigoare în anul 1987, fi ind semnat de preşedintele american de 
la acea vreme, Ronald Reagan, cu omologul său din Uniunea Sovietică, Mihail Gorbaciov. Potrivit 
cotidianului The New York Times, în afara faptului că Rusia ar fi  încălcat Tratatul INF, Administraţia 
SUA vrea să renunţe la acest acord deoarece este constrânsă să nu dezvolte armament care ar putea fi  
folosit pentru descurajarea Chinei în consolidarea poziţiei în vestul Oceanului Pacifi c. Dat fi ind că nu 
este semnatară a Tratatului INF, China a putut dezvolta rachete nucleare cu raze medii de acţiune.

Administraţia Vladimir Putin a criticat de nenumărate ori iniţiativa SUA de a instala elemente 
antirachetă, în cadrul NATO, în România şi Polonia, precum şi montarea unui sistem antibalistic în 
Coreea de Sud. Washingtonul şi NATO susţin că instalaţiile antirachetă din Europa nu sunt îndreptate 
contra Rusiei, vizând contracararea ameninţărilor balistice din Iran, în timp ce sistemul din Coreea de 
Sud vizează ameninţarea nord-coreeană. Relaţiile dintre Rusia şi Occident sunt grav afectate de crizele 
din Ucraina şi Siria.

Administraţia Vladimir Putin l-a convocat pe ataşatul militar al Statelor Unite pentru a-i transmite 
o propunere de măsuri în sensul menţinerii Tratatului Forţelor Nucleare Intermediare (INF). Printre 
măsurile propuse de Rusia se numără distrugerea instalaţiilor de lansare MK-41, folosite inclusiv 
în sistemul balistic Aegis Ashore, montat în România şi care urmează să fi e amplasat şi în Polonia. 
“Ministerul rus al Apărării invită partea americană, în perioada premergătoare anulării Tratatului INF, 
să ia măsurile necesare pentru revenirea la respectarea strictă a acordului prin distrugerea sistemelor de 
lansare terestre MK-41 dezvoltate pentru lansarea de rachete Tomahawk, a rachetelor cu raze de acţiune 
scurtă şi medie şi a dronelor militare care intră sub incidenţa Tratatului. Ataşatul militar al Ambasadei 
SUA din Moscova a fost invitat la Ministerul rus al Apărării pentru a i se înmâna o notifi care”, a 
comunicat Ministerul rus al Apărării.

 Sursa: mediafax.ro / 13 februarie 2019
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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:
Monday Women Bible Study 6:30 PM
Tuesday A: Live Youth 7:00 PM
Wednesday Prayer 7:00 PM
Thursday men’s Bible study 7:00 PM
Sunday   9:30AM -12:00PM 
Sunday   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

Răspunderea pentru conținutul reclamelor și pozelor aparține  în totalitate autorilor  
și nu refl ectă  în niciun fel vreo poziție a revistei Romanian Times

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

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

We are looking to hire a  Live-In 
Caregiver for an Adult Foster Care 
Home in Portland, close to downtown. 
We only have room for one person, she 
must speak English, pass a background 
check and be willing to commit to this 
job for at least a year or longer. We’re 
off ering 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)

Căutări serviciu Oferte serviciu

Umanitare

Dau libere si vacante in AFH - am toate 
clasele si experienta. Tel: 360-513-8157 
(1904)

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)

Familie serioasa cu doi copii cautam 
casa de inchiriat in zona Portland 
incepand din Martie. Motivul mutarii 
este transfer de ofi ciu la servici. Sotul 
american, sotia romanca. Amandoi 
avem cariere si suntem stabili fi nanciar. 
Cautam casa cu 3 dormitoare. Va 
rugam sunati la 360.421.7523 sau 
trimiteti SMS. Multumiri!  (1902)

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

Închirieri

Prestări servicii
TRADUCERI - ROMANA - ENGLEZA

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

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

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

notarizări.  
Real Estate: Vânzări – Cumpărări de 

proprietăţi in aria Vancouver.  
(1901)

RN off ering services; delegations, 
medication management, care plans 

and assessments. 
Call Flavia 503-997-0197. 

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

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)

Night Shift 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 are currently looking for a night 
shift caregiver for 2-3 nights per week. 
Our night shift is roughly 12 hours and 
usually begins at 7:30 PM and ends 
at 7:30 AM. Opportunity to work 24-36 
hours per week in just 2-3 nights.
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.
Competitive pay. Pay for this position 
varies based on experience in the fi eld 
of caregiving.
Please respond to this advertisement 
by calling owner Dori Hategan at 
360.521.1300. (1905)

Caut rezident manager pentru zona 
Tigard. Businessul se poate cumpăra, 
dar pentru casă se va plăti chirie. Cei 
interesați sunați la 503.442.3753  

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

CUSTOM BUILT Adult Foster Care Home in 
desired SW Portland location! Excellent Income 
Producing! HALF ACRE IN TOWN! Beautiful 
park like settings on a HUGE LOT. Extensive 
decking all around. Separate living quarters 
upstairs w/ 2 Master Suites for the owner or 
caregiver. New vinyl windows, Entry, French & 
patio doors. Newer laminate fl ooring & carpet, gas 
range, refrigerator. Unfi nished 1800 sq ft daylight 
basement! Business setting included. $699,900

EDWARD PETERS
PRINCIPAL BROKER
(503) 706-4709

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

Potențialii donatori sunt rugați 
să sune la 971.255.1223

Oferte serviciu

CNA with experience looking for LIVE-IN 
position in Vancouver area. More details: 
(360)605-6803.  (1904)

Dau libere si vacante in ACH in zonele 
Portland, Gresham si Clackamas. Am 
experienta si toate clasele necesare. 
Telefon (503)953-2694. (1903) 

Hiring - Resident Manager for ACH 
in Milwaukie, level 2 home. Off ering 
comfortable living arrangements with 
2 bedrooms and private bathroom. 
Needs to have all qualifi cations 
and classes. Reliable, professional, 
responsible and cheerful! Please call 
(503) 544-9169 for further questions.  
(1902)

We are looking to hire workers 
(helpers) in construction expertise 
like fi nish carpentry and tiles. We 
off er good conditions of work (only 
inside residency) and good pay. For 
more information please contact 
(503)438-6761 or (360)984-0044.

Angajam lucrători in domeniul 
construcției (tâmplărie și gresie și 
faianța). Oferim condiții bune de 
lucru (se lucrează doar înăuntrul 
Proprietăților) de asemenea și salar 
bun. Pentru mai multa informatie va 
rugam contactați (503)438-6761 or 
(360)984-0044.  (1903)

Adult Foster Home is looking to hiring 
full time live-in caregiver in West Linn 
OR. Must speak English and pass 
a background check.  If interested, 
please call/text (503)998-2950. (1902)

 E-mail: info@romaniantimes.com

Miercuri, Joi , Vineri - între 9 am - 12 pm 
la telefon 503-895-5171  sau  la telefon 503-708-3384 

I’m Looking for a qualifi ed Resident 
Manager for an adult care home in 
Multnomah county area. Separate living 
quarters. Call Alice for more info: 503-
740-9817.   (1902)

Adult Care Home is hiring caregiver/
CNA in NE Portland. Must speak 
English and pass a background 
check. Position available is Friday 
and Saturday 7:30-20:00 alternating 
with Saturday and Sunday 7:30-
20:00. Job Type: 24hrs per week with 
payroll. We’re off ering competitive 
compensation depending on 
experience and qualifi cations. If 
interested, please call/text (503)705-
0035.   (1902)

Looking for a caregiver in Happy Valley 
OR, please call or text to : (503)740-
5023, thank you Veronica. (1902)

Looking for caregiver for foster care 
home, 2 or 3 days per week.  Must 
know English and pass a background 
check.  Needs to have a current 
fi rst aid and CPR card.  For more 
information please call or text Anca 
503-260-9635.   (1902)

Caut part-time  caregiver pentru 
AFH in Vancouver WA. Clasele 
pentru WA State si limba engleza 
sunt necesare. Pentru mai multe 
detalii va rog sa sunati la (360) 694-
5480. (1902)

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

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

15 Bed Residential Care Facility with Memory Care 
Endorsement. Great income producing property. Non-
disclosure agreement is required to obtain fi nancial 
information. $1,699,000. Contact Cris at 503-816-9493

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

TIGARD CARE HOME;  This beautiful care home with 
substantial income has 3,900 Sq. Ft, 9 bedrooms, 3 full 
& 6 half baths and a large fenced yard with patio and 
garden area. All furnishings and equipment are included 
$849,000. Contact Cornell at 503-939-7146

THIS GREAT INVESTMENT PROPERTY is located 
only blocks from I-205 on NE Glisan. There are two free-
standing buildings (1440 SE and 1000 Ct) with plenty lot 
parking. The lot has 13,500 Sq. Ft. and CX zoning which 
allows for many commercial uses. Asking $799,000. 
Contact Cris at 503-816-9493

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. 
$1,200,000. Cris 503-816-9493

THIS LARGE MILWAUKIE HOME has 3,161 Sq. Ft, 
6 bedrooms and 2 full & 4 half baths. There are many 
updates throughout the house including a newer kitchen, 
new woodwork, engineered hardwood fl oors, heat pump, 
composite deck, and tiled walk-in shower. Property is used 
as an Adult Care Home. $599,000. Cornell 503-939-7146

ADULT CARE HOMEPENDING

2 LEASED BUILDINGS ON 1 TAX LOT VANCOUVER, CARE HOME

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

This updated home in South East Portland has 2,808 Sq. 
Ft, 3 full, 4 half baths, 2 kitchens and attached garage.  
Great setup for business on the main fl oor and separate 
caregiver quarters. Priced at only $449,000. Contact 
Cornell at 503-939-7146 

FORMER CARE FACILITY

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. $389,950. Contact Cris at 503-816-9493

PENDINGPORTLAND, CARE HOME

GRESHAM, OR

RESIDENTIAL CARE FACILITYPENDING

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

2 TAX LOTS, ZONED R2. Rentable house with 880 
Sq. Ft, 2 bedrooms, 1 bathroom, 880 Sq. Ft. unfi nished 
basement, deck and off-street parking. Asking $375,000. 
Contact Cornell at 503-939-7146

MT. TABOR DEVELOPMENT OPPORTUNITY

Secretarul de Stat al SUA îndeamnă ţările 
din Europa Centrală şi de Est 

să reziste infl uenţei Rusiei şi Chinei 

Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, afl at într-un turneu diplomatic în Europa, a 
declarat că Rusia şi China reprezintă o dublă ameninţare la adresa democraţiei şi pieţei 
libere din ţările central şi est-europene, informează cotidianul The Washington Post.

Ofi cialul american a avertizat că fostele ţări comuniste din acestă regiune sunt în mod 
particular vulnerabile în faţa investiţiilor prădalnice şi imixtiunilor politice dirijate de 
Rusia şi China. “Moscova continua să utilizeze (resursele energetice) ca pe o armă politică 
în scop geopolitic”, a declarat Pompeo, cu ocazia unei vizite la Varşovia. “Continuăm să 
colaborăm cu Polonia şi cu alţi aliaţi şi parteneri europeni cu păreri similare pentru a opri 
gazoductul Nord Stream 2, propus de Rusia, care ar submina securitatea energetică şi 
naţională a Europei, şi în acelaşi timp va afecta Ucraina”, a adăugat ofi cialul american.

Proiectul are obiectivul transportării de gaz natural din Rusia spre Germania prin Marea 
Baltică, ocolind Polonia, Ucraina şi ţările baltice.

Ofi cialii polonezi argumentează că Ucraina este relativ în siguranţă atât timp cât deţine 
controlul asupra tranzitului de gaze spre Europa. În cazul în care gazul rusesc nu va mai 
tranzita teritoriul ucrainean, Moscova probabil va alimenta confl ictul separatist din estul 
Ucrainei, astfel că există riscul izbucnirii unui război deschis între Ucraina şi Rusia.

“Rusia nu este singura naţiune care încearcă să erodeze suveranitatea şi libertatea 
în Europa”, a mai afi rmat secretarul de Stat, făcând referire la implicarea Chinei în 
regiune.

Pompeo a mai afi rmat că SUA sunt serios îngrijorate în legătură cu activităţile Huawei 
în Europa, în special în statele membre NATO şi UE. Statele Unite sunt îngrijorate că 
guvernul chinez ar putea accesa echipamentele americane de telecomunicaţii conectate 
la reţele în care dispozitive Huawei sunt de asemenea prezente.

Anterior, cursul vizitei la Bratislava, Pompeo a menţionat că Slovacia, datorită istoriei 
şi poziţiei sale geografi ce, “conştientizează în mod deosebită rolul agresiv pe care Rusia 
continuă să îl joace în regiune “, în special în Ucraina.

“Vladimir Putin intenţionează să submineze democraţiile din întreaga lume. Ar trebui să 
fi m foarte atenţi la acest lucru”, le-a spus Pompeo studenţilor la jurnalism cu ocazia unei 
conferinţe la Bratislava.

Ulterior, ofi cialul american a avertizat slovacii în legătură cu “necesitatea apărării 
împotriva eforturilor economice şi de alt fel ale Chinei de a crea dependenţă şi de a vă 
manipula sistemul politic”.

Sursa: mediafax.ro
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ROMANIANTIMES

Chicago Auto Show 2019

Masinile americane au fost un simbol al secolului 20 pe continentul American. S-a 
început cu Modelul T, a continuat cu “monster cars” în anii ’50 -60 și cu așa numitele 
“hot rods” din anii ’70. Mașinile americane reprezentau, atât în viața de zi cu zi, cât și 
în fi lmele vremi, un simbol al libertăți, patriotismului dar și al liberări sexuale. În timp, 
ele au produs alte simboluri, ale stilului de viață american: moteluri, panouri publicitare 
uriașe, cât și faimoasele restaurante drive- thru. Era un adevărat stil de viață să te plimbi 
cu mașina, să-ți iei iubita la o plimbare, să comanzi mancarea la restaurantele fast food 
din scaunul mașini, sau să vezi un fi lm din mașină, în faimoasele cinematografe special 
construite în aer liber.

Masinile americane erau mai mult decât un mjloc de transport, au fost un simbol al 
industriei, artei, libertății, sexului, în esență simbolul unei Americi puternice. Peste 
timp s-a transformat doar într-un mod de a ajunge dintr-o destinație în alta.

Cu toate astea nostalgia după mașinile de epocă rămâne. 

Printre modele de top, din industria automobilistică, prezente la Chicago Auto Show, 
editia 2019, au fost și câteva exemplare de astfel de masini de epocă, dintre care in 
mod particular mi-a atras atentia modelul  Cadillac Eldorado Biarritz, producția anului 
1959.

Un model etravagant pentru sfârșitul  anilor ‘50 și începutul anilor ‘60, pe care cei de 
la Cadilllac l-au produs într-un număr de doar 1320 de exemplare.

Designul atrăgător al mașinii te duce automat cu gândul la era spațială, a motoarelor cu 
reacție. Un model futuristic, dar totodata elegant, cu dotări de top pentru acea perioada. 
Un model ce reamintește cu nostagie de Rock’n Roll și muzica anilor ‘60.

 Modelul Edorado Biarritz decapotabil, era dotat cu geamuri electrice, suspensie pe aer 
față-spate, aer condiționat, radio cu boxe în spate, scaune din față cu 6 poziții de ajustare 
automată, transmisie hidraulică cu 4 viteze, faruri pentru condiții de ceață,  mașina 
având totodată aproape 6 metri lungime.  O adevărată bijuterie.  Prețul pe exempar la 
acea veme era de 7401 dolari. În anii ‘60 americanii puteau alege dintre peste 260 de 
modele de mașini autohtone cu prețuri cuprinse între 1795 de dolari, pentru Rambler 

American sedan, și peste 13000 de dolari, pentru ediția limitată a Cadillac Eldorado 
Brougham.

Revenind însă la mașinile zilelor noastre, mașina anului în America de Nord a fost aleasă 
The Genesis G70.  În categoria  mașinilor utilitare, fost aleasă câștigătoare, Hyundai 
Kona/ Kona EV, iar la categoria camionete  RAM 1500.

Cel mai scump exemplar expus în cadrul salonului auto a fost un Bugatti Chiron, cu un 
preț de aproape 3,5 milioane de dolari. 

Ca și mașină concept cei de la Mazda s-au evidențiat prin modelul Infi niti. 

De remarcat ca producătorii europeni de la BMW și 
Mercedes (exceptând cateva modele comerciale) au 
lipsit de la salon. 

Land Rover și-a lansat cu ocazia deschiderii salonului 
modelul Evoque. Președintele companiei Jaguar Land 
Rover a evidențiat problemele cu care se confrunta 
compania datorită Brexit-ului, dar și despre faptul că 
în următorii ani vom vedea din ce în ce mai des pe 
străzi mașini electrice și autonome, adică cele care să 
conducă singure. 

de Marian Petruța


